
 

O Z N A M Y 
Obecný úrad a FK Dynamo usporiada 
XIII. ročník minifutbalového turnaja 
o Pohár starostu obce dňa 5. júla 2008 
so začiatkom o 9,oo hodine na 
miestnom futbalovom ihrisku. 
Súťažiace družstvá sa môžu prihlásiť na 
sekretariáte Obecného úradu do 4. júla 
2008. Štartovné je 100,- Sk. Prihlásiť sa 
môže družstvo, ktoré tvorí min. 6, max. 
10 hráčov. V každom mužstve môžu 
byť max. 2 hráči, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v obci, resp. nie sú členmi FK 
Dynamo Trnovec nad Váhom. Súpis 
s min. počtom hráčov je treba odovzdať 
pri prihlásení a uzavrieť pol hodiny pred 
zahájením turnaja. Súbežne bude 
prebiehať turnaj detí do 14 rokov. Tieto 
družstvá 

jomne pre sociálne slabšie rodiny. 
p.Čerhák: zabezpečiť rozhlas pri 32 b.j. 
Sagrisu, okolo  24-bytoviek je veľká 
burina; zabezpečiť farebné vrecia, aby 
komodity boli roztriedené tak, ako sa 
hlásilo v miestnom rozhlase; zvýrazniť 
prednosť v jazde v podjazde a tiež aj 
podjazd rozšíriť(realizuje sa); v obecných 
novinách  zverejniť diskusiu poslancov zo 
zasadnutí OZ.  
p.Čelítko: doriešiť  chodník pred p.Len-
csésovou, záchody, umyvárka v MŠ je 
v dezolátnom stave a potrebuje aj budova 
nutnú opravu; dať do novín informáciu  o 
uskutočnenom jednaní s vlastníkmi 
pozemkov na zriadenie nového stavebného 
obvodu; čo s Király Zoliho domom a  či sa 
tam  neuvažuje s otvorením ulice.  
Ing.Hrabovský: postriekať burinu na 
tenisovom  ihrisku, pokosiť tréningové 
ihrisko, bolo by potrebné odstrániť 
zábradlie a brány a ponúknuť jej skosenie 
chovateľom hospodárskych zvierat. 
starosta obce: v 1.kole výzvy dotácia na 
projekt rekonštrukcia ZŠ a MŠ nebola 
pridelená, treba rozhodnúť, ako 
postupovať ďalej; príprava na obecné dni. 
Zasadnutia sa zúčastnil RSDr.Peter 
Gomboš, ktorý informoval poslancov 
s pri-pravovanou akciou  druhého 
stretnutia rodákov Horného Jatova, ktoré 
sa uskutoční 28.6.2008, zároveň pozval 
poslancov a zamestnancov obce na 
organizované stretnutie. Oboznámil 
poslancov s účelom využitia finančného 
príspevku na uvedenú akciu, ako 
i požiadal o zabezpečenie obecnej polície 
v uvedený deň na Horný Jatov. 
Mgr.Boženík: upresnenie výšky 
finančných prostriedkov na akciu HJ 
(10.000,- Sk dotácia od VÚC, 20.000.- Sk 
od obce - obe budú zúčtované cez obecný 
úrad). 
V rámci toho, že RSDr. Gomboš vedúci 
soc.odd. ÚPSV a R v Šali  sa zúčastnil 
zasadnutia OZ,  bol požiadaný o pomoc 
pri riešení  problémov záškoláctva 
a zanedbávania starostlivosti o deti hlavne 
u rómskych spoluobčanov. Ak obec zistí 
zanedbávanie  starostlivosti o deti zo 
strany rodičov, treba zavolať štátnu 
bezpečnosť, s ktorými príde 
službukonajúci pracovník ÚPSVaR  
priamo na miesto.  
 

 

Budú stavebné pozemky v obci ? 
   Viacerí občania sa obrátili na Obecný 
úrad v Trnovci nad Váhom so žiadosťou 
o pridelenie stavebného pozemku, aby 
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Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e : 

- Správu likvidačnej komisie o vyradení 
školského majetku v MŠ a školskej jedálni. 
- Rozbor hospodárenia a plnenie rozpočtu 
obce za I. štvrťrok 2008 s vysvetlením 
nasledovných položiek na budúce 
zasadnutie OZ:  Obecná polícia – palivo, 
mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny; 
Verejná zeleň - príplatky; MŠ, ŠJ, ŠKD – 
výdavok. 
- Prípravu investičných zámerov obce: 
verejné osvetlenie, kamerový systém, 
rekonštrukcia budovy obecného úradu, 
ROP regenerácia sídiel, požiarna zbrojnica  
a sú-hlasí so začatím príprav týchto 
zámerov a zahájiť výberové konanie na 
prenájom požiarnej zbrojnice.  
- Žiadosť o odkúpenie pozemku firmou 
EXIMA s.r.o. 

s c h v a ľ u j e : 
- Predĺženie  nájmov bytov v bytovke súp. 
č. 303 a 304 do 30.06.2009 a predĺženie 
nájmov bytov v bytovkách súp.č. 78, 79, 
993, 994, 995 do 30.06.2011. 
- Návrh na vypracovanie žiadosti o NFP 
z fondov EÚ  
- Zberný dvor separovaných zložiek  
odpadu a kompostáreň nad 10 t firmou 
SPEKO Šaľa v sume 50.000.- Sk +DPH. 

n e s c h v a ľ u j e : 
- Predĺženie nájmu bytu v bytovke súp. č. 
304 pre R. a L. Mészárosových. 

u k l a d á : 
- Bytovej komisii prehodnotiť 
preobsadenie bytu v bytovke súp. č. 304 
podľa  evidovaných  žiadostí. 
 

V rámci diskusie odzneli nasledovné 
príspevky: 
Mgr.Boženík: žiadosť o zriadenie 
retardérov na ulici Dlhá v Novom Trnovci 
a  osadenie dopravnej značky „Prejazd 
zakázaný.“ 
p.Láng: doporučuje  zabezpečiť verejné 
osvetlenie v periférnych uliciach 
úspornými žiarovkami; rómske deti 
napádajú starých spoluobčanov - 
zabezpečiť,  aby obecná polícia sa viac 
pohybovala po Jatovskej ulici a upozornila 
ich;  rod. dom súp.č. 390,  vlastníčkou 
ktorého je Zuzana Melegová  a t.č. ho 
obývajú Rómovia,  je na predaj za 
výhodnú cenu. Treba pouvažovať,  či ho 

 Z  12. zasadnutia obecného zastu- 
   piteľstva v Trnovci nad Váhom 
           konaného 2. júna 2008 
 

 

