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Vážení spoluobčania, 
 

opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Mnohým z nás sa v mysli vybavia 
posledné Vianoce, či oslavy Nového roka. Možno si v duchu  povzdychne-
me, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno je to tak. Žijeme 
v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc je 
akési krátke, ako by to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sa snažíme  
zabudnúť na každodenné problémy alebo sa v spomienkach obraciame na 
svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 
Na Vianoce sme si  bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko se-
ba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa 
v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. 
Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti našich de-
tí, vnúčat ale i dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj 
z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás – naša ro-
dina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie 
ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove, či ľudskom dotyku je 
veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z  nás to vyvoláva pocit šťastia, 
pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas  nastávajú-
cich vianočných sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na doty-
koch, úprimných stiskoch rúk, pohľadoch či pohladeniach, dáme svojim 
blízkym a priateľom ten najkrajší darček. Ak sa nám to podarí, môžeme byť 
spokojní sami so sebou. 
Milí spoluobčania, 
v mene svojom, v mene  obecného zastupiteľstva a všetkých pracovníkov 
obecného úradu Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní želáme ve-
ľa pohody, aby na stole kapor a iné dobroty boli, uprostred sviečka a oproti 
stromček, tým najmenším želáme, aby si pod stromčekom našli ten najkraj-
ší darček. 
      Zároveň vám všetkým prajem veľa zdravia, aby ste do nového roka vy-
kročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás postretnú krásne ale 
i nepríjemné chvíle, lebo aj tie patria k životu. No nezabudnime na ľud-
skosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie. 
        Ing. Július Rábek, starosta obce 

 

Prajeme všetkým spoluobčanom šťastné a láskyplné  
vianočné sviatky a šťastlivý Nový rok 2010 

                                                           

                                                              
 

   

Jedličková slávnosť 
na Základnej škole, 

sa uskutočnila  
18. decembra 2009 
v priestoroch školy, 
pri rozžiarenej jedličke  
a usmiatom Snehuliako-
vi. Deti v predvianočnej 
pohode predviedli pestrý 
program, ktorým poba-
vili svojich spolužiakov 
a prítomných rodičov.  
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Burza šatstva 
 

V dňoch  02.11. až 06.11.2009 a v dňoch 26. a 27.11. 
2009 Základná škola s materskou školou v spolupráci so 
Združením rodičov školy, organizovala akciu pod ná-
zvom Jesenná burza šatstva, ktorá sa konala v miestnom 
kultúrnom dome. Za symbolické ceny sa predávali ode-
vy, ktoré k nám priniesli občania z Trnovca nad Váhom 
aj zo Šale. Nepredané šatstvo bolo odovzdané do Do-
mova sociálnych služieb pre deti a dospelých  Klasov 
dňa 10.12.2009. 
    Všetkým, ktorí prispeli srdečne ďakujeme. 
                                                             Katarína Tusková 
 

          Červené stužky  –  kampaň boja proti AIDS 
 

Červené stužky je názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s 
podporou Ministerstva školstva SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie 
v školách“), Krajského školského úradu v Žiline a pod záštitou primátora 
mesta Žiliny Ivana Harmana organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. 
Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pra-
covísk na Slovensku a v zahraničí. Zameranie kampane:  
    A  Aktuálny problém? 
    I    Individuálny problém? 
    D   Dlhodobý problém? 
    S    Spoločenský problém? 
Naša škola sa tiež zapojila do celoslovenskej  
kampane Červené stužky. 
Hlavným dôvodom  bolo   informovanosť  a 
pokračovanie v prevencii boja proti zákernej  
chorobe HIV/AIDS,  a to  týmito  aktivitami: 
I.    Besedami a prednáškami v ročníkoch 8., 9. 
II.   Premietnutím filmu Anjeli na etickej a občianskej výchove na II. stupni. 
III. Výtvarnou súťažou na výtvarnom krúžku. Deti z I . stupňa kreslili po-
hľadnicu na danú tému. Tie najvydarenejšie sme odoslali do celoslovenskej 
súťaže a čakáme na vyhodnotenie. 
IV.  V triedach a na chodbe sme pripraviť nástenku s plagátmi a informač-
nými letákmi. 
V.   1.12.2009 –  všetci žiaci si pripli červené stužky – symbol Svetového 
dňa boja proti AIDS. 
     Všetky aktivity, ktorých sa zúčastnila celá škola, veríme, že splnili svoj 
cieľ: Šíriť posolstvo, učiť sa byť čestný a verný pozitívnemu spôsobu života 
a zdravia. 
                     Koordinátor školy pre Zdravie na školách: Mgr. Marčeková Mária 
 

Ovocie a zelenina do škôl 
    V súlade s Národným programom prevencie obezity a Programom ozdravenia výživy obyvate-
ľov SR bol do celospoločenských programov zdravia zaradený Program ovocie a zelenina do 
škôl.  
     Naša ZŠ s MŠ v Trnovci nad  Váhom poskytuje ovocie a zeleninu pre deti a žiakov dotované 
Európskou úniou v rámci európskeho programu. 
V rámci tohto programu sa deťom v materskej škole denne a žiakom základnej školy 2x týždenne 
podáva šťava jablková 0,25 l. Dodávateľom produktu je Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce. 
                                                                                                                              PaedDr. Eva Klincková 
 

 

Naša škola –ZELENÁ ŠKOLA 
 

(Vlajku a certifikát už máme doma) 
ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom je držiteľom medzinárodné-
ho certifikátu ZELENÁ ŠKOLA. Ako jediná škola okresu 
Šaľa bola naša škola dňa 16.10.2009 slávnostne certifikova-
ná za ZELENÚ ŠKOLU v meste Michalovce. Na slávnostnej 
certifikácii a na sprievodných programoch týkajúcich sa pro-
jektu Zelená škola mala ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom  
svojho pedagóga, ktorý sa vzdelával v rámci menovaného 
projektu na Zemplínskej Šírave. Dúfajme, že  aj keď nie 
s malým úsilím sa nám podarí vlajku obhájiť si aj pre tento 
školský rok, a preto aj takouto cesto prosíme svojich žiakov 
a učiteľov, aby separovali odpad, humánne sa správali 
k zvieratám, vzdelávali sa aj v rámci environmentálnej vý-
chovy, chránili a udržiavali zeleň školy, šetrili energiou 
a vodou, pretože len vďaka týmto činnostiam je možné opäť 
byť certifikovaný.                                     Mgr. Beáta Kislerová 
 

