
 

OZNAMY 
 

   Výbor obvodnej organizácie Slovenského  ry-
bárskeho zväzu  v Trnovci nad Váhom pozýva 
obyvateľov obce na rybárske preteky,  ktoré  sa 
budú  konať      3.   mája   2008   
od 7,oo hod. do  12,oo hod. na  rybníku 
AMERIKA III.  O  rybárske špeciality  a  boha-
tú tombolu  je postarané. 
 

Ë 
 

   Pri príležitosti Dňa matiek Vás srdečne po-
zývame na kultúrny program, ktorý sa uskutoč-
ní dňa 11. mája 2008 vo veľkej sále MKS so za-
čiatkom o 16,oo hod. 
 

Ë 
 

   Organizátori v spolupráci s obcou Trnovec 
nad Váhom pozývajú na  2. stretnutie  rodá-
kov a dlhodobých obyvateľov Horného Jato-
va a Kľučiarne s ich rodinnými príslušníkmi. 
Podujatie sa uskutoční  v  Hornom  Jatove dňa 
28. júna 2008  s nasledovným programom: 
   od 13,oo hod.   do   17,3o hod.   kultúrny   
                                                       program 
   od 18,oo hod.   svätá   omša  v  cintoríne 
   od 19,oo do ranných hodín hodová zábava 
 

2. Ponuku p. L. Kajmu na 
odpredaj domu v k.ú.Trnovec 
nad Váhom parc. č. 138 
a 139 
3. Predaj pozemku parc.č. 
148/6, 148/7  a 148/8 p. M. 
Blahovi 
 

u k l a d á 
1. Likvidačnej komisii pri-
praviť návrh na vyradenie 
DHM ZŠsMŠ v Trnovci nad 
Váhom.  Termín: budúce OZ        
Zodpov: predseda likvid. 
komisie 
2. Dohodnúť zámenu po-
zemku s p. I. Gašparíkom.   
Termín: budúce OZ                     
Zodpov.:     prednostka úradu 
3. Doplniť a aktualizovať 
žiadosť p. M. Blahu. 
Termín: budúce OZ    
Zodpov.:     prednostka úradu 
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Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e : 

l. Informáciu o odpredaji pozemku 
p. Andrášikovi - úloha trvá  
2. Návrh č.2 VZN o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzko-
vateľmi malých zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia  - úloha trvá. Stano-
viská pripraví finančno - plánova-
cia komisia 
3. Návrh ZŠ s MŠ v Trnovci nad 
Váhom  na vyradenie DHM 
4. Žiadosť p. Ivana Gašparíka a sta-
novisko komisie výstavby 
5. Žiadosť Milana Blahu 
o odkúpenie pozemku parc.č.148/6, 
148/7 a 148/8 
6. Ponuku  Duslo a.s.Šaľa  (Dvor 
Hydrostavu) o odkúpenie parc.č. 
377/6, 377/9, 377/10, 388, 392, 
396, 398, 399 v k.ú Trnovec nad 
Váhom  o výmere 6558 m2  za cenu 
85.- Sk/m2 .  
 

s c h v a ľ u j e : 
1. Predložený návrh na čerpanie 
kapitálových výdavkov zo dňa 
26.03.2008. 
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
manželov Štefan Chvíľa a Zuzana 
Chvíľová r. Sýkorová - novovytvo-
rená parcela č.667/29 zastavaná 
plocha o výmere 46 m2 v celosti, 
zameraná geometrickým plánom 
č.06-2008 za sumu 350.- Sk/m2 

v celkovej hodnote  16.100.- Sk. 
Náklady s prevodom znášajú kupu-
júci. 
3. Predĺženie nájmu bytu manželov 
Vinczeových do 30.06.2010. 
4. Kúpu pozemku od Duslo 
a.s.Šaľa (Dvor Hydrostavu) parc.č. 
377/6, 377/9, 377/10, 388, 392, 
396, 398, 399 v k.ú Trnovec nad 
Váhom  o výmere 6558 m2  za cenu 
85.- Sk/m2  a  súhlasí aj s vecným 
bremenom (prečerpávacia stanica).                    
5. Odmenu starostu obce  za IV. 
štvrťrok 2007 vo výške 25,62%.  
 

n e s c h v a ľ u j e : 
1. Odpredaj pozemku p. I. Gašparí-
kovi 
 

 Z 11. zasadnutia obecného  zastupiteľstva  
v Trnovci nad Váhom konaného dňa 31. marca 2008 
 

  

 
 
 
 

 Dňa 11. apríla prebehla na celom území Slovenska jednodňová kampaň, ktorú 
od roku 1997 iniciuje Liga proti rakovine – Deň narcisov. 
     Je to práve on, narcis – žltý, nenápadný kvietok, ktorý sa zobúdza so začína-
júcou jarou. 
Stal sa symbolom boja proti najzákernejšej chorobe – rakovine. 
    Počas tohto dňa žiaci našej školy chodili po dedine a rozdávali narcisy. Spolu 
s ich učiteľmi, p.uč. Gbúrovou, Garčárovou a Boženíkovou, sa im podarilo vy-
zbierať 13.600,- Sk. 
     Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto jednodňovej kampane v našej dedine, pat-
rí vďaka a obdiv. Pripnutím symbolického kvietka narcisu sme vyjadrili nielen 
spoluúčasť s osudom tých, ktorých choroba postihla, vyjadrili sme aj vďaku 
a uznanie všetkým tým, ktorí proti tejto zákernej chorobe bojujú a hľadajú cesty 
do lepšej budúcnosti. 
                                      Ďakujeme                                 Mgr. Soňa Boženíková 

  



B á b k a r i    v   m a t e r s k e j    š k o l e 
V rámci spestrenia výchovného dopoludnia navštívili našu materskú školu v stredu 

16.4.2008 bábkari Centra voľného času z Nových Zámkov. Deťom zahrali bábkové 
divadlo pod názvom „Miško a jeho priatelia“. Pútavými bábkami veku primeraným 
spôsobom deťom priblížili dôležitosť priateľského správania sa voči kamarátom, na-
koľko sa v období predškolského veku utvárajú vzorce správania a základy hodnoto-
vého systému človeka. Bábkové divadlo umožnilo deťom pochopiť prečo je dôležité 
mať pozitívny vzťah k druhému človeku, vedieť ho nevtieravo prejaviť, nezosmiešňo-
vať jeho názory, neskákať mu do reči, nikoho nesklamať, byť pravdivý, otvorený, nie 
však agresívny. Vedieť vysloviť svoje výhrady taktne a počúvať druhého ušami, očami 
a srdcom je pre každého dôležité. Bábkové divadlo malo úspech a deti odmenili účin-
kujúcich patričným potleskom.                                                    Za kolektív MŠ  M. Vančíková 
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      Dňa 18.3. sa na ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom uskutočnila beseda pre žiakov  
7.a 8. roč. v rámci projektu „Šaľa -mesto prevencie“. Téma bola nanajvýš š aktuálna – 

„Závislosť na internete a počítačových hrách“. 
      Dnešná moderná doba prináša so sebou okrem dobrých vecí aj tie, ktoré sa musia 
najprv pochopiť a naučiť, aby mohli byť správne a bezpečne využívané. Jednou 
z takých vecí je aj Internet a množstvo informácii v ňom. Mládež musí pochopiť a ve-
dieť, že nie všetko, čo je na internete, je pravdivé a skutočné. Často sa možno dozve-
dieť mylné informácie, ktoré musí brať človek s rezervou. Dôležité je vedieť si vybrať 
tie správne. Počítačové hry tu boli aj budú. A my rodičia a učitelia sa musíme naučiť 
s nimi žiť a akceptovať . No máme právo i povinnosť ukázať deťom cestu, a je už len 
na nich, či sa po nej vyberú. Je hlúposť zakazovať hrať ich, no treba mať o nich aspoň 
základné informácie – či je hra vekovo vhodná, či nepropaguje a nevyučuje hazardné 
a násilné hry, či neznázorňuje užívanie drog a alkoholu, či nediskriminuje. V opač-
nom prípade hry učia pozornosti, rozvíjajú myslenie a predstavivosť, mnohé hry sú 
poučné a „vyučujú“. Dôležité je dbať na to, aby dieťa nestrávilo pri počítači enormné 
množstvo času, čo neskôr môže viesť k sociálnej izolácii, neschopnosti komunikovať 
s okolím i rovesníkmi. Kedy môže byť človek závislý na počítačových hrách? 
ü Takmer nevychádza zo svojej izby, 
      bytu 
ü Nestretáva sa osobne s kamarátmi,  
     spolužiakmi, kolegami 
ü Ignoruje rodinu a rodinné povinnosti 
ü Nepravidelne sa stravuje a spí 
ü Nedbá o svoju hygienu a výzor     
ü Zhoršuje sa mu pracovný alebo školský výkon 
   Na našej škole sa táto téma stretla s veľkým ohlasom. Žiaci sa do nej sami zapájali 
a naučili sa o tejto problematike viac obe strany – žiaci, i prednášajúci  učiteľ. 
                                                                                                           Martina Horváthová 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
Marec - Apríl 

  Narodili sa : 
 

  Sarah Kleinhappel 
  Leonard Liptai 
  Matúš Eremiaš 
  Timur Hlubocký 
  Adam Iványi 
  Sebastián Petréč 
 

Jubilanti : 
 

70 rokov:      Ladislav Zelenka
Michal Varsányi

75 rokov: Alžbeta Bartolenová
Helena Boženíková

Mária Oláhová
Ondrej Réső

80 rokov:             Štefan Holec
Alžbeta Huláková

Etela Ruislová
        85 rokov:  Helena Belovičová 
Uzavreli manželstvo: 

 

  Andrea Rabinová 
           a 
  Lukáš Koller 
 50. výročie uzavretia manželstva: 
 

  Irena Bartovicsová 
          a 
  Dezider Kolečáni   
     

Opustili naše rady : 
 

 Ľudmila Farkašová – 62 r.
Irena Ďuríková – 77 r.