Jednou z lokalít, ktorá sa ponúka na 
riešenie a realizáciu tohto zámeru, sú 
rozsiahle záhrady v časti obce smerom od 
základnej školy pozdĺž záhrad smerom na 
obec Selice. Táto lokalita bola schválená 
v územnom pláne obce. 
   Z tohto dôvodu sa dňa 30. mája 2008 
uskutočnilo v zasadačke kultúrneho 
domu stretnutie predstaviteľov miestnej 
samosprávy s občanmi, ktorí sú 
vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite. 
Starosta obce ich poinformoval o návrhu 
vybudovať lokalitu na IBV. Obyvatelia 
sa postupne vyjadrili a vyslovili svoj 
názor na celú záležitosť. 
Z rokovania vyplynuli tri návrhy riešenia: 
1. Prevod pozemkov podľa návrhu a 
územného plánu obce určených na IBV 
v danej lokalite ako celku na obec. 
2. Vlastník pozemku daruje obci časť 
pozemku určenú na vybudovanie cesty 
a inžinierskych sietí. S ostatnými 
priľahlými pozemkami nakladá sám. 
3. Prevod pozemku pod cestou s jedným 
priľahlým pozemkom do vlastníctva ob- 
ce, možnosť predkupného práva na tento 
pozemok pôvodnému vlastníkovi, resp. 
jeho rodinnému príslušníkovi po 
vyčíslení a započítaní nákladov 
súvisiacich s vybudovaním cesty 
a inžinierskych sietí. Pozemok z druhej 
strany cesty zostáva vo vlastníctve 
občana. 
Alternatíva č. 2 je vzhľadom na 
investovanie obce do všetkých 
inžinierskych sietí ( voda, kanalizácia, 
plyn, elektrina, cesta, chodníky) nereálna 
z dôvodu,  že obec 
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 V. obecné dni 
V dňoch 20. – 21. júna 2008 sa už po piaty raz uskutočnili obecné dni. Tento milý sviatok 
si už v srdciach našich občanov i rodákov z obce našiel svoje trvalé miesto. Program bol 
bohatý, všetko sa začalo už v piatok dopoludnia, keď žiaci Základnej školy s materskou 
školou odštartovali celý kolotoč podujatí svojou olympiádou. Bolo že to na školskom 
dvore smiechu a zábavy! Víťazov, samozrejme, odmenili vecnými cenami, ale každý žiak 
dostal aspoň malý darček. Popoludní sa pokračovalo v sále Miestneho kultúrneho stre-
diska speváckou súťažou Hľadáme spevácke talenty 2008.  
V sobotu  ráno sa pokračovalo už  od  ôsmej   
hodiny ráno. Vtedy  na miestnom chovnom  
rybníku Vermek  odštartovali  rybárske  pre- 
teky detí.  Za veľmi pekného počasia sa pre- 
tekov zúčastnilo  19 detí.   Deti lovili  s veľ- 
kým nadšením, čoho dôkazom bolo aj množ- 
stvo ulovených  rýb.  Víťazom  pretekov  sa  
stal Michal Keszeli,  na druhom mieste sa u- 
miestnil Milan Keszeli  a  tretí Marco Ostro- 
žanský.  
Popoludní o 17.00 otvorili kultúrny program na námestí deti zo základnej školy, ktoré 
s pani učiteľkami pripravili pestrý a veselý program; po nich vystúpil spevácky súbor 
Jesenné ruže, námestím zaznel krásny hlas mladej opernej speváčky Majky 
Mészárosovej. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nechýbali ani najlepšie piesne zo súťaže Spevácke talenty 2008. Po nich divákov potešili 
tanečníci, ktorí predviedli ukážky zo súťaže Tancuj srdcom 2. Svojich priaznivcov si 
našla dychová hudba Kesanka a Mrchane z Bánova, ďalší uprednostnili vystúpenie 
estrádneho súboru Féktelen komédiások z Kráľovej nad Váhom.  
Programom nás celé popoludnie sprevádzali Beátka Mészárosová, Majka Mészárosová 
a Gitka Fülöpová. Večer po dvadsiatej hodine uličná zábava pokračovala za sprievodu 
hudby skupiny ATLAS z Nových Zámkov. 
Na tejto akcii si skutočne každý našiel niečo pre seba. Veď tí, ktorých neoslovil hlavný 
program, si mohli vybrať z programov sprievodných. V zasadačke Miestneho kultúrneho 
strediska sa uskutočnila výstava fotografií. Fotografická výstava prezentovala obdobie od 
veku našich starých rodičov až po dnes. Fotografie boli pripravené z originálnych 
materiálov fotografickou tlačou na plátno.  
Deti zo základnej školy a materskej školy spolu s pani učiteľkami ozdobili svojimi 
prácami priestory kultúrneho domu a tým prispeli k spríjemneniu a skrášleniu atmosféry 
obecných dní. 
Záujemcovia si mohli v kultúrnom dome rovnako prezrieť aj výstavu prekrásnych 
bonsajov, ktorú nám pripravil Ing. J. Hrabovský. A tí najmenší si mohli dať namaľovať 
tváričku podľa vlastného gusta. 
Vďaka úsiliu organizátorov a účinkujúcich bolo celé podujatie mimoriadne vydarené. 
Prialo nám aj počasie, slniečko sa na účastníkov radostne usmievalo. Verme, že rovnako 
sa na nás všetkých bude usmievať aj pri ďalšom ročníku obecných dní, ktoré už majú 
v živote našej obce svoje pevné miesto. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
máj - jún 

  Narodili sa : 
 

  Gregor Lacko 
 Samuel Eremiáš 
 Daniel Vince 
 Sára Slámová 
 Perla Sztojková 
 Dominik Koller 

 

Jubilanti : 
 

75 rokov:  Helena Hajtmanová 
 Irena Kosztanková 
 Jozef Láng 
 Magdaléna Tabačeková  
85 rokov:   Lina Molnárová   

 

Uzavreli manželstvo: 
 

Ing. Tomáš Rábek a 
Erika Bogdányová 

 

Jozef Mihálik a Ľudmila Bartusová   

Opustili naše rady : 
 

Valéria  Horváthová - 76 r. 
Ivan Ozaj – 63 r. 

Jozef Hraňo – 62 r. 
Margita Zalubelová – 70 r. 

Emília Szüllőová – 65 r. 
František Vreba – 63 r. 

pokračovanie zo strany 1 
by nemala pokrytú návratnosť 
vynaložených prostriedkov. 
Zo stretnutia vyplynulo, že občania 
dotknutej lokality majú záujem riešiť 
vytvorenie nového stavebného obvodu, 
bude však potrebné dohodnúť ďalšie 
podmienky postupu: 

1. súhlas všetkých vlastníkov 
2. vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
3. prístup a súvislá lokalita. 

Rovnako bude potrebné vyčísliť náklady 
na kompletné riešenie navrhovanej 
aktivity. 

 

 

 

 

Poďakovanie 
  Len prednedávnom si prvýkrát sadli do 
školskej lavice, tváre dychtivé, zvedavé 
očká. Zápasili s písmenkami, bojovali 
s matematikou, neskôr zvíťazili nad 
záhadami fyziky i chémie. V piatok za 
sebou naposledy zatvorili dvere deviatej 
triedy, posledný raz sa za nimi zatvorila 
brána školy. 
   Predtým sa však rozlúčili s učiteľmi 
a učiteľkami, i so svojimi spolužiakmi. 
Symbolicky odovzdali kľúč ďalším 
žiakom. 
   K tomu, aby ich rozlúčka so základnou 
školou prebehla dôstojne, sa svojou 
prácou pričinili rodičia a zároveň 
sponzori tejto akcie. Dovoľte vysloviť 
poďakovanie za ich prácu i dary, najmä 
rodine Takácsovej, Juskovej, Gaálovej a 
Zalubelovej. Aj vďaka Vám si naše deti 
budú na túto udalosť s láskou spomínať.        
I.M 



Krátke správy z Materskej školy 
MDD 
Týždeň detskej radosti sa v tomto mesiaci jún niesol v znamení nevyčerpateľného 
množstva aktivít pre naše deti, zaujímavé ranné hry, divadielko „O prešibanej líške“, 
spoločné posedenie pri ohníku spojené s opekaním, návšteva uja poľovníka pána 
Karola Élesa a ukážka výcviku jeho psov. 
 

HUBERT 
Prekrásne strávené dva dni plné slniečka, spoločných hier, súťaží a chutného gulášu 
na strelnici „HUBERT!. Veľká vďaka patrí pani Valérii Horváthovej, ktorá túto akciu pre 
nás pripravila. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NITRA 
19. júna sa trieda Vrabčekov a Hríbikov  
vybrala do DAB v Nitre. Viezli sme sa  
„poschodovým“ autobusom a videli pre- 
krásny muzikál „Veveričky“ o vzájomnej pomoci ľudí a zvieratiek, ale aj o sile 
kamarátstva. 
 

ŠAĽA 
26. jún bude patriť návšteve dopravného ihriska v Šali, ktorej sa zúčastnia deti 
najstaršej vekovej skupiny v rámci projektu „Môj kamarát Bezpečko“. 
 