Prišiel k nám MIKULÁŠ! 
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš,  
čože to deduško v tom košíku máš... 
     Tak ako každý rok, aj teraz sme 
nedočkavo čakali na Mikuláša. Deti už 
niekoľko dní pri spomienke na vzácnu 
návštevu, radostne poskakovali. Bodaj 
by nie, veď Mikuláš má v detskom sr-
diečku svoje špeciálne miesto. Všetci 
sme boli po celý rok veľmi dobrí, takže 
nebol najmenší dôvod, myslieť si že 
nepríde. Odrazu sme počuli zvončeky. 
Deťom sa v očiach roztancovali ra-
dostné iskričky a na tvárach sa im ob-
javil milý detský úsmev.  Odrazu vstú-
pil do dverí Mikuláš so svojimi pomoc-
níkmi. Spočiatku sa niektoré deti báli, 
hlavne tie malé, ktoré Mikuláša, anje-
lov a čertov videli po prvý krát, no ne-
skôr sa s nimi všetci spoznali a obľúbili 
si ich. Aby sa Mikuláš so svojimi po-
mocníkmi cítili u nás dobre, zaspievali 
sme mu pekné piesne a zarecitovali 
básničky. A potom prišla tá chvíľa,  na  
ktorú   sme  všetci  čakali.   Mikuláš   
začal  nadeľovať odmeny.  Deti sa po-
tešili, keď im do rúk vložil balíček 
sladkostí. Na tvári všetkých detí sa 
objavil úsmev.  Keďže  mal pred sebou 
dlhú cestu za ostatnými nedočkavými 
deťmi, rozlúčili sme sa s ním 
„Ďakujeme Mikuláš a na budúci rok, 

príď zas...“ 
                 Beata Kováčová – učiteľka v MŠ 
 

 

 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,  
pre všetkých rodičov a občanov Trnovca nad Váhom 
veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2010 !   

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku, 
 sponzorom: Obecný úrad Trnovec nad Váhom 

 firme Marian Meleg – MM Šped  
a rodine Bergendyovým za sponzorské dary. 

 

PaedDr. Eva Klincková 
 ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom 

 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
 

Narodili sa: 
Ivana Berkešová 
Michal Chvíľa 

Dominik Macala 
 

Jubilanti : 
70 rokov:    Ján  Ember         

   Ján Filó 
   Gabriela Nováková 
   Anna Salayová 
   Mária Slíšková 
   Georgína Vágová 

85 rokov:    Ľudovít Belovič                
   Mária Popeláková 
 

50. výročie uzavretia manželstva: 
Jozef Klinko a Anna Rábeková 

 

Opustili naše rady : 
Mária Kováčová - 77 ročná 
Jozef Mihalovič - 75 ročný 
Zoltán Molnár - 61 ročný 

Mária Petrovičová -77 ročná 
Rozália Poláková - 80 ročná 
Justína Kaňová - 90 ročná 
Jozef Beňovský – 89 ročný 

 
  
 
  

 

http://www.cervenestuzky.sk/zameranie.php�
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 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 11. 11. 2009.  
V kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia bolo 
doporučené starostovi zistiť záujem obyvateľov Horného Jatova 
o pripojenie sa na prípadný verejný vodovod, resp. hľadať riešenia na 
zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou. Starosta obce sa 
stretol s občanmi Horného Jatova.  Občania, ktorí prišli na stretnutie, 
prejavili záujem o vybudovanie verejného vodovodu. 
Ďalej prednostka obce oboznámila poslancov s konaním vo veci žia-
dosti o výrub briez a následnú výsadbu okrasných stromov – na ulici 
Nový rad. (Bolo miestne šetrenie aj stretnutie s obyvateľmi ulice; 
problémom je záporné stanovisko pozemkového fondu ako zástupcu 
vlastníkov pozemkov a štátnej ochrany prírody - nedoporučuje výrub, 
len odborné orezanie stromov; obyvatelia ulice boli oboznámení 
s týmito dvomi zápornými stanoviskami a následne napísali stanovi-
sko nesúhlasu) 
V ďalšom bode programu poslanci prejednali rozbor hospodárenia 
obce za 3. štvrťrok 2009 a predložený návrh na zmenu rozpočtu. 
(zmena sa týkala len doplnenia finančných prostriedkov na rekon-
štrukciu budovy obecného úradu) 
Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti GREENEL, ktorí 
predložili projekt výstavby fotovoltickej elektrárne na pozemku 
v katastri Horného Jatova pre územné konanie. Zástupca firmy pred-
niesol požiadavku a uviedol, že projekt rieši rozmiestnenie fotovol-
tických panelov na pozemku investora. Stavba a následná prevádzka 
FVE nemá negatívne účinky na svoje okolie a obyvateľstvo.  
Diskusia: 
Ing. Hrabovský – navrhuje pri obnove výsadby stromov nedávať veľ-
kolisté stromy a zakúpiť vysávač na lístie (vysávač máme a aj sa vy-
užíva) 
PaedDr. Kosztanko – ako prebiehajú práce na údržbe obecného úradu 
(dokončilo sa kúrenie, vymieňajú sa okná, bude sa zatepľovať strecha 
a mala by sa zatepliť aj fasáda -  poslanci navrhli budovu zatepliť mi-
nerálnou vatou, v žiadnom prípade nie polystyrén) 
Ing. Hrabovský – čistenie jarkov, medzi FAPOm a METROPOLom 
stojí voda 
Čerhák – pred p. Žilinskou je chodník vyššie ako dvor, treba riešiť  
Mgr. Boženík – parkovanie áut na Športovej ulici – navrhuje, aby sa 
brána na ihrisko úplne zatvorila a dať opraviť hlavnú bránu na ihrisko 
Láng – stavebné pozemky; Hydrostavácky dvor – či je doriešený po-
zemkový fond a či sa riešili návrhy prednesené na predchádzajúcom 
OZ; vyčistiť osvetľovacie telesá v obci; dokončiť chodník v Novom 
Trnovci – dosť sa tam stavia, treba upraviť chodníky; autobusová za-
stávka 
Ing. Hanzlík – či sa už konečne štadión nepremenuje po p. Antonovi 
Keszelim – navrhuje zorganizovať turnaj, prípadne pri príležitosti 
turnaja starostu obce; ako sa rieši územný plán obce 
PaedDr. Kosztanko – na internete sme zistili, že projekt podávaný 
obcou na stavebné úpravy centra obce je úspešný a preto navrhuje 
aj rekonštrukciou kultúrneho domu, aby sa potom nezničili novovy-
budované plochy. Projekt by mohol byť realizovaný cca v II. polovici 
budúceho roku. 
Čerhák – či škôlku necháme tak (samozrejme, že nie, stavba sa bude 
realizovať zo získaných financií z eurofondov) 
 

28. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 17. decembra 2009.  
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo uložené finančno–plánovacej ko-
misii preveriť návrh p. Lánga o zmenu v odmeňovacom poriadku. Na za-
sadnutí FP komisie, dňa 23.11.2009 bolo dohodnuté, že návrh p. Lánga sa 
nebude realizovať. Prípadné návrhy mimoriadnych odmien zamestnancom 
OÚ, sa v odôvodnených prípadoch budú riešiť odporúčaním, cez uznesenia 
OZ. 
Nasledujúcim bodom rokovania bol návrh rozpočtu obce na roky 2010 -
2012. Na zasadnutí bola prítomná aj ekonómka obce p. Szabová, ktorá od-
povedala poslancom na ich otázky týkajúce sa rozpočtu. 
Láng – či je spracované v rozpočte, čo chceme na budúci rok realizovať. 
starosta – z veľkých investičných akcií kompostáreň, rekonštrukcia MŠ aj 
ZŠ, v druhom polroku by mohli byť zahájené práce na rekonštrukcii námes-
tia a priľahlých ciest, oprava ciest pri MŠ a ZŠ a so zamestnancami obce 
dokončenie chodníka ku ZŚ a vybudovanie chodníka pri MŠ. Zamestnanci 
obce by mali pokračovať v budovaní resp. úpravách menších úsekov chod-
níkov, opravy ciest, doplnenie značiek, retardérov. 
Ing. Fülöpová, kontrolórka obce – predložila stanovisko k návrhu rozpočtu 
obce a následne doporučila OZ takto predložený návrh rozpočtu obce na rok 
2010 schváliť, ktorý poslanci aj následne schválili. 
Ďalej sa prejednali návrhy VZN, a to :  
- VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ma-
terskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad 
Váhom.      
- VZN č. 2/2009 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 plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole. 
Tieto dva návrhy poslanci prejednali a jednohlasne schválili. 
Nasledujúcim bodom rokovania bola Zmluva o spolupráci  pri rekonštrukcii 
budov ZŠ za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti. Je to projekt, do 
ktorého obec prihlásila budovy ZŠ, a je možné ním riešiť zateplenie verej-
ných budov, rekonštrukciu vykurovacích systémov, ale i svetelných 
a elektrických zariadení. 
Poslanci pripomienkovali predložený návrh na zápis do kroniky obce za rok 
2008 a ukladajú zapracovať pripomienky, zosumarizovať materiály 
a doplnený návrh opakovane predložiť na OZ.  
V bode došlá pošta boli poslanci oboznámení s doručenými žiadosťami 
o ukončenie nájmu z obecných nájomných bytov.  Bytová komisia schválila 
preobsadenie nájomného bytu č.4 na zdravotnom stredisku  po nájomníčke 
MUDr. Vargovej a s manželmi Žilinskými od 1.1.2010.  
V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky poslancov: 
Ing. Hrabovský – dokončiť chodník ku škole; pri osadení retardérov nechať 
aspoň 60 cm od krajnice, aby bicyklisti mohli bezpečne prechádzať 
Láng – riešenie voľného pohybu psov; dobudovanie chodníka v Novom Tr-
novci po Dlhú ulicu, ostrovčeky na cestu pre bezpečný prechod; posunova-
cie súpravy na železnici robia obrovský hluk a to najmä v noci; zamedziť 
rozšíreniu záberu ornej pôdy na priemyselné účely v novom územnom pláne 
starosta – v týchto dňoch obec realizuje projekt bezdrôtový miestny rozhlas 
do Horného Jatova a občianske združenie Trnky pri ZRPŠ v areáli miestnej 
základnej školy projekt Zelená oáza, ktorý rieši altánok v školskom dvore 
na vyučovanie detí v prírode. Obe investície sú realizované z dotácií pri 
nízkej finančnej spoluúčasti, v spolupráci s ďalšími obcami v mikroregióne 
VIA ROMANUM cez projekty LEADER. 
 

 

Pozastavená prevádzka počas zimných mesiacov 
 
 

Oznamujeme občanom, že zberný dvor separovaného odpadu dňom 
18.12.2009 pozastavuje svoju prevádzku a bude uzatvorený počas zim-
ných mesiacov december, január a február. O termíne obnovenia pre-
vádzky zberného dvora Vás budeme informovať miestnym rozhlasom. 
Naďalej majú naši občania možnosť separovať jednotlivé zložky odpa-
du a každý prvý pondelok v mesiaci ho vyložiť pred dom vo vreciach 
určených na tento účel. Jedná sa o sklo, papier a plastové fľaše. Tieto 
komodity majú byť zvlášť umiestnené vo vreciach. 
Ďalej sme vybudovali v našej obci zberné miesta, kde sme umiestnili fa-
rebne odlišné kontajnery, ktoré sú označené, na aké komodity sú určené.   
Ak sa u niekoho vyskytne väčšie množstvo vytriedených druhov odpa-
du, môžete sa informovať na obecnom úrade o možnostiach jeho ulože-
nia.                                                                  Gabriela Melegová 
 

 

Daňový referát Obecného úradu v Trnovci nad Váhom oznamuje 
všetkým daňovníkom obce, u ktorých nastali zmeny rozhodujúce na 
vyrúbenie dane z nehnuteľností, to znamená, ak v roku 2009 kúpili, 
predali, zdedili, darovali nehnuteľnosť t.j. byt, rodinný dom, garáž, 
ornú pôdu, záhradu alebo im bolo vydané stavebné povolenie, kolau-
dačné rozhodnutie, sú povinní podať daňové priznanie do 
31.01.2010. 
 

 



 

                                           Futbal   –   návrat  k  jesennej  časti 
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Zo zápisníka obecnej polície 
 
 

- Dňa 6.11.2009 o 13.40 hod. na 
kamerovom systéme bolo zistené, že sa pred 
objektom Jednoty SD pobili deti, žiaci ZŠ. 
Prípad bol zadokumentovaný ako  
priestupok a vyriešený v blokovom konaní. 
- Dňa 11.11.2009 o 13.45 bolo na OP 
telefonicky oznámené, že na ul. Jatovskej 
došlo k havárii osobného auta, ktorého 
vodič narazil do stromu. Na mieste boli 
vykonané neodkladné úkony a privolaná 
hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 19.11.2009 o 20.45 hod. hliadka OP 
zistila, že na dvore Zdravotného strediska 
neznámy páchateľ vyvalil stĺp verejného 
osvetlenia. Prípad bol zadokumentovaný 
ako priestupok. V záznamoch kamerového 
systému bolo zistené, že kto a ako skutok 
spáchal. Páchateľ spôsobenú škodu uhradil 
ako i uloženú blokovú pokutu zaplatil. 
- Dňa 24.11.2009 o 17.12 hod. oznámil 
anonym na tel. OP, že na ul. Hlavnej auto 
zrazilo cyklistu. Vykonanou previerkou 
bolo zistené, že k udalosti došlo v obci 
Selice. 
- Dňa 25.11.2009 o 20.15 hod. anonym 
oznámil telefonicky, že v parku oproti DK 
niečo horí. Vykonanou previerkou bolo 
zistené, že dym sa šíri z komína rodinného 
domu. Vykonali sme upozornenie majiteľa 
domu.  
Dňa 27.11.2009  o 14.30 hod. bolo 
oznámené na OP, že pred železničnou 
stanicou  došlo ku krádeži bicykla. Prípad 
v zmysle vecnej príslušnosti prevzala 
hliadka železničnej Polície NZ.   
- Dňa 2.12.2009 o 16.10 hod. oznámil 
zákonný zástupca mal. osoby, žiačky ZŠ, že 
dcéru zbila spolužiačka na ulici, pričom 
utrpela aj zranenie. Prípad je riešený ako 
priestupok. 
- Dňa 4.12.2009 o 18.36 hod. bolo hliadke 
OP oznámené, že na železničnom prechode 
pri Krme došlo k nehode medzi nákladným 
autom a vlakom. Udalosť sme oznámili na 
Políciu a na požiadanie sme boli nápomocní 
do ukončenia vyšetrovania udalosti. 

