
Oprava kostola

Vyčistime si Slovensko

Rybárska sezóna začína

 Dňa 20.3.2012 sme sa vybrali na 
turistiku do okolia Topoľčianok. Počasie 
bolo výborné. Našou prvou zastávkou 
bol gotický hrad Hrušov , respektíve  jeho 
zrúcanina, ktorá je v nadmorskej výške 
482 m.n.m. Údajne bol hrad postavený 
po odchode Turkov. Po príchode sme 
si ho celý obzreli a našli rozostavané 
lešenie, čo naznačovalo prebiehajúcu 
rekonštrukciu. Prostredie okolia 
hradu je veľmi okúzľujúce. Po hrade 
nasledovala návšteva  Zubrej obory. Je 
to chránená plocha zameraná na chov 

Poznámka redakcie:
Zdena Marková strávila pri zubroch v Topoľčiankach takmer celý svoj doterajší 
pracovný život. Zvieratá vo zvernici pozná po mene, prichádzajú na zavolanie a ona sa 
s takmer tonovými kolosmi opatrne mazná...Po 25 rokoch končí. Štátny podnik Lesy SR 
vypísali na jej post výberové konanie. Víťaza určila cena. Chovateľka zubrov nenadáva, 
ale 2. apríla odišla smutná.

zubra európskeho. Bola založená v roku 
1958 za účelom záchrany zubrov, ktorým 
hrozilo vyhynutie. Zubry sú najväčšími 
európskymi cicavcami a v súčasnosti žijú 
len v chránených oblastiach. Najväčší 
jedinci dosahujú výšku 2 metre a dĺžku 
3  metre s hmotnosťou okolo 1000 kg.  
Po príchode sme dostali informačné 
letáky s výkladom od pani sprievodkyne. 
Taktiež sme mali možnosť vidieť zubrov 
zblízka aj ich kŕmenie. Spiatočná cesta 
autobusom domov bola plná emócií 
a nadšenia z nových poznatkov.

Dominik Telkesi, žiak VIII.A triedy

Hrad hrušov a zubria obora
Z turistického zápisníka...

 Pri príležitosti  Dňa učiteľov sa 
naši pedagogickí a nepedagogickí                                    
pracovníci zúčastnili posedenia, 
ktoré sa konalo v Šali v reštaurácii                                          
Don Galvan.

Deň učiteľov sa oslavuje v deň 
narodenia pedagóga Jána Ámosa 
Komenského,                učiteľa národov. Sviatok 
je oslavou práce všetkých pedagogických 
pracovníkov,               ktorých práca je 
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, 
trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Možno práve v tento deň sa mnoho 
učiteľov zamýšľa nad  výberom svojho 
povolania. Záverom takéhoto zmýšľania 
je, že toto povolanie je vlastne poslaním 
vydať zo seba to najlepšie a čo najviac. 
Veď z každým odchádzajúcim žiakom 
odchádza aj kúsok z každého učiteľa. 

pokračovanie na strane 2
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Sebastián Valko       
Benjamín Bendeguz Horváth
Rastislav Naď
Esmeralda Stojková

Katarína Krupová - 59 ročná
Dezider Molnár - 74 ročný
Helena Wetzlerová - 90 ročná

 Alžbeta Gašparíková
 Zita Vinczeová
 Fridrich Csányi
 Milan Lobodáš
 Ján Chrenko

  Irena  Ladičová       
 MVDr. Alexander Kružlík
 Zuzana Króliková

 Gabriela Mesárošová
 Valéria Dobročková
 Klotilda Kupková
 Ladislav Keszeli
 Magdaléna Székháziová
 Helena Rapcová

 Irena Oťáziková

Patrik Peňák a Csilla Antalová
Lukáš Šášik a Andrea Tóthová

Jozef Tóth a Helena Bernáthová

Desiate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 16. apríla 
2012 v zasadačke obecného úradu. 
Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 
obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 7 poslancov.  Za neprítomnosť 
sa ospravedlnili Ing. Gašpieriková 
a p.Láng. P. Čerhák sa zúčastnil 
zasadnutia neskôr z dôvodu pracovnej 
zaneprázdnenosti. 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. Rastislav Hrabovský a Alojz 
Čelítko. Návrhová komisia bola zvolená 
v zložení p. Erika Fülöpová, Ing. Jozef 
Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý. 

V ďalšom bode sa pokračovalo 
kontrolou plnenia uznesení z 
predchádzajúcich zasadnutí. K tomuto 
bodu podal správu Ing. Ján Hrabovský, 
starosta obce. Konštatoval, že Uznesením 
č.68/2012 bola schválená zmena člena 
redakčnej rady Trnoveckých novín a 
realizácia hlavnej vstupnej brány na 
futbalovom ihrisku. Úlohy splnené. 

V bode Hospodárenie obce za rok 
2011 bola predložená Výročná správa 
obce Trnovec nad Váhom za rok 2011 
spolu so záverečným účtom (tvorí 
prílohu zápisnice), ktorá obsahovala 
identifikačné údaje obce, históriu, 
pamätihodnosti, súčasné organizačné 
zloženie obecného úradu, orgány obce, 

inštitúcie v obci a rozpis hospodárenia 
obce za rok 2011. K výročnej správe 
podala svoje stanovisko hlavná 
kontrolórka obce, ktorá odporučila 
obecnému zastupiteľstvu celoročné 
hospodárenie za rok 2011 schváliť 
bez výhrad. Poslanci ho jednohlasne 
schválili. 

Ďalším bodom programu bolo 
Hospodárenie obce za I.Q. 2012. 
Kontrolórka obce k tomuto bodu 
konštatovala, že obec v období 
rozpočtového provizória pred 
schválením nového rozpočtu za 
sledované obdobie neprekročila rozpočet 
a hospodárila s výdavkami mesačne 
vo výške 1/12 finančných prostriedkov 
podľa minuloročného rozpočtu. 
Starosta obce podal komentár k rozboru 
hospodárenia za I. Q. 21012. Príjmy obce 
boli vo výške 328 829,54 eur a výdavky 
519 220,70 eur. Schodok hospodárenia 
bežného roka vznikol z dôvodu dlhej 
čakacej doby na refundáciu faktúr z EF 
/pohľadávka voči EF k 31.3.2012 činí 
213 167,83 eur/, po započítaní týchto 
pohľadávok hospodárenie za I. Q. 2012 
je prebytkové o 64 650,24 eur. Prítomní 
poslanci vzali hospodárenie obce za I. Q. 
2012 na vedomie. 

Správu o činnosti a výsledkoch 
práce Obecnej polície za I. štvrťrok 
2012 predložil poverený náčelník OP 
pán Štefan Macky. Správa obsahovala 
hodnotenie členov OP za sledované 
obdobie, presný opis protokolu 
priestupkov, správu o rómskej 
kriminalite v obci, priestupky na úseku 
životného prostredia, proti verejnému 
poriadku, porušovanie nariadení obce, 

proti občianskemu spolunažívaniu, 
proti majetku ako aj návrh opatrení 
a koncepciu obecnej polície. Tento 
dokument tvorí prílohu zápisnice. 
Poslanci ho zobrali na vedomie. 

Predsedajúci Ing. Hrabovský 
pokračoval v tomto bode a oboznámil 
poslancov s výsledkom výberového 
konania na obsadenie funkcie náčelníka 
Obecnej polície. Bola zriadená výberová 
komisia v zložení p. Láng, Ing. Hlavatý 
a Ing. Hrabovský. Z troch uchádzačov 
výberová komisia vybrala uchádzača  p. 
Jozefa Orosza, ktorý pôsobil v PZ SR od 
roku 2000 a na OO PZ Šaľa ako starší 
referent so služobným psom. Poslanci 
na návrh starostu obce ho jednohlasne 
schválili za náčelníka OP.

Cieľom vari všetkých učiteľov je vykresať 
z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom 
pozitívne a rozvíjať správnym smerom.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto 
posedenia je aj ocenenie pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov za 
ich doterajšiu prácu Plaketou J.A. 
Komenského. 
Tohtoroční ocenení pracovníci: Mgr. 
Otília Árendásová, Mgr. Alena Palušová                                                                                                                

Katarína Tusková
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Z desiateho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva



Kostol Premenenia Pána v Trnovci 
nad Váhom všetci dobre poznáte. Mnohí 
ste v ňom boli pokrstení, na prvom 
svätom prijímaní, na birmovke alebo 
zosobášení so svojou životnou láskou. 

Isto sa ešte živo pamätáte na kostol, 
okolo ktorého nebol ani chodník 
a vchádzalo sa doň z boku. V kostole boli 
nádherné bočné oltáre, ohrádka ktorá 
rozdeľovala svätyňu od lode kostola. 
V neposlednom rade si povzdychnete 
nad nádhernými maľbami, ktoré zdobili 
náš kostolík hlavne na strope až do 
začiatku augusta v roku 1978. Vtedy 
bol tento strop odstránený aj s maľbami 
a nahradený plechovými farebnými 
kazetami. K týmto farbám prispôsobili 
v tom istom roku aj celý kostol, ktorý sme 
nazývali medzi sebou ako „lentilkový“ 
kostol. 

Kostolík by potreboval viacero 
vážnejších opráv, z ktorých sa nám aj 
vďaka vašej pomoci, podarilo niektoré 
zrealizovať. Ešte za pána farára Viliama 
Michaloviča (1994 – 1999) sa odkryli 
základy kostola a opatrili sa izolačnou 
fóliou, aby sa vlhké murivo mohlo lepšie 
vysúšať. I napriek tomuto opatreniu 
má murivo značnú vlhkosť od 20-70%. 
Aj preto bol riešený v interiéry kostola 
obklad z tatranského profilu, ktorý je od 
steny asi 20 cm, aby stena mohla dýchať 
aj z vnútra.

V decembri 2003 sa nám podarilo 
vďaka finančnej pomoci miestneho 
Obecného úradu, pomoci zo zahraničia 
a štedrým sponzorom opraviť strechu 
a krov kostola. V rámci týchto opráv 

firma STAVOREX s.r.o. realizovala 
rekonštrukciu krovu kostola, obvodového 
železobetónového venca, ktorý je 
súčasťou železobetónovej škrupiny 
pod strechou. Do tohto systému boli 
zakomponované sťahovacie tiahla, ktoré 
zabraňujú rozchádzaniu stien kostola. 
Projektová dokumentácia spracovaná 
inž. projektovou kanceláriou PPAM Ing. 
Petrom Arpášom riešila krov novou 
statikou v tvare písmena „M“. Kostol 
dostal nový tvar vežičky, ktorá bola 
vyvýšená a rozšírená a strešný plechová 
krytina bola nahradená novou krytinou.

Nedá mi, aby som nevyslovil 
úprimnú vďaku všetkým štedrým 
darcom, ktorí promptne zareagovali 
na list z 25. februára 2010 s prosbou 
o  finančnú pomoc pre náš kostolík.  
Vďaka Pánu Bohu a v nemalej miere 
aj vám, sme mohli konečne začať 
ďalšie úpravy kostola. Ministerstvo 
spravodlivosti Maďarska, Obec Trnovec 
nad Váhom a vaše štedré dary v značnej 
miere napomohli už dnes dokončenej 
oprave kostola. Firma Stavorex, s.r.o 
z Nitry aj tento krát zrealizovala 

úpravy kostola podľa projektu. Riešili 
sme hlavne strop kostola a výlez do 
podkrovia. V rámci týchto úprav sa 
nám podarilo vyriešiť aj vyspravenie 
trhlín, vystierkovanie stien a následné 
vymaľovanie. Práce boli dokončené 28. 
marca 2012 . V rámci tejto opravy sme sa 
pustili svojpomocne do úpravy interiéru 
brúsením a lakovaním lavíc a všetkých 
drevených častí. Umelecký reštaurátor 
Marián Švec nám zrekonštruoval 
všetky sochy v kostole. Firma IBEX 
z Močenku nám sponzorsky osadila 
koberce do kostola. Firma KovoSchmidt 
nám namontovala nové efektívnejšie 
kúrenie do kostolných lavíc, ktoré nám 
aj nanovo očalúnila. Stolárstvo Píďo zo 
Selíc nám vyrába nové dvere do sakristie. 
Sponzorsky je v riešení aj nočné 
osvetlenie veže kostola. V súčasnosti je 
podaný projekt na ministerstvo financií 
SR, ktorý rieši sanáciu vlhkosti muriva 
nášho kostola. 

Milí priatelia, vďaka vám, vašim 
mnohým modlitbám a finančným 
darom sa nám podarilo zrealizovať 
toto dielo. Neopomínajúc mnohých 
ochotných ľudí, ktorí neváhali šetriť 
svoje sily a prišli pomáhať pri úpravách 
nášho kostola. Vďaka Bohu vás bolo 
veľmi veľa. Veď kostolík nie je len 
miestom, kde sa schádzavajú kresťania 
pri pravidelných bohoslužbách, ale je to 
dominanta a pamätihodnosť našej obce.  

S radosťou v srdci vám oznamujem, 
že 22. apríla 2012 o 9:30 hod. Mons. 
Róbertom Bezákom arcibiskupom 
trnavským bol po väčšej obnove 
slávnostne posvätený kostol Premenenia 
Pána v Trnovci nad Váhom. 
                                                                                                                                                      

      Mgr. Karol Schönwiesner
farár v Trnovci nad Váhom

Oprava 
kostola
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a financovaní sociálnych služieb 
poskytovaných obcou, obec v spolupráci 
s vedením Zariadenia opatrovateľskej 
služby pripravila a predložila obecnému 
zastupiteľstvu návrh nového Všeobecne 
záväzného nariadenia o sociálnych 
službách v obci Trnovec nad Váhom. Toto 
nariadenie ustanovuje spôsob určenia 
úhrady, sumu úhrady a spôsob platenia 
úhrady za sociálne služby poskytované 
v Zariadení opatrovateľskej služby a 
za poskytovanú opatrovateľskú službu 
v  domácnosti na území obce. Odborný 
výklad k predloženému VZN podala 
vedúca ZOS p. Edita Kočišová. Ing. 
Hanzlík sa dotazoval na povinnosť klienta 
ohľadom preukázania majetku. Pani 
Kočišová uviedla, že prijímateľ sociálnych 
služieb a jeho rodinní príslušníci sú 
povinní oznámiť poskytovateľovi služieb 
výšku príjmov a čestným vyhlásením 
preukázať výšku úspor a hodnotu 
majetku v tom prípade, ak prijímateľovi 
sociálnych služieb po zaplatení úhrady za 
sociálne služby nezostáva mesačne z jeho 
príjmu 1,3 násobok sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 
Ak prijímateľ sociálnych služieb nemá 
príjem, alebo jeho príjem nepostačuje 
na platenie úhrad, povinnosť platiť 
úhradu za sociálne služby prechádza 
postupne na jeho rodinných príslušníkov. 
Predložené nariadenie prítomní poslanci 
jednohlasne schválili. 

Ďalej nasledovalo prejednanie 
súborného stanoviska ku konceptu riešenia 
Územného plánu obce predloženého 
spracovateľom Ing. Derevencom. Súborné 
stanovisko obsahuje zhodnotenie 
priebehu spracovania Územného plánu 
obce Trnovec nad Váhom po spracovaní 
etapy konceptu, vyhodnotenie obsahu 
a súladu s nadradeným stupňom ÚPN, 
vyhodnotenie spôsobu oznámenia 
a  procesu prerokovania, vyhodnotenie 
a sumarizáciu doručených pripomienok 
ku konceptu, pokyny pre spracovanie 
návrhu ÚPN. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo súborné stanovisko ku konceptu 
riešenia ÚPN a uložilo spracovateľovi 
spracovať návrh riešenia ÚPN obce 
v  zmysle tohto súborného stanoviska, 
vrátane zapracovania akceptovateľných 
pripomienok od dotknutých orgánov 
štátnej správy, dotknutých organizácií 
a právnických osôb. Hlasovalo sa 
nasledovne: zdržali sa Ing. Hanzlík a  p. 
Čerhák. Za hlasovali: Ing. Hlavatý, PaedDr. 

Suba, Čelítko, Fülöpová, Hrabovský.
Nasledovným bodom bolo 

delegovanie zástupcov obce do Rady 
školy. Funkčné obdobie súčasnej Rady 
školy končí. Na základe návrhu starostu 
obce poslanci delegovali nasledovných 
zástupcov obce: Mgr. Iveta Batyková, 
Gabriela Melegová, Erika Fülöpová, 
Rastislav Hrabovský. Poslankyňa 
a  doterajšia zástupkyňa v Rade školy 
p.Fülöpová tlmočila požiadavku 
materskej školy na nákup stoličiek a stolov 
pre zariadenie a potrebu vytvorenia 
pracovného miesta pre pomocnú 
pracovnú silu a upresnila termín osláv 50. 
výročia školy na 2. jún 2012. Kontrolórka 
obce uviedla, že zariadenie materskej 
školy disponuje peknou finančnou 
čiastkou z vlastných príjmov, z ktorých si 
môže svoje požiadavky zabezpečiť.

V bode rôzne, došlá pošta bola 
predložená žiadosť Elvíry a Róberta 
Alakszových - ponuka na predaj 
pozemkov pri ihrisku a žiadosť Štefana 
Vánika o prenájom pozemku. Poslanci 
žiadosti vzali na vedomie. 

S prípravou obecných dní oboznámil 
prítomných pán starosta obce. Obecné 
dni sa uskutočnia 30.6.2012. Kultúrny 
program sa pripravuje vo dvore 
kultúrneho domu. V rámci kultúrneho 
programu boli oslovení: skupina Atlas, 
Božana, G. Hambalko, Jesenné ruže, 
sestry Mészárosové, budúci víťazi 
speváckych talentov. 