Dúfam, že aj týchto niekoľko zaujímavých aktivít  prinieslo našim malým kamarátom 
množstvo zážitkov, nových poznatkov, prekvapení, ale hlavne radosti. 
Veľká vďaka patrí všetkým Veľkým kamarátom Materskej školy, ktorí nám s rea-
lizáciou týchto dní pomáhali. 
                                                                                                                           kolektív MŠ  
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Stretnutie po 50 rokoch 
Mnohí to poznáme z vlastnej skúsenosti... Hoci možno do školy sme nechodili práve 
s nadšením, po rokoch s nostalgiou spomíname len na tie pekné, veselé okamihy, na 
spolužiakov a spolužiačky, na láskavé tváre našich učiteľov. Radi sa s nimi po rokoch znova 
stretávame.V našej škole sa však uskutočnila stretávka, aká sa nekoná často. Dňa 10. mája 2008 
sa spolužiaci zo základnej školy stretli po neuveriteľných päťdesiatich rokoch! A bolo to naozaj 
úctyhodné stretnutie. Mnohí sa stretávame denne, ale niektorí sa odsťahovali a žijú aj 
s rodinami vo všetkých kútoch krajiny. Krásne a jasné tváričky detí sa za tých päťdesiat rokov 
zmenili, život ich poznačil nejednou vráskou, ale oči žiarili radosťou. Pozvanie prijal aj náš 
bývalý pán učiteľ Gašparík, našiel si čas a prišiel pozdraviť svojich bývalých žiakov, čím sa 
tieto krásne chvíle stali ešte slávnostnejšími. Prirodzene, nestretli sme sa už všetci, ale predsa 
sa dostavili mnohí absolventi z dvoch tried. S úsmevom, ktorý poznačili stopy smútku, sme si 
zaspomínali na tých, ktorí už dnes nie sú medzi nami, navštívili sme miestny cintorín, kde sme 
si uctili pamiatku zosnulých spolužiakov a triednej učiteľky pani Bogdanovej. 
 

Z listu národného koordinátora 
prevencie úrazov u detí a dorastu 
 

Motto: 
Každý život sa ráta ... 

Ako vždy, ide o sekundy ... 
 

Milí rodičia, milí priatelia, 
radi by sme sa Vám prihovorili pred 
letnými prázdninami. 
Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, 
aby sa všetky naše deti mohli zdravé 
a živé vracať domov. 
Blížia sa dvojmesačné prázdniny, 
čas radosti detí a čas spoločných 
dovoleniek. Pre deti ale prázdniny 
predstavujú veľké riziko úrazu. 
V tomto období je 100% nárast 
detských úrazov. 
Chceme Vašu pozornosť upriamiť 
na hlavné prázdninové riziká 
a možnosti, ako predísť alebo aspoň 
znížiť úrazovosť detí. Skúsme sa 
zamyslieť nad nasledujúcimi 
otázkami. Vie Vaše dieťa správne 
prechádzať cez cestu? Chodí po 
ľavej strane cesty, pokiaľ chodník 
nie je súčasťou cesty? Používa za 
zníženej viditeľnosti reflexné 
bezpečnostné prvky? Hrá sa na 
bezpečných miestach? 
Cyklistické prilby často zamedzujú 
smrteľným úrazom cyklistov. Veľa 
detí utrpí vážne úrazy hlavy po páde 
z bicykla alebo kolieskových 
korčúľ, kolobežky, či skateboardu. 
Pri jazde na kolieskových 
korčuliach alebo skateboarde treba 
vždy okrem prilby používať aj 
chrániče kolien a lakťov. Zlomeniny 
sú najčastejším úrazom detí. 
Nepodceňujte ani pitný režim. Pri 
pohybových aktivitách deti 
potrebujú oveľa viac tekutín ako 
dospelí. 
Úrazy v domácnosti, športové 
aktivity, pobyt pri vode predstavujú 
tiež nie malý podiel v úrazovosti 
detí. 
Pri otrave vždy konzultujte 
poskytnutie predlekárskej prvej 
pomoci na 24-hodinovej 
pohotovostnej linke Národného 
toxikologického informačného 
centra (www.ntic.sk) 
0911 166 066 alebo 02/5477 4166. 
Poznanie rizík a ich eliminácia je 
kľúčovým faktorom prevencie. 
Overte si, či Vaše dieťa vie, kam má 
zatelefonovať v prípade núdze, a že 
vie, čo má hovoriť. Všetky dôležité 
informácie z oblasti prevencie 
úrazov detí nájdete na webstránke 
www.zachranari.sk 
Žiaden rodič nie je schopný chrániť 
dieťa na sto percent pred úrazom. 
Preto nebuďme ľahostajní k cudzím 
deťom a dávajme na ne pozor 
spoločne. 
 

Želáme Vám všetko dobré a Vašim 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
 

My už áno!“ Tak znela odpoveď detí na 
otvorenej hodine anglického jazyka pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Srňánekovej. 
Otvorenej hodiny sa zúčastnili pani 
učiteľky a rodičia, ktorí boli s úrovňou 
a priebehom hodiny veľmi spokojní. 
 

V mene všetkých lúčiacich sa detičiek tretej triedy materskej 
školy úprimne ďakujeme celému personálu škôlky za 
obetavú prácu počas celých troch rokov. 
                                                                                 Vďační rodičia 
 

 

 

Pospomínali sme na 
nejedno detské 
huncútstvo.  Mali sme sa  
veru jeden druhému 
s čím pochváliť, o čom 
pozhovárať. Napriek 
uplynulému času bolo 
stretnutie radostné, 
spontánne, potešilo 
srdcia všetkých 
prítomných.  
Verme, že nebolo naším 
posledným a  stretneme 
sa spolu čo najskôr! 

 

http://www.ntic.sk)
http://www.zachranari.sk
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II. A trieda NITRA – ŠAĽA 2007/2008 
pokračovala poslednými kolami: 
20. kolo TRNOVEC – V.ZÁLUŽIE 4:1 
(2:1) 
Skóre otvoril v l8. min. Puskás T. a po 
hlavičke Legnera Z. bolo 2:0. Do polčasu 
hostia stihli streliť čestný úspech. Na 3:1 
zvýšil Puskás T. a v 89. min. peknou 
hlavičkou uzavrel výsledok Varga Š. 
V zostave kola – Žilinský J., Puskás T. 
21. kolo – IVANKA – TRNOVEC 1:0 
(0:0) 
Po vyrovnanom polčase rozhodla hlavička 
domácich do druhého rohu brány. 
22. kolo – TRNOVEC – H. 
LEFANTOVCE 1:0 (1:0) 
Domáci svoju územnú prevahu pretavili 
v gól už v 38. min. po úniku Bartusa Z. 
Ďalšie šance zostali nevyužité. 
V zostave kola – Ölvecký M., Bartus Z. 
23. kolo – DIAKOVCE – TRNOVEC 
2:2 (2:1) 
Pre domácich dôležitý zápas otvoril 
Takács. O chvíľu vyrovnal Bartus Z. 
Po priamom kope na polčasových 2:1 
upravil Besta. V druhom polčase domáci 
odišli kondične a na konečných 2:2 v 88. 
min. po priamom kope Ölveckého M. sa 
body delili. 
V zostave kola Žilinský J. 
24. kolo – TRNOVEC – LUŽIANKY 
2:3 (0:2) 
Domáci začali ospalo, čo hostia využili na 
dvojgólové vedenie. Na začiatku druhého 
polčasu po 11-ke bolo už 0:3. Dva góly 
Puskása Sz. už len skrášlili výsledok. 
Stretnutie nepresne rozhodoval Palkovič. 
V zostave kola – Puskás Sz. 
25. kolo – P. KESOV – TRNOVEC 1:0 
(0:0) 
V okyptenej zostave v slabom stretnutí si 
hostia trúfali aspoň bodovať. V závere 
zápasu po vylúčení BARTUSA Z. v 93. 
min. napokon rozhodol strelou z uhla 
Pálla. 
26. kolo – TRNOVEC – 
SVÄTOPLUKOVO 6:1 (4:0) 
 

1. Alekšince 22 18 3 1 133:26 57 
2. Trnovec 22 17 1 4 103:29 52 
3. Neded 22 16 2 4 104:35 50 
4. N.Sady 22 12 5 5 64:45 41 
5. Drážovce 22 11 0 11 58:58 33 
6. Cabaj-Čápor 22 10 2 10 58:52 32 
7. Diakovce 22 10 2 10 63:70 32 
8. V.Zálužie 22 7 1 14 38:74 22 
9. Mojmírovce 22 6 3 13 45:75 21 
10.Močenok 22 6 3 13 38:79 21 
11.Kynek 22 6 2 14 45:93 20 
12.Kráľová n/V 22 1 0 21 26:139 3 
 

Dlhá nad Váhom a Žihárec odstúpili zo 
súťaže. Do baráže postúpili – Sľažany, 
Lapáš, Alekšince. 
 