Juraj Jároši – 77 r.
  
 

TURISTIKA  A  OCHRANA PRÍRODY 
     Pohyb v prírode a turistika sú činnosti, ktorým sa vo voľnom čase venuje čo-
raz väčší počet ľudí. Kamkoľvek sa vyberieme na potulky prírodou, všade ná-
jdeme priestor na fyzický a duševný oddych, na regeneráciu síl a obohatenie sa 
novými poznatkami a zážitkami. Neporušená, nádherná príroda sa strieda 
s prírodou kultivovanou starostlivou rukou človeka. 
     Nezriedka však možno vidieť v prírode aj to, čo zarmucuje: bezohľadne vyťatý 
stromček, dokmásané trsty chránených rastlín, smetiská na brehoch potokov a riek, les 
vypálený nezodpovednými návštevníkmi prírody. 
     Našťastie, slová o bezcitnosti k prírode platia len pre menšiu časť ľudí. Väčšina jej 
návštevníkov, najmä tí, čo chodia do nej dlhé roky, vedia oceniť hodnoty a krásy ne-
porušenej prírody a vedia sa aj vhodne správať. Medzi nich patria azda aj turisti, pre 
ktorých sa príroda stala druhým domovom. 
     5.4.2008 sa pod názvom Otvorenie pešej turistickej sezóny konala akcia turistov 
KST TJ Junior Sládkovičovo, ktorej sa zúčastnili aj 19 členovia turistického krúžku 
našej Základnej školy. Trasa merala 11 km zo Serede pozdĺž rieky Váh Váhovce  
na Kaskády, kde sa konala opekačka. Pekné počasie a výborná nálada prispeli 
k upevneniu fyzického a duševného zdravia detí.                             PaedDr. Eva Klincková 
 

Aktivity výtvarného krúžku       
  Výtvarný krúžok na ZŠ navštevuje 14 
žiakov. V zaujímavom programe, ktorý 
im vedúca krúžku Mgr. I. Garčárová pri-
pravuje, pracujú rôznymi technikami. Sú 
naozaj šikovní, o čom svedčia aj ich vý-
tvory. Dňa 9.4.2008 sa siedmi z nich vy-
brali spolu so svojou vedúcou do národ-
nej galérie v Nitre na Župnom námestí, 
kde sa konala výstava „Umenie dvadsia-
teho storočia". Deti si pozreli zaujímavé 
obrazy súčasných našich aj zahraničných 
výtvarníkov.  To ale nebolo všetko. Vý-
tvarná pedagogička p. Mišeková ich za-
mestnala vo výtvarnom ateliéri, kde sa na 
hodinu a pol stali malými umelcami. Do-
stali kartón, lepiace pásky, akrylové farby 
a štetce. Pomocou svojej fantázie potom 
už vytvorili nádherné dielka, za ktoré do-
stali pochvalu. Na svoje obrazy boli deti 
také hrdé, že si ich zvečnili vo svojich 
mobiloch, aby ich mohli ukázať spolu-
žiakom a rodičom. Akcia sa im veľmi pá-
čila a pani Mišeková ich pozvala aj na 
budúce výstavy a tvorivé dielne. Deti jej 
na záver poďakovali a povedali, že určite 
prídu aj na ďalšie výstavy spojené s ta-
kouto aktivitou. 
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Z listu Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
 

........ V priebehu roka 2007 ako i za sledované obdobie 
prvých mesiacov roka 2008 bol zaznamenaný nepriaznivý 
vývoj dopravnej nehodovosti nemotorovými účastníkmi 
cestnej premávky. Ide hlavne o chodcov, ako i cyklistov, kto-
rí patria k tej najohrozenejšej skupine účastníkov cestnej 
premávky. 
........ Je potrebné zdôrazniť, že aj cyklista je v zmysle zá-
kona vodičom motorového vozidla a platí pre neho zákaz 
používania alkoholických nápojov, pred jazdou alebo počas 
jazdy, čo mnohí často podceňujú.  Znovu upozorňujme, že 
takmer pri každej 12-tej dopravnej nehode bol u účastníka 
dopravnej nehody zistený alkohol. Je potrebné si uvedomiť, 
že každý chodec aj cyklista je vystavený určitému riziku a je 
len v jeho záujme, aby sa snažil toto riziko čo možno najviac 
eliminovať. Za týmto účelom je treba vždy dbať na to, aby 
chodci aj cyklisti boli dobre viditeľní, pohybovali sa spôso-
bom aký im to zákon o premávke na pozemných komuniká-
ciách predpisuje, používali pri prechádzaní cez cestu vyzna-
čené priechody pre chodcov a uvedomovali si zároveň aj 
podmienky vodičov za volantom. ......... 
 

J A R N É    U P R A T O V A N I E 
  Prišla k nám dlho očakávaná jar. Aby sme sa  vonku dob-
re cítili, tak si upratujeme a upravujeme svoje okolie. Pri tej-
to príležitosti Obecný úrad v Trnovci nad Váhom  organizuje 
veľké jarné upratovanie, ktoré sa bude konať v dňoch od 
30.4.2008 do 6.5.2008. 
      K tejto našej aktivite sa pridala aj Základná škola, ktorá 
organizuje dňa 30.4.2008 brigádu. Naše deti si upravia a 
skrášlia okolie školy, pozbierajú odpadky. Táto aktivita je 
veľmi cenná, pretože deti si upevňujú vzťah k prírode  a 
k okoliu, v ktorom žijú. 
Chceme vyzvať aj občanov, aby sa zapojili do jarného upra-
tovania a každý v rámci svojich možností prispel k tomu, 
aby naša  obec bola čistá a plná zelene.  
Na deň 2.5.2OO8 sme zorganizovali zber elektronického 
odpadu medzi ktoré patria: rádiá, magnetofóny, gramofóny, 
televízory ( nesmie byť  rozbitá obrazovka),  monitory, počí-
tače, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky. Elektronic-
ký odpad sa bude zbierať po obci a žiadame občanov, aby ho 
vyložili pred domy.  
V pondelok 5.5.2008 sa v obci koná pravidelný zber separo-
vaných zložiek odpadu. Občania si na túto službu zvykli, le-
bo sa koná v našej  obci vždy prvý  pondelok v mesiaci. Žia-
dame občanov, aby jednotlivé zložky triedili do vriec,  
ktoré obdŕžali a sú určené  na tento účel.  
MODRÉ VRECIA SÚ NA PAPIER (noviny, časopisy, ob-
rázkové knihy, škatule, vrecká od múky, spisy, zošity...) 
ŽLTÉ VRECIA SÚ NA PLASTY /(PET fľaše – zošliapnuť)  
ČIERNÉ VRECIA SÚ NA SKLO (sklenené fľaše, zavárani-
nové poháre, sklenené črepy...) 
Touto cestou žiadame občanov, aby dbali na to, že jednotlivé 
komodity nesmú byť znečistené, lebo sa ďalej  zhodnocujú. 
V týchto dňoch bude dvor separovaného zberu odpadov 
otvorený nasledovne: 
1.5.2008   -  9.oo - 12.oo hod           14.oo -  18.oo   hod. 
2.5.2008   -  9.oo - 12.oo hod           14.oo -  18.oo   hod. 
3.5.2008   -  9.oo  - 12.oo hod.         14.oo -  18.oo   hod. 
5.5.2008   -  9.oo -  12.oo hod          14.oo -  18.oo   hod.              
Na dvor separovaného odpadu možno vyniesť aj ďalšie vy-
triedené komodity: fólie, plasty, umelohmotné obaly, hračky 
a iné plasty, tetra packové obaly, pneumatiky, batérie (aku-
mulátorové a jednorazové malé), kovový šrot, nábytok, 
drobný stavebný odpad, biologický odpad (tráva, lístie a iné 
zložky vhodné na kompostovanie, ale aj konáre, ktoré je 
nutné drviť a preto ich treba zviazať do balíkov). 
Vyzývame občanov, aby sa zapojili do pripravovanej akcie. 
Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť, aby 
naša obec bola čistá a pekne upravená a to nielen teraz na 
jar, ale aj po celý rok. 
                                                          Gabriela Melegová 
 

- Krádež  dreva. Hliadka obecnej polície (OP) pristihla v priestoroch zv. 
Amerika II pri krádeži dreva 2 občanov z našej obce. Prípad v zmysle 
vecnej príslušnosti prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Pálenie buriny. Hliadka OP zistila, že v záhrade rodinného domu  na ul. 
Dolnej sa páli burina. Majiteľ domu sa vyhováral, že nevedel o zákaze pá-
lenia buriny podľa VZN obce. Prípad bol riešený ako priestupok uložením 
blokovej pokuty. 
 