V rámci diskusie prvý vystúpil 
starosta obce, ktorý informoval 
poslancov o potrebe novozriadenia 
obecného hasičského zboru, o vykonanej 
kontrole na realizáciu a financovanie 
centrálnej zóny obce, o poskytnutej 
dotácii z VÚC na Pohár starostu obce, 
o podanej žiadosti Via Romanum na 
dopravné značenie obce. Požiadal 
poslancov, aby predložili v čo najkratšom 
termíne návrhy na opravu určených 
chodníkov a výtlkov v obci. Pán Čerhák 
tlmočil požiadavku rodičov detí, aby 
sa dôslednejšie sledovalo využívanie 
detského ihriska pri 10 bytovke, nakoľko 
sú sťažnosti na neprimerané užívanie zo 
strany starších detí ako aj dospelých osôb.

Ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, predseda návrhovej komisie 
prečítal návrh na uznesenie, poslanci 
ho jednohlasne schválili. Týmto 
predsedajúci poďakoval všetkým za 
prítomnosť a rokovanie ukončil.

Písomnú správu o činnosti 
Komisie životného prostredia, výstavby, 
poľnohospodárstva a dopravy predložila  
jej predsedkyňa Ing. Gašpieriková (je 
prílohou zápisnice). V rámci tohto bodu 
sa prihlásil o slovo obyvateľ obce p. L. 
Legner, ktorý sa dotazoval na výrub agátov 
na konci Zongorovej ulici, kde zároveň 
požaduje zriadenie slepej ulice a zníženie 
rýchlosti na 30 km/h ako aj dokončenie 
úpravy járkov. Pán Čelítko uviedol, že 
na výrub vydal povolenie Obvodný úrad 
životného prostredia Šaľa. Pán PaedDr. 
Suba poznamenal, že celkovo výrub 
je veľmi citlivá záležitosť, treba naozaj 
zvážiť pri povoľovaní výrubov drevín, 
či je ten výrub opodstatnený alebo nie. 
Obyvatelia si musia uvedomiť význam 
drevín a zelene pre životné prostredie 
a pre samotného človeka. 

Ďalej pán starosta informoval 
poslancov, že žiadosť obce o dotáciu 
na zriadenie zberného dvora bola 
zamietnutá. V ďalších krokoch obec musí 
v rámci projektu zvážiť, čo je prioritné 
a podľa toho postupovať pri realizácii. 

Správu bytovej komisie predložil 
predseda komisie Ing. Jozef Hanzlík. 
V správe stručne prehodnotil nájomné 
vzťahy v obecných bytoch, podal 
návrh na predĺženie nájomných 
zmlúv pre nájomcov , ktorým končili 
nájmy 31.3.2012 a predložil návrh 
na preobsadenie uvoľneného bytu 
v  bytovom dome č. 1. Poslanci schválili 
predĺženie nájomných zmlúv do 
30.6.2012 pre nájomníkov p. Valkár, 
Boženík, Hrabovský, Hambalková. 
Pre Tóthovú V. sa predĺžil nájom do 
30.04.2012. Obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne schválilo nového nájomníka 
do 3- izbového bytu v bytovom dome č. 1 
a to Eriku Jančovičovú. 

V ďalšom poslanci jednohlasne 
schvaľovali prepracované zásady: Zásady 
Obce Trnovec nad Váhom určujúce 
pravidlá nájmu a prenájmu bytových 
a nebytových priestorov a obecných 
pozemkov; Zásady, ktorými sa určuje 
nakladanie s obecnými nájomnými 
bytmi v Obci Trnovec nad Váhom. 
Obec vypracovala a predložila Zásady 
pre tvorbu a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami fondu prevádzky, údržby 
a opráv (FPÚO) pre bytové domy, ktorých 
vlastníkom je obec. Zásady obsahujú 
štruktúru FPÚO a ich použitie. 

Z dôvodu zmeny legislatívy 

pokračovanie zo strany 2
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Pri príležitosti mesiaca knihy 
navštívili obecnú knižnicu naši najmenší 
čitatelia – detičky z materskej školy 
a  žiaci prvého stupňa základnej školy. 
Deti si so záujmom poprezerali knihy 
a zostáva len dúfať, že si nájdu cestu do 
knižnice aj inokedy. Verím, že ich spolu 
s rodičmi prilákajú aj nové tituly, ktoré 
boli zakúpené:

Pre dospelých:
Deverauxová – Šarlátové noci
Christie – Vražda na golfovom ihrisku
Warrenová – Nebezpečná milenka
Nesbo – Spasiteľ
Gruber – Obratník noci
McGowanová – Princ básnik
Baloghová – Pravá láska
Heyerová – Diablovo plemeno
Ogino, Urbaníková – Sushi v dushi
Ondriová – Detský plač v podkroví
Martinová – Rulova nevesta
Rodinný sprievodca prírodou
Strihanie vlasov

Pre deti a mládež:
Roth – Divergencia
Neff – Tajomný gobelín  - V moci démonov
Rúfus – Mechúrik Koščúrik
Maury – Heidi a jej priatelia

V minulom roku získala knižnica 
dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v sume 200,- Eur 
a od Ministerstva kultúry SR dotáciu vo 
výške 400,- Eur. V tomto roku MK SR 
dotáciu neposkytlo, takže na nákup má 
knižnica prostriedky z rozpočtu obce. 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho 
kraja prispel na akvizíciu knižnice 
sumou 100,- Eur.

Vážení podnikatelia, 
milí spoluobčania,
ak máte chuť a možnosti, podporte našu 
knižnicu, či už nákupom nových kníh, 
alebo peňažným darom. Ubezpečujem 
Vás, ide o dobre vynaložené finančné 
prostriedky, ktoré urobia radosť všetkým 
čitateľom - deťom i dospelým. V ich mene 
Vám ďakujem!

I. M.

     Výsledky volieb  do NR SR,  ktoré sa konali  10.marca 2012,  sú nasledovné: 
Z celkového  počtu 2223 zapísaných  voličov k volebným urnám pristúpilo 1069 
voličov, čo je   48.09 %. Počet odovzdaných platných hlasov bol  1036.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie 
alebo koalíciu:

7 platných hlasov
26 platných hlasov
3 platné hlasy
30 platných hlasov
88 platných hlasov
65 platných hlasov
5 platných hlasov
0 platných hlasov
2  platné hlasy
38 platných hlasov
337 platných hlasov
10 platných hlasov
1 platný hlas
14 platných hlasov
1 platný hlas
226 platných hlasov
36 platných hlasov
8 platných hlasov
0 platných hlasov
0 platných hlasov
10 platných hlasov
72 platných hlasov
3 platné hlasy
41 platných hlasov
9 platných hlasov
4 platné hlasy

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie

Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita

PRÁVO a SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ

Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana

Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku

MOST – HÍD
99 % - občiansky hlas

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
STRANA + l HLAS

Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická Strana
Strana občanov Slovenska

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ

Strana živnostníkov Slovenska

Výsledky volieb 
do NR SR v našej obci

Marec 
v knižnici

V predchádzajúcom čísle Trnoveckých novín sme upozornili dlžníkov 
obecného úradu, že ak v lehote do 31. marca neuhradia svoj dlh zverejníme 
ich mená. Na základe tohto upozornenia nastal vo vyrovnávaní dlhov istý 
pohyb, a to:

- z 10 dlžníkov /právnických osôb/ ostalo ešte 5 dlžníkov, z dlžnej sumy 76 
tis. eur ešte 55 tis. eur.
- z 84 dlžníkov /fyzických osôb/ ostalo 49 dlžníkov, zo sumy 6 tis. eur ešte 2,4 
tis. eur dlhu.

Nateraz upúšťame od zverejnenia mien a dlžných čiastok a pristupujeme 
k  radikálnemu riešeniu. Dohodli sme spoluprácu s exekútorským úradom 
a postupne príde k vymáhaniu dlhov v exekučnom konaní.

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce
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 Vážení spoluobčania, kolegovia 
rybári!

Dovoľte, aby sme Vás  aj touto cestou 
informovali o dianí v našej Obvodnej 
organizácii SRZ za obdobie  FEBRUÁR-
MAREC -APRÍL.

V priebehu mesiacov februára a marec 
až do skončenia mrazov sa vykonávalo 
rúbanie prieduchov a ich udržiavanie 
na všetkých troch rybníkoch. V polovici 
februára sa vykonalo vápnenie rybníkov 
na ľad. Takto sa aplikovaný mletý vápenec 
postupne dostával do vody, ako sa ľad 
rozpúšťal. 14.2. sa uskutočnilo preškolenie 
rybárskej stráže v Šali. Po roztopení ľadu sa 
vykonala kontrola revírov s cieľom zistiť, či 
nedošlo k úhynu rýb z dôvodu nedostatku 
kyslíka. Žiadny úhyn nebol zistený.

1.4. sa uskutočnila výročná členská 
schôdza MsO SRZ Šaľa, na ktorej boli naši 
delegáti Ferdinand Vančík a Ing. Jozef 
Belovič ocenení odznakom 3.stupňa za 
obetavú prácu pre SRZ.

rybník vízallás
Tento rybník je už dlhodobo problematický 
z dôvodu jeho polohy a rozsiahleho pobrežia 
bez prístupových ciest. Počas zimných 
mesiacov tu dochádzalo k pretrvávajúcej 
nežiaducej činnosti. Bola zistená ďalšia 
devastácia mosta, z ktorého bolo ukradnuté 
celé zábradlie a prepojovacia závlahová 
rúra, bola rozkradnutá celá bývalá 
čerpacia stanica a strecha skladu. Ďalej 
tu dochádza k nepovolenému výrubu 
pobrežného porastu, hlavne agátov. Tieto 
skutočnosti boli nahlásené obecnej aj 
štátnej polícii, Hydromelioráciám, ktorým 
patrí čerpacia stanica a most a MsO SZR 
v Šali, ktorá má rybník v prenájme od 
Štátneho pozemkového fondu. Polícia 
v tejto veci koná a keď nám budú doručené 
výsledky vyšetrovania, budeme Vás o nich 
informovať.

Zarybnenie revíru bolo vykonané dňa 
5.4. kaprom K3 v množstve 1.200 kg. 
Následne po zarybnení bolo aplikované 
liečivo rupín  v množstve 50 kg ako 
prevencia pred chorobami, ktoré môžu 
vzniknúť po zarybnení .

Snažíme sa udržiavať v poriadku časť 
pobrežia, ktoré bolo vyčistené strojovo od 
kríkov v roku 2010. Sú tu už mladé výhonky, 
ktoré bude treba strojovo znova odstrániť 
a  keď sa objavia nové výhonky použiť 
herbicíd na zničenie koreňovej sústavy.

rybník vermek
Po dvoch sezónach, keď bola 

vysoká hladina vody  a nedala sa urobiť 
údržba pobrežia, sa podarilo  za pomoci 
brigádnikov zo Šale, ale aj našich domácich 
vykosiť pobrežie a  pokosenú hmotu  odviesť 
na separačný dvor.

5.4. sa aj tu vykonalo zarybnenie 
kaprom K1 v množstve 100 kg z rybárstva 
Zúgó NOVÉ ZÁMKY, ktoré nám 
každoročne túto násadu dodáva. Následne 
bol taktiež aplikovaný rupín. Na  rybárskom 
dome ešte zostáva dokončiť fasádu a dlažbu 
pri vstupných dverách. V priebehu mája 
plánujeme uskutočniť výlov udicami, 
na ktorý pozývame všetkých záujemcov. 
Termín bude oznámený.

rybník amerika iii
Po úspešných rokovaniach predsedu MsO 
SRZ Šaľa Ing. Bögiho a tajomníka p. Beköho 
s a.s. Duslo Šaľa sa obnovila nájomná 
zmluva na prenájom rybníka AMERIKA III 
do roku 2015 s ročnou výpovednou dobou.  

Nakoľko došlo k  značnému poklesu 
hladiny vody v rybníku, vykonalo sa 
zameranie výšky hladiny v rybníku 
a hladiny rieky Váh pri nízkom stave vody. 
Meraním bolo zistené, že hladina vody 
v  rybníku je o 75 cm vyššia, ako hladina 
vody v rieke Váh pri nízkom stave vody.

Počas zimných mesiacov sa vykonávalo 
čistenie pobrežia a prerezávanie porastu 
na pobreží. Konáre a vykosená hmota  
pomocou brigádnikov zo Šale a našich 
členov bola sústredená na kopy a následne 
odvezená na separačný dvor.

V polovici marca boli na rybníku 

pokusne uložené hniezda na výter zubáčov 
v počte 7 ks. Pri 1. kontrole sa ešte nezistili 
žiadne ikry. Je možné, že použitý materiál 
z tuje nebol vhodný. Hniezda ponecháme 
v rybníku do začiatku sezóny. Možno sa 
tam vytrú iné druhy rýb, ktoré pre nízku 
hladinu vody nemajú prirodzené rastlinstvo 
z pobrežia, kde by sa mohli vytierať.

Pre zatraktívnenie rybárskych pretekov 
sa vykonalo zarybnenie 27.3. kaprom 
výber v množstve 600 kg (priemerná 
hmotnosť rýb bola 2,5-3 kg). Po zarybnení 
bol následne aplikovaný rupín v množstve 
50 kg spolu s namočenou kukuricou. 
Riadne jarné zarybnenie sa vykonalo 5.4. 
v množstve 1.200 kg kaprom K3. Následne 
sa aplikoval ešte rupín v množstve 25 kg.

V priebehu marca sa  začalo s čistením 
prítokového kanála, ale z dôvodu začiatku 
vegetačnej sezóny odložíme túto prácu na 
zimné mesiace. Pokračovalo sa vo vyčistení 
severného pobrežia, aby sa tam mohlo 
vytvoriť miesto na parkovanie áut pre 
rybárov a prípadné bivakovanie a stanovanie, 
tak, aby autá parkovali na strane prístupovej 
cesty vzdialenejšej od pobrežia.

rieka váh
Po vyťažení stromov a úprave 

rúbaniska v medzihrádzovom priestore sa 
vytvorila pomerne dobrá prístupová cesta k 
Váhu. Žiadame rybárov, aby používali túto 
cestu a nevytvárali novú cestu cez porasty 
poľnohospodárskych kultúr.

Cesta súbežná s tokom Váhu od 
sútoku starého ramena po  bývalú kompu 
sa upravila strojovým orezaním porastov, 
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Kedy vás môže zastaviť a pokutovať 
obecná polícia?
Viacerí motoristi nemajú jasno v tom, 
či ich vôbec môže kontrolovať obecná 
polícia. Väčšina vie, že môžu rozdávať 
,,papuče“ za nesprávne parkovanie. Môžu 
dávať pokuty aj za iné priestupky? A za 
aké?
Podľa zákona o obecnej polícii, v ktorej 
sú popísané práva a povinnosti členov 
obecných polícií, môžu policajti v presne 
stanovených prípadoch kontrolovať aj 
vodičov motorových vozidiel.

§ 3, zákona č. 564/1991 Zb.:
(1)Obecná polícia
f) objasňuje priestupky, ak tak 
ustanovuje osobitný predpis, prejednáva 
v blokovom konaní priestupky ustanovené 
osobitným predpisom a priestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky spáchané neuposlúchnutím 
pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, 
zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz 
odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný 
smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, 
vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia 
zóna, školská zóna, zóna s dopravným 
obmedzením a parkovisko,

2. zo všeobecnej úpravy cestnej 
premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, 
státie a vjazd vozidiel.

Z platného zákona o obecnej polícii 
vyplýva, že obecní policajti majú právo 
zastaviť auto,  ktoré vošlo do zákazu 
vjazdu a takisto vodičovi udeliť aj pokutu.

§ 8
1)Príslušník obecnej polície pri plnení 
úloh je oprávnený
b)ukladať a vyberať v blokovom konaní 
pokuty za priestupky (§ 3 ods. 1 písm. f) 
zistené pri plnení úloh,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla 
spáchal priestupok proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, ktorý je 
oprávnený prejednať v blokovom konaní 
podľa  § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide 
o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené 
pátranie.

Príslušník obecnej polície teda môže 
zastavovať za istých okolností autá, ktorých 
vodiči porušili dopravné predpisy. Môžu 
tiež zisťovať totožnosť priestupcu a uložiť 
mu pokutu za priestupky vymenované 
v paragrafe 3. Iné priestupky nesmú riešiť 
priamo, ale ich môžu nahlásiť štátnej 

polícii. Mestský alebo obecný policajt sa 
však určite nesmie vyhrážať zadržaním 
dokladov a ani ich zadržať. Môže si od vás 
vypýtať doklad totožnosti, teda občiansky 
preukaz.

§ 9
(1)Príslušník obecnej polície je 
oprávnený vyzvať osobu
a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
b) od ktorej je požadované vysvetlenie 
podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú 
osobu, aby preukázala svoju totožnosť, 
osoba je povinná výzve vyhovieť.
(2)Ak odmietne osoba uvedená 
v  odseku 1 preukázať svoju totožnosť 
alebo ak ju nemôže preukázať ani po 
predchádzajúcom poskytnutí potrebnej 
súčinnosti na preukázanie svojej 
totožnosti, je príslušník obecnej polície 
oprávnený predviesť takúto osobu na 
útvar obecnej polície za účelom zistenia 
jej totožnosti.