ŽIACI – KS SŽ J. 
OR. POTÔŇ – TRNOVEC 5:0 (2:0) 
TRNOVEC – SLÁDKOVIČOVO 6:0 
(3:0) – P. Sztojka - 4, M. Farkaš, T. Čerhák 
CABAJ-ČÁPOR – TRNOVEC 1:4 (0:3) 
– P. Sztojka – 2, T. Čerhák, M. Farkaš 
TRNOVEC – H. KRÁĽOVÁ 9:0 (4:0) – 
P. Sztojka – 3, K. Zsille – 2, P. Kuruc, M. 
Farkaš, M. Keszeli, T. Čerhák. 
IVANKA – TRNOVEC 1:0 (1:0) 
TRNOVEC – M. DVORNÍKY  4:1 (1:1) 
– P. Sztojka, Mich. Keszeli, Mil. Keszeli, 
Z. Baricza. 
VLČANY – TRNOVEC 1:2 (1:2) – P. 
Sztojka, M. Farkaš. 
TRNOVEC – TRSTICE 2:2 (0:1) – P. 
Sztojka, P. Janáč 
 

Konečná tabuľka 2007/2008 
1. Orech.Potôň 26 25 0 1 143:11 75 
2. Ivanka 26 19 3 4 111:28 60 
3. Trstice 26 17 4 5 105:38 55 
4. Tešedíkovo 26 15 2 9 80:54 47 
5. Trnovec 26 13 4 9 67:45 43 
6. Neded 26 13 1 12 87:51 40 
7. Jelka 26 11 4 11 58:52 37 
8. Sládkovičovo 26 11 3 12 87:77 36 
9. Vlčany 26 11 2 13 65:78 35 
10.Mojmírovce 26 10 0 16 50:93 30 
11.H.Kráľová 26 7 6 13 49:73 27 
12.Pata 26 6 2 18 35:110 20 
13.M.Dvorníky 26 5 1 20 29:157 16 
14.Cabaj-Čápor 26 3 0 23 26:127 9 
 

Podrobnejšie k súťažiam v ďalšom čísle. 
Na záver sezóny FK ďakuje futbalistom, 
sponzorom, funkcionárom a divákom. 
                                       Spracoval Štefan Kočiš 
 

Klasifikačná komisia Slovenského 
stolnotenisového zväzu vydala 
Slovenský rebríček k 1.7.2008, v 
ktorom sa  naši hráči umiestnili 
nasledovne: 
        Poradie               Meno 
  48.                      Óvary Peter 
 103.                    Šabík Juraj 
 134.                    Bízik Peter  

TRNOVECKÉ  NOVINY  -   dvojmesačník  obce  Trnovec nad Váhom.  Vydáva:   Obec Trnovec nad Váhom   Zodpovedný:  Ing. Július Rábek 
Redakčná rada:  E.Bócsová, Ing. A.Motolíková, K.Zalubelová, RNDr. E.Belovičová, PaedDr. L.Kosztanko. Grafická úprava:  E.Bócsová 

Adresa pre poštový styk :  listy adresujte na obecný úrad a označte ich heslom  „Trnovecké noviny”.  Reg.č.:  OÚ Galanta  

       193.      Škuril Michal                                         201.         Slováčik Juraj  
Stolní tenisti budú mať v mesiaci júl hernú prestávku. Príprava na nasledujúcu sezónu 
2008/2009 začína stolnotenisovým sústredením dňa 6.8.2008. 
 

Vedenie oddielu stolného tenisu v Trnovci nad Váhom týmto praje všetkým 
nadšencom športu a stolného tenisu zvlášť príjemné prežitie leta a letných dovoleniek. 
                                                                                                     
                                                                                                          Miroslav Ševčík  
                                                                                                     oddiel stolného tenisu 
 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 

Vyše stovky divákov videlo pekné góly. 
Do polčasu skórovali Žilinský J. – hlavou, 
Bartus T. – hlavou, Jamrich M. – z prvej 
a Turian M. – hlavou. 
V 56. min. na 5:0 dal Ács M., ktorý 
o štyri minúty ukončil streleckú sezónu 
domácich. Konečnú bodku za stretnutím 
dal hosťujúci Glos strelou k žrdi. 
V zostave kola – Ács M. 
Hrali – Szitás, Jamrich, Klincko, Turian, 
Őlvecký, Žilinský, Bartus T., Doboš, 
Legner Z. Ács, Janáč, Varga, Balogh, 
Puskás T. 
Bilancia – Jar – Doma – 6    4  1  1  17:7   
13 b   - Vonku   7   0  3  4   5:9   3 b. 
Najlepší strelci – Puskás Sz. – 13, Janáč – 
12 
Konečná tabuľka 2007/2008 
1. Alekšince 26 18 4 4 96:43 58 
2. Mojmírovce 26 17 2 7 63:46 53 
3. Cabaj-Čápor 26 14 4 8 64:46 46 
4. Lužianky 26 15 0 11 62:37 45 
5. Hájske 26 13 3 10 49:48 42 
6. Trnovec 26 11 7 8 60:35 40 
7. Ivanka 26 12 1 13 59:58 37 
8. P.Kesov 26 10 5 11 48:67 35 
9. Rišňovce 26 9 6 11 40:54 33 
10.Svätoplukovo26 10 2 14 62:71 32 
11.Kráľová n/V 26 8 5 13 50:55 29 
12.H. Lefantovce26 9 2 15 48:63 29 
13.Diakovce 26 6 6 14 36:69 24 
14.V.Zálužie 26 6 1 19 35:80 13 
V.Zálužiu odrátali 6 bodov. 
 

DORAST I.C trieda 
TRNOVEC – DIAKOVCE 7:1 (4:0) – 
M. Dymák 2, R. Stojka 2, L. Kukla, F. 
Surányi, vlastný 
V.ZÁLUŽIE – TRNOVEC 1:2 (1:0) – 
R. Sztojka 2. 
TRNOVEC – KYNEK 12:1 (5:0) – 
F.Surányi – 4, M. Dymák – 3, R. Sztojka 
– 2, R. Stojka, P. Paleš, Ľ. Keszeli. 
TRNOVEC – DRAŽOVCE 3:0(1:0) – 
R. Stojka-2, P. Paleš. 
NEDED – TRNOVEC 3:2 (1:1) – 
Surányi – 2. 
TRNOVEC – ALEKŠINCE 3:3 (2:2) – 
R. Stojka, F. Surányi, J. Vríčan. 
CABAJ-ČÁPOR – TRNOVEC 1:5 
(0:1) – R. Sztojka-3, J. Vríčan, M. Jurík. 
 