Po jesennej časti II.A tr. Nitra – Šaľa 
2009/2010 je na čele súťaže dvojica Ivanka, 
Lužianky, keď ich delí jeden bod. 
Trnovec sa usadil na 9. priečke, keď z 13. 
zápasov 4 vyhral, 1. remizoval a 8. prehral. 
Dal iba 14 gólov (menej len Jarok 11). 
Spolu s P. Kesovom obdržal aj najviac gólov 
45. 
Citeľné boli straty z  rôznych dôvodov 
hráčov – Szitás, Klincko, Puskás Sz., Puskás 
T., Doboš, Kriško a p. 
Po návrate Žilinského a  posíl Takáč, 
Štípsky, Tóth, Barány sa podarilo bodovať. 
S celkovým počtom bodov 13 
a s futbalovým prejavom nemôže byť 
spokojnosť. 
 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom 
oddiel stolného tenisu   

   Oddiel stolného tenisu má za sebou úspešný koniec 
prvej polovice súťažného ročníka 2009/2010.  
„A“ mužstvo v 1. lige muži západ odohralo v prvej 
polovici súťaže 11 zápasov s bilancio tri výhry, štyri  
remízy  a  štyri  prehry. S celkovým počtom 21 bodov  
je na peknom šiestom mieste.  
„B“ mužstvo  v 2. lige v prvej polovici odohralo 13 
stretnutí s bilanciou  sedem výhier,  jedna remíza a  päť 
prehier. Ako nováčik súťaže s celkovým počtom 28 
bodov  je na peknom  piatom mieste.  
„C“ mužstvo v 4. lige v prvej polovici odohralo 11 
stretnutí s bilanciou tri výhry, jedna remíza a sedem 
prehier. S celkovým počtom 18 bodov je na 
predposlednom jedenástom mieste. 
„D“ mužstvo v okresnej súťaži  odohralo 10 stretnutí s 
bilanciou jedna výhra a   deväť prehier. S celkovým 
počtom 12 bodov  je na 9.  mieste. 
„E “ mužstvo v okresnej súťaži  odohralo 9 stretnutí s 
bilanciou dve výhry jedna remíza a šesť prehier. S 
celkovým počtom 14 bodov  je na 8. mieste. 
Touto formou vyjadrujeme poďakovanie  za finančnú 
podporu, ktorú poskytol nášmu oddielu Ing. Gašpierik. 
                                  Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 

 
 

Vedenie oddielu stolného tenisu  
v Trnovci nad Váhom  týmto praje všetkým 

nadšencom športu a stolného tenisu  
zvlášť šťastné a veselé Vianoce  

a  v novom roku veľa zdravia  
a športových úspechov. 

                                      

Dorast po štyroch víťazstvách nezvládol 
záver jesene a po piatich prehrách s 12 
bodmi je v tabuľke 7. 
Žiaci v novej súťaži s počtom bodov 17 
obsadili 4. miesto. 
Old Boyx (st. páni) na začiatku vyhrávali, 
ale v závere ich chytilo pár prehier. 
Z funkcionárskej kuchyne sa vzdal 
funkcie p. Kelemen a tréner Petrovič L. 
Na február je plánovaná výročná schôdza 
a preto je na členoch FK rozhliadnuť sa 
po vhodných kandidátoch. 
Desiaty ročník halových majstrovstiev 
okresu Šaľa o Pohár firmy TIBI sa 
uskutoční 16. januára 2010 v mestskej 
športovej hale v Šali.  
                                           Spracoval Š. Kočiš 

 

FK na záver roka ďakuje 
všetkým hráčom, funkcioná-
rom, divákom, sponzorom 

a želá k Vianočným sviatkom 
a Novému roku 2010 veľa 
športových a životných       

úspechov.      
                    
                                          

 
 

 
 
 
 
 

 

- Dňa 4.12.2009 o19.30 hod. nás požiadala hliadka OP Selice o spoluprácu 
pri pátraní po odcudzenom prívese z obce Selice. Vykonaným šetrením boli 
získané poznatky, ktoré sme odovzdali. 
- Dňa 5.12.2009 o 16.20 hod. bolo na OP oznámené, že došlo ku strate 
dokladov. Počas doby pátrania bolo oznámené, že doklady poškodený našiel. 
- Dňa 9.12.2009 o 20.52 hod. oznámil miestny obyvateľ, že ho rodina nechce 
pustiť do domu a že bol pritom sám napadnutý. Prípad prevzala hliadka OO 
PZ Šaľa.                                                                                       Stefan Macky 

 

Kolektív OP ďakuje občanom obce za spoluprácu 
a želá Vám v Novom roku všetko najlepšie. 
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Tisztelt polgártársaink, 
ismét itt a karácsony és közeledő ÚJ ÉV. Sokunkban felelevenedik az utolsó 
karácsony, vagy az új év ünneplése. Lehet, hogy lélekben felsóhajtunk, 
hogy ez a gyönyörű időszak csak nagyon rövid ideig tart. Ez így van. 
Felgyorsított világban élünk, és a megálláshoz szükséges idő valahogy 
nagyon rövid, mintha csak egy meghosszabbított hétvége lenne, amely 
során próbálunk megfeledkezni a mindennapi problémákról, vagy 
emlékeinkben visszatérünk azon hozzátartozóinkhoz, akik már nincsenek 
közöttünk. 
Karácsonykor közelebbinek érezzük magunkat egymáshoz azért is, mert 
közel akarunk lenni, emlékezni a  karácsonyfa mellett eltöltött 
gyermekéveinkre, vagy visszatérni emlékeinkben életünk szép pillanataihoz.  
Fel akarjuk legalább most idézni, milyen örülni  gyermekeink, unokáink és a 
felnőtteknek örömeinek is.  Ebben a gyönyörű időszakban ismét örülni 
tudunk a kicsiségeknek és jól érezzük magunkat azért is, hogy 
a körülöttünk levő emberek többsége – a  családunk, barátaink, 
hozzátartozóink és a távolabbi ismerősök, szomszédok valamivel közelebb 
érzik magukat egymáshoz, mint máskor. Az őszinte mosolyban, emberi 
szóban vagy érintésben nagy a titok és a gazdagság. S ez mindannyunkban 
a boldogság, nyugalom és az összetartozás érzését hozza ki. Ha most 
megígérjük, hogy nemcsak a karácsonyi ünnepek alatt, de az új évben sem 
fogunk takarékoskodni az érintéssel, az őszinte kézfogással, tekintettel vagy 
simogatással, ezzel a legszebb ajándékot adjuk családtagjainknak és 
barátainknak. Ha ez sikerül nekünk, akkor már elégedettek lehetünk 
önmagunkkal. 
Kedves polgártársak, a magam, a községi képviselőtestület és  a községi 
hivatal összes munkatársa nevében kívánunk Önöknek az elkövetkező 
karácsonyi ünnepekhez sok nyugalmat, az asztalon ünnepi pontyot és más 
finomságot, és a legkisebbeknek kívánjuk, hogy a karácsonyfa alatt találják 
meg a legszebb ajándékokat. 
     Végezetül kívánok Önöknek sok egészséget, hogy az Új Évbe szerencsés 
lábbal és optimizmussal lépjenek át. Biztos találkozunk majd szép de 
kevésbé kellemes pillanatokkal is, de ezek is az élethez tartoznak.  Ezért ne 
feledkezzünk meg az emberségről, a toleranciáról, az egymás iránti 
segítőkészségről és a megértésről. 