O oprávnení OP ukladať blokové pokuty 
v zmysle priestupkového zákona č. 372/90 
Zb. sme už písali. Uvedené zákony sú 
zverejnené na internete. Každý príslušník 
OP Vám ochotne vysvetlí  prípadné 
nejasnosti. Naša úloha je Vám pomáhať 
a chrániť Vás. Avšak je potrebné uvedomiť 
si, že poriadok musí byť a zákony platia 
pre každého rovnako.

Za kolektív OP napísal: Npor. Macky Štefan

ktoré zasahovali do cesty a znemožňovali 
prístup k lovným miestam na tomto úseku 
motorovými vozidlami. Za pomoc pri tejto 
práci ďakujeme Ladislavovi Fülöpovi. 

Na tomto úseku sa začala budovať 
pretekárska dráha v spolupráci 
s  pretekárskym družstvom zo Šale. 
V termíne 25.-27.5. sa tu uskutoční pretek 
1.ligy LRU plávaná. 25.05.bude tréning 
a  26.-27.5 pretek. Pretekárske družstvo, 
ktoré je v 1.lige od minulého roka a skončilo 
v minulom roku na 4. mieste a získalo titul 
„SKOKAN  ROKA“,  v tejto súťaži veľmi 
dobre reprezentuje MsO SRZ Šaľa. Žiadame 
aj touto cestu rybárov, aby v čase konania 
pretekov akceptovali pretekárov na tomto 
úseku a na lov si vybrali iné lovné miesta. 
Táto akcia prispeje tiež k propagácii obce 
a našich rybárskych revírov.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
vedeniu obce a p. starostovi za ústretovosť 
a poskytnutie techniky pri našich aktivitách, 
ako aj pracovníkom, ktorí boli do týchto prác 

zapojení, za odvedenú prácu.
Ing. Jozefovi Horváthovi  ďakujeme za 

poskytnutú techniku na vyčistenie severného 
pobrežia rybníka Amerika III  a  chystanej 
pretekárskej dráhy na Váhu a Ing. Dušanovi 
Horváthovi za vykonanú prácu.

Dňa 5.5. sa uskutočnia pred 
otvorením rybníkov tradičné RYBÁRSKE 
PRETEKY v love kaprov na rybníku 
AMERIKA III., na ktoré všetkých 
SRDEČNE POZÝVAME. Pre rybárov je 
rybník veľmi dobre zarybnený, je tu 800 kg 
kaprov K2 z jesenného zarybnenia, 600 kg 
kaprov výber z Rybárstva Hodonín a 1.200 
kg kaprov K3 z jarného a letného zarybnenia. 
Pre víťazov je pripravená finančná odmena 
a vecné ceny. Pre ostatných je pripravená 
tombola a občerstvenie vo forme „halászlé“ 
a pečenej ryby. Touto cestou ĎAKUJEME 
vopred našim sponzorom, bez pomoci 
ktorých by sme toto podujatie  nemohli 
uskutočniť.

Žiadame Vás o dodržiavanie čistoty na 

lovných miestach a ich okolí a o dodržiavanie 
zákona o rybárstve a  príslušnej vyhlášky. 
Nebojte sa upozorniť aj nerybárov, aby 
na brehoch nezanechávali odpadky 
po víkendových alebo prázdninových 
piknikoch. Na nezákonné konanie 
upozornite porušovateľov, alebo to ohláste 
Rybárskej stráži, prípadne obecnej či štátnej 
polícii.

Do začiatku sezóny prajeme všetkým 
našim členom veľa zdravia a loveckých 
úspechov, ale aj pekných chvíľ strávených 
v našich revíroch.

Záverom jeden pekný citát o prírode: 
Príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani 
vizážistov, je sama o sebe krásna v každom 
období. Na jeseň sfarbená do pestrých farieb, 
v zime do biela, nepotrebuje kožuch, sneh ju 
oblieka, na jar ako dieťa raz tichá inokedy 
plačlivá a niekedy uletená a leto ju farbí do 
zlatista lúčmi slniečka. A človek v jej objatí je 
krásny tiež, keď ju miluje a chráni.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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V poslednom prípravnom zápase: 
Trnovec – Jelenec  2:2 

14. kolo
14. kolom  začala odvetná časť II. A tr. 
NITRA – ŠAĽA 2011/2012.
Rišňovce – Trnovec  3:0 (2:0) 
Hostia držali stav do 25. min., ale 
do šatní odchádzali s dvojgólovým 
mankom. V druhom polčase dokonca 
nastrelili brvno. Potom domáci pridali 
tretí gól a bolo po zápase.

15. kolo 
Mojmírovce – Trnovec  3:4 (2:1)
V dobrom zápase na dobrom ihrisku 
mohli ísť do vedenia domáci, ale v 19. 
min. nedali 11-ku. Naopak KUČERA 
akrobaticky 0:1. V závere polčasu 
domáci po góle hlavičkou a premenenou 
penaltou otočili na 2:1. Hneď po obrátke 
KUČERA vyrovnal, ale po ďalšom góle 
hlavou bolo 3:2. V 74. min. si dali hráči 
Mojmíroviec  vlastný gól. Hostia potom 
gólom v 90. min. TOMEKOM premenili 
svoju snahu vo víťazný gól.

16. kolo 
Trnovec – Lužianky 1:0 (1:0) 
Za chladného počasia sa hral 
medzišestnástkový futbal. Jediný gól 
na radosť domácich padol v 45. min., 
keď strela LEGNERA tečovaná skončila 
v sieti.
Rozhodoval LEŠŠ, 80 divákov.
V zostave kola Z. LEGNER.

Zaujalo: Diakovce - Jarok 0:1
 Hájske - Čakajovce 0:1

17. kolo
Selice – Trnovec  3:1 (2:0)
Hostia svoju miernu územnú prevahu 
nevyužili. Domáci v prvom polčase 
dali z dvoch šancí dva góly (P. Benko).  
Naopak HERCEG čistú nepremenil. Po 
otočke domáci nastrelili niekoľkokrát 
tyč a napokon išli do vedenia 3:0 po 
góle PAPPA. DYMÁK v závere prikrášlil 
skóre v tomto derby.
Rozhodca Kamenický, 50 divákov.

Trnovec – Franko, Bleho P., Bleho R., 
Hrebík P. Ölvecký, Žigárdi, Herceg, 
Štípsky, Legner, Kučera, Kántor N., 
Tomek, Dymák, Bartuš T., Novák, 
Kukla, Turoci, Székházi.

Zaujalo: Diakovce – Rišňovce 0:1

 Futbalový štadión Antona Keszeliho 
v Trnovci nad Váhom sa môže konečne 
popýšiť novou bránou. A je to veru 
poriadna brána, zasúvacia, praktická. Je 
5,40 metrov široká, posuvná, pohybuje sa 
po koľajniciach.

Brána mala byť hotová už dávnejšie, 
pôvodne sa s jej montážou rátalo  pri 

príležitosti pomenovania futbalového 
štadióna, ale v dôsledku prudkých 
zrážok vystúpila spodná voda a tá práce 
znemožnila.

Dnes sa však športovci i priaznivci 
športového klubu Dynamo Trnovec nad 
Váhom dočkali. Verme, že im poslúži 
dobre a spoľahlivo.

futbal  V Seliciach prehra
Trnovecké noviny marec-apríl 2012
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1. Báb 17 12 1 4 51:27 (+13)
2. Hájske 17 9 3 5 35:21 (+6)
3. Lužianky 17 9 3 5 28:17 (+3)
4. Rišňovce 17 9 2 6 32:32 (+5)
5. Selice 17 8 3 6 43:33 (0)
6. Rumanová 17 7 6 4 35:27 (+3)
7. Diakovce 17 7 2 8 37:26 (-4)
8. Cabaj Čápor 17 6 5 6 39:32 (-4)
9. Jarok 17 7 2 8 30:29 (-4)
10. Trnovec 17 7 2 8 32:37 (-1)
11. Svätoplukovo 17 6 4 7 33:39 (-5)
12. Mojmírovce 17 6 3 8 38:29 (-3)
13. Čakajovce 17 5 2 10 18:39 (-10)
14. Poľný Kesov 17 1 2 14 15:78 -19

Tabuľka II.A trieda  2011/2012

P. Kesovu odrátajú 6 bodov

Dorast  1.b trieda
Čechynce – Trnovec  1:1 Mojmírovce – Trnovec 0:10
Neded – Trnovec 8:0 (3:0)

Žiaci 1.a trieda 
10. kolo 
Trnovec – Diakovce 7:0       spracoval Š. Kočiš

H.Ohaj, Kolíňany a Branč sa odhlásili

1. Neded 11 9 1 1 58:12 28
2. Žirany 12 8 2 2 43:17 26
3. N. Hrnčiarovce 12 8 0 4 38:20 24
4. Trnovec 12 5 4 3 36:21 19
5. Kráľová n/V 11 6 1 4 21:18 19
6. Cabaj-Čápor 12 5 3 4 32:15 18
7. Čechynce 13 4 1 8 51:47 13
8. H. Kráľová 12 3 2 7 21:22 11
9. Jarok 12 2 0 10 13:47 6

10. Mojmírovce 11 2 0 9   7:101 6

Tabuľka I.B trieda

Nová brána na futbalovom štadióne



       Dňa 21.04.2012 sa žiaci a pedagó-
govia Základnej školy s materskou školou 
Trnovec nad Váhom rozhodli podporiť 
celoslovenskú akciu pod názvom „Vyčis-
time si Slovensko“.  

Okolie rybníka Amerika a priľahlých 
miest po našom zásahu zostali takmer 
čisté. Žiaci sa neštítili odpadu a dokonca 
sa výborne zabávali a samozrejme aj 
divili na predmetoch, ktoré našli. Nebolo 
však všetko len o práci. Príjemné chvíle 
sme zakončili vynikajúcou opekačkou.

Zúčastnených:  43 
(žiaci 35, pedagógovia 4, rodičia 4)

Vyzbieraný odpad: cca  800kg

Touto cestou ďakujeme všetkým zúčast-
neným. Odviedli ste veľký kus práce a dú-
fame, že budúci rok sa stretneme opäť vo 
vyššom počte.

                                                                                                            
Mgr. Beáta Kislerová

Do vyčistenia okolitej prírody, 
lesíkov a prístupových ciest sa v rámci 
DŇA ZEME zapojili naši rybári a tiež aj 
spoluobčania, ktorým nie je ľahostajné 
znečistenie  okolitej prírody.

Po predchádzajúcej obhliadke okolia 
rybníka Amerika v zimných mesiacoch, 
keď boli viditeľné všetky odpadky, sa 
určila trasa, po ktorej sa vykonal zber 
odpadu, jeho naloženie a odvoz na dvor 
separovaného zberu.

Je až neuveriteľné, čo všetko sa tu 
ponachádzalo - chladničky, sedacie 
súpravy, molitan, plastové vedrá, 
komunálny odpad, plastové fľaše....

Pri minuloročnej akcii boli 
vyzbierané 2 traktorové vlečky  
a 1 prívesný vozík odpadu. Tento rok sa 
vyzbierala 1 vlečka, ale ešte aj tak zostali 
nevyčistené ďalšie miesta.

Aj touto cestou žiadame všetkých, 
ktorí majú radi pobyt v prírode, ako 
aj aktivity s tým spojené, aby po 
sebe nezanechávali odpadky. Nie je 
udržiavanie poriadku to, že sústredí 
niekto odpadky do igelitovej tašky alebo 
vreca a zavesí ich na konár alebo oprie 
o strom a nechá tam. Je na svedomí 
a  estetickom cítení každého, ako sa na 
tento problém pozerá, ale myslím, že 
každý sa lepšie cíti tam, kde je poriadok 
a čistota.

Záverom ďakujeme všetkým, ktorí 
sa tohtoročného upratovania zúčastnili 
a dúfame, že sa  v budúcom roku ešte vo 
väčšom počte aktívne zúčastnia viacerí 
kolegovia  rybári a občania.

Ešte jeden citát celkom na záver:
„Príroda je oproti nám vo výhode,  môže 
existovať  bez nás,  ale my bez nej nie.“

                                                                                                                           
výbor Oo SRZ

Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý

 !!! najlepšie ceny v okolí !!!
Pozývame vás na vodičský kurz na skupinu „B“ – osobný automobil.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0903 888 164 alebo osobne.

:-) akciové ceny
:-) učebné pomôcky v cene kurzu

Trnovecké noviny marec-apríl 2012
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    Dňa 2.2.2012  došlo medzi dvoma 
rodinami k vzájomnej hádke a osočovaniu. 
OP udalosť zdokumentovala ako priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu a spis 
bol postúpený na správne konanie.  
■ V ten istý deň podvečer hliadka OP na 
poľnej ceste popri osade Kľučiareň  zistila 
znovu vyhodený komunálny odpad. Ako 
páchateľ skutku bol zistený občan z iného 
okresu. Menovaný bol vyzvaný, aby odpad 
na vlastné náklady okamžite odstránil, čo aj 
učinil a udalosť bola oznámená taktiež na 
správne konanie.
■ Dňa 10.2.2012 miestna obyvateľka  p. 
A. A. priniesla na OP nájdený bicykel. Po 
vyhlásení udalosti obecným rozhlasom 
sa prihlásila majiteľka bicykla a tá ho aj 
prevzala. Zároveň vyjadrila poďakovanie  
čestnej nálezkyni.
■ Dňa 10.2.2012 miestny občan telefonicky 
oznámil na OP, že pri trati ŽSR popri 
Novozámockej ceste sa kradnú živé stromy. 
Do príjazdu hliadky OP už na mieste neboli. 
V spolupráci s príslušníkmi železničnej 
polície NZ  bol prípad zdokumentovaný  
a po získaní poznatku, kto skutok spáchal,  
bol odovzdaný na kriminálnu políciu v NZ 
k realizácii.
■ Dňa 16.2.2012 o 07:42 hod. hliadka OP 
pristihla na mieste činu pri krádeži železa 
z opustenej budovy 58 r. miestneho občana.  
Prípad bol zdokumentovaný ako priestupok 
proti majetku .V priebehu týždňa ten istý 
občan bol hliadkou OP taktiež na mieste 

pri krádeži železa pristihnutý ešte dvakrát. 
Nakoľko menovaný občan v r. 2011 už  bol 
v blokovom konaní riešený za obdobný 
skutok, vlastne sa dopustil prečinu krádeže 
a prípad bol odovzdaný na OR PZ Šaľa, kde 
bol v krátkej dobe za skutky už aj obvinený. 
Prípad bude riešený na Okresnom súde 
v  Galante a menovanému hrozí trest 
odňatia slobody.
■ Takisto dňa 16.2.2012 o 08:55 hod. bol 
v kamerovom systéme OP spozorovaný 47 
ročný miestny občan,  ako na bicykli tlačí 
väčšie množstvo železa. Menovaný bol 
skontrolovaný a priznal sa ku krádeži železa 
z takisto opusteného objektu v Hornom 
Jatove. Previerkou na mieste bolo zistené, že 
aj predchádzajúci deň sa dopustil krádeže 
železa. Nakoľko aj tento občan v r. 2011 
bol tiež  v blokovom konaní riešení na OP 
za majetkový priestupok, tak sa aj jeho 
skutky pripravovali k odovzdaniu na OR 
PZ Šaľa na trestné stíhanie. Menovaný sa 
však v tejto dobe dopustil ďalšej krádeže, 
tentoraz bicykla s nákupom pred miestnou 
kaviarňou. Prípad bol objasnený vďaka  
kamerovému záznamu . Menovaný sa ku 
skutku priznal. Vyšetrovateľ PZ  ho obvinil 
a taktiež ho čaká súdne konanie v Galante 
a hrozí mu trest odňatia slobody.
■ Dňa 16.2.2012 oznámil na OP  46r. 
miestny občan, že ho občania z cudzieho 
okresu vydierajú pod hrozbou násilia. 
Prípad bol v zmysle vecnej príslušnosti 
odovzdaný na OR PZ Šaľa.

■ Dňa 16.2.2012 o 17:45 hod. oznámil 
miestny občan, že mu neznáme osoby vo 
veku cca do 18 rokov podpálili úle včiel, 
ktoré má zazimované v objekte Amerika II. 
Prípad na mieste prevzala hliadka OO PZ 
Šaľa aj s osobami, ktoré boli podozrivé zo 
spáchania skutku. 
■ Dňa 19.2.2012 oznámil na OP miestny 
občan, že z neobývaného rodinného domu 
mu neznáma osoba odcudzila zo steny 
domu vedenie hromozvodu. Prípad bol 
zdokumentovaný ako priestupok, vo veci 
OP koná a pátra.
■ Dňa 22.2.2012 o 23:25 hod. hliadka OP 
bola upozornená, že na ul. Dolnej vidieť 
požiar. Bolo zistené, že na dvore miestneho 
občana horí osobné auto. Udalosť bola 
oznámená požiarnikom a aj na políciu, 
ktorá udalosť v zmysle vecnej  príslušnosti 
prevzala do vyšetrovania.
■ Dňa 23.2.2012 o 15:10 hod. došlo 
v  miestnom hostinci k vzájomnej hádke 
a k osočovaniu medzi hosťami. OP na mieste 
zjednala nápravu. Prípad zdokumentovala 
ako priestupok a bol oznámený na správne 
konanie.
■ Dňa 27.2.2012 hliadka OP zistila, že na 
poľnej ceste smerom k rybníku Vízalláš 
bol vyhodený odpad, stvrdnutý cement vo 
vreciach. Prípad je zdokumentovaný ako 
priestupok a vo veci sa koná objasňovanie. 
V  prípade zistenia páchateľa mu hrozí 
vysoká pokuta, alebo oznámenie priestupku 
na správne konanie.
■ Dňa 27.2.2012 oznámil miestny občan, že 
mu bol odcudzený jeho bicykel aj s nákupom 
potravín. Za pomoci kamerového systému 

     Dňa 30.3.2012 sme boli s naším p. 
učiteľom Mittermayerom v Bratislave 
znova súťažiť. Vždy nás nechá vybrať si 
disciplíny a poradí nám v čom by sme 
mali pretekať. Nám sa najviac páči bežať 
šesťdesiatku a skákať do diaľky. Niekto-
rým poradí, aby bežali dlhšiu trať ako 
sú 400m, 600m, 800m a tým najväčším 
silákom dáva vrhať guľu. Chceli by sme 
skákať aj do výšky, ale p. učiteľ nás na to 
nechce prihlásiť, že vraj to nemáme na-
trénované, lebo nemáme dobré výškar-
ské doskočisko na škole. 