 
 

 



KÖZLEMÉNYEK 
 

A Községi  hivatal és a Dynamo 
labdarúgóklub 2008 július 5- én 9.00 
órai kezdettel megrendezi a helyi 
sportpályán  „A polgármester 
kupájáért” folyó 
minilabdarúgóverseny XIII. 
évfolyamát. A versenyezni szándékozó 
csapatok 2008 július 4-ig 
jelentkezhetnek a községi hivatal 
titkárságán. Az indulási díj egy csapat 
részére 100.- Sk. Minden csapatnak min 
6 max 10 játékosa lehet, ebből max 2 
játékos akinek nincs állandó tornóci 
lakhelye, vagy nem FK Dynamo tag. 
A 15 éves kort meg nem haladó 
gyermekek által létrehozott csapatok 
nem fizetnek indulási díjat. A csapat 10 
játékosból állhat, ebből 8 személy 

gondolkodni arról, hogy a község nem vásá- 
rolja - e meg és bérbe adhatná a szociálisan 
gyengébb családok számára. 
Čerhák úr: bebiztosítani a hangosbemondót 
a 32 lakóházat tartalmazó Sagris lakásoknál, 
a 24 lakóegységet tartalmazó lakóház körül 
nagy a gyom, bebiztosítani a színes zsáko-
kat, hogy az egyes anyagok úgy legyenek 
osztályozva, ahogy a hangosbemondó hirdeti 
azt, kihangsúlyozni a vezetési előnyt a vasúti 
aluljárónál és annak a  megszélesítését (már 
készül), a tornóci  újságban  nyilvánosságra 
hozni a képviselőtestületi ülésen elhangzott 
képviselők vitafelszólalásait.  
Čelítk úr: megoldani a járdát Lencsésová 
előtt, a toalettek és a mosdók az óvodában 
dezolált állapotban vannak, az épület is javí-
tást igényel, tájékoztatást adni az újságon 
keresztül a földtulajdonosokkal megvalósult 
tárgyalásról és az új építési körzetről, mi van 
a Király Zoli házával, ott nem terveznek-e 
utcát nyitni. 
Ing.Hrabovský: le kell permetezni a gyomot 
a teniszpályán, lekaszálni az edzőpályát, el 
kellene távolítani a korlátot és felajánlani 
a terület lekaszálását a gazdasági állatok tu-
lajdonosainak.  
Polgármester: a dotáció a felhívás I. fordu-
lójában az iskola és óvoda felújítása terveze-
tére nem volt jóváhagyva, el kell dönteni, 
hogyan folytatni tovább, felkészülés a falu-
napokra. 
Az ülésen résztvett RSDr. Peter Gomboš úr 
is, aki tájékoztatta a képviselőket  Felső Jató 
szülöttei II. találkozójának a készületeiről, 
ami  2008  június 28–án valósul meg, vége-
zetül meghívta a képviselőket és a község 
alkalmazottait a készülő találkozóra.   Tájé-
koztatta a képviselőket a fent említett akció 
pénzeszközeinek felhasználásáról, valamint 
megkérte bebiztosítani a községi rendőrséget 
erre a napra Felső Jatón.  
Mgr.Boženík: pontosítani  a pénzeszközök 
nagyságát erre   az akcióra (10.000,- Sk 
hozzájárulás a megyei önkormányzattól, 
20.000.- Sk a községtől - mindkettő a köz-
ségi hivatalon keresztül lesz elkönyvelve). 
Annak keretében, hogy RSDr. Gomboš  a 
sellyei szociális és munkaügyi osztály veze-
tője résztvett az ülésen, fel lett kérve segít-
ségre az iskolakerülés problémájának megol-
dásában és a gyerekekről való gondoskodás 
elhanyagolása ügyében főleg a roma polgár-
társak esetében.  Ha a község a  szülők ré-
széről a gyerekekről való törődés elhanyago-
lását fogja észlelni, el kell hívni az állami 
biztonsági ügyeletet, akivel a helyszínre ér-
kezik a szolgálatot teljesítő szociális osztály 
munkatársa is.  
 
Lesznek építkezési telkek községünkben? 
Több polgártársunk fordult kéréssel a 
Tornóci Községi Hivatalhoz építkezési telek 
kiuta- 
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TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
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A községi képviselőtestület Tornócon: 
tudomásul veszi: 

- A felszámolási bizottság jelentését az isko-
lai tulajdon kiselejtezéséről az óvodában és 
az iskolai étteremben. 
- A gazdálkodás elemzését és a község 2008 
első negyedévére vonatkozó költségvetésé-
nek a teljesítését az elkövetkező képviselő-
testületi ülésre a következő alkotóelemek 
magyarázatával: Községi rendőrség részben 
– üzemanyag, kenőanyagok, olajak, speciális 
folyadékok, Nyilvános zöldterület részben – 
járulékos hozzáfizetések, óvoda, iskolai étte-
rem, iskolai napközi - kiadásai,  
- A község befektetési tervezeteinek az elő-
készítését: a nyilvános világításra, kamera-
rendszerre, a községi hivatal épületének a 
felújítására, ROP- a székhely regenálására,  
a tűzoltószertárra és beleegyezik ezen terve-
zetek elkészítésével és  a tűzoltószertár bér-
beadására vonatkozó végrehajtási eljárás 
elkezdésével. 
- Földtelek megvételére vonatkozó kérelmet 
az EXIMA kft.által. 

jóváhagyja: 
- A 303–as és 304-es számú lakóházakban 
a lakásbérleti szerződések meghosszabbítását 
2009 június 30-ig.A 78, 79, 993, 994 és 995-
es számú lakóházakban a lakásbérleti szerző-
dések meghosszabbítását 2011 június 30- ig. 
- Az EÚ alapokból visszatérítetlen pénzesz-
köz kölcsönére vonatkozó kérelem kidolgo-
zásának a javaslatát – Az osztályozott  hulla-
dékanyagokra szolgáló gyűjtőudvarra és 
komposztálóra 10 tonna felett a sellyei SPE-
KO üzem által 50.000.-Sk +DPH értékben. 

nem hagyja jóvá: 
- A 304-es számú lakóházban a lakásbérleti 
szerződés meghosszabbítását R. és L. Mészá-
ros számára.  

feladatul adja: 
- a lakásbizottságnak átértékelni a 304-es 
lakóházban a lakás kiutalását a nyilvántartott 
kérvények alapján.  
 

A vita keretébn belül a következő 
hozzászólások hangzottak el: 

Mgr.Boženík:  kérelem Újtornócon a Hosszú 
utcában a forgalmat lassító berendezések  és   
„Az átjárás tilos“ tábla elhelyezésére. 
Láng úr : ajánlja a külterületeken levő utcák-
ban a közvilágítást  energiatakarékos  vil-
lanykörtékkel megoldani; a roma gyerekek 
idős polgártársakat támadnak meg, bebizto-
sítani, hogy a községi rendőrség többet járő-
rözzön a Jatai soron és figyelmeztesse őket, 
többet járőrözzön a Jatai soron és figyelmez-
tesse őket, a 390-es számú ház, amelynek 
tulajdonosa Melegová Zuzana és a jelen idő-
én romák lakják,  előnyös áron eladó. El kell  

 

A tornóci községi képviselőtestület 
2008 június 2–án megtartott 

12. üléséről 
 

lása céljából, hogy saját lakáshelyzetét 
családi ház felépítésével oldja meg. Az 
egyik terület, ahol ennek a tervezetnek  a 
megoldása és megvalósítása lehetséges, a 
nagy területű kertek a faluban az iskolától 
keresztben Sókszelőce felé. Ez a térség volt 
a község területrendezési tervében 
jóváhagyva erre a célra. Ebből a célból 
2008 május 30-án a kultúrház üléstermében 
találkozó valósult meg a helyi 
önkormányzat és a polgárok között, akik e 
földterületek tulajdonosai ebben a 
térségben. A község polgármestere 
tájékoztatta őket  az egyéni lakásépítésekre 
kialakítandó térség javaslatával.  A lakosok 
fokozatosan szóltak hozzá és fejtették ki 
véleményüket az egész üggyel 
kapcsolatban. 
A tárgyalásról három megoldási lehetőség 
jött létre: 
1. A földterületek átvitele a községre, mint 
egész ebben a térségben a javaslat és a 
község területrendezési tervének alapján az 
egyéni lakások építése céljából.  
2. A földterület tulajdonosa a községnek 
ajándékozza a földterület azon részét, ami 
az utak és a közművi hálózat kiépítésére 
van meghatározva. A többi mellette levő 
területtel ő rendelkezik 
3. A földterületek átvitele az út alá egy 
hozzátartozó földterülettel a község 
tulajdonába, lehetséges az elővásárlási jog 
erre a területre az eredeti tulajdonosnak, 
vagy  családtagjának a kiépítendő utak és a 
közművi hálózatra fordítandó költségek 
megértékelése és beszámítása után. 
A terület az út másik oldalán a polgár 
tulajdonában marad.  
A 2. számú alternatíva a község befektetése 
minden közművi hálózatba (víz, 
szennyvízelvezetés, gáz, villanyvezeték, utak, 
járdák) nem reális abból az okból kifolyólag, 
hogy a községnek nem lenne bebiztosítva 
a ráfor-dított eszközök visszatérhetősége. 
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 V. falunapok 

