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Slnkom prežiarený september lákal nás 
všetkých k rôznym aktivitám. V škole 
sme pre deti z turistického krúžku 
zorganizovali prvú tohtoročnú turistiku 
– výstup na Zobor z malebnej, hroznom 
obsypanej dedin-
ky Hrnčiarovce. 
Chodníčky viedli 
hustým, dubovým 
lesom, vystlané 
lístím s miernym 
stúpaním k vr-
cholu. Tam ako na 
rušnej križovatke 
množstvo turis-
tov všetkých veko-
vých skupín, ko-
chalo sa s ús-
mevom na tvári 

a obdivným pohľadom do doliny a 
po okolitej krajine. Zostup cestičkou 
k Svoradovmu prameňu osviežení 
čistou vodou bol bodkou za turistickou 
túrou pre 30 turistov z našej školy.

      1.október je Medzinárodným dňom 
seniorov a celý mesiac sa nesie v znamení 
úcty k starším. A nie len v tomto 
mesiaci by sme mali počúvať slová úcty 
k starším, pretože jedno je isté, všetci raz 
budeme starí. Určite je príjemné pozerať 
na mladú ženu, či na mladého muža, 

z ktorých dýcha život a radosť zo života. 
Ale verte, že stará pani stojaca pred nami 
v obchode bola kedysi tiež taká mladá 
a krásna. I ten pán od vedľa kedysi 
vykračoval rezkým krokom, no dnes 
používa paličku. Človek je krásny nielen 
keď je mladý. Krásu tvoria aj múdrosť, 

skúsenosti a šedi-
ny, ktoré pribudli 
v jeseni života. 
A práve našim 
občanom v jese-
ni života sme 
chceli vzdať hold. 
Pri príležitosti 
mesiaca úcty k 
starším obecný 
úrad zorganizoval 
pre našich dô-
chodcov nad 70 

rokov milé posedenie. Stretnutie sa konalo 
19.10.2011 vo veľkej sále Kultúrneho 
domu. Pre dôchodcov bolo pripravené 
občerstvenie a bohatý kultúrny program, 
ktorý nasledoval po privítaní a sláv-
nostnom príhovore starostu obce Ing. 
Jána Hrabovského. V programe vystúpila 
Simonka Ešeková s krásnou básňou, žiaci 
základnej školy pod vedením pána Klincka 
nás potešili pásmom piesní. Čestné miesto 
v programe už tradične patrilo speváckemu 
súboru Jesenné ruže a na záver vystúpil 
Mgr. Zoltán Mikó z hudobnej skupiny 
Z času na čas. Po programe sa naši starkí 
vzájomne porozprávali, oprášili staré 
priateľstvá, pospomínali na dávne dobré 
časy. Panovala tu dobrá nálada a tí, ktorí 
prišli, to určite neoľutovali. Želáme 
všetkým našim dôchodcom veľa zdravia 
do ďalších rokov a v pokoji užívajte život 
v kruhu svojich najbližších.
    V neposlednom rade by sme chceli na 
záver poďakovať sponzorovi akcie, ktorým 
bola Komunálna poisťovňa.
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Z turistického zápisníka

„Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých.“
(Ján Pavol II.)
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Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, 
touto cestou úprimne ďakuje za podporu základnej školy a materskej školy pánovi 
Rudnikovi Henrykovi, Trnovec nad Váhom 128, ktorý nám daroval zošity, 
kancelárske potreby, školské tašky a školské potreby.  Váš príspevok v prospech 
našich detí je veľmi šľachetný. V mene detí, žiakov a celého kolektívu ZŠ s MŠ 
Trnovec nad Váhom  Vám želáme veľa síl a optimizmu.

                                                 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

 Poďakovanie

Hana Hlavatá

Rozália Halásová,
rod. Keszeliová, 75 ročná

 Szovics František
 Tóthová Anna
 Ing. Meleg Štefan 
 Puterová Magdaléna
 Jančovičová Margita
 
 Marček Viliam  (H. J.)
 
 Kelemenová Júlia
 Kurucová Anna
 Daniel Jozef
 
 Marček Alexander (H. J.)
 Beňovská Mária
 Fehérová Terézia

 Zelezníková Margita

Štefan Ladányi a Martina Sklenárová
Tomáš Mikla a Kristína Čizmadiová
René Kružlík a Katarína Lencsésová

Zlatý sobáš 50. výročie manželstva 
Oto Kesely a Klára Keszeliová

Diamantový sobáš 60. výročie 
Ladislav Mezei  a Terézia  Keselyová

Občianske združenie „TRNKY“ 
pri Základnej škole s materskou školou 
Trnovec nad Váhom  podalo žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok z 
dotácie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja pre implementáciu integrovanej 

stratégie miestneho rozvoja pod názvom 
„Oddychová zóna s jazierkom“. Miesto 
realizácie : areál ZŠ s MŠ Trnovec nad 
Váhom. Dotácia bola schválená a projekt 
zrealizovaný. Celkový rozpočet projektu 
bol  2 725,00 EUR, z toho dotácia  NSK 

2 588,75 EUR (95 %) a  spoluúčasť  OZ 
TRNKY  136,25 EUR ( 5% ). Realizáciu 
samotnej oddychovej zóny  s jazierkom 
previedla firma Alexandra Hambalka, 
AQUAZEL Trnovec nad Váhom.  V 
týchto dňoch už naši žiaci môžu 
oddychovať a relaxovať v príjemnom 
prostredí v priestoroch školského areálu.  
Cieľom projektu je plnenie Školského 
vzdelávacieho programu v oblasti 
zdravého štýlu a pobytu v prírode. 
Teoretické vedomosti nadobudnuté v 
jednotlivých vyučovacích predmetoch 
súvisiacich s environmentálnou 
výchovou, ochranou prírody a životného 
prostredia, získajú žiaci praktickými 
skúsenosťami.   

                                                                                                
Katarína Tusková – za OZ TRNKY

Akciu sme si naplánovali k 
Svetovému dňu zvierat. Všetci dobre 
vieme, že deti majú radi zvieratá. Zvlášť 
mačky, psy, kone... a stretnúť ich všetky 
naraz  ich môžeme na farme Humanita v 
Kráľovej nad Váhom. Veľa ich každoročne 
aj pribudne. Novým prírastkom bola 
ťava a divé 
prasiatka. Mali 
sme si možnosť 
prezrieť aj akváriá 
a teráriá. Ani 
veriť sa tomu 
nechce, že jedna 
rodina zasvätí 
celý svoj život 
starostlivosti o 
farmu a hlavne o 
zvieratká. Svoju 
radosť z dobre 

vykonanej práce vedia rozdávať aj 
návštevníkom. Každý je na farme vítaný, 
ak sa slušne správa. Deťom sa návšteva 
farmy veľmi páčila a počas pešej túry 
domov rozprávali, čo všetko videli a 
zažili. Krásne strávený deň zostane 
trvalou spomienkou pre 24 turistov.

pokračovanie z prvej strany

PaedDr. Eva Klincková a Mgr. Mária Marčeková – vedúce krúžku    

Farma Humanita 1.10.2011
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Kňazská rekolekcia je pravidelné 
pracovné mesačné stretnutie kňazov z 
dekanátu (dekanát Šaľa: Šaľa, Žihárec, 
Dlhá nad Váhom, Neded, Vlčany, Šaľa-
Veča, Diakovce, Tešedíkovo, Trstice, 
Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, 
Trnovec nad Váhom, Selice). 

Stretnutie začalo sv. omšou v kostole 
Premenenia Pána o 9.30 za prítomnosti 
Mons. Róberta Bezáka, arcibiskupa 
trnavského, kňazov dekanátu a našich 
milých veriacich. Po sv. omši sme sa 
vďaka ústretovému kroku pána starostu 
Ing. Jánovi Hrabovskému, presunuli na 
obecný úrad do zasadacej miestnosti na 
pracovné stretnutie. Tu sme preberali 
a riešili pracovné záležitosti v rámci 
dekanátu a jednotlivých farností. O obed 
a príjemné prostredie sa nám postarali 
zamestnanci reštaurácie Nitranka a 
pracovníci obecného úradu.

Všetkým zo strdca ďakujeme.
Mgr. Karol Schönwiesner

farár – dekan

Na fotografii z ľavej strany hore: Mgr. Stanislav Buchta - farár (Veča), Mgr. Dušan 
Sklenka – kaplán (Šaľa), Mgr. Jozef Leškovský- kaplán (Veča), Velencei Tamás – kaplán 
(Šaľa), Mons. Róbert Bezák – arcibiskupa trnavský (Trnava), Ing. Ján Hrabovský – 
starosta (Trnovec nad Váhom), Mgr. Ladislav Tóth – farár (Trstice), Mgr. László Parák 
– farár-dekan (Šaľa), Mgr. Karol Schönwiesner – farár-dekan (Trnovec nad Váhom)

Šieste zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 17. októbra 2011 v 
zasadačke obecného úradu. Predsedajúcim 
zasadnutia bol starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský. Prítomných bolo 8 poslancov. 
Zasadnutie bolo uznášaniaschopné vo 
všetkých bodoch programu. Nakoľko k 
bodom programu nikto z prítomných nemal 
pripomienky ani doplňujúci návrh, starosta 
obce dal hlasovať za predložený program 
zasadnutia. Poslanci ho jednohlasne schválili.  
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci 
určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov 
zápisnice boli určení  poslanci p. Čerhák  a p. 
Hrabovský Rastislav. Návrhová komisia bola 
zvolená v zložení Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý 
a p. Fülöpová.    

V rámci kontroly plnenia uznesenia z 
predchádzajúceho zasadnutia pred-sedajúci 
podal informáciu o podaní žiadosti obce 
o poskytnutie dotácie na spracovanie 
konceptu územného plánu obce a v ďalšom 
o príprave projektu na zriadenie zberného 
dvora. Termín podania žiadosti o podporu z 

eurofondov na predmetnú aktivitu – zberný 
dvor  je 11.11.2011.

Ďalším bodom programu bolo 
Hospodárenie obce za III. Q. 2011. 
Predsedajúci podal informáciu o plnení 
rozpočtu obce za III. Q. 2011. Plnenie bolo 
doručené všetkým poslancom. Finančná 
komisia odporučila správu zobrať na 
vedomie a nemala k materiálu žiadne 
pripomienky. Svoje stanovisko podala 
aj hlavná kontrolórka obce. Kontrolórka 
obce doporučila taktiež zobrať správu o 
hospodárení obce za III. Q. 2011 na vedomie. 
Ako uviedla, z dôvodu refundácie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ, účelovo určených 
na rekonštrukciu školy v sume 337 tis. eur, za 
sledované obdobie, obec vykazuje schodok 
rozpočtového hospodárenia vo výške 128 
tis. eur, ďalej odporučuje zaradiť do rozpočtu 
obce časť zostatku finančných prostriedkov 
ku koncu roka 2010, aby obec nevykazovala 
schodok hospodárenia. Prítomní pos-lanci 
predložený materiál zobrali na vedomie.

V programe sa pokračovalo správou pokračovanie na strane 4

bytovej komisie, ktorú prezentoval Ing. 
Hanzlík, predseda bytovej komisie, kde sa 
členovia zaoberali preobsadením uvoľneného 
nájomného bytu. Obecné zastupiteľstvo na 
základe odporučenia a posúdenia bytovej 
komisie jednohlasne schválilo preobsadenie 
uvoľneného bytu č.2 v Bytovom dome s.č. 78 
žiadateľkou Gabrielou Pákozdyovou s deťmi 
a to od 01.10. 2011 do 30. 06. 2013. Zároveň 
informoval poslancov, že nájomcovia, ktorí 
mali evidované nedoplatky na nájomnom, k 
30.09.2011 ich uhradili a na základe návrhu 
bytovej komisie sa týmto nájomcom predĺžil 
nájomný vzťah do 31.03.2012 .  

Ďalej nasledovala informácia starostu 
obce o príprave inventarizácie majetku obce 
k 31.12.2011. V decembri 2010 prebehla 
účtovná aj fyzická  inventarizácia majetku 
obce. V tomto roku v súlade s účtovnými 
predpismi postačuje účtovná a dokladová 
inven-tarizácia, ktorú poslanci odsúhlasili 
a zvolili inventarizačnú komisiu v zložení: 
predseda p. Láng, členovia Mgr. Vargová a p. 
Čerhák.      

V došlej pošte Ing. Motolíková 
oboznámila poslancov s doručením 
zámeru  DUSLO,  a.s.  Šaľa „Výroba 
cyklohexylamínu“, ktorý je k nahliad-nutiu 
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na Obecnom úrade aj pre verejnosť. Občania 
si môžu z neho robiť výpisy, odpisy, alebo 
na vlastné náklady zhotoviť kópie. MŽP 
SR určilo, že správu o hodnotení vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 
nie je potrebné vypracovať, a správu o 
hodnotení nahrádza zámer. Obec je povinná 
v spolupráci s navrhovateľom zabezpečiť 
verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. 
Poznámka: predpokladaný termín verejného 
prerokovania zámeru bude 09.11.2011 o 
16,00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v 
Trnovci nad Váhom. Verejnosť bude priebežne 
informovaná aj miestnym rozhlasom.

V došlej pošte bola predložená žiadosť 
Star dogs system s.r.o. Bratislava o vydanie 
súhlasu na zriadenie stávkovej kancelárie v 
Trnovci nad Váhom v Pohoda Caffe č. 590. 
Hlasovalo sa: za bolo 7 poslancov, zdržala sa 
p. Fülöpová. 

