
malotraktor na orbu záhrad v obci.; p. Dobošová – sa 
sťažovala na majiteľa susedného neobývaného po-
zemku (burina, zvieratá) - starosta prisľúbil pomoc pri 
oslovení majiteľa pozemku, nakoľko sa tu nezdržiava 
a ani nepreberá poštu.; p. Láng – či už je v poriadku 
stavebné povolenie na autobazár.; p. Čelitko – ako po-
kračuje výstavba MŠ a či už má Sagris stavebné povo-
lenie.; Ing Gašpieriková – Sagris – delikt za porušenie 
zákona je riešený pokutou.;  Mgr. Boženík  predniesol 
návrh komisie na zápis do obecnej kroniky za rok 
2006 a 2007  a navrhol aj novú kronikárku – p. Ivetu 
Mesárošovú. Predložil aj požiadavku vybudovať spo-
jovací chodník medzi ZŠ a ihriskom. Navrhol otvore-
nie ihriska na sobotu 15.11.2008 o 11,oo hod.  Ďalej 
žiadal uvažovať v rozpočte s nákupom stolov do kul-
túrneho domu.; Sociálna komisia sa v poslednej dobe 
častejšie zaoberá problémom s rómskymi spoluob-
čanmi v obci, problémy pretrvávajú aj na základnej
škole pri výchove ich detí. Komisia navrhuje vyvolať 
jednanie starostu, prípade aj poslancov, s predstavi-
teľmi rómskej komunity.; Prednostka navrhla zakúpiť 
program na evidenciu hrobov.  
18. obecné zastupiteľstvo sa konalo 8. 12. 2008. 
Poslanci na ňom odsúhlasili zaradenie obce do územia 
pôsobnosti občianskeho združenia Via Romanum 
(ďalšie obce združenia sú: Dlhá nad Váhom, Moče-
nok, Horná Kráľová, Hájske a Selice) a oboznámili sa 
s integrovanou stratégiou rozvoja územia Via Roma-
num.  
19.  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
dňa 15. decembra 2008 sa účasti všetkých poslancov. 
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho za-
sadnutia:    Prednostka OcÚ vypracovala nesúhlasné 
vyjadrenie k zámeru Výroba síranu amónneho
v areáli Duslo a.s. Šaľa a obec zaslala na ministerstvo
nesúhlasné stanovisko. Starosta obce sa osobne zú-
častnil rokovania na ministerstve. Duslo, ako predkla-
dateľ zámeru, nebude robiť správu o hodnotení, ale 
zámer bude slúžiť ako podklad na verejné prerokova-
nie, ktoré by sa malo uskutočniť do 12.1.2009. Zámer 
je k nahliadnutiu v prac. dňoch na obecnom úrade. 
Návrh rozpočtu obce na roky 2009 - 2011     
Podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy sa zavádza progra-
mové rozpočtovanie v samospráve počnúc rozpočtom 
na roky 2009-2011. Rozpočet obsahuje zámery 
a ciele, ktoré obec bude realizovať z rozpočtu obce 
v zmysle §4 ods. 5 zákona. Obec zostaví nový rozpo-
čet podľa týchto pravidiel do 31.1.2009 a poslanci 
schválili rozpočtové provizórium.  
Inventarizácia majetku obce – návrh zloženia inventa-
rizačných komisií  Starosta obce predniesol návrh na 
zloženie inventarizačných komisií, ktorý poslanci 
schválili a určili dátum inventarizácie k 31.12.2008. 
V ďalších bodoch rokovania poslanci schválili nasle-
dujúce všeobecne záväzné nariadenia: 
- č. 2/2008:  VZN o stanovení cien za služby, vykoná-
vané a zabezpečované obcou   
- č. 3/2008:  VZN o úhradách za poskytovanie sociál-
nych služieb v obci Trnovec nad Váhom 
- č. 4/2008: VZN o miestnych daniach a miestnom 
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17.  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
10.novembra 2008 za účasti všetkých poslancov 
a viedol ho starosta obce. 
Hlavný bod rokovania bol  „Rozbor hospodárenia
obce za 3. štvrťrok 2008 a zmena rozpočtu“. 
K predloženému návrhu sa predseda finančnej ko-
misie Ing. Hrabovský dotazoval na plnenie niekto-
rých častí rozpočtu (daň za psa, príjmy z prenajatých 
pozemkov ...) Pri prerokovaní výdavkovej časti roz-
počtu navrhol pouvažovať o zakúpení vysávača na
lístie a  prídavného zariadenie k traktoru na výkop
jám pri sadení stromčekov, eventuálne primeranú
ručnú vŕtačku.  
- Kontrolórka obce Ing. Fülöpová dala stanovisko
k plneniu rozpočtu obce a k zmenám rozpočtu obce. 
- Ing. Motolíková prichystala návrh VZN č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad
Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plne-
nie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 
ktorým oboznámila poslancov. Poslanci návrh VZN
jednohlasne schválili. 
- Na návrh bytovej komisie poslanci schválili pride-
lenie bytu Zsoltovi Jakubecovi. 
- Ing. Motolíková oboznámila prítomných so záme-
rom„Výroba síranu amónneho (SA)“, ktorý bol dňa
20.10.2008 doručený obci a je zverejnený aj na vý-
vesnej tabuli obecného úradu a taktiež aj na interne-
tovej stránke obci. K tomuto zámeru môže verejnosť
doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo život-
ného prostredia SR.  
- RNDr. Belovičová sa vyjadrila, že zámer dôkladne 
preštudovala a skonštatovala, že najväčšia záťaž pre
obec je železničná doprava veľkého objemu dováža-
nej suroviny a to konkrétne kyseliny sírovej. Podľa 
správy by zápach nemal byť, lebo všetko čerpanie
by sa malo prevádzať pod tlakom.  
OZ uvedený zámer vzalo na vedomie a uložilo 
prednostke OcÚ vypracovať nesúhlasné vyjadrenie 
k zámeru v znení: „Obec Trnovec nad Váhom ne-
súhlasí s umiestnením prevádzky Výroba síranu 
amónneho v areáli Duslo a.s. Šaľa z dôvodu znač-
nej zaťaženosti územia obce existujúcimi výrobami
v podniku, vedenými dopravnými cestami cez katas-
trálne územie (železničná, cestná) a tiež skládkami 
v našom katastri. Ovzdušie obce je permanentne za-
ťažované exhalátmi z podniku (výroba, spaľovňa,
ČOV). Rizikom môže byť dovoz i skladovanie veľ-
kého objemu dovážanej vstupnej suroviny – kyseli-
ny sírovej.“   
V rámci diskusie odzneli nasledovné príspevky: 
p. Arendáš – problém s komunálnym odpadom. Ne-
smie sa páliť, ale obec nezabezpečí odvoz odpadu.
Mladí odchádzajú z obce, ostávajú len starí. Navrhu-
je odvážať odpad spred domov a zvýšené náklady na
odvoz riešiť formou zvýšenia ceny jedného kuka
lístka z 50,- Sk na 100,- Sk. Prečo obec nezakúpi 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území Obce Trnovec nad 
Váhom  
- č. 5/2008: VZN o dani z nehnuteľností  
- č. 6/2008: VZN o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia  
V ďalšom bode Mgr. Boženík predložil sprá-
vu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy na 
školský rok 2007/2008, ktorú ešte musí pre-
rokovať rada školy, ktorá zasadá 16.12.2008. 
Ing. Fülöpová pripomenula, že škola má za 
povinnosť predkladať správu vždy do konca 
októbra.   
Došlá pošta:  
- žiadosť o odkúpenie nájomného domu Mi-
lan Mrázik   Predmetný dom je majetkom 
obce, pozemok má obec v nájme od pozem-
kového fondu. Poslanci predpokladajú cenu 
nehnuteľnosti na cca 500 – 600 tis. Sk. 
V prípade, až by orientačne určená cena vy-
hovovala záujemcovi, ktorého o skutočnosti 
treba informovať, potom by sa postúpilo 
k vypracovaniu znaleckého posudku  k pre-
daju.  
- žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu 
vlastníckeho práva k pozemku – Karol An-
drášik, Sereď  Poslanci žiadosť zobrali na 
vedomie.                   Diskusia: 
Mgr. Boženík – názov školy ZŠ s MŠ 
v Trnovci nad Váhom nie je správny a podľa 
zákona má byť ZŠ s MŠ Trnovec nad Vá-
hom. Zriaďovateľ má dať návrh na zmenu 
názvu školy. 

                                                     Nech  atmosféra pokoja a mieru prenikne každou ľudskou bytosťou, 
                                         nech spolu so sviečkami na vianočnom stromčeku zažiari aj láska, šťastie a spokojnosť  
                                                                                                                         praje kolektív pracovníkov Obecného úradu 

 

PF 2009 

OZNAMY 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti je daňovník povinný podať 
správcovi dane do 31.1.2009 toho 
zdaňovacieho obdobia, ak nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie dane z nehnuteľností, 
napríklad keď kúpili alebo predali 
nehnuteľnosť, byt, dom, ornú pôdu, 
záhradu alebo obdržali stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, 
búracie povolenie, geometrické 
zameranie, rozhodnutie o určení 
súpisného čísla alebo iné.         
                oddelenie daní a poplatkov
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
november - december 

Narodili sa : 
Dominik Tánczos 
Daniel Kozmér 
Slavomír Lacko 

 

Jubilanti : 
70 rokov:  Anna Csikósová 
 Julianna Kürthiová 
 Anna Rábeková 
 Irena Rakovská 
75 rokov: Alžbeta Mitlíková 
80 rokov: Július Kráčala 
 Helena Melegová 
85 rokov: Izabela Orisková 
 

Uzavreli manželstvo: 
Kristián Baťka  

a Katarína Malinová 
 

Opustili naše rady : 
Margita Marčeková – 83 ročná 

Štefan Mészároš – 82 ročný 
Terézia Miskolcziová – 75 ročná

Tibor Marček – 81 ročný 

Vážení spoluobčania! 
Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať o spoluprácu pri príprave knihy, 
ktorá sa bude zaoberať históriou našej obce od jej prvopočiatkov až po sú-
časnosť. Z toho dôvodu si vás dovoľujeme poprosiť, v prípade záujmu, po-
skytnúť svoje návrhy, myšlienky, spomienky a tvorivé pripomienky a tým 
spolu podieľať sa aj vy na formovaní tejto monografie. Tvorcovia publiká-
cie privítajú aj možnosť zapožičania starých písomných dokumentov, ro-
dinných fotografií, dobových pohľadníc, ako i ostatných vecí, ktoré pomôžu 
pri vzniku tejto knihy. 
Zároveň chystáme pripraviť v publikácii zoznam siedmich divov obce. Svoje 
návrhy môžete podávať hmotného, materiálneho, ale i duchovného charakteru, 
výtvor prírody, alebo aj výtvor ľudského umu a rúk. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: Mgr. Rudolf Gabriš, Trnovec nad Vá-
hom č. 97, resp. na tel. číslach 0949 662 992 alebo 031-7781436. Zároveň sa 
môžu kontaktovať u pána Róberta Lánga v Kaviarni Šport na tel. čísle 031-
7781226. 