- Bitka medzi manželmi. Na základe oznámenia maloletého dieťaťa, ktoré 
oznámilo na OP, že sa rodičia v podnapitom stave doma pobili, bol vyko-
naný zákrok. Prípad bol vyriešený ako priestupok. Dieťa  prevzala stará 
matka. 
- Priestupok proti verejnému poriadku. Na OP bolo oznámené, že 
v blízkosti starej krčmy leží mladý muž na ceste, ktorý na pokus zobudiť 
ho, vôbec nereaguje. Na základe tohto oznámenia  bola na miesto privola-
ná sanitka RZP, ktorá občana po oživení prevzala na ošetrenie do nemoc-
nice. Nakoľko u tohto občana to nebol prvý prípad (jedná sa 
o bezdomovca), prípad bol oznámený na ObÚ v Šali. 
- Požiar rákosia v AMERIKA II. Dňa 3.4.2008  o 20.12 hod. bolo zistené, 
že horí rákosie na veľkej ploche. Na miesto boli privolaní požiarnici zo 
Šale a aj z Dusla Šaľa. Uhasenie požiaru trvalo viac ako 3 hodiny. Okrem  
značnej škody na hasenie ako i  poškodenie prírody, stromov, zvierat a 
vtáctva, občanom hrozilo aj iné nebezpečenstvo ako chemikálie, dym a 
prach ako i možné rozšírenie požiaru na okolité domy. Prípad je v riešení 
Polície pre podozrenie z úmyselného podpálenia. V prípade zistenia pá-
chateľa, okrem uhradenia značnej škody, mu hrozí niekoľkoročné väzenie. 
- Krádež držiakov. Na OP bola oznámená krádež držiakov na montáž žľa-
bu na odvod dažďovej vody zo strechy domu. Prípad bol zaevidovaný ako 
neznámy priestupok a vo veci sa koná. 
- Útočiaci pes v objekte ZŠ. Po oznámení, že v objekte ZŠ je túlavý pes, 
ktorý je zranený, útočí na žiakov, boli vykonané adekvátne opatrenia i 
k zisteniu majiteľa psa. Upozorňujeme občanov, že voľný pohyb psov na 
uliciach obce je prísne zakázaný a je v rozpore s VZN obce. Majiteľ psa, 
podľa zákona o psoch, je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí jeho pes.  
V prípade zistenie majiteľov, bude im uložená bloková pokuta. 
- Pouličný predaj odevu. Hliadka zistila, že  pred predajňou Jednoty miest-
na  obyvateľka predáva rôzne ošatenie bez povolenia. Za tento priestupok 
jej bola uložená bloková pokuta.  
- Pálenie  buriny. Bloková pokuta za tento priestupok bola uložená obyva-
teľke  našej obce, ktorá taktiež pálila burinu vo svojej záhrade. 
- Vyhodený odpad do lesa. Bloková pokuta bola uložená občanovi z našej 
obce, ktorý vyhodil odpad z osobného auta do lesa. 
- Chytal ryby v čase zákazu. Hliadka OP na rybníku Vízállás dňa 1.4.2008 
zistila, že občan zo Šale chytá ryby v čase zákazu chytania rýb na rybní-
koch. Bola privolaná hliadka OO PZ Šaľa ako aj členovia rybárskej stráže. 
- Bitka pred kultúrnym domom. Dňa 11.4.2008 sa vo večerných hodinách 
pobili dvaja mládenci z našej obce. Prípad je evidovaný ako priestupok 
a podľa lekárskej správy doby trvania PN bude vo veci rozhodnuté. 
- Obmedzovanie osobnej slobody. Dňa 12.4.2008 vo večerných hodinách, 
na základe oznámenia občanov, bola privolaná hliadka OO PZ Šaľa 
k udalosti, kde medzi členmi rodiny došlo k násiliu a k obmedzovaniu o-
sobnej slobody. Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Deti napadali deti. Na obecnú políciu oznámil rodič, že pri odchode zo 
ZŠ rómske deti napadajú jeho maloletú dcéru, ktorá už nechce bez rodičov 
chodiť do školy. Na základe tohto oznámenia bol vykonaný pohovor 
s otcom detí, ktorý prisľúbil, že sa to nebude opakovať. 
-Nasťahovali sa do domu. Dňa 21.4.2008 vo večerných hodinách bolo na 
OP oznámené, že do domu po nebohej matke sa nasťahovali bezdomovci 
bez súhlasu rodinných príslušníkov. Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa 
na preverovanie. 
 

Kontakt na obecnú políciu: 031/ 7781 575,  mobil 0905 479 859 
Úradné hodiny: pondelok od 09.00 do 12.00 hodiny a  piatok od 14.00 do 
17.00 hodiny.  
Obecná polícia nevykonáva nepretržitú službu 24 hodín denne, v prípade 
našej neprítomnosti súrne udalosti treba hlásiť na OO PZ Šaľa č. tel. 158.                   
                                                                                             Štefan Macky st. 

Zo zápisníka Obecnej polície  
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 FUTBAL – v derby víťazne 
 
                              

V posledných prípravných zápasoch naši ne-
okúsili pocit víťazstva. Trnovec - Vozokany 2:4 
(1:2) Puskás T., Molnár E.; Diakovce - Trnovec  
2:1 (0:0) Janáč. 
V úvodnom zápase jarnej časti II.A.tr. Nitra-Šaľa 
2007/2008 sa stretli mužstvá z čela tabuľky: 
14.4. MOJMÍROVCE -TRNOVEC 2:1 (0:0)  
Na úvod videli diváci celkom vyrovnané stretnu-
tie. Po polčase sa behom dvoch minút domáci uja-
li dvojgólového vedenia. Iskierku nádeje vykresal 
zo skrumáže Puskáš T., no vyrovnať sa už nepo-
darilo. V zostave kola: Puskáš Sz. 
15.4. RIŠŇOVCE-TRNOVEC 2:2 (0:2) 
Hostia načali domácich už v 2. min. gólom Janá-
ča. V 22. min. pridal krásnou strelou druhý gól 
Puskáš Sz. Do druhého polčasu lepšie nastúpili 
domáci a podarilo sa im vyrovnať. Potom do po-
slednej sekundy nebolo jasné ako sa zápas skončí. 
V posledných chvíľach Janáč po úniku prekopol 
bránu. Deľba bodov je zaslúžená. 
16.4.  TRNOVEC-ALEKŠINCE 1:1 (1:0) 
Domáci s vervou začali búšiť do lídra a v 8.min. 
Obycký J.otvoril skóre. Škoda nevyužitých ďal-
ších šancí. V druhom polčase domáci odolávali 
náporu až do 81. min. Samostatný nájazd Puskáša 
Sz.zostal bez efektu. Výborne zachytal Žilinský J. 
V zostave kola – Žilinský J. 
17.4.  HÁJSKE-TRNOVEC 1:0 (0:0) 
Obaja tréneri sa zhodli, že videli v radoch svojich 
zverencov výkony, nad ktorými sa budú musieť 

zamyslieť a azda tak spravia aj samotní futbalisti. 
V slabom stretnutí napokon prišiel jeden pekný 
moment, keď o výsledku  v 50. min. rozhodol P. 
Chudáčik. 
18.4. TRNOVEC-KRÁĽOVÁ N/V  3:1 
(1:1) 
Za pekného počasia videlo 150 divákov dobrý 
derby zápas. Hostí dostal do vedenia hlavou Ti-
már. Do polčasu vyrovnal Puskáš T. O bodoch 
rozhodol v 78. a 83. min. Janáč Ľ. 
V zostave kola - Janáč Ľ. 
CABAJ-ČÁPOR – TRNOVEC 0:0 
Kto nevidel, neuverí, čo všetko domáci zahodili. 
Po polhodine mieril Čeme hlavou do žrde, o päť 
minút ten istý hráč nepremenil dokonca penaltu. 
V závere už hrali domáci vabank, ale Ulan 
v závere trafil len brvno. Trnovec si napokon vy-
betónoval cenný bod. 
1. Alekšince 19 14 3 2 59:28 45 
2. Mojmírovce 19 13 2 4 48:32 41 
3. Cabaj-Čápor 19 11 3 5 48:31 36 
4. Trnovec n/V 19 8 6 5 45:26 30 
5. H.Lefantovce 19 9 2 8 43:38 29 
6. Ivanka 19 9 1 9 49:38 28 
7. Lužianky 19 9 1 10 36:30 27 
8. Hájske 19 8 2 9 34:39 26 
9. Svätoplukovo 19 8 1 10 49:48 25 
10.Poľný Kesov 19 5 5 9 34:56 20 
11.Kráľová n/V 19 5 4 10 33:43 19 
12.V.Zálužie 19 6 1 12 30:50 19 
13.Diakovce 19 5 4 10 25:50 19 
14.Rišňovce 19 3 6 10 23:47 15 
 