V diskusii požiadal o slovo p. R. 
Hrabovský, ktorý tlmočil závery zo 
zasadnutia Rady školy s požiadavkou o 
vytvorenie pracovného miesta na ½ úväzok 
pre upratovačku v Materskej škole, zriadenie 
miestnosti pre školskú knižnicu v priestoroch 
starej kotolne v budove školy a informoval 
o príprave 50. výročia založenia školy, 
ďalej o problémovom správaní niektorých 
žiakov v škole. Starosta reagoval, že bude 
sedenie s vedením školy, kde sa aj uvedené 
problematiky budú riešiť. V súčasnosti, 

ako uviedol, je problém so skolaudovaním 
kotolne v škole, boli vyvolané zo strany 
obce jednania na urýchlené konania s 
kompetentnými inštitúciami, do konca 
októbra je prísľub na riešenie situácie. V 
diskusii pokračoval starosta obce, ktorý 
informoval o vykonaných kontrolách na 
obci (prokuratúra, NKÚ ), ďalej informoval o 
priebehu taktického cvičenia integ-rovaných 
zložiek záchranného systému, preverovala sa 
ich koordinácia, súčinnosť a pripravenosť, 
môže sa konštatovať, že obec sa prezentovala 
v rámci cvičenia ako odborne pripravená 
zložka so splnením povinností, ktoré pre 
ňu v rámci cvičenia vyplynuli. Do diskusie 
sa ďalej prihlásil zástupca starostu p. Láng, 
ktorý opäť poukazoval na sťažnosti občanov 
po ukončení Centrálnej zóny obce, na slabo 
spracovaný technický projekt, okrem iného 
poukázal na osvetlenie v areáli Kultúrneho 
domu a tým obťažovanie občanov vysokým 
svetlom v blízkosti rodinných domov, ďalej 
treba zvážiť, že čo s pomníkom, ktorý bol 
doteraz osadený na námestí, ďalej vyzval 
poslancov, aby si postupne pripravili 
návrhy do budúcoročného rozpočtu. 
Poukázal na problém predaja rodinných 
domov neprispôsobivým občanom. Na 
túto problematiku naviazal aj Ing. Hlavatý 
s možnosťou odkúpenia nehnuteľností, kde 
je predpoklad ich predaja pre problémové 
komunity. Ing. Hlavatý ďalej poukázal na 
nefunkčnosť rozhlasu v niektorých lokalitách, 
na dopravné značenie v obci. Starosta – 
miestny rozhlas sa postupne opravuje, všetko 
je staré vedenie, k dopravnému značeniu 
sa zatiaľ nepristúpilo, ani k osadeniu 
spomaľovačov, nakoľko čakáme na financie 
z EÚ, ktoré boli vynaložené na realizáciu 
veľkých projektov.  Do diskusie sa zapojil p. 
Čerhák - treba orezať kríky pri cestách pre 
lepšiu viditeľnosť, ďalej v budúcnosti riešiť 
zvoz zeleného odpadu z obce.  Ďalej slovo do 
diskusie si vyžiadala p. Vinczeová nájomníčka 
v bytovke č. 79, u ktorej nastal problém s 
kúrením, nefunkčnosť kotla, oprava kotla 
by stála 500 eur a nový kotol cca 800 eur. 
Žiada obec ako vlastníka o vyfinancovanie 
celej čiastky. Starosta informoval o prijatých 
zásadách obce, podľa ktorých opravy do 
332 eur si hradí nájomca, takže v tomto 
prípade ide o spoluúčasť na výmene kotla. 
V diskusii pokračovala p. Dobošová, žiadala 
o možnosť riešenia osvetlenia pri prechode 
cez železnicu pri Merkante a pri autobusovej 
zastávke v Novom Trnovci, ďalej dotazovala 
sa o možnosť opravy chodníka pri ich 
rodinnom dome a riešenie zaburinenia v 
susednej nehnuteľnosti a spomenula potrebu 

zriadenia bezbariérového vstupu do budovy 
Pošty. Starosta reagoval na skutočnosť, 
že s vedením pošty rokoval už ohľadom 
zriadenia parkovacích miest, môže sa 
pokúsiť riešiť i túto požiadavku, ale odpoveď 
bola jednoznačná zo strany pošty „chýbajú 
financie“.  V diskusii pokračoval p. Kuruc 
s požiadavkou o poskytnutie priestorov 
v Kultúrnom dome na nácvik hudobnej 
skupiny, ďalej poukázala na potrebu 
posilnenia radov obecnej polície o ďalšieho 
člena, nakoľko vandalizmus, výtržníctvo sa 
stále viac v obci rozmáha. Starosta – k časti 
priestory KD len toľko, že priestory boli 
potrebné na zriadenie staveniska pri stavbe 
Centrálnej zóny obce, teraz sa pripravuje 
žiadosť o podanie podpory na rekonštrukciu 
Kultúrneho domu. Obecná polícia denne 
píše záznamy a svojej činnosti, o zásahu, o 
šetrení, o čom starostu pravidelne informujú. 

Erika Fülöpová sa dotazovala na 
parkovisko pri firme Ševčík, či je to verejné 
parkovisko a ďalej doporučila osadiť zámkovú 
dlažby pri napojení ul. Lipovej na chodník, 
kde je v súčasnosti nasiata tráva, ale cyklisti 
ju využívajú ako prechod. Ďalej tlmočila 
sťažnosť občanov pri Artézskej studni, kde 
sa prejavuje nevhodné správanie niektorých 
spoluobčanov a znečisťovanie tohto areálu.

 Ďalšie diskusné príspevky už neodzneli. 
Na záver Ing. Hlavatý predniesol návrh 
na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. Predsedajúci sa poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V školských rokoch 2009/2010 
a 2010/2011 bola našou prioritnou 
témou zeleň. Najväčšiu aktivitu preja-
vovali žiaci v krúžku s rovnomerným 
názvom ZELENÁ ŠKOLA. Venovali 
sme sa zazeleneniu interiéru a exteriéru 
školy, údržbe okolia, rozširovaniu 
informačných tabúľ na drevinách, 
spoznávaniu blízkeho okolia, zakr-
movaniu vtákov, informovanosti žia-
kov a pedagógov na škole a mnohým 
iným činnostiam, čo následne viedlo 
k pozitívnemu hodnoteniu zo strany 
hodnotiacich z programu ZELENEJ 
ŠKOLY. Certifikát nám bol 20.10.2011 
na slávnostnej certifikácii v Bratislave. 

                                                                                                  
Mgr. Beáta Kislerová

	  

pokračovanie z tretej strany

Obec Trnovec nad Váhom v zmysle § 34 
ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pozýva občanov obce na

verejné prerokovanie

zámeru „ Výroba cyklohexylamínu “
navrhovateľa DUSLO, a.s. Šaľa

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 
09. novembra 2011 o 16:00 hod. 
v zasadačke Miestneho kultúrneho 
strediska v Trnovci nad Váhom.

Zámer je k nahliadnutiu pre verejnosť na 
Obecnom úrade v pracovné dni v čase 
od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
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Na úvod niekoľko poznámok k 
predchádzajúcej časti. Sme radi, že táto 
problematika vzbudila záujem u rodičov 
a aj u detí. Príjemne sme boli prekvapení, 
keď skupina asi 10 ročných detí prišla na 
OP s obecnými novinami a vypytovali sa 
na rôzne veci, dopravné značky, prečo je 
to tak a nie inak a aj na prácu policajtov. 
Bolo jasne vidieť, že mali o veci vedomosti. 
Pravda, mali aj otázky odkedy môžu jazdiť 
na motorke a podobné veci. Trpezlivo sme 
im  vysvetlili všetko, načo boli zvedavé. 
Pretože sme presvedčení o tom, že ak 
iba jedného z nich takto zachránime od 
dopravnej nehody, má táto činnosť zmysel.

Na otázku, či je kolieskový korčuliar 
chodec alebo cyklista nie je možné 
okamžite jasne odpovedať. Aj hliadky OP 
sa stretávajú s korčuliarmi na ceste, kde 
jazdia niekedy aj na nesprávnej strane 
cesty, ba videli sme viackrát aj to, že mali 
slúchadlá na ušiach. Taktiež sme podvečer 
v tme videli korčuľovať na hlavnej ceste 
aj dospelé osoby bez svetla či reflexných 
prvkov. Tak sme hľadali odpovede na 
otázky kadiaľ vlastne korčuliari majú a 
smú jazdiť? Aké pravidlá pre nich vlastne 
platia? Ako pre cyklistov či chodcov? 
„Podľa platnej vyhlášky sa korčuliari 
považujú za chodcov, preto by sa mali 

riadiť pravidlami pre chodcov“. Môžu 
jazdiť aj na cyklocestách, ale tak, aby 
neobmedzili alebo neohrozili cyklistov. 
Na komunikáciách by mal korčuliar 
používať chodník. Používať by mali pravú 
stranu chodníka a nesmú pritom ohroziť 
ostatných. Tam, kde nie je chodník alebo 
je chodník neschodný, pohybuje sa 
korčuliar po ľavej krajnici vozovky a to 
jednotlivo za sebou. To najmä z dôvodu, 
aby vždy videli oproti idúce autá – 
premávku. Ak sa korčuliar pohybuje po 
pravej strane cesty – krajnici, dopúšťa sa 
priestupku a hrozí mu pokuta do výšky 60 
eur a v správnom konaní až do výšky 100 
eur. Korčuliar nemá zbytočne riskovať, 
preto by mal používať aj prilbu, chrániče 
a reflexné prvky a hlavne nepočúvať pri 
korčuľovaní  aj  hudbu. Je potrebné si 
pamätať, že  každý z nás  je povinný správať 
sa na ceste rozvážne, disciplinovane a 
tak, aby neohrozoval  bezpečnosť cestnej 
premávky. Pozornosť treba venovať aj 
poveternostným podmienkam, stavu 
cesty a situácie v cestnej premávke. Nikdy 
nezabudnite, že vážna nehoda sa pre 
našu nepozornosť môže stať za zlomok 
sekundy. A následky môžu byť tragické. V 
prípade nejasností veľmi radi príslušníci 
OP poskytnú záujemcom podrobnejšie 
vysvetlenie.

A ešte niekoľko viet na záver. 
Hliadka OP v okolí ZŠ ráno a aj poobede 
vykonáva takmer pravidelne dozor, najmä 
pri prechodoch cez cestu. Trpezlivo 
upozorňujeme deti na zásady a pravidlá, 
najmä tie menšie detičky, ako treba 
prejsť cez cestu, načo treba dávať pozor 
a podobne. Stretávame sa s dobrým 
ohlasom od rodičov detí. Ale často vidíme 
to, že niektoré deti sú agresívne, napádajú 
sa navzájom. Na otázku, prečo to robia 
nám odpovedajú, že iba tak, že sa iba hrajú, 
lebo to takto videli v TV. Vidíme aj to, že 
po ceste do školy si kupujú energetické 
nápoje (nevhodné pre deti), chcú si kúpiť 
cigarety, nosia u seba nôž, zápalky a pod. 
Doporučujeme preto rodičom, aby deťom 
a tejto problematike venovali patričnú 
pozornosť, vysvetlili deťom zásady 
správania sa v kolektíve. Pravidelne im 
kontrolujte vrecká, tašky a aj ich telefón. 
V poslednom čase sme sa stretli aj s tým, 
že väčšie deti, vrátane dievčat  sa stretávajú 
v lese. Na mieste nachádzame aj stopy po 
požívaní alkoholu a ohorky z cigariet. OP 
bude tejto problematike venovať patričnú 
pozornosť a plánujeme v týchto lokalitách 
vykonávať pravidelné previerky.

Ďakujeme za pozornosť.
za OP v Trnovci n/V. npor. Macky

Zrážka osobného a nákladného vlaku 
na železničnej stanici Trnovec nad Váhom 
s únikom nebezpečnej látky – taktické 
cvičenie s takýmto námetom sa uskutočnilo 
dňa 12.10.2011 v obci Trnovec n.V. Jednalo 
sa o cvičenie, ktorého zámerom bolo 
precvičiť reakcie a spoluprácu všetkých 
zložiek integrovaného záchranného systému 
a ostatných zúčastnených organizácií.

Zasahujúce zložky: Hasičské jednotky 
z celého Nitrianskeho kraja, Galanty a 
Malaciek, závodný hasičský útvar ŽSR a 
Duslo Šaľa a.s., DHZ Trnovec n.V.  Záchranná 
zdravotná služba, jednotky policajného 
zboru, Slovenský červený kríž, ŽSR, ŽS SK , 
ObÚ v Nitre a v Šali oddelenia CO a KR a v 
neposlednom rade Obec Trnovec n.V.

Na cvičení sa podieľalo 90 príslušníkov 
HaZZ a niekoľko desiatok účastníkov 
ostatných zložiek a prítomných na zásahu 
bolo 25 vozidiel HaZZ.

Námet cvi-
čenia: Následkom 
hromadnej zrážky 
osobného a náklad-
ného vlaku s cister-
nou prevážajúcou 
nebezpečnú látku 
na železničnej 
trati, došlo k zra-
neniu prevážaných 
osôb a k úniku 
n e b e z p e č n e j 
látky do okolia 
pri vlakovej stanici v obci Trnovec 
nad Váhom. Pri zrážke vlakov došlo k 
zraneniu 25 osôb a k úniku nebezpečnej 
látky. Zranené osoby sa nachádzali v 
poslednom, 5 vagóne osobného vlaku, 
konkrétne vo vagóne typu BDs.  
Z celkového počtu 25 zranených 
osôb bolo 20 osôb zranených ľahko, 3 

osoby stredne ťažko a 2 osoby zranené 
ťažko. Osoby ťažko zranené boli tiež 
zakliesnené v havarovanom vozni, preto 
bolo potrebné vykonať ich vyslobodenie 
s ťažkými vyslobodzovacími zaria-
deniami.  Nebezpečná látka sa 
nachádzala v prvom vagóne súpravy 

Pokračovanie na ďalšej strane
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obecná polícia radí deťom - Druhá časť 

taktické cvičenie v Trnovci nad Váhom



    Čitateľov obecnej knižnice určite 
teší, že v tomto roku sa nám podarilo 
získať aj dotáciu z rozpočtu Ministerstva 
kultúry SR vo výške 400,- Eur. Tento 
projekt vyžadoval aj spoluúčasť obce, 
a to najmenej v sume 130,- Eur. Vďaka 
tejto dotácii pribudlo do našej knižnice 
niekoľko nových titulov, napríklad tieto:

Beletria pre dospelých
Urbaníková – Príliš osobná známosť
Christie – Nultá hodina
Silva – Prípad Rembrandt
Kleypasová – Podvečerné vábenie
Keleová-Vasilková – Dva životy
Chaseová – Kráľ zhýralcov
Forsyth – Kobra
Cooper – Kniha duší
Parrisová – Kacír
Kleypasová – Môj ochranca
Koryta – Studená rieka
Frenchová – Vtedy v lese
Dareová – Vplyvná dáma
Rebrová – Ema
Cornwellová – Faktor Scarpettová
Stevensová – Nezvestná
Fieldingová – Teraz ju vidíš
Baloghová – Nezabudnuteľná láska
Deaver – Hrana
Baloghová – Pavučina vášne
Cole – Láska a odvaha
Koryta – Pieseň smrti
Perry – Tanec za mŕtvych
Perry – Tajomná žena
Margolin – Spoločník

Beletria pre deti a mládež
Rozprávky pre najmenších
Miler – Krtko a snehuliak
Lore – Som číslo štyri
Holecyová – Mariotovi dediči 3
Cabotová – Nenásytná
Kateová – Súženie
Moore – Obchod so zabudnutými mapami
Brezina – Upír zo zámku
Kahoun – O autách

Za zmienenú sumu boli zakúpené aj 
ďalšie nové tituly, ktoré očakávajú svojich 
čitateľov na policiach obecnej knižnice.

nákladného vlaku. Išlo o nebezpečnú 
látku – Anilín, unikajúcu  cez trhlinu 
v spodnej časti cisterny o veľkosti cca 
10 cm. Táto chemická látka sa šírila do 
okolia, čím ohrozovala osoby pohybujúce 
sa v okolí a žijúce v ohrozenom území. 
Jedná sa o horľavú, vysoko jedovatú látku, 
ktorá po vdýchnutí, požití, či kontakte 
s pokožkou môže vážne poškodiť 
zdravie človeka a ohrozuje pri vysokých 
koncentráciách život. 

Pre všetky tieto hroziace riziká, 
bolo nutné postupovať opatrne, rýchlo, 
primerane s ohľadom na bezpečnosť  a 
bolo nutné prijať určité opatrenia vo vzťahu 
k obyvateľom obce, ako sú  varovanie 
obyvateľov, ukrytie  a evakuácia. Na 
zabezpečenie plynulého riadenia zásahu 
a komunikáciu s ostatnými zložkami bol 
zriadený riadiaci štáb HaZZ. Súbežne tiež 
zasadali krízové štáby civilnej ochrany, a 
to: Obvodného úradu Nitra, Obvodného 
úradu Šaľa a Obce Trnovec nad Váhom.

Pri zásahu na mieste mimoriadnej 
udalosti boli vykonané tieto činnosti: 
prieskum na mieste mimoriadnej udalosti, 
vymedzenie priestoru priameho ohrozenia 
a bezpečnej oblasti, záchrana, evakuácia 
a ošetrenie zranených osôb, ich prevoz 
do zdravotných zariadení, v prípade 
ťažkých zranení bol zriadený heliport  na 
ich transport pomocou vrtuľníka. Ďalšie 
úkony boli zamerané na zastavenie úniku 
nebezpečnej látky, teda skrápanie šíriaceho 
sa mraku plynov a pár, uzatvorenie trhliny, 

ktorou unikala látka a pokrytie mláky už 
vytečenej nebezpečnej látky. V okolí sa 
vykonával monitoring výskytu nebezpečnej 
látky a na očistenie všetkých zasiahnutých a 
zasahujúcich bol zriadený dekontaminačný 
priestor.

Pred vykonaním cvičenia sa dňa 
11.10.2011 v kultúrnom dome v Trnovci nad 
Váhom uskutočnilo odborno-metodické 
zamestnanie, s účelom prezentácie všetkých 
zúčastnených zložiek a teoretickej prípravy 
na cvičenie.