Teraz na pretekoch bolo viac detí 
ako inokedy, skoro sme sa nevedeli 
ani pohnúť. Okrem súťaženia nám 

olympijský výbor pripravil kvíz, kde 
sme museli odpovedať na rôzne otázky 
o Olympionizme. Všetci sme sa snažili 
rozmýšľať a odpovedať správne na 
otázky – každý vyhrával, asi sme to mali 
všetci správne.

Súťažilo sa v rôznych kategóriách, 
od najmladších žiakov až po 
dorastencov. My sme išli veľkým 
autobusom so šalianskymi školami, 
kde sme reprezentovali vlastné školy. 
Snažili sme sa od tých lepších „odkukať“ 
ako sa rozbehávajú a rozcvičujú. Keď 
sme súťažili, tak sme boli napätí ako to 
dopadne. Našťastie sa nikto nezranil 
a niektorí z našej školy aj celkom dobre 

uspeli. Tibor Petréč skončil v behu na 
60m v kategórii ml. žiakov na treťom 
mieste s výkonom 8,96s a v behu na 
600m na druhom mieste s výkonom 
1:52,59. V kategórii najml. žiactva v skoku 
do diaľky obsadil Mikuláš Varga druhé 
miesto a Jakub Kunderlík tretie. Vrh 
guľou vyhral Mikuláš Varga s výkonom 
6,42m. Beh na 600m st. žiačok bol tiež 
napínavý, v závere predbehli Romanu 
Hučkovú dve pretekárky tak skončila na 
treťom mieste.

Na záver nás p. učiteľ všetkých 
osemnástich pochválil za dosiahnuté 
výkony a snahu zabojovať.

Ladislav Felső, žiak siedmej triedy
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Zo školských lavíc do atletickej haly Elán



pokračovanie na strane 12 

bolo zistené, že skutok spáchal miestny 
občan. Nakoľko proti menovanému už 
vtedy bolo zahájené konanie, prípad bol 
zlúčený a odovzdaný na políciu v Šali.
■ Dňa 27.2.2012 večer oznámil miestny 
občan, že došlo k zastreleniu jeho psa, 
ktorý bol umiestnený vo voliére. Prípad bol 
prijatý na objasňovanie a t.č. sa vo veci koná 
preverovanie.
■ Dňa 29.2.2012 bolo na OP oznámené, 
že došlo k odcudzeniu pletiva z oplotenia 
záhrady. Vo veci bol zistený aj páchateľ 
skutku a bolo začaté konanie pre priestupok 
proti majetku.
■ Dňa 1.3.2012 bolo na OP oznámené, 
že miestny 37 r. občan je nezvestný. Po 
vykonanom šetrení bola udalosť oznámená 
na políciu v Šali a po menovanom je 
vyhlásené pátranie.
■ V ten istý deň poctivý miestny obyvateľ 
priniesol stratené doklady. Bolo zistené, že 
patria obyvateľke zo Šale, preto sme doklady 
poslali na OO PZ Šaľa. 
■ Taktiež toho istého dňa o 20:30 hod. 
hliadka OP na ul. Dlhej našla v jarku ležať 
neznámeho muža v opitom stave. Bolo 
zistené, že sa jedná o občana z ČR a je 
vodičom nákladného auta TIR. Prípad bol 
odovzdaný hliadke OO PZ Šaľa.
■ Dňa 4.3.2012 o 14:00 hod. oznámil miestny 
občan, že na ulici odchytil túlajúceho sa 
psa, ktorý predtým útočil na chodcov.  Psa 
sme prevzali a odovzdali do útulku v Šali, 
nakoľko nemal známku a nedalo sa zistiť,  
komu patrí. 
■ V ten istý deň večer bolo na OP oznámené, 

že miestny občan vo svojej záhrade páli 
odpad. Menovaný bol vyzvaný, aby oheň 
okamžite uhasil, čo aj učinil a bola mu 
uložená bloková pokuta.
■ Taktiež v ten istý deň vo večerných 
hodinách bol privezený na OP túlajúci sa 
psík, ktorého sme uložili do voliéry. Nájdený 
pes nemal známku a po vyhlásení obecným 
rozhlasom bol po týždni odovzdaný do 
útulku v Šali.
■ Dňa 8.3.2012 bolo na OP zo ZŠ 
oznámené, že žiak špeciálnej triedy sa pobil 
so spolužiakom. V danej veci sme okamžite 
vyrozumeli otca, ktorý si ho aj prevzal.
■ Dňa 9. a 10.3.2012 hliadka OP počas 
obchôdzky na troch miestach zistila 
vyhodený odpad na poľných a lesných 
cestách popri rieke Váh a v jednom 
prípade v osade Horný Jatov bol na 
verejnom priestranstve vyhodený nábytok. 
Uvedené udalosti boli zdokumentované 
ako priestupky a vo veciach sa koná 
objasňovanie.
■ Dňa 13.3.2012 bolo na OP oznámené, že 
deti, ktoré v ten deň neboli na vyučovaní, 
hodili kameň do okna budovy kotolne. OP 
šetrením zistila páchateľov  skutku a vo veci 
sa koná objasňovanie. Zároveň sme vyzvali 
rodičov detí, aby vzniknutú škodu uhradili.
■ V ten istý deň  bolo na OP oznámené, že 
v jarku v blízkosti objektu BRANKO leží 
neznáma osoba. Bolo zistené, že sa nejedná 
o následok dopravnej nehody, ale je iba 
unavený a premohol ho alkohol. Prípad 
je riešený ako priestupok proti verejnému 
poriadku.

■ Dňa 14.3.2012 oznámil na OP miestny 
občan, že v záhrade na neho zaútočili psy 
suseda,  ktoré podhrabali oplotenie. Udalosť 
bola zdokumentovaná ako priestupok 
a majiteľ psov zabezpečil.
■ Dňa 16.3.2012 o 13:40 hod. miestna 
obyvateľka oznámila telefonicky na OP, že 
zbadala na dvore svojho domu neznámu 
osobu, ktorá tam vošla bez ich súhlasu. 
K osobe podala popis a OP vykonala 
v obci šetrenie bez kladného výsledku. 
Upozorňujeme obyvateľov, aby dvere a okná 
nenechali otvorené, neuzamknuté a bez 
dozoru ani vtedy, keď sú doma v záhrade. 
Toto platí najmä cez  dovolenkové obdobie. 
■ V ten istý deň večer oznámila na OP 91 
r. obyvateľka, že známa osoba jej vrátila 
pôžičku v 200 € bankovke, z ktorej aj vydala 
naspäť 80 € a až po odchode tejto osoby 
zbadala, že sa jedná o falošnú fotokópiu 
bankovky. Jej podozrenie bolo správne, 
preto prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ 
OR PZ Šaľa.
■ Dňa 17.3.2012 bolo na OP oznámené, že 
na ul. Jatovskej rómske deti hádžu kamene 
a  vyberajú poštové schránky. Deti vo 
veku 5  – 6 rokov boli z miesta vykázané 
a  po zistení rodičov bol s nimi vykonaný 
dohovor.
■ Dňa 17.3.2012 bolo oznámené telefonicky 
na OP, že pri vlečke k objektu Duslo Šaľa 
horí tráva a suché konáre. Po vykonanej 
previerke boli na prípad privolaní požiarnici 
zo Šale a prípad bol oznámený na OO PZ 
Šaľa.

 Dňa 03.03.2012 si žiaci našej školy 
prezreli výstavu Miniatúr Slovenska v OC 
Mlyny Nitra.  Expozícia na všetkých troch 
podlažiach Galérie Mlyny obsahovala 
viac ako 100 unikátnych mini exponátov 
– hradov, zámkov, kaštieľov, kostolíkov 
a stavieb ľudovej architektúry. 

Najväčšou miniatúrou bol Nitriansky 
hrad, ktorý bol vyrobený v kráľovskej 
mierke 1:25, meria 4,5 x 2,5 m, výška 
hradu je 2,80m. Výroba tejto miniatúry 
trvala takmer jeden rok a pracovali na 
nej štyria ľudia. Medzi exponátmi sa 
nachádzajú aj zaniknuté objekty, ako 
napríklad kláštor Mariánska Čeľaď 
(neďaleko obce Podhájska) či zaniknutá 
renesančná protiturecká pevnosť vo 
Vrábľoch, Nových Zámkoch a Šuranoch. 
Bohatú zbierku modelov vytvoril 

pán Jozef Murín 
z obce Nemecká.

Deťom sa 
výstava veľmi pá-
čila, obdivovali 
ši- kovnosť a ma-
nuálnu zručnosť 
ľudí, ktorí vytvo-
rili takéto pre-
krásne dielo, 
pri ktorom sa 
cítili ako Lemuel 
Gulliver v krajine 
Liliput.
                                                                                  Katarína Tusková

miniatúry Slovenska
Z turistického zápisníka...
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■ Dňa 18.3.2012 na OP telefonicky oznámil 
taktiež čestný občan, že na ulici našiel 
funkčný mobil. Po zistení,  komu mobil 
patrí, bol následne odovzdaný majiteľovi.
■ V ten istý deň večer hliadka OP musela 
upozorniť „veľké deti“, ktoré sa hojdali 
na hojdačke pre malé deti. Priestupok 
bol na mieste vybavený dohovorom 
a upozornením, že ak sa to bude opakovať, 
bude im uložená pokuta.
■ Taktiež v ten istý deň večer anonym 
telefonicky oznámil na OP, že pred budovou 
škôlky sa skupina mladých občanov 
správa hlučne a hádžu na cestu kamene. 
Táto skupina bola z miesta vykázaná a bol 
vykonaný dohovor s rodičmi detí.
■ Dňa 19.3.2012 oznámil na OP miestny 
občan, že ho napadol na ulici jeho  známy. 
Vo veci bol vypočutý a vo veci sa koná 
objasnenie priestupku.
■ Dňa 19.3.2012 o 10:15 hod. hliadka OP 
zbadala, že pri osade Nový majer bolo 
z  auta vyhodené vrece s odpadom a auto 
pokračuje smerom na Selice. V spolupráci 
s OP Selice bol páchateľ skutku vypátraný, 
usvedčený a vyzvaný, aby odpad okamžite 
z miesta odstránil. Po tomto čine mu bola 
uložená bloková pokuta.
■ V ten istý deň večer nás však už OP Selice 
žiadala o pomoc pri zisťovaní totožnosti 
osoby, ktorú našli ležať v opitom stave 
v  jarku. Následne bolo zistené, že sa jedná 
o nášho 40 r. občana . Nakoľko menovaný 
bol silne pod vplyvom alkoholu, bol 
odovzdaný manželke a bola mu uložená 
bloková pokuta.
■ Dňa 24.3.2012 bolo na OP oznámené, 
že došlo k odcudzeniu bicykla a maloletý 
páchateľ vbehol do dvora jedného domu. 
Do príchodu hliadky OP majiteľ bicykel 
našiel.  Prípad OP eviduje ako priestupok 
a bude oznámený na Úrad práce  sociálnej 
kurátorke, aby zahájila konanie proti 
rodičom detí.
■ V ten istý deň hliadka OP pri rybníku 
Vízalláš znova zistila vyhodené vrece 
s komunálnym odpadom. Vec bola 
zdokumentovaná ako priestupok a vo veci 
sa koná objasňovanie.
■ Dňa 24.3.2012 vo večerných hodinách 
hliadka OP na ul. Nitrianskej uvidela až 
z dvoch záhrad sálať hustý čierny dym. 

V  prvom prípade išlo o pálenie buriny 
za čo páchateľovi bola na mieste uložená 
pokuta a oheň musel okamžite uhasiť. 
V druhom prípade bolo zistené, že sa kúrilo 
pod kotlom na vodu, preto sme to vybavili 
dohovorom, aby nekúrili  mokrým drevom.
■ Dňa 25.3.2012 hliadka OP počas 
obchádzkovej služby zistila, že v objekte 
Amerika II došlo k odcudzeniu železného 
poklopu zo šachty a následne hrozí pád 
do 6 m hlbokej šachty. Po vykonaných 
opatreniach, aby k tomu nedošlo, sme 
prípad zdokumentovali ako priestupok a vo 
veci sa koná objasnenie.
■ V ten istý deň vo večerných hodinách  
došlo k susedským sporom. Hliadka 
OP  na mieste  zjednala nápravu, avšak 
vášne boli príliš silné, preto sme prípad 
zdokumentovali ako priestupok a bude 
zaslaný na správne konanie do Šale, kde iba 
trovy konania  predstavujú sumu 16,50 € 
a to okrem pokuty. Preto radíme občanom 
radšej sa dohodnúť a žiť pokojne.
■ Dňa 27.3.2012 o 13:27 hod. miestna 
obyvateľka oznámila na OP, že vidí sálať 
dym z objektu Amerika II. Hliadka OP 
to okamžite preverila a po zistení, že 
horí suchý  porast  na veľkej ploche, to 
následne oznámila požiarnikom do Šale 
ako i do Dusla. Prípad bol ďalej oznámený 
aj na políciu v Šali. Pri hasení požiaru boli 
nápomocní aj členovia OHZ v Trnovci nad 
Váhom, ako i občania. 
■ Dňa 28.3.2012 ráno oznámil majiteľ 
obchodu na ul. Nitrianskej, že v nočnej 
dobe došlo k odcudzeniu ponukovej tabule, 
ktorú zabudli na ulici. Udalosť bola prijatá 
do objasňovania ako priestupok proti 
majetku.
■ Dňa 31.3.2012 došlo k menšej výtržnosti 
v reštaurácii Metropol a k poškodeniu  skla 
dverí. Prípad bol prijatý do objasňovania, 
páchateľ  bol predvolaný a okrem zaplatenia  
škody musí zaplatiť aj blokovú pokutu.
■ V ten istý deň večer hliadka OP zistila 
na ul. Jatovskej, že zo záhrady jedného 
domu sála hustý čierny dym. Na mieste 
bolo zistené, že skupina maloletých detí 
vo veku od 3 do 11 r. páli burinu a je tam 
aj prihodená nefunkčná  plastová časť 
starej chladničky.  Následne bol vydaný 
príkaz , aby to okamžite uhasili a vec bola 

zdokumentovaná ako priestupok proti 
VZN obce. Prípad po zdokumentovaní 
bude odstúpený na správne konanie proti 
rodičom detí, ktorí sa síce vyhovárali, ale 
sú plne zodpovední za správanie  a výchovu 
svojich detí.

Záverom nám dovoľte ešte niekoľko 
myšlienok. OP opakovane rieši 
a preveruje  množstvo udalostí  na úseku 
pálenia buriny a vypaľovania porastov. 
Pri následných požiaroch môže byť 
ohrozený majetok a zdravie občanov. 
Preto vás vyzývame k dodržaniu VZN 
ako i  preventívnemu predchádzaniu 
požiarom. Máme na mysli najmä 
zaburinené záhrady suchým porastom 
ešte z r. 2011. OP to bude priebežne 
kontrolovať. Ďalej OP už od februára 2012 
denne vykonáva kontrolu skutočného 
počtu psov  u každého obyvateľa a zistené 
stavy porovnáva s evidenciou psov v  r. 
2011. Preto Vás  upozorňujeme na 
zlegalizovanie počtu psov vo Vašich 
dvoroch , teda k ich prihláseniu a aj 
k  zaplateniu daní za psov. Prípadné 
zistené nedostatky už riešime a aj budeme 
riešiť ako priestupok.  
Tiež upozorňujeme občanov, najmä 
majiteľov motorových vozidiel, aby 
podľa možnosti svoje autá parkovali na 
povolenom mieste a nie na ulici. Často 
je pred jedným domom aj niekoľko áut 
zaparkovaných v nočnej dobe na tráve, 
ba aj v protismere, pritom vidíme,  že 
ich dvor je prázdny. Myslíme si, že ani 
jedného vodiča, teda držiteľa  vodičského 
oprávnenia nemusíme  poučovať, čo 
môže a čo nemôže. Upozorňujeme 
vodičov, že v  krátkej dobe budú po obci 
umiestnené nové dopravné značky 
a OP v zmysle Zákona o OP bude 
nekompromisne riešiť ich porušenie. 
Bude to platiť aj pre nákladné autá, ktoré 
takisto parkujú na uliciach obce a  takto 
tvoria prekážku, bránia vo výhľade 
a  preto hrozí nebezpečenstvo nehôd ako 
i  poškodzovanie miestnych komunikácií 
a verejnej zelene. OP ďakuje občanom za 
doterajšiu pomoc a spoluprácu.