DORAST 1.C TR: 
Močenok-Trnovec 2:6 (1:1) R. Sztojka 
3, P. Sztojka, M. Dymák, L. Kukla, 
Trnovec-Nové Sady 1:0 (1:0) – vlast-
ný 
Trnovec-Mojmírovce 5:0 (2:0) Kán-
tor, Vričan, R. Sztojka, P. Sztojka, P. 
Páleš, M. Dymák ;  
Kráľová n/V – Trnovec 0:6 (0:1) 
M.Dymák 4, L.Kukla, P.Stojka 
1. Alekšince 16 13 2 1 104:19 41 
2. Trnovec 15 12 0 3 69:19 36 
3. Neded 16 11 2 3 69:22 35 
4. Nové Sady 15 9 4 2 42:28 31 
5. Cabaj-čápor 17 9 2 6 49:37 29 
6. Dražovce 16 7 0 9 39:39 21 
7. Močenok 16 6 2 8 31:53 20 
8. Diakovce 15 5 2 8 39:54 17 
9. Mojmírovce 15 4 3 8 27:44 15 
10.Kynek 16 4 2 10 33:63 14 
11.V.Zálužie 16 3 1 12 21:64 10 
12.Kráľová n/V 15 1 0 14 15:96 3 

ŽIACI KS SŽ.J. 
Trnovec-Mojmírovce 7:0 (3:0) P. 
Sztojka 3, Kuruc 2, M. Farkaš, M. 
Motolík 
Tešedíkovo-Trnovec 2:0 (0:0)  
Trnovec-Jelka 1:0 (0:0) P. Sztojka 
Pata -Trnovec 0:1 (0:1) P.Sztojka 
Trnovec – Neded 4:3 (2:2) P.Stojka 2, 
T.Čerhák, M.Farkaš. 
1. Or.Potôň 18 17 0 1 98:8  51 
2. Ivanka 18 14 3 1 90:12 45 
3. Trstice 18 10 3 5 61:30 33 
4. Jelka 18 10 1 7 47:37 31 
5. Sládkovičovo 18 9 3 6 62:40 30 
6. Tešedíkovo 18 10 0 8 50:44 30 
7. Neded 18 9 1 8 58:35 28 
8. Trnovec 18 8 3 7 40:34 27 
9. Vlčany 18 8 2 8 47:50 26 
10.H.Kráľová 18 6 4 8 41:40 22 
11.Mojmírovce 18 7 0 11 30:64 21 
12.Pata 18 3 0 15 17:88 9 
13.Cabaj Čápor 18 2 0 16 17:85 6 
                                         Spracoval: Š. Kočiš 

Stolní tenisti ukončili súťažný ročník 2007/ 
2008. „A“ muž. v I. lige obsadilo 9. miesto. 
Konečná tabuľka I.ligy západ: 
1 ŠK UKF Nitra B 22 21 0 1 810:350 244:64 64 
2 STK N. Zámky A 22 15 2 5 648:496 186:122 54 
3 TJ GastGalantaA 22 12 4 6 641:498 181:127 50 
4 Domino Nitra A 22 11 5 6 589:579 156:152 49 
5 ŠK UKF Nitra C 22 7 8 7 584:608 151:157 44 
6 Sl.SládkovičovoA 22 8 3 11 605:599 148:160 41 
7 PKKomár.ŠahyA 22 5 8 9 533:601 143:165 40 
8 Ivanka p DunajiA 22 5 8 9 543:638 135:173 40 
9 TJ Trnovec A 22 6 6 10 586:631 144:164 40 
10 STK Senec A 22 7 3 12 532:610 138:170 39 
11 STK PC TTepláA 22 5 7 10 477:679 116:192 39 
12 OSTK TovarníkA 22 1 4 17 456:715 106:202 28 

Úspešnosť hráčov  vo dvojhre je nasledovná: 
                             hral vyhr.preh. % ús. 
1. Óvary Peter         41  33    8     80,49 
2. Šabík Juraj         64  40    24    62,50 
3. Bízik Peter          41  18    23    43,90 
4. Polcik Vladimír  22    6      16    27,27 
5. Škuril Michal     58   14     44    24,14 
6. Slováčik Juraj    31    7      24    22,58 
„B“ mužstvo hralo IV. ligu, kde sa umiestnilo na 
1. mieste. O postup do tretej ligy sa mužstvo 
stretlo v baráži z mužstvom Mojmíroviec. Výs-
ledok stretnutia 9:5 a 4:9 zo skóre pre Trnovec 
zabezpečil postup nášho tímu do tretej ligy.  

 

  tab. 4.liga sever 
1 Trnovec B 22 21 0 1 1053:343 333:63 64 
2 Mojmíro A 22 16 3 3 931:516 273:123 57 
3 ŠOG NitraB 22 13 7 2 907:618 247:149 55 
4 Šaľa A 22 13 2 7 819:678 226:170 50 
5 TopoľčanyC 22 12 4 6 824:701 230:166 50 
6 Č.KlačanyA 22 12 3 7 784:748 207:189 49 
7 Ludanice A 22 11 4 7 769:761 206:190 48 
8 Lehota A 22 10 4 8 759:769 199:197 46 

 

9 Volkovce B 22 10 3 9 777:719 209:187 45 
10 Čab A 22 9 4 9 787:711 208:188 44 
11 Z.MoravceA 22 9 4 9 769:788 198:198 44 
12 Dom Nitra  22 9 4 9 768:753 197:199 44 
13 ŠOG NitraC 22 4 1 16 574:934 136:260 30 
14 Dlhá n/V. A 22 3 1 18 612:886 144:252 29 
15 Žitavany A 22 1 1 20 376:1055 65:331 25 
16 Vráble C 22 0 1 21 481:1010 90:306 23 

Úspešnosť hráčov vo dvojhre je nasledovná: 
1. Machálik Marián   82  81    1 98,78 
2. Kriško Juraj         57    55      2     96,49   
3. Bízik Peter            52    49      3     94,23 
4. Slováčik Juraj      24    22      2       91,67 
5. Ševčík Miroslav 77    69       8      89,61 
6. Jaroš Jozef           40    22     18       55,00    
7. Slamka Peter    9     1        8       11,11   
8. Kozár Štefan         10     0      10       0 
Reprezentantom C mužstva v tejto sezóne sa 
podarilo úspešne zvládnuť všetky plánované 
stretnutia, výsledkom čoho je postup mužstva 
do 4.ligy, ktorá sa hrá  v rámci nitrianského 
kraja 
tab. Okres Šaľa 
1 Trnovec C  10 10 0 0 141:39 30 
2 Šaľa B  10 7 0 2 108:54 23 
3 Mix Šaľa  10 6 0 2 81:63 20 
4 Močenok B  10 5 0 4 84:78 19 
5 LipamŠaľa  10 4 0 5 84:78 17 
6 Močenok A  10 2 1 7 72:108 15 
7 Vlčany 10 2 0 8 61:119 14 
8 Neded 10 0 1 8 35:127 10 

Touto formou vyjadrujeme poďakovanie Obecnému 
úradu v Trnovci nad Váhom za finančnú podporu 
ktorú poskytlo nášmu oddielu. Ďakujeme aj fanúši-
kom a priaznivcom stolného tenisu za účasť a pod-
poru na jednotlivých zápasoch.   
                         Miroslav Ševčík -  oddiel stolného tenisu 
 

TJ  Dynamo  Trnovec  nad  Váhom  –  stolný  tenis 
 

Starší žiaci ZŠ s MŠ v Trnovci 
nad Váhom postúpili do finále 
majstrovstiev okresu Šaľa 
v malom futbale. Dňa 14.4.08 
vyhrali základnú skupinu, ktorá 
sa uskutočnila na ZŠ v Trnovci 
nad Váhom.  

Výsledky: 
ZŠ s MŠ    v Trnovci n/V  -  
ZŠ s MŠ    Selice maď.      11 : 1 
ZŠ s MŠ    v Trnovci n/V  -   
ZŠ s MŠ    Selice slov.       10 : 1 
Selice slov. -   Selice maď.  2 : 2  
Žiaci boli na turnaj pripravovaní 
v rámci futbalového krúžku na 
škole pod vedením Mgr. Juraja 
Boženíka 
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2. Ladislav Kajma ajánlatát a 
tornóci kataszterbe tartozó 138 
és 139-es számú parcellán ta-
lálható ház eladására.  
3. A 148/6, 148/7 és a 148/8-
as parcellán található földterü-
let eladását Milan Blahonak. 
 

Feladatul adja: 
1. A felszámoló bizottságnak - 
javaslat kidolgozását a Tornóci 
Alapiskola az Óvodával rövid 
élettartamú mozgó eszközei-
nek a kiselejtezésére. Teljesí-
tés időpontja: a következő 
képviselőtestületi ülés.Felelős: 
a felsz. bizottság elnöke 
2. Megegyezni a földterület 
cseréjében Ivan Gašparíkkal. 
Teljesítés időpontja: a követ-
kező képviselőtestületi ülés. 
Felelős: a község elöljárónője.  
3. Kiegészíteni és aktualizálni 
Milan Blaho kérvényét. Telje-
sítés időpontja: a következő 
képviselőtestületi ülés. Fele-
lős: a község elöljárónője. 
 