Organizácia takýchto cvičení je 
potrebná a veľmi prospešná ako prevencia 
a pripravenosť, ako sa hovorí: „Lepšie na 
cvičisku ako na bojisku!“ Informovanosť 
a pripravenosť občanov na závažné 
mimoriadne udalosti tohto druhu je 
základom pre vyhnutie sa možným 
fatálnym následkom. Precvičenie činností 
a  pripravenosti záchranných zložiek na 
zásahy v zložitých situáciách , zlepšovanie 
ich schopností, adekvátnych reakcií a tiež 
preverenie spolupráce,  komunikácie  a 
spojenia medzi nimi je nutné na to, aby sme 
mohli vykonávať tú základnú úlohu, pre 
ktorú sme tu, teda zachraňovať a pomáhať.

Veľmi oceňujeme spoluprácu a 
ochotu pána starostu Ing. Hrabovského a 
ďalších zamestnancov obecného úradu pri 
zabezpečení tohto odborno-metodického 
zamestnania a cvičenia, za ktoré chceme 
vyjadriť vďaku.

 V prvom polroku 2011 sme 
prostredníctvom Trnoveckých novín 
informovali občanov o potravinovej 
pomoci v našej obci. Program distribúcie 
potravín pre osoby, ktoré sa ocitnú v 
ťažkej situácii je financovaný z Európskeho 
poľnohospodárskeho a záručného fondu a v 
tomto roku sa k tomuto programu pripojila 
aj Slovenská republika. Osobám v núdzi 
mali byť prostredníctvom charitatívnych 
organizácií bezplatne dodané základné 
potraviny - pšeničná hladká múka a 
bezvaječné cestoviny. Na základe tejto 
informácie sa prihlásili občania z našej 
obce a ich počet sme nahlásili charitatívnej 
organizácii Trnavská arcidiecézna charita, 
ktorá má zabezpečovať potravinovú pomoc 
pre našu obec. Avšak z predbežného 
termínu dodávky potravín v júli až auguste 

2011 sa stal september a v súčasnosti je 
termín dodávky v nedohľadne. Podľa 
posledných vyjadrení charitatívnej 
organizácie Trnavská arcidiecézna charita 
nemôže zodpovedne stanoviť termín 
začiatku výdaja potravín oprávneným 
občanom, nakoľko nemá schválený sklad 
potravín.  Sklad potravín musí schváliť 
Pôdohospodárska platobná agentúra, avšak 
do dnešného dňa nebolo použitie skladu 
schválené.

Takže v súčasnosti čakáme na ďalšie 
kroky Trnavskej arcidiecéznej charity. V 
prípade nových informácií alebo spustenia 
distribúcie potravín budeme občanov 
okamžite informovať. Bližšie informácie 
môžete získať aj na internetovej stránke 
Trnavskej arcidiecéznej charity www.
charitatt.sk

Pokračovanie z predchádzajúcej strany

Krajské riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Dotácia 
z rozpočtu MK SR

Potravinová pomoc v našej obci
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Na Akadémii ozbrojených síl 
bude otvorené štúdium v štyroch 
akreditovaných trojročných denných 
bakalárskych študijných programoch a to:  
1/ Manažment vojenskej organizácie,  
2/ Elektronické systémy,  
3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,  
4/ Počítačové systémy, siete a služby.
     

Štúdium je určené pre absolventov 
civilných stredných škôl ukončených 
maturitou, ktorí sa dňom nástupu na 
štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi 
v prípravnej štátnej službe. Horná veková 
hranica pre prijatie je 25 rokov.
Zároveň oznamujeme záujemcom o štúdium, 
že obdobne ako v minulom školskom roku, 
budú informačné, poradenské a konzultačné 
služby pre vojenské školy zabezpečovať 
a organizovať v Liptovskom Mikuláši 
prípravu na vedomostnú prijímaciu skúšku 
z predmetov matematika a fyzika a to formou 
krátkodobých kurzov v rozsahu požadovaných 
vedomostí na prijímaciu skúšku. 
Záujemcovia sa môžu telefonicky 
informovať na číslach:  0445524804, 
0905622170 a 0911622170 
Predpokladaný termín zahájenia prípravných 
kurzov je od 7.11.2011. Súčasťou kurzov je aj 
poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa 
lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických 
testov, previerky fyzickej zdatnosti a 
podávania prihlášok na štúdium. Forma 
prevedenia je individuálna, to znamená, že 
sa každému študentovi venujeme osobne, 
čo však zároveň limituje počet účastníkov v 
jednom turnuse.

Za informačné, poradenské a 
konzultačné služby pre vojenské školy:  

pplk. v.v. Ing. Emil Toma

   Na Slovensku sa v roku 2009 
vyprodukovalo spolu približne 1,75 
milióna ton komunálnych odpadov, čo 
na 1 obyvateľa predstavuje priemerne 
322kg...Až 81,8% odpadu sa skládkovalo 
práve na skládkach odpadov. Len 7,4% 
komunálnych odpadov sa recyklovalo 
a kompostovalo. Sme teda „krajinou 
skládkovania odpadu“. Skládkovaním 
dochádza k znečisťovaniu životného 
prostredia, záberu pôdy a vzniku 
nebezpečných látok pre život. Nenávratne 
sa ničia prírodné zdroje, rastlinné a 
živočíšne druhy a prirodzené životné 
prostredie.
Najprijateľnejšou cestou pre ochranu 
životného prostredia i zdravia ľudí je 
odpad nevyprodukovať. Každý z nás je 
zodpovedný za vznik odpadu v našej 
domácnosti. Preto je najlepšie začať od 
seba a nájsť spôsoby, ako vzniku odpadu 
predchádzať. 
Tu sú niektoré základné tipy „ako na 
to“, ktoré vychádzajú priamo z mojich 
skúseností a postrehov:    
• Keď ideme nakupovať do obchodu, 
tak kupujeme len veci, ktoré skutočne 
potrebujeme a sú trvácne a kvalitné. Vždy 
si zoberieme dostatočné množstvo vlastných 
textilných tašiek a vrecká na drobnosti. 
Snažíme sa uprednostniť nákup bez 
obalov. Zeleninu a ovocie kupujeme vždy 
nezabalené. 
• Vyhýbame sa jednorazovým veciam. 
Napríklad vôbec nepoužívame jedno-
razové batérie, žiletky, nepijeme nápoje 
v jednorazových pohároch, nejeme v 

prevádzkach s jednorazovým riadom, 
neberieme si jednorazové tašky... 
• Ak niečo potrebujeme na krátkodobé 
použitie, tak si to najprv skúsime požičať. 
• Veci, ktoré už nepotrebujeme a ktoré 
nepoužívame, ponúkame na využitie iným. 
• Kupujeme väčšie balenia a koncentráty. 
Väčšinou je to lacnejšie, ale čo je dôležitejšie 
na mernú jednotku tovaru sa takto 
vyprodukuje menej odpadov z obalov.  
• Pijeme vodu z vodovodu. Keď máme chuť 
na minerálku, ideme si ju nabrať priamo 
k prameňu. Ak máme chuť na ochutenú 
vodu, použijeme domáci sirup.
• Snažíme sa veci robiť sami. Pestujeme a 
zavárame si ovocie a zeleninu, zbierame a 
sušíme si huby, zbierame si byliny na čaj, 
šijeme a prešívame si oblečenie, pokiaľ to 
naša zručnosť dovolí, tak si opravujeme aj 
nábytok a elektroniku. 
• Kompostujeme si všetky naše biologické 
odpady. 
• Nekupujeme všetko, čo ponúka reklama. 
Snažíme sa sami rozhodovať o našich 
životných potrebách a nenechávame o tom 
rozhodovať reklamné agentúry a firmy 
vyrábajúce rôzne produkty. 
• Odpady, ktoré vyprodukujeme, triedime 
a dávame ich na recykláciu. Robíme tak 
všade, nielen v mieste nášho trvalého 
bydliska.

Prajem Vám veľa radosti na Vašej „ceste k 
nulovému odpadu“ :-)

Mgr. Lenka Beznáková 
Priatelia Zeme-SPZ

Ak začneme od seba, 

vieme zachrániť kúsok prírody

Smerujeme k nulovému odpadu 

     Obec Trnovec nad Váhom dostala 
nenávratný finančný príspevok z dotácie 
NSK pre implementáciu integrovanej 
stratégie miestneho rozvoja. Názov 
projektu je „Smerujeme k nulovému 
odpadu.“ Cieľom projektu je poskytnúť 
občanom praktické návody a informácie 
ako môžu jednoducho predchádzať 
vzniku odpadu, separovať využiteľné 
materiály pre recykláciu, kompostovať 
biologicky rozložiteľný odpad v aspekte 

prevencie pred vznikom odpadu a čier-
nych skládok.
Aktivitami projektu sú:
-propagačné aktivity – vytvorenie propa-
gačných materiálov o možnostiach se-
parácie odpadu v obci
-informačné kampane ZŠ, týkajúce sa 
zapojenia detí do separácie odpadu
-informačné kampane medzi obyvateľmi 
k problematike odpadov zameraných 
hlavne na prevenciu čiernych skládok

Obec Trnovec nad Váhom chce 
prostredníctvom informačnej kampane 
podnietiť občanov, aby sa správali 
zodpovedne ku svojmu okoliu a životnému  
prostrediu. Z toho dôvodu chce pôsobiť 
i na deti, ktoré si ľahko osvoja myšlienky 
separovaného zberu a budú potom tieto 
myšlienky šíriť ďalej v rodinách.  
-prednáška a ukážka triedenia odpadov 
pre žiakov Základnej školy.  
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II.A tr. Nitra – Šaľa 2011/2012 
pokračovala ďalšími zápasmi.

4. kolo
Trnovec – Selice 1:4 (0:2)
Domáci v derby začali ustráchane, 
viazla kombinácia, čo hostia využili 
do dvojgólového náskoku. V druhom 
polčase po rýchlych protiútokoch viedli 
už 0:4. V závere znížil Z.Legner.
Rozhodca: Kompas, 100 divákov

5. kolo
Svätoplukovo – Trnovec 2:2 (0:1)
V kvalitnom a tvrdom zápase sa hostia 
ujali vedenia gólom Vríčana J. Po peknej 
hlavičke v úvode druhého polčasu bolo 
už 0:2. Domáci vrhli všetky sily do útoku 
a behom dvoch minút vyrovnali. Ďalšie 
góly už nepadali a body sa delili.
Rozhodca: Tóth, 100 divákov

6. kolo 
Trnovec – Cabaj-Čápor 2:3 (0:3)
Domáci po dobrom výkone z minulého 
kola totálne sklamali. Hostia si do 
polčasu vybudovali trojgólový náskok. 
Dymák M. znížil a Ölvecký M. po 
premenenej penalte oživil nádej, ale 
súper už k zmene skóre nič nedovolil.
Rozhodca: Fábry, 80 divákov
Zápas kola Báb – Diakovce 2:1 (0:1)
Rozhodca: Mako, 300 divákov

7. kolo
Čakajovce – Trnovec 0:4 (0:2)
Hostia sa snažili odčiniť prehru s Cabajom-
Čáporom. Po góloch Takáča K. a Bartuša 
Z. bolo 0:2. Po vylúčení Turociho aj 
desiati doviedli zápas do víťazného konca. 
Skórovali Bartuš Z. a Klincko V. 
Rozhodca: Kompas, 70 divákov
V zostave kola – Bartuš T., Bartuš Z.
Zápas kola Hájske – Báb 5:2 (1:0)

8. kolo
Trnovec – Jarok 4:1 (1:0)
Do polčasu to bol vyrovnaný zápas. Skóre 
otvoril Dymák M. Hneď po obrátke 
skóroval opäť. Hostia otvorili hru, čo 
využil na ďalší gól Legner Z. Jarok potom 
znížil, ale zaslúžené tri body potvrdil v 
poslednej minúte Takáč K.

9. kolo
Diakovce – Trnovec 2:1 (2:0)
Hostia začali nebojácne. Postupom 
času domáci zrýchlili. Nastrelili tyče a 
brvno a do polčasu strelili aj dva góly. 
Vlažný druhý polčas oživil gól Kuklu 
L.  V závere domáca obrana stiahla v 
šestnástke Kuklu, ale rozhodca nemal 
odvahu odpískať pokutový kop. 
Rozhodca: Pivarčok, 60 divákov
Zápas kola Báb – P. Kesov, 60 divákov

10. kolo
Trnovec – Hájske 1:1 (0:0)
Vo vyrovnanom stretnutí otvoril peknou 
strelou skóre Székházi M. Hostia 

1. Báb 11 7 1 3 33:18 22
2. Diakovce 11 6 1 1 30:16 19
3. Svätoplukovo 11 6 1 4 25:23 19
4. Selice 11 5 3 3 28:17 18
5. Lužianky 11 5 3 3 22:13 18
6. Hájske 11 5 3 3 23:18 18
7. Rumanová 11 5 3 3 24:20 18
8. Cabaj-Čápor 11 4 5 2 29:20 17
9. Rišňovce 11 5 1 5 23:28 16
10. Mojmírovce 11 4 2 5 19:18 14

11. Trnovec 11 4 2 5 22:24 14
12. Jarok 11 3 2 6 17:23 11
13. Čakajovce 11 2 2 7 11:26 8
14. P. Kesov 11 1 1 9 11:53 4

Tabuľka po jedenástich kolách

strelou k tyči vyrovnali. Potom zvolili 
konštrukcie na oboch stranách (Dymák 
M. 2x), ale body sa delili.
Rozhodca: Hádek, 70 divákov
V zostave kola – Turoci P.
Zápas kola Rumanová – Báb 2:1 (0:0)
Rozhodca: Jančok, 500! divákov

11. kolo
Báb – Trnovec 5:2 (2:0)
V kvalitnom zápase sa hostia snažili, ale 
technicky vyspelejší domáci boli lepším 
tímom. Bábania využili svoje šance a 
vyslúžili si aj pochvalu od hosťujúceho 
trénera za najfutbalovejšie mužstvo.
Rozhodca: Berec, 150 divákov

spracoval Š. Kočiš

1. Kráľová n/V 7 7 0 0 47:5 21
2. Selice 8 7 0 1 40:7 21
3. Neded 8 5 1 2 24:10 16
4. Trnovec 8 5 1 2 24:10 16
5. Mojmírovce 8 5 0 3 23:26 15
6. Vlčany 8 3 0 5 19:37 9
7. H. Kráľová 7 2 0 5 17:20 6
8. Tešedíkovo 8 2 0 6 17:43 6
9. Žihárec 8 1 0 7 13:42 3
10. Diakovce 8 0 1 7 7:56 1

Tabuľka I.A trieda

Žiaci I. A tr.
Diakovce – Trnovec 3:3 (3:1) 
N.Stojka 2, R. Čerhák
Trnovec – Kráľová n/V 0:1
H. Kráľová – Trnovec 1:2 (1:1) 
N. Stojka 2

Trnovec – Neded 2:1 (1:1) N. Stojka 2
Žihárec – Trnovec 3:9
Vlčany – Trnovec 4:2 (0:1) 
B.Vaško 2, 0:3 kontum.
Trnovec – Tešedíkovo 5:0 (2:0) 
N. Stojka 4, B. Vaško
Selice – Trnovec 1:0 (0:0)

futbal 
V Bábe päťka
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P.č. Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body