                                  Rábek Gyula mérnök a község polgármestere 

Minden polgártársunknak boldog és szeretetteljes karácsonyi  
ünnepeket és boldog 2010-es Új Évet kívánunk. 

                                                           

                                                              
 

   

 
A Karácsonyfa 

ünnepség az 
Alapiskolában  

Az ünnepség 2009. 
december 18- án zajlott le 
az iskolánkban, a fénylő 
karácsonyfa és mosolygó 
Hóember jelenlétében. 
A gyerekek  karácsony 
előtti nyugodt hangulatban 
tarka műsort adtak elő, 
amellyel szórakoztatták 
osztálytársaikat és a jelen-
levő szülőket. 

 
 

Kellemes Karácsonyt 
  

és boldog 
 

új évet! 
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Használt ruha vására
 

2009.1l. 2. és 2009. 11. 6. között, valamint 2009.11. 26 -27
napokon az Alapiskola az Óvodával az iskola Szülői
Munkaközössége közreműködésével megrendezte az „Őszi
használt ruha vására“ elnevezésű akciót, amely a helyi
kultúrházban zajlott le. Jelképes árakon kerültek eladásra
a használt ruhaneműk, amelyeket Tornóc és Sellye polgárai
hoztak el eladásra.  
Az el nem adott ruhanemű 2009. 12.10 - én át lett adva
a Klasovon található Szociális szolgáltatást nyújtó otthonba
gyermekek és felnőttek számára.  
    Mindenkinek, aki hozzájárult, szívélyes köszönetet
mondunk.                                             Katarína Tusková 

          Piros szalagok- kampány az AIDS ellen 
 

Piros szalagok az elnevezése az AIDS elleni harc összszlovákiai kampányának,
amelyet a SZK Iskolaügyi Minisztériuma (az „Egészség az iskolákon“ fejlesztési
program keretében), és a Zsolnai Kerületi Iskolaügyi Hivatal támogatásával, valamint
Zsolna város polgármestere védnöksége alatt a Zsolnai Szent Ferenc Gimnázium
szervezett. 
A kampány több szakmai munkahely szakmai garanciájával valósul meg
Szlovákiában és külföldön. A kampány :    
      Aktuális probléma? 
      Egyéni probléma? 
      Hosszútávú probléma? 
      Társadalmi probléma? 
Iskolánk szintén bekapcsolódott a Piros szala- 
gok összszlovákiai kampányába. 
Fő oka a tájékozottság és a megelőzés folyta- 
tása ez ellen az alattomos betegség, 
a /HIV/AIDS ellen, ezekkel az aktivitásokkal: 
I.  Beszélgetés és előadások segítségével a 8. és 9. osztályokban  
II.Az Angyalok c. film vetítése az etikai és a polgári nevelés óráin a II.
fokozaton. 
III.Képzőművészeti versennyel a képzőművészeti körben. Az alsó tagozatos
gyerekek képeslapokat rajzoltak az adott témára. A legsikerültebbeket elküldtük
az összszlovákiai versenyre és várjuk az értékelést.  
IV.Az osztályokban a folyosón faliújságot készítettünk plakátokkal és ismertető
röplapokkal. 
V.2009.12.1 –én minden tanuló  piros szalagot tűzött ki – mint az AIDS elleni
harc jelképét. 
Minden tevékenység, amelyen iskolánk részt vett, reméljük, elérte célját:
terjeszteni a küldetést, tanulni a pozitív életmódhoz és egészséghez való
becsületességet és hűséget.  
Az „Egészség az iskolákon“ koordinátora az iskolában: Mgr. Marčeková Mária

Gyümölcs és zöldség az iskolába 
    A túlsúlyosság megelőzése Nemzeti program és a SZK lakosai táplálkozásának egészségesebbé
tétele Programjaival összhangban volt az össztársadalmi egészségi programba besorolva a gyümölcs és
zöldség az iskolába Program is.  
     Iskolánk az Óvodával Tornócon az Európai Únió által támogatott európai program keretében
nyújtja a gyümölcsöt és a zöldséget a gyerekeknek és a tanulóknak. 
E program keretében a gyerekek az óvodában naponta és a tanulók az iskolában hetente kétszer kapnak
0,25 liter almalevet. A termék szállítója a Tardoskeddi Mezőgazdasági Szövetkezet.  
                                                                                                                         PaedDr. Eva Klincková 
 

 

Iskolánk - Zöld iskola 
(A zászló és a certifikát már otthon van) 

 

A Tornóci Alapiskola az Óvodával a Zöld iskola nemzetközi 
tanúsítványának a jogos tulajdonosa. Mint egyetlen iskola 
a sellyei járásban, iskolánk 2009. 10.16 –án ünnepélyesen lett 
elismerve  Zöld iskolának  Michalovce városában. Az 
ünnepélyes elismerésen és a kísérő programokon a Zöld iskola 
tervezetet illetően jelenvolt iskolánk pedagógusa, aki az 
említett terv keretében művelési tanfolyamon vett részt  
Zemplínska Šíraván. Reméljük, hogy erre az iskolai évre is 
sikerül  megvédenünk a zászlót, és ezért ezen az úton is kérjük 
a diákokat és a pedagógusokat, hogy osztályozzák 
a hulladékot, emberségesen bánjanak az állatokkal, 
művelődjenek  a környezetvédelmi nevelés terén, védjék és 
tartsák rendben az iskola zöldövezetét, takarékoskodjanak  az 
energiával és a vízzel, mert csak ezeknek a tevékenységeknek 
köszönhetően lehetünk újra a tanúsítvány tulajdonosai. 
                                                                  Mgr. Beáta Kislerová  