Za kolektív OP napísal. npor. Macky Štefan    
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Templomjavítás

Vyčistime si Slovensko

Rybárska sezóna začína

 2012. március 20-án turisztikára 
indultunk Topoľčianky környékére. 
Kiváló időt fogtunk ki . Első állomásunk 
a gótikus Hrušov vára volt, illetve annak 
romja, mely 482 m tengerszint feletti 
magasságban található. A vár a törökök 
távozása után épült. Érkezéskor az 
egészet megtekintettük, s az állványok   
arra utaltak, hogy épp felújítás alatt áll. A 
vár környéke varázslatos szépségű.   A vár 
után az ún. Zubria obora megtekintése 
következett. Ez egy védett terület, ahol 
európai bölényt tenyésztenek. 1958-ban 

A szerkesztőség megjegyzése::
Zdena Marková a kistapolcsányi bölények között töltötte életének nagy részét. 
Az állatokat név szerint ismeri, hívásra odamennek hozzá, s ő a csaknem tonnás 
kolosszusokat előszeretettel kényezteti.
25 év után befejezi. A Szlovák Erdőgazdaság versenypályázatot hirdetett állásának 
betöltésére. A bölénytenyésztő nem szitkozódik, de április 2-án szomorúan távozott.

alapították a bölények védelme céljából, 
mivel a kihalás veszélye fenyegette őket. A 
bölények a legnagyobb európai emlősök, 
de jelenleg csak védett területeken élnek. 
A legnagyobb példányok elérik a 2 méteres 
magasságot és 3 méteres szélességet is, 
súlyuk 1000 kg körül mozog. Érkezéskor 
az idegenvezetőtől az információkon 
kívül röplapokat is kaptunk. A bölényeket 
közelről is láthattuk, s megfigyelhettük, 
hogyan etetik őket. A hazafelé vezető út 
az új ismeretekből adódó élmények és a 
lelkesedés jegyében telt.
Dominik Telkesi, VIII.A osztályos tanuló

hrušov vára és a bölények
Turistanotesz...

 A pedagógusnap alkalmából 
tanítóink  és iskolai  alkalmazottaink a 
vágsellyei Don Galvan vendéglőben egy 
kis ünnepségen vettek részt.

A pedagógusnapot minden évben 
Ján Ámos Komenskýnak, a nemzetek 
tanítójának születésnapján ünnepeljük. 
Ezen a napon az összes pedagógus 
munkáját éltetjük, akiknek ez a pálya 
egyben a hivatásuk is, s tudásukért, 
türelmükért és önfeláldozásukért 
köszönetet és tiszteletet érdemelnek.

Lehethogy épp e napon gondolkodik 
el sok pedagógus azon, miért is választotta 
ezt a pályát. Az elmélkedés vége az, hogy 
ez a hivatás tulajdonképpen küldetés, 
hogy kiadjuk magunkból a legtöbbet, a 
legjobbat. Hiszen minden diákban, aki 
elmegy, ott marad egy kis darab minden 

Folytatás a 2. oldalon

ÉvfolyamXVII.   Szám2   Március-Április2012

Március - Április 2012
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pedagógusnap
Március 28...

Tornóci Újság
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVII
Szám 2



Valko  Sebastian      
Horváth Bendegúz Benjámin
Naď  Rastislav
Stojka Esmeralda

Krupa   Katalin        59 éves
Molnár   Dezső        74 éves
Wetzler   Ilona         90 éves

 Gašparík Erzsébet
 Vincze Zita
 Csányi Frigyes
 Lobodáš Milan
 Chrenko János

  Ladič Irén      
 MVDr. Kružlík  Sándor
 Królik  Zsuzsanna

 Mesároš Gabriella
 Dobročka Valéria
 Kupka  Klotild
 Keszeli  László
 Székházi  Magdolna
 Rapca Ilona

 Oťázik  Irén

Peňák Patrik  és Antal  Csilla 
Šášik Lukács és Tóth Andrea

Tóth József és Bernáth Ilona

A képviselőtestület tizedik ülésére 
2012. április 16-án került sor a községi 
hivatal üléstermében. Az elnöklő Ján 
Hrabovský mérnök volt. Az ülésen 
7 képviselő volt jelen. Gašpieriková 
mérnöknő és Láng úr igazoltan 
hiányzott, Čerhák úr pedig elfoglaltsága 
miatt később érkezett. Az ülés minden 
programpontban határozatképes volt . 
Mivel a programpontokhoz senkinek 
nem volt megjegyzése, sem kiegészítő 
javaslata, a polgármester úr szavazásra 
bocsátotta, s a képviselők egyhangúlag 
meg is szavazták. A jegyzőkönyvvezető 
Ing. Motolíková, a hitelesítő pedig 
Rastislav Hrabovský és Alojz Čelítko lett. 
A javaslóbizottságba Erika Fülöpovát, 
Ing. Jozef Hanzlíkot és Ing. Jaroslav 
Hlavatýt választották. A következő 
pontban folytatták az előző ülések 
határozatai teljesítésének ellenőrzését. 
E ponthoz Ing. Ján Hrabovský 
polgármester olvasta fel a jelentést. 
Megállapította, hogy a 2012/68-as 
számú határozattal megszavazták a 
Tornóci Hírek szerkesztőbizottsága 
összetételének megváltozását és a 
futballpálya fő kapujának realizálását. 
A feladatokat teljesítették. „A község 
2011-es évi gazdálkodása” pontban 
előterjesztették a község 2011-es évzáró 
jelentését, a végső számlával együtt 
/a jegyzőkönyv mellékletét képezi/, 
mely a község identifikációs adatait, 
történelmét, műemlékeit, a községi 
hivatal jelenlegi szervezési összetételét, 
a falu szerveit, intézményeit és a 2011-
es év gazdálkodását tartalmazta.

Az évzáró jelentéssel kapcsolatban 
a falu főellenőre is közölte álláspontját, 

javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
fenntartások nélkül fogadják el a 2011-
es évi gazdálkodást. A képviselők ezt 
egyhangúlag el is fogadták. A további 
programpont a község 2012. első 
negyedévi gazdálkodása volt. A falu 
főellenőre megállapította, hogy a község 
az ideiglenes költségvetés időszakában, 
az új költségvetés elfogadása előtt  
nem lépte túl a limitet és  a múlt évi 
kiadásokhoz képest havonta az anyagi 
eszközök 1/12-ével gazdálkodott. A 
falu polgármestere elemezte a 2012-es 
év első negyedévének gazdálkodását. 
A község bevétele 328 829,54 euró 
volt, a kiadás 519 220,70 Є. A folyó év 
gazdálkodási hiánya az EF számlák /
faktúrák/ refundációjához szükséges 
hosszú várakozási idő miatt alakult 
ki / az EF-fel szembeni követelések 
213 167,83 eurót tesznek ki/, ezek 
behajtásával számolva a 2012-es év 
első negyedévi gazdálkodása 64 650,24 
eurós többletet mutat.

A jelenlévő képviselők a 2012-es 
év első negyedévének gazdálkodását 
tudomásul vették. A községi rendőrség 
2012. első negyedévi tevékenységét 
és eredményeit értékelő jelentését 
Štefan Macky, a KR megbízott 
parancsnoka ismertette. A jelentés 
értékelte a KR tagjainak munkáját 
az eltelt időszakban, tartalmazta a 
kihágások jegyzőkönyvének másolatait, 
a roma bűnözésről szóló jelentést 
községünkben, a környezetvédelmi 
és közrendi szabálysértéseket, a falu 
rendeleteinek és a békés egymás 
mellett élésnek a megsértését, a 
vagyon elleni vétségeket, valamint a 

KR koncepciójának és intézkedéseinek 
javaslatát. Ez a dokumentum a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 
képviselők ezt is tudomásul vették. 
Az elnöklő Ján Hrabovský mérnök 
folytatta ezt a programpontot, és 
ismertette a képviselőkkel a községi 
rendőrség parancsnoki posztjára 
kiírt versenytárgyalás eredményeit. A 
válogatóbizottság Láng, Ing. Hlavatý és 
Ing. Hrabovský összetételben dolgozott, 
s a három pályázó közül Jozef Orosz 
urat választotta ki, aki 2000-ben már 
a rendőrségnél volt, s a sellyei járási 
rendőrségen  mint idősebb, szolgálati 
kutyával rendelkező referens dolgozott. 
A képviselők a polgármester javaslatára 
egyhangúlag megválasztották őt a 

pedagógusból. A pedagógus célja embert 
faragni a gyermekből, támogatni és 
helyes irányban fejleszteni benne azt, ami 
pozitív.

Az ünnepség elválaszthatatlan része a  
pedagógusok és alkalmazottak Komenský 
érdemrenddel való kitüntetése is.

Ebben az évben a következő 
dolgozók részesültek elismerésben: Mgr. 
Otília Árendásová, Mgr. Alena Palušová

Katarína Tusková

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás a 2. oldalon
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A községi képviselőtestület 
tizedik üléséről



Az Urunk Színeváltozása tiszteletére 
szentelt tornóci templomot mindnyájan 
jól ismerik. Sokuknak ebben a 
templomban volt a keresztelője, itt voltak 
elsőáldozók, bérmálkozók, itt esküdtek 
örök hűséget életük szerelmének.

     Bizonyára  emlékezetükben él a 
templom, amely körül nem volt járda, s 
oldalról volt a bejárata. A templomban 
gyönyörű oldalsó oltárok voltak, palánk 
választotta el a szentélyt a templom 
hajójától. S nem utolsó sorban ott a 
csodálatos festmények, melyek főleg 
a templom mennyezetét díszítették 
egészen 1978 augusztusáig. Ekkor 
távolították el az említett boltozatot 
a festményekkel együtt, és színes 
pléhkazettákkal helyettesítették. Ezekkel 
a színekkel hozták összhangba az egész 
templomot, melyet magunk között  csak 
„lentilky-templomnak” hívtunk.

     A templomnak több komoly 
javításra lenne szüksége, melyekből 
néhányat az önök segítségének 
köszönhetően sikerült is elvégezni. 
Még Viliam Michalovič plébános úr 
ideje alatt /1994-1999/ kitakarták és 
szigetelőfóliával vonták be a templom 
alapjait, hogy a nedves fal jobban 
kiszáradhasson. Ennek ellenére a falak 
nedvessége 20-70 % között mozog. Ezért 
is lett a templom belterülete a falaktól 
20 cm távolságra helyezett ún. tátrai 
profillal kezelve, így a fal belülről is 
jobban lélegzik.

     2003 decemberében a község anyagi 
segítségével, valamint hazai és külföldi 
szponzorok által sikerült megjavítani a 

templom tetejét és fedelét. A javítások 
keretében a STAVOREX s.r.o. a templom 
tetejét vasbetonkoszorúval vonta be, 
mely a tető alatti vasbetonkupola 
része. Ebbe a rendszerbe építették 
be az összetartó szerkezetet is, mely 
megakadályozza a templom falainak 
szétesését. A Peter Arpáš mérnök úr  és 
a PPAM projektiroda által kidolgozott 
terv alapján a tetőszerkezetet új „M” 
alakú statikával látták el. A templom 
tornya új formát kapott, magasították, 
szélesítették, s a pléhtető helyett új 
fedőanyagot használtak.

     Szeretnék őszinte köszönetet 
mondani a bőkezű szponzoroknak, 
akik tettre készen reagáltak a 2010. 
február 25-i segélykérő levélre. Az 
Úr és nem kis mértékben az önök 
segítségével hozzáfoghattunk a templom 
további átalakításához. Magyarország 
Igazságügyi Minisztériuma, a községi 
hivatal és az önök adománya jelentős 
mértékben hozzájárult a templom ma 
már befejeződött felújításához. A nitrai 

Stavorex s.r.o. most is  terv szerint 
végezte el a javítási munkálatokat.  
Főként a tetőt és a tetőtér feljáróját 
oldottuk meg. Ennek keretében 
sikerült a hasadásokat is kijavítanunk, 
elvégeztük a falak fecskendezését és az 
ezt követő festést is. A munkálatokat 
2012. március 28-án fejezték be. 
Társadalmi munkában nekifogtunk 
a belső tér csiszolásának és a padok- 
valamint a fafelületek  lakkozásának is. 
Marián Švec restaurátor rendbehozta 
az összes szobrot. A močenoki IBEX 
cég  a szőnyegek lerakását szponzorálta. 
A KovoSchmidt cég új, hatékonyabb 
fűtéssel látta el a templomi padokat, 
melyeket újonnan át is kárpitozott. A 
sókszelőcei Píďo asztalosműhely új 
ajtót készít a sekrestyéhez. A templom 
éjjeli megvilágítására is most keressük 
a szponzorokat. A  Szlovák Köztársaság 
Pénzügyminisztériumához jelenleg 
egy projektet adtunk be, mely a falak 
nedvességének  szanálására irányul.

      Kedves barátaim, 
köszönöm önöknek, hogy imáikkal, 
pénzadományaikkal sikerült 
megvalósítanunk ezt a művet. Köszönjük 
a sok készséges, segítőkész embernek, 
hogy erőt nem kímélve eljött segíteni a 
felújítási munkálatokban. Hála Istennek, 
nagyon sokan voltak. Hiszen a templom 
nem csak az a hely, ahol  istentiszteletekre 
járnak össze  a keresztények, hanem 
községünk domináns műemléke is. 

     Örömmel közlöm, hogy 2012. 
április 22-én 9.30-kor Mons. Róbert 
Bezák nagyszombati érsek  a komoly 
felújítás után ünnepélyesen felszenteli 
a Tornóci Urunk Színeváltozása 
templomot.

Mgr. Karol Schönwiesner
tornóci plébános

Templomjavítás
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karbantartási és javítási alapjának 
/FPÚO/ pénzeszközeivel  való 
gazdálkodásra vonatkozó irányelveit is. 
Ezek tartalmazzák az FPÚO szerkezetét 
és az alap felhasználását. A falu által 
nyújtott szociális szolgáltatások 
finanszírozásáról szóló törvény változása 
miatt a község a gondozói és ápolói 
szolgálat vezetőségével együttműködve 
elkészítette és a képviselőknek 
előterjesztette a Tornóc község szociális 
szolgáltatásairól szóló általános érvényű 
rendeletet. Ez a rendelet tartalmazza a 
szociális szolgáltatások térítésének 
módját és összegét, valamint a fizetés 
formáját. A rendelethez szakmai 
magyarázatot a gondozói intézmény 
vezetője, Edita Kočišová adott. Hanzlík 
mérnök úr a kliensek vagyonbevallási 
kötelezettségére kérdezett rá. Kočišová 
Edita  elmondta, hogy a szociális 
szolgálatatásokat igénybe vevő 
személy és annak családtagjai abban  
az esetben kötelesek a szolgáltatást 
nyújtónak bejelenteni bevételüket, 
illetve becsületbeli nyilatkozattal 
tudatni, mennyi a megtakarításuk 
és a vagyonuk, ha az igénylőnek a 
szociális szolgálatatások kifezetése 
után nem marad meg a létminimum 
1,3-szorosának megfelelő összeg. Ha 
az igénylőnek nincs bevétele vagy az 
nem elég a szolgálatások kifizetésére, 
a fizetési kötelezettség a családtagokra 
hárul. Az előterjesztett irányelvet a 
képviselők egyhangúlag elfogadták. 
Ezután a Drevenec mérnök úr által 
beterjesztett községi területi fejlesztési 
terv  megvitatására került sor. Az 
összefoglaló  tartalmazza Tornóc község 
területfejlesztési tervének értékelését a 
felsőbbrendű területfejlesztési tervvel 
összhangban, a tanácskozási folyamat 
és az értesítés módjának értékelését, 
a beérkezett javaslatok összességét 
és a területfejlesztési terv javaslatára 
vonatkozó intézkedéseket.

A község képviselőtestülete 
elfogadta a területfejlesztési terv 
összesített álláspontját, és a javaslatokat 
ennek értelmében  az államigazgatásban 
érintett szervezetek, egyéb szervezetek 
és jogi személyek elfogadható 
észrevételeivel együtt feldolgozásra adta 
át.

A következőképpen szavaztak: Ing. 
Hanzlík és Čerhák úr tartózkodott, 
PaedDr. Suba,  Čelítko, Fülöpová és 

Hrabovský pedig mellette szavazott. 
A következő pont a képviselők 
iskolatanácsba való delegálása volt. Az 
Iskolatanács megbizatási időszaka lejár. 
A polgármester úr javasalata alapján 
a tanácsba  a következő képviselőket 
jelölték: Mgr. Iveta Batykovát, Gabriela 
Melegovát, Erika Fülöpovát, Rastislav 
Hrabovskýt. Az iskolatanács eddigi 
tagja, Fülöpová képviselő tolmácsolta 
az óvoda kérését székek és asztalok 
megvásárlására, elmondta, hogy 
szükség lenne egy kisegítői munkahely 
létrehozására is. Pontosította továbbá az 
iskola 50 éves évfordulójára rendezett 
ünnepség időpontját, mely 2012. június 
2-án lesz. A község főellenőre elmondta, 
hogy az óvoda saját bevételeiből szép 
pénzösszeggel rendelkezik, melyből 
biztosíthatja szükségleteit.

Az „egyéb” pontban a beérkezett 
posta keretében Alaksza Elvíra és 
Róbert kérvényét terjesztették elő, 
mely a játszótér melletti telek eladására 
irányult, Štefan Vánik pedig egy telek 
bérbe vételét kérvényezte. A képviselők 
a kérvényeket tudomásul vették.