1 Polstrav Bystričany A 4 4 0 0 189:78 56:16 12
2 ŠOG Nitra 4 3 0 1 159:106 46:26 10
3 STK Nové Mesto n/V A 4 3 0 1 161:125 43:29 10
4 Lokomotíva Bánov A 4 3 0 1 149:134 39:33 10
5 MKST Nová Dubnica A 4 2 1 1 153:123 41:31 9
6 Trnovec A 4 2 1 1 137:137 39:33 9
7 STK Klátova N. Ves A 4 2 0 2 107:163 25:47 8
8 STK Veľké Uherce A 4 2 0 2 122:141 33:39 8
9 STK 1.ZŠ Vráble A 3 2 0 1 126:88 36:18 7
10 TTC Pov. Bystrica A 4 1 0 3 124:160 28:44 6
11 Hontianske Trsťany A 3 1 0 2 91:113 24:30 5
12 STK N.Baňa-Podlužany A 4 0 0 4 108:164 23:49 4
13 PK Komárno/Šahy A 3 0 0 3 85:116 21:33 3
14 STK Levice 3 0 0 3 71:134 14:40 3

P.č. Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body

1 Nové Zámky B 4 4 0 0 144:49 61:11 12
2 Bánov C 4 3 0 1 129:83 39:33 10
3 Pok. Komárno A 4 3 0 1 152:126 42:30 10
4 V. Meder/Zem.Olča B 4 2 1 1 136:131 37:35 9
5 Komárno/Šahy C 4 2 0 2 149:137 39:33 8
6 Dlhá n/V. A 4 2 0 2 140:143 36:36 8
7 Gym. vjm N. Zámky A 4 2 0 2 122:136 33:39 8
8 Bát. Kosihy A 4 2 0 2 121:153 30:42 8
9 Kolárovo A 4 1 1 2 119:155 28:44 7
10 Bešeňov A 4 1 0 3 138:143 33:39 6
11 Trnovec B 4 1 0 3 116:157 29:43 6
12 Strekov A 4 0 0 4 111:164 25:47 4

P.č. Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body

1 Vlčany B 3 3 0 0 140:47 44:10 9
2 Šaľa A 3 3 0 0 136:59 43:11 9
3 Močenok A 3 2 0 1 124:64 36:18 7
4 Šaľa B 3 2 0 1 108:81 30:24 7
5 Neded A 2 1 0 1 58:78 16:20 4
6 Dlhá n/V B 1 1 0 0 52:9 16:2 3
7 Trnovec D 1 1 0 0 37:30 12:6 3
8 Šaľa C 3 0 0 3 53:131 13:41 3
9 Trnovec C 3 0 0 3 62:132 11:43 3
10 Šaľa D 2 0 0 2 37:88 10:26 2
11 Močenok B 2 0 0 2 16:104 3:33 2

Dorast I. B trieda

Trnovec – Neded 0:0
Trnovec – Kráľová n/V 2:1 (0:0)
Čapičík, Janáč
Trnovec – Cabaj-Čápor  1:1 (1:0) 
P. Janáč
Kolíňany – Trnovec 2:1 (1:1) 
T. Varga
Trnovec – Hrnčiarovce 4:1
Jarok – Trnovec 2:2 (0:2)
Trnovec – H. Kráľová 0:0

    Trnoveckí stolnotenisti v ročníku 
2011/2012 už naplno rozohrali svoje 
súťaže.
 
„A“ mužstvo v 2.lige - „región Nitra 
- Trenčín“ odohralo  od poslednej 
informácie štyri zápasy a to s bilanciou 
dve víťazstvá, jedna remíza a jedna 
prehra.

Nová Baňa A - Trnovec A          6 : 12
Veľké Uherce A - Trnovec A        13 : 5
Trnovec A  - Nová Dubnica A       9 : 9    
Trnovec A - Považská Bystrica A 13 : 5

„B“ mužstvo v 4 lige kraj Nitra odohralo 
štyri zápasy a to s bilanciou tri prehry a 
jedna výhra:

Trnovec B - Dlhá nad Váhom  „A“  6 : 12
Komárno/Šahy C - Trnovec B       12 : 6
Trnovec B - Gym. N.Zámky „A“     6 : 12
Bát. Kosihy „A“ - Trnovec B           7 : 11

„C“ mužstvo v okrese Šaľa odohralo tri 
zápasy, všetko to boli prehry:

Trnovec D - Trnovec C   12 : 6
Trnovec C - Neded A    5 : 13
Trnovec C - Vlčany    0 : 18

„D“ mužstvo v okrese Šaľa odohralo  dva 
zápasy a to s bilanciou jedna výhra a 
jedna remíza

Trnovec  D - Trnovec  C  12 : 6
Močenok  B - Trnovec  D    9 : 9

2. liga, muži 2011/2012       Tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť

4. liga C, muži 2011/2012       Tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť

Okres Šaľa, muži 2011/201    Tabuľka súťaže po 3. kole - Základná časť

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Miroslav Ševčík 
oddiel stolného tenisu

futbal 
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     Dňa 19.8.2011 bolo na OP oznámené, že 
na poľnej ceste pri rybníku zvanom Vízállás 
stojí opustené osobné auto zahraničnej značky 
a evidenčného čísla. Vozidlo bolo uzamknuté, 
preto bola privolaná hliadka OO PZ Šaľa. 
Počas previerky auta sa tam objavil majiteľ-
rybár, ktorý až po predložení dokladov 
a následnej kontrole mohol z miesta odisť.
■ Dňa 19.8.2011 hliadka OP zistila, že do jarku 
za obcou smerom do Selíc niekto vyhodil vrecia 
so smetím. Vec bola zadokumentovaná  ako 
priestupok, po páchateľovi skutku OP naďalej 
pátra.
■ Dňa 20.8.2011 ako i v ďalších dňoch  bolo na OP 
oznámené, že na ul. Lipovej sa pohybuje pes bez 
obojku a útočí na chodcov. Po zistení bol majiteľ 
psa vyzvaný, aby psa riadne zabezpečil a bola mu 
uložená bloková pokuta.
■ Dňa 26.8.2011 hliadka OP počas obchádzkovej 
služby pristihla miestneho občana pri krádeži 
železa. Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok a vo veci sa koná.
■ Dňa 26.8.2011 hliadka bola OP privolaná k 
dopravnej nehode medzi nákladnými autami 
na Novozámockej ceste, kde až do vyriešenia 
udalosti bola nápomocná pri odkláňaní dopravy.
■ Dňa 31.8.2011 bolo na OP oznámené, že došlo 
ku krádeži bicykla z vchodu nájomného domu. 
Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a 
po páchateľovi skutku sa naďalej pátra.
■ Dňa 1.9.2011 boli na OP odovzdané stratené 
doklady občana zo Šale. Tieto doklady boli 
odovzdané hliadke OO PZ Šaľa, nakoľko majiteľ 
už mal vystavené nové doklady.

■ Dňa 2.9.2011 bolo na OP oznámené, že ich 
príbuzný zo Šale bol v obci napadnutý a zbitý 
neznámou osobou. Tento prípad na mieste 
prevzala hliadka OO PZ Šaľa.
■ Dňa 2.9.2011 pred polnocou bolo na OP 
oznámené, že v ich susedstve medzi členmi tejto 
rodiny došlo ku hádke a rušeniu nočného pokoja. 
Hliadka na mieste zjednala nápravu .
■ Dňa 3.9.2011 bolo na OP oznámené, že sused 
strieľa vzduchovkou do steny domu. Tento prípad 
taktiež prevzala hliadka OO PZ Šaľa .
■ Dňa 8.9.2011 bolo zistené, že na poľnej ceste 
neznámy občan vyhodil vo vreciach odpad. 
Bolo zistené, že sa jedná o obyvateľa z Galanty. 
Menovaný sa k skutku priznal a bola mu uložená 
bloková pokuta.
■ Dňa 10.9.2011 oznámila na OP obyvateľka 
našej obce, že susedove maloleté deti jej 
neustále zvonia do domu a hádžu jej do dvora  
topánky. Na mieste bola zjednaná náprava 
a s matkou detí bol vykonaný pohovor.
■ Dňa 13.9.2011 taktiež bolo na tunajšiu OP 
podané oznámenie vo veci susedských sporov. 
Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok 
a je v štádiu riešenia.
■ Dňa 14.9.2011 bolo na OP oznámené, že 
neznámy páchateľ odcudzil z pultu predajne 
cigarety v hodnote 50€ a to tým spôsobom, že 
cigarety si zobral a z predajne ušiel. Prípad bol 
zadokumentovaný ako priestupok a vo veci sa 
koná objasňovanie .
■ Dňa 14.9.2011 o 14.25 hod. bolo na OP 
oznámené, že v Hornom Jatove je požiar stohu 
slamy. Príslušníci OP ako i členovia OHZ boli 
nápomocný pri hasení požiaru až do 24:00 hod. 
a udalosť vyšetruje polícia.
■ Dňa 16.9.2011 bolo na OP oznámené, že 
maloletý A.S. za pomoci maloletého brata práve 
odcudzili od susedov  čerpadlo na vodu.  Rýchlym 
zásahom OP čerpadlo bolo na mieste zaistené. 
Deti sa k skutku za prítomnosti matky priznali, 
prípad bol zadokumentovaný ako priestupok 
a bol odstúpený na ďalšie konanie vo veci.
■ Dňa 23.9.2011 bolo na OP oznámené 
poškodenie oplotenia, ktorého skutku 
sa dopustil zatiaľ nezistený páchateľ. 
Prípad bol zadokumentovaný ako priestu-
pok a je v riešení OP.
■ Dňa 23.9.2011 bolo na OP oznámené 
odcudzenie náradia z ihriska TJ Trnovec n/V. Ako 
páchateľ skutku bol OP zistený ten istý maloletý 
A.S., ktorý odcudzil aj čerpadlo na vodu. Prípad 
bol odstúpený na ďalšie konanie.
■ Dňa 28.9.2011 oznámila na OP miestna 
obyvateľka, že jej neznámy páchateľ odcudzil 
peňaženku. Prípad bol zadokumentovaný ako 

priestupok a je v riešení OP.
■ Dňa 30.9.2011 hliadka OP bola privolaná k 
dopravnej nehode v obci. Po vykonaní prvotných 
úkonov bola hliadka nápomocná ODI PZ Šaľa pri 
riadení dopravy.
■ Dňa 1.10.2011 oznámil na OP majiteľ 
4-mesačného psa, že na ul. Hlavnej bol 
jeho pes napadnutý a vážne zranený 
túlavým psom bojového plemena. Prípad 
bol zadokumentovaný ako priestupok 
a vo veci sa koná objasňovanie skutku.  
■ Dňa 2.10.2011 bolo na OP oznámené, že v 
miestnom pohostinstve došlo k menšej bitke medzi 
členmi rodiny. Udalosť bola zadokumentovaná a 
vo veci bola uložená bloková pokuta.
■ Dňa 7.10.2011 oznámila na tunajšiu 
OP poškodená, že došlo k odcudzeniu 
jej bicykla zo stojanu pri lekárni. Udalosť 
bola zadokumentovaná ako priestupok 
a vo veci sa koná objasňovanie a pátranie po 
páchateľovi skutku.
■ Dňa 8.10.2011 bolo na OP oznámené, že v 
nočnej dobe došlo na ul. Zongorovej  k vytrhaniu 
čerstvo vysadených tují a ich porozhadzovaniu po 
ceste. Šetrením na mieste bolo zistené, že páchateľ 
1 ks aj odcudzil. Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok a po páchateľovi skutku OP intenzívne 
pátra.
■ Dňa 13.10.2011 v Hornom Jatove hliadka OP 
zistila rozhádzaný domový odpad na verejnom 
priestranstve, čo je rozpore s platným VZN obce. 
Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok 
a vo veci sa koná. Na danom mieste budú zo 
strany hliadok OP vykonávané častejšie previerky 
a v prípade zistenia páchateľa skutku mu bude 
uložená vysoká bloková pokuta.

Vážení občania :
Záverom ešte niekoľko myšlienok. Udalosti, ktoré sú 
uvedené vyššie, sú iba zlomkom prípadov, ktoré OP 
rieši. Ako máte možnosť posúdiť, tu a tam sa nájdu 
ľudia, ktorí radi poškodzujú zeleň, čerstvo vysadené 
kríky, vyhadzujú smeti na ulicu. Preto Vás žiadame 
o spoluprácu a prípadné zistenie takýchto skutkov 
vandalov, ich môžete oznámiť na OP na známe 
telefónne čísla 77 81 575 (má aj záznamník) alebo 
na mobil OP  0905 479 859. Za spoluprácu vopred 
ďakujeme. 
Ďalej Vás žiadame, najmä majiteľov psov, aby 
zamedzili voľnému  pohybu psov na ulici, nakoľko 
sa blíži obdobie párenia  psov a vtedy sú obzvlášť 
agresívne a môžu ohroziť obyvateľov, najmä deti. 
OP bude počas hliadkovania vykonávať kontrolu, 
prípadne odchyt psov a nezodpovedným majiteľom 
bude uložená bloková pokuta. 

za OP napísal : Npor. Macky

pre záujemcov o výkon služby v 
Obecnej polícii v Trnovci nad Váhom.

Predpoklady: 
bezúhonnosť a sposobilosť
Časový harmonogram: 

žiadosti – november 2011 
výber – december 2011 

nástup – január 2012
Platové podmienky: dohodou
Adresa na podávanie žiadostí: 

Obecný úrad, Hlavná 587, 
925 71 Trnovec nad Váhom

Informácie: 0917 873 526
starosta@trnovecnadvahom.sk 
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Pihenési zóna tavacskával

Turista bejegyzésekből

Taktikai gyakorlat Tornócon

Folytatás a 2. oldalon      Zobor megmászása
 

A napfénnyel átitatott szeptember vonzott 
minket a különféle aktivitásokra. Az 
iskolában a gyerekek számára szervezett 
turistaszakkörben megszerveztük az 
első turistautat- a Zobor megmászását a 
szőlővel körülvett, 
kis falucskából 
Hrnčiarovcéb ól . 
Az ösvények 
sűrű, levelekkel 
k i p á r n á z o t t 
t ö l g y e r d ő n 
keresztül, mérsékelt 
e m e l k e d ő v e l 
vezettek a csúcs 
felé. Ott mint 
a forgalmas 
kereszteződésben 
minden korosztályt 

felölelő  turisták csoportjai gyönyörködtek  
mosollyal az arcukon a völgy és a környező 
táj látványában. Tiszta vízzel felfrissülve a 
Svorad forráshoz való levezető út tett pontot a 
turistaút végére iskolánk 30 turistája számára.

      Október 1. az Idősek nemzetközi napja 
és ez a hónap az idősek iránti tisztelet 
jegyében telik. De nemcsak ebben az egy 
hónapban kellene hallgatni az idősek iránti 
szavakat, mert egy biztos, hogy egyszer mi is 
leszünk idősek. Bizonyára kellemes ránézni 
egy fiatal nőre, vagy fiatal férfira, akikből 

az élet és az élet szeretete árad. De higgyék 
el, az idős nő az üzletben, aki előttünk áll, 
szintén volt egyszer fiatal és szép. És az úr, 
a szomszédból, szintén határozott léptekkel 
indult el valamikor, de ma már bottal jár. Az 
ember szép, nem csak ha fiatal. Szépségét  
bölcsessége, tapasztalata és az ősz hajszálai 

jelentik, amelyek 
élete őszén 
keletkeztek. Éppen 
a mi polgárainknak 
életük őszén 
szeretnénk leróni 
t i s z t e l e t ü n k e t 
az idősek iránti 
tisztelet hónapja 
alkalmából, ezért 
a községi hivatal 
70 éven felüli 
n y u g d í j a s a i n k 

számára kedves összejövetelt szervezett 
meg.  A találkozó 2011.10.19- én zajlott le 
a kultúrház nagy termében. Nyugdíjasaink 
számára frissítők és gazdag kultúrműsor 
volt elkészítve, amelyre a polgármester 
Ing. Hrabovský Ján bevezetője és ünnepi 
beszéde után került sor. A programban 
gyönyörű verssel lépett fel Simonka 
Ešeková, valamint az alapiskola tanulói 
Klincko úr vezetésével énekek sorozatával 
örvendeztettek meg minket. A tiszteletbeli 
hely a műsorban már hagyományosan az 
Őszi Rózsa énekkaré volt és a műsor végén 
fellépett Mgr. Zoltán Mikó a „Z času na čas“ 
zenekarból.  A műsor után idős polgáraink 
elbeszélgettek egymással, leporolták a régi 
barátságokat, emlékeztek a régi szép időkre. 
Jó hangulat uralkodott, és akik eljöttek, 
biztosan nem bánták meg. Minden kedves 
nyugdíjasunknak a következő évekre sok 
egészséget és legközelebbi családtagjaik 
körében nyugodalmas életet kívánunk.
Nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet 
mondani az akció szponzorának, aki nem 
volt más mint a Kommunális Biztosító.
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„Könnyebb az öregség terhének az elviselése annak, aki érzi a 
fiatalok tiszteletét és szeretét.“          (Ján Pavol II.)
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A Tornóci Alapiskola az Óvodával igazgatósága, Tornóc 302,  ezúton 
mond őszinte köszönetet Rudnik Henryk úrnak, Tornóc 128, az iskola és óvoda 
támogatásáért, aki füzeteket, irodai eszközöket, iskolai táskákat és tanszereket 
ajándékozott nekünk. Az Ön támogatása gyermekeink részére nagyon nemes 
cselekedet. A gyerekek, diákok és  a Tornóci Alapiskola az Óvodával egész 
kollektívája nevében sok erőt és optimizmust kívánunk Önnek.