 

Pozvánka 
Vedenie miestnej organizácie Csemadoku srdečne pozýva svojich
členov na výročnú členskú schôdzu, pri príležitosti ukončenia ro-
ku 2008,  ktorá sa bude  konať 25.januára 2009 v nedeľu o 14,00 
hod., v miestnom kultúrnom dome vo veľkej sále. Organizácia
Csemadoku v roku 2009 oslavuje 60-te výročie založenia
a miestna organizácia 25 výročie znovu obnovenia. Výročná člen-
ská schôdza bude spojená s bohatým kultúrnym programom. 
Srdečne Vás očakáva  vedenie miestnej organizácie Csemadoku. 
.........................................................................................................
Ďalej si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú fašiangovú zábavu, 
ktorá sa bude konať 21.februára 2009 v sobotu o 19,00 hod.,
v miestnom kultúrnom dome. Čaká Vás mnoho prekvapení! Pred-
predaj lístkov bude včas oznámený. 
......................................................................................................... 
 

 
 

 

Toto čarovné obdobie, kde sa vôňa ihličia šíri celým domom sa nedá
nahradiť ničím iným. Je málo ľudí, ktorí by sa netešili na Vianoce.
Vianočný stromček je symbolom života a zrodenia. V starých kroni-
kách vyzdobenie jedličky bolo zaznamenané v roku 1573, kedy do
Gallei prišiel mních Colonbán, a v deň narodenia Ježiša zapálil horia-
cu fakľu a dal ju na vysokú jedličku, spod ktorej prednášal svojim ve-
riacim druhom. 
V Európe okolo roku 1600 sa začalo s výzdobou vianočného stromče-
ka. V našich končinách sa  začal šíriť tento zvyk asi pred 160 rokmi.
Adventný veniec, je taktiež symbolom Vianoc a nemal by chýbať na
žiadnych dverách. Vianočné piesne, majú magickú silu, ktorá nás spá-
ja s bohom. Božská hudba k nám prichádza  z anjelských sŕdc, a tieto 
sa naučili ľudia, ktorí ich ďalej šíria. Anjeli, večne žijú v nebeskej žia-
ri. Sú to duše, ktoré majú na nás veľký vplyv. Pán boh stvoril týchto
anjelov, aby držali nad nami ochrannú ruku a dávali nám znamenia,
keď sa niečo zlé má stať. Traja králi. Šli cez púšť za malým Ježiškom,
aby mu odovzdali svoje dary: zlato, striebro a myrhu. Vianočná omša
nám pripomína Ježiškovo  narodenie. Betlehemská žiara, znázorňuje
večný život. Vianočné darčeky, vyjadrujú lásku k svojím blížnym. 
Požehnané vianočné sviatky a všetko najlepšie v Novom roku  2009
                                                                   Agneša Zsáková 

                   Prišiel k nám Mikuláš 
 ,,Pred oknom za oknom stojí Mikuláš, čože to deduško v tom košíčku
máš..." 
Boli sme veľmi zvedaví, či na nás Mikuláš tento rok nezabudol a na-
vštívi našu materskú školu - veď sme boli všetci celý rok dobrí.
4.decembra sme všetci tíško čakali, či nezačujeme vonku zvončeky,
ktoré nám ohlásia príchod deduška s bielou bradou a košom plným 
prekvapení. Hoci sme boli veľmi netrpezliví, naše čakanie sa oplatilo.
Keď sa zvuk zvončekov približoval, vzrastala nedočkavosť, ale aj ra-
dosť v našich očiach.  
A keď sa Mikuláš objavil v dverách našej triedy, radosť bola obrov-
ská! Niektorí kamaráti však boli trochu nesmelí, pretože naozajstného 
Mikuláša, Mikulášku, dvoch čertov, anjelov a ľudožravú mačku videli 
prvýkrát. Aby sa návšteva v našej škole cítila naozaj dobre,

zaspievali a zarecitovali sme jej. 
A potom prišla chvíľa, na ktorú sme všetci čakali. Mikuláš a Mikuláška začali nadeľovať balíčky sladkých dobrôt.
A keďže všetko má svoj koniec, aj Mikuláš sa musel pobrať so svojím sprievodom na ďalekú cestu za ďalšími deť-
mi.   ,,Ďakujeme Mikuláš, na budúci rok príď zas."  Ďakujeme žiakom 9.triedy ZŠ za prípravu a realizáciu tohto 
krásneho dňa.                                                                                                                   za kolektív MŠ  B.Kováčová 
Oslava pokračovala v ten deň pred COOP Jednota Trnovec nad Váhom, kde žiaci 1. – 4. ročníka privítali Mikuláša 
so sprievodom. 
     Základnú školu navštívil Mikuláš  05.12.2008, deti ho privítali pri pekne vyzdobenej jedličke. Každý rok pred-
vianočnú atmosféru vytvára jedlička, ktorú nám niekoľko rokov darovala rodina p. M. Bergendyho.  
     V tomto roku patrí naše poďakovanie p. Deziderovi Vágovi. 
Vôňa čerstvého ihličia hlási príchod najkrajších sviatkov v roku a vytvára predvianočnú pohodu. Vďaka nim  toto 
adventné obdobie si deti a dospelí vychutnávajú sviatočnú náladu posledné dni pred prázdninami plným priehrštím. 
     Mikuláš so svojím sprievodom rozdal všetkým deťom sladkosti. Veselá predvianočná nálada  vládla v škole po-
čas celého dňa, z čoho mali radosť najmä tí najmenší. 
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou ďakuje všetkým rodičom, občanom a obchodným partnerom za 
spoluprácu a praje veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných 
úspechov v novom roku 2009.                                                                PaedDr. Eva Klincková, riaditeľka ZŠ s MŠ 
  

Slávnostné otvorenie  
multifunkčného ihriska 
 

   22. novembra 2008 bolo v našej obci slávnostne otvorené nové multi-
funkčné ihrisko pre deti a mládež. Nachádza sa v areály miestneho ihriska 
na ploche bývalých tenisových kurtov. 
    Pozvanie na otvorenie ihriska za prítomnosti starostu obce, poslancov, 
vedenia školy a ďalších predstaviteľov obce prijali Ing. Šimko, Mgr. Bar-
cúch, Ing. Psotová a Ing. Vižďáková. O sprievodný program sa postarali 
mažoretky zo základnej školy. Po slávnostnom otvorení odohrali žiaci 5. 
a 6. ročníka otvárací futbalový zápas.  
 

Prešiel znovu rok, a sú tu opäť Vianoce
so svojou očarujúcou atmosférou, keď sa
celá rodina stretne pri sviatočnom stole.
Tieto tradície sme si zachovali aj v tejto 
dobe internetu a mobilných telefónov.
Stretávame sa pri krásne vyzdobených 
a vysvietených stromčekoch v kruhu  svo-
jej rodiny, s tými, ktorých máme radi. 
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Zo zápisníka obecnej polície 
- Dňa 5.11.2008  vo večerných hodinách bolo na OP
oznámené, že 8 ročnému chlapcovi bol pri Cukrárni od-
cudzený nový detský bicykel v hodnote 2.900,-Sk. 
Miestnym pátraním bolo zistené, že bicykel si prisvojil 
jeho 9 r. kamarát. Bicykel bol vrátený rodičom.  
- Dňa 12.11.2008 bolo zistené, že v nočnej dobe z 11. 
na 12.11.2008 zatiaľ neznámy umelec vytvoril „grafity“ 
na steny autobusovej zastávky v obci. K osobe „umel-
ca“ boli získané konkrétne poznatky a v prípade potvr-
denia skutku bude musieť škodu uhradiť a aj zaplatiť
blokovú pokutu. 
- Dňa 18.11.2008  vo večerných hodinách oznámil
miestny občan, že maloleté  deti mu stále zvonia a to aj
v neskoro noci ,čím ho rušia v spánku . Vo veci boli pri-
jaté opatrenia na zistenie páchateľov tohto  priestupku. 
- Dňa 19.11.2008 o 17.30 hod. bolo na OP oznámené,
že medzi obcami Trnovec n/V. a Selice došlo k nehode 
medzi motorovým vozidlom a srncom. Vo veci bolo
vykonané patričné opatrenie ako i bol privolaný miestny 
hospodár poľovníkov. 
- Dňa 24.11.2008 oznámila na OP miestna občianka, že
ju manžel v podnapitom stave zbil a utrpela zranenie
s PN do 5 dní. Prípad je t. č. v riešení ako priestupok a 
bol zaslaný na správne konanie vo veci. 
- Dňa 1.12.2008  oznámila miestna obyvateľka, že na
hlavnej ceste našla zrazeného a zraneného čistokrvného 
psa, ktorého si vzala na  veterinárske ošetrenia. Žiadala
OP o šetrenie k osobe majiteľa psa. 
- Dňa 2.12.2008 o  14.50 hod. bolo zistené, že  miestny 
občan páli v daždi burinu. Bolo mu prikázané, aby oheň 
uhasil a bol predvolaný k zaplateniu blokovej pokuty. 
- Dňa 4.12.2008 o 15.25 hod. bolo na OP oznámené, že
miestny 64 ročný občan, ktorý býva v dome sám už nie-
koľko týždňov nebol vôbec videný a nepreberá poštu.
Na základe tohto oznámenia po vykonanom šetrení u 
príbuzného  za účasti hliadky OO PZ Šaľa došlo 
k úradnému otvoreniu dverí domu, menovaný v dome 
nebol nájdený. Následným šetrením až dňa 5.12.2008
bolo zistené, že menovaný je na liečení, o čom nepodal
nikomu v obci správu. 
- Dňa 8.12.2008  ráno oznámil na OP miestny občan, že
pod schodmi domu kde býva, spí  už niekoľko nocí ne-
známy mladý muž . Po zistení totožností a vykonaní 
previerky, či sa po menovanej osobe Polícia nepátra, bol
z miesta vykázaný a uvedené miesto OP v nočných ho-
dinách kontroluje. 
- Dňa 11.12. 2008 oznámila na OP miestna občianka, že
jej zať v podnapitom stave sa správa k manželke a ma-
loletým  deťom neprístojne a podľa nej ohrozuje  mrav-
nosť celej rodiny. Po konzultovaní prípadu
s vyšetrovateľom OUKJP  PZ v Šali prípad prevzal a vo 
veci bolo začaté trestné stíhanie. 
- Dňa  13.12. 2008 o 12.25 hod. požiadal OP príslušník 
Kriminálnej Polície v NZ o spoluprácu o zistenie totož-
nosti neznámej ženy vo veku cca 45 r., ktorá  bola dňa 
12.12.2008 o 19.15 hod. pri dopravnej nehode v obci 
Tvrdošovce  usmrtená, nemala u seba doklad totožnosti
iba cestovný lístok do obce Trnovec n/V. Do uzávierky
novín (15.12.2008) jej totožnosť nebola zistená (foto je
k nahliadnutiu na OP v Trnovci n/V.) 
 