 

2008 június 20-21.- én immár az ötödik alkalommal került sor a falunapok megrendezésére. 
Ez a kedves ünnep falunk lakosai és szülötteinek  a szívében már megtalálta állandó helyét.  
A műsor gazdag volt, az egész már péntek délelőtt kezdődött, amikor a Tornóci Alapiskola az 
Óvodával diákjai  olimpiájukkal elindították az események sorozatát. Volt ott az 
iskolaudvaron kacagás és szórakozás! A győzteseket, természetesen tárgyi nyereménnyel 
jutalmazták, de minden diák kapott legalább valami kis ajándékot. 
Délután a helyi kultúrházban „A 2008 énekes tehetségeit keressük“ verseny zajlott le.  
Szombaton reggel már nyolc órakor folytatódott  
a program. Ekkor a  helyi Vermek halastón kez- 
detét vette a gyerekek számára rendezett halász- 
verseny.  Nagyon szép napos  időben 19 gyerek  
vett részt a  versenyen.  A gyerekek  nagy lelke- 
sedéssel halásztak,  aminek eredménye  a renge- 
teg kifogott hal volt. A verseny győztese Kesze- 
li Michal lett,  a második helyen  Keszeli Milan  
helyezkedett el és a harmadik Ostrožanský Mar- 
co lett.  
Délután 17.00  órakor a téren az alapiskola tanulóinak fellépésével elkezdődött a kultúrműsor, 
akik a tanitónő segítségével  tarka és vidám műsort készítettek, utánuk léptek fel az Őszi 
Rózsa énekkar énekesei, majd a teret Majka Mészárosová  fiatal operaénekesnő gyönyörű 
hangja árasztotta el. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem hiányoztak a 2008-as év énekes tehetsége versenyének legszebb dalai sem. Utána 
a nézőket a táncosok örvendeztették meg, akik bemutatót tartottak a Táncolj szívvel 2 verseny 
előadásából. Saját nézőkörét megtalálta a Kesanka fúvószenekar és a Mrchane humoros női 
együttes Kesziról is. Mások előnyben részesítették a Féktelen komédiások esztrádcsoport 
fellépését Királyfáról.  
A kultúrműsort egész délután Beatka Mészárosová, Majka Mészárosová és Fülöp Gitka 
vezette. Este húsz óra után utcabállal folytatódott a szórakozás az újvári ATLAS együttes 
zenéjének kíséretében.  
Ezen a rendezvényen tényleg mindenki talált magának valamit. Hiszen azok, akiket nem 
szólított meg a fő kultúrműsor, választhattak a kísérő programok közül. A helyi kultúrház  
üléstermében fényképkiállítás valósult meg, A kiállítás nagyszüleink idejéből származó 
időszakot ölelte fel egészen  napjainkig. A fényképek eredeti anyagokból fényképészeti 
nyomdával lettek elkészítve vászonra. Az alapiskola és óvoda gyerekei a tanítónénik 
segítségével kézimunkáikkal kidíszítették  a kultúrházat és ezzel hozzájárultak a falunapok 
hangulatának a kellemesebbé és a  szebbé tetételéhez.  
Az érdeklődők szintén a kultúrházban tekinthették meg a gyönyörű bonszajok kiállítását, amit 
Ing J. Hrabovský készített. És a legkisebbek befestethették az arcocskájukat saját ízlésük 
szerint. 
A szervezők és a fellépők igyekezetének köszönhetően az egész rendezvény különlegesen jól 
sikerült. Kedvezett nekünk az időjárás is, a napocska örömmel sütött a résztvevőkre. 
Reméljük, hogy ugyanígy fog mosolyogni mindannyiunkra a falunapok következő 
évfolyamán is, mert a falunapoknak falunk életében már meghatározott helye. 

TÁRSADALMI ROVAT 
május - június 

  Születtek : 
 

  Lacko Gregor 
 Eremiáš Samuel 
 Vince Daniel 
 Sláma Sára 
 Sztojka Perla 
 Koller Dominik 

 

Jubilánsok: 
 

75 éves:  Hajtman Ilona 
 Kosztanko Irén 
 Láng József 
 Tabaček Magdalén 
85 éves:      Molnár Lina 

 

Házasságot kötöttek: 
 

Ing. Rábek Tomáš és 
Bogdány Erika 

 

Mihálik József és  Bartus Ľudmila   

Elhunytak : 
 

  Horváth Józsefné - 76 éves 
Ozaj Ivan – 63 éves 

Hraňo József – 62 éves 
Zalubel Józsefné – 70 éves  

Szüllő Emília – 65 éves 
Vreba Ferencz– 63 éves 

folytatás az 1. oldalról: 
A találkozóból kitűnt, hogy a polgároknak 
az érintett térségben érdekük az új 
építkezési körzet kialakításánaka 
megoldása, de szükséges lesz megegyezni 
a folytatás következő feltételeiben: 

 1. az  összes  tulajdonos beleegyezése 
 2. a tulajdonjogi viszonyok rendezése 
 3. a hozzáférhetőség  és egységes terü  
     let szükségessége. 

Ezenkívül szintén szükséges lesz 
felértékelni a költségeket az ajánlott 
tervezet teljes megoldására.  
 

 

 

 

 

 

Köszönet 
 

  Csak nemrég ültek be először az 
iskolapadokba az izgatott arcocskájukkal 
és kíváncsi szemeikkel. Küzdöttek a 
betűkkel harcoltak a matematikával, 
később győzedelmeskedtek a fizika és a 
kémia rejtélyei felett. Pénteken utoljára 
csukódott be mögöttük a kilencedik 
osztály ajtaja, utolsó alkalommal zárult 
be mögöttük az iskolakapu. 
Előtte azonban elbúcsúztak tanítójaiktól 
és tanitónőjeiktől és az osztálytársaiktól. 
Jelképesen átadták a kulcsot a többi 
diáknak. Ahhoz, hogy a búcsú az 
iskolától tiszteletteljes legyen, 
munkájukkal hozzájárultak a szülők és 
ezen akció szponzorai is. Engedjék meg, 
hogy kifejezzem kö-szönetemet 
a munkájukért és az ajándékokért, főleg 
a Takács, Juska, Gaál és Zalubel 
családoknak. Önöknek köszönhetően is 
gyermekeink szeretettel fognak 
emlékezni erre az eseményre.  



Rövid hírek az óvoda életéből 
A gyermeki örömök hete ebben a júniusi hónapban a gyerekek számára készített 
kimeríthetetlen mennyiségű tevékenységek jegyében zajlott  -  érdekes reggeli 
játékokkal, színházosdival a „Csalafinta rókáról“  virslisütéssel egybekötött tábortűz 
melletti üldögéléssel, Éles Karol vadászbácsi látogatásával  és kutyái betanításának 
bemutatójával. 
HUBERT 
Két napsütéssel teli gyönyörűen eltöltött nap, közös játékkal, versenyekkel és finom 
gulyással a HUBERT sportlövöldén!  Nagy köszönet jár Horváth Valikának, aki ezt az 
akciót elkészítette számunkra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYITRA 
Június 19 –én  a Verebecskék  és  Gom- 
bácskák elindultak Nyitrára az Andrej Ba- 
gara színházba. Emeletes busszal   utaz- 
tunk  és megnéztük a „Mókusok” című gyönyörű zenés előadást az emberek és az 
állatok kölcsönös segítségéről, de a barátság erejéről is. 
 