                                                 

Alapiskola az Óvodával igazgatósága, Tornóc 302 

 Köszönetnyilvánítás

Hlavatá Hana

Rozália Halásová,
rod. Keszeliová, 75 ročná

 Szovics Ferencz
 Tóth Anna
 Meleg István mérnök
 Putera Magdaléna
 Jančovič  Margit
 
 Marček Vilmos  (F. J.)
 
 Kelemen Júlia
 Kuruc  Anna
 Daniel József
 
 Marček Sándor (F. J.)
 Beňovsky Mária
 Fehér Teréz

 Zelezník Margit

Ladányi István és  Sklenár Martina
Mikla Tamás és  Čizmadia Kristína
Kružlík René és  Lencsés Katalin

50. éves házasság kötés
Kesely Oto és  Keszeli   Klára 

60. éves házasság kötés
Mezei László és Kesely Teréz

A Tornóci Alapiskola az 
Óvodával mellett működő  „TRNKY“  
polgári társulás kérvényt adott  be 
visszatérítetlen támogatás nyújtására 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
dotációjából  a helyi fejlesztési integrált 

stratégia megvalósítására „ Pihenési 
zóna tavacskával “ elnevezéssel. A 
megvalósítás szinhelye : Tornóci 
Alapiskola az Óvodával  területe. 
A támogatás jóvá lett hagyva és a 
tervezet megvalósítva. A tervezet egész 

költségvetése  2 725,00 euro volt, ebből 
a támogtás 2 588,75 euro (95 %) és a 
TRNKY  polgári társulás közös része 
136,25 euro ( 5% ). Magát a pihenési zónát 
a tavacskával  Alexander Hambalko, 
AQUAZEL Trnovec nad Váhom vállalata 
valósította meg. Ezekben a napokban 
tanulóink már az iskola területének 
kellemes környezetében pihenhetnek 
és relaxálódhatnak. A tervezet lényege  
az iskola művelési programjának a 
teljesítése az egészséges  életstílus és a 
természetben való időtöltés  területén.A  
tárgyi tudást, amelyek összefüggnek a 
környezetvédelmi neveléssel, a természet 
és a környezet védelmével,  a tanulók 
gyakorlati  tapasztalatokkal szerzik meg.    

                                                                                                
Katarína Tusková – OZ TRNKY nevében

Az akciót az Állatok világnapjára 
terveztük meg. Mindnyájan jól tudjuk, hogy 
a gyerekek szeretik az állatokat. Különösen 
a macskákat, kutyákat, lovakat, .. találkozni 
velük egyszerre a Királyfán található 
Humanita Farmon lehet. Minden évben 
bővül a számuk. Új jövevény volt a teve és 
a vaddisznócskák. 
Megnézhettük az 
akváriumokat és a 
terráriumokat. El 
hinni se akarjuk, 
hogy egy család 
a farmról, főleg 
az állatokról való 
gondoskodásnak 
szenteli az egész 
életét.  Jól elvégzett 
m u n k á j u k b ó l 
s z á r m a z ó 

örömüket át tudják adni a látogatóknak is. 
Mindenkit szívesen látnak a farmon, ha 
az illedelmesen viselkedik. A gyerekeknek 
a farm nagyon tetszett és  hazafelé a 
gyalogtúra során arról beszélgettek, hogy 
mit láttak és mit éltek át. A gyönyörűen telt 
nap tartós emlék marad a 24 turista számára

PaedDr. E. Klincková és  Mgr. M. Marčeková – a turistakör vezetői
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Tervezet: Pihenési zóna tavacskával

Társadalmi 
 rovat

Jubilánsok

Házasság kötés

Turista bejegyzésekből
Humanita Farm 2011.10.01



A papi lelkigyakorlat a papok 
rendszeres havi munkatalálkozója az 
egyes dékánságokról (sellyei dékánságba 
tartoznak: Šaľa, Žihárec, Dlhá nad Váhom, 
Neded, Vlčany, Šaľa-Veča, Diakovce, 
Tešedíkovo, Trstice, Kráľov Brod, Kráľová 
nad Váhom, Trnovec nad Váhom, Selice). 
A találkozó szent misével kezdődött az Úr 
átváltozásának templomában 9.30 órakor 
Mons. Róbert Bezák, nagyszombati 
püspök, a dékánságok plébánosai és 
kedves hívőink jelenlétében. A szentmise 
után köszönve a polgármester, Ing. Ján 
Hrabovský felénk tanúsított lépésének, a 
munkatalálkozóra átvonultunk a községi 
hivatal üléstermébe. Itt vettük át és oldottuk 
meg a dékánságon és az egyes plébániákon 
belüli munkaügyeket. Az ebédről és 
a kellemes környezetről a Nitranka 
étterem alkalmazottai és a községi hivatal 
munkatársai gondoskodtak.

Mindenkinek szívből köszönjük ezt. 
Mgr. Karol Schönwiesner, 

plébános – dékán

A fényképen baloldalról felül: Mgr. Stanislav Buchta - plébános (Veča), Mgr. Dušan 
Sklenka – káplán (Šaľa), Mgr. Jozef Leškovský- káplán (Veča), Velencei Tamás – káplán (Šaľa), 
Mons. Róbert Bezák – nagyszombati püspök (Trnava), Ing. Ján Hrabovský – polgármester 
(Trnovec nad Váhom), Mgr. Ladislav Tóth – plébános (Trstice), Mgr. László Parák – plébános- 
dékán (Šaľa), Mgr. Karol Schönwiesner – plébános -dékán (Trnovec nad Váhom)

A képviselőtestület 6. ülése 2011.10.17-
én zajlott le a községi hivatal üléstermében. 
Az ülés elnöklője Ing. Ján Hrabovský, a község 
polgármestere volt.  8 képviselő volt jelen. Az 
ülés határozatképes volt a program minden 
pontjában. Mivel a program pontjaihoz 
a jelenlevők közül  senkinek nem volt 
hozzáfűznivalója, sem kiegészítő javaslata, 
a polgármester szavazásra bocsátotta az 
ülés beterjesztett programját. A képviselők 
egyhangúan megszavazták. A jegyzőkönyv 
írójának az elnöklő Ing. Motolikovát jelölte 
ki, a jegyzőkönyv hitelesítőjének  Čelitko 
és Hrabovský Rastislav képviselők lettek 
kijelölve. A javaslóbizottság  Ing. Hanzlík, Ing. 
Hlavatý és Fülöpová képviselők személyében 
lett megválasztva. 

Az előző ülés határozatai teljesítésének 
ellenőrzése keretében az elnöklő tájékoztatás 
adott a község támogatás nyújtására  beadott 
kérvényről a község területrendezési 
terve koncepciójának kidolgozására és a 
továbbiakban a gyűjtőudvar rendezése 
tervezetének előkészítéséről. A kérelem 
beadásának időpontja az euroalapból 
való  támogatásra az adott aktivitásra – 
gyűjtőudvarra 2011.11.11.

A program következő pontja a község 

gazdálkodása a 2011–es év III. negyedévére. 
Az elnöklő tájékoztatást adott a község 
2011–es év III. negyedéve  költségvetésének 
teljesítéséről. A teljesítés el lett küldve minden 
képviselőnek. A pénzügyi bizottság ajánlotta 
a jelentést tudomásul venni és az anyaghoz 
nem volt semmilyen hozzáfűznivalója. Saját 
állásfoglalását előadta a község főellenőre. A 
község főellenore  szintén ajánlotta a község 
2011-es év III. negyedéve gazdálkodását 
tudomásul venni. Mint elmondta, az 
euroalapok pénzeszközei refundációja okából, 
célosan meghatározva az iskola felújítására 
337 ezer Euro a következő időszakra, a 
község egyezést mutat ki a költségvetési 
gazdálkodásban 128 ezer euro nagyságban, 
továbbá ajánlja a község költségvetésébe 
besorolni a 2010 év végi pénzeszközök 
maradványának egy részét, hogy a község ne 
mutasson ki egyezést a gazdálkodásban. A 
jelenlevők a beterjesztett anyagot tudomásul 
vették.

A program a lakásbizottság jelentésével 
folytatódott, amelyet a bizottság elnöke, Ing. 
Hanzlík adott elő, ahol a bizottság tagjai a 
felszabadult bérlakások újrabérbeadásával 
foglalkoztak. A községi képviselőtestület 
a lakásügyi bizottság ajánlása és elbírálása Folytatás a 4. oldalon

alapján egyhangúan jóváhagyta  a 78 –s bérház 
2-es számú felszabadult lakásának bérbeadását 
Gabriela Pákozdyová kérvényezőnek és 
gyermekeinek, és azt  2011.10.1-  tól 2013. 6. 30 
-ig.Végezetül tájékoztatta a képvislőket, hogy a 
bérlők, akiknek nyilvántartott elmaradásuk 
volt 2011.szeptember 30-hez, megtérítették 
az elmaradást, és a bizottság javaslata alapján 
ezekkel  a bérlőkkel  meghosszabbították a 
bérleti viszonyt 2012.3.31-ig.   

Továbbá következett a polgármester  
tájékoztatója a község tulajdonának 
2011.12.31-i  leltározása előkészítéséről. 
2010 decemberében megtörtént a község 
tulajdonának számviteli- könyvelési és fizikai 
leltára. Ebben az évben a számviteli előírásokkal 
összhanggal elég a számvitel és a bizonylatok 
leltározása, amit a képviselők jóváhagytak és 
megválasztották a leltárbizottságot a következő 
összaállításban: elnok Láng úr, tagok Mgr. 
Vargová és  Čerhák úr.      

A beérkezett postában  Ing.Motolíková 
ismertette a képviselőkkel a Duslo a.s. Šaľa 
vállalat ajánlottan érkezett  tervezeti elképzelését 
- „ Cyklohexylamín gyártása “, címen, ami 
a nyilvánosság számára megtekinthető a 
Községi Hivatalban.A polgárok készíthetnek 
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Tornóc község a SZK NT 24/2006-os 
törvény 34 – es  § 2. bekezdése alapján, 
ami  az életkörnyezetre ható  tényezők 
megítélését tárgyalja, és néhány törvény  
változtatása és kiegészítése  alapján 
meghívja  községünk  polgárait a a Duslo 
Šaľa a.s. által javasolt 

„ Cyklohexylamín  gyártása “ 
tervezet 

nyilvános megtárgyalására.

A nyilvános megtárgyalás
2011 november 9–én 16:00
valósul meg Tornócon a helyi kultúrház 
üléstermében. 

A tervezet a nyilvánosság számára 
megtekinthető a községi hivatalban 
munkanapokon 8,00  órától 15,30  óráig. 

róla kivonatot, leiratot, vagy a saját 
költségükre másolatot készíttethetnek 
róla. A Környezetvédelmi Minisztérium 
meghatározta, hogy a  javasolt tevékenység 
környezetre gyakorolt hatásai értékeléséről  
szóló jelentést nem kell kidolgozni,  a jelentést  
az értékelésről a tervezet helyettesíti. A község 
a javaslóval együttműködve köteles  a javasolt 
tevékenységet nyilvánosan megtárgyalni.  
Megjegyzés: a tervezet nyilvános 
tárgyalásának feltételezett időpontja 
2011.11.9. 16,00 órakor a tornóci kultúrház 
üléstermében. A nyilvánosság folyamatosan 
lesz tájékoztatva a helyi hangosbemondón 
keresztül.

A beérkezett postában be lett nyújtva a 
Star dogs system s.r.o. Bratislava kérvénye 
beleegyezés kiadására  fogadóiroda 
létesítésére Tornócon a  Pohoda Caffe č. 
590 alatt. Mellette szavazott 7 képviselő, 
tartózkodott  Fülöpová képviselőnő. 

A vitában szót kért  R. Hrabovský úr, 
aki tolmácsolta az Iskolai Tanács döntését az 
óvodában takarítónői állás kialakítása kérelme 
ügyében  ½ -es kötelezettséggel, iskolai 
könyvtár helysége kialakítása ügyében  az öreg 
kazánház helységében az iskola épületében 
és tájékoztatott az iskola megalapításának 
50. évforulójára készült eseményről, továbbá 
néhány diák  problémás viselkedéséről az 
iskolában.  A polgármester reagált, hogy 
megbeszélés lesz az iskola vezetésével, ahol 
a felvetett problémákat is megtárgyalják 
majd. Jelenleg, ahogy előadta, probléma 
van az iskola kazlának kolaudációjával, a 
község részéről gyorsított eljárások voltak 

kezdeményezve a kompetens intézményekkel, 
október végéig ígérték a helyzet megoldását.  
A vitát folytatta a község polgármestere, aki 
tájékoztatott a végrehajtott ellenőrzésekről 
(ügyészség, NKÚ), továbbá tájékoztatott 
az interált mentőegységek taktikai 
gyakorlatának lefolyásáról,  ellenőrzésre 
került  koordinációjuk, együttműködésük és 
felkészültségük, meg lehet állapitani, hogy a 
község a gyakorlat keretében mint szakmailag 
felkészült egység mutatta be magát azon  
köteleségek teljesítésével, amelyek a gyakorlat 
keretében rá voltak róva.  A vitában 
szót kért Láng úr, aki ismét rámutatott a 
polgárok elégedetlenségére a falu központja 
befejezésével, a gyengén kidolgozott 
technikai tervezetre,  ezenkívül a kultúrház  
területének világítására és ezzel  a polgárok 
magas világítás általi zaklatására a családi 
házak közelében, továbbá mérlegelni kell, 
hogy mi legyen az emlékművel, ami a téren 
volt elhelyezve eddig. Felkérte a képviselőket, 
hogy fokozatosan adják be javaslataikat a 
következő évi költségvetéshez. Rámutatott 
az alkalmazkodni nem tudó polgárok 
számára eladott családi házak problémájára. 
Ehhez a problémához csatlakozott Ing. 
Hlavatý is az ingatlanok megvásárlásának 
lehetőségéről, ahol feltételezhető az eladásuk 
a problémás kommuniták számára. Ing. 
Hlavatý továbbá rámutatott a hangszóró 
működésképtelenségére a falu egyes 
részeiben, valamint  a község közlekedési 
jelzéseire. Polgármester – a helyi hangszórót 
folyamatosan javítják, mind régi vezeték, a 
közlekedési jelzésekre nem került sor, sem a 
forgalomlassítók elhelyezésére, mivel várjuk 
a pénzeszközöket az  EÚ - ból, amelyek 
a nagy projektok megvalósítására voltak 
felhasználva.  A vitába bekapcsolódott p. 
Čerhák- le kell vágni  az út mentén a bokrokat 
a jobb láthatóság miatt, továbbá a jövőben 
meg kell oldani a zöldhulladék elszállítását 
a községből. Továbbá a vitába bejelentkezett  
Vinczeová bérlő a 79- es bérlekásból, akinél 
probléma merült fel a fűtéssel, a kazán 
működésképtelensége miatt, a kazán javítása 
500 euróba kerülne és az új kazán 800 euro.
Kéri a községet, mint tulajdonost az egész 
összeg finanszírozására. A polgármester  
tájékoztatott a község elfogadott alapelveiről, 
amely alapján a javítást 332 euróig a bérlő 
fizeti, tehát ebben az esetben  közös költséget 
jelent a kazán cseréjére. A vitát folytatta  
Dobošová, kérte a világítás megoldásának 
lehetőségét a Merkantnál levő vasúti átjárónál 
és  az autóbuszmegállónál Újtornócon, 
továbbá  rákérdezett a családi házánál 
levő  járda megjavításának lehetőségére 
és a szomszédos ingatlan begyomosodása 
megoldására és megemlítette akadálymentes 
belépés szükségességét a Posta épületébe. A 

polgármester reagált a tényre, hogy a posta 
vezetésével már tárgyalt a parkolási helyek 
létesítéséről, megpróbálhassa megoldani 
ezt a kérelmet is, de a posta egyértelmű 
válasza „hiányzó pénzeszközök“ volt. A vitát 
folytatta  Kuruc úr, aki  a kultúrházban helység 
kiadásának kérelmét tolmácsolta zenekari 
együttes gyakorlására, továbbá rámutatott a 
községi rendőrség sorainak megerősítésére 
újabb taggal, mivel a vandalizmus, 
kihágások egyre jobban elhatalmasodnak 
a községben. Polgármester -  a kultúrház 
részéhez csak annyit, hogy helységek 
voltak szükségesek  a község központja 
kiépítése építkezési munkálataihoz , most 
készül a kérvény a kultúrház felújításának 
támogatására.  A községi rendőrség naponta 
ír jegyzetet tevékenységéről, a bevetésekről, 
a kivizsgálásokról, amiről a polgármestert 
rendszeresen tájékoztatják.  