Eljött hozzánk a MIKULÁS! 
Ablak előtt, ablak mögött áll a Mikulás, 

kosaradban apóka …. 
   Mint minden évben, az idén is
türelmetlenül vártuk a Mikulás
érkezését. A gyerekek már néhány
nappal a kedvenc látogatását emlegetve,
örömtáncot jártak. Már miért is ne, hisz
a Mikulásnak különleges helye van
a gyerekek szívében. Az egész évben
mindannyian nagyon jók voltunk, ezért
nem volt legkisebb okunk sem arra, hogy
azt gondoljuk, nem jön el. Hirtelen
csengő hangját hallottuk. A gyermekek
szemében az öröm szikrácskái gyúltak
fel, és arcukon megjelent a kedves
gyermeki mosoly.  Az ajtóban
egyszeriben megjelent a Mikulás
a segítői kíséretében. Eleinte némely
gyermek nagyon félt, főleg a
legkisebbek, akik a Mikulást, az
angyalokat és az ördögöket első
alkalommal látták, de később mindegyik
megismerkedett velük és megszerette
őket. Hogy a Mikulás a segítőivel jól
érezze magát közöttünk, szép énekeket
énekeltünk és verseket szavaltunk neki. És
eljött a pillanat, amelyre mindannyian
vártunk. A Mikulás elkezdte szétosztani az
ajándékokat. A gyerekek örültek, amikor
a kezükbe adta az édességekkel teli
csomagocskákat. Arcukon öröm sugár-
zott.   
Mivel hosszú út állt még előtte a többi
türelmetlen gyermek meglá-togatása
céljából, elbúcsúztunk tőle. Köszönjük
Mikulás, jövő évben gyere el ismét.          
                            Beata Kováčová – óvónő 
 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sok boldogságot, 
egészséget és sikert a 2010 –es Új Évben minden  

szülőnek és Tornóc község polgárainak ! 
Köszönjük az elmúlt évben a közreműködést 

 támogatóinknak: 
Tornóc község Községi Hivatalának, 

a vállalatoknak Marian Meleg – MM Šped  
és a Bergendy családnak  támogatói ajándékaiért.  

 

                                                              PaedDr. Eva Klincková 
                                                  A Tornóci Alapiskola az Óvodával

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születek: 
Berkeš Ivana 

Chvíľa Mihály 
Macala Dominik 

 

Jubilánsok : 
70 éves:   Ember János        

Filó János 
Novák Gabriela 
Salay Anna 
Slíška Mária 
Vágo Georgína 

85 éves: Belovič Lajos               
Popelák Mária 
 

50 éves házasság kötés: 
Klinko József és  Rábek Anna 

 

Elhunytak : 
 Kováč Ferencné – 77 éves 
Mihalovič József - 75 éves 

Molnár Zoltán - 61 éves 
 Petrovič Tiborné -77 éves  
Polák Lászlóné- 80 éves 
Kaňa Justína - 90 éves 

Beňovský József – 89 éves 
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 A községi képviselőtestület 28. ülése  2009. december 17 –én zajlott le.   
Az előző képviselőtestületi ülésen a pénzügyi - tervező bizottság feladatul kapta Láng 
úr javaslatának elbirálását a jutalmazási rend változtatásáról. A bizottság ülésén, 
2009. november 23- án meg lett egyezve, hogy Láng úr javaslata nem lesz 
megvalósítva. A községi hivatal alkalmazottai rendhagyó jutalmának esetleges 
javaslatai indokolt esetben  rendezve lesznek ajánlással, a képviselőtestület határo-
zatain  keresztül. 
Az ülés következő pontja a község,  a  2010-2012 évekre vonatkozó  költségvetésé-
nek   javaslata volt. Az ülésen részt vett a község ekonómusa is, Szabóné, aki vála-
szolt a képviselők kérdéseire a költségvetéssel  kapcsolatban. 
Láng – fel van -  e dolgozva a költségvetésben, hogy mit akarunk megvalósítani 
a következő évben. 
Polgármester –a nagy beruházási akciókból : a komposztáló, az Iskola és Óvoda 
felújítása, a második félévben megkezdődhetnek a főtér és a hozzácsatolódó utak 
felújítási munkálatai, az iskola és óvoda körüli járdák megjavítása, és a község 
munkásaival  az iskolához vezető járda befejezése  és az óvodához vezető járda 
kiépítése. A község alkalmazottainak folytatni kellene a  járda kiépítését vagy 
a járdák kisebb szakaszainak javítását, az utak javítását, a jelzések és a  
közlekedést lassítók kiegészitését.   
Fülöpová mérnöknő, a község főellenőre – beterjesztette  állásfoglalását a község 
költségvetése javaslatához és ajánlotta  a község 2010-es évére vonatkozó beter-
jesztett költségvetési javaslatot jóváhagyni  a képviselők által, amit a képviselők azt 
követően jóvá is hagytak.  
 A továbbiakban  megtárgyalták a következő általánosan kötelező érvényű rendeletek 
javaslatait:   
-  1/2009 –es számú rendelet  a Tornóc község területén található óvodai és iskolai 
intézményekben  a gyerekek utáni bérről  és a működtetés támogatása  nagyságának 
meghatározásáról.  
- 2/2009 –e számú rendelet, amely a Tornóc község által létesített iskolákban  és 
iskolai berendezésekben  határozza meg a hozzájárulás nagyságát a költségek rész-
leges megtérítésére,   azonkivül tartalmazza a gyerekek kötelező iskolába való járá-
sának kötelezettségét a beíratás helyének és idejének  meghatározásával az alap-
iskolába. 
Ezt a két javaslatot a képviselők megtárgyalták és egyhangúan jóváhagyták. 
A tárgyalás következő pontja  a Szerződés az együttműködésről az iskola épületének 
felújítása során  az energiai hatékonyság emelésének céljából. Ez egy tervezet, 
amelybe a község  bejelentette az iskola épületét és ezzel meg lehet oldani 
a nyilvános épületek hőszigetelését, a fűtési rendszerek  fejújitását, de a fény- és 
elektromos berendezésekét is. 
A képviselők  hozzászóltak a 2008 –as  évre szóló  falukrónikába történő beírás 
előterjesztett javaslatához és meghagyják az észrevételeket beledolgozni, összegezni 
az anyagokat  és  a kiegészített javaslatot újra benyújtani a képviselőtestületi ülésre.  
A beérkezett postában a képviselők tájékoztatva voltak a községi lakások bérleti 
szerződései bérleti viszonyának  befejezésére beérkezett kérvényekről.A lakásügyi 
bizottság jóváhagyta az egészségügyi központnál  található 4-es számú,   MUDR. 
Vargová bérlő által megüresedett lakás  Žilinský házaspár által való  bérbevételét 
2010.1.1-től.   
A vita keretében a képviselők következő hozzászólásai hangzottak el: 
Ing. Hrabovský – befejezni az iskolához vezető járdát, a közlekedést lassítók  lerakása 
során az út szélétől lehagyni legalább 60 cm- t, hogy a kerékpárosok biztonságosan 
áthaladhassanak. 
Láng – megoldani a kutyák szabad mozgását; Ujtornócban befejezni a járda kiépítését 
a Hosszú utcáig, kis szigetecskéket kialakítani az úton való  biztonságos  
áthaladáshoz, az állomáson  a váltó berendezések nagy zajt csapnak, főleg az esti 
órákban; megakadályozni a szántóföldek ipari célokra való elvételelének szélesítését 
az új területrendezési tervben  
Polgármester – a napokban  valósul meg a drót nélküli hangosbemondó hálózat 
tervezete Felső Jató területén és a  Zöld oázis tervezete, ( az iskola mellett  
működő szülői munkaközösség  Trnky polgári  szervezete), a helyi iskola 
területén  altánok formájában biztositja  be a gyerekek természetben való 
tanitását az iskola udvarában. Mindkét beruházás támogatásból valósul meg 
alacsony pénzbeli közösrésszel, a LEADER tervezeten keresztül a VIA 
ROMANUM mikrorégióban található többi község közreműködésével.  
 