Sellye 
Június 26. a sellyei közlekedési pálya meglátogatásának a napja lesz, amelyen 
a gyerekek legidősebb csoportja vesz részt a „Biztonság az én barátom“ projekt 
keretén belül. 
Reméljük, hogy ez a néhány érdekes aktivitás sok élményt, új ismereteket, 
meglepetést, de főleg örömet okozott a mi kis barátainknak. 
Köszönet jár az Óvoda Nagy barátainak, akik segítettek nekünk ezennapok 
megvalósításában.                                                                                         Az óvoda 
kollektívája 
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DO YOU SPEAK ENGLISH? – Beszélsz 
angolul? 
  „Mi már igen!“ Így hangzott a válasz az 
angol nyelv nyílt tanítási óráján, amit Mgr. 
Srňáneková vezetett. A nyílt tanítási órán 
résztvettek a tanítónők és a szülők is, 
akik a tanítási óra színvonalával és 
lefolyásával nagyon elégedettek voltak. 

Találkozó 50 év után 
 

   Sokan ismerjük ezt saját tapasztalatból... Habár az iskolába nem jártunk mindig a  legnagyobb 
lelkesedéssel,  az  évek  múltán a nosztalgiával csak a szép  vidám  pillanatokra  gondolunk,  az 
osztálytársakra, osztálytársnőkre, tanítóink szeretetteljes arcára. Évek múlva örömmel 
találkozunk velük újra. Iskolánkban azonban olyan találkozó zajlott lett, ami nem gyakran 
történik meg. 2008 május10- én az alapiskola volt diákjai hihetetlen 50 év elmúltával találkoztak! 
És igazán tiszteletreméltó találkozó volt. Sokan mindennap találkozunk, de némelyek elköltöztek 
és családjukkal az ország különböző tájain élnek. A gyönyörű és értelmes gyermekarcok az 
ötven év alatt megváltoztak, az élet nem egy ránccal jelölte meg arcukat, de a szemeik 
ragyogtak az örömtől.  A meghívást elfogadta  volt tanítónk, Gašparík tanító úr is, időt szakított 
és eljött üdvözölni volt diákjait, így ezek a gyönyörű pillanatok még ünnepélyesebbé váltak. 
Természetesen nem találkoztunk már mindannyian, de mégis sokan megjelentek a két osztály 
végzett diákjaiból. Mosollyal, akiket megjelölt a szomorúság nyoma, megemlékeztünk azokról, 
akik ma már nincsenek  közöttünk,  meglátogattuk  a  helyi temetőt,  ahol  megtiszteltük  elhunyt 
osztálytársaink és Bogdánová osztályfőnöknő emlékét. 

A gyermekek és serdülők 
balesetmegelőzési  nemzeti 
koordinátorának a leveléből                                        
Motto: 

Minden élet számít... 
Mint mindig, a másodpercek döntenek ... 

 

    Kedves szülők, kedves barátaim,  
szívesen szólnánk Önökhöz a nyári 
szünidő előtt. 
    Közös  célunk van.  Arról  van  szó,  
hogy  minden  gyermek  épen  és  egé- 
szségesen térhessen haza. 
Közeledik a  kéthónapos szünidő, 
a gyermeki örömök és a közös 
szabadságok ideje. De a gyermekek 
számára a szünidő a balesetek nagy 
veszélyét hordozza magában. Ebben 
az időszakban 100 % -os 
a gyermekbalesetek 
megnövekedésének az aránya. Rá 
szeretnénk mutatni főleg a szünidei ve 
-szélyekre és a lehetőségekre, hogyan 
megelőzni vagy legalább is 
csökkenteni a gyermekbalesetek 
számát. Próbáljunk elgondolkozni 
a következő kérdések felett? Tudja 
a gyermekünk, hogyan kell átkelni az 
úttesten? Az út bal oldalán közlekedik, 
ha a járda nem az úttest része? 
Használja csökkentett látási viszonyok 
között a fényvisszaverő biztonsági 
elemeket?  Biztonságos helyen 
játszik?  
A védősisak sok esetben megakadá-
lyozza a kerékpárosok baleseteinek 
halálos kimenetelét. Sok gyermek 
a kerékpárról vagy a görkorcsolyáról 
esetleg skateboardról való leeséskor 
szenved el komoly fejsérülést.  
A görkorcsolyán vagy a skateboardon 
való közlekedéskor a védősisakon 
kívül mindig kell használni könyök- 
és térdvédőt. A törések a gyerekek 
leggyakoribb balesetei közé tartoznak. 
 A mozgási aktivitások során 
a gyerekek sokkal több folyadékot 
igényelnek mint a felnőttek, ezért ne 
becsüljük alá az ivórezsim betartását 
sem. 
A háztartási balesetek,  
sporttevékenységek, a víz mellett 
töltött idő szintén nagy arányban  
hozzájárul a gyerekek baleseti 
veszélyeihez. 
Mérgezés esetén mindig konzultálni 
kell az orvos előtti elsősegélynyújtást 
a 24 órás készenléti szolgálatnál a 
 Nemzeti Toxikológiai Központban  
(www.ntic.sk) a 0911 166 066 vagy a 
02/5477 4166-os  telefonszámon. 
A veszélyek ismerete és kiküszöbölése 
a megelőzés fontos kulcseleme. 
Bizonyosodjanak meg arról, hogy 
 gyermekük tudja- e, kit kell felhívnia 
szükség esetén, és tudja-e  mit kell  
mondania. Minden fontos információt 
a gyermekek balesettel való 
megelőzése terén megtalálnak a 
www.zachranari.sk weboldalon. 
Egyik szülő sem képes száz 
százalékban megvédeni gyermekét a 
balesetek elől. Ezért ne legyünk 
könnyelműek az idegen gyermekekkel 
szemben sem és vigyázzunk rájuk 

Az összes búcsúzó harmadik osztályos óvodás nevében 
szeretnénk szívből megköszönni az óvoda minden 
munkatársának a három év alatt kifejtett odaadó 
munkájukat.  

 

Felemlegettünk nem egy 
gyerekcsínyt. Volt bizony 
mivel   egymásnak   eldi- 
csekednünk, volt miről 
elbeszélgetni. Az eltelt 
idő ellenére a találkozó 
örömteli volt, spontán, 
megörvendeztette 
minden résztvevő szívét.  
 

   Reméljük, hogy nem ez 
volt az utolsó és minél 
hamarabb találkozunk 
újra!  
 

 

http://www.ntic.sk)
http://www.zachranari.sk
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            LABDARÚGÁS 

a 2007/2008 –as évad záró versenyei 
 

  
 
 
 

A NITRA – ŠAĽA II. A osztálya az utolsó 
fordulókkal folytatta a 2007/2008  évadot. 
20. forduló TORNÓC – V.Zálužie 4:1 
(2:1) 
Az állást Puskás T. nyitotta meg a l8. perc-
ben és  Legner fejese után  már  2:0 volt az  
állás.  Félidőig a  vendégeknek  sikerült  
becsületgólt  lőniük. Puskás T. növelte az 
elönyt és a 89. percben szép fejessel  Varga 
Š. állította fel a végeredményt. 
A forduló felállásában –Žilinský J.,Puskás  
21. forduló  – IVANKA – TORNÓC 1:0 
(0:0) 
A kiegyenlített  félidő után a hazaiak fejese 
döntött  az eredményről. 
22. forduló  – TORNÓC – H. 
LEFANTOVCE 1:0 (1:0) 
A hazai  pálya előnyeit a  38. percben 
Bartus Z góljával  használták ki.  
A következő helyzetek kihasználatlanok 
maradtak. A forduló felállásában – Ölvecký 
M., Bartus Z. 
23. forduló  – DIAKOVCE – TORNÓC 
2:2 (2:1) 
A hazaiak számára fontos mérkőzést  
Takács  nyitotta meg. Ezután  Bartus Z. 
kiegyenlített. Szabadrúgás  után a félidőt 
2:1 –re BESTA módositott.   A végső  2:2 – 
t a  88. percben  szabadrúgásból  Ölvecký 
M. hozta és  a pontok elosztódtak.A forduló 
felállásában Žilinský J. 
24. forduló  – TORNÓC – LUŽIANKY 
2:3 (0:2) 
A hazaiak  álmosan kezdtek, amit a ven-
dégek kétgólos vezetésre használtak ki.  
A második félidő elején  tizenegyes után  
0:3 volt az állás. PUSKÁS Sz. 2 gólja már 
csak szépítésre volt elég.  A mérkőzést 
Palkovič  pontatatlanul  bírálta. 
A forduló felállásában – Puskás Sz. 
25. forduló  – P. KESOV – TORNÓC 1:0 
(0:0) 
A megcsonkított felállásban gyenge 
találkozón a vendégek legalább 
pontszerzésre törekedtek. A mérkőzés 
végén  Bartus Z. ki lett  állitva A 93. 
percben végül is Páll szögletből lőtt gólja 
döntött az eredményről. 
 