Erika Fülöpová érdeklődött a Ševčík 
vállalatnál kialakított parkolóra, hogy ez 
nyilvános parkoló –e és továbbá ajánlotta a 
Hársfa utcát útburkolati kövekkel összekötni 
a járdával, ahol jelenleg fű van elvetve, 
de kerékpárosok átjáróútnak használják.
Továbbá tolmácsolta az ártézi kútnál lakók 
nehezményezését, ahol némely polgártársunk 
helytelen viselkedése  és a terület 
beszennyezése nyilvánul meg. 

További vitafelszólalások nem hangzottak 
el. A végén  Ing. Hlavatý beterjesztette 
a  határozati javaslatot, amit a képviselők 
egyhangúan jóváhagytak.Az elnöklő 
megköszönte a jelenlevőknek a résztvételt és 
az ülést befejezte.

A Tornóci Alapiskola az Óvodával 
ismét megszerezte a ZÖLD ISKOLA 
zászlaját.  A 2009/2010–es és a  2010/2011-
es iskolai években fő témánk a  zöldterületek 
kialakítása volt. A diákok legnagyobb 
aktivitást az ugyanilyen nevű a ZÖLD 
ISKOLA körben végezték. Foglalkoztunk az 
iskola külső és belső területe zöldövezetének 
kialakításával a környezet rendbehozatalával, 
a faféléken tájékoztató táblák elhelyezésével, 
a közeli környék megismerésével, a 
madarak etetetésével, a diákok és a tanítók 
tájékoztatásával, és sok más tevékenységgel, 
ami a a ZÖLD ISKOLA programja értékelői  
részéről  pozitív értékeléshez vezetett. 

A certifikátot 2011.10.20-án adták át 
nekünk Pozsonyban ünnepélyes keretek 
között.

Mgr. Beáta Kislerová
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Az elején néhány megjegyzés az előző 
részhez. Örülünk, hogy a téma felkeltette 
a szülők és a gyermekek érdeklődését is. 
Kellemesen meglepődtünk, amikor kb. 
tízéves gyerekek egy csoportja jelent meg 
a községi rendőrségen a tornóci újsággal a 
kezében és kérdezősködni kezdtek különféle 
dolgokról, a közlekedési jelzésekről, miért van 
ez így és nem úgy, és kérdeztek a rendőrök 
munkájára is.  Tisztán lehetett látni, hogy a 
dolgokról tudásuk van. Igaz kérdésük volt 
arról is, hogy mikortól kezdhetnek közlekedni 
motorkerékpáron és hasonló dolgokról. 
Türelmesen elmagyaráztunk nekik mindent, 
amire kíváncsiak voltak. Mivel meg vagyunk 
győződve arról, hogy ha közülük legalább 
egyet így megmentünk a közlekedési balesettől, 
már van értelme ennek a tevékenységnek.

A kérdésre, hogy a görkorcsolyázó 
gyalogos vagy kerékpáros – e , nem lehet azonnal 
határozott választ adni.  A községi rendőrség 
járőrei is találkoznak görkorcsolyázókkal az 
utakon, amikor is az út nem megfelelő oldalán 
közlekednek, sőt láttunk olyat is többször, hogy 
fülhallgató van a fülükön. Szintén besötétedés 
előtt láttuk, hogy a főúton felnőtt személyek 
görkorcsolyáznak, világítás vagy reflexmellény 
viselete nélkül. Ezért kerestük a választ arra 
a  kérdésre, hol kell és szabad közlekedniük 
a görkorcsolyázóknak. Milyen szabályok 
vonatkoznak rájuk? A kerékpárosokra vagy a 
járókelőkre vonatkozó szabályok? „A hatályban 

levő előírások szerint a görkorcsolyázó a járókelő  
kategóriába tartozik , ezért a járókelőkre 
vonatkozó szabályokhoz  kell tartaniuk 
magukat. Közlekedhetnek a kerékpárutakon, de 
úgy, hogy ne korlátozzák vagy veszélyeztessék 
a kerékpárosokat. A közutakon a járdát 
kéne használniuk. A járdán a jobb oldalt kell 
használniuk és nem szabad veszélyeztetniük 
a többieket. Ott, ahol nincs járda, vagy a járda 
nem járható, a görkorcsolyázó az út bal oldalán 
közlekedik, mégpedig sorban egymás után. Ezt 
főleg abból az okból, hogy mindig lássa a szembe 
jövő autót - a forgalmat. Ha a görkorcsolyázó az 
út jobb oldalán- szélén közlekedik , kihágást 
követ el, amiért 60 euro pénzbírságot kaphat és 
közigazgatási eljárás folyamán egészen 100 eurót. 
A görkorcsolyázónak nem szabad feleslegesen 
kockáztatnia, ezért védősisakot, védőfelszerelést 
és reflex elemeket kell használnia, és főleg 
nem zenét hallgatnia korcsolyázás közben.  
Emlékeznünk kell arra, hogy  az utakon 
mindenki köteles körültekintően, diszciplináltan 
és úgy közlekedni, hogy ne veszélyeztesse a 
közlekedés biztonságát. Figyelmet kell szentelni 
az időjárási viszonyoknak, az út állapotának, és a 
közlekedés helyzeteinek is. Sose felejtsük el, hogy 
figyelmetlenségünk miatt komoly közlekedési 
baleset alakulhat ki a másodperc töredéke alatt. 
És a következmények tragikusak lehetnek. Ha 
valami nem egészen világos, a községi rendőrség 
képviselői szívesen adnak bővebb felvilágosítást 
az érdeklődőknek.

És még néhány szó végezetül. A községi 

járőrszolgálat az iskola környékén reggel 
és ebéd után szinte rendszeresen végez 
felügyeletet, főleg az úton való áthaladásnál. 
Türelmesen figyelmeztetjük a gyerekeket 
az alapvető követelményekre és előírásokra, 
főleg a kisebb gyerekeket, hogy miként kell 
áthaladni az úton, mire kell figyelni és hasonló. 
Jó visszhanggal találkozunk a gyerekek szülei 
részéről. De gyakran látjuk azt is, hogy némely 
gyerekek agresszívak, támadják egymást. Arra 
a kérdésre, hogy miért teszik ezt, azt felelik, 
hogy csak úgy, csak játszanak, vagy hogy ezt 
látták a tévében. Látjuk azt is, hogy az iskolába 
menet energetikai italokat vásárolnak  (nem 
megfelelő a gyerekeknek), cigarettát akarnak 
venni, kést, gyufát hordanak maguknál, és 
hasonló. Ajánljuk ezért a gyerekek szüleinek, 
hogy a gyerekeknek és ennek a problematikának 
szenteljenek megfelelő figyelmet, magyarázzák 
el a gyerekeknek a kollektívában való viselkeség 
alapelveit.  Rendszeresen ellenőrizzék a 
zsebeiket, táskájukat, és a telefonjukat. Az 
utóbbi időben találkoztunk azzal is, hogy a 
nagyobb gyerekek, beleértve a lányokat is az 
erdőben találkozgatnak. A helyen találunk 
alkoholfogyasztásra és dohányzásra utaló 
nyomokat is. A községi rendőrség megfelelő 
figyelmet fog fordítani erre a problémára és 
tervezzük ezekben a térségekben rendszeres 
ellenőrzéseket végezni.

Köszönjük a figyelmet.
A községi rendőrség nevében nporMacky

Személy-és tehervonat összeütközése 
Tornócon a vasútállomáson veszélyes 
anyag felszabadulásával – ilyen témájú 
taktikai gyakorlat valósult meg Tornóc 
községben 2011.10.12-én. Ez egy gyakorlat 
volt, amelynek célja begyakorolni az összes 
integrált mentőalakulat és a többi résztvevő 
szervezet reakcióit és együttműködését.

A bevetett egységek: tűzoltóegyesület 
az egész nyitrai kerületből, Galántáról és 
Malackyból, a vasutak és a Duslo üzemi 
tűzoltó alakulatai, a tornóci tűzoltóalakulat 
, az egészségügyi mentőalakulat , a rendőri 
alakulatok egységei, a Szlovák Vöröskereszt,  
ŽSR, ŽS SK , a Nyitrai Területi Hivatal és 
sellyei CO és KR osztálya, és nem utolsó 
sorban Tornóc Község. 

A gyakorlaton a tűzoltóalakulatok 90 
képviselője vett részt és néhány tíz résztvevő 
a többi egységtől , valamint az alakulatok 25 
tűzoltóautója  vett részt a bevetésen.

A gyakorlat 
témája:Személyvonat 
és veszélyes 
anyagot tartalmazó 
tartályt szállító 
tehervonat tömeges 
ö s s z e ü t k ö z é s e 
következményeként 
a vasút szakaszán  a 
szállított személyek 
sérülésére és  
veszélyes anyag 
felszabadulására 
került sor Tornócon a vasútállomás 
környékén. Az összeütközés során megsérült 
25 személy és elszabadult a veszélyes anyag. 
A sérült személyek a személyvonat utolsó, 5. 
szerelvényében voltak, konkrétan BDs típusú 
vagonban. Az összes sérült személy közül 
20 könnyebb, hárman közepesen súlyos és 
ketten súlyosan sérült személyek voltak. A 

súlyosan sérült személyek be voltak szorulva 
a megsérült szerelvénybe, ezért el kellett 
végezni kiszabadításukat  nehéz kiszabadító 
berendezésekkel. A veszélyes anyag  a 
tehervonat első vagonjában volt tárolva.  Ez 
a veszélyes anyag – az  Anilín, amely a tartály 
alsó részének cca 10 cm  nagyságú repedésén 

Folytatás a 6. oldalon

Taktikai gyakorlat Tornócon

5

Tornóci újság szeptember-október 2011

A községi rendőrség tanácsokat ad a gyermekeknek - második rész



    A községi könyvtár olvasói bizonyára 
örülnek annak, hogy ebben az évben sikerült 
támogatást szereznünk a Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériumának költségvetéséből 
400,- Euro nagyságban. Ehhez a tervezethez 
szükség volt a község közös finanszírozására 
is, legkisebb 130,- Euro összegben. Köszönve 
ezen támogatásnak könyvtárunkba sok új 
kötet került, például ezek:

Irodalmi alkotások felnőttek számára
Urbaníková – Príliš osobná známosť
Christie – Nultá hodina
Silva – Prípad Rembrandt
Kleypasová – Podvečerné vábenie
Keleová-Vasilková – Dva životy
Chaseová – Kráľ zhýralcov
Forsyth – Kobra
Cooper – Kniha duší
Parrisová – Kacír
Kleypasová – Môj ochranca
Koryta – Studená rieka
Frenchová – Vtedy v lese
Dareová – Vplyvná dáma
Rebrová – Ema
Cornwellová – Faktor Scarpettová
Stevensová – Nezvestná
Fieldingová – Teraz ju vidíš
Baloghová – Nezabudnuteľná láska
Deaver – Hrana
Baloghová – Pavučina vášne
Cole – Láska a odvaha
Koryta – Pieseň smrti
Perry – Tanec za mŕtvych
Perry – Tajomná žena
Margolin – Spoločník

Irodalmi alkotások gyermekek és az 
ifjúság számára
Rozprávky pre najmenších
Miler – Krtko a snehuliak
Lore – Som číslo štyri
Holecyová – Mariotovi dediči 3
Cabotová – Nenásytná
Kateová – Súženie
Moore – Obchod so zabudnutými mapami
Brezina – Upír zo zámku
Kahoun – O autách

AZ említett összegért további új kötetek 
is lettek vásárolva, amelyek várják 
olvasóikat a községi könyvtár polcain.

szabadult el. Ez a vegyi anyag terjedt szét 
a környéken, s veszélyeztette a környéken 
mozgó és a veszélyeztetett környéken élőket. 
Ez az anyag gyúlékony, nagyon mérgező 
hatású anyag, amely belégzés, beszívás és a 
bőrrel érintkezve komolyan károsíthatja az 
ember egészségét és nagy koncentrációban 
az életet is.  

Mindezen veszélyes kockázati tényezőt  
figyelembe véve óvatosan, mértékkel és 
a biztonságra való tekintetettel kellett 
intézkedni és intézkedéseket tenni a község 
lakosai érdekében.: úgy mint a lakosság 
figyelmeztetése, elrejtése, kilakoltatása. 
A bevetés irányításának folytonos 
bebiztosítására valamint az összes egységgel 
való kommunikáció bebiztosítására 
lett megalakítva a tűzoltóegységek 
irányító stábja. Ezzel egyidőben szintén 
egybegyűltek a civilvédelem krízisének 
stábjai, még pedig: a Nyitrai Területi 
Hivatalé, a Sellyei Területi Hivatalé és 
Tornóc Községé.

A különleges esemény színhelyén a 
következő tevékenységeket kellett elvégezni 
a bevetés során: a színhely felderítése, 
az egyenesen veszélyeztetett hely és 
biztonságos terület kialakítása, a mentés, 
a kilakoltatás, a sérült személyek ellátása, 
egészségügyi intézménybe szállításuk, 
súlyos sérülés esetén heliport kialakítása 
helikopter segítségével való elszállításra. 
További tevékenységek lettek bebiztosítva a 
veszélyes anyag terjedésének megállítására, 
vagyis a terjedő gázfelhők és pára befogása, a 
repedés bezárása, amelyen a veszélyes anyag 
illant el, és a már kifolyt veszélyes anyag által 

kialakult pocsolya befedése. A környéken 
monitoringot végeztek el a veszélyes 
anyag előfordulásának megállapítására 
és az összes vele érintkező és a további 
terjedést megakadályozók megtisztítására 
dekontaminációs térség lett kialakítva.