A falunapok előkészítése kapcsán 
a polgármester úr elmondta, hogy az 
eseményre 2012. június 30-án kerül sor. 
A kultúrműsort a kultúrház udvarán 
tervezik. Ezzel kapcsolatban az Atlas 
csoportot, Božanát, G. Hambalkot, az 
Őszi rózsákat, a Mészáros nővéreket és a 
jövő énekes tehetségeit szólították meg. 
A vitában elsőként a polgármester úr 
szólalt fel, aki tájékoztatta a képviselőket 
a tűzoltótestület újraalapításának 
szükségességéről, a község központi 
zónájának létrehozásáról és 
finanszírozásáról, a megye  Polgármester 
Kupájára folyósított dotációjáról, a Via 
Romanum a falu közlekedési jelzéseivel 
kapcsolatos kérvényéről. Kérte a 
képviselőket, hogy a járdák és kátyúk 
javítására vonatkozóan a legrövidebb 
időn belül adják le javaslataikat. 
Čerhák úr a gyerekek szüleinek kérését 
tolmácsolta azzal kapcsolatban, hogy a 
10 bérlakás melletti játszóteret jobban 
figyeljék, ugyanis gyakran használják 
nagyobb gyerekek, sőt felnőttek is. Több 
hozzászólás nem volt, a javaslóbizottság 
elnöke felolvasta a határozati javaslatot, 
melyet a képviselők egyhangúlag el is 
fogadtak. Ezzel az elnöklő mindenkinek 
megköszönte a részvételt, és a gyűlést 
berekesztette.

községi rendőrség parancsnokává.
A környezetvédelmi, építési, 

mezőgazdasági és közlekedési bizottság 
írásbeli jelentését a komisszió elnöke, 
Ing. Gašpieriková terjesztette elő / a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi /. E 
pontban szót kért Legner úr, falunk 
lakosa is, aki a Zongor utca végén 
lévő akácfák kivágására kérdezett 
rá. Ebben az utcában zsákutca 
kialakítását és a sebesség 30 km/órára 
való csökkentését, továbbá az árkok 
javítását is kérik. Čelítko úr elmondta, 
hogy a kivágást a Sellyei Körzeti 
Környezetvédelmi Hivatal engedélyezte. 
Dr. Suba megjegyezte, hogy az egész 
fakivágás nagyon érzékeny téma, 
alaposan meg kell gondolni ennek 
engedélyezését, s mérlegelni kell, hogy 
a vágás megalapozott-e vagy sem. 
A lakosságnak tudatosítania kell a 
fák és a zöldnövényzet jelentőségét a 
környezet és  az ember szempontjából. 
A továbbiakban a polgármester úr 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
község kérelmét, amely a gyűjtőudvar 
létrehozását szolgáló dotációra irányult, 
elutasították. A továbbaikban a 
községnek a projektet illetően meg kell 
gondolnia, mi a legfontosabb, mi élvez 
előnyt, s a megvalósításnal eszerint kell 
eljárni.

A lakásbizottság jelentését 
Ing. Jozef Hanzlík terjesztette elő. 
Röviden értékelte a községi lakások 
bérleti viszonyát, javaslatot tett a 
bérleti szerződés meghosszabbítására 
azoknál a bérlőknél, akiknek 2012. 
3. 31-én lejárt a szerződésük, és 
javasolta a felszabadult 1. számú lakás 
újbóli kiadását. A képviselők Valkár, 
Boženík, Hrabovský és Hambalková 
bérlőknél elfogadták a bérleti szerződés 
meghosszabbítását 2012.6.30-
ig. Tóthová bérleti szerződését 
2012.4.30-ig hosszabbították meg. 
A képviselőtestület egyhangúlag 
jóváhagyta az 1.sz. háromszobás 
lakás új bérlőjét Jančovičová Erika 
személyében. A továbbiakban a 
képviselők egyhangúlag elfogadták 
az átdolgozott irányelveket: Tornóc 
község irányelveit, melyek a lakások, a 
nem lakáscélú helyiségek és a községi 
telkek bérbe adását szabályozzák és a 
községi lakásokra vonatkoznak. A falu 
kidolgozta és előterjesztette a községi 
tulajdonban lévő lakások működtetési, 

Folytatás az 2. oldalról
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A könyvhónap alkalmából a községi 
könyvtárba ellátogattak legfiatalabb 
olvasóink, a helyi óvodások és az iskola 
alsó tagozatának tanulói. A gyerekek 
érdeklődéssel nézegették a könyveket, s 
bízunk benne, hogy máskor is megtalálják 
a könyvtárba vezető utat. Remélem, 
szüleikkel együtt idecsalogatják őket  
újonnan vásárolt könyveink is:

Felnőtteknek:
Deverauxová – Šarlátové noci
Christie – Vražda na golfovom ihrisku
Warrenová – Nebezpečná milenka
Nesbo – Spasiteľ
Gruber – Obratník noci
McGowanová – Princ básnik
Baloghová – Pravá láska
Heyerová – Diablovo plemeno
Ogino, Urbaníková – Sushi v dushi
Ondriová – Detský plač v podkroví
Martinová – Rulova nevesta
Rodinný sprievodca prírodou
Strihanie vlasov

Ifjusági- és gyermekirodalom:
Roth – Divergencia
Neff – Tajomný gobelín  - V moci démonov
Rúfus – Mechúrik Koščúrik
Maury – Heidi a jej priatelia

A múlt évben könyvtárunk 
a Nitrai Megyei Önkormányzat               
költségvetéséből  200,- eurót, a SzK 
Kulturális Minisztériumától pedig 
400 eurós dotációt kapott. Ebben az 
évben a kulturális minisztériumtól nem 
kaptunk pénzt, így a könyvtárnak a 
község költségvetéséből kell megvennie 
a könyveket. A Nitrai Megyei 
Önkormányzat könyvek vásárlására 100 
eurót folyósított a könyvtárnak.

Tisztelt vállalkozók, kedves lakosok!
Kérjük, hogy lehetőségük szerint 
támogassák könyvtárunkat új könyvek 
vásárlásával vagy pénzadományokkal. 
Biztosíthatom Önöket, hogy ez a pénz 
nemes célt szolgál, sok örömet szerez 
minden olvasónak, gyermeknek és 
felnőttnek egyaránt. A nevükben is 
köszönöm!

I. M.

        Az SzK Nemzeti Tanácsába történő, 2012. március 10-én megtartott  választások 
eredményei a következők: Az összes, azaz  2223  választásra jogosult egyén  közül 1069 
választó járult az urnákhoz, ez 48,09 %-nak felel meg. A leadott érvényes szavazatok 
száma 1036 volt. A politikai pártokra, politikai mozgalmakra és koalíciókra leadott 
érvényes szavazatok:

7 érvényes szavazat
26 érvényes szavazat
3 érvényes szavazat
30 érvényes szavazat
88 érvényes szavazat
65 érvényes szavazat
5 érvényes szavazat
0 érvényes szavazat
2 érvényes szavazat
38 érvényes szavazat
337 érvényes szavazat
10 érvényes szavazat
1 érvényes szavazat
14 érvényes szavazat
1 érvényes szavazat
226 érvényes szavazat
36 érvényes szavazat
8 érvényes szavazat
0 érvényes szavazat
0 érvényes szavazat
10 érvényes szavazat
72 érvényes szavazat
3 érvényes szavazat
41 érvényes szavazat
9 érvényes szavazat
4 érvényes szavazat

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie

Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita

PRÁVO a SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ

Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana

Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku

MOST – HÍD
99 % - občiansky hlas

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
STRANA + l HLAS

Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická Strana
Strana občanov Slovenska

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ

Strana živnostníkov Slovenska

Az SzK Nemzeti Tanácsába történő 
választások eredményei községünkben    

Március 
a könyvtárban

A Tornóci Hírek előző számában felhívtuk a Tornóci Községi Hivatal  
adósainak figyelmét, hogy amennyiben 2012. március 31-ig nem rendezik 
tartozásukat, nevüket  nyilvánosságra hozzuk. A figyelmeztetés után a 
tartozások rendezésében történt némi változás, mégpedig:

- a 10 adósból  /jogi személy/ 5 maradt, a 76 ezer eurós tartozásból pedig 
55 ezer Є
- a 84 adósból /fizikai személy/  49 maradt, a 6 ezer eurós tartozásból pedig 
még 2,4 ezer Є az adósság

Most még eltekintünk az adósok nevének és az összegeknek a közlésétől, 
radikális megoldáshoz folyamodunk. Együttműködésben egyeztünk meg 
a végrehajtói hivatallal, és  a tartozásokat. végrehajtási eljárás során 
fokozatosan hajtjuk majd be.

Ján Hrabovský mérnök, a község polgármestere
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 Tisztelt polgárok, halászkollégák!
Engedjék meg, hogy ezúton is 

tájékoztassuk Önöket a halászszervezetben   
FEBRUÁR-MÁRCIUS-ÁPRILIS hónapok 
folyamán történtekről. 

Február és március folyamán a 
fagyok beálltáig mindhárom halastavon 
lékvágásokat végeztünk. Február közepén 
került sor a halastavak meszesítésére a 
jégen. Az így használt őrölt mészkő  a jég 
olvadásával fokozatosan került be  a vízbe.

Február 14-én Sellyén zajlott a halőrök 
iskolázása, továbbképzése.

A jégolvadás után abból a célból 
ellenőriztük a horgászterületeket, hogy 
megállapítsuk, oxigénhiány következtében 
nem hullottak-e el a halak. Semmilyen 
pusztulást nem tapasztaltunk.

Április 4-én zajlott a Szlovákiai 
Horgászszövetség Sellyei Városi 
Szervezetének évzáró gyűlése, melyen 
két küldöttünk, Ferdinánd Vančík és 
Jozef Belovič mérnök is részt vett, ők a 
szervezetben végzett áldozatos munkájukért 
a kitüntetés 3. fokozatát kapták meg.

vízallás halastó
Ez a halastó, fekvéséből és a 

bekötőutak hiányából kifolyólag évek 
óta problémát jelent. A téli hónapokban 
kellemetlenségek történtek itt. Tovább 
rongálódott a híd, melyből korlátokat 
és összekötő öntözőcsöveket loptak el,  
szétlopták a szivattyúállomást és a raktár 
tetejét is. Engedély nélküli fakivágásra is sor 
került, főleg akácfákat vágtak ki. Mindezt 
jelentettük a községi és állami rendőrségnek,  
a Hydromeliorációnak, melyhez a szivattyú 
és a híd tartozik, továbbá a sellyei városi 
szervezetnek is, mely a Földalaptól bérli 
a halastavat. A rendőrség nyomoz, amint 
meglesz a vizsgálat eredménye, tájékoztatjuk 
önöket.

A horgászterület betelepítésére 
április 5-én került sor, 1.200 kg K3 
ponttyal. Ezután 50 kg rupint alkalmaztak 
a betelepítés után előforduló lehetséges 
betegségek megelőzésére.

A part rendbehozott részét, melyet 
2010-ben gépekkel tisztítottunk meg a 
bokroktól, igyekszünk továbbra is rendben 
tartani. Vannak már itt fiatal hajtások, 
melyeket gépi úton kell újra eltávolítani, s 
ha újabbak jönnek ki, gyomirtásra használt 
vegyszerekkel kell kezelni a gyökereket.

vermek halastó
Két, magas vízállású idény után, amikor 

is nem lehetett rendbehozni a partot, végre 
a sellyei brigádosok és a helyiek segítségével 
sikerült lekaszálni a területet és a lekaszált 
hulladékot elvinni a szeparációs udvarba.

Április 5-én 100 kg K1 ponty 
telepítésére került sor az újvári ZÚGÓ-
ból, mely minden évben  rendelkezésünkre 
bocsátja ezt a  mennyiséget. Itt is 
használtunk rupint. A halászházon még be 
kell fejeznünk a homlokzatot és a bejárati 
ajtó melletti talajt.

Május folyamán horgászbottal 
történő lehalászást szervezünk, melyre 
mindenkit szeretettel meghívunk. Az 
időpontot majd tudatjuk.

amerika iii halastó
A Szlovák Horgászszövetség Sellyei 

Városi Szervezete elnökének, Bögi mérnök 
úrnak és Bekő úrnak a Dusloval folytatott 
sikeres tárgyalása után megújították az 
AMERIKA III halastó bérleti szerződését, 
mely 2015-ig egyéves felmondási idővel  
marad érvényben.

Mivel a halastóban jelentősen csökkent 
a víz szintje, elvégezték a méréseket a Vág 
alacsony vízállásához képest. A mérés 
megállapította, hogy a víz szintje 75 cm-rel 
magasabb, mint a Vág alacsony vízállásnál 
mért szintje.

A téli hónapokban kitisztítottuk a 
partot, levágtuk a felesleges gallyakat, füvet, 
s ezt a sellyei és a helyi tagok segítségével 
egy kupacba hordtuk, majd a szeparációs 
udvarba szállítottuk.

Március közepén a halastóban 7 db 

halikráztató fészket /ívóhelyet/ raktunk 
le . Az első ellenőrzésnél nem fedeztünk 
fel ikrákat. Lehethogy  a tujából készült 
anyag nem volt megfelelő. Az ívóhelyeket 
a szezon kezdetéig a tóban hagyjuk. Talán 
más halfajták is megtalálják, melyeknek az 
alacsony vízszint miatt nincs lehetőségük 
ívni természetes növények között.

A horgászversenyek attraktívabbá tétele 
céljából március 27-én 600 kg pontyot 
telepítettek ide /átlagsúlyuk 2,5-3 kg volt/.

A telepítés után itt  50 kg rupínt szórtak 
le áztatott kukoricával együtt. A szokásos 
tavaszi telepítés április 5-én zajlott, 1.200 
kg K3 ponttyal. Ezután még 25 kg rupínt is 
alkalmaztak.

Március folyamán megkezdtük a 
tavat vízzel ellátó csatorna  tisztítását, 
de a vegetációs időszak miatt ezeket a 
munkálatokat a téli hónapokra halasztottuk.

Folytattuk az északi part tisztítását is, 
hogy ott autók parkolását tegyük lehetővé 
a halászok és a sátorozók számára, s hogy 
a kocsik a bemenő út oldalán, a parttól 
távolabb parkolhassanak.

vág folyó
A töltések közti területen a fák 

kivágása után a Vág folyóhoz viszonylag jó 
út vezet. Kérjük a halászokat, hogy ezt az 
utat használják, ne gyúrjanak ki új utakat 
a mezőgazdasági növényekkel bevetett 
területeken.

Az öreg ág és régi komp melletti, 
Vággal párhuzamos úton gépekkel vágták 
ki az utat eltorlaszoló növényeket, melyek 
lehetetlenné tették a gépkocsival való 

6

Tornóci újság március-április 2012

Megkezdődött a horgászidény



Mikor állíthatja- és büntetheti meg önt 
a községi rendőrség?
Sok gépkocsivezetőnek nem világos, hogy 
egyáltalán megállíthatja-e őt a községi 
rendőrség. A többség tudatában van 
annak, hogy „papucsot” rakhat le helytelen 
parkolásért, de vajon más szabálysértésért 
is büntethet? Milyenért?
A községi rendőrségről szóló törvény 
értelmében – mely a tagok jogait és 
kötelességeit foglalja magába – a rendőrök 
szigorúan meghatározott esetekben 
ellenőrizhetik a sofőröket.

564/1991-es törvény, 3.§
(1)a Községi Rendőrség
f) megvilágítja a szabálysértéseket, 
s ha külön rendelet határozza meg, 
megtárgyalja a rendeletben megszabott 
kihágások pénzbüntetéseit valamint a 
közúti közlekedés folyamatossága és 
biztonsága elleni kihágásokat, melyeket 
a következő közlekedési táblákhoz 
kapcsolódó utasítások figyelmen kívül 
hagyásával követtek el:
1. közlekedési táblák: megállási-, 
várakozási-, behajtási-, kanyarodási-, 
megfordulási tilalom, megszabott útirány, 
a kikerülés iránya, kijelölt parkolóhely, 
lakott terület, sétáló zóna, iskolai zóna, 

korlátozott közlekedési terület és parkoló,
2. a közlekedés általános szabályozása, 
mely tiltja a gépkocsik megállását, 
várakozását és behajtását.
A községi rendőrségről szóló érvényes 
törvényből adódik, hogy tagjai 
megállíthatják a „behajtani tilos” táblával 
ellátott területre behajtó gépkocsit, s 
vezetőjére pénzbüntetést szabhatnak ki.
§ 8
1)A községi rendőrség tagja feladatának 
teljesítése során jogosult
b)a szolgálat teljesítése során észlelt  
szabálysértésekért pénzbüntetést   
kiszabni és beszedni /3.§ 1.bekezdés, f/,
f) megállítani a gépkocsit, ha vezetője a 
közlekedés biztonságát és  folyamatosságát 
illetően  kihágást követett el, ezt jogában 
áll ott helyben  pénzbüntetéssel rendezni a 
3.§ 1. bekezdése f / betűje szerint, illetve ha 
olyan gépkocsiról van szó, melyre körözést 
adtak ki.
A községi rendőrség tagja tehát bizonyos 
esetekben megállíthatja az autókat, 
melyek vezetői megszegték  közlekedési 
rendszabályokat. Ellenőrizhetik az 
elkövető személyazonosságát is, s a 3. 
paragrafus értelmében pénzbüntetést 
is kiszabhatnak.  Egyéb kihágásokat 
nem lehet helyben rendezni, jelenteni 

kell az állami rendőrségnek. A községi 
rendőrség semmiképp sem fenyegetőzhet 
a jogosítvány bevonásával, s el sem veheti 
az iratokat. Kérheti viszont önöktől a 
személyigazolványt.
§ 9
(1)A községi rendőrség tagja jogosult 
felszólítani az illetőt, ha:
a) szabálysértésnél tetten érte,
b) a személytől a 10.§ 1. bekezdése 
értelmében magyarázatot kér, vagy 
amennyiben körözött személyről van szó. 
Ilyenkor az illető köteles a felszólításra 
személyigazolványával igazolni magát.
(2)Ha az 1. bekezdésben említett 
személy elutasítja az együttműködést és 
nem igazolja magát, a községi rendőr 
személyazonossága megállapítása céljából
előállíthatja őt a KR alakulatánál

Arról, hogy a KR mikor szabhat ki 
pénzbüntetést a 372/90-es törvény 
értelmében, már írtunk. Az említett 
törvények megtalálhatók a világhálón /
interneten/. Az esetleges kérdésekben 
a községi rendőrök szívesen adnak 
felvilágosítást. Az a feladatunk, hogy 
segítsük és védjük Önöket.  Mindemellett 
tudatosítsuk, hogy rendnek kell lenni, 
s hogy a törvények mindnyájunkra 
egyformán vonatkoznak.