 

A téli hónapok alatt nem üzemel a hulladékgyűjtő udvar 
Értesítjük a lakosságot, hogy az osztályozott hulladékot gyűjtő udvar 2009. 
12.18 – tól  nem üzemel és a decembert, januárt és februárt felölelő  téli 
hónapok alatt  be lesz zárva. Az udvar üzemeltetésének megkezdéséről 
tájékoztatni fogjuk Önöket a helyi hangosbemondón keresztül. Lakosaink 
továbbra is osztályozhatják a hulladék egyes fajtáit és minden hónap első 
hétfőjén kitehetik  házuk elé az erre a célra meghatározott zsákokban. Ez az 
üvegre, papírra és a plasztüvegekre vonatkozik. Ezeket az anyagfajtákat 
külön kell osztályozni a zsákokba. Ezenkívül falunkban gyűjtőhelyeket 
alakítottunk ki, ahol eltérő színű konténereket helyeztünk el, amelyek meg 
vannak jelölve, hogy melyik fajta anyagra valók. 
Ha valakinél nagyobb mennyiségű osztályozott hulladék gyülemlik fel, 
érdeklődhet a községi hivatalban a hulladék elhelyezésének lehetőségéről.   
                                                                                                 Gabriela Melegová 
 

A Tornóci Községi Hivatal adóügyi osztálya értesíti minden adózó 
polgárát, akinél  döntő fontosságú változás történt az ingatlanadó 
meghatározása kapcsán, ez  azt jelenti, hogy a 2009-es évben 
ingatlant vett, eladott, ajándékozott, vagyis lakást, házat, garázst, 
szántóföldet, kertet, ill. építési engedélyt, kolaudációs határozatot,  
köteles  2010 január 31-ig adóbevallást beadni.  

A községi képviselőtestület 27. ülése 2009. november 11 –én zajlott le. 
Az előző ülés határozatai teljesítése ellenőrzése kapcsán a polgár-
mesternek ajálva volt megtudni Felső Jató lakosainak az igényét a 
nyilvános vízhálózatra való rákapcsolódásra, vagy a lakosok ivóvízzel 
való ellátása  bebiztosítása lehetőségének keresése   iránti érdeklődését. 
A község polgármestere találkozott Felső Jató lakosaival. A polgárok, 
akik eljöttek, kinyilvánították érdeklődésüket a nyilvános vízvezeték 
kiépítésére. 
Továbbiakban a  község elöljárónője tájékoztatta a képviselőket a nyírfák 
kivágása és az azt követő díszfák kiültetése kérvény eljárási folyamatáról  
- az Újsoron.  (Helyi vizsgálatra és az utca lakosainak a találkozójára 
került sor; probléma a Földalap, mint a terület tulajdonosa  és  az állami 
természetvédelem   negativ állásfoglalása,  - nem ajánlják a kivágást, csak 
a fák szakképzett lemetszését; az utca lakosai tájékoztatva voltak e két 
negatív állásfoglalásról  és ezt követően meg lett írva az elutasító 
állásfoglalás.) 
A következő pontban a képviselők megtárgyalták a község, a   2009 –es 
év 3. negyedévére vonatkozó gazdálkosásának elemzését  és a költ-
ségvetés  változtatására előterjesztett javaslatát. (a változtatás csak 
a községi hivatal épületének felújítására szánt pénzeszközök kiegészítése 
változtatását érintette) 
Az ülésen részvettek a GREENEL társaság képviselői is, akik 
benyújtották tervezetüket területi eljárásra a napelemekkel működő 
villanyhálózat kiépítésére Felső  Jató kataszterében. A vállalat kép-
viselője benyújtotta kérelmét és elmondta, hogy a tervezet tartalmazza 
a napelemek elhelyezését a beruházó területén.Az építmény és 
a napelemek működtetése nincsenek negativ hatással a környezetre és 
a lakosságra.  
Vita: 
Ing. Hrabovský – javasolja az új fák kiültetése  során nem nagy levelű fák 
telepitését, és levéltakaritógép vásárlását (levélelszívó már van és 
használják is ) 
PaedDr. Kosztanko – hogy haladnak a munkálatok a községi hivatal 
épületének karbantartásán (befejezték a fűtést, ablakokat cserélnek, 
fogják szigetelni a tetőzetet és hőszigetelni kéne az épület burkolatát is – 
a képviselők javasolták hőszigetelni ásványi alapanyagú vattával, 
semmilyen esetben sem polisztirénnel) 
Ing. Hrabovský – az árkok tisztítása, a Fapo és a METROPOL között áll 
a víz 
Čerhák –  Žilinskiék előtt magasabb a járda, mint az udvar, meg kell 
oldani  
Mgr. Boženík – parkolás autóval a Sport utcában – javasolja, hogy  
a sportpálya kapuja legyen teljesen bezárva és meg kell javíttatni 
a sportpálya főkapuját 
Láng – építési telkek,  Hydrostav udvar – meg van oldva- e 
a Földalappal;  és voltak –e intézve az előző ülésen  benyújtott javaslatok; 
megtisztítani a község világító testjeit; befejezni Újtornócban a járdát – 
elég sok ott az építkezés, meg kell javítani a járdákat; autóbusz megálló 
Ing. Hanzlík – a sportstadion már végre át lesz-e nevezve az elhunyt  
Anton Keszeli után – javasolja turné megszervezését, a polgármester- 
esetleg a turné alkalmából; hogy alakul a község területrendezési terve.  
PaedDr. Kosztanko – az interneten észleltük, hogy a község által, 
a község központi  része átalakítására  benyújtott tervezet sikeres és ezért 
javasolja a kultúrház felújítását is, hogy ne rongálódjanak meg a már 
újonnan kiépített felületek. A tervezet  kb. a következő év második 
félévében valósulhatna meg. 
Čerhák – az óvodát úgy hagyjuk- e (természetesen nem, az építés az 
euroalapokból nyert eszközökból lesz megvalósítva) 
 

 



 

                                           Labdarúgás – visszatérés az őszi részhez 
4                                                                                    TORNÓCI  HÍREK                                                  november - december 

                 
 