A gyakorlat elvégzése előtt 2011.10.11- 
én a tornóci kultúrházban  szakmai – 
metodikai foglalkozás valósult meg, az 
összes résztvevő egység bemutatására és a 
gyakorlat teóriai előkészítésére. 

Az ilyen gyakorlat megszervezése 
szükséges és nagyon hasznos, úgy mint a 
megelőzés és a felkészültség, úgy ahogy 
mondják: „Jobb a gyakorlótéren mint a 
bevetésen !“

A lakosság tájékozottsága és 
felkészültsége az ilyen jellegű súlyos 
különleges eseményekre alap az esetleges 
fatális következmények kikerülésére. A 
tevékenység begyakorlása és a bevetett 
mentőegységek felkészültsége az összetett 
helyzetekben , képességük javítása, reakcióik 
helyénvalósága és együttműködésük 
leellenőrzése, a kommunikáció és a  
közöttük levő kötelék fontos ahhoz, hogy el 
tudjuk végezni ezt az alapfeladatot, amiért 
mi itt vagyunk, tehát védeni és segíteni.

Nagyra értékeljük a polgármester, Ing. 
Hrabovský és a többi községi alkalmazott 
együttműködését és készségét ehhez a 
szakmai- metodikai foglalkozáshoz és a 
gyakorlathoz, amelyért köszönetünket 
fejezzük ki.

 2011 első félévében a Tornóci 
Újság hasábjain keresztül értesítettük a 
lakosságot a községünkben nyújtandó 
élelmiszersegítségről. Az élelmiszer 
disztribúciója a személyek részére, akik nehéz 
helyzetben vannak, az Európai Mezőgazdasági 
és Fejlesztési Alapból van finanszírozva és 
ebbe a programba kapcsolódott be ebben az 
évben Szlovákia is. A szükséghelyzetben levő 
személyek segélyszervezetek közvetítésével 
ingyen kapják meg az alapélelmiszereket - a 
sima búzalisztet és a tojásmentes tésztafélét. 
Ennek az információnak az alapján iratkoztak 
fel községünk lakosai és számukat bejelentettük 
a Nagyszombati Érsekségi Segélyszervezetnek, 
amelynek be kell biztosítani az 
élelmiszersegítséget községünkben. Azonban 
az élelmiszerszállítmány – július-augusztusi 
előzetes időpontjából szeptember lett és a 

szállítás időpontja jelenleg előreláthatóan 
nem ismeretes. A segélyszervezet utolsó 
megnyilvánulása alapján a Nagyszombati 
Érsekségi Segélyszervezet  nem tudja 
felelősségteljesen meghatározni az élelmiszer 
kiadásának kezdetét a jogosult személyeknek, 
mivel nincs jóváhagyott élelmiszerraktára. 
Az élelmiszerraktárt jóvá kell hagynia a 
Földgazdálkodási Kifizetési Ügynökségnek, 
de a mai napig nem volt a raktár használata 
jóváhagyva.
Tehát jelenleg várjuk a Nagyszombati 
Érsekségi Segélyszervezet további lépéseit. 
Új információk esetében vagy az élelmiszer 
disztribúciója megkezdése esetén azonnal 
értesíteni fogjuk polgárainkat. Bővebb 
információkat a Nagyszombati Érsekségi 
Segélyszervezet honlapján kaphatunk, a  
www.charitatt.sk oldalon.

A Nyitrai Tűzoltó és Védelmi 
Alakulat Kerületi Igazgatósága

Élelmiszersegítség községünkben 

Támogatás a 
MK SR költségvetéséből
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 Szlovákiában, 2009-ben közel 1,75 
millió tonna közhulladékot termeltek 
ki, ami 1 lakosra átszámítva  átlagban  
322kg hulladékot tesz ki. A hulladék 
81,8%-át hulladéktároló helyeken 
tárolták.  A közhulladék csupán  7,4%-át 
hasznosították újra és komposztálták. Tehát 
a „hulladék tárolásának hazája“ vagyunk   
Tárolással  sor kerül az életkörnyezet 
szennyezésére,  földterület szükségességére, 
és az életre veszélyes anyagok keletkezésére. 
Visszafordíthatatlanul tönkremennek a 
természeti források, a növényi és állati fajok 
és a természetes életkörnyezet.

Legelfogadhatóbb út az életkörnyezet 
és az emberek egészsége védemében nem 
termelni a hulladékot. Közülünk mindenki 
felelős a háztartásokban felgyülemlett 
hulladék keletkezéséért. Épp ezért fontos 
magunktól kezdeni és megtalálni a módot  
hogy miként  akadályozzuk meg  a hulladék 
keletkezését  

Itt van néhány alapötlet az elkezdésre, 
amelyek egyenesen a tapasztalatainkból és a 
megfigyelésekből indulnak ki:
    
• Ha bevárásolni indulunk az üzletbe, csak 
olyan dolgokat veszünk, amelyekre valóban 
szükségünk van, elállóak és minőségiek. Mindig 
vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű 
saját bevásárlótáskát és tasakot az apróságokra. 
Próbáljuk előnyben részesíteni a csomagolás 
nélküli bevásárlást. A zöldséget és gyümölcsöt 
csomagolatlanul vásároljuk. 
• Kerüljük az egyszer használatos dolgokat. 
Például nem használunk egyszer használatos 
elemet, zsilettet, nem isszuk az üdítőt 
eldobható poharakból, nem eszünk 
olyan helyen, ahol egyszer használatos 

evőeszközöket használnak, nem veszünk 
egyszeri használatra szolgáló táskát. 
• Ha valamire csak  rövid időtartamra van 
szükségünk, akkor azt próbáljuk először csak 
kikölcsönözni.  
• A tárgyakat, amelyekre már nincs 
szükségünk, ajánljuk fel másnak használatra.
• Nagyobb csomagolású és koncentrátumú 
anyagokat veszünk. Többnyire olcsóbbak is, 
de ami fontosabb az áru mértékegységére 
levonatkoztatva sokkal kevesebb szemetet 
termelünk.  
• A vizet vízvezetékből isszuk. Ha ásványvizet 
innánk, akkor elmegyünk a forráshoz. Ha 
ízesített vizet innánk, akkor használjunk hazai 
szirupot.
• Próbáljuk a dolgokat magunk elkészíteni. A 
gyümölcsöt és  zöldséget magunk termeljük és 
rakjuk el, szedjük és szárítjuk a gombát, teának 
magunk szedjük  a gyógynövényeket, varrunk 
és átvarrjuk az öltözéket , ha  kézügyességünk 
ezt megengedi, akkor magunk javítjuk a bútort 
és a  villanydolgokat is. 
• Minden biológiai hulladékot komposztálunk. 
• Nem veszünk meg mindent, amit a reklámok 
kínálnak. Próbálunk magunk dönteni az 
életszükségleteinkről és nem hagyjuk,  hogy 
erről a reklámcégek és a különböző termékeket 
gyártó cégek döntsenek 
• A hulladék, amit kitermelünk, osztályozzuk 
és további hasznosításra adjuk. Mindenhol ezt 
tesszük, nemcsak az állandó lakhelyünkön.

Sok örömet kívánunk az Önök  „nullához 
vezető hulladékához“  :-)

Mgr. Lenka Beznáková 
Priatelia Zeme-SPZ

Ha magunktól kezdjük, akkor 
megmenthetjük a természet egy részét

Nulla mennyiségű hulladék felé haladunk
    Tornóc község visszatérítetlen anyagi 
támogatást kapott az  NSK dotációjából a helyi 
fejlesztés  integrált stratégiájának megvalósítására. 
A tervezet elnevezése: “Nulla mennyiségű 
hulladék felé haladunk.“  A tervezet célja  
gyakorlati utasításokat és  információkat nyújtani  
ahhoz, hogyan kell egyszerű módon megelőzni a 
hulladék keletkezését, osztályozni az anyagokat 
továbbhasznosításra, komposztálni a biológiailag 
felbontható hulladékot annak  érdekében,  
hogy megakadályozzuk a hulladék és a fekete 
hulladéklerakatok keletkezését.

A tervezet aktivitásai a következők:
- Propagációs aktivitások – propagációs 
anyagok létrehozása a hulladék osztályozásáról 
községünkben
- nformációs kampány a helyi alapiskolában, 
annak céljából hogy a gyerekeket is bevonjuk  a 
hulladék osztályozásába
- Információs kampány a lakosság körében 
a hulladék problémájáról, főleg a fekete 
hulladéklerakatok kialakulásának 
megakadályozása érdekében

Tornóc község az információs kampány 
közvetítésével próbálja ösztönözni a lakosságot 
arra, hogy felelősségteljesen viselkedjen saját 
környezete és az  életkörnyezet iránt. Ebből az 
okból kifolyólag akar hatni a gyerekekre is, akik 
hamar elsajátítják a hulladék osztályozásának 
gondolatát és ezeket a gondolatokat fogják 
továbbadni a családjukban is.
Az előadás és a hulladék osztályozásának 
bemutatója alapiskolánk tanulói számára

	  

 

	  

 

Ez a tervezet a Nyitrai Kerületi Önkormányzat költségvetéséből van finanszírozva a LEADER NSK 2 program keretében

A Fegyveres Erők Akadémiáján 
tanulmányi tagozat nyílik 4 
akkreditált hároméves nappali 
bakkaláris végzettséget nyújtó szakon:  
1/ Katonai szervezetés irányítása,  
2/ Elektronikai rendszerek  
3/ Fegyverrendszerek, fegyverek és azok részei 
4/ Számítógépes rendszerek, hálózatok és 
szolgáltatások .
A tanulmány polgári középiskolai érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezők részére van 
meghatározva, akik a tanulmányokra való 
belépésük időpontjától kezdve hivatásos 
katonákká válnak  az előkészítő állami 
szolgáltatásban. A felvételire a felső korhatár 
25 év .
Végezetül értesítjük a tanulmányok iránti 
érdeklődőket, hogy hasonlóan mint a múlt 
iskolai évben, információs, tanácsadói  és 
konzultációs szolgáltatásokat  lesznek 
bebiztosítva  és szervezve Liptovský 
Mikulásban a katonai iskolák részére 
matematika és fizikai tantárgyakból a felvételi 
vizsgák  előkészítésére, és pedig rövidtartalmú 
kurzusokkal a felvételi vizsgához  szükséges  
tudás nagyságában. Az érdeklődők a 
következő telefonszámokon érdeklődhetnek:  
0445524804, 0905622170,  
0911622170. Az előkészítő kurzusok 
kezdetének feltételezett időpontja 2011.11.7. 
A kurzusok része bővebb információ 
nyújtása, ami az orvosi kivizsgálásokat, 
pszichodiagnosztizálási teszteket és a fizikai 
adottság valamint a tanulmányokra való 
jelentkezés beadását illeti. Az elvégzés formája 
individuális, ami azt jelenti, hogy minden 
tanulóval személyesen foglalkozunk, ami 
azonban egyben limitálja az egy turnuson 
résztvevők számát. 

Az információs, tanácsadói és 
konzultációs szolgáltatások a katonai 

iskolák számára:  pplk. v.v. Ing. Emil Toma 
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A Nitra – Šaľa A osztálya a  2011/2012-
es évadot további  mérkőzésekkel folytatta.

4. forduló
tornóc – Selice 1:4 (0:2)
A hazaiak a derbit  félve kezdték, akadozott 
a kombináció, amit a vendégek ki is 
használtak, kétgólos előnyre tettek szert. 
A második félidőben gyors kontrák  után 
már  0:4 re vezettek. A végén Z.Legner 
csökkentett.
Bíró: Kompas, 100 néző

5. forduló
Svätoplukovo – tornóc 2:2 (0:1)
Jó szinvonalú és kemény mérkőzésen a 
vendégek szerezték meg a vezetést Vríčan 
J. góljával. Szép fejes után a második félidő 
elején már  0:2 volt az állás. A hazaiak 
minden erejüket  támadásba vetették és 
2 perc alatt kiegyenlítettek.További gólok 
már nem születtek így  a pontok osztódtak.
Bíró: Tóth, 100 néző

6. forduló 
tornóc – Cabaj-Čápor 2:3 (0:3)
A hazaiak az előző forduló jó teljesítménye 
után teljes csalódást okoztak. A vendégek 
a félidőig háromgólos előnyre tettek szert. 
Dymák M. csökkentett és Ölvecký M.  
büntető értékesitése után reményt adott, 
de az ellenfél az állás egyenlítést már nem 
engedte. 
Bíró: Fábry, 80 nézö
A forduló rangadója: Báb – Diakovce 2:1 (0:1)
Bíró: Mako, 300 néző

7. forduló
Čakajovce – tornóc 0:4 (0:2)
A vendégek igyekeztek helyrehozni  a  Cabaj-
Čápori vereséget. Takáč K. és Bartuš Z. góljai 
után  0:2 volt.  Turoci kiállítása után tízen is 
győzelemre vitték a mérkőzést. Az gólokhoz 
hozzájárultak : Bartuš Z. és Klincko V. 
Bíró: Kompas, 70 néző
A forduló összeállításában  – Bartuš T., Bartuš 
Z.
A forduló mérkőzése Hájske – Báb 5:2 (1:0)

8. forduló
tornóc – Jarok 4:1 (1:0)
A félidőig kiegyensúlyozott volt a mérkőzés. 
Az állást  Dymák M. nyitotta meg. Fordulás 
után ismét góllal jeleskedett. A vendégek 
megnyitották a játékot, amit Legner Z. 
ismét kihasznált.  Jarok utána csökkentett, 
de a megszolgált 3 pontot az utolsó percben  
Takáč K. erősítette meg.