Poznámka: OP v Trnovci n/V. nevykonáva stálu službu 
v prípade našej neprítomnosti môžete volať č.158  alebo 
096134 3705 OO PZ Šaľa. 
 

 OP ďakuje občanom za dôveru a spoluprácu  v roku 
2008 a praje Vám v Novom roku všetko najlepšie a
dobré zdravie. 
                                       Štefan Macky st., obecná polícia 

Bezpečné správanie 
Dňa 03.11.2008 sa konala celoslovenská jesenná kampaň Detského fondu Slovenskej re-
publiky „Aby deti nezomierali“.  
     Kampaň bola zameraná na zníženie úrazov detí. 
Aj na našu školu boli zaslané reflexné predmety ( smajlíky oranžovej farby, zelené ref-
lexné pásky, reflexné vestičky, nálepky a tiež leporelá s obrázkami ). 
Aktivita v 1. ročníku zameraná na túto tému trvala jednu vyučovaciu hodinu. Najprv kaž-
dý prvák dostal leporelo. Spoločne s pani učiteľkou rozprávali o obrázkoch, ako sa bez-
pečne správať  v rôznych situáciách. Deti boli informované o úrazovosti a nepozornosti 
účastníkov cestnej premávky. Zapájali sa do rozhovoru a navrhovali, ako sa v niektorých 
situáciách vyhnúť  úrazom a vôbec nebezpečenstvu. Boli veľmi aktívne. Nakoniec si svo-
je leporelá vyfarbili a všetci dostali reflexného smajlíka. Najiniciatívnejší dostali za od-
menu navyše aj reflexné vestičky, pásky a nálepky. Všetkým sa hodinka o bezpečnom 
správaní veľmi páčila a veselo odchádzali so smajlíkami na taškách. 

Mgr. Ingrid Garčárová, triedna učiteľka 1.roč.

Netradičná súťaž na ZŠ v riešení SUDOKU 
 

Dňa28.11.2008 sa na základnej škole uskutočnila netradičná 
matematická súťaž v riešení SUDOKU. Prihlásilo sa 21 žiakov 
druhého stupňa ,ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. 
1.kategória žiaci 5. až7.ročníka   - 12 žiakov 
2.kategória žiaci 8. a 9.ročníka - 9 žiakov 
 

Súťažilo sa na čas, kto skôr vyriešil správne 2 x rôzne zadanie 
SUDOKU. 
1.kategória mala zadanie pre mierne pokročilých 
2.kategŕia mala zadanie pre pokročilých 
 

V 1.kategórii sa umiestnili  na  1.mieste  Viktória Slamková  
                                                  2.miesto Monika Jusková 
                                                  3.miesto Katarína Fukasová 
 

V 2.kategórii sa umiestnili na  1.mieste Michaela Lobodášová 
                                                 2.miesto  Kristína Margetová 
                                                 3.miesto  Emily Zsáková 
Súťažiaci si precvičili svoju logiku v myslení,strávili príjemne 
popoludňajší čas a všetci úspešní riešitelia boli odmenení vec-
nými cenami.                                                     Mgr.Juraj Boženík 

Obec v októbri obdržala z Ministerstva školstva SR na rie-
šenie havarijného stavu základnej školy  dotáciu 1,8 mil. 
Sk na výmenu okien.  
Sme radi, že obec mohla týmto pomôcť deťom aj pedagó-
gom k zníženiu nákladov na vykurovanie, zvýšeniu bez-
pečnosti v triedach a skultúrneniu prostredia na vyučova-
nie. 
Zároveň začiatkom decembra sme získali dotáciu vo výške 
1,5 mil. Sk, ktorá bude použitá na začiatku roka 2009 na 
rekonštrukciu strechy školského klubu detí a jedálne pri 
základnej škole. 
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Muži - II.A trieda Nitra – Šaľa 
1. Kráľová n/V  13 11 2 0 39:12 35 
2. Lužianky 13 10 0 3 29:21 30 
3. Hájske 13 8 2 3 30:16 26 
4. Selice 13 8 2 3 25:15 26 
5. Ivanka 13 8 1 4 50:26 25 
6. Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 19 
7. Rišňovce 13 5 2 6 39:29 17 
8. Cabaj-Čápor 13 5 2 6 28:21 17 
9. Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 17 
10.Trnovec n/V 13 5 2 6 22:22 17 
11.P.Kesov 13 3 1 9 23:40 10 
12.H.Lefantovce  13 2 3 8 22:49 9 
13.Diakovce 13 2 1 10 10:58 7 
14.Kynek 13 1 3 9 25:49 6 
Lužiankam odrátajú 9 b. Trnovcu a H. Lefantov-
ciam 3 b.  
 

Dorast  
1 Nové Sady 12 9 2 1 52:18 29 
2. Trnovec n/V 12 8 2 2 59:16 26 
3. Ivanka 12 8 2 2 41:19 26 
 

 

10.H.Kráľová 13 3 2 8 26:56 11 
11.Vlčany 13 3 0 10 21:47 9 
12.Mojmírovce 13 3 0 10 12:68 9 
13.Trnovec n/V 13 2 1 10 9:50 7 
14.Pata 13 1 2 10 19:78 5 
 

3. januára 2009 sa uskutoční 9. ročník halo-
vých majstrovstiev okresu Šaľa o Pohár firmy 
TIBI v šalianskej mestskej hale. 
Program zápasov FK Dynamo Trnovec: 
Skupina B: 
8,40 hod.  Vlčany – Kráľová n/V 
9,40 hod.  Tešedíkovo – Trnovec 
10,40 hod. Vlčany – Trnovec 
11,00 hod. Tešedíkovo – Kráľová n/V 
12,00 hod. Kráľová n/V - Trnovec 
13,00 hod. Tešedíkovo – Vlčany 
 

FK sa touto cestou chce poďakovať všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou prispeli k činnosti 
v roku 2008, želá príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a v roku 2009 veľa zdravia, 
šťastia a športových úspechov. 
                                         Spracoval Štefan Kočiš 

4. Neded 12 8 1 3 53:19 23 
5. Dražovce 12 7 1 3 38:17 22 
6. Vlčany 12 7 0 5 43:20 21 
7. Močenok 12 7 0 5 36:22 21 
8. Cabaj-Čápor 12 6 1 5 29:29 19 
9. Diakovce 12 4 0 8 25:33 12 
10. Mojmírovce 12 3 1 8 21:53 10 
11.Selice 12 2 0 10 14:71 6 
12.V.Zálužie 12 1 2 9 14:63 5 
13.Svätoplukovo 12 1 1 10 14:63 4 
 

Žiaci ukončili sezónu 12. a 13. kolom  
Trnovec – Gabčíkovo 1:1 (1:1) Janáč 
T. Mlyňany – Trnovec 3:1 (0:0) – vlastný 
1. Ivanka 13 10 2 1 60:17 32 
2. Trstice 13 10 0 3 89:18 30 
3. Gabčíkovo 13 9 1 3 31:13 28 
5. T.Mlyňany 13 9 0 4 45:19 27 
6. Tešedíkovo 13 8 1 4 22:20 25 
7. Jelka 13 7 1 5 66:19 22 
8. Sládkovičovo 13 6 1 6 32:43 13 
9. Neded 13 4 2 7 22:34 14 

   Oddiel stolného tenisu má za sebou úspešný koniec
prvej polovice súťažného ročníka 2008/2009.  
„A“ mužstvo v 1. lige muži západ odohralo v prvej po-
lovici súťaže 11  zápasov s bilanciou   päť výhier, jedna 
remíza a  päť  prehier. S celkovým počtom 22 bodov  je
na peknom piatom mieste.  
Kompletný prehľad zápasov „A“ - mužstva po prvej
polovici súťažného ročníka 2008/2009: 
Trnovec A – Senec A 9:5 
Trnovec A – Ivanka p. Dunaji A 10:4 
N.Zámky A  - Trnovec A  4:10 
Trnovec A – Galanta A  7:7 
Trnovec A  - Sládkovičovo A  9:5 
Kom./Šahy A - Trnovec A  9:5 
Honť.Trsťany A - Trnovec A  5:9 
Trnovec A – Holíč B 0:14 
Trnovec A – Malacky A 2 :12  
Nitra B - Trnovec A 9:5  
Nitra A - Trnovec A 11:3 

I. liga západ 
1. Stavoimpex 11 10 1 0 0 332:147 124:30 32 
2.MSK Malacky A  11 10 1 0 0 342:128 127:27 32 
3. ŠK ŠOG Nitra A  11 9 0 2 0 300:229 95:56 29 
4. ŠK ŠOG Nitra B 11 7 1 3 0 272:270 83:71 26 
5. TJ Trnovec A  11 5 1 5 0 234:242 69:85 22 
6. PK Komárno A  11 3 3 5 0 233:254 73:81 20 
7. TJ Gasto Galanta A  11 3 2 6 0 229:253 65:89 19 
8. STK Nové Zámky A  11 4 0 7 0 263:328 65:89 19 
9. Druž.Hon.Trsťany A  11 3 0 8 0 180:283 55:99 17 
10.Slav. SládkovičovoA 11 2 2 7 0 221:271 57:97 17 
11.Ivanka pri Dunaji A  11 2 1 8 0 188:301 52:102 16 
12.STK Senec A  11 1 2 8 0 204:292 56:98 15  
„B“ mužstvo v 3. lige  odohralo 11 stretnutí s bilanciou
šesť výhier, jedna remíza a štyri prehry. S celkovým 
počtom 24 bodov  je na piatom mieste. 
 