A KR kollektívája nevében írta:  Štefan 
Macky főhadnagy

bejutást a horgászterületekre. Köszönjük 
Fülöp Lászlónak a munkák során nyújtott 
segítségét. Ezen a részen versenypálya 
építése kezdődött a sellyei versenycsapat 
segítségével. Május 25. és 27. között  itt kerül 
sor az  1. ligás   úszós horgászati versenyre.

25-én edzés, a másik két napon 
pedig maga a verseny lesz. Az első ligás 
versenycsapat múlt évben a 4. helyen 
végzett , megszerezte  az „év meglepetése” 
címet, és jól képviseli a sellyei szervezetet is.. 
Ezúton kérjük a halászokat, hogy a verseny 
idején ezen a területen legyenek tekintettel 
a versenyzőkre, s horgászásra válasszanak 
más helyet.

Ez a rendezvény községünk és 
horgászterületeink propagálásához is 
hozzájárul. Itt szeretnénk megköszönni 
községünk vezetésének és a polgármester 
úrnak a segítséget s a rendelkezésünkre 
bocsátott gépeket, munkásokat, valamint az 
elvégzett munkát.

Köszönjük Horváth József mérnöknek 

az AMERIKA III. északi partjának 
tisztításához és a versenypályához nyújtott 
segítséget, a rendelkezésünkre bocsátott 
technikát,  Horváth Dušan mérnöknek 
pedig  az elvégzett munkát.

Május 5-én a halastavak megnyitása 
előtt sor kerül a hagyományos 
PONTYHALÁSZÓ VERSENYRE 
az Amerika III. halastónál, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. A tavat jól 
betelepítették, 800 kg K2 ponty található 
itt még az őszi telepítésből, 600 kg a 
hodoníni horgászterületről és 1.200 kg 
K3-as ponty a tavaszi és nyári telepítésből. 
A győztesek tárgyi- és pénzjutalomban 
részesülnek. A többieket tombolával és 
frissítőkkel várjuk, lesz halászlé és sült 
hal is. Előre is KÖSZÖNJÜK a támogatást 
szponzorainknak, akik nélkül ezt a 
rendezvényt nem tudnánk megtartani.

Kérjük Önöket, hogy ügyeljenek a 
horgászterületek és környékük tisztaságára 
és tartsák be a horgásztörvényt, valamint az 

ide vonatkozó rendeletet. Ne féljenek rászólni  
a kirándulókra is, hogy hétvégi piknikjeik 
után ne hagyjanak szemetet a parton. Ha 
törvénysértést észlelnek, figyelmeztessék a 
megszegőket vagy értesítsék a halőrséget 
illetve a helyi vagy állami rendőrséget. 

Az idény elején minden tagunknak  
erőt, egészséget, jó horgászeredményeket 
valamint sok, horgászterületeinken eltöltött 
kellemes pillanatot kívánunk!

Végezetül álljon itt egy szép idézet 
a természetről: „A természetnek nincs 
szüksége divattervezőre, önmagában is 
gyönyörű, mégpedig minden időben, 
minden évszakban. Ősszel tarka színekben 
pompázik, télen fehér, nem kell neki bunda, 
a hó öltözteti. Tavasszal olyan, mint a 
gyermek, egyszer csendes, egyszer sírós, 
néha bolondos, a nyár pedig napsugaraival 
aranyozza be. Ölelésében – ha szereti és 
védi őt – az ember is megszépül.”

PETROV ZDAR
a halászsszervezet vezetősége
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A legutóbbi előkészületi mérkőzésen: 
Tornóc – Jelenec  2:2 

14. forduló
A 14. fordulóval elkezdődött a  NITRA – 
ŠAĽA  II.A osztályának visszavágó része.
Rišňovce – Tornóc  3:0 (2:0) 
A vendégek a 25. percig tartották 
magukat, de az öltözőbe már kétgólos 
hátránnyal mentek. A második félidőben 
viszont kapufát  lőttek. Aztán a hazaiak 
belőtték a harmadik gólt és a mérkőzés 
ezzel elúszott.

15. forduló 
Mojmírovce – Tornóc  3:4 (2:1)
A jó pályán játszott jó meccsen a hazaiak 
is vezethettek volna, de a 19. percben 
nem értékesítették a 11-est. Ellenkezőleg: 
KUČERA akrobatikus góljával 0:1 lett az 
állás. A félidő végén a hazaiak fejesgóllal 
és tizenegyessel 2:1-re fordították meg 
az eredményt. A másik félidő elején 
KUČERA egyenlített, de a következő 
fejesgól után 3:2  lett az állás. A 74. 
percben a mojmírovceiek öngólt adtak. 
A vendégek aztán a 90. percben TOMEK 
góljával megszerezték a győzelmet..

16. forduló 
Tornóc – Lužianky 1:0 (1:0) 
A hűvös időben javarészt mezőnyjáték 
folyt a pályán. Az egyetlen gólt a hazaiak 
örömére a 45. percben lőtte LEGNER, 
akinek mástól lepattant lövése a hálóban 
kötött ki.
A bíró LEŠŠ volt, 80 néző.
A forduló legjobbja Z. LEGNER.

További eredmények: Diakovce - Jarok 0:1
  Hájske - Čakajovce 0:1

17. forduló
Selice – Tornóc  3:1 (2:0)
A vendégek nem használták ki enyhe 
mezőnyfölényüket. A hazaiak az 
első félidőben két helyzetből két gólt 
adtak /P. Benko/. Ellenben HERCEG 
elszalasztott egy tiszta gólhelyzetet. A 
második félidőben a hazaiak néhányszor 
eltalálták a kapufát, aztán PAPP góljával 
3:0 lett a mérkőzés állása. DYMÁK végül 
3:1-re szépített.
Bíró: Kamenický, 50 néző
Tornóc – Franko, Bleho P., Bleho R., 
Hrebík P. Ölvecký, Žigárdi, Herceg, 
Štípsky, Legner, Kučera, Kántor N., 
Tomek, Dymák, Bartuš T., Novák, 
Kukla, Turoci, Székházi.

További eredmények: Diakovce – Rišňovce 0:1

 A Tornóci Keszeli Antal Stadion 
végre új kapuval büszkélkedhet. S ez 
valóban igazi, praktikus, tolókapu. 5,40 
méter széles, gördülő, síneken mozog.

A kapunak már régebben el kellett 
volna készülnie, eredetileg a stadion 
elnevezése alkalmából tervezték a 

beszerelését, de az intenzív esők miatt 
feljött a talajvíz, s ez lehetetlenné tette a 
munkálatokat.

Mára azonban a Dynamo Trnovec 
nad Váhom sportklub sportolóinak 
és rajongóinak a vágya végre teljesült. 
Bízunk benne, hogy jól és megbízhatóan 
szolgálja majd őket.

Labdarúgás  Vereség Sókszelőcén
Tornóci újság március-április 2012
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1. Báb 17 12 1 4 51:27 (+13)
2. Hájske 17 9 3 5 35:21 (+6)
3. Lužianky 17 9 3 5 28:17 (+3)
4. Rišňovce 17 9 2 6 32:32 (+5)
5. Selice 17 8 3 6 43:33 (0)
6. Rumanová 17 7 6 4 35:27 (+3)
7. Diakovce 17 7 2 8 37:26 (-4)
8. Cabaj Čápor 17 6 5 6 39:32 (-4)
9. Jarok 17 7 2 8 30:29 (-4)
10. Tornóc 17 7 2 8 32:37 (-1)
11. Svätoplukovo 17 6 4 7 33:39 (-5)
12. Mojmírovce 17 6 3 8 38:29 (-3)
13. Čakajovce 17 5 2 10 18:39 (-10)
14. Poľný Kesov 17 1 2 14 15:78 -19

Táblázat II.A osztály -  2011/2012-es évfolyam

P.Kesov-nak 6 pontot leszámítanak

Ifjúsági 1. B osztály
Čechynce – Tornóc  1:1 Mojmírovce – Tornóc 0:10
Neded – Tornóc 8:0 (3:0)

Diákok 1. A osztály 
10. forduló 
Tornóc – Diakovce 7:0      Feldolgozta: Š. Kočiš

H.Ohaj, Kolíňany  és  Branč  kijelentkeztek

1. Neded 11 9 1 1 58:12 28
2. Žirany 12 8 2 2 43:17 26
3. N. Hrnčiarovce 12 8 0 4 38:20 24
4. Tornóc 12 5 4 3 36:21 19
5. Kráľová n/V 11 6 1 4 21:18 19
6. Cabaj-Čápor 12 5 3 4 32:15 18
7. Čechynce 13 4 1 8 51:47 13
8. H. Kráľová 12 3 2 7 21:22 11
9. Jarok 12 2 0 10 13:47 6

10. Mojmírovce 11 2 0 9   7:101 6

Ifjusági verseny  I.B.osztály

Új kapu a futballstadionban



       2012.4.21-én a Tornoci AI és Óvoda 
diákjai és pedagógusai elhatározták, hogy 
támogatni fogják a „Takarítsuk  ki Szlováki-
át”  akciót.

Az Amerika halastó és a környező részek 
beavatkozásunk után majdnem teljesen 
tiszták lettek. A tanulók nem undorodtak 
a szeméttől, mindemellett kitűnően szóra-
koztak, de csodálkoztak is azon, hogy mi 
mindent  találtak. De nem csak a munkáról 
szólt az egész. A kellemes perceket a szalon-
nasütés koronázta meg.

Résztvevők: 43 /35 tanuló, 4 pedagógus, 4 
szülő/

Az összegyűjtött  szemét mennyisége:  800 kg

Ezúton mondunk köszönetet valamennyi 
résztvevőnek. Kiváló munkát végeztek, s 
reméljük, jövőre még nagyobb számban  ta-
lálkozunk.

                   Mgr. Beáta Kislerová

A környék, az erdők és utak 
tisztításában, melyre a Föld napja 
keretében került sor, horgászaink és azon 
lakosaink is  részt vettek, akik számára 
nem közömbös a környezetszennyezés.

Az Amerika halastó környékének 
téli terepszemléje után, ahol minden 
szennyeződés jól látszott, meghatároztuk 
a szemétgyűjtés útvonalát és a szemét  
elszállítását a szeparált gyűjtésbe.

Szinte hihetetlen, mi mindent 
találtunk – hűtőszekrények, 
ülőgarnitúrák, molitan, műanyag 
kannák, háztartási hulladék, pet-
üvegek...

A múlt évi akció során 2 
traktorpótkocsi és 1 utánfutó telt meg 
szeméttel. Idén egy pótkocsira való 
mennyiséget szedtünk össze, de még így 
is maradt kitisztítatlan terület.

Ezúton is kérünk mindenkit, aki 
szeret a természetben tartózkodni és 
szívesen vesz részt az ezzel kapcsolatos 
aktivitásokban, ne hagyjon maga után 
szemetet. Az nem rendrakás, ha valaki 
igelittáskába gyűjti, majd az ágra akasztja-  
illetve a fának támasztja azt és otthagyja. 
Lelkiismereti és esztétikai kérdés, ki 
hogyan tekint erre a problémára, de 
gondolom, mindenki jobban érzi magát 
ott, ahol rend és tisztaság van.

Végezetül köszönjük mindenkinek, 
aki részt vett az idei takarításban, s 
reméljük, jövőre még több horgászkolléga 
és lakos is bekapcsolódik.

S végül egy idézet:
„A természet előnyben van velünk 

szemben, nélkülünk is tud létezni, de mi a 
természet nélkül nem.”

                                                                                                                           
a halászszervezet vezetősége

Ing. Jaroslav Hlavatý autóiskolája

 !!! a környék legjobb árajánlata !!!
Meghívjuk Önöket a B típusú  gépkocsivezetői  tanfolyamra /személyautó/.

Az érdeklődők a  0903 888 164-es telefonszámon, vagy személyesen jelentkezhetnek.

:-) akciós árak
:-) tansegédeszközök a kurzus árában

Tornóci újság március-április 2012
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Takarítsuk ki Szlovákiát



    2012. 2.2-án két család között 
rágalmazásra és veszekedésre került sor. 
A KR az esetet mint a békés együttélés 
elleni kihágást dokumentálta, s az 
iratokat elbírálásra továbbította.  
■ Még aznap este a KR járőrei a Kľučiareň 
tanya közelében ismét kidobott szemetet 
találtak. Az elkövető, mint kiderült, más 
járásbeli volt. Az illetőt felszólították, 
hogy saját költségére szállíttassa el a 
szemetet. Ezt meg is tette, s az ügyben  
szintén közigazgatási eljárás folyik.
■ 2012.2.10-én A.A. helyi lakos a községi 
rendőrségre egy talált kerékpárt vitt be. A 
helyi hangszórón történő kihirdetés után 
jelentkezett a tulajdonos, és köszönetet 
mondva a becsületes megtalálónak, át is 
vette a kerékpárt.
■ 2012.2.10-én egy helyi lakos telefonált 
nekünk, hogy a ŽSR útvonala mellett, az
Újvári utcában élő fákat lopnak. Mire 
a KR kiért, már nem voltak ott. A 
vasúti rendőrség segítségével sikerült 
dokumentálni az esetet, s miután kiderült, 
ki az elkövető, az újvári rendőrségnek 
adták át az ügyet.
■ 2012.2.16-án 7 óra 42 perckor a KR 
járőrei tetten értek egy 58 éves helyi 
lakost, aki egy elhagyott házból vasat 
lopott. Az esetet mint magántulajdon 
elleni kihágást jegyezték be. Még azon 
a héten ugyanezt a polgárt  még kétszer 
tetten érték a lopás színhelyén. Mivel 
2011-ben már büntetést fizetett hasonló 

kihágásért, s újra lopást követett el, a 
Vágsellyei Járási Rendőrségnek adtuk 
át az ügyet, ahol rövid időn belül 
cselekedetei miatt vádat is emeltek ellene. 
Az esetet a Galántai Járásbíróság vizsgálja 
majd, s az elkövetőt szabadságvesztésre is 
ítélhetik.
■ Szintén 2012.2.16-án vette észre a 
KR kamerarendszere, hogy egy 47 
éves helyi lakos kerékpárján nagyobb 
mennyiségű vasat tol. Nevezettet tetten 
értük, tettét be is vallotta, egy felsőjatói 
elhagyatott objektumból lopta a vasat. 
Az ellenőrzés során kiderült, hogy előző 
nap is lopott vasat. Mivel 2011-ben 
szintén pénzbüntetést fizetett hasonló 
cselekedetéért, a sellyei járási rendőrségen 
indítanak ellene büntetőeljárást. Az 
érintett ebben az időben további lopást 
is elkövetett, ezúttal bevásárlással 
megrakott biciklit lopott a kávéház elől. 
Az esetre a kamerarendszer derített fényt. 
A rendőr vádat emelt, Galántán bírósági 
eljárás várja őt, szabadságvesztésre is 
ítélhetik.
■ 2012.2.16-án egy 46 éves helyi lakos 
bejelentést tett a községi rendőrségen, 
hogy más járásbeli lakosok erőszakkal 
fenyegetik és zsarolják őt. Az esetet  a 
sellyei járási rendőrségre továbbítottuk.
■ 2012.2.16-án  17 óra 45 perckor egy 
helyi lakos bejelentette, hogy kb. 18 év 
körüli  ismeretlen személyek felgyújtották 
méhkaptárjait, melyeket  az Amerika 

II. objektumban teleltetett. Az esetet a  
helyszínen a gyanúsított személyekkel 
együtt   a  sellyei rendőrök vették át.
■ 2012.2.19-én egy helyi lakos jelentette 
be, hogy üresen álló családi házából 
ismeretlen tettes a falról eltulajdonította 
a villámhárító-vezetéket. Az eset 
kihágásnak minősül, a KR az ügyben már 
nyomoz.
■ 2012.2.22-én  23 óra 25 perckor 
figyelmeztettek, hogy az Alvégen tüzet 
észleltek. Megállapítást nyert, hogy egy 
helyi lakos udvarán tüzet fogott a lakos 
gépkocsija. Az esetet a tűzoltóknak és 
a rendőrségnek is jelentették,  tárgyi 
illetékesség értelmében vizsgálatot 
indítottak.
■ 2012.2.23-án  15 óra 10 perckor a 
helyi vendéglőben a vendégek között 
lejáratásra és veszekedésre került sor.  A 
KR a helyszínen rendett tett, s  az esetet 
elbírálásra továbbította.
■ 2012.2.27-én járőreink észrevették, 
hogy a Vízállás halastóhoz vezető mezei 
úton szemét, megkeményedett zsákolt 
cement található. Az eset szabálysértésnek 
minősül, már vizsgálják. Ha elfogják 
a tettest, komoly pénzbüntetésre vagy 
közigazgatási eljárásra  számíthat.
■ 2012.2.27-én egy lakos bejelentette, 
hogy bevásárlótáskájával együtt ellopták 
a kerékpárját. Mint a kamera kiderítette, 
a tettes egy helyi lakos volt. Mivel ellene 
már akkor is folyt eljárás, az ügyet 
hozzácsatolták az előzőhöz, és átadták a 
sellyei rendőrségnek.
■ 2012.2.27-én este egy helyi lakos 

     2012.3.30-án Mittermayer tanár úr-
ral Pozsonyban ismét versenyen voltunk. 
Mindig engedi, hogy sportágat válas-
szunk, s tanácsaival segít, hogy miben is 
versenyezzünk. A mi kedvencünk a hat-
van méteres futás és a távolugrás. Néhá-
nyunknak hosszabb távú – 400, 600, 800 
méteres futást javasolt, a legerősebbeknek 
pedig súlylökést. Magasba is szerettünk 
volna ugrani, de a tanár úr ide nem akart 
minket bejelenteni, mert iskolánkban erre 
nincsenek meg a feltételek, nem tudnánk 
jól begyakorolni.
    A versenyen most több gyerek volt, 
mint máskor, alig tudtunk mozdulni. Az 
olimpiai bizottság a versenyen kívül még 

vetélkedőt is szervezett nekünk, melyben 
olimpiával kapcsolatos kérdésekre kellett 
válaszolnunk. Mindnyájan igyekeztünk 
elgondolkodni a kérdésen és jó választ 
adni – mindenki nyert, bizonyára mind 
jól válaszoltunk.
   A verseny különféle kategóriákban za-
jlott, a legkisebb tanulóktól a
serdülőkig. Mi egy nagy autóbusszal 
mentünk a vágsellyei iskolákkal együtt, 
de saját iskolánkat képviseltük. Próbáltuk 
„ellesni” a jobbaktól, hogyan melegítenek 
és edzenek. A verseny alatt nagyon izga-
tottak voltunk, hogyan sikerül majd. Sze-
rencsére senki sem sérült meg, s iskolánk 
néhány tanulója egész szépen teljesített. 