É R T E S Í T É S 
 

   A Szlovák Halászszövetség Területi Szerve-
zetének vezetősége Tornócon meghívja falunk 
lakosságát a halászversenyre, amelyet szom-
baton, 2008 május 3–án  7.00 órától 12.00 
óráig rendez meg az AMERIKA III. halastón. 
A halászspecialitásokról és a gazdag tombolá-
ról gondoskodva van. 
 

Ë    

A helyi alapiskola Anyák napi ünnepséget 
szervez. Erre a kulturális eseményre 2008 má-
jus 11-én 16,oo órai kezdettel kerül sor a helyi 
kultúrház nagyhelyiségében, amelyre szeretet-
tel meghívunk és várunk mindenkit. 
 

Ë    

2008 június 28-án megrendezik a Felsö Jató 
és  Kulcsár szülötteinek, lakosainak, azok 
családtagjainak a 2. találkozóját, amelyre a 
szervezöbizottság  Tornóc  községgel együtte-
sen  szeretettel mindenkit meghív. Az esemé-
nyre Felsö Jatón  kerül sor a következö prog-
rammal: 

13.00 - 17.30    Kultúrmüsor 
18.00 -  tól   Szentmise a temetöben 
19.00 -  hajnalig   Búcsúi mulatság 

 

 

T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R    E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
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   A községi képviselőtestület Tornó-
con:        Tudomásul veszi: 
1. Az Andrášik urnak való földterület 
eladásáról szóló információt - a fela-
dat tart 
2. A kisforrású légszennyezést okozó 
üzemek légszennyezés után járó ille-
tékeiről szóló általánosan kötelező 
érvényű rendelet 2-es számú javasla-
tát - a feladat tart. A pénzügyi és ter-
vező bizottság állásfoglalást készít 
hozzá. 
3. A Tornóci Alapiskola az Óvodával   
rövid élettartamú mozgó eszközeinek 
a kiselejtezéséről  szóló javaslatát. 
4. Ivan Gašparík kérvényét és az épít-
kezési bizottság állásfoglalását. 
5. Milan Blaho kérvényét a 148/6, 
148/7 és a 148/8- as parcellán talál-
ható földterület megvételére. 
6. A Duslo Sellye rt.(Hydrostav ud-
vara) ajánlatát a tornóci kataszterbe 
tartozó 377/6, 377/9, 377/10, 388, 
392, 396, 398 és 399- es parcellák 
megvételére 6558 m2-en 85.-Sk/m2 
értékben. 

Jóváhagyja: 
1. 2008 március 26-án benyújtott 
ajánlatot a kapitális kiadások meríté-
sére. 
2. Štefan Chvíľa, és Zuzana Chvíľo-
vá házaspár kérvényét földterület 
megvételére az újonnan kialakított 
667/29 -es parcellán 46 m2 beépített 
területtel egy egész részben, a 
6/2008-as geometriai tervvel bemér-
ve 350.- Sk/m2 értékben, teljes ös-
szegben 16.100.-Sk. Az átíratással já-
ró költségeket a vevők állják. 
3. A Vincze házaspár lakásbérletének 
a meghosszabbítását 2010 június 30 –
ig. 
4. A Duslo Sellye rt. (Hydrostav ud-
vara)  a tornóci kataszterbe tartozó 
377/6, 377/9, 377/10,  388, 392, 396, 
398 és 399- es parcellák megvételét 
6558 m2-en 85.—Sk/m2 értékben, 
valamint beleegyezik a tárgyi teherbe 
való vételével (az áteresztő állomás).  
5. A község polgármesterének a 
2007-es év IV. negyedévére vonatko-
zó jutalmát.  
 Nem hagyja jóvá: 
1. A földterület eladását Ivan Gašpa-
ríknak. 

A tornóci községi képviselőtestület 
2008 március 31-én megtartott 11. üléséről 

 

  

 
 
 
 
    Április 11–én Szlovákia egész területén egynapos kampány zajlott le, amelyet 
1997 óta a Rákellenes Liga kezdeményez – ez a Nárciszok napja. 
     Éppen ez a sárga, nem feltűnő virágocska a nárcisz, ami a kezdődő tavasszal 
éled fel, lett a legszörnyűbb betegség - a rák elleni harc jelképe. 
     Ezen a napon iskolánk tanulói a falut járták és nárciszokat osztottak. Gbúrová, 
Garčárová és Boženíková tanítónőkkel együtt 13.600,- Sk-t sikerült összegyűjte-
niük.  
     Mindenkinek, aki falunkban bekapcsolódott ebbe az egynapos kampányba, hála 
és csodálat jár. A jelképes nárciszvirág feltűzésével nemcsak azokkal való együt-
térzésünket fejeztük ki, akiket ez a betegés elért, hanem kifejeztük köszönetünket 
és elismerésünket azoknak is, akik ez ellen a szörnyű betegség ellen küzdenek és 
keresik az utat a jobb jövő érdekében.                                
                                                                                        Mgr. Soňa Boženíková 

 



B á b j á t s z ó k    a z    ó v o d á b a n 
   A nevelődélelőtt tarkításának keretén belül óvodánkat szerdán, 2008 április 16 -án meg-
látogatták az újvári Szabadidőközpont bábjátszói.  A gyerekeknek a „Misko és barátai“ el-
nevezésű bábjátékot játszották el.  A lenyűgöző bábokkal a gyerekek korához megfelelő 
módon közelítették meg a pajtás iránti baráti viselkedés fontosságát, mivel ebben az iskolát 
megelőző időszakban fejlődnek ki a viselkedési formák és az ember értékrendszerének az 
alapjai. A bábszínház lehetővé tette a gyerekeknek megérteni, miért fontos a pozitív vi-
szony a másik emberhez, nem tolakodó módon tudni azt kifejezni, nem kigúnyolni néze-
teit, nem bevágni más szavába, nem okozni csalódást, igaznak, nyíltnak lenni, és nem ag-
resszívnak. Taktikusan tudni kifejezni nemtetszésünket, a másikat füllel, szemmel és szív-
vel hallgatni a legfontosabb mindenki számára. A bábszínháznak sikere volt és a gyerekek 
a szereplőket az odaillő tapssal jutalmazták meg.  
                                                                                    Az óvoda  kollektívája nevében M. Vančíková 
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      A Tornóci Alapiskola és Óvoda 2008 március 18 - án beszélgetést szervezett az alapiskola 
7. és 8. osztályos tanulói számár a „ Sellye -  a megelőzés városa“ projekt keretén belül. A be-
szélgetés témája igencsak aktuális volt - 

„Az internettől és a számítógépes játékoktól való függőség“. 
A mai modern kor  sok jó dolgon kívül hoz magával olyanokat is, amelyeket először meg kell 
érteni és meg kell tanulni, hogy helyesen és biztonságosan legyenek felhasználva. Az ilyen dol-
gok egyike az internet is, és a benne fellelhető rengeteg információ. A fiatalságnak meg kell ér-
tenie és tudnia, hogy nem minden, ami az interneten található, igaz és valóságos. Gyakran téves 
információkat tudhatunk meg, amit az embernek rezervával kell kezelnie. Fontos tudni kiválas-
ztani a helyeseket. Számítógépes játékok voltak és lesznek is. Nekünk szülőknek és taní-tóknak 
meg kell tanulnunk velük együtt élni és akceptálni őket. De jogunk  és kötelességünk is meg-
mutatni  a gyerekeknek az utat, és már csak rajtuk múlik, hogy azon indulnak-e el. Butaság len-
ne megtiltani nekik játszani őket, de legalább alapinformációknak kell lenni róluk, hogy  a játék 
megfelel-e az életkoruknak, nem propagál és nem tanít-e hazárd - és erőszakos játékokra, nem 
ösztönöz-e drog és az alkohol fogyasztásra, valamint nem diszkriminál-e. Fordított esetben a já-
tékok odafigyelésre tanítanak, fejlesztik a gondolkodást és a képzelőerőt, sokuk tanulságos és 
tanító. Fontos arra odafigyelni, hogy a gyermek ne töltsön túlzottan sok időt a számítógép előtt, 
ami később szociális elszigeteltséghez, környezete és az kortársaival való kommunikáció képes-
ségének elvesztéséhez vezethet. 
Mikor lehet az ember függő a számítógépes játékoktól? 
ü ha szinte ki sem lép a szobájából, lakásából 
ü nem találkozik személyesen a barátaival, osz- 
     tálytársaival, kollégáival 
ü mellőzi a családot és a családi kötelességeket 
ü rendszertelenül táplálkozik és alszik 
ü nem törődik személyi higiéniájával és a külső- 
     jével 
ü rosszabbodik a munka vagy iskolai teljesítménye 
Iskolánkban ez a téma nagy visszhangra talált. A tanulók maguk kapcsolódtak be a beszélgetés-
be és mindkét fél - a tanulók és az előadó tanító is több dolgot megtanultak erről a problémáról.                                                                 
Horváthová Martina 
 

TÁRSADALMI  ROVAT 
Március - Április 

  Születtek : 
 

  Kleinhappel Sarah 
  Liptai Leonard 
  Eremiaš Matúš 
  Hlubocký Timur 
  Iványi Adam 
  Petréč Sebastián 
 

Jubilánsok : 
 

              70 éves:     Zelenka László   
Varsányi Mihály 

75 éves:  Bartolen Erzsébet
Boženík Ilona

Oláh Mária
Réső András

80 éves:          Holec István
Hulák Erzsébet

Ruisl Etel
        85 éves:        Belovič Ilona

 Házasságot kötöttet: 
 

  Rabina Andrea 
           és 
  Koller  Lukáš 
 50. éves házasság kötés: 
 

  Bartovics Irén 
          és 
  Kolečáni Dezső  
     

Elhunytak : 
 

 Farkaš Nándorné – 62 é.
Ďurík Irén – 77 é.