Kompletný prehľad zápasov „B“ mužstva po prvej po-
lovici súťažného ročníka 2008/2009: 
Trnovec B – Vráble B 13: 5 
Trnovec B – Levice B 9:9 
Trnovec B – Bánov B 14:4 
Trnovec B – Honť.Trsťany  B11 : 7 
N.Zámky B - Trnovec B 11:7  
Trnovec B – Nová Baňa A 13:5 
Kom./Šahy B -Trnovec B 0:18 
Trnovec B – Nitra C 6 :12 
Volkovce A – Trnovec B 7:11 
Trnovec B – Topoľčany B 8:10 
Zem.Oľča A  - Trnovec B 11:7 

III. liga sever 
1. Nitra C 11 11 0 0 0 453:196 156:42 33 
2. Zem. Olča A 11 10 0 1 0 417:229 136:62 31 
3. N.Baňa/Podl.A 11 6 2 3 0 382:321 103:95 25 
4. Topoľčany 11 6 1 4 0 411:381 105:93 24 
5. Trnovec B 11 6 1 4 0 410:288 117:81 24 
6. N.Zámky B 11 4 3 4 0 342:355 94:104 22 
7. Levice B 11 4 3 4 0 335:373 94:104 22 
8. Bánov B 11 4 2 5 0 340:352 96:102 21 
9. Vráble B 11 3 1 7 0 282:387 80:118 18 
10.Komárno /Šahy B 11 2 2 7 0 287:406 77:121 17 
11.Volkovce A  11 2 0 9 0 252:442 65:133 15 
12.Hont.Trsťany B 11 0 1 10 0 290:471 65:133 12 
 
„C“ mužstvo v 4. lige  odohralo 11 stretnutí s bilanciou
jedna výhra, jedna remíza a deväť prehier. S celkovým 
počtom 14 bodov  je na pätnástom mieste. 
 

Kompletný prehľad zápasov  „C“ mužstva po prvej po-
lovici súťažného ročníka 2008/2009: 
Trnovec C - Šaľa A 5 : 13 
Nitra E - Trnovec C 15:3  
Trnovec C – Čab A 7:11 
Trnovec C – Zl.Moravce A 8:10 
Továrniky - Trnovec C 10:8 
Trnovec C – Topoľčany 9:9 
Lehota A - Trnovec C 11:7 
Žirany A – Trnovec C 8:10 
Trnovec C – Ludanice A 6:12 
Velký Cetin A – Trnovec C 15:3 
Trnovec C – Dlhá n/V. A  5:13 
 

IV. liga sever 
 

1. Tovarníkyx B 11 10 1 0 0 441:297 125:73 32 
2. Topoľčany C 11 8 2 1 0 373:309 116:82 29 
3. Nitra E  11 8 1 2 0 400:270 123:75 28 
4. Ludanice A  11 7 2 2 0 445:320 129:69 27 
5. Nitra D 11 6 2 3 0 392:293 115:83 25 
6. ČaB A  11 5 3 3 0 400:310 113:85 24 
7. Č.Klačany 11 5 2 4 0 360:338 103:95 23 
8. Dlhá n/V A  11 5 2 4 0 372:351 110:88 23 
9. Žirany A  11 5 0 6 0 361:322 103:95 21 
10. Zl. Moravce A  11 4 2 5 0 350:351 95:103 21 
11. V.Cetín 11 3 2 6 0 321:375 88:110 19 
12. Mojmírovce A  11 3 2 5 1 296:352 91:107 18 
13. Šaľa A  11 3 1 7 0 293:401 84:114 18 
14. Lehota A  11 3 1 7 0 280:408 72:126 18 
15. Trnovec C 11 1 1 9 0 265:400 71:127 14 
16. Žitavany A  11 0 0 11 0 213:465 46:152 11 
   
„D“ mužstvo v okresnej súťaži  odohralo 9 stretnutí s
bilanciou dve výhry jedna remíza a šesť prehier.
S celkovým počtom 14 bodov  je na štrnástom mieste. 

Kompletný prehľaď zápasov „D“ mužstva po  
prvej polovici súťažného ročníka 2008/2009: 
Močenok A - Trnovec D 15:3 
Vlčany B - Trnovec D 6 :12 
Vlčany A - Trnovec D 12:6 
Trnovec D – Neded A 9:9  
Šaľa B - Trnovec D  15:3 
Trnovec D – Mix Šaľa 3 :15 
Močenok B - Trnovec D 15:3 
Šaľa C  - Trnovec D 14:4 
Trnovec D – Dlhá n./V. B 11:7 
 

                      Okres Šaľa 
1. Šaľa B  9 9 0 0 125:37 27  
2. Močenok B 9 7 1 1 106:56 24 
3. Vlčany A  9 6 0 3 94:68 21 
4. Močenok A  8 5 1 2 85:59 19 
5. Šaľa C 9 5 0 4 81:81 19 
6. Mix Šaľa D 9 4 0 5 93:69 17 
7. Dlhá n/V B 10 3 0 7 81:99 16 
8. Trnovec D  9 2 1 6 55:107 14 
9. Neded 8 2 1 5 61:83 13 
10. Vlčany B  10 0 0 10 29:151 10 
   Vedenie oddielu stolného tenisu v Trnovci nad Vá-
hom  týmto praje všetkým nadšencom športu a stolné-
ho tenisu zvlášť šťastné a veselé Vianoce a  v novom 
roku veľa zdravia a športových úspechov. 
                      Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 
Stolnotenisový klub TJ Dynamo Trnovec nad Váhom 
pozýva všetkých milovníkov stolného tenisu do telo-
cvične základnej školy, kde organizuje dňa 
27.12.2008 od 10:00 do 17:00 hodiny Vianočné stol-
no-tenisové popoludnie pre širokú verejnosť. 
Pre tých spoluobčanov, ktorí chcú pre svoje zdravie 
niečo spraviť, budú v telocvični pripravené štyri stoly 
a stolnotenisový robot, ktorý dokáže zabaviť začia-
točníkov, ale preverí aj stolno-tenisové schopnosti 
skúsených hráčov. Pre hráčov budú k dispozícii na 
zapožičanie stolnotenisové rakety, loptičky 
a občerstvenie. 
Podmienkou pre hráčov bude športové oblečenie, 
športová obuv a dodržiavanie školského poriadku 
a areáli školy. 
Dobrá nálada, veľa veselých a príjemných chvíľ strá-
vených v telocvični Vám určite pomôže na chvíľu za-
budnúť na každodenné starosti a určite to bude ten 
pravý relax, ktorý človek potrebuje po prežití tak ná-
ročných sviatkov, ako sú Vianoce. 
Stolnotenisový klub sa teší na Vašu účasť, praje hrá-
čom veľa športového šťastia a zábavy za zelenými 
stolmi. 
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kukaedény elhordásáért 50 sk-ról megemelni 100,- Sk-ra.
Miért nem vásárol a község kistraktort  a kertek meg-
szántására a községben.; Dobošová – neheztelt a szom-
szédban nem lakott terület tulajdonosára, (gyom, állatok) 
- a polgármester megígérte a segítséget a terület tulajdo-
nosának megszólítására, mivel az nem tartózkodik itt  és
nem veszi át a postáját sem.;  Láng úr -   – már rendben 
van-e az építkezési engedély az autóbazárra.;  Čelitko –
hogyan folytatódik az óvoda kiépítése és  a Sagrisnak már 
van-e építkezési engedélye.;  Ing Gašpieriková – Sagris –
a törvény megszegése bírság útján van intézve 
Mgr. Boženík   előterjesztette javaslatát a község króni-
kájába való beírásra  a 2006-os és 2007-es évre és java-
solta az új krónikást - Iveta Mesárošová személyében. 
Beterjesztette  kérését – összekötő út kiépítését az alap-
iskola és a játszótér között. Az új játszótér megnyitását 
szombatra, 2008 november 15-re 11.oo órai kezdettel 
javasolta.  Továbbá adta átgondolásra a kötlségvetésben 
új asztalok vásárlását a kultúrházba.         A szociális 
bizottság az utóbbi időben gyakrabban  foglalkozik
a községünkben élő roma polgártársak problémáival, 
a problémák még mindig tartanak az alapiskolában is 
a gyerekek nevelése során. A bizottság javasolja  polgár-
mester által megbeszélés kezdeményezését, esetleg
a képviselőkét is a roma kommunita képviselőivel. Az 
előljárónő javasolta számítógépes program megvételét 
a sírhelyek nyilvántartására.  
A községi képviselőtestület 18. ülése 2008 december  
8 –án zajlott le.   
A képviselők  az ülésen jóváhagyták  a község a Via Ro-
manum polgári társulás területi hatáskörébe való tartozást
(a társulásba a további községek tartoznak: Hosszúfalu, 
Mocsonak, Felsőkirályi, Hájske, Szelőce) és  megismer-
kedtek a Via Romanum  terület integrált stratégiai fej-
lesztésével. 
A községi képviselőtestület 19. ülése 2008 december 15-
én zajlott le az összes képviselő jelenlétében  
Az előző képviselőtestületi üés határozatai teljesítésének
ellenőzése 
A község elöljárónője kidolgozta  a Duslo a.s  területén 
létesitendő az  „ Ammóniumszulfát gyártása „ tervezet-
hez a nem beleegyező nyilatkozatot és a község a nem 
beleegyező állásfoglalást elküldte a minisztériumba. 
A község polgármestere személyesen vett részt  a mi-
nisztériumban  folytatott tárgyaláson.  A Duslo társaság, 
mint a tervezet beterjesztője  nem  készít jelentést az
értékelésről, de a tervezet alapul szolgál majd a nyilvános 
tárgyaláshoz, amelyre 2009 január 12-én kerülne sor. 
A tervezet megtekinthető munkanapokon a községi 
hivatalban.  
 A község költségvetési javaslata a 2009–2011-es évekre 
A területi önkormányzat költségvetési  szabályairól szóló
583/2004-es   számú novelizált törvény értelmében beve-
zetésre kerül az önkormányzat programi költségszámolá-
sa kezdve a 2009-2011-es évekre vonatkozó költségvetés-
sel. A költségvetés tartalmazza az elképzeléseket és célo-
kat, amelyeket a község a költségvetés keretében fog
megvalósítani   a törvény   4 §  5. cikkelye  értelmében. 
A község  2009 január 31-ig összeállítja  az új 
költségvetést ezeknek az előírásoknak az értelmében és 
a képviselők jóváhagyták az ideiglenes költségvetést. 
A község tulajdonának leltározása-  a leltári bizottságok 
összetételének javaslata   A község polgármestere 
beterjesztette  a leltári bizottságok összetételének 
javaslatát, amit a képviselők jóváhagytak és a leltározás  
  

 

KÖZLEMÉNYEK 
Az adóköteles személy 2009 január 31-
ig köteles adóbevallást tenni  az ingatlan 
adója bevallására az adója kezelőjének 
abban az esetben, ha változtak az 
ingatlanadó  kisza-bására meghatározó 
valós tények, például, ha vásároltak vagy 
eladtak ingatlant, szán-tóföldet, kertet, 
vagy építkezési engedélyt, kolaudációs 
határozatot, lebontási enged-élyt, 
geometriai bemérést, a házszám meg-
határozásáról szóló  határozatot vagy 
egyéb ilyen határozatot kaptak kézhez. 
                         Az adó és illeték osztálya 

T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R    E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

 
 

Évfolyam XIII.                                    Szám 6       November - December 2008                                       Ingyenes   

         

 

                                                                                                            
      
 
 
 
 
            

A községi képviselőtestület 17. ülése 2008 november 
10-én zajlott le az összes képviselő jelenlétében és a 
község polgármestere vezette. Az ülés fő pontja a
„Község 3. negyedévére vonatkozó költségvetési gaz-
dálkodás és a költségvetés megváltoztatása“ volt. 
A beterjesztett javaslathoz a pénzügyi bizottság elnöke, 
Hrabovský mérnök szólt hozzá a költségvetés egyes
részeinek teljesítésével kapcsán ( a kutyaadó, a bérbe-
adott földterületek  utáni bevétel ...) A költségvetés 
kiadási részének megtárgyalásakor javasolta elgondol-
kodni a falevelek felszívására szolgáló gép megvételé-
ről, és atraktorhoz csatlakoztatható berendezés meg-
vételéről a fák ütetése során  lyukak kiásására, esetleg
megfelelő kézi fúróra.; - A falu főellenőre  Fülöpová 
mérnöknő  állásfoglalást adott a község költgségvetésé-
nek teljesítéséhez és a költségvetés megváltoztatásához. 
- Motolíková mérnöknő  elkészítette az   1/2008-as 
számú  általánosan kötelező érvenyű rendelet  javasla-
tát a Tornóc  község  rendezési jogkörébe tartozó  isko-
la és iskolai intézmények költségei részleges megtérí-
tésére történő hozzájárulások nagyságáról, és a gyere-
kek  iskolába való beiratása helyének és idejének meg-
határozására a kötelező iskolába járás kapcsán, amely-
ről tájékoztatta a képviselőket. A képviselők a javasolt 
általánosan kötelező érvényű rendeletet egyhangúan
elfogadták.; - A lakásügyi bizottság javaslatára a kép-
viselők jóváhagyták lakás kiutalását  Jakubec Zsoltnak. 
 - Motolíková mérnöknő  ismertette a jelenlevőket az 
“Ammónium szulfát - SA gyártása / tervezettel, amely 
2008 október 20-án volt  kézbesitve a községi hivatalba 
és nyilvánosságra van hozva a községi hivatal  tábláján
és a község internetes honlapján is megtalálható. Ehhez
a tervezethez a nyilvánosság  írásbeli állásfoglalást ad-
hat be a  Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi
Minisztériumába.; - RNDr. Belovičová  kifejtette, hogy
a tervezetet alaposan áttanulmányozta, és megállapí-
totta, hogy a legnagyobb megterhelést a község számá-
ra a vasúton szállítandó nagy terjedelmű behozott
nyersanyag jelenti, konkrétan a kénsavé. A jelentés 
alapján bűz nem lenne, mert az összes tankolás nyomás
alatt lenne végezve.;   A képviselőtestület a tervezetet 
tudomásul vette és feladatul adta a község előljárónő-
jének nem beleegyező állásfoglalás  kidolgozását ehhez 
a tervezethez abban az értelemben, hogy “Tornóc
község nem egyezik bele az ammóniumszulfát SA
gyártására kialakitandó üzemegység létesítésébe
a Duslo a.s. területén a község területének jelentős  le-
terhelése végett  a vállalat már létező termeléseivel, 
amelyek a vasúti és közúti közlekedési utakon katasz-
trális teruleteinken keresztül vezetnek (valamint a mi 
kataszterunkban levő lerakataival is. A község légköre 
egyfolytában le van terhelve a vállalat által  kibocsátott
párákkal/ gyártás, hulladékégető, ČOV). 
Veszélytényező  lehet a nagy terjedelmű behozott kiin-
duló nyersanyag – a kénsav  ideszállítása és raktározása
is.         A vita keretében a következő hozzászólások 
                                  hangzottak el: 
 Arendáš úr – probléma a tömény hulladékkal.  Égetni
nem szabad, de a község nem biztosítja be a hulladék 
elszállítását. A fiatalok elmennek, csak az idősek  ma-
radnak. Javasolja a házak elől elhordani a szemetet és 
az elhordás során  megnövekedett költségeket az egy  

A képviselőtestületi ülésekről 

dátumát 2008 december 31-re tűzték ki. 
Az ülés további pontjaiban a képviselők 
jóváhagyták a következő általánosan kötelező 
érvényű  rendeleteket: 
-  2/2008 –as  számú rendelet :  a község által 
végzett és bebiztosított  szolgáltatások árainak 
meghatározásáról  
- 3/2008 –as számú rendelet: : a Tornóc 
községben nyújtott szociális szolgáltatások 
megtérítéséről   
- 4/2008 –as számú rendelet :  a helyi adókról és 
a közhulladék és egyéb apró építkezési hulladék 
után fizetendő illetékről Tornóc község területén
-  5/2008 –as számú rendelet:  az ingatlanadóról 
- 6/2008 –as számú rendelet :   a légszennyezést 
okozó kisebb forrást  működtető vállalatok
légszennyezés után járó  illetékeiről 
A következő pontban Mgr. Boženík beterjesz-
tette a jelentést  a 2007/2008 –as év nevelő –
művelődési tevékenységéről, amelyet még meg 
kell tárgyalnia az iskolai tanácsnak, amely 2008 
december 16-án ül össze.  Fülöpová mérnöknő 
megjegyezte, hogy az iskola köteles ezt a je-
lentést beterjeszteni mindig október végéig.    
Beérkezett posta:  
- Milan Mrázik bérházának megvételére érkezett 
kérvény 
Az említett ház a község tulajdona, a telek 
a Földalaptól van bérbe véve a község által. 
A képviselők az ingatlan értékét cca 500 – 600 
tis. Sk-ra ítélik meg. Abban az esetben, ha
a meghatározott  irányár  megfelel az érdek-
lődőnek, akit a valóságról tájékoztatni kell, 
rákerülhetne a sor az eladáshoz szükséges 
szakmai értékelés kidolgozásához.  
 Kérvény a község általi nyilatkozatra -a telek 
tartással történő tulajdonjogához  – Karol 
Andrášik, Sereď 
A kévényt a képviselők tudomásul vették. 
Vita: 
Mgr. Boženík – az iskola megnevezése  -
Alapiskola az Óvodával Tornócon  nem helyes ,
mert a törvény szerint  - Alapiskola és Óvoda 
Tornócnak kellene  lennie. Az alapítónak kell 
javaslatot tennie az iskola megnevezése 
megváltoztatására. 
 

 

PF 2009 
                                          Az elkövetkező 2009 -es évben minden polgártársnak  

                                                            jó erőt, egészséget és a legjobbakat kivánja 
                                                                                                                                   a Községi hivatal 
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TÁRSADALMI   ROVAT 
november - december 

Születtek: : 
Tánczos Dominik 
Kozmér Daniel 
Lacko Slavomír 

 

Jubilánsok : 
70 éves:  Csikós Anna 
 Kürthi Julianna 
 Rábek Anna 
 Rakovsky Irén 
75 éves: Mitlík Erzsébet 
80 éves: Kráčala Gyula 
 Meleg Ilona 
85 éves: Orisko Izabela 
 

Házasságot kötöttek: 
Baťka Kristián 

és  Malina Katarína 
 

Elhunytak : 
Marček Margit – 83 éves 

Mészáros István – 82 éves 
Miskolczi Teréz – 75 éves  
Marček Tibor – 81 éves 

Tisztelt polgártársaink! 
Ezúton szeretnénk  Önöket felkérni együttműködésre egy könyv elkészítéséhez, 
amely tartalmazni fogja községünk történelmét a kezdetektől egészen napjain-
kig. Ebből az okból kifolyólag szeretnénk megkérni  önöket, hogy érdeklődés 
esetén bocsássák rendelkezésünkre javaslataikat, gondolataikat, emlékeiket és 
alkotó hozzászólásaikat, és ezzel közösen vegyenek részt e monografia formálá-
sában. 
A publikáció alkotói  szívesen veszik a régi írásos dokumentumok, családi fény-
képek, korabeli képeslapok, valamint egyéb más tárgyak kikölcsönzését, amik 
segítenek ennek a könyvnek a létrehozásában. 
Végezetül a publikációban készülünk elkészíteni a község hét csodájának jegy-
zékét. Javaslataik lehetnek  anyagi, tárgyi, de lelki  jellegűek,  a természet alkot-
ta dolgok, vagy az emberi ész  és kéz alkotásai. 
Az érdeklődők jelentkezhetnek a következő címen: Mgr. Gabriš Rudolf, Trno-
vec nad Váhom 97-es sz., vagy a 0949 662 992  esetleg a 031-7781436-as tele-
fonszámon. Végezetül  Láng Róbert úrral is érintkezésbe léphetnek  a Sport Ká-
véházban a 031-7781226- os telefonszámon.   

 

Meghívók 
A Csemadok helyi szervezetének vezetősége tisztelletel és szeretettel várja 
tagjait a 2008 –as év évzáró taggyülésére, amely 2009 január 25-én, azaz
vasárnap 14 –órai kezdettel a Kulturház nagytermében lesz megtartva. 
Mivel a Csemadok 2009-ben ünnepli 60 éves  fenállását, a helyi szerveze-
tünk pedig felújításanak 25 évfordulójat, az évzáró taggyülest ünnepélyes 
keretek közt, gazdag kulturmüsorral egybekötve lesz megtartva. 
                                Mindenkit sok szerettetel vár a Csemadok vezetősege 
.........................................................................................................
Továbbá szeretnénk tájekoztatni Önöket egy másik rendezvényröl, még-
pedig a hagyományos  farsangi bálról, mely  2009 február  21-én szomba-
ton 19-órai kezdettel szintén a Kultúrház nagytermében lesz megtartva, és
természetesen  sok meglepetéssel. 
Jegyelövetelröl idöben értesítjük Önöket. 
......................................................................................................... 
 

 
       

 Azt mondjuk a karácsony bensöséges voltát nem a külsöségek adják. De 
ezek is hozzá tartoznak az ünnepekhez. A gyertyák fénye, a fenyő zöldje 
semmi mással nem helyettesíthető. Lakásunk Karácsonyi díszei ősrégi tra-
díciót hordoznak. Kevés az olyan ember, aki nem várja ezt az  ünnepet.
Karácsonyfa az élet fája, amely a teremtőt is jelképezi. Kronikák
a fenyődiszítés eredetét 1573-ra teszik, amikor Galliában érkezett Colon-
bán szerzetes és Jézus születése napján égő fáklyát egy magaslaton álló 
fenyőfa tetejére helyezett, s onnan prédikált társának. Európában 1600 kö-
rul kezdik disziteni a fenyőfákat.Vidékeinken ez a szokás alig 160 éve ter-
jedt el. Adventi koszorú szintén egy jelkép és talán egy ház ajtajáról sem
hiányzik manapság. Karácsonyi dalok, mágikus erőt tulajdonítottak nekik,
amely az embert a magasabb erőkkel kötötte össze. Az égi zene visszhan-
gjának tartották  és sok dal  az angyalok szívéből ered, amit az emberség
tovább ad át. Az angyalok örök fenségben élnek. Az egyház tanítása sze-
rint testetlen szellemi lények, amelyek halhatatlanok. Isten teremtette őket, 
hogy az emberekkel általuk tarthassa a kapcsolatot. Vigyáznak az ember-
re, figyelmeztetik ha a baj közeleg. A Három királyok - a sivatag, amelyet
átszelve a kis Jézushoz jutottak, hogy ajándékukat átadhassák neki : arany,
ezüst és myrha. Karácsonyi mise az élő Krisztusba vetett hit megújulását
fejezi ki. Betlehemi jászol a csillaggal –jászol az emberi lét középpontját 
jelképezi. Csillag az isteni lét és amely az ember lelkét nemesíti, tökélete-
síti. Karácsonyi ajándék- az egymás iránti jóság és szeretet jut  kifejezésre 
benne. 
Álldott Karácsonyt, és boldog új esztendőt!                          Zsák Ágnes 

 

Eljött hozzánk a Mikulás 
  ,,Ablak előtt, ablak után áll a Mikulás, mi az ott, apóka, kosaradban mit 
is rejtegetsz  már." 
Kíváncsiak voltunk, hogy a Mikulás ebben az évben nem feledkezett-e 
meg rólunk és meglátogatja-e óvodánkat - hisz mi mindannyian az egész 
év folyamán  jók voltunk. 
December 4 –én  mindannyian csendben várakoztunk, hogy nem halljuk –
e meg odakint a csengők hangját, amik jelzik nekünk a fehér szakállal  és 
meglepetéssel teli kosárral érkező apókát.  Habár  türelmetlenek voltunk, 
várakozásunk  kifizetődött.   Amikor a  csengők hangja  már   közeledett, 
egyre  nőtt a várakozással teli feszültség,  de  az  öröm  is  a szemünkben. 
És  amikor a Mikulás   megjelent  osztályunk ajtajában,  az  öröm  óriási 
volt! Némely barátunk azonban nagyon bátortalan volt, mert igazi Miku-
lást, Mikuláslányt, két ördögöt, angyalokat és emberevő macskát először 
látott életében. Hogy a  látogatók  igazán jól érezzék  magukat  óvodánk- 

ban, énekeltünk és szavaltunk nekik.  Majd eljött a pillanat, amire már annyira vártunk. A Mikulás és a Mikuláslány elkez-
dték szétosztani az édességekkel teli csomagocskákat. S mert egyszer minden véget ér,  a Mikulásnak is fel kellett kere-
kedni  a kíséretével  újabb hosszú útra a többi gyerek meglátogtására.   
,,Köszönjük Mikulás, jövőre gyere el ismét."   Köszönjük az alapiskola 9. osztálya tanulóinak e szép nap elkészítését és 
megvalósítását.                                                                                                  B. Kováčová, az óvoda kollektívája nevében 
Az ünnepség ugyanezen a napon a Tornóci COOP Jednota üzlete  előtt folytatódott, ahol az alapiskola 1.-4. osztályának ta-
nulói fogadták  a Mikulást a kíséretével egyetemben. 
     Az alapiskolát a Mikulás 2008 december 5- én látogatta meg, ahol a gyerekek szépen feldíszített karácsonyfa  mellett 
várták. Minden évben a karácsony előtti hangulatot a fenyőfa alakítja ki, amit néhány éven át M. Bergendy  családja aján-
dékozott. Ebben az évben  a köszönet Vágó Dezidert illeti.  
A friss fenyő illata  jelzi az év legszebb ünnepeinek érkezését  és alakítja ki a karácsony előtti nyugalmat. Hála nekik ezt 
az adventi időszakot a gyerekek és a felnőttek is teljes egészében kiélvezhetik  a szünidő előtti utolsó napok ünnepi hangu-
latában. 
     A Mikulás a kíséretével egyetemben minden gyereknek édességet osztott szét. Vidám karácsonyelőtti jókedv  uralkodott 
az iskolában az egész nap folyamán, aminek legjobban a legkisebbek örültek. 
Az Alapiskola Igazgatósága az Óvodával együtt köszöni minden szülőnek,  polgártársnak és üzleti partnereinek az együt-
tműködést és kíván sok gyönyörű pillanatot a karácsony kellemes hangulatában, sok egészséget, boldogságot, valamint
személyi és munkasikert  a 2009- es új évben.                                                                             
                                                                                                      PaedDr. Eva Klincková, az iskola és óvoda igazgatónője 

A multifunkcionális  
játszótér ünnepélyes megnyitása   
   2008 november 22- én  községünkben ünnepélyesen megnyitották az 
új multifunkcionális játszóteret a gyerekek és a fiatalság részére. A játszótér 
a helyi játszópálya területén helyezkedik el a volt teniszpálya helyén.  
A község polgármestere, a képviselőtestület, az iskola vezetösége és a község  
egyéb képviselői  jelenlétében  a játszótér megnyitására a meghívást elfogadta 
Ing. Šimko, Mgr. Barcúch, Ing. Psotová  és  Ing. Vižďáková. A kísérő műsort 
az alapiskola mazsorettjei biztosították be. Az ünnepélyes megnyitó után az 5. 
és 6. osztályos tanulók  lejátszották a megnyitó labdarúgó mérkőzést.  
 
 

Eltelt egy év, megint karácsony van, s megint 
ünnepi hangulatban, a karácsonyi csoda  bűvö-
letében majd ülünk az ünnepi asztalnál. Ennek 
a csodának köszönhetjük, hogy hagyománya-
ink a mobiltelefon és az internet korában is
megmaradtak,  gyertyafényben ragyogó fenyő
mellet adhatunk hálát, hogy ismét együtt le-
hetünk azokkal akiket szeretünk... 
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A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

2008 november 5 –én az esti órákban jelentették a községi
rendőségre, hogy egy 8 éves fiúnak a cukrászdátol eltulaj-
donították  az új gyermekkerékpárját  2900.—Sk értékben. 
Helyi nyomozással megállapították, hogy  a kerékpárt 9 
éves barátja sajátította el. A kerékpárt visszaadták
a szüleinek.  
- 2008  november 12 –én észlelve volt, hogy  éjjel 11 és 12 óra 
között  ismeretlen művész  „grafitrajzot“  hozott létre
a községben található autóbuszmegálló falára. A „művész“ 
személyét illetően konkrét ismeretek lettek megszerezve és
a tény bizonyitása esetében a kárt meg fog kelleni térítenie és a
pénzbírságot megfizetnie. 
- 2008 november 18- án az esti órákban jelentette egy helyi la-
kos, hogy kiskorú gyerekek állandóan csöngetnek  be hozzá
még késő éjszaka is, amivel zavarják őt az alvásban. Az ügy-
ben intézkedések lettek foganatosítva  ezen kihágás tetteseinek 
megállapítására. 
- 2008 november 19- én  17.30 órakor jelentve volt a községi 
rendőrségre, hogy Tornóc és Sókszelőce között balesetre került 
sor egy motoros jármű és egy őz között. Az ügyben meg lett
téve a megfelelő intézkedés, mint ahogy értesitve volt a helyi 
vadászgazda is. 
- 2008 november 24- én egy helyi lakos értesítette a községi 
rendőrséget, hogy a férje ittas állapotban megverte és sérülése-
ket okozott neki 5 napon belül terjedő betegviszonnyal. Az eset
jelen időben mint kihágás van intézve és továbbitva  volt  hiva-
tali eljárásra. 
- 2008 december 1- én  egy helyi lakos jelentette, hogy
a főúton talált egy elütött és sérült  fajtiszta kutyát, akit elvitt
állatorvosi ellátásra. Kérte a községi rendőrséget a kutya tulaj-
donosának megállapítására. 
- 2008  december 2 – án 14.50 órakor észlelve volt, hogy egy
helyi lakos az esőben gyomot éget. A tüzet el kellett oltania  és
be lett idézve a pénzbírság megtérítése céljából. 
 - 2008  december 4- én  15.25 órakor a községi rendőrségre je-
lentették, hogy egy 64 éves helyi lakos, aki egyedül él 
a házában, már néhány hete nem volt látható és nem veszi át
a postáját. E bejelentés alapján a rokonánál történt vizsgálat
után a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrei jelenlétében megtör-
tént a ház  ajtajának hivatalos kinyitása, a  nevezettet a házban 
nem találták meg. Az elkövetkező vizsgálattal csak december
5- én állapították meg, hogy nevezett  gyógykezelésen van, és
erről senkinek  nem adott hírt a községben. 
- 2008 december 8- án reggel jelentette egy helyi lakos
a községi rendőrségre, hogy a  ház lépcsője alatt, ahol lakik,
már néhány éjjel ismeretlen fiatalember alszik.
A személyazonosság megállapítása és a megbizonyosodás 
után, hogy a nevezett személyt nem keresi-e a rendőrség, ki lett 
tiltva a helyről és  fent említett helyet a községi rendőrség az 
éjszakai órákban ellenőrzi. 
 -2008 december 11- én  egy helyi lakos jelentette a községi 
rendőrségre, hogy  veje ittas állapotban nem megfelően visel-
kedik a feleségével és a gyerekeivel, és szerinte veszélyezteti
az egész  család erkölcsét. Az esetet  a Selllyei Rendőrség
OUKJP osztálya nyomozójával  való  konzultáció után  átvette
és az ügyben bűnügyi eljárás lett kezdeményezve.  
- 2008 december 13- án  12.25 órakor  a községi rendőrséget
együttműködésre kérte fel  az Újvári Bűnügyi Rendőrség  kép-
viselője ismeretlen cca. 45 éves nő azonosságának a megállapí-
tására, aki 2008  december 12 – én  19.15 órakor  Tardosked-
den közlekedési baleset során hunyt el,  s akinél nem volt
semmiféle személyazonossági irat, csak egy útijegy Tornóc 
községbe. Az újság lapzártáig (2008. 12.15-ig) 
a személyazonossága nem volt megállapítva ( a fényképe meg-
tekinthető a községi rendőrségen Tornócon.) 
 

Megjegyzés: A községi rendőrség Tornócon nem végez
állandó szolgálatot, abban az esetben ha nem szolgá-
lunk, telefonálni lehet a 158-as számra, vagy a  
096134 3705 –ös számra a Sellyei Körzeti Rendőrségre. 
A községi rendőrség köszöni a polgártársak bizalmát és
együttműködését a 2008-as évben   és az Új Évben min-
dnyájuknak a legjobbakat és jó egészséget kíván.
A községi rendőrség nevében  id. Š. M a c k y   
                                                                   Štefan Macky  

Biztonságos viselkedés 
   2008 november 3- án a Szlovák Köztársaság Gyemekalapja  őszi összszlovákiai kampánya  zajlott 
„Hogy a gyerekek ne haljanak meg“címmel.  
   A kampány a gyermekek balesetei csökkentésére volt összpontosítva. 
A mi iskolánkba is küldtek fényvisszaverő tárgyakat (smajlíkokat- mosolyfigurákat narancs színben, 
zöld fényvisszaverő szalagokat, fényvisszaverő mellénykéket és képeket tartalmazó leporellókat 
szintén). 
Az  1. évfolyamban erre a témára az aktivitás nagysága egy tanítási óra volt. Először minden elsős 
egy leporellót kapott. Közösen a tanitónővel beszéltek a képekről, hogy miként kell biztonságosan 
viselkedni különféle helyzetekben. A gyerekek tájékoztatva voltak a baleseti helyzetről és a közúti 
közlekedés résztvevőinek  figyelmetlenségéről. Bekapcsolódtak a  beszélgetésbe és javasolták, hogy 
egyes esetekben, hogyan kell elkerülni a balesetet és általában a veszélyhelyzeteket. Nagyon aktivak 
voltak. Azután kifestették leporellójukat és mindenki kapott egy fényvisszaverő mosolyfigurát. 
A legkezdeményezőbbek mindennek tetejébe még fényvisszaverő mellényeket, szalagokat és kira-
gasztókat is kaptak. A biztonságos viselkedésről szóló óra mindenkinek nagyon tetszett  és vidáman 
távoztak a mosolyfigurájukkal a táskáikon.  
                                                                             Mgr. Ingrid Garčárová,  az I. osztály osztályfőnöke 

Nem hagyományos verseny a SUDOKU megoldása 
az alapiskolában 

2008 november 28- án az alapiskolában megvalósult a nem hagyomá-
nyos matematikai verseny a SUDOKU feladatok megoldására. 21 diák 
jelentkezett be a felső évfolyamból, akik két kategóriába voltak osztva. 
1.kategória az 5.-7. osztályos tanulók   - 12 diák 
2.kategória a 8.- 9. osztályos tanulók - 9 diák 
Időre ment a verseny, ki old meg hamarabb helyesen  2 különböző 
SUDOKU feladványt.  
1.kategória  a feladvány a közepesen haladók részére volt  
2.kategória  a haladók részére volt 
Az  1.kategóriában a következő helyezések voltak 
1. hely  Viktória Slamková  
2. hely  Monika Jusková 
3. hely  Katarína Fukasová 
 

A 2.kategóriában a következő helyezések voltak  
1.hely Michaela Lobodášová 
2.hely Kristína Margetová 
3.hely  Emily Zsáková 
A versenyzők megtornáztatták logikai gondolkodásukat, kellemes dé-
lutánt töltöttek el,  és minden helyes feladvány megfejtője tárgyi juta-
lomban részesült.  
                                                      Mgr.Juraj Boženík 

A község az októberi hónapban a Szlovák Köztársaság Is-
kolaügyi Minisztériumától az alapiskola  balesetveszélyes 
állapotának megoldására 1,8 millió Sk-t  kapott  támogatás 
formájában az ablakok cseréjére.  
Örülünk, hogy a község ezzel segíthetett a gyerekeknek és 
a pedagógusoknak a fűtés költségeinek csökkentésében, 
az osztályok biztonságának növelésében  és a kultúráltabb 
tanítási környezet kialakításában.  
Végezetül december elején újabb támogatást nyertünk el 
1,5 millió Sk értékben, amely összeg 2009 elején az iskolai 
klub  és az iskolai étterem tetőszerkezetének felújítására 
lesz felhasználva. 
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Férfiak - II.A osztály Nitra – Šaľa 
1. Kráľová n/V  13 11 2 0 39:12 35 
2. Lužianky 13 10 0 3 29:21 30 
3. Hájske 13 8 2 3 30:16 26 
4. Selice 13 8 2 3 25:15 26 
5. Ivanka 13 8 1 4 50:26 25 
6. Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 19 
7. Rišňovce 13 5 2 6 39:29 17 
8. Cabaj-Čápor 13 5 2 6 28:21 17 
9. Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 17 
10.Tornóc 13 5 2 6 22:22 17 
11.P.Kesov 13 3 1 9 23:40 10 
12.H.Lefantovce  13 2 3 8 22:49 9 
13.Diakovce 13 2 1 10 10:58 7 
14.Kynek 13 1 3 9 25:49 6 
Lužiankának leszámolnak  9 pontot,  Tornócnak 
és Lefantovcenak 3 pontot. 
 

Serdülők 
1 Nové Sady 12 9 2 1 52:18 29 
2. Tornóc 12 8 2 2 59:16 26 
3. Ivanka 12 8 2 2 41:19 26 
 

 

10.H.Kráľová 13 3 2 8 26:56 11 
11.Vlčany 13 3 0 10 21:47 9 
12.Mojmírovce 13 3 0 10 12:68 9 
13.Tornóc 13 2 1 10   9:50 7 
14.Pata 13 1 2 10 19:78 5 
2009 január 3- án valósul meg  a sellyei váro-
si  stadionban a  Tibi kupáért folyó sellyei já-
rási teremlabdarúgó bajnokság. 
A Tornóci  Dynamo Labdarúgóklub  mérkő-
zéseinek programja:       B csoport: 
 8,40  órakor  Vlčany – Kráľová n/V 
 9,40 órakor  Tešedíkovo – Tornóc 
10,40 órakor Vlčany – Trnovec 
11,00 órakor Tešedíkovo – Kráľová n/V 
12,00 órakor Kráľová n/V - Tornóc 
13,00 órakor Tešedíkovo – Vlčany 
A labdarúgóklub ezúton   szeretne köszönetet 
mondani  mindazoknak, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak  a 2008- as évi teveke-
nységéhez,  valamint kellemesen eltöltött ka-
rácsonyi ünnepeket és a 2009- es évben sok 
egészséget, boldogságot és sportsikereket ki-
ván.                              Feldolgozta:  Štefan Kočiš 

4. Neded 12 8 1 3 53:19 23 
5. Dražovce 12 7 1 3 38:17 22 
6. Vlčany 12 7 0 5 43:20 21 
7. Močenok 12 7 0 5 36:22 21 
8. Cabaj-Čápor 12 6 1 5 29:29 19 
9. Diakovce 12 4 0 8 25:33 12 
10. Mojmírovce 12 3 1 8 21:53 10 
11.Selice 12 2 0 10 14:71 6 
12.V.Zálužie 12 1 2 9 14:63 5 
13.Svätoplukovo 12 1 1 10 14:63 4 
A tanulók a  12. és a 13. fordulóval  fejezték be 
a szezont; Tornóc – Gabčíkovo 1:1 (1:1) Janáč 
T. Mlyňany – Tornóc 3:1 (0:0) – öngól 
1. Ivanka 13 10 2 1 60:17 32 
2. Trstice 13 10 0 3 89:18 30 
3. Gabčíkovo 13 9 1 3 31:13 28 
5. T.Mlyňany 13 9 0 4 45:19 27 
6. Tešedíkovo 13 8 1 4 22:20 25 
7. Jelka 13 7 1 5 66:19 22 
8. Sládkovičovo 13 6 1 6 32:43 13 
9. Neded 13 4 2 7 22:34 14 
 

Az asztalitenisz szakosztály a 2008/2009-es verseny-
évad első felének sikeres végét tudhatja maga mögött.  
Az „A“ csapat az I. ligában – (férfiak nyugat)  a verse-
nyek első felében 11 mérkőzést játszott le, 5 győze-
lemmel, egy döntetlennel és 5 vereséggel. Az  össze-
sített 22 ponttal az előkelő 5.helyen helyezkedik el. 
Az „A“ csapat   mérkőzéseinek teljes áttekintése 
a 2008/2009-es versenyévad  első fele  után 
Tornóc A – Senec A 9:5 
Tornóc A – Ivanka p. Dunaji A 10:4 
N.Zámky A  - Tornóc A  4:10 
Tornóc A – Galanta A  7:7 
Tornóc A  - Sládkovičovo A  9:5 
Kom./Šahy A - Tornóc A  9:5 
Honť.Trsťany A - Tornóc A  5:9 
Tornóc A – Holíč B 0:14 
Tornóc A – Malacky A 2 :12  
Nitra B - Tornóc A 9:5  
Nitra A - Tornóc A 11:3 

I. liga nyugat 
1. Stavoimpex 11 10 1 0 0 332:147 124:30 32 
2.MSK Malacky A  11 10 1 0 0 342:128 127:27 32 
3. ŠK ŠOG Nitra A  11 9 0 2 0 300:229 95:56 29 
4. ŠK ŠOG Nitra B 11 7 1 3 0 272:270 83:71 26 
5. TJ Tornóc A  11 5 1 5 0 234:242 69:85 22 
6. PK Komárno A  11 3 3 5 0 233:254 73:81 20 
7. TJ Gasto Galanta A  11 3 2 6 0 229:253 65:89 19 
8. STK Nové Zámky A  11 4 0 7 0 263:328 65:89 19 
9. Druž.Hon.Trsťany A  11 3 0 8 0 180:283 55:99 17 
10.Slav. SládkovičovoA 11 2 2 7 0 221:271 57:97 17 
11.Ivanka pri Dunaji A  11 2 1 8 0 188:301 52:102 16 
12.STK Senec A  11 1 2 8 0 204:292 56:98 15  
A „B“ csapat a a 3. ligában 11 mérkőzést játszott le, 6 
győzelemme, 1 döntetlennel és  4 vereséggel. Az 
összesített 24 ponttal az 5. helyen helyezkedik el. 
A „B“ csapat   mérkőzéseinek teljes áttekintése 
a 2008/2009-es versenyévad első fele után 
Tornóc B – Vráble 13:5 
Tornóc B – Levice B 9:9 
Tornóc B – Bánov B 14:4 
Tornóc B – Honť.Trsťany  B11 : 7 
N.Zámky B - Tornóc B 11:7  
Tornóc B – Nová Baňa A 13:5 
Kom./Šahy B -Tornóc B 0:18 
Tornóc B – Nitra C 6 :12 
Volkovce A – Tornóc B 7:11 
Tornóc B – Topoľčany B 8:10 
Zem.Oľča A  - Tornóc B 11:7 

 

III. liga észak 
1. Nitra C 11 11 0 0 0 453:196 156:42 33 
2. Zem. Olča A 11 10 0 1 0 417:229 136:62 31 
3. N.Baňa/Podl.A 11 6 2 3 0 382:321 103:95 25 
4. Topoľčany 11 6 1 4 0 411:381 105:93 24 
5. Tornóc B 11 6 1 4 0 410:288 117:81 24 
6. N. Zámky B 11 4 3 4 0 342:355 94:104 22 
7. Levice B 11 4 3 4 0 335:373 94:104 22 
8. Bánov B 11 4 2 5 0 340:352 96:102 21 
9. Vráble B 11 3 1 7 0 282:387 80:118 18 
10.Komárno /Šahy B 11 2 2 7 0 287:406 77:121 17 
11.Volkovce A  11 2 0 9 0 252:442 65:133 15 
12.Hont.Trsťany B 11 0 1 10 0 290:471 65:133 12 
 
A „C“ csapat   a  4. ligában11 mérkőzést játszott le egy
győzelemmel, egy döntetlennel és 6 vereséggel. Az
összesített  14 ponttal a 15. helyen helyezkednek el.  
A „C“ csapat   mérkőzéseinek az áttekintése 
a 2008/2009-es versenyévad  első fele  után 
Tornóc C - Šaľa A 5 : 13 
Nitra E – Tornóc C 15:3  
Tornóc C – Čab A 7:11 
Tornóc – Zl.Moravce A 8:10 
Továrniky - Tornóc C 10:8 
Tornóc C – Topoľčany 9:9 
Lehota A - Tornóc C 11:7 
Žirany A – Tornóc C 8:10 
Tornóc C – Ludanice A 6:12 
Velký Cetin A – Tornóc C 15:3 
Tornóc C – Dlhá n/V. A  5:13 
 

IV. liga észak 
 

1. Tovarníkyx B 11 10 1 0 0 441:297 125:73 32 
2. Topoľčany C 11 8 2 1 0 373:309 116:82 29 
3. Nitra E  11 8 1 2 0 400:270 123:75 28 
4. Ludanice A  11 7 2 2 0 445:320 129:69 27 
5. Nitra D 11 6 2 3 0 392:293 115:83 25 
6. ČaB A  11 5 3 3 0 400:310 113:85 24 
7. Č.Klačany 11 5 2 4 0 360:338 103:95 23 
8. Dlhá n/V A  11 5 2 4 0 372:351 110:88 23 
9. Žirany A  11 5 0 6 0 361:322 103:95 21 
10. Zl. Moravce A  11 4 2 5 0 350:351 95:103 21 
11. V.Cetín 11 3 2 6 0 321:375 88:110 19 
12. Mojmírovce A  11 3 2 5 1 296:352 91:107 18 
13. Šaľa A  11 3 1 7 0 293:401 84:114 18 
14. Lehota A  11 3 1 7 0 280:408 72:126 18 
15. Tornóc C 11 1 1 9 0 265:400 71:127 14 
16. Žitavany A  11 0 0 11 0 213:465 46:152 11 
   
A „D“ csapat a járási versenyben  9 találkozót játszott 
le 2 győzelemmel, egy döntetlennel és 6 vereséggel.
Az összesített 14 ponttal a 14. helyen vannak.  
 

A „D“ csapat   mérkőzéseinek teljes áttekintése 
a 2008/2009-es versenyévad  első fele  után 
Močenok A - Tornóc D 15:3 
Vlčany B - Tornóc D 6 :12 
Vlčany A - Tornóc D 12:6 
Tornóc D – Neded A 9:9  
Šaľa B - Tornóc D  15:3 
Tornóc D – Mix Šaľa 3 :15 
Močenok B - Tornóc D 15:3 
Šaľa C  - Tornóc D 14:4 
Tornóc D – Dlhá n./V. B 11:7 
 

                      Selyei járás 
1. Šaľa B  9 9 0 0 125:37 27  
2. Močenok B 9 7 1 1 106:56 24 
3. Vlčany A  9 6 0 3 94:68 21 
4. Močenok A  8 5 1 2 85:59 19 
5. Šaľa C 9 5 0 4 81:81 19 
6. Mix Šaľa D 9 4 0 5 93:69 17 
7. Dlhá n/V B 10 3 0 7 81:99 16 
8. Tornóc  D  9 2 1 6 55:107 14 
9. Neded 8 2 1 5 61:83 13 
10. Vlčany B  10 0 0 10 29:151 10 
   Az asztalitenisz szakosztály vezetősége Tornócon 
ezúton kíván  a sport és  főképp az asztalitenisz  
minden kedvelőjének boldog és vidám karácsonyt  és 
az Új Évben sok egészséget és sportsikert. 
            Miroslav Ševčík, az asztalitenisz szakosztály nevében 
   

Karácsonyi  asztalitenisz délután 
A Tornóci  Dynamo sportegyesület asztalitenisz szakos-
ztálya meghív minden asztalitenisz kedvelőt az alapiskola 
tornatermébe, ahol 2008 december 27-én 10.00 órai kez-
dettel  Karácsonyi asztalitenisz délutánt szervez 
a széles nyilvánosságnak. Azoknak a polgártársaknak, 
akik tenni akarnak valamit az egészségükért, 
a tornateremben 4 asztal és  asztalitenisz robot  lesz el-
készítve, ami el tudja szórakoztatni a kezdőket, de meg-
bizonyosodik  a tapasztalt játékosok asztalitenisz képes-
ségeiről is. A játékosok részére rendelkezésre állnak majd
kikölcsönzésre asztalitenisz ütők, labdák és frissitő is.  
A játékhoz  a  feltétel a sportöltözet, sportcipő és az isko-
lai rend betartása az iskola területén. 
Jó hangulat, sok vidám  és kellemesen eltöltött  pillanat 
a tornateremben   bizonyosan segít  egy időre elfelejteni 
a mindennapi gondokat  és biztos igazi kikapcsolódás, 
amire az embernek  szüksége van az olyan igényes  ün-
nepek átvészelése után, mint a karácsony. 
Az asztalitenisz klub örül az Ön részvételének, 
a játékosoknak sok  sportörömet és szórakozást kíván 
a zöld asztalok mögött.  
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