A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

- 2009. 11. 6 -  án  13.40 órakor a kamerarend-
szeren észlelték, hogy a Jednota épülete előtt 
gyerekek, az iskola tanulói verekedtek össze. Az 
esetet mint kihágást jegyezték és pénzbírsággal 
intézték el. 
- 2009. 11. 11 -  én   13.45  órakor telefonon 
jelentették a községi rendőrségre, hogy a Jató  
utcában  személyautó balesetére került sor, ahol 
az autó vezetője fának ütközött.A helyszínen 
megtették a szükséges intézkedéseket és kihívták 
a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálatát.  
- 2009. 11. 19 -  én   20.45  órakor a járőrszol-
gálat  észlelte, hogy az egészségügyi központ 
udvarán ismeretlen tettes kidöntötte a nyilvános 
világítás oszlopát. Az esetet mint kihágást je-
gyezték. A kamerarendszer felvételén megálla-
pították az elkövető személyét. Az elkövető 
a kárt megtérítette és a kiszabott pénzbírságot 
megfizette.  
- 2009. 11. 24 -  én   17.12  órakor ismeretlen 
jelentette a községi rendőrség telefonjára, hogy 
a Fő utcában autó kerékpárost ütött el.  Az el-
végzett vizsgálattal meg lett állapítva, hogy az 
esetre Selice községben került sor. 
 - 2009. 11. 25 -  én   20.15  órakor  ismeretlen 
jelentette  telefonon, hogy a parkban a kultúr-
házzal szemben valami füstöl. Az elvégzett 
vizsgálattal megállapították , hogy a füst egy 
családi ház kéményéből terjed. Figyelmeztettük 
ház tulajdonosát.  
- 2009. 11. 27 -  én   14.30 órakor jelentették  a 
községi rendőrségre, hogy a vasútállomás elől 
kerékpár eltulajdonítására került sor.  Az esetet 
tárgyi hovatartozása szerint átvette a vasútál-
lomás rendőrségének járőrszolgálata Újvárból.    
- 2009. 12. 2 –án  16.10  órakor jelentette kis-
korú személy törvényes képviselője, hogy lá-
nyát, az iskola tanulóját osztálytársa megverte az 
utcán, miközben sérüléseket szenvedett el. Az 
esetet mint kihágást intézik. 
- 2009. 12. 4 –én  18.36 órakor  a járőrszolgá-
latnak jelentették, hogy a „krma“ vasúti átjárónál 
teherautó és  vonat összeütközésére került sor. 
Az eseményt bejelentettük a Rendőrségre és 
kérésre segítséget nyújtottunk az esemény ki-
vizsgálásának befejezéséig. 
- 2009. 12. 4 –én 19.30  órakor a Selicén 
található községi rendőrség járőrszolgálata 
segítséget kért egy eltulajdonított utánfutó utáni 
nyomozásban. A vizsgálattal megállapított 
ismereteket átadtuk a Selice községi rendör-
ségének.  
 

A  Nitra – Šaľa II. A osztályában  a  
2009/2010- es évad őszi részében az élen 
Ivanka és  Lužianky, ahol 1 pont választja el 
őket.  Tornóc a 9. helyen helyezkedik el, mikor 
is 13 mérkőzésből 4 - t megnyert, 1-et 
döntetlennel játszott, 8 alkalommal vereséget 
szenvedett. 14 gólt adott kevesebbet csak  
Jarok (11 – t).  Polný Kesovval együtt 
a legtöbb gólt kaptunk, 45- t.  
Érezhetők voltak a veszteségek különböző 
okokból a következő játékosoknál - Szitás, 
Klincko, Puskás Sz., Puskás T., Doboš, 
Kriško.  Žilinsky visszatérése és az erősités - 
Takáč, Štípsky, Tóth, Barány jóvoltából 
sikerült pontot szerezni. Az összesített 13 
ponttal és labdarúgói megnyilvánulással nem 
lehetünk elégedettek. 
 

Tornóci  Dynamo Sportegyesület 
 asztalitenisz szakosztály   

Az asztalitenisz szakosztály a 2009/2010-es verseny-
évad  első felének sikeres végét tudhatja maga mögött.  
Az „A“ csapat az 1. ligában – nyugat férfiak 
a versenyévad első felében 11 mérkőzést játszott le 3 
győzelemmel, 4 döntetlennel és 4 vereséggel. Összesített 
21 ponttal a szép 6. helyen helyezkedtek el.  
A „B“ csapat a 2. ligában az első részben 13 mérkőzést 
játszott le, 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 
vereséggel. Mint a verseny újonca  összesített 28 ponttal 
a szép 5. helyen helyezkedik el.  
A „C“ csapat a 4. ligában az első részben 11 találkozót 
játszott le 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 7 
vereséggel. Összesített 18 ponttal az utolsó előtti 11. 
helyen vannak. 
A  „D“ csapat a járási versenyben 10 mérkőzést játszott 
le 1 győzelemmel és  9  vereséggel. Összesített 12 
ponttal a 9. helyen helyezkednek el. 
Az „E “ csapat a járási versenyben 9  mérkőzést játszott 
le 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 6 vereséggel. 
Összesitettt 14 ponttal a 8. helyen helyezkednek el. 
Ezúton köszönjük meg az anyagi támogatást, amelyet 
Ing. Gašpierik nyújtott szakosztályunknak.    
         Miroslav Ševčík, Az asztatlitenisz szakosztálya nevében                                

 

A Tornóci Asztalitenisz Szakosztály  
vezetősége ezúton kíván boldog és 
örömteli karácsonyt és az Új Évben 

sok egészséget és sportsikert a sport 
és különösen az asztalitenisz 

minden  kedvelőjének. 
                                      

 

A serdülőknek a 4 győzelem után nem 
sikerült az őszi idény befejezését uralniuk 
és az 5 vereséggel végződő játszmák után 
12 ponttal a táblázat 7 . helyét foglalják el.  
A diákok az új versenyben 17 ponttal a 4. 
helyen helyezkednek el. Az öregfiúk (Old 
Boyx) az elején nyertek, de a végén néhány 
vesztes játszmát kaptak el.      
A funkciói helyekről beadta felmondását 
Kelemen úr és az edző Petrovič L úr.    
Februárra van tervezve az évzáró gyűlés, és 
a labdarúgóklub tagjain van a feladat 
megfelelő jelölteket keresni.  
A sellyei járás Tibi kupá jáért folyó 
teremlabdarúgó bajnokság 10. évfolyama 
2010 január 16- án kerül megrendezésre 
Sellyén a város i sportstadionban. 
                                         Feldolgozta Š. Kočiš 

 

A labdarúgóklub az év végén 
köszönetet mond játékosainak, 

a funkcionáriusoknak, a nézőknek, 
a szponzoroknak támogatásukért és 

örömteli karácsonyi ünnepek és  
a 2010 –es ÚJ ÉV alkalmából sok 

egészséget, sikert és értékes 
sportélményt kíván. 

                    

                                          
  

 
 
 
 
 

 

- 2009. 12. 5 –én  16.20  órakor jelentették a községi rendőrségre, hogy iratok el-
vesztésére került sor.A nyomozás ideje alatt jelentