
vidlá, za akých podmienok a za akú cenu sa 
budú v budúcnosti predávať voľné pozemky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj po-
zemku parc. č. 1645/1 vo výmere 812 m2 na
výstavbu RD pre Jozefa Boženíka za sumu 10 
€ za m2, celková suma 8120 €. Náklady spoje-
né s prevodom hradí kupujúci. 
 

Došlá pošta: 
- Po uvoľnení nájomného bezbariérového bytu
Drahomírou Janáčovou z osobných dôvodov,
poslanci schválili ročný prenájom manželom
Vinczeovým, bytom Trnovec nad Váhom. 
- Starosta obce predniesol poslancom žiadosť,
ktorá bola na obec doručená z galantskej ne-
mocnice o poskytnutie sponzorského príspevku 
na zakúpenie videoendoskopického systému
pre oddelenie funkčnej diagnostiky. Poslanci
vzali žiadosť na vedomie a vzhľadom na mož-
nosť využitia pre potreby našich obyvateľov sa 
žiadosť prehodnotí pri úprave rozpočtu v roku 
2009. 
- Mestská organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu Šaľa podala na obecný úrad žiadosť
o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom pozem-
ku pod rybárskym domom v Trnovci nad Vá-
hom. 
OZ navrhlo prizvať zástupcov Mestskej orga-
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu Šaľa na
stretnutie s poslancami  a až potom zaradiť túto 
žiadosť do programu ďalšieho zasadnutia OZ. 

Diskusia 
Prednostka obecného úradu – nájomník obec-
ného bytu p. Petrovič si podal žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy, ale na bytovej 
komisii dňa 25.5.2009 poslanci navrhli nájom
nepredĺžiť z dôvodu porušenia nájomnej zmlu-
vy (uvedený byt neužíva on, ale iná osoba). 
Starosta obce – je problém v byte pri škole u p. 
Špánika, ktorému nájom končí 30.6.2009.  
Mgr. Boženík – škola nemá nájomnú zmluvu 
s firmou, ktorá zabezpečuje príjem TV signálu.
Ing. Hrabovský – elektrická prípojka na ihrisko 
je vedená cez strechu domu p. Žáčika
v Športovej ulici, ktorý chce robiť rekonštruk-
ciu na dome a nemôže, pretože futbalový klub 
nerieši prekládku resp. odpojenie prípojky.
(Odberateľom elektrickej energie a aj zmluvu 
s energetickými závodmi má FC Dynamo  
Trnovec nad Váhom, obec problém riešiť ne-
môže, avšak u zainteresovaných posúrila rieše-
nie) 
Ing. Hrabovský – odkedy je postavená 24 by-
tovka, tak je veľmi frekventovaná Vážska ulica 
od p. Bugyiho po poštu. Navrhuje rozšíriť ces-
tu aspoň o 1 meter. Ďalej sa dotazoval, či Via 
Romanum vyvíja nejakú činnosť. (Je podaný 
projekt v programe Leader);  Čo sa pripravuje 
na deň obce a či by sa nedalo niekedy v obci 
spraviť koncert, napr. Nedved a pod. 
 

O Z N A M Y 
 
 

Obecný úrad a FK Dynamo usporiada 
XIV. ročník minifutbalového turnaja o

Pohár starostu obce 
dňa 4. júla 2009 so začiatkom o 9,oo hodi-
ne na miestnom futbalovom ihrisku. Súťa-
žiace družstvá sa môžu prihlásiť na sekreta-
riáte Obecného úradu do 3. júla 2009. Štar-
tovné je 4,00 €. 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 Vá-
hom. Súpis s min. počtom hráčov je treba 
odovzdať pri prihlásení a uzavrieť pol ho-
diny pred zahájením turnaja. Súbežne bude 
prebiehať turnaj detí do 14 rokov. Tieto 
družstvá štartovné neplatia. 
 

☯ 
 

Základná škola s materskou školou v Tr-
novci nad Váhom a Obec Trnovec nad Vá-
hom organizuje Letný tábor. 

Termín : 13. - 17.  júl 2009. 
Poplatok :  7,- EUR. 

Strava : Vo forme obeda zabezpečená
v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Trnovec nad 
Váhom. Pitný režim  a doplnkové stravo-
vanie zabezpečí zákonný zástupca. Max. 
počet prihlásených detí 42. 
Prihlasovať sa môžu deti vo veku od 7 do 
15 rokov v ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom 
do  30. júna 2009.  Prihlásiť musí dieťa zá-
konný zástupca osobne. 
       Informácie na tel. č. 031 / 77 81 290      
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   23. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 2. júna 2009.  
   Na predchádzajúcom zasadnutí bolo ulože-
né prednostke úradu zverejniť výzvu na od-
predaj budovy požiarnej zbrojnice – termín 
30.04.2009.Výzva bola zverejnená v riadnom
termíne a na úrad boli doručené dve ponuky
a to: 1. manželia Fülöpoví a manželia Baláz-
sioví -  obaja bytom Trnovec nad Váhom a
2. MEVA – Eva Menyhártová – bytom Tvr-
došovce. Dňa 25.5.2009 zasadala komisia ve-
rejného obstarávania a doporučila odpredaj 
budovy požiarnej zbrojnice manželom Fülö-
povým a Balázsiovým. Poslanci schválili od-
predaj v celkovej cene 6640 €. 
   Kontrolórke obce Ing. Fülöpovej bolo ulo-
žené určiť žiadosti, ktoré je možné resp. po-
trebné realizovať z prostriedkov školy. Pred-
ložila správu a skonštatovala, že škola zatiaľ
má možnosť financovať svoje požiadavky
uvedené v žiadostiach o dotáciu z vlastného 
rozpočtu, resp. z vlastných príjmov. Výnim-
kou je žiadosť o dotáciu na modernizáciu vý-
učby, kde treba využiť možnosť získať dotá-
ciu z výziev EÚ resp. štátneho rozpočtu. Za-
tiaľ neodporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť ostatné žiadosti. 
Mgr. Boženík mal výhrady voči hodnoteniu
vlastného príjmu z telocvične a jej použitiu. 
RNDr. Belovičová navrhla, aby bol platený
jeden človek, ktorý by mal na starosti teloc-
vičňu a zároveň aj ihrisko.  
   V ďalšom bode starosta obce oboznámil
poslancov s prípravou projektu, na ktorom sa
teraz intenzívne pracuje a poslanci následne 
schválili: 
- predloženie žiadosti o dotáciu na  „Rekon-
štrukcia Základnej školy s materskou školou
v Trnovci nad Váhom“ 
- zabezpečenie realizácie projektu po schvá-
lení žiadosti 
- spoluúčasť obce vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výš-
ke 36 113,28 €. 
   OZ zvolilo po predchádzajúcom súhlase
Okresného súdu v Galante prísediacich p.
Alžbetu Kružlíkovú a p. Alexandra Harmatha 
obdobie rokov 2009 – 2013. 
   Pán Jozef Boženík, bytom Šaľa, opätovne
žiada o odkúpenie stavebného pozemku, par-
cela č. 1645/1 vo výmere 812 m2 na výstav-
bu rodinného domu. 
Ing. Hrabovský sa dotazoval, či žiadateľovi
na stavbu rodinného domu nepostačuje iba
polovica pozemku, aby nedošlo k predaju 
zvyšnej časti terajším kupujúcim za lepšiu
cenu. Ďalej navrhol zmapovať voľné pozem-
ky. 
Ing. Hanzlík – bolo by dobré dohodnúť pra- 

 Z dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
 

PaedDr. Kosztanko – bolo by dobré už riešiť re-
konštrukciu kultúrneho domu a potom aspoň 1 
krát do roka spraviť nejakú väčšiu akciu; 
p. Bócsová – oboznámila poslancov s pripravo-
vaným programom na deň obce; 
p. Láng – či sa už vyvolalo stretnutie s Duslom 
(nie, poslanci neschválili návrhy na rokovania); 
koho je pozemok od Katici po Mlynársku ulicu 
za záhradami – tam by mohli byť stavebné po-
zemky; problém túlavých psov p. Krajčovičovej 
– treba to riešiť; 
p. Čelitko – časté pálenie plastových fliaš, fólií
a smetí na Jatovskej a Športovej ulici (OP bude 
monitorovať, ale i v súčasnosti po nahlásení aj 
v iných častiach obce ihneď rieši);  
Mgr. Boženík – problém s deťmi ; či sa bude za-
tepľovať  na škole a aj na bytovke pri ZŠ; 
Starosta – na družine treba doriešiť výmenu o-
kien so stavebnými úpravami, zateplenie ZŠ je 
v projektoch na rekonštrukciu. Na zateplenie by-
tovky nie je dotácia, ale je program bezúročného 
úveru s 15 ročnou splatnosťou, za splnenia pod-
mienok. 
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1. jún      MDD 
V Základnej škole s materskou školou v Trnovci nad 
Váhom oslavovali deti svoj sviatok na futbalovom ih-
risku s členmi záchranného systému Slovakia z Levíc,
ktorí priviezli aj svojich štvornohých pomocníkov 
a predviedli, čo všetko záchranárske psy dokážu. Deti
boli z dvojhodinového programu nadšené a ochotné pri 
ukážkach pomáhať.  Členovia záchranárskeho systému 
Slovakia ich obdarovali lízankami a cukríkmi. Po ukon-
čení programu sa žiaci rozišli a každá trieda pokračova-
la vo svojom vlastnom programe. 

 
 

ťom časť zo svojho vyťaženého programu.         
                            Ďakujeme!              Katarína Tusková     
Projekt  finančne podporila Obec Trnovec nad Váhom 

 
TRNOVEC MÁ TALENT 

     Dňa 15.05.2009 sa v Kultúrnom dome našej obce usku-
točnila prehliadka talentov pod názvom TRNOVEC MÁ
TALENT, ktorú organizovala ZŠ s MŠ v spolupráci 
s obcou. 
     19 účastníkov spievalo, recitovalo, tancovalo najlepšie 
ako vedeli, aby ukázali, čo v nich je. Vek účastníkov  nebol
obmedzený, čomu pripisujeme veľký význam, pretože
stretnúť na jednom pódiu „škôlkára“ vedľa  speváčok z
klubu dôchodcov je naozaj pekný zážitok. 
     Tešíme sa, že o prvý ročník prehliadky bol veľký záu-
jem i zo strany publika a veríme, že na budúci rok sa mnohí 
z nich posunú vpred, zahodia svoje zábrany a tiež predvedú 
svoj ukrývaný talent. 
     Ďakujeme všetkým prítomným, že vo svojom voľnom 
čase si našli hodinku na kultúrny a estetický zážitok. Dú-
fajme, že sa stretneme o rok vo vyššom počte. 
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, obci Trnovec 
nad Váhom, ktorá túto akciu sponzorovala a predovšetkým 
samotným talentom.                         Mgr. Beáta Kislerová 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
máj - jún 

 

Narodili sa : 
Andrea Kurucová 

 

Jubilanti : 
70 rokov: Rudolf Kónya 
 Rozália Mihalovičová 
 Valéria Vičíková         
75 rokov: Anna Machová  
 Margita Kovácsová 
 Hedviga Véberová 
80 rokov: Alžbeta Nechvátalová 
 Mikuláš Tóth 
85 rokov: Margita Kuglerová 
 Ján Láng 

 

Uzavreli manželstvo: 
Roman Kiss a Denisa Benczová 

 

Opustili naše rady : 
Ľudmila Illéšová - 82 ročná 
František Iványi - 82 ročný 
Ladislav Valkár - 78 ročný 

Ján Kriška - 89 ročný 
Ing. Ján Angyal - 76 ročný 

Juraj Vaník - 76 ročný 
Margita Zahradnicseková -  83 r.

Pavol Lieskovský – 85 ročný 
Helena Balážová – 76 ročná 

 

Už počas kultúrneho programu sa
kuchári chválili svojim gulášom,
ktorým ponúkli svojich priateľov
i hostí, ktorých privábila vôňa z
„gulášovej uličky“ v parku. 
 

 

Po kultúrnom programe nasledova-
la uličná zábava, na ktorej nám do
tanca hrala skupina ATLAS. Počas 
celého týždňa, ale i Obecných dní 
mnoho obyvateľov, ale aj ich hostí
si mohli pozrieť výstavu fotografií
AFRIKA 2008.  O hodnotnú výsta-
vu sa postaral fotograf Igor Boháč, 
ktorý sa s nami podelil o zážitky 
z cesty po Afrike. 
Všetkým účinkujúcim aj touto ces-
tou chceme  poďakovať za pekný
kultúrny program. Veríme, že 
i tento rok ste prežili príjemné chví-
le počas VI. Obecných dní. 

     Hľadáme spevácke talenty 2009         
     V rámci Dní obce Trnovec nad  
Váhom sa konala  dňa 26.06.2009  
súťaž v modernom speve pod náz- 
vom „ Hľadáme spevácke talenty 2009“.  Zúčastnilo sa 
jej 23 speváckych talentov v dvoch kategóriách:  A –
9  - 14 rokov a  B – 15  -  20  rokov. Talentov máme 
v našom okrese veľa a bolo zaujímavé počúvať ich sú-
perenie.  
Traja členovia poroty  Imrich Varga (spevák),  Mária
Mészárosová (operná speváčka), Zoltán Mikó pedagóg,
spevák mali naozaj veľmi ťažkú úlohu určiť  najlepších:
Kategória A 
1. miesto  Katrin Kissová  -  Trnovec nad Váhom 
2. miesto  Adriana Herenčárová  -  Šaľa  
3. miesto  Dominika Danišová -  Šaľa 
                 Kategória B 
1. miesto  Peter Šrámek  -  Šaľa – Veča 
2. miesto  Kristína Vencelová  -  CVČ Šaľa   
3. miesto  Ľuboš Gašparík  -  Trnovec nad Váhom 
Cenu obecenstva získala „trnovčanka“  Katrin Kissová
kategória A.  
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny 
kraj. 
     Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Anto-
novi Klinckovi, Miestnemu kultúrnemu stredisku, Zá-
kladnej škole s materskou školou  v Trnovci nad Vá-
hom, Obci Trnovec nad Váhom a všetkým, ktorí prispeli 
svojou pomocou pri organizácii súťaže. 
                                                                       Katarína Tusková 
 

Týmto ďakujeme členom zá-
chranárskeho systému Slo-
vakia z Levíc a pánovi Dezi-
derovi Marčekovi za neza-
budnuteľný zážitok,  za o-
chotu podeliť sa so svojimi
skúsenosťami  a venovali de- 

VI. obecné dni 
   V piatok 26. júna na ihrisku Olympijským dňom zahá-
jili deti Základnej školy 6. obecné dni. Súťažili 
v rôznych športových disciplínách a pohybových aktivi-
tách. O 16 hod. sa v sále MKS uskutočnil 3. ročník 
okresnej súťaže Hľadáme spevácke talenty. 
   Druhý deň  sa  začal  na  rybníku Vermek rybárskymi 
pretekmi detí. Pretekov sa zúčastnilo 19 detí.  Spolu bo-
lo ulovených 32,5 kg rýb. Víťazi pretekov:   1.miesto -
Szabo Patrik (3.88 kg), 2.miesto - Bugyi Jozef (3,80kg) 
a 3.miesto - Krivošek Matej (3,66 kg). Pre rodičov, hos-
tí  a  sponzorov  bolo  pripravené  malé pohostenie  
vo forme „halászlé" a pečenej ryby. 

 
Už doobeda si osem družstiev začalo pripravovať sta-
novištia pre svoje kotlíky alebo kotliny, aby sa o 12 ho-
dine pustili do prípravy surovín a zahájili varenie guláša 
podľa svojho osvedčeného receptu. Zdalo sa, že počasie 
bude podujatiu naklonené, ale slniečko si to v poslednej 
chvíli rozmyslelo. Pri hodnotení guláša už spŕchlo 
a kultúrny program musel byť presunutý do kultúrneho 
domu. Slniečko však s rovnakou intenzitou zasvietilo 
i vnútri, keď na javisko vyšli so svojím programom deti 
zo Základnej  školy  s materskou  školou  v Trnovci nad 

 
Váhom. Po nich nasledovali deti zo speváckeho krúžku 
pána Antona Klincku. Miestna organizácia Csemadok –
u prispela do programu vystúpením Citarového súboru 
z Obidu, ktorý svojimi nádhernými tónmi pokračoval 
v príjemne navodenej atmosfére. Obrovský úspech zo-
žali sestry Majka a Beatka Mészárosové, zo spevu kto-
rých až zimomriavky naskakovali. Na každom podujatí 
obce žiaria aj speváčky z Klubu dôchodcov Jesenné ru-
že, a tak tomu bolo aj teraz. Ich prekrásny spev harmo-
nikou doprevádzal pán Dezider Marček. Prekvapením 
večera bolo vystúpenie známej tanečnej skupiny Old 
School Brothers, ktoré sa už mohlo konať vonku, preto-
že zrejme ani slnko si nechcelo nechať ujsť dych vyrá-
žajúce tance a akrobacie spomínaných mladých „bra-
tov“.  
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VII. ročník atletického memo-
riálu žiakov Šaľa 27.5.2009    

  Výsledky našich žiakov         
60 m FC         ml. žiaci                       
   Végh Marko                9,52  NP      
300 m           ml. žiaci                        
3  Slíška Nikolas           51,76 8    
16 Farkaš František       67,90         
600 m           ml. žiaci                        
13 Današ Boris               2:24,80       
15 Szitás Kristián           2:28,81       
diaľka          ml. žiaci                         
10 Slíška Nikolas            386   1    
11 Végh Marko               373          
20 Marget Roland           330          
kriket          ml. žiaci                          
8  Farkaš František          37,80      
14 Eremiáš Andrej          32,10         
15 Današ Boris                31,40        
60 m FC         ml. žiačky                    
3  Bariczová Kristína       10,35        
   Vargová Daniela           NP        
300 m           ml. žiačky                      
6  Hambalková Nikola     55,86  5   
8  Vargová Daniela          58,23  3   
9  Bariczová Kristína       58,51 1,5 
600 m           ml. žiačky                      
6  Hambalková Nikola     2:16,19 5   
8  Pavelková Janka           2:22,80 3  
diaľka          ml.ž iačky                     
2  Jusková Monika             378   9   
16 Hučková Romana         284         
kriket          ml. žiačky                       
8  Jusková Monika           39,40  3   
10 Pavelková Janka          33,20  1   
60 m FB         st. žiaci                       
1  Kysučan Matej               8,36  7   
60 m FC         st. žiaci                        
2  Krupa Lukáš                  9,09  2    
3  Kulina Ivan                    9,13  1    
300 m           st. žiaci                         
4  Kysučan Matej              45,08  7   
5  Kulina Ivan                   45,26  6   
18 Pernický Mário            52,09        
600 m           st. žiaci                          
1  Janáč Patrik               1:39,98  11   
13 Zsille Kristián           2:06,74       
diaľka          st. žiaci                          
1  Janáč Patrik                   504  11   
3  Krupa Lukáš                  482   8    
6  Hambalko Patrik           470   5    
guľa 4kg        st. žiaci                         
5  Hambalko Patrik             9,99  6   
12 Híreš Juraj                      8,70        
15 Pernický Mário              6,50        
60 m FA         st. žiačky                     
1  Szitasová Monika           8,90 11   
60 m FB         st. žiačky                    
4  Durzová Silvia                9,87  3   
300 m           st. žiačky                       
1  Szitasová Monika           51,00 11  
2  Lobodášová Michaela    51,67  9   
3  Durzová Silvia               53,01  8   
6  Zsáková Emili                55,50  5   
9  Rudická Etela                 56,79  2   
19  Jánošková Alexandra    99,00      
600 m           st. žiačky                       
9  Zsáková Emili               2:18,24 2  
11 Herencsárová Kristína  2:42,10    
diaľka          st.  žiačky                       
5  Lobodášová Michaela    408  5,5 
   Rudická Etela                  335         
guľa 3kg        st.  žiačky                     
6  Jánošková Alexandra        7,72 5  
Celkovo sme získali 9 medailových 
umiestnení a ako družstvo sme sa 
umiestnili na 2. mieste medzi 9 ško-
lami okresu Šaľa so ziskom 169 
bodov. Všetkým úspešným žiakom 
blahoželáme.  
                       Mgr. Juraj Boženík 

Zo zápisníka obecnej polície 
- Dňa 22.4.2009 o 14.40 hod. hliadka OP zistila, že na ul. Poštovej 
cudzinci z Rumunska predávajú paplóny. Nakoľko nemali príslušné 
povolenie, bola im uložená bloková pokuta a bol z obce vykázaní; -
Dňa 22.4.2009 o 22.15 hod. na ul. Dlhej hliadka OP našla miestneho 
občana, ktorý ležal na chodníku s poranením hlavy. Na miesto bola 
privolaná sanitka RZP a prípad prevzali na preverovanie príslušníci 
OO PZ Šaľ.;- Dňa 25.4.2009 ráno funkcionár  OO PZ Šaľa požiadal 
OP v Trnovci n/V. o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej N.T. 
z Trnovca n/V., a bola vyhlásená relácia v obci  na pátraciu akciu, 
ktorá bola vykonaná za spoluúčasti členov ŠKZS-Slovakia, OHZ  (ha-
sičov z našej obce)  a dobrovoľníkov - občanov. Pátranie po nezvest-
nej naďalej trvá; - Dňa 25.4. o 20.50 hod. hliadka OP na ul. Hlavnej 
našla na ceste ležiaceho miestneho občana. Nakoľko sa jednalo 
o opitosť, bol odovzdaný príbuznému a bola mu uložená pokuta; -
Dňa 26.4.2009 o 11.25 hod. OO PZ Šaľa požiadali OP o súčinnosť pri 
zistení totožnosti maloletého občana, ktorý telefonicky oznámil na 
č.158, že vie kde sa nachádza nezvestná N.T. Po vypátraní totožnosti 
prípad prevzala hliadka OOP PZ Šaľa a bol vykonaný pohovor 
s rodičmi; - Dňa 1.5.2009 o 09.20 hod. miestny občan oznámil na OP, 
že ráno našiel vo svojom dvore  ŠPZ mot. vozidla z NZ. Udalosť pre-
vzala hliadka OO PZ Šaľa; - Dňa 5.5.2009 o 12.15.hod. bolo na OP 
oznámené, že  žiadajú vyslanie OHZ k uhaseniu  požiaru v záhrade 
miestneho občana. Na mieste bolo zistené, že došlo k smrti majiteľa 
domu, preto udalosť prevzali z OO PZ Šaľa; - Dňa 9.5.2009 o 19.32 
hod. oznámil anonym na OP, že na ul. Športovej niekto strieľa z puš-
ky. Po zistení totožnosti udalosť bola oznámená na OO PZ Šaľa; -
Dňa  16.5.2009  o 13.30  oznámil na OP miestny občan, že popri trati 
ŽSR smer NZ našiel p.p. čerstvý hrob. Za prítomnosti hliadky OP bo-
lo zistené, že  niekto tam pochoval veľkého psa. Udalosť je evidovaná 
ako priestupok; - Dňa 16.5.2009 o 14.50 hod. bolo hliadke OP ozná-
mené, že na ul . Školskej sa váľa opitý občan. Menovaného prevzali 
príbuzní a udalosť riešená uložením pokuty; - Dňa 21.5.2009 o 18.30 
hod. bolo na OP oznámené, že ich maloletý syn je v ZŠ vydieraný 
a pod hrozbou násilia spolužiak od neho žiada peniaze. Prípad prevza-
la hliadka OO PZ Šaľa ako podozrenie z trestného činu; - Dňa 
21.5.2009 o 20.15 hod. oznámil na OP anonym, že v blízkosti mosta 
ŽSR je cítiť silný hnilobný zápach. Pátraním na udanom mieste bol 
nájdený uhynutý pes; -Dňa 22.5.2009 o 14.30 hod. bolo na OP ozná-
mené, že na ul. Mlynárskej horí seno, žiadali vyslanie OHZ, ktorí 
oheň uhasili. Prípad je evidovaný ako priestupok; -Dňa 30.5.2009 
o 08.43 hod. hliadka OP prijala ďalšie oznámenie  požiaru vo dvore 
miestneho občana na ul. Vážskej. Nakoľko menovaný výzvu na uha-
seniu ohňa nerešpektoval, požiar uhasili členovia OHZ. Prípad je evi-
dovaný ako priestupok a bola uložená pokuta 33 €; -Dňa 1.6.2009 
o 12.10 hod. oznámila na OP miestna obyvateľka obce, že po hádke 
so susedom bola udretá do tváre. Udalosť bola zadokumentovaná ako 
priestupok; -Dňa 10.6.2009  o 09.25 bolo na OP oznámené, že  na ul. 
Vážskej došlo k dopravnej nehode, kde  do odstavného auta narazilo 
ďalšie osobné auto a z miesta ušiel. Prípad prevzali príslušníci DI OR 
PZ NZ.  OP v spolupráci s MsP Šaľa a majiteľa poškodeného vozidla 
vypátrala páchateľa, ktorý mal poškodené motorové vozidlo odstave-
né vo Veči; - Dňa 13.6.2009 o 19.55 bolo na OP oznámené, že na ul 
.Športovej v jarku leží neznáma osoba, ktorá na nič nereaguje. Na 
mieste bolo zistené, že sa jedná o nášho občana, ktorý bol následne 
odovzdaný rodine. Prípad je evidovaný ako priestupok; - Dňa 
13.6.2009 o 21.30 hod. oznámili členovia Rybárskej stráže, že v rieke 
Váh pod mostom ŽSR pri kontrole zistili, že miestny občan loví ryby 
bez príslušného povolenia a nemá u seba doklady, žiadali OP o  spo-
luprácu a  súčinnosť pri zistení totožnosti. Na mieste bolo zistené, že 
sa jedná naozaj o nášho občana. Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa 
ako podozrenie z trestného činu; - Dňa 14.6.2009 o 19.15 hod. bolo na 
OP oznámené, že neďaleko od cukrárne leží v jarku neznámy muž, 
ktorý na  nič nereaguje. Po zistení totožnosti menovaný bol odovzda-
ný rodine.  
 

V prípade našej neprítomnosti súrne a vážne udalosti oznámte na tel.
č. 158 alebo 112. Iba z uvedených udalostí 7 x nám boli oznámené 
prípady na súkromné telefónne čísla alebo priamo doma v čase osob-
ného voľna. 
Ďalej Vás žiadame o spoluprácu a pozornosť najmä cez letné prázd-
niny, poučte deti ako sa majú správať na verejnosti. Vo večerných ho-
dinách bez dozoru rodičov ich budeme kontrolovať, tiež budeme ve-
novať pozornosť problematike užívania alkoholu a fajčeniu.  Ďalej 
Vás vyzývame, aby ste počas dovolenkovej sezóny  pri odchode 
z domu riadne zabezpečili dvere a okná, požiadajte susedov alebo ro-
dinu o pravidelnú  kontrolu domu.      
                                                       Ďakujeme Vám za spoluprácu. 

Kamerový systém v obci 
Obec po odsúhlasení poslancami a po výbere do-
dávateľa pristúpila k realizácii kamerového systé-
mu. Prvým krokom je montáž kamier v troch loka-
litách: - budova (aj interiér) a areál základnej školy 
a ihriska,  
- obecný úrad, námestie, park, hlavná cesta v cen-
tre obce, 
- cintorín s okolím, železnica a Nový Trnovec. 
Kamery monitorujú verejné priestranstvá a ma-
jetok obce. V budove ZŠ by zariadenie malo po-
môcť pri odhaľovaní zlodejov, ale hlavne pedago-
gickému zboru pri riešení problémov s ťažšie 
zvládnuteľnými deťmi. Celkovo očakávame pomoc 
pri znížení vandalizmu, verejného poriadku 
a čistoty v obci a k zníženiu kriminality. 
Monitorovanie bude krátkodobo zaznamenávané 
a spätným prehraním môžu pomôcť pri odhalení 
páchateľov zistených či nahlásených skutkov. 
 

Ochrana človeka a prírody v ZŠ 
v Trnovci nad Váhom 

Dňa 22.5.2009 sa v ZŠ v rámci ochrany človeka a 
prírody organizovalo účelové cvičenie v teréne, 
ktorému predchádzala teoretická príprava 
20.5.2009.Úlohou účelového cvičenia je pripraviť 
každého žiaka na pohyb a pobyt v prírode tak, aby 
dokázal čeliť nepriaznivým vplyvom, ktoré ohro-
zujú zdravie a vedel riešiť mimoriadne situácie.       
Naplánovali sme si požiarny poplach. Po vyhlásení 
poplachu všetci musia organizovane v čo najkrat-
šom čase opustiť budovu školy ,teraz sme to stihli 
za 1 min. a 26 sekúnd. Zároveň sme nahlásili  
fiktívny poplach miestnym hasičom a na OÚ. Ha-
siči prifrčali v priebehu štyroch minút a "požiar", 
ktorý sme pripravili na školskom ihrisku ihneď lo-
kalizovali a ukážkovo uhasili pomocou hasičského 
auta. Po tomto zásahu nasledovali rôzne ukážky 
hasiacej techniky a práca s ňou pri požiaroch a i-
ných nepriaznivých vplyvoch. Žiaci si mohli vy-
skúšať tzv. hasičské delo a povoziť sa na hasič-
ských autách. Na záver nám miestni hasiči ukázali 
aj "pasovanie" prijímanie za nových členov  do ha-
sičského zboru,čo sa žiakom tiež veľmi páčilo. 
Žiaci touto cestou ďakujú všetkým prítomným ha-
sičom za ich ukážky ,čo tiež prispieva k prevencii 
proti požiarom, a zvlášť p. Deziderovi Marčekovi 
za vybavenie ukážok.                
                                                   Mgr. Juraj Boženík 
 

Historické vozidlá 
 

 
Naša obec sa pripojila k akcii, ktorú organizovali 
veteráni Slovenska. Dňa 16. mája 2009 nás poctili 
100 a menej roční veteráni. Za doprevádzania mo-
tocyklov prichádzal starý autobus a následne na-
blýskané historické autá, ktoré sme si mohli potom 
aj z blízka pozrieť a pokochať sa ich nádherou.. 
Túto nevšednú akciu v našej obci sme s radosťou 
prijali  a za myšlienku a pomoc ďakujeme staros-
tovi obce Palárikovo. 
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                    Futbal  -  skončila sezóna 2008 / 2009 
                 
 
II.A trieda Nitra – Šaľa 
19. kolo: H. Lefantovce – Trnovec 3:2 (2:1) 
Hostia posilnený o brankára Sedlára a hráčov 
Vričana J. a Kuklu L. z dorastu viedli od 13
minúty gólom Puskása Sz. 0:1. Do polčasu 
domáci otočili, ale potom Janáč vyrovnal.
V závere zaujímavého zápasu o výsledku roz-
hodol domáci Varga hlavičkou.  
Rozh. Vanyo – 100 divákov.  
20. kolo: Trnovec – Mojmírovce 1:3 (1:1) 
Trnovčania podali slabý výkon a hostia zaslú-
žene vyhrali po brejkoch. Na 1:1 vyrovnal
Puskás T. ČK. Žigárdi   
Rozh. Palkovič – 100 divákov 
21. kolo: Ivanka – Trnovec 3:0 kont. 
Hostia avizovali, že z dôvodu málo hráčov
nepricestujú. 
22. kolo: Trnovec – Rišňovce 7:1 (3:1) 
Hostia sa už v 1. min. ujali vedenia. Domáci
potom zapli a pribalili súperovi na cestu
„sedmičku“. Góly: Puskás Sz-3, Puskás T, Ja-
náč Ľ, Lencsés T, Obycký J,. 
Rozh. Fábry – 50 divákov 
V zostave kola – Legner Z., Puskás Sz. 
23. kolo: Kynek – Trnovec 6:3 (3:2) 
S Janáčom v bráne sa naše mužstvo držalo do
polčasu. Po polčase domáci tromi gólmi
v slede rozhodli. 
Góly – Sztojka R, Kukla L, Puskás T. 
Rozh. Bernát – 50 divákov. 
24. kolo: Trnovec – Kráľová n/V. 0:0 
Domáci potvrdili, že proti silnejším mužstvám 
vedia zahrať. Výborne zachytal brankár Szitás
M. Diváci mohli byť z predvedenou hrou spo-
kojní. 
V zostave kola: Szitás M. Rozh. Kollárik –
100 divákov. 
25. kolo: P. Kesov – Trnovec 5:2 (3:1) 
Rozhodla efektivita domácich a to ešte bran-
kár Molnár E. zneškodnil pár šancí. 
Za Dynamo skórovali Ács M. a Ölvecký M. 
z 11-ky. 
26. kolo: Trnovec – Selice 3:2 (2:0) 
Na záver súťaže videlo 200 divákov oboj-
stranne útočný futbal. Skóre otvoril krásnym  
                  

20.kolo: Trnovec – Selice 11:0 (5:0) – Surányi 
F.-6, Dymák M.-2, Stojka M, Stojka R, Gál M.
 

Konečná tabuľka 2008/2009 
1. Ivanka 20 14 2 4 75:31 44 
2. N.Sady 20 13 4 3 70:25 43 
3. Trnovec n/V 20 13 2 5 98:31 41 
4. Vlčany 20 11 3 6 79:34 36 
5. Neded 20 11 3 6 74:33 36 
6. Močenok 20 11 2 7 47:32 35 
7. Dražovce 20 10 2 8 59:50 32 
8. Cabaj-Čapor 20 7 4 9 39:46 25 
9. Mojmírovce 20 3 1 16 24:97 10 
10.V.Zálužie 20 3 1 16 24:118 10 
11.Selice 20 1 2 17 16:108    5 
Diakovce a Svätoplukovo odstúpili od súťaže. 
 

KS S..Žiaci JUH 
19.kolo: Trnovec – Mojmírovce 3:0 (2:0) –
Kysučan-3 
20.kolo: Vlčany - Tnovec 3:2 (2:0) – Stojka, 
Kulina 
21.kolo: Trnovec – Ivanka 0:5 (0:3) 
22.kolo: H.Kráľová – Trnovec 1:7 (1:4)- Per-
nický 2, Farkaš-2, Planko-2, Hrnčiar 
23.kolo: V.Úľany – Trnovec 3:1 (2:0) – Kysu-
čan 
24.kolo: Trnovec – Sládkovičovo 1:1 (1:0) –
Pernický 
25.kolo: Gabčíkovo – Trnovec 3:0 (2:0) 
26.kolo: Trnovec – T.Mlyňany 1:1 (1:0) –
Planko 
 

Konečná tabuľka 2008/2009 
1. Ivanka 26 22 3 1 134:27 69 
2. Trstice 26 20 2 4 172:25 62 
3. V.Uľany 26 18 2 6 74:22 56 
4. Gabčíkovo 26 18 2 6 66:21 56 
5. T.Mlyňany 26 17 3 6 83:31 54 
6. Tešedíkovo 26 14 2 10 62:35 44 
7. Jelka 26 14 1 11 94:50 43 
8. Neded 26 11 2 13 58:54 35 
9. Sládkovičovo 26 9 2 15 50:85 29 
10.Trnovec n/V 26 6 3 17 27:76 21 
11.Pata 26 6 3 17 45:143 21 
12.Mojmírovce 26 5 1 20 22:124 16 
13.Vlčany 26 5 0 21 38:100 15 
14.H.Kráľová 26 3 2 21 31:163 11 
 
Na záver sezóny FK ďakuje futbalistom, funk-
cionárom, sponzorom a divákom. 
                                                                                                               Spracoval: Š. Kočiš 

gólom Doboš D. Na 2:0 zvyšoval Žigárdi M.
Hostia potom znížili, no Janáč z 11-ky upravil 
na 3:1. hosťujúci hráč Urbanovič gólom na 3.2
ukončil výsledok i tohtoročnú sezónu. V zosta-
ve kola Puskás T, Janáč Ľ.            R. Bachratý 
Hrali: Szitás, Vričan M, Klincko, Obycký, Öl-
vecký, Puskás Sz, Puskás T, Žigárdi, Legner,
Bartuš T, Janáč, Székházi, Kukla, Doboš. 
Bilancia –  
        jeseň 13  5  2  6  22:22  17 b 
        jar     13  3  3  7  23:33  12 b  (-3 b. kont.) 
Strelci: Janáč-11, Puskás Sz-8, Žigárdi-7, Ács-
6, Puskás T-4, Doboš-2, Obycký-2, Klincko, 
Vričan M, Ölvecký, Kriško, Stojka R, Kukla 
 

Konečná tabuľka 2008/2009 
1. Kráľová n/V 26 19 5 2 81:26 62 
2. Ivanka 26 19 1 6 94:40 58 
3. Hájske 26 15 4 7 70:41 49 
4. Cabaj-Čápor 26 14 2 10 62:42 44 
5. Selice 26 14 2 10 49:52 44 
6. Lužianky 26 17 1 8 64:41 43 
7. Svätoplukovo 26 13 4 9 67:46 43 
8. Mojmírovce 26 12 2 12 49:50 38 
9. Rišňovce 26 8 6 12 54:54 30 
10.Trnovec n/V 26 8 5 13 45:55 26 
11.H.Lefantovce 26 8 4 14 46:75 25 
12.P.Kesov 26 7 1 18 42:67 22 
13.Kynek 26 5 4 17 50:82 19 
14.Diakovce 26 2 1 23 14:116  7 
Lužiankam odrátali 9 b. Trnovcu a H. Lefan-
tovciam 3 b. 
Najlepší strelec M. Pagáč (Ivanka) – 33 gólov. 
 

Dorast I.C trieda 
14.kolo: Neded – Trnovec 1:2 (1:1) – Surányi 
F, Stojka R. 
15.kolo: Trnovec – Mojmírovce 12:0 (5:0) –
Stojka R-4, Farkaš -2, Gál M-2, Kukla L-2, 
Dymák M, Kysučan M. 
16.kolo: Ivanka – Trnovec 5:3 (2:2) – Sztojka 
P-2, Vričan 3. 
17.kolo: Vlčany – Trnovec 2:5 (0:1) – Stojka 
R-2, Vričan J-2, Sztojka P. 
18.kolo: Dražovce – Trnovec 7:3 (3:1) – Sztoj-
ka R-2, Surányi F. 
Hostia týmto stratili možnosť vyhrať skupinu. 
19.kolo: N.Sady – Trnovec 1:0 (0:0) 
 

Stolní tenisti B mužstva hrali dňa 16.5.2009 
barážové stretnutie  o postup do 2.ligy s muž-
stvom Lazán. Prvý zápas sa hral vonku a po 
ťažkom boji sa nám ho podarilo vyhrať: La-
zany A – Trnovec B 8 : 10. Odveta sa hrala
23.5.2009, v domácom prostredí sme súperovi
z Trenčianskeho kraja nedali šancu a vyhrali 
sme výsledkom: Trnovec B - Lazany A 12 : 6. 
Trnovec B bude v novej sezóne hrať 2.ligu, čo 
je veľký úspech pre trnovecký stolný tenis. 
C mužstvo hralo dňa 29.5.2009 barážové 
stretnutie o udržanie sa v 4.lige: Trnovec C –
Komárno / Šahy 12 : 6 a odveta sa hrala
5.6.2009 s výsledkom Komárno / Šahy – Tr-
novec C  3 : 15. Ciel pred sezónou bol jasne 
určený - udržať sa. To sa nám aj podarilo. 

Dna 13.6.2009  sa uskutočnilo ofi-
ciálne stretnutie stolných tenistov v 
miestnom kultúrnom stredisku. V
rámci tohto stretnutia bola usku-
točnená voľba štatutára, pokladní-
ka a kontrolóra. Vedenie zostáva aj 
naďalej v starom zložení a to Ko-
zár Šefan - štatutár oddielu, Miro-
slav Ševčík - pokladník a kontrolór
- Juraj Kriško. Ďalej sa vyhodnoti-
la sezóna 2008/2009 a pri dobrom 
guláši a dobrej nálade sa debatova-
lo až do neskorých hodín. 
 

                               Miroslav Ševčík 
                            oddiel stolného tenisu
 

Malý futbal 
 

Dievčatá v malom futbale vo finále krajských majstrov-
stiev 
Základná škola s materskou školou v Trnovci nad Váhom
Naše dievčatá vo finále okresu Šaľa skončili na prvom 
mieste a postúpili do finále Nitrianskeho kraja, 
kde skončili celkom na šiestom mieste 
Úspešné žiačky: 1.Kristína Bariczová, 2.Monika Durzová, 
3.Silvia Durzová, 4. Martina Hoszová, 5.Alexandra Já-
nošková, 6. Lenka Juhásová, 7. Michaela Lobodášová, 8. 
Monika Szitásová, 9.Dominika Takácsová. 
Pod vedením Mgr.R.Mittermayera  
Dievčatám blahoželáme k dosiahnutiu pekného výsledku.
Chlapci pod vedením Mgr.J.Boženíka v okresnom finále 
sa umiestnili :     
Najmladší žiaci :   4.miesto                
Mladší žiaci :        6.miesto 
Starší žiaci :          5.miesto                                                   

     

     TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 
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ÉRTESÍTÉS 
 

A Községi Hivatal és a Dynamo Labdarú-
góklub 2009. július 4-én 9.00 órai kezdettel 
a helyi sportpályán megrendezi a  
„Polgármester kupájáért folyó minilab-
darúgó bajnokság XIV. Évfolyamát“.   
A versenyző csapatok jelentkezhetnek a 
községi hivatal titkárságán 2009. július 3-
ig. Az indulódíj 4,00 €. Olyan csapatok je-
lentkezhetnek, amelyek minimálisan 6, 
maximálisan 10 játékossal rendelkeznek. 
Minden csapatban maximálisan 2 játékos 
lehet olyan, aki tartósan nem községünk la-
kosa, esetleg nem tagja a Tornóci Dynamo 
Labdarúgóklubnak. Az szétírást a mini-
mális számú játékosakkal le kell adni  a je-
lentkezéskor és lezárni fél órával a  bajnok-
ság megkezdése előtt. Egyidőben fog zajla-
ni a verseny a 14 éves korig levő gyerme-
kek részére. Ezek a csapatok nem fizetnek 
indulási díjat. 
 

☯ 
 

Az Alapiskola az Óvodával Tornócon és   a 
Községi Hivatal Tornócon    

Nyári tábort  szervez 
Időpont : 2009.7.13.   -   2009.7.17 

 Illeték :  7,- EUR 
Étkezés : Ebéd formájában bebiztosítva az
iskola éttermében Tornócon. Az innivalót 
és a többi kiegészítő  étkezéshez valót a 
gyermekek szülei biztosítják be. Maximáli-
san 42  gyermek jelentkezését várjuk.  
Jelentkezhetnek  7-től 15 éves korig gyere-
kek a Tornóci Alapiskolában 2009 június
30-  ig.  

Tájékoztató a 031/7781290-es 
telefonszámon.

A községi képviselőtestület jóváhagyta a 1645/1-
es parcellán  építési telek eladását  812 m2  nagy-
ságban családi ház kiépítésére Jozef Boženíknak 
és pedig  10 € / l  m2-ért, összesen  8120 € érték-
ben.  Az átíratás költségeit a vásárló téríti. 

 
Beérkezett posta: 

- A Janáčová Drahomíra  által lakott  akadály-
mentes lakás személyes okokból való leadása 
után a képviselők jóváhagyták az éves bérletet
a Vincze házaspárnak Tornócról. 
- A falu polgármestere előterjesztette a kérvényt 
a képviselőknek, amely a községhez volt kézbe-
sítve a galántai kórházból  szponzori támogatás
nyújtására videoendoszkopikus rendszer vásárlá-
sára a működő diagnosztikai osztály részére. A
képviselők tudomásul vették  a kérvényt  és lako-
saink szükségletei kihasználására  való tekintettel 
a kérvényt átértékeli a 2009-es évre vonatkozó 
költségvetés változtatása után. 
- A Szlovák  Halászszervezet Sellyei Szervezete
kérvényt adott be a községi hivatalba  a tornóci 
halászház alatt levő földterület megvételére  vagy
hosszútávú bérbevételére.  
A képviselőtestület javasolta ezen szervezet kép-
viselőit meghívni egy találkozóra a képviselőkkel 
és csak utána besorolni ezt a kérvényt 
a következő képviselőtestületi ülés programjába. 

 
Vita 

A községi hivatal elöljárnője – a községi lakás 
bérlője  Petrovič úr kérte a bérleti szerződés meg-
hosszabbítását, de a lakásügyi bizottság ülésén 
2009. május 25- én a képviselők javasolták 
a szerződést nem meghosszabbítani  a bérleti 
szerződés megszegése miatt (a lakást nem ő hasz-
nálja, hanem más személy). 
Polgármester – probléma az iskolánál a lakással 
Špánik úrnál, akinek 2009. június 30-  án jár le 
a szerződés.  
Mgr. Boženík – az iskolának nincs szerződése a 
szervezettel, aki a TV szignál vételét biztosítja be. 
Hrabovský  mérnök – az elektromos vezeték 
a pályára Žáčik úr házának a tetején keresztül ve-
zet a Sport utcába, aki felújítást akar végezni 
a házán, de nem teheti, mert a labdarúgóklub nem 
intézi a vezeték átszerelését vagy lekapcsolását. 
(A villamos áram fogyasztója  a Dynamo labda-
rúgóklub, és egyaránt a klubnak van  szerződése 
aláírva  az energetikai vállalattal, a község nem 
intézheti a probléma megoldását, de az érintettek-
nél viszont megsürgetheti az intézést.) 
Hrabovský  mérnök –  mióta  felépült a  24  lakó-
egységet tartalmazó bérház, frekventáltabb lett  a 
Vág utca Bugyiéktól a postáig. Javasolta megszé-
lesíteni az utat legalább 1 méterrel. Továbbá ér-
deklődött, hogy a Via Romanum fejt- e ki valami-
lyen tevékenységet. (Tervezet van beadva a  Lea-
der programban); 
Készülnek- e a falunapok, és nem lehetne –e 
a faluban koncertet szervezni, pl.  Nedved  és ha-
sonló.  
PaedDr. Kosztanko –  jó lenne  megoldani  a  kul-
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  A községi  képviselőtestület 23. ülése 2009.
június 2 –án zajlott. 
  Az előző ülésen feladatul volt adva a községi 
hivatal elöljárónőjének  felhívást hozni nyilvá-
nosságra  a tűzoltószertár épületének az eladásá-
ra – határidő 2009. április 30 –ig.  A felhívás 
nyilvánosságra volt hozva rendes időpontban  és
a hivatalba 2 ajánlat érkezett: 1. A Fülöp és 
a Balázsi házaspároktól  -  mindkét házaspár
tornóci lakosú, és  2. MEVA – Eva Menyhárto-
vá – tardoskeddi lakos. 2009. május 25- én ös-
szeült a közbeszerzési bizottság és ajánlotta a
tűzoltószertár épületét eladni  a Fülöp és  Baláz-
si házaspároknak. A képviselők jóváhagyták az
eladást  6640 € összértékben. 
   Fülöpová mérnöknőnek, a falu főellenőrének
meg volt adva meghatározni azokat a  kérvény-
eket, amelyeket lehet ill. szükséges megvalósí-
tani az iskola eszközeiből. Benyújtotta a  jelen-
tést és megállapította, hogy az iskolának jelen-
leg van  lehetősége  a támogatásra  beadott  kér- 
vényben  feltüntetett kérelmeket  saját költség-
vetésből  finanszírozni  ill. saját bevételből. Ki-
vétel a tanítás modernizációjára  kért támogatás,
ahol ki kell használni az EÚ felhívásaiban fel-
tüntetett támogatásokat, illetve az állami köl-
tségvetésből. Jelenleg nem ajánlja a községi 
képviselőtestületnek jóváhagyni a többi kér-
vényt.  
Mgr. Boženíknak fenntartásai voltak a  tornate-
rem saját bevételei értékelése és felhasználása 
ellen. 
RNDr. Belovičová javasolta, hogy legyen egy
fizetett ember, aki  törődni fog a tornateremmel 
és egyben a sportpályával is.   
   A következő pontban a polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket a tervezet előkészítésével, 
amelyen most intenzíven dolgoznak és
a képviselők ezt követően jóváhagytak:   
- kérvény benyújtása támogatásra   „A Tornoci
Alapiskola az Óvodával felújítása“ tervezetre;   
- bebiztosítani a projekt megvalósítását a kérvény 
jóváhagyása után;   
-  a község közös költsége 5 %  nagyságban
a tervezetre szánt  összes jogos költségből 
36 113,28 € -t tesz ki. 
   A képviselőtestület  a Galántai Járási Bíróság
előző beleegyezése után  megválasztotta az ül-
nököket  Alžbeta Kružlíková és  Alexander
Harmath személyében a  2009 – 2013- as idős-
zakra. 
  Jozef  Boženík úr, sellyei lakos, ismételten
kérvényezi az 1645/1-es parcellán  építési telek
megvásárlását  812 m2  nagyságban családi ház
kiépítésére. 
Hrabovský mérnök megjegyezte, hogy
a kérvénye-zőnek  családi ház építésre nem ele-
gendő–e a telek fele, hogy ne történjen jobb
áron eladásra a fennmaradó rész a jelenlegi ve-
vőnek. Továbbá ajánlotta feltérképezni a szabad 
telkeket.  
Hanzlík mérnök – meg kellene egyezni a  sza-
bályokban, hogy milyen feltételek mellett  és
milyen áron lesznek árulva a szabad telkek. 

 A községi  képviselőtestület 23. üléséről 

 
 

túrház felújítását  és utána évente legalább egyszer 
egy nagyobb akciót szervezni.  
Bócsáné – tájékoztatta a képviselőket a falunapra 
tervezett műsorokról. 
Láng úr –lett –e találkozó megbeszélve a Duslo 
képviselőivel( nem, a képviselők nem hagyták jóvá 
a javaslatot a tárgyalásra); kié a telek a Katicától a 
 Molnár utcáig a kertek mögött –  ott lehetnének 
építkezési telkek;   Krajčovičová  kóbor kutyáinak 
problémája- meg kell oldani; 
Čelitko úr – gyakori a műanyag üvegek, fóliák  és 
szemét égetése a Jató és a Sport utcában ( a községi 
rendőrség fogja figyelni , de jelenleg  a bejelentés 
után a község más részeiben is intézi);  
Mgr. Boženík – problémák a gyerekekkel; az iskola 
épülete és az iskolánál levő lakóházak  lesznek  –e 
hőszigetelve.  
Polgármester –  a napközin meg kell oldani az ab-
lakok cseréjét építési átalakítással, az iskola hőszi-
getelését tartalmazza a  felújítási projekt.A lakóház 
szigetelésére  nincs támogatás, de van kamatmentes 
hitelre  program 15 éves lefizetési  idővel, a feltéte-
lek betartása esetén. 
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Június 1. – Gyermeknap         
 

   A Tornóci Alapiskola az Óvodával  gyermekei a labdarú-
gópályán ünnepelték meg a gyermeknapot a  lévai Slovakia 
mentőalakulat  tagjaival, akik elhozták  négylábú barátaikat 
is és bemutatták, mire képesek  a mentőkutyák. A gyerekek 
nagyon lelkesek voltak a kétórás programot látva és kés-
zségesen segítettek az egyes bemutatóknál. A Slovakia 
mentőalakulat tagjai nyalókával és cukorkával jutalmazták
meg őket. A program befejezése után a gyermekek szétszé-
ledtek és minden osztály folytatta  saját  programját.  
 
 

 
                          
              Köszönjűk!                            Katarína Tusková      

A tervezetet anyagilag a község támogatta  

 
Tornóc tehetségei 

     2009. május 15- én községünk  kultúrházában megrendezés-
re került „Tornócnak tehetségei vannak“ elnevezéssel a   tehet-
ségek seregszemléje, amelyet az Alapiskola az Óvodával szer-
vezett a községgel együttműködve.  
     19 résztvevő énekelt, szavalt, táncolt a legjobb tudása sze-
rint, hogy megmutassa, mi van benne. A résztvevők kora nem 
volt korlátozva, aminek nagy jelentőséget tulajdonítunk, mert
egy pódiumon találkozni óvodással és a nyugdíjasklub tagjai-
val egyaránt igazán nagy élmény.  
     Örülünk, hogy a seregszemle első évadja iránt ekkora érdek-
lődés volt a nézők részéről is, és reméljük, hogy a jövő évben 
többen előbbre lépnek, leküzdik félelmüket és szintén bemutat-
ják rejtett tehetségüket. 
     Köszönjük minden jelenlevőnek, hogy saját szabadidejük-
ben  találtak egy órát e kultúrális rendezvény megtekintésére.
Reméljük, hogy egy év múlva nagyobb létszámban találko-
zunk. 
Köszönet jár a szervezőknek, Tornóc községnek, aki ezt a ren-
dezvényt támogatta és elsősorban maguknak a tehetségeknek.                                                      

                                                               Mgr. Beáta Kislerová 

TÁRSADALMI   ROVAT 
május - június 

 

Születtek : 
Kuruc Andrea 

 

Jubilánsok : 
70 éves:   Kónya Rudolf 
 Mihalovič Rozália 
 Vičík Valéria        
75 éves: Macho Anna 
 Kovács Margit 
 Véber Hedviga 
80 éves: Nechvátal Erzsébet 
 Tóth Miklós 
85 éves: Kugler Margit 
 Láng János 

 

Házasságot kötöttek: 
Kiss Roman és  Bencz Denisa 

 

Elhunytak : 
Illéš Pálné - 82 éves 

Iványi Ferenc - 82 éves 
Valkár László - 78 éves 
Kriška János - 89 éves 

Angyal János mérnök - 76 éves 
Vaník György - 76 éves  

Zahradnicsek Istvánné -  83 éves
Lieskovský Pál - 85 éves 
Baláž Istvánné - 76 éves 

 

Már a kultúrműsor  ideje alatt is dic-
sekedtek  a szakácsok  gulyásaikkal, 
amivel megkínálták barátaikat és 
a vendégeket, akiket kihúzott a „guly-
ásutcácska „ illata a parkban. 
 
 

 
 

A kultúrműsor után következett az ut-
cabál, amelyen az ATLAS együttes 
játszotta a talpalávalót. Az egész hét 
folyamán és a Falunapok alatt polgá-
raink, de a vendégek is megtekinthet-
ték az AFRIKA 2008 elnevezésú  fé-
nyképkiállítást. Az értékes kiállításról 
Igor Boháč, fényképész gondosko-
dott, aki megosztotta velünk élménye-
it az Afrikában töltöttt útjáról. 
Minden résztvevőnek ezúton is kös-
zönetet mondunk a szép kultúrműso-
rért. Reméljük, hogy ebben az évben
is kellemes perceket töltöttek el a VI. 
Falunapokon.  

     Énekes tehetségeket keresünk 2009 
 

      A Tornóci Falunapok keretén belül  
2009. június 26- án  zajlott le a modern  
énekek versenye „ Énekes tehetségeket  
keresünk 2009“ elnevezéssel.  
     A versenybe 28 versenyző jelentkezett be, 23 énekes te-
hetség vett rajta részt két kategóriában : 
                         kategória A –  9  - 14  évesek 

kategória  B – 15  -  20  évesek. 
Járásunkban sok a tehetség és érdekes volt figyelni az
ő ver-senyzésket.  
A zsürinek,  Imrich Varga (énekes),  Mária Mészárosová
(opera énekesnő), Zoltán Mikó (pedagógus, énekes ) össze-
tételében  nem volt egyszerü megállapítani a legjobbakat.   
Kategória A 

1. helyezés   Katrin Kissova  -  Tornóc 
2. helyezés  Adriana Herenčárová  -  Sellye  
3. helyezés  Dominika Danišová -  Sellye 

Kategória B 
1. helyezés  Peter Šrámek  -  Sellye-Vecse 
2. helyezés Kristína Vencelová  -  CVČ Sellye   
3. helyezés  Ľuboš Gašparík  -  Tornóc 

A közönség díját  „a tornóci“  Katrin Kissová nyerte el. 
 
 

A rendezvényt anyagilag 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatta. 

 
 

    Ezúton szeretnénk köszönetet  mondani Anton Klincko
úrnak, a helyi kultúrközpontnak, a Tornóci Alapiskolának
az Óvodával, a Tornóci Községi Hivatalnak, és mindenki-
nek, akik segítségükkel hozzájárultak  a verseny megszer-
vezéséhez.                                                    Katarína Tusková 
 

Ezúton köszönjük a lévai Slo-
vakia mentőszolgálat tagjainak 
és Marček Dezider úrnak a  fe-
lejthetetlen élményt, hogy me-
gosztották velünk tapasztalata-
ikat és időt szenteltek a gyere-
kekre saját kimeritő programjuk 
mellett.  

VI. Falunapok
Pénteken, június 26- án az iskola gyermekei a sportpályán 
az Olimpiai nappal nyitották meg  a 6. falunapokat. Külön-
féle sportágakban  és mozgási aktivitásokban versenyeztek. 
16.00  órakor a kultúrközpont nagytermében  megvalósult 
az “Énekes tehetségeket keresünk“ járási versenyének 3. 
évfolyama.  
   A második nap a Vermek halastón  kezdődött gyermek-
halászversennyel. A versenyen 19 gyermek vett részt. Ös-
szesen 32,5 kg halat fogtak. A verseny győztesei: 1. hely. 
Szabo Patrik - 3,88kg,  2. hely Bugyi Jozef - 3,80 kg és  3. 
hely Krivošek Matej 3,66 kg. A szülőknek, vendégeknek és 
a szponzoroknak kis vendéglátás volt készítve "halászlé" és 
sült hal formájában. 
 

 
 

Már délelőtt 8 csapat kezdte készíteni a helyet a bográcsnak 
vagy katlannak, hogy 12 órakor  belekezdhessenek a nyers-
anyag előkészítésébe és megkezdhessék a gulyásfőzést sa-
ját bevált receptjük alapján. Úgy tűnt, hogy az időjárás 
kedvezni fog a rendezvénynek,de a napocska az utolsó 
pecben meggondolta magát. A gulyás kiértékelésekor már 
zuhogott és a kultúrműsornak már át kellett hurcolkodnia 
kultúrházba. A napocska azonban ugyanolyan intenzitással 
sütött bent is amikor a színpadra műsorukkal felléptek az 
Alapiskola az Óvodával gyermekei. Utána következtek 
a Klincko Anton által vezetett énekkar gyermekei.   
 

  
A helyi Csemadok szervezete -  az Ebedről származó Citera 
zenekar fellépésé járult hozzá a műsorhoz, akik gyönyörű 
tónusokkal folytatták a már kellemesen megkezdett légkör 
hangulatát. Óriási sikert arattak a Mé-száros testvérek – 
Majka és Beatka, akiknek énekétől mindenki szinte libabő-
rös lett. A falu minden rendezvényén tündökölnek az Őszi 
Rózsa énekkar tagjai, és így volt ez most is. Gyönyörű 
éneküket Marček Dezider úr kísérte hamonikán. Az est 
meglepetése volt az ismert táncegyüttes, az Old School 
Brothers fellépése, ami már kint valósulhatott meg, mert 
még a napocska sem akarta kihagyni ezt a lélegzetelállító 
táncot és  az emlitett  fiatalok akrobatikus mozgását.  
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Sellye diákjai atléti-
kai memoriáljának VII. 
Évfolyama - 2009.5.27 
A diákjainak eredményei 

60 m FC         fiatal tanulók 
   Végh Marko                9,52  NP      
300 m           fiatal tanulók 
3  Slíška Nikolas           51,76 8    
16 Farkaš František       67,90         
600 m           fiatal tanulók 
13 Današ Boris               2:24,80       
15 Szitás Kristián           2:28,81       
távol         fiatal tanulók 
10 Slíška Nikolas            386   1    
11 Végh Marko               373          
20 Marget Roland           330          
kriket          fiatal tanulók 
8  Farkaš František          37,80      
14 Eremiáš Andrej          32,10         
15 Današ Boris                31,40        
60 m FC         fiatal tanulólányok 
3  Bariczová Kristína       10,35        
   Vargová Daniela           NP        
300 m           fiatal tanulólányok 
6  Hambalková Nikola     55,86  5   
8  Vargová Daniela          58,23  3   
9  Bariczová Kristína       58,51 1,5 
600 m           fiatal tanulólányok 
6  Hambalková Nikola     2:16,19 5   
8  Pavelková Janka           2:22,80 3  
távol          fiatal tanulólányok 
2  Jusková Monika             378   9   
16 Hučková Romana         284         
kriket          fiatal tanulólányok 
8  Jusková Monika           39,40  3   
10 Pavelková Janka          33,20  1   
60 m FC         id. tanulók 
1  Kysučan Matej               8,36  7   
60 m FC         id. tanulók 
2  Krupa Lukáš                  9,09  2    
3  Kulina Ivan                    9,13  1    
300 m           id. tanulók 
4  Kysučan Matej              45,08  7   
5  Kulina Ivan                   45,26  6   
18 Pernický Mário            52,09        
600 m           id. tanulók 
1  Janáč Patrik               1:39,98  11   
13 Zsille Kristián           2:06,74       
távol          id. tanulók 
1  Janáč Patrik                   504  11   
3  Krupa Lukáš                  482   8    
6  Hambalko Patrik           470   5    
golyó 4kg        id. tanulók 
5  Hambalko Patrik             9,99  6   
12 Híreš Juraj                      8,70        
15 Pernický Mário              6,50        
60 m FA         id. tanulólányok 
1  Szitasová Monika           8,90 11   
60 m FB         id. tanulólányok 
4  Durzová Silvia                9,87  3   
300 m           id. tanulólányok 
1  Szitasová Monika           51,00 11  
2  Lobodášová Michaela    51,67  9   
3  Durzová Silvia               53,01  8   
6  Zsáková Emili                55,50  5   
9  Rudická Etela                 56,79  2   
19  Jánošková Alexandra    99,00      
600 m           id. tanulólányok 
9  Zsáková Emili               2:18,24 2  
11 Herencsárová Kristína  2:42,10    
távol         id. tanulólányok 
5  Lobodášová Michaela    408  5,5 
   Rudická Etela                  335         
golyó 3kg        id. tanulólányok 
6  Jánošková Alexandra        7,72 5  
 
 

Összesen 9 érembeli helyezést  
nyertünk és mint csapat a 2. helyen 
végeztünk a járás 9 iskolája közül 
169 összpontszámmal. Minden si-
keres tanulónak gratulálunk.  
                         Mgr. Juraj Boženík 

A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

- 2009. április 22- én  14.00 órakor a községi rendőrség járőrszolgálata és-
zlelte hogy a Posta utcában idegen állampolgárok Romániából paplanokat 
árulnak. Mivel nem volt megfelelő engedélyük, pénzbírságra büntették 
őket és ki lettek utasítva a községből.  - 2009 .április 22- én  22.15 órakor 
a Hosszú utcában a járőszolgálat  egy helyi lakost talált, aki a járdán fe-
küdt megsérült fejjel. A helyszínre kihívták a gyorssegélyszolgálat mentő-
autóját és az esetet átvették a Sellyei Területi Rendőrség képviselői.  
- 2009. április 25- én  a  Sellyei Területi Rendőrség funkcionáriusa  segít-
séget kért  a községi rendőrségtől  bekapcsolódni az eltűnt  tornóci lakosú 
N.T. utáni nyomozásba, és ki lett hirdetve a  községi hangosbemondón 
a keresési akció, amely a ŠKZS-Slovakia OHZ /a község tűzoltói /  és az 
önkéntesek együttműködésében zajlott. A keresés az eltűnt személye után 
még mindig tart.  - 2009.április 25  -én 20.50 órakor a járőrszolgálat  a Fő 
utcán  úttesten fekvő helyi lakost talált. Mivel ittasságról volt szó, át lett 
adva a hozzátartozóknak és pénzbírságra volt büntetve.  
- 2009.április 26- án   11.25  órakor a Sellyei Területi Rendőrség  kérte 
a községi rendőrséget együttműködésre kiskorú polgár azonosságának 
megállapítására, aki telefonon jelentette a 158-as számra, hogy tudja, hol 
található az eltűnt  N.T. Az azonosság megállapítása után az esetet átvette 
a Sellyei Területi Rendőrség  és a szülőkkel elbeszélgetést hajtott végre. 
- 2009.május 1 –én   09.20 órakor egy helyi lakos jelentette a községi ren-
dőrségnek, hogy reggel egy újvári jelzésű rendszámtáblát talált az udvará-
ban. A esetet átvette Sellyei Területi Rendőrség  szolgálata. 
- 2009.május 5–én    12.15 órakor jelentve volt a községi rendőrségre, ho-
gy kérik a tűzoltóság kivonulását  egy helyi lakos kertjébe tűz eloltására. 
A helyszínen meg lett állapítva, hogy a ház tulajdonosának elhalálozására 
került sor, és az  esetet átvette a Sellyei Területi Rendőrség  szolgálata. 
- 2009.május  9–én    19.32 órakor egy ismeretlen bejelentő értesítte, hogy 
a Sport utcában valaki fegyverből lő. Az azonosság megállapítása után az 
eseményt jelentették  a Sellyei Területi Rendőrségre.  - 2009.május 16 –án 
13.30 órakor jelentette egy helyi  lakos, hogy a  vasúti sínek mentén Újvár 
irányában friss sírhelyet talált. A járőrszolgálat jelenlétében megállapítot-
ták, hogy valaki egy nagy kutyát temetett oda. Az eset mint kihágás van 
vezetve.     - 2009.május 16–án  14.50 órakor  jelentették a községi rendőr-
ség járőrszolgálatának, hogy az Iskola utcában  egy részeg ember hente-
reg. A nevezettet átvették a hozzátartozók és  az esetet pénzbírsággal in-
tézték el.  - 2009. május 21 –én   18.30  órakor volt jelentve, hogy kiskorú 
gyerek az alapiskolában zsarolva van és erőszak hatása alatt az osztálytár-
sa  pénzt kér tőle. Az esetet átvette a Sellyei Területi Rendőrség  mint bűn-
tett gyanúját.   - 2009.május 21 –én 20.15 órakor jelentette egy ismeretlen, 
hogy a vasúti híd közelében erősen  bűzlő szagot érez. Nyomozással 
a megadott helyen egy elpusztult  kutyát találtak.   - 2009.május 22 –én 
  14.30 órakor  jelentették a községi rendőrségre, hogy a Malom utcában 
 széna ég, kérték a tűzoltók kivonulását, akik a tüzet eloltották. Az esetet 
ming kihágást vezetik.    - 2009.május 30 –án  08.43 órakor a községi ren-
dőrség járőrszolgálata újabb bejelentést kapott  a Vág utcában lakó helyi 
lakos udvarában levő tűzesetről. Mivel a nevezett a tűz eloltására vonatko-
zó felhívást nem respektálta, a tüzet a tűzoltóság tagjai oltották el. Az ese-
tet mint kihágást jegyzik és  33 € pénzbírságra büntették.  
- 2009. június 1 –én 12.10  órakor jelentette egy helyi lakos a községi ren-
dőrségre, hogy a szomszéddal való veszekedés során arcon lett ütve. Az 
esetet mint  kihágást jegyzik.  - 2009.június 10 –én  09.25  órakor jelentet-
ték, hogy a Vág utcában  közlekedési balesetre került sor, ahol az álló au-
tóba beleütközött egy másik személyautó és  a helyszinről elmenekült. Az 
esetet átvették az Újvári Közlekedési Rendőrség képviselői. A községi 
rendőrség a Sellyei Városi Rendőrséggel egyetemben kinyomozta az elkö-
vetőt, aki a megkárosult járművet Vecsén állította le.  - 2009.június 13 –án 
 19.55 órakor jelentették, hogy a Sport utcában az árokban egy ismeretlen 
személy fekszik, aki semmire sem reagál. A helyszínen meg lett állapítva, 
hogy a mi lakosunkról van szó, akit utána átadtak a családnak. Az esetet 
mit kihágást jegyzik.  - 2009.június 13–án  21.30  órakor jelentették a  Ha-
lászőrség tagjai, hogy a Vág folyónál a vasúti híd alatt helyi lakos megfe-
lelő engedély nélkül halászik és nincsenek nála az okmányai, kérték 
a községi rendőrséget  azonosságának  megállapítására. A helyszínen meg 
lett állapítva, hogy helyi lakosról van szó. Az esetet átvette  a Sellyei Te-
rületi Rendőrség mint bűntett gyanúját.  - 2009.június 14 –én  19.15 óra-
kor volt jelentve a községi rendőrségre, hogy nem messze a cukrászdától 
az árokban ismeretlen férfi fekszik, aki semmire sem reagál. Az azonosság 
megállapítása után nevezettet átadták a családjának.  
Abban az esetben ha nem vagyunk jelen, a sürgős és súlyos eseteket jelen-
tsék a 158-as vagy a 112-es számra. Az említett esetekből összesen  7 x 
volt nekünk bejelentve magán telefonszámra vagy egyesen haza a személyi 
szabad ideje alatt. 
Továbbá kérjük a segítségüket és figyelmüket főleg a nyári  szünet alatt, 
oktassák ki  gyermekeiket, hogy miként viselkedjenek   nyilvanos területen. 
Az esti órákban szülői felügyelet nélkül ellenőrizni fogjuk őket, szintén fi-
gyelmet fogunk szentelni az alkohol fogyasztásra és a cigarettázásra. To-
vábbá felkérjük Önöket arra, hogy a szabadságok ideje alatt az otthonró 
való eltávozáskor rendesen biztosítják be az ajtókat és ablakokat, kérjék 
meg szomszédaikat vagy a családot a ház renszeres ellenőrzésére.  
Köszönjük  együttműködésüket. 

Kamerarendszer a községben
A község a képviselőkkel való egyeztetés  és a kivite-
lező kiválasztása után hozzákezdett a kamerarendszer 
megvalósításához a falu területén. 
Első lépés a kamerák felszerelése  három térségben :  
-  épület  (belső tér is)és az iskola területe, valamint a 
játszótér 
-  községi hivatal, köztér, park, főút a község központ- 
jában  
-  a temető és környéke, a vasút és Új Tornóc. 
A kamerák kémlelik a közterületeket  és a  község tu-
lajdonát.  Az iskola épületében  a berendezés segítség-
re szolgálhat a tolvajok leleplezésénél, de főleg a pe-
dagógai karnak segít a nehezen kezelhető gyerekek 
körül felmerülő problémák megoldásában. Összessé-
gében segítséget várunk a vandalizmus csökkenése te-
rén,  a közrend és a tisztaság megtartásában közsé-
günkben  és a kriminalitás csökkenésében. 
A kamerák felvételei rövid időre  fel lesznek jegyezve 
és visszajátszással segíthetnek az észlelt és bejelentett 
esetek elkövetőinek a megtalálásában.  
 

Az ember és a természet védelme  
az Alapiskolában Tornócon 

2009. május 22- én az Alapiskola az ember és a temé-
szet védelme keretén belül célzott gyakorlatot szerve-
zett  nyílt terepen, amelyet elméleti  felkészülés elő-
zött meg 2009. május 20- án. A célzott gyakorlat fela-
data volt felkészíteni a diákokat a természetben való 
mozgásra és az ott való tartózkodásra, hogy tudjanak 
ellenállni a nem megfelelő hatásoknak, amelyek ves-
zélyeztetik egészségüket és tudják megoldani a rend-
kívüli helyzeteket.   Tűzoltóriadót terveztünk be. 
A riadó kihirdetése után  mindenkinek szervezetten 
kellett elhagynia az iskolát a lehető legrövidebb idő 
alatt, most ezt 1 perc és 26  másodperc alatt sikerül el-
végeznünk. Végül fiktív riadót jelentettünk be  a helyi 
tűzoltóknak  és a tűzoltó egységhez. A tűzoltók 4 per-
cen belül megérkeztek és a tüzet,  amit az iskola pály-
áján készítettünk,  azonnal lokalizálták és a tűzoltó-
autó segítségével  példásan eloltották.   
Ezután a beavatkozás után következett a különféle tű-
zoltási technikák bemutása a tűzoltás során, valamint 
egyéb kedvezőtlen viszonyok között. A tanulók kip-
róbálhatták   az ún. tűzoltóágyút és utazhattak a tűzol-
tóautón. Végezetül a helyi  tűzoltók megmutatták az 
új tag „ felavatását“ a tűzoltóság kötelékébe, ami a ta-
nulóknak nagyon tetszett.  
A tanulók ezúton köszönik meg minden jelenlevő tű-
zoltónak a bemutatót, ami szintén hozzájárul a tűz 
megelőzéshez, és különösen  Marček Dezider úrnak 
a bemutató megszervezéséért.                           
                                                           Mgr. Juraj Boženík 
 

Történelmi járművek 
 

 
Községünk bekapcsolódott abba az akcióba, amelyet a 
Szlovákia veteránjárművek szervezetei 2009. május 
16- án szerveztek meg. Ezen a napon megtiszteltek 
bennünket a 100 és ennél idősebb veteránjárművek. 
Motorkerékpárok kíséretében érkezett az öreg autó-
busz és utánuk a  kifényesített autók, amelyeket aztán 
közelről is megtekinthettünk és gyönyörködhettünk 
szépségükben.  
Ezt a nem mindennapi akciót örömmel fogadtuk köz-
ségünkben és a gondolatért és a segítségért köszönetet 
mondunk Palárikovo polgármesterének.  
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II.A osztály Nitra – Šaľa 
19. forduló: H. Lefantovce – Tornóc 3:2 (2:1) 
A vendégek Sedlár kapus és a serdülők közül 
Vričan J. és  Kukla L. megerősítése révén  Pus-
kás Sz. góljával vezettek a 13. perctől  0:1 re. A
félidőig a hazaiak megfordították az állást, de
utána Janáč kiegyenlített.  A végeredményről  az 
érdekes mérkőzés végén a hazaiak játékosa Var-
ga fejessel döntött.  
Bíró Vanyo – 100 néző.  
20. forduló : Tornóc – Mojmírovce 1:3 (1:1) 
A tornóciak gyenge teljesítményt nyújtottak és  a 
vendégek megérdemelten  nyertek. 
1:1- re   Puskás T.  egyenlitett. Piros lap- Žigár-
di. Bíró Palkovič – 100 néző. 
21. forduló : Ivanka – Tornóc 3:0 játék nélkül. 
A vendégek jelezték, hogy  kevés játékos miatt
nem utaznak ki. 
22. forduló : Tornóc – Rišňovce 7:1 (3:1) 
A vendégek már az 1. percben megszerezték
a vezetést. A hazaiak azután rákapcsoltak és egy
hetest „csomagoltak“ be útravalóul az ellenfél-
nek.  Gólok: Puskás Sz-3, Puskás T, Janáč Ľ,
Lencsés T, Obycký J,. 
Bíró Fábry – 50 néző. 
A forduló felállásában  – Legner Z., Puskás Sz. 
23. forduló  Kynek – Tornóc 6:3 (3:2) 
Janáč- al a kapuban  csapatunk a félidőig tartotta 
magát. A félidő után a hazaiak egymás után  há-
rom góllal  eldöntötték a mérkőzést.  
Gólok– Sztojka R, Kukla L, Puskás T. 
Bíró Bernát – 50 néző. 
24. forduló : Tornóc – Kráľová n/V. 0:0 
A hazaiak bebizonyították, hogy  az erősebb csa-
patok ellen is tudnak játszani. Kitűnően védett 
Szitás M. kapus. A nézők a nyújtott játékkal elé-
gedettek lehettek.  
A forduló felállásában: Szitás M. Bíró Kollárik –
100 néző. 
25. forduló : P. Kesov – Tornóc 5:2 (3:1) 
Döntött a hazaiak hatékonysága, Molnár E. ka-
pus több esélyt hárított .   
A Dynamo nevében  Ács M.  és Ölvecký M.  11-
ből hozott  gólt. 
26. forduló : Tornóc – Selice 3:2 (2:0) 
A zárófordulóban 200 néző mind a két oldalon 
támadó játékot láthatott. Az állást szép góllal
Doboš  D. nyitotta meg.  2:0- ra  Žigárdi M.  nö- 
 

20. forduló : Tornóc – Selice 11:0 (5:0) – Surányi 
F-6, Dymák M-2, Stojka M, Stojka R, Gál M. 
 

A 2008/2009-as évad végső táblázata 
1. Ivanka 20 14 2 4 75:31 44 
2. N.Sady 20 13 4 3 70:25 43 
3. Tornóc 20 13 2 5 98:31 41 
4. Vlčany 20 11 3 6 79:34 36 
5. Neded 20 11 3 6 74:33 36 
6. Močenok 20 11 2 7 47:32 35 
7. Dražovce 20 10 2 8 59:50 32 
8. Cabaj-Čapor 20 7 4 9 39:46 25 
9. Mojmírovce 20 3 1 16 24:97 10 
10.V.Zálužie 20 3 1 16 24:118 10 
11.Selice 20 1 2 17 16:108    5 
Diakovce és Svätoplukovo kiléptek a versenyből. 
 

KS s.Tanulók Dél 
19. forduló : Tornóc – Mojmírovce 3:0 (2:0) –
Kysučan-3 
20. forduló : Vlčany - Tornóc 3:2 (2:0) – Stojka, 
Kulina 
21. forduló : Tornóc – Ivanka 0:5 (0:3) 
22. forduló : H.Kráľová – Tornóc 1:7 (1:4)- Per-
nický 2, Farkaš-2, Planko-2, Hrnčiar 
23. forduló : V.Úľany – Tornóc 3:1 (2:0) – Kysu-
čan 
24. forduló kolo: Tornóc – Sládkovičovo 1:1 (1:0) 
– Pernický 
25. forduló : Gabčíkovo – Tornóc 3:0 (2:0) 
26. forduló : Tornóc – T.Mlyňany 1:1 (1:0) –
Planko 
 

A  2008/2009-as évad végső táblázata 
1. Ivanka 26 22 3 1 134:27 69 
2. Trstice 26 20 2 4 172:25 62 
3. V.Uľany 26 18 2 6 74:22 56 
4. Gabčíkovo 26 18 2 6 66:21 56 
5. T.Mlyňany 26 17 3 6 83:31 54 
6. Tešedíkovo 26 14 2 10 62:35 44 
7. Jelka 26 14 1 11 94:50 43 
8. Neded 26 11 2 13 58:54 35 
9. Sládkovičovo 26 9 2 15 50:85 29 
10.Tornóc 26 6 3 17 27:76 21 
11.Pata 26 6 3 17 45:143 21 
12.Mojmírovce 26 5 1 20 22:124 16 
13.Vlčany 26 5 0 21 38:100 15 
14.H.Kráľová 26 3 2 21 31:163 11 
 
A labdarúgóklub az évad végén köszönetet mond 
labdarúgóinak, funkcionáriusainak, a támogatók-
nak és a nézőknek. 
                                           Feldolgozta: Š. Kočiš 

velte az állást. A vendégek aztán  csökkentettek, 
de  Janáč 11-ből  3:1 –re javított. A vendégjátékos 
Urbanovič  góljával beállította a 3:2 –es végered-
ményt.  
A forduló felállásában: Puskás T, Janáč Ľ. , R.
Bachratý 
Játszottak: Szitás, Vričan M, Klincko, Obycký, 
Ölvecký, Puskás Sz, Puskás T, Žigárdi, Legner,
Bartuš T, Janáč, Székházi, Kukla, Doboš. 
Mérleg –   ősz 13  5  2  6  22:22  17 pont 
          tavasz    13  3  3  7  23:33  12 pont  (-3 pont 
– kontumációval) 
Góllövők: Janáč-11, Puskás Sz-8, Žigárdi-7, Ács-
6, Puskás T-4, Doboš-2, Obycký-2, Klincko, Vri-
čan M, Ölvecký, Kriško, Stojka R, Kukla. 
 

A 2008/2009-as évad végső táblázata 
1. Kráľová n/V 26 19 5 2 81:26 62 
2. Ivanka 26 19 1 6 94:40 58 
3. Hájske 26 15 4 7 70:41 49 
4. Cabaj-Čápor 26 14 2 10 62:42 44 
5. Selice 26 14 2 10 49:52 44 
6. Lužianky 26 17 1 8 64:41 43 
7. Svätoplukovo 26 13 4 9 67:46 43 
8. Mojmírovce 26 12 2 12 49:50 38 
9. Rišňovce 26 8 6 12 54:54 30 
10.Tornóc 26 8 5 13 45:55 26 
11.H.Lefantovce 26 8 4 14 46:75 25 
12.P.Kesov 26 7 1 18 42:67 22 
13.Kynek 26 5 4 17 50:82 19 
14.Diakovce 26 2 1 23 14:116  7 
Lužiankának 9 pontot,  Tornócnak  és H. Lefan-
tovcének 3 – 3 pontot vonttak le.  
Legjobb lövő  M. Pagáč (Ivanka) – 33 góllal. 
 

Serdülők I.C osztály 
 

14.forduló: Neded – Tornóc 1:2 (1:1) – Surányi F, 
Stojka R. 
15.forduló: Tornóc – Mojmírovce 12:0 (5:0) –
Stojka R-4, Farkaš -2, Gál M-2, Kukla L-2, Dy-
mák M, Kysučan M. 
16 forduló: Ivanka – Tornóc 5:3 (2:2) – Sztojka P-
2, Vričan 3. 
17. forduló : Vlčany – Tornóc 2:5 (0:1) – Stojka
R-2, Vričan J-2, Sztojka P. 
18. forduló : Dražovce – Tornóc 7:3 (3:1) – Sztoj-
ka R-2, Surányi F. 
A vendégek elvesztették az esélyt, hogy nyerjenek
a csoportban. 
19. forduló : N.Sady – Tornóc 1:0 (0:0) 

A B csapat  asztaliteniszezői 2009. május 16-án 
döntő mérkőzést játszottak a 2. ligába való jutá-
sért Lazán csapatával. Az első mérkőzést kint
játszották és a nehéz játék után sikerült nyerni,
Lazany A – Tornóc B 8 : 10. A visszavágó mér-
kőzés 2009. május 23- án zajlott. A hazai kör-
nyezetben  még esélyt sem adtunk a trencséni 
kerületből érkezett ellenfélnek és nyertünk,  Tor-
nóc B  - Lazany A 12 : 6  eredménnyel. Tornóc 
B az új idényben  a 2. ligában fog játszani, ami
nagy siker a tornóci asztalitenisz számára. 
A C csapat 2009. május 29- én  döntő mérkőzést 
játszott a 4. ligában való maradásért, Tornóc C –
Komárno / Šahy 12 : 6, a visszavágó 2009. jú-
nius 6 –án volt, Komárno / Šahy – Tornóc C  3 : 
15 eredménnyel.  Az idény kezdete előtt  világos
volt a cél, megtartani pozíciónkat. Ez sikerült is. 
 

 

2009. június 13- án zajlott le a  he-
lyi kultúrházban az asztalitenisze-
zők  hivatalos találkozója. Ezen ta-
lálkozó keretében meg lett válas-
ztva a statutáris képviselő, a pénz-
táros és az ellenőr. A vezetés ma-
rad a régi összeállításban, vagyis
Kozár Štefan  a szakosztály statutá-
ris képviselője,  Miroslav Ševčík
a pénztáros és  Juraj Kriško az el-
lenőr. Továbbá kiértékelték a
2008/2009-es évadot  és a finom
gulyás és a jókedv mellett a késő
esti órákig beszélgettek. 
                               Miroslav Ševčík  
                        a szakosztály nevében 
 

 

Kis labdarúgás 
 

Lányok a kis labdarúgásban a kerületi bajnokságok  
döntőjében - Tornóci Alapiskola az Óvodával 

Lányaink a Sellye járás döntőjében  az első helyen végez-
tek és bekerültek a nyitrai kerület döntőjébe, ahol a 6. he-
lyen végeztek. 
Sikeres tanulólányaink: 1. Bariczová Kristína, 2. Durzová
Monika, 3. Durzová Silvia, 4. Hoszová Martina, 5. Jánoš-
ková Alexandra, 6. Juhásová Lenka, 7. Lobodášová Mi-
chaela, 8. Szitásová Monika, 9. Takácsová Dominika. 
A sikeres eredményt csapatunk Mgr. R.Mittermayer veze-
tése alatt érte el.   
A lányoknak gratulálunk  a szép eredmény eléréséhez. 
A fiúk Mgr. Boženík vezetésével a járási versenyben  így 
helyezkedtek el:  
Legfiatalabba tanulók : 4.helyezés 
Fiatalabb tanulók :        6.helyezés 
Idősebb tanulók :          5.helyezés                                        
 

     

Tornóci  Dynamo Sportegyesület – asztalitenisz szakosztály 
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