9. forduló
Diakovce – tornóc 2:1 (2:0)
A vendégek félve kezdtek. Az idő múltával 
a hazaiak gyorsítottak. Kapufát és a felsö 
lecet is eltalálták a félidőig 2 gólt adtak. A 
langyos második félidőt felélesztette  Kukla 
L. gólja.  A végén  a hazai védelem lehúzta 
Kuklát a tizenhatoson belül, de a bíró nem 
merte befújni a büntetőrúgást.  
Bíró: Pivarčok, 60 néző
A forduló mérkőzése: 
Báb – P. Kesov, 60 néző

10. forduló
tornóc – Hájske 1:1 (0:0)
Kiegyensúlyozott találkozón  szép lövéssel 
nyitotta az állást  Székházi M. A vendégek  
szabadrúgásból egyenlítettek. Nem volt 

1. Báb 11 7 1 3 33:18 22
2. Diakovce 11 6 1 1 30:16 19
3. Svätoplukovo 11 6 1 4 25:23 19
4. Selice 11 5 3 3 28:17 18
5. Lužianky 11 5 3 3 22:13 18
6. Hájske 11 5 3 3 23:18 18
7. rumanová 11 5 3 3 24:20 18
8. Cabaj-Čápor 11 4 5 2 29:20 17
9. rišňovce 11 5 1 5 23:28 16
10. Mojmírovce 11 4 2 5 19:18 14

11. tornóc 11 4 2 5 22:24 14
12. Jarok 11 3 2 6 17:23 11
13. Čakajovce 11 2 2 7 11:26 8
14. P. Kesov 11 1 1 9 11:53 4

Táblázat

a hazaiaknak szerencséjük, mert Dymák 
M. készer is kapufát rúgott, így döntetlen 
született.
Bíró: Hádek, 70 néző
A forduló felállásában – Turoci P.
A forduló mérkőzése : 
Rumanová – Báb 2: 1 (0:0)
Bíró:  Jančok, 500! néző

11. forduló
Báb – tornóc 5:2 (2:0)
A magas szinvonalú találkozón a vendégek 
igyekeztek, de a technikailag fejlettebb 
hazaiak jobbak voltak.   A bábaiak 
kihasználták lehetőségeiket és kiérdemelték 
a vendég edző dicséretét  mint a legjobb 
labdarúgást  játszó csapat.
Bíró: Berec, 150 néző

Feldolgozta Š. Kočiš

1. Kráľová n/V 7 7 0 0 47:5 21
2. Selice 8 7 0 1 40:7 21
3. Neded 8 5 1 2 24:10 16
4. tornóc 8 5 1 2 24:10 16
5. Mojmírovce 8 5 0 3 23:26 15
6. Vlčany 8 3 0 5 19:37 9
7. H. Kráľová 7 2 0 5 17:20 6
8. tešedíkovo 8 2 0 6 17:43 6
9. Žihárec 8 1 0 7 13:42 3
10. Diakovce 8 0 1 7 7:56 1

Táblázat I.A osztály

Tanulók I. A osztály
Diakovce – tornóc 3:3 (3:1) 
N.Stojka 2, R. Čerhák
tornóc – Kráľová n/V 0:1
H. Kráľová – tornóc 1:2 (1:1) 
N. Stojka 2

tornóc – Neded 2:1 (1:1) N. Stojka 2
Žihárec – tornóc 3:9
Vlčany – tornóc 4:2 (0:1) 
B.Vaško 2, 0:3 kontum.
tornóc – tešedíkovo 5:0 (2:0) 
N. Stojka 4, B. Vaško
Selice – tornóc 1:0 (0:0)

Labdarúgás
Bábon ötös
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s. Csapat U V r P Szetek

1 Polstrav Bystričany A 4 4 0 0 189:78 56:16 12
2 ŠOG Nitra 4 3 0 1 159:106 46:26 10
3 StK Nové Mesto n/V A 4 3 0 1 161:125 43:29 10
4 Lokomotíva Bánov A 4 3 0 1 149:134 39:33 10
5 MKSt Nová Dubnica A 4 2 1 1 153:123 41:31 9
6 tornóc A 4 2 1 1 137:137 39:33 9
7 StK Klátova N. Ves A 4 2 0 2 107:163 25:47 8
8 StK Veľké Uherce A 4 2 0 2 122:141 33:39 8
9 StK 1.ZŠ Vráble A 3 2 0 1 126:88 36:18 7
10 ttC Pov. Bystrica A 4 1 0 3 124:160 28:44 6
11 Hontianske trsťany A 3 1 0 2 91:113 24:30 5
12 StK N.Baňa-Podlužany A 4 0 0 4 108:164 23:49 4
13 PK Komárno/Šahy A 3 0 0 3 85:116 21:33 3
14 StK Levice 3 0 0 3 71:134 14:40 3

P.č. Csapat U V r P Szetek

1 Nové Zámky B 4 4 0 0 144:49 61:11 12
2 Bánov C 4 3 0 1 129:83 39:33 10
3 Pok. Komárno A 4 3 0 1 152:126 42:30 10
4 V. Meder/Zem.Olča B 4 2 1 1 136:131 37:35 9
5 Komárno/Šahy C 4 2 0 2 149:137 39:33 8
6 Dlhá n/V. A 4 2 0 2 140:143 36:36 8
7 Gym. vjm N. Zámky A 4 2 0 2 122:136 33:39 8
8 Bát. Kosihy A 4 2 0 2 121:153 30:42 8
9 Kolárovo A 4 1 1 2 119:155 28:44 7
10 Bešeňov A 4 1 0 3 138:143 33:39 6
11 tornóc B 4 1 0 3 116:157 29:43 6
12 Strekov A 4 0 0 4 111:164 25:47 4

P.č. Csapat U V r P Szetek

1 Vlčany B 3 3 0 0 140:47 44:10 9
2 Šaľa A 3 3 0 0 136:59 43:11 9
3 Močenok A 3 2 0 1 124:64 36:18 7
4 Šaľa B 3 2 0 1 108:81 30:24 7
5 Neded A 2 1 0 1 58:78 16:20 4
6 Dlhá n/V B 1 1 0 0 52:9 16:2 3
7 tornóc D 1 1 0 0 37:30 12:6 3
8 Šaľa C 3 0 0 3 53:131 13:41 3
9 tornóc C 3 0 0 3 62:132 11:43 3
10 Šaľa D 2 0 0 2 37:88 10:26 2
11 Močenok B 2 0 0 2 16:104 3:33 2

mérkőzések

mérkőzések

mérkőzések

Pontok

Pontok

Pontok

Serdülők: I.B.

tornóc – Neded 0:0
tornóc – Kráľová n/V 2:1 (0:0)
Čapičík, Janáč
tornóc – Cabaj-Čápor  1:1 (1:0) 
P. Janáč
Kolíňany – tornóc 2:1 (1:1) 
T. Varga
tornóc – Hrnčiarovce 4:1
Jarok – tornóc 2:2 (0:2)
tornóc – H. Kráľová 0:0

    A tornóci asztaliteniszezők a 
2011/2012- es évadban már teljesen 
szétdolgozták játszmáikat.
 
Az  „A“ csapat a  2.ligában  „ Nitra - 
Trenčín“ régió- az utolsó tájékoztató óta 
4 játszmát játszott le, 2 győzelemmel, egy 
döntetlennel és egy vereséggel.

Nová Baňa A - tornóc A          6 : 12
Veľké Uherce A - tornóc A        13 : 5
tornóc A  - Nová Dubnica A         9 : 9    
tornóc A - Považská Bystrica A   13 : 5

A „B“ csapat a 4 ligában – nyitrai kerület- 
4 mérkőzést játszott le, 3 vereséggel és 
egy győzelemmel:

tornóc B - Dlhá nad Váhom  „A“  6 : 12
Komárno/Šahy C - tornóc B       12 : 6
tornóc B - Gym. N.Zámky „A“      6 : 12
Bát. Kosihy „A“ - tornóc B           7 : 11

A „C“ csapat a sellyei járásban 3 
mérkőzést játszott le, mindet vereséggel:

tornóc D - tornóc C   12 : 6
tornóc C - Neded A    5 : 13
tornóc C - Vlčany    0 : 18

A „D“ csapat a sellyei járásban 2 
mérkőzést játszott , 1  győzelemmel és 1 
döntetlennel.

tornóc  D - tornóc  C  12 : 6
Močenok  B - tornóc  D    9 : 9

2. liga, férfiak 2011/2012    A verseny táblázata a 4. forduló után - alaprészek

4. liga C, muži 2011/2012       tabuľka súťaže po 4. kole - Základná časť

Okres Šaľa, muži 2011/201    tabuľka súťaže po 3. kole - Základná časť

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Miroslav Ševčík 
Az asztalitenisz szakosztálya

Labdarúgás 
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■ 2011. 8.19-én jelentették a  községi rendőrségre,  
hogy a Vízállás nevezetű halastóhoz vezető földúton  
külföldi rendszámmal rendelkező elhagyott  
autó  áll. A jármű be volt zárva, ezért kihívták a 
Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálatát. A 
jármű vizsgálata közben megjelent a tulajdonos 
- halász, aki az iratok felmutatása és  az azt 
követő ellenőrzés után elhagyhatta a helyet.
■ 2011.8 .19- én a községi rendőrségi járőrszolgálat 
észlelte, hogy Sókszelőce felé a falu végén  valaki 
szeméttel teli zsákot dobott ki az árokba. Az 
esetet  mint kihágást jegyezték be  és a tettes 
után továbbra is nyomoz a községi rendőrség.
■ 2011.8.20- án, valamint a következő napokban 
is jelentették a községi rendőrségre , hogy az 
Akác utcában nyakörv nélküli kutya mászkál 
és támadja a járókelőket.  A kutya  gazdája,  
kideritése után fel lett szólitva, hogy a kutyát 
rendesen lássa el, s pénzbirság lett neki kiszabva. 
■ 2011.8.26- án a járőrszolgálat a szolgálati idő  alatt 
helyi lakost kapott rajta fémlopáson. Az esetet mint 
kihágást jegyezték be és  az ügyben folyik az eljárás.
■ 2011.8.26- án a járőrszolgálatot közlekedési 
balesethez hívták ki, ami az újvári úton történt 
teherjárművek között, ahol az esemény megoldásáig 
segítségül voltak a közlekedés elterelésében. 
■ 2011.8.31-én volt jelentve a községi 
rendőröknek, hogy kerékpár eltulajdonítására 
került sor  egy bérlakás bejáratától. Az 
esetet mint kihágást  bejegyezték  be , 
és a tettes után továbbra is nyomoznak.
■ 2011. 9.1-én  sellyei lakos elveszett  iratai lettek 
leadva  a községi rendőrségre. Ezek az iratok 
át lettek adva a Sellyei  Körzeti Rendőrségnek, 
mivel  tulajdonosának már új iratokat 
állítottak ki azóta.  2011.9 .2-án volt jelentve 
a községi rendőrségre,hogy  az illető rokonát 
Sellyéről   ismeretlen személy megtámadta és 

megverte községünkben. Ezt az esetet átvette  
a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata.
■ 2011.9. 2-án éjfél előtt volt jelentve a községi 
rendőrségre, hogy a szomszédban egy család 
tagjai között veszekedésre  és az  éjszakai 
nyugalom megzavarására került sor. A 
járőrszolgálat a helyszínen intézte el  az ügyet. 
■ 2011.9.3-án  jelentette egy lakos a községi 
rendőrségre, hogy a szomszéd légpuskából 
lövöldöz a ház falába. Ezt az esetet szintén átvette 
a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata.
■ 2011.9.8-án volt  észlelve, hogy a földútra 
ismeretlen személy szeméttel teli zsákot 
dobott ki. Meg lett állapítva, hogy  egy 
galántai lakosról van szó. Nevezett a 
kihágást beismerte és  pénzbírságot kapott.
■ 2011.9.10-én  jelentette egy helyi lakos 
a rendőrségre, hogy szomszédja kiskorú 
gyermekei  folyamatosan csöngetnek a 
házába és cipőket dobálnak az udvarába. A 
helyszínen megtörtént az ügy elintézése és a 
gyerekek anyjával elbeszélés lett lefolytatva.
■ 2011.9.13-án  szintén bejelentés volt téve 
a helyi rendőrségre szomszédok közötti 
viták ügyében.  Az esetet  mint kihágást 
jegyezték be és az intézés folyamatban van.
■ 2011.9.14-én volt a községi rendőrségre 
jelentve, hogy ismeretlen tettes 50 € értékben 
cigarettát lopott el az üzlet pultjáról  és azt 
olyan módon tette, hogy  fogta a cigarettát és 
elmenekült az üzletből. Az esetet mint kihágást 
jegyezték be, és az ügyben tisztázási eljárás folyik.  
■ 2011.9.16-án  14.25  órakor volt jelentve a községi 
rendőrségre , hogy Felső Jatón  ég a szalmakazal. 
A községi rendőrök és a tűzoltóalakulat tagjai 
segítséget  nyújtottak a tűzesetnél egészen 
24.00  óráig és az esetet vizsgálja a rendőrség. 
■ 2011.9.16-án volt jelentve a községi rendőrségre, 
hogy a kiskorú A.S. kiskorú bátyja segítségével 
éppen  eltulajdonította a szomszédból a vizre 
való szivattyút. A községi rendőrség gyors 
beavatkozásával a szivattyú a helyszinen be 
lett biztositva. A gyerekek a tettet anyjuk 
jelenlétében beismerték, az esetet mint kihágást 
jegyezték be  és továbbítva volt  eljárási ügyként.
■ 2011.9.23-én kerítés megrongálása volt 
jelentve a községi rendőrségre, amelyet eddig  
ismeretlen tettes követett el.  Az esetet kihágásként 
jegyezték be, és  a községi rendőrség  intézi.
■ 2011.9.23–án   a tornóci sportpályáról 
szerszámok eltulajdonítását jelentették a községi 
rendőrségre. A tettes elkövetője éppen az az A.S. 
kiskorú volt, aki a vizszivattyút is eltulajdonította. 
Az eset tovább lett küldve eljárási folyamatra.
■ 2011.9.28-án  jelentette egy helyi lakos, 

hogy ismeretlen tettes  eltulajdonította  
pénztárcáját.  Az esetet  mint kihágást 
jegyezték be és az intézés folyamatban van.
■ 2011.9.30-án  a községi rendőrség 
járőrszolgálatát közlekedési balesethez hívták 
ki  községünkben. Az elsődleges tennivalók után 
a járőrszolgálat segítségül volt a közlekedési 
ügyosztálynak a közlekedés irányításában.
■ 2011.10.1-én jelentette egy 4 hónapos kutyus 
gazdája, hogy a Fő utcán kutyáját  komoly sérülést 
okozva megtámadta egy harci fajtájú kóbor 
kutya. Az esetet mint kihágást jegyezték be  és 
nyomozás folyik a tett tisztázásának ügyében.  
■ 2011.10.2-án volt jelentve a községi rendőrségre, 
hogy a helyi vendéglátóegységnél egy család 
tagjai között kisebb verekedésre került sor.  Az 
esetet bejegyezték és pénzbírságot róttak ki nekik.
■ 2011.10.7-én jelentette a károsult a helyi 
rendőrségre, hogy  kerkékpárja eltulajdonításáre 
került sor a gyógyszertárnál  a kerékpártartóból.  
Az eset mint kihágás lett bejegyezve, az ügyben 
tisztázási folyamat folyik és nyomoznak a tettes után.
■ 2011.10.8-án  volt jelentve, hogy az éjszakai órákban 
a Zongor utcában kiszaggatták a frissen kiültetett 
tujákat és szétszórták az utcán . Nyomozással  a 
helyszínen meg lett állapítva, hogy a tettes egyet el 
is tulajdonított. Az esetet mint kihágást jegyezték 
be és a rendőrség intenzíven nyomoz a tettes után. 
■ 2011.10.13-án a járőrszolgálat Felső Jatón észlelte, 
hogy közterületen szét van dobálva a háztartásból 
származó szemét, ami ellentétben van a község 
általános rendeletével. Az esetet mint kihágást 
jegyezték be és az ügyben eljárás folyik. Az 
adott helyen a községi rendőrség járőrszolgálata 
gyakrabban fog ellenőrzéseket végezni és a tettes 
megtalálása esetén nagy pénzbírságra lesz ítélve.
Tisztelt polgáraink :
Végezetül még néhány gondolat. Azon események, 
amelyek a fenntiekben vannak leírva, csak töredékei 
azoknak, amelyeket a községi rendőrség intéz. Mint 
ahogyan megítélhetik, itt és ott  is találhatók olyan 
emberek, akik rongálják a zöldet, a frissen kiültetett  
bokrokat, szétszórják a szemetet az utcán. Ezért 
kérjük az  Önök segítségét, és a vandálok ilyennemű 
tettei elkövetése esetében jelenthetik azt a községi 
rendőrségen az ismert telefonszámra : 77 81 575 
(van üzenetrögzítője is) vagy a  0905 479 859-es 
mobilszámra. A közreműködést előre is köszünjük.
Továbbá kérjük Önöket, főleg a kutyatulajdonosokat, 
hogy korlátozzák kutyáik szabad mozgását az 
utcán, mivel közeledik a kutyák párosodásának az 
időszaka, és olyankor különlegesen agresszívak  és 
veszélyeztetik a lakosságot, főleg a gyerekeket. A 
községi rendőrség  járőrszolgálata során ellenőrzéseket 
fog tartani, esetleg elfogni a kutyákat és a felelőtlen 
tulajdonosokat pénzbírsággal fogja büntetni.

A községi rendőrség nevében Npor. Macky

azon érdeklődők számára, akik szeretnének 
szolgálatot végezni a Tornóci Községi 

Rendőrség kötelékében.
Előfeltételek: 
kifogástalan előélet, alkalmatosság
Időrend: 

kérvény beadása - 2011 november 
kiválasztás - 2011 december 

a munkába lépés kezdete - 2012 január
Fizetési feltételek: megegyezéssel
Cím a kérvények beadására: 

Obecný úrad, Hlavná 587, 
925 71 Trnovec nad Váhom

tájékoztatás: 0917 873 526
starosta@trnovecnadvahom.sk 
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