 Jároši György– 77 é.
  
 

Turizmus és a természet védelme 
   A természetjárás és a turizmus olyan tevékenységek, amelynek egyre több ember szentel 
időt szabad idejében. Bármerre is indulunk el a természetjárás során, mindenhol találunk 
helyet a fizikai és szellemi pihenésre, az energia feltöltésére, új ismeretekkel és élmények-
kel való gazdagodásra.   
   A sértetlen, gyönyörű természet váltakozik a gondos emberi kéz által megművelt ter-
mészettel. 
Gyakran látni azonban olyan dolgokat is a természetben, ami elszomorít: kíméletlenül ki-
vágott fákat, a védett növények letaposott maradványait, szemétdombokat a patakok és fo-
lyók mentén, a gondatlan természetjárók által kiégetett erdőket.  
   Szerencsére, a természet iránti érzéketlenségről szóló szavak csak az emberek kisebb 
részére vonatkoznak. A legtöbb látogató, s főleg azok, akik már régebben a természetet ra-
jongói értékelni tudják a sértetlen természet értékeit és szépségeit, és tudnak megfelelően 
viselkedni is. Ezek közé tartoznak talán a turisták is, akiknek a természet a második ottho-
nukká vált. 
   2008 április 5 -én a „Gyalogos természetjáró idény megnyitása“ címmel a KST TJ Junior 
Sládkovičovo egyesület turistáinak akciója zajlott, amelyen résztvett alapiskolánk turista-
körének 19 tagja is. Az útvonal 11 km hosszú volt, Szeredtől a Vág mentén, Vágától egé-
szen a Kaskádára, ahol az akció virslisütéssel folytatódott. A szép idő és a kitűnő hangulat 
hozzájárult a gyerekek fizikai és szellemi egészségének megerősítéséhez.  
                                                                                                                          PaedDr. Klincková Eva 
 

 

Az alapiskola képzőművészeti kö-
rének tevékenységéről 

 

A képzőművészeti kört 14 diák látogatja. Az 
érdekes program keretén belül, amelyet Mgr. 
I.Garčárová készít nekik, többféle technikával 
dolgoznak. Igazán nagyon ügyesek, erről ta-
núskodnak az alkotásaik is.  2008 április 9-én 
heten közülük vezetőjükkel együtt a Nyitrai 
Nemzeti Galériába utaztak, ahol a “Huszadik 
század művészete“ elnevezésű kiállítás volt 
látható. A gyerekek megnézték a ma élő hazai 
és külföldi képzőművészek érdekes képeit. 
De ez nem volt minden. Mišeková  képzőmű-
vészeti pedagógusnő, foglalkoztatta őket  a 
képzőművészeti teremben, ahol egy és fél óra 
időre kis művészekké váltak. Kartonpapírt, ra-
gasztószalagot, akrilfestéket és ecsetet kaptak. 
Saját fantáziájuk segítségével aztán gyönyörű 
alkotásokat hoztak létre, amiért dicséretben 
részesültek. Olyan büszkék  voltak  festmé- 
nyeikre, hogy mobiltelefonjuk segítségével 
megörökítették őket, hogy otthon megmutat-
hassák osztálytársaiknak és  szüleiknek. Az 
akció nagyon tetszett mindenkinek, és Miše-
ková pedagógusnő meghívta őket az elkövet-
kező kiállításokra és alkotó műhelyekre. 
A gyerekek végezetül köszönetet mondtak 
neki és biztosították arról, hogy szívesen el-
jönnek az ilyen tevékenységgel egybekötött 
következő kiállításra is. 
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  Rendőri Testület Járási Igazgatóságának a leveléből 
........ A 2007–es év folyamán és a 2008-as év megfigyelt idő-
szakának első hónapjaiban a közlekedési balesetek kedvezőtlen 
alakulása volt jellemző a közúti közlekedés nem motoros részt-
vevőinek körében. Ez vonatkozik főleg a járókelőkre, valamint 
a kerékpárosokra, akik a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb 
csoportjába tartoznak. 
........ Fontos kihangsúlyozni, hogy a törvény értelmében  a 
kerékpáros is a motoros jármű vezetői közé tartozik és rá is érvé-
nyes a az alkoholfogyasztás tilalma a közlekedés előtt vagy alatt, 
amit sokan alábecsülnek. 
Ismételten figyelmeztetünk, hogy minden 12. közlekedési bale-
setnél a baleset résztvevőjénél alkoholfogyasztást állapítottunk 
meg. 
 Fontos tudatosítani, hogy minden járókelő és kerékpá-
ros ki van téve bizonyos veszélynek és csak az ő érdeke, hogy 
igyekezzen ezt minél jobban csökkenteni. E célból fontos ügyel-
ni arra, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok jól láthatóak le-
gyenek, oly módon mozogjanak, ahogy azt a közúti közlekedés-
ről szóló törvény előírja számukra, az úton való átmenetkor has-
ználják a kijelölt gyalogátjárókat és egyben tudatosítsák  a volán 
mögött ülő sofőrök feltételeit ........... 
 

Tavaszi nagytakarítás 
 

  Megérkezett a várva várt tavasz. Azért, hogy  kint jól érezzük 
magunkat, takarítunk és rendbe hozzuk környezetünket. Ebből 
az alkalomból a községi hivatal Tornócon tavaszi  nagytakarítást 
szervez, amely 2008 április 30-tól 2008 május 6-ig fog tartani. 
   Ebbe az aktivitásba  kapcsolódik be a  Tornóci Alapiskola is, 
amely  2008 április 30- án brigádot szervez. Gyermekeink rend-
be hozzák és megszépítik az iskola környékét, összegyűjtik  a 
szemetet. Ez a tevékenység nagyon értékes, mert elmélyíti a gy-
erekek természethez és a környezetükhöz  fűződő viszonyát, 
amelyben élnek. Szeretnénk felszólítani a lakosságot  is, hogy 
kapcsolódjon be a tavaszi nagytaka-rításba és mindenki a lehe-
tősége szerint  járuljon hozzá, hogy községünk tiszta és zöldöve-
zettel  teli legyen.  
2008 május 2-ára  az  osztályozott elektronikai hulladék gyűj-
tését szerveztük meg, amelybe beletartoznak  a rádiók, magneto-
fonok,  lemezjátszók, tévékészülékek (nem lehet eltörve a képer-
nyő),  monitorok, számítógépek, elektromos hangszerek, zseb-
számológépek. Az elektronikai hulladékot a faluban fogják gy-
űjteni és kérjük a lakosokat, hogy rakják ki őket a ház elé.  
Hétfőn, 2008 május 5–én  falunkban a rendszeres osztályozott 
hulladákgyűjtésre kerül sor. A polgárok ezt a szolgáltatást már 
megszokták, mert minden hónap első hétfőjén valósul meg. Kér-
jük a lakosságot, hogy az egyes hulladékot   rakják a zsá-kokba, 
amelyeket erre a célra kaptak.  
A kék zsákok a PAPIRRA vannak (újságok, folyóiratok, ké-
peskönyvek, dobozok, tasakok liszttől, iratok, füzetek ..) 
A sárga zsákok a PLASZT anyagokra (PET üvegeket – ös-
szenyomni:!!!) 
A fekete zsákok az  ÜVEGRE  (üvegflakonok, befőttes üve-
gek, üvegcserepek ...) 
 

Ezúton kérjük a lakosságot, ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne 
legyen beszennyezve, mert az a továbbiakban értékesítve lesz. 
Ezekben a napokban az osztályozott hulladékgyűjtőudvar 
a következőképpen lesz nyitva: 
2008.5.1.   -    9.oo - 12.oo    és    14.oo -  18.oo   óra között 
2008.5.2.   -    9.oo - 12.oo    és    14.oo -  18.oo   óra között 
2008.5.3.   -    9.oo - 12.oo    és    14.oo -  18.oo   óra között 
2008.5.3.  -    9.oo - 12.oo    és    14.oo -  18.oo   óra között 
 

Az osztályozott hulladékgyűjtőudvarba  a további  osztályozott 
hulladékfélét lehet kivinni: fóliadarabok, plasztok, műanyag 
csomagolóanyagok, játékok és más plasztanyagok, tetra pack 
csomagolások, gumiabroncsok,  autóelemek (akkumulátoros és 
egyszeri kicsi), fémhulladék, bútorok, apróbb építkezési hulla-
dék, biológiai hulladék (fű, falevél és más komposztálásra al-
kalmas anyag, de a faágak is, amit össze kell zúzni, ezért ezeket  
csomagokba kell összekötni). 
Felszólítjuk a lakosságot, hogy  kapcsolódjon be ebbe az akció-
ba. Reméljük, közös erővel sikerül elérni, hogy falunk  tiszta és 
szépen rendezett legyen  és ne csak ilyenkor tavasszal,  hanem 
az egész év folyamán. 
                                                                       Melegová Gabriela 
 