CABAJ-ČÁPOR – TORNÓC  1:5 (0:1) – 
R. Sztojka-3, J. Vríčan, M. Jurík. 
1. Alekšince 22 18 3 1 133:26 57 
2. Tornóc 22 17 1 4 103:29 52 
3. Neded 22 16 2 4 104:35 50 
4. N.Sady 22 12 5 5 64:45 41 
5. Drážovce 22 11 0 11 58:58 33 
6. Cabaj-Čápor 22 10 2 10 58:52 32 
7. Diakovce 22 10 2 10 63:70 32 
8. V.Zálužie 22 7 1 14 38:74 22 
9. Mojmírovce 22 6 3 13 45:75 21 
10.Močenok 22 6 3 13 38:79 21 
11.Kynek 22 6 2 14 45:93 20 
12.Kráľová n/V 22 1 0 21 26:139 3 
 

Dlhá nad Váhom  és  Žihárec kiléptek a 
versenyből. A megmérettetésbe feljutottak – 
Sěažany, Lapáš, Alekšince. 
 
Diákok  – KS SŽ J. 
OR. POTÔŇ – TORNÓC  5:0 (2:0) 
TORNÓC  – SLÁDKOVIČOVO 6:0 (3:0) – 
P. Sztojka - 4, M. Farkaš, T. Čerhák 
CABAJ-ČÁPOR – TORNÓC  1:4 (0:3) – P. 
Sztojka – 2, T. Čerhák, M. Farkaš 
TORNÓC  – H. KRÁĽOVÁ 9:0 (4:0) – P. 
Sztojka – 3, K. Zsille – 2, P. Kuruc, M. 
Farkaš, M. Keszeli, T. Čerhák. 
IVANKA – TORNÓC  1:0 (1:0) 
TORNÓC  – M. DVORNÍKY  4:1 (1:1) – P. 
Sztojka, Mich. Keszeli, Mil. Keszeli, Z. 
Baricza. 
VLČANY – TORNÓC  1:2 (1:2) – P. 
Sztojka, M. Farkaš. 
TORNÓC  – TRSTICE 2:2 (0:1) – P. 
Sztojka, P. Janáč 
A  2007/2008-as évad végső táblázata 
1. Orech.Potôň 26 25 0 1 143:11 75 
2. Ivanka 26 19 3 4 111:28 60 
3. Trstice 26 17 4 5 105:38 55 
4. Tešedíkovo 26 15 2 9 80:54 47 
5. Tornóc 26 13 4 9 67:45 43 
6. Neded 26 13 1 12 87:51 40 
7. Jelka 26 11 4 11 58:52 37 
8. Sládkovičovo 26 11 3 12 87:77 36 
9. Vlčany 26 11 2 13 65:78 35 
10.Mojmírovce 26 10 0 16 50:93 30 
11.H.Kráľová 26 7 6 13 49:73 27 
12.Pata 26 6 2 18 35:110 20 
13.M.Dvorníky 26 5 1 20 29:157 16 
14.Cabaj-Čápor 26 3 0 23 26:127 9 
 

A versenyekről aprólékosabban a követ-
kező számban. A szezon végén a labda-
rúgóklub köszönetet mond labdarúgóinak, 
a szponzoroknak és a nézőknek. 
                            Feldolgozta:  Štefan Kočiš 
 

A Szlovák Asztalitenisz Szövetség osztályo-
zási bizottsága 2008 július 1 hez kiadta a 
szlovákiai ranglistát, amelyen a mi játéko-
saink a következőképpen helyezkednek el:  
        Helyezési sorrend        Név 
  48.                      Óvary Peter 
 103.                    Šabík Juraj 
 134.                    Bízik Peter 
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193.      Škuril Michal                         201.         Slováčik Juraj  
Az asztaliteniszezőknek a júliusi hónapban játékszünetük lesz. A következő, a 
 2008/2009-es évadra a felkészülés 2008 augusztus 6-án kezdődik egy aszta-
litenisz összpontosítással.  
A Tornóci Asztalitenisz Szakosztályának vezetősége a sport és főleg az aszta-
litenisz minden kedvelőjének kellemesen eltöltött nyarat és nyári szabadságot 
kíván.                           
                                                                   Miroslav Ševčík asztalitenisz szakosztály 
 

Dynamo sportegyesület Tornóc– asztalitenisz szakosztály 
 

26. forduló  – TORNÓC – 
SVÄTOPLUKOVO 6:1 (4:0) 
Több mint 100 néző nagyon szép gólokat 
látott. 
A félidőig  Žilinský J. – fejessel, Bartus T. 
– fejessel, Jamrich M. – kapáslövésből  és 
 Turian M. – fejessel, szerezték a gólokat 
Az  56. percben  5:0 –ra  Ács M. lőt gólt, 
ami  4 perc múlva befejezte a hazaiak idei 
góllővési  szezonját.  A találkozó végén a 
vendégek Glos révén  kapufát találták el. 
A forduló felállásában – Ács M. 
Játszottak – Szitás, Jamrich, Klincko, 
Turian, Őlvecký, Žilinský, Bartus T., 
Doboš, Legner Z. Ács, Janáč, Varga, 
Balogh, PuskásT. 
Mérleg  – tavasz– otthon – 6    4  1  1  
17:7   13 p.  - kint   7   0  3  4   5:9   3 p. 
Legjobb lövők – Puskás Sz. – 13, Janáč – 
12 
 

A  2007/2008-as évad végső táblázata 
1. Alekšince 26 18 4 4 96:43 58 
2. Mojmírovce 26 17 2 7 63:46 53 
3. Cabaj-Čápor 26 14 4 8 64:46 46 
4. Lužianky 26 15 0 11 62:37 45 
5. Hájske 26 13 3 10 49:48 42 
6. Tornóc 26 11 7 8 60:35 40 
7. Ivanka 26 12 1 13 59:58 37 
8. P.Kesov 26 10 5 11 48:67 35 
9. Rišňovce 26 9 6 11 40:54 33 
10.Svätoplukovo26 10 2 14 62:71 32 
11.Kráľová n/V 26 8 5 13 50:55 29 
12.H. Lefantovce26 9 2 15 48:63 29 
13.Diakovce 26 6 6 14 36:69 24 
14.V.Zálužie 26 6 1 19 35:80 13 
V.Zálužienak levontak  6 pontot. 
 

Serdülők I.C osztály 
TORNÓC – DIAKOVCE 7:1 (4:0) – M. 
Dymák 2, R. Stojka 2, L. Kukla, F. 
Surányi, öngól 
V.ZÁLUŽIE – TORNÓC 1:2 (1:0) – R. 
Sztojka 2. 
TORNÓC  – KYNEK 12:1 (5:0) – 
F.Surányi – 4, M. Dymák – 3, R. Sztojka 
– 2, R. Stojka, P. Paleš, Ľ. Keszeli. 
TORNÓC  – DRAŽOVCE 3:0(1:0) – R. 
Stojka-2, P. Paleš. 
NEDED – TORNÓC  3:2 (1:1) – 
Surányi – 2. 
TORNÓC  – ALEKŠINCE 3:3 (2:2) – 
R. Stojka, F. Surányi, J. Vríčan. 
 

 
 