Tibor Petréč a fiatalabb tanulóknál 60 
méteres futásban harmadik lett 8,96 má-
sodperccel, 600 méteren pedig a második 
helyet szerezte meg 1:52,59 eredménnyel. 
A legfiatalabb tanulók közt távolugrásban 
Mikuláš Varga második, Jakub Kunderlík 
pedig harmadik lett. A súlylökésben Mi-
kuláš Varga győzött 6,42 méterrel. A 600 
méteres futás az elején szintén izgalmas 
volt, de a végén Romana Hučkovát két 
versenyző megelőzte, így a harmadik he-
lyen végzett.
   Végezetül a tanár úrtól kitartó küzdel-
münkért és elért eredményeinkért mind a 
tizennyolcan dícséretet kaptunk.

Ladislav Felső, hetedik osztályos tanuló
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Folytatás a 12. oldalon

elmondta, hogy lelőtték a kutyáját, amely 
a ketrecben volt elhelyezve. Az ügyben 
folyik a vizsgálat.
■ 2012.2.29-én jelentették, hogy egy 
kert drótkerítésének egy  darabját 
eltulajdonították. A tettes személyére 
is fény derült, és magántulajdon ellen 
elkövetett szabálysértés ügyében indult 
eljárás.
■ 2012.3.1-én a községi rendőrség 
értesítést kapott, hogy eltűnt egy 37 éves 
helyi lakos. A kivizsgálás után az esetet 
jelentették a vágsellyei rendőrségen, az 
eltűnt személyt körözik.
■ Ugyanazon a napon egy becsületes 
megtaláló elveszett iratokat hozott be 
hozzánk. Megállapítottuk, hogy egy 
sellyei hölgy tulajdona, ezért elküldtük 
a sellyei rendőrségre. Aznap 20.30-kor 
a Hosszú utcai árokban járőreink  ittas 
állapotban lévő ismeretlen férfit találtak. 
Kiderült, hogy  cseh állampolgárról van 
szó, aki kamionsofőr. Az esetet átadtuk a 
sellyei járási rendőrségnek.
■ 2012.3.4-én  14 órakor egy helyi lakos 
bejelentette, hogy az utcán elfogott egy 
kóborkutyát, amely előzőleg járókelőkre 
támadt. A kutyát átvettük,de mivel nem 
volt rajta jel és tulajdonosát nem tudtuk 
megállapítani, a sellyei menhelyre vittük.
Aznap este jelentést kaptunk, hogy egy 
lakos a kertjében szemetet éget. Az 
illetőt felszólítottuk, hogy azonnal oltsa 
el a tüzet. Ezt meg is tette, pénzbírságot 
kapott.
■ A községi rendőrségre még aznap 

este behoztak egy kóborkutyát, melyet 
ketrecbe zártunk. Mivel nem volt 
rajta jelzés, s hiába hirdettük ki, egy 
hét elteltével ez a kutya is  a sellyei 
kutyamenhelyre került.
■ 2012.3.8-án az iskola bejelentette, hogy 
egy speciális osztályt látogató tanuló 
összeverekedett osztálytársával. Azonnal 
értesítettük az apját, aki átvette a gyereket.
■ 2012.3. 9-én és 10-én járőrözés közben 
a Vág melletti mezei és erdei utakon 
három esetben is kidobott szemetet 
találtunk, Horný Jatov településen pedig 
közterületre bútort dobtak ki. Az eseteket 
szabálysértésként jegyeztük, a vizsgálat 
folyik.
■ 2012.3.13-án a községi rendőrségen 
jelentették, hogy a gyerekek, akik aznap 
nem voltak iskolában, követ dobtak 
a kazánház épületének ablakába. Az 
elkövetőkre fényt derítettünk, most folyik 
a vizsgálat. Felszólítottuk a szülőket, hogy 
az okozott kárt térítsék meg.
Még aznap értesítettek, hogy a BRANKO 
objektum közelében az árokban egy 
ismeretlen alak fekszik. Kiderült, hogy 
nem közlekedési baleset áldozata, hanem 
csak fáradt és legyőzte őt az alkohol. 
Az esetet mint a közrend megsértését 
kezeljük.
■ 2012.3.14-én a községi rendőrségre 
egy helyi lakos bejelentést tett, hogy a 
kertjében rátámadtak a szomszéd kutyái, 
akik kikaparták a kerítés alját. Az esetet 
kihágásként jegyeztük, a tulajdonos 
pedig megfogta a kutyákat.

■ 2012.3.16-án 13 óra 40 perckor egy 
helyi lakos telefonált, hogy ismeretlen 
személyre lett figyelmes az udvarában, aki 
engedély nélkül hatolt be hozzá. Megadta 
a személyleírást, a községi rendőrség 
nyomozást folytatott, de nem született 
pozitív eredmény. Figyelmeztetjük a 
polgárokat, hogy az ajtókat, ablakokat ne 
hagyják nyitva még akkor sem, ha otthon 
vagy a kertben tartózkodnak. Ez főként a 
szabadságok időszakára érvényes.
■ Egy 91 éves hölgy, falunk lakosa még 
azon este jelentette nekünk, hogy egy 
ismert személy 200 eurós bankjegyben 
fizette vissza neki az adósságát, melyből 
80 Є-t ő vissza is adott neki. Csak a 
személy távozása után vette észre, hogy 
hamis, fénymásolt bankjegyet kapott. 
Sejtése beigazolódott, ezért az ügyet ott 
helyben átvette a sellyei járási rendőrség  
nyomozója.
■ 2012. 3 17-én jelentést kaptunk, 
hogy a Jatai utcán roma gyerekek 
kővel dobálóznak és kiszedik a 
postaszekrényeket. Az 5-6 éves gyerekeket 
kitiltották onnan, s a szülők kilétének 
megállapítása után beszélgetést folytattak 
velük.
2012.3.17-én telefonon jelentették, hogy 
a Duslo objektuma vasúti kocsijának 
közelében fű és száraz ág kapott lángra. 
A terepszemle után kihívtuk a tűzoltókat 
és az esetet a sellyei rendőröknek is 
jelentettük.
■ 2012.3.18-án a községi rendőrségen 

 Tanulóink 2012. március 3-án a nitrai 
Mlyny üzletközpontban megtekintették a 
Szlovákiai miniatűrök című kiállítást. A 
Mlyny Galéria mindhárom szintjén több 
mint 100 különleges mini expozíciót 
láthattunk – várakat, kastélyokat, 
templomokat és népi építészetet.

A legnagyobb miniatűr a nitrai vár 
volt, mely 1:25 mértékben készült, 4,5 x 
2,5 m, a vár magassága 2,80 m. Elkészítése 
csaknem egy évet vett igénybe, négyen 
dolgoztak rajta. A kiállított tárgyak közt 
már nem létező, megszűnt objektumok 
is találhatók, pl. a Podhájska melletti 
Mariánska  Čeľaď kolostor, vagy a  
verebélyi, újvári és surányi  törökök 
elleni reneszánsz erődítmény. A gazdag 
gyűjtemény létrehozója a nemeckái Jozef 
Murín volt.

A gyere-
keknek nagyon 
tetszett a kiállítás, 
m e g c s o d á l t á k 
az alkotók kézü- 
gyességét, akiknek 
c s o d á l a t o s 
művei mellett 
úgy érezték 
magukat, mint 
Lemuel Gulliver 
a Liliputok 
országában.
                                                                                  Katarína Tusková

Szlovákiai miniatűrök
Turistanotesz...
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egy becsületes polgár bejelentette, hogy 
az utcán működő mobiltelefont talált. 
Miután megállapítást nyert, hogy kié, 
visszajuttattuk a tulajdonosnak.
■ Aznap este járőreink „nagy gyerekeket” 
voltak kénytelenek figyelmeztetni, akik a 
kicsinyek hintáját használták. Ott helyben 
megróttuk őket, s ha az eset ismétlődne, 
pénzbüntetést kell fizetniök.
■ Még aznap este egy névtelen telefonos 
bejelentést kaptunk, hogy az óvoda 
épülete előtt fiatalok kisebb csoportja 
hangoskodik és követ dobál az útra. 
Azonnal kitiltottuk őket onnan és 
beszéltünk a szüleikkel is.
■ 2012.3.19-én a községi rendőrségen egy 
helyi lakos jelentette, hogy egy ismerőse 
megtámadta őt az utcán. Az ügyben 
kihallgattuk, a vizsgálat még folyik.
■ 2012.3.19-én 10 óra 15 perckor járőreink 
észlelték, hogy az Új major közelében egy 
autóból szemeteszsákot dobtak ki, s az 
autó Sókszelőce felé folytatja útját. Az 
ottani KR segítségével kinyomoztuk a 
tettest, akinek azonnal el kellett távolítani 
a hulladékot. Tettéért pénzbírságot 
kapott.
■ Aznap este a Sókszelőcei KR kérte a 
mi segítségünket egy személy kilétének 
megállapításában, akit ittasan az árokban 
találtak. Kiderült, hogy községünk 40 éves 
lakosáról van szó. Mivel erősen ittas volt, 
átadtuk a feleségének és pénzbírságot is 
kapott.
■ 2012.3.24-én jelentést kaptunk, hogy 
kerékpárlopás történt, s a kiskorú elkövető 
befutott az egyik ház udvarába. A járőrök 
kiérkezéséig a tulajdonos megtalálta a 
biciklit. Az ügyet kihágásként kezeljük 
és jelentjük a szociális kurátornak, hogy 
indítson eljárást a szülők ellen. 
■ A Vízállás halastó mellett még aznap  
ismét háztartási hulladékkal teli zsákot 
találtunk. A szabálysértést illetően még 
folyik a vizsgálat.
■ 2012.3.24-én este a Nyitrai utcában 
járőreink két kertből felszálló sűrű fekete 
füstöt észleltek. Az első esetben  gyomot 
égettek. Ott helyben megbírságoltuk őket, 
a tüzet pedig el kellett oltaniok. A másik 
esetben megállapítást nyert, hogy egy 
vízmelegítésre használt katlan alatt raktak 

tüzet. Megbeszélést folytattunk velük, s 
figyelmeztettük őket, hogy ne tüzeljenek 
nedves fával.
■ 2012. 3. 25-én járőrözés közben 
megállapítottuk, hogy az Amerika II. 
objektum közelében ellopták az akna 
vasból készült fedelét, s így fennáll a 
6 méter mély gödörbe esés veszélye.  
Azonnal intézkedtünk, elhárítottuk a 
veszélyt, a szabálysértés ügyében folyik a 
nyomozás.
Aznap az esti órákban szomszédok közti 
veszekedésre került sor. Az esetet helyben 
orvosoltuk, de az indulatok olyan erősek 
voltak, hogy az ügyet kihágásként 
jegyeztük és közügyi eljárás gyanánt 
Sellyére továbbítottuk, ahol a költségek 
a pénzbüntetésen kívül 16,50 Є-t tesznek 
ki. Ezért azt tanácsoljuk a lakosoknak, 
hogy egyezzenek meg, és próbáljanak 
békességben élni.
■ 2012.3.27-én 13 óra 27 perckor egy 
helyi lakos jelentette, hogy az Amerika 
II. objektum közelében füstöt észlelt. 
Azonnal ellenőriztük s megállapítottuk, 
hogy nagy területen ég a száraz fű. 
Értesítettük a sellyei tűzoltókat, a Duslo 
tűzoltóit, valamint a sellyei rendőrséget 
is. Az oltásban a helyi tűzoltók és lakosok 
is segédkeztek.
■ 2012.3.28-án reggel a Nyitrai utcai 
üzlet tulajdonosa bejelentette, hogy éjjel 
valaki eltulajdonította az árajánlati táblát, 
melyet kint felejtettek. Az ügyben még 
folyik a vizsgálat.
■ 2012.3.31-én kisebb rendbontás történt 
a Metropol vendéglőben, s az ajtó 
üvegében is kár keletkezett. Az ügyet 
kivizsgálták, az elkövetőt előállították, 
és a kár megtérítésén kívül még 
pénzbüntetést is fizetett.
■ Még aznap este a Jatai utca egyik 
házának kertjében sűrű fekete füstöt 
láttunk. Megállapítást nyert, hogy 3 -11 év 
közti kisgyerekek egy csoportja gyomot 
éget, s egy öreg hűtőszekrény műanyag 
részei is oda vannak dobálva. Azonnal 
felszólítottuk őket a tűz eloltására. 
Az  ügyet mint az általános érvényű 
önkormányzati rendelet megsértését 
dokumentáltuk és  a szülők elleni 
közigazgatási eljárásra továbbítottuk. 

S bár a szülők próbáltak kifogásokat 
keresni, mégis teljes mértékben felelősek 
gyermekeik viselkedéséért és neveléséért.

Végezetül engedjenek meg még néhány 
gondolatot. A KR újra és újra számos 
gyomégetéssel kapcsolatos esettel 
foglalkozik. Az ezt követő tűzesetek 
veszélyeztetik a lakosok tulajdonát és testi 
épségét is. Ezért mindenkit felszólítunk 
az általános érvényű önkormányzati 
rendelet- valamint a tűzmegelőzési 
szabályok betartására. Elsősorban a 2011-
es évből megmaradt száraz növényektől, 
fűtől ellepett kertekre gondolunk. 
A    KR rendszeres ellenőrzéseket fog 
tartani. 2012 februárjától a községi 
rendőrség naponta ellenőrzi a  kutyák 
valódi számát, s  a megállapított adatot 
minden lakosnál összehasonlítja a 2011-
es ebnyilvántartással. Ezért kérjük, 
legalizálják az udvarukban lévő kutyák 
számát, tehát jelentsék be azokat és fizessék 
meg utánuk az adót. A hiányosságokat 
kihágásként kezeljük és fogjuk kezelni a 
továbbiakban is.
Kérjük továbbá a gépkocsitulajdonosokat, 
hogy lehetőleg engedélyezett helyen 
parkoljanak, ne az utcán. Gyakran egy 
ház előtt több autó is parkol éjszaka a 
füves területen, sokszor a menetiránnyal 
szemben is, s közben látjuk, hogy 
az udvar meg üres. Gondolom, 
egyetlen sofőrt, gépkocsitulajdonost, 
jogosítvánnyal rendelkező egyént  sem 
kell kioktatnunk, hogy mit szabad és mit 
nem. Figyelmeztetjük a gépkocsivezetőket, 
hogy hamarosan új közlekedési táblákat 
helyezünk el a községben, s a KR a 
közlekedési rendőrségről szóló törvény 
értelmében szigorúan veszi majd ezek 
megszegését. Ez a tehergépkocsikra is 
vonatkozik, melyek szintén az utcán 
parkolnak és akadályokat képeznek, 
takarják a kilátást, s így fokozott 
balesetveszélyt jelentenek, tönkretéve az 
utat és a zöldterületet is.
     A KR köszöni a lakosság eddigi segítségét 
és együttműködését.

A KR kollektívájának nevében 
Štefan Macky főhadnagy    
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