 

- Falopás. A községi rendőrség járőrszolgálata az ún. Amerika II területén fa-
lunk két lakosát érte tetten falopás közben. Az esetet tárgyi hovatartozása 
alapján átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata. 
- Gyom égetése. A községi rendőrség járőrszolgálata   észlelte, hogy az Alvég-
ben  egy családi ház kertjében gyom égetése folyik. A ház tulajdonosa azzal 
magyarázta ki magát, nem tudta, hogy a község általánosan kötelező rendelete 
alapján tilos a gyom égetése. Az esetet mint  kihágást intézték el pénzbírság 
kiszabása útján. 
- Verekedés a házastársak között.  
Kiskorú gyermek a rendörségre  
való bejelentése alapján,  beavatkozásra került sor, mivel szülei alkoholos álla-
potban összeverekedtek. Az eset mint kihágás lett elintézve. A gyerekeket  a 
nagymama vette át.  
- Kihágás a nyilvános rend megsértésében. A községi rendőrségre jelentették, 
hogy az öreg kocsma közelében egy férfi fekszik az úton, aki az ébresztési kí-
sérlet ellenére sem reagál. E bejelentés alapján kihívták a gyors mentőszolgá-
lat mentőjét, ami polgártársunkat  a felélesztés után elvitte a kórházba kezelés-
re. Mivel ennél a polgárnál nem ez volt  az első eset, (egy hajléktalanról van 
szó), az esetet bejelentették a Sellyei Körzeti Hivatalba. 
- A nádas  égése az AMERIKA II –ben. 2008 április 3 -án  20.12 órakor ész-
lelték, hogy nagy területen ég a nádas. A helyszínre kihívták  a tűzoltókat Sel-
lyéről és a Duslóból is. A tűz eloltása több mint 3 óra hosszig tartott. Az oltás 
jelentős kárán, valamint a természet, fák, állatok és madarak megkárosításán 
kívül, a lakosságot más veszély is fenyegette, mint a vegyianyagok, a füst, a 
por és a tűz esetleges átterjedése a közeli házakra. Az esetet a Rendőrség szán-
dékos gyújtogatás gyanújaként kezeli. A tettes megállapítása esetén a kár meg-
térítésén kívül, néhányéves börtönbüntetés is vár rá.  
- A tartók ellopása. A községi rendőrségre a ház tetőjéről az esővíz elvezetésé-
re szolgáló csatorna tartóinak ellopása volt bejelentve. Az esetet mint ismeret-
len kihágást jegyezték be  és az ügyet vizsgálják. 
-Kutyatámadás az iskola területén. A bejelentés után, hogy az iskola területén 
sebesült kóbor kutya kószál, és támadja a tanulókat, megtörténtek a megfelelő 
intézkedések a kutya gazdájának megállapítására is.  Figyelmeztetjük a lakos-
ságot, hogy a kutyák szabad mozgása szigorúan tilos és ellentétben van az ál-
talánosan kötelező érvényű rendeletekkel. A kutya tulajdonosa, a kutyákról 
szóló törvény értelmében felelős a kárért, amit a kutyája okoz. A kóbor kutyák 
tulajdonosai megállapítása esetén, pénzbírságra lesznek ítélve. 
- Ruhanemű utcai árusítása. A járőrszolgálat észlelte, hogy a Jednota üzlet 
előtt egy helyi lakos különféle ruhaneműt árul engedély nélkül. Ezért a kihá-
gásért pénzbírságot kapott.  
- Gyom égetése. Pénzbírságot kapott falunk egy újabb lakosa ezért a kihágá-
sért, aki szintén gyomot égetett a kertjében. 
- Az erdőbe kidobott szemét. Pénzbírságot kapott falunk egy lakosa, akit a 
községi rendőrség járőrszolgálata tetten ért, amikor az autójából szemetet do-
bott ki az erdőben. 
- Halat fogott a halfogás tilalma alatt. A  községi rendőrség járőrszolgálata a 
Vízállás halastón 2008 április -én észlelte, hogy egy sellyei lakos a halfogási 
tilalom ideje alatt halászik a halastavon. Kihívták a Sellyei Körzeti Rendőrség 
járőrszolgálatát, aki az esetet a helyszínen átvette.  
- Verekedés a kultúrház előtt. 2008 április 1–én az esti órákban összevereke-
dett falunk két fiatalja. Az esetet mint kihágást jegyzik. 
- A személyi szabadság korlátozása. 2008 április 12–én az esti órákban a la-
kosság bejelentése alapján kihívták a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgála-
tát egy eseményhez, amikor is a családtagok között erőszakra és a személyi 
szabadság korlátozására került sor. Az esetet átvette a Sellyei Körzeti Ren-
dőrség.  
- Gyerekek támadtak gyerekekre. A községi rendőrségre jelentette egy szülő, 
aki Újtornócon lakik, hogy az iskolából való elmenetele előtt roma gyerekek 
támadják meg  kiskorú lányát, aki szülők nélkül már nem akar iskolába járni. 
E bejelentés alapján megbeszélés lett folytatva a gyerekek apjával, aki megí-
gérte, hogy ez nem fog megismétlődni. 
- Beköltöztek a házba. 2008 április 21-én az esti órákban a községi rendőrség-
re jelentették, hogy a családtagok engedélye nélkül az elhunyt anya házába 
hajléktalanok költöztek be. Az esetet megbizonyosodás végett átvette a Sellyei 
Körzeti Rendőrség járőrszolgálata. 
 

Telefon a Községi rendőrségre:    031/ 7781 575,    mobil  0905 479 859 
Hivatalos órák:  hétfőn 09.00 - 12.00 óráig és pénteken 14.00 -17.00 óráig  
 

Községi rendőrség nem végez állandó szolgálatot 24 órán keresztü. Hha nem 
vagyunk jelen, a sürgős eseteket a Sellyei Körzeti Rendőrségre kell bejelenteni 
a 158-as számon.                                                                                Štefan Macky 

A községi rendőrség jegyzőkönyvéből  
 



Az asztaliteniszezők befejezték a 2007/2008-as ve-
ersenyévadot. Az „A“ csapat az I. ligában a 9. hely-
et szerezte meg. 
Az I. liga  végső táblázata - nyugat 
1 ŠK UKF Nitra B 22 21 0 1 810:350 244:64 64 
2 STK N. Zámky A 22 15 2 5 648:496 186:122 54 
3 TJ GastGalantaA 22 12 4 6 641:498 181:127 50 
4 Domino Nitra A 22 11 5 6 589:579 156:152 49 
5 ŠK UKF Nitra C 22 7 8 7 584:608 151:157 44 
6 Sl.SládkovičovoA 22 8 3 11 605:599 148:160 41 
7 PKKomár.ŠahyA 22 5 8 9 533:601 143:165 40 
8 Ivanka p DunajiA 22 5 8 9 543:638 135:173 40 
9 TJ Tornóc A 22 6 6 10 586:631 144:164 40 
10 STK Senec A 22 7 3 12 532:610 138:170 39 
11 STK PC TTepláA 22 5 7 10 477:679 116:192 39 
12 OSTK TovarníkA 22 1 4 17 456:715 106:202 28 

Az egyes játékosok sikeressége a kettős játszmákban 
a következő: 
1. Óvary Peter         41    33      8    80,49 
2. Šabík Juraj         64  40    24    62,50 
3. Bízik Peter          41  18    23    43,90 
4. Polcik Vladimír  22    6      16    27,27 
5. Škuril Michal     58   14     44    24,14 
6. Slováčik Juraj    31    7      24    22,58 
A „B“ csapat a IV. ligában játszott, ahol is az I. he-
lyen végzett. A 3. ligába való jutásért a csapat 
Mojmirovce csapatával  küzdött meg. A találkozó 
végeredménye 9:5 és 4:9 , ezzel az állással  Tornóc 
bebiztosította csapatának a 3. ligába való jutást. 
  tab. 4.liga észak 

1 Tornóc B 22 21 0 1 1053:343 333:63 64 
2 Mojmíro A 22 16 3 3 931:516 273:123 57 
3 ŠOG NitraB 22 13 7 2 907:618 247:149 55 
4 Šaľa A 22 13 2 7 819:678 226:170 50 
5 TopoľčanyC 22 12 4 6 824:701 230:166 50 
6 Č.KlačanyA 22 12 3 7 784:748 207:189 49 
7 Ludanice A 22 11 4 7 769:761 206:190 48 
8 Lehota A 22 10 4 8 759:769 199:197 46 
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    Labdarúgás – a derbiben győztesen 
 
 
                              
 

 

Az utolsó előkészítő mérkőzésen  a mieink nem 
ízlelték meg a győzelem ízét.  Tornóc - Vozokany 
2:4 (1:2) Puskás T., Molnár E.; Diakovce - Tornóc  
2:1 (0:0) Janáč. 
A II.A.osztály Nitra-Šaľa 2007/2008 –as idény 
bevezető tavaszi részében a táblázat élén álló csa-
patok találkoztak. 
14.4. MOJMÍROVCE-TORNÓC 2.1 (0:0)  
Az elején a nézők  egészen kiegyensúlyozott ta-
lálkozót láttak.  A félidő után a hazaiak két percen 
belül kétgólos vezetést értek el.  A remény szikrá-
ját kecsegtette meg PuskásT., de kiegyenlíteni 
már nem sikerült. A forduló felállás.: Puskáš Sz. 
15.4. RIŠŇOVCE- TORNÓC  2:2 (0:2) 
A vendégek a hazaiakat már a 2. per. megkezdték 
Janáč góljával. A  22. percben szép lövéssel hoz-
zátette Puskáš Sz.a második gólt. A második féli-
dőben  a hazaiak jobban indítottak  és sikerült kie-
gyenlíteniük. Aztán az utolsó másodpercig nem 
volt biztos, hogyan is végződik a mérkőzés. Az 
utolsó pillanatokban  Janáč menekülés után átlőtte 
a kaput.. A pontok elosztása igazságos.   
16.4.  TORNÓC -ALEKŠINCE 1:1 (1:0) 
A hazaiak nagy erőbedobással támadták a vezető 
csapatat és a  8.percben. Obycký J. megnyitotta az 
állást. Kár a kihasználatlan esélyekért.A m,ásodik 
félidőben a hazaiak ellenálltak a nyomásnak egé-
szen  a 81. percig.  Puskáš Sz. egyedüli inditása 
nem hozta meg a hatást.  Remekül fogott Žilinský 
J. A forduló felállásában:  Žilinský J. 
17.4.  HÁJSKE- TORNÓC  1:0 (0:0) 
Mindkét edző megegyezett abban, hogy védence  

ik soraiban  olyan teljesítményeket láttak, amelyek 
felett el kell gondolkozniuk és talán így tesznek 
maguk a labdarúgók is,  A gyenge mérkőzésen vé-
gül jött egy szép pillanat, amikor az 50. percben P. 
Chudáčik döntött a végeredményről. 
18.4. TORNÓC -KRÁĽOVÁ N/V 3:1 (1:1) 
Szép időben a 150 néző jó derbi mérkőzést látott. 
A vendégek vezetését Timár fejese hozta meg. 
A félidőig  Puskáš T. kiegyenlített. A pontokról a 
78.és  a 83. percben  Janáč Ľ. döntött. A forduló fe-
lállásában: - Janáč Ľ. 
CABAJ-ČÁPOR – TORNÓC 0:0 
Aki nem látta, nem hiszi el, hogy a hazaiak mi 
mindent dobtak el. Fél óra után Čeme az oszlopra 
mérte a fejest, őt perc múlva ugyanaz a játékos 
nem értékesítette még a bütetőrúgást sem. A végén 
a hazaiak mindent vagy semmit alapon játszottak, 
de Ulan csak a kapufát találta el. Tornóc végülis ér-
tékes pontot szerzett magának. 
 

1. Alekšince 19 14 3 2 59:28 45 
2. Mojmírovce 19 13 2 4 48:32 41 
3. Cabaj-Čápor 19 11 3 5 48:31 36 
4. Tornóc 19 8 6 5 45:26 30 
5. H.Lefantovce 19 9 2 8 43:38 29 
6. Ivanka 19 9 1 9 49:38 28 
7. Lužianky 19 9 1 10 36:30 27 
8. Hájske 19 8 2 9 34:39 26 
9. Svätoplukovo 19 8 1 10 49:48 25 
10.Poľný Kesov 19 5 5 9 34:56 20 
11.Kráľová n/V 19 5 4 10 33:43 19 
12.V.Zálužie 19 6 1 12 30:50 19 
13.Diakovce 19 5 4 10 25:50 19 
14.Rišňovce 19 3 6 10 23:47 15 
 

Serdülők 1.C oszt. 
 

Močenok-Tornóc 2:6 (1:1) R. Sztojka 3, P. 
Sztojka, M. Dymák, L. Kukla, 
Tornóc -Nové Sady 1:0 (1:0) – öngól 
Tornóc-Mojmírovce 5:0 (2:0) Kántor, Vri-
čan, R. Sztojka, P. Sztojka, P. Páleš, M. 
Dymák ;  
Kráľová n/V – Tornóc 0:6 (0:1) M.Dymák 
4, L.Kukla, P.Stojka 
1. Alekšince 16 13 2 1 104:19 41 
2. Tornóc 15 12 0 3 69:19 36 
3. Neded 16 11 2 3 69:22 35 
4. Nové Sady 15 9 4 2 42:28 31 
5. Cabaj-čápor 17 9 2 6 49:37 29 
6. Dražovce 16 7 0 9 39:39 21 
7. Močenok 16 6 2 8 31:53 20 
8. Diakovce 15 5 2 8 39:54 17 
9. Mojmírovce 15 4 3 8 27:44 15 
10.Kynek 16 4 2 10 33:63 14 
11.V.Zálužie 16 3 1 12 21:64 10 
12.Kráľová n/V 15 1 0 14 15:96 3 

 

 

Tanulók 
Tornóc-Mojmírovce 7:0 (3:0) P. 
Sztojka 3, Kuruc 2, M. Farkaš, M. 
Motolík 
Tešedíkovo -Tornóc 2:0 (0:0)  
Tornóc -Jelka 1:0 (0:0) P. Sztojka 
Pata -Tornóc 0:1 (0:1) P.Sztojka 
Tornóc – Neded 4:3 (2:2) P.Stojka 2, 
T.Čerhák, M.Farkaš. 
 
1. Or.Potôň 18 17 0 1 98:8  51 
2. Ivanka 18 14 3 1 90:12 45 
3. Trstice 18 10 3 5 61:30 33 
4. Jelka 18 10 1 7 47:37 31 
5. Sládkovičovo 18 9 3 6 62:40 30 
6. Tešedíkovo 18 10 0 8 50:44 30 
7. Neded 18 9 1 8 58:35 28 
8. Tornóc 18 8 3 7 40:34 27 
9. Vlčany 18 8 2 8 47:50 26 
10.H.Kráľová 18 6 4 8 41:40 22 
11.Mojmírovce 18 7 0 11 30:64 21 
12.Pata 18 3 0 15 17:88 9 
13.Cabaj Čápor 18 2 0 16 17:85 6 
                                        Feldolgozta : Š. Kočiš 

9 Volkovce B 22 10 3 9 777:719 209:187 45 
10 Čab A 22 9 4 9 787:711 208:188 44 
11 Z.MoravceA 22 9 4 9 769:788 198:198 44 
12 Dom Nitra  22 9 4 9 768:753 197:199 44 
13 ŠOG NitraC 22 4 1 16 574:934 136:260 30 
14 Dlhá n/V. A 22 3 1 18 612:886 144:252 29 
15 Žitavany A 22 1 1 20 376:1055 65:331 25 
16 Vráble C 22 0 1 21 481:1010 90:306 23 

A  játékosok sikeressége a kettős játszmákban a kö-
vetkező: 
1. Machálik Marián   82  81    1 98,78 
2. Kriško Juraj         57    55      2     96,49   
3. Bízik Peter            52    49      3     94,23 
4. Slováčik Juraj      24    22      2       91,67 
5. Ševčík Miroslav 77    69       8      89,61 
6. Jaroš Jozef           40    22     18       55,00    
7. Slamka Peter    9     1        8       11,11   
8. Kozár Štefan         10     0      10       0 
A „C“ csoport képviselőinek sikerült ebben a sze-
zonban minden tervezett találkozót sikeresen vég-
rehajtani, aminek eredménye a csapat 4. ligába va-
ló jutása, ami a nyitrai kerület keretében játszódik 
Sellye járás táblázata 
1 Tornóc C  10 10 0 0 141:39 30 
2 Šaľa B  10 7 0 2 108:54 23 
3 Mix Šaľa  10 6 0 2 81:63 20 
4 Močenok B  10 5 0 4 84:78 19 
5 LipamŠaľa  10 4 0 5 84:78 17 
6 Močenok A  10 2 1 7 72:108 15 
7 Vlčany 10 2 0 8 61:119 14 
8 Neded 10 0 1 8 35:127 10 

Ezen  az úton fejezzük ki köszönetünket a Tornóci 
Községi Hivatalnak a pénzbeli támogatásért, amit 
szakosztályunknak nyújtott. Köszönjük 
az asztalitenisz rajongóinak és kedvelőinek részvé-
telét és támogatását ez egyes mérkőzéseken.               
Miroslav Ševčík -  az asztalitenisz szakosztály nevében 
 

Dynamo sportegyesület Tornóc - asztalitenisz szakosztály 

 

A Tornóci Alapiskola és Óvoda 
idősebb tanulói bekerültek a kis 
labdarúgás sellyei járási bajnok-
ságának a döntőjébe. A tornóci 
alapiskolában 2008 április 4–én 
lezajlott találkozón megnyerték 
az alapcsoport mérkőzéseit. 
 

Az eredmények: 
Alapiskola Tornóc - Alapiskola 
Selice magyar 11  : 1 
Alapiskola Tornóc - Alapiskola 
Selice szlovák     10  : 1 
Alapiskola  Tornóc - Selice 
szlovák - Selice magyar    2 : 2  
A tanulók Mgr. Juraj Boženík 
vezetésével az iskolai labdarúgó 
körben készültek fel a turnéra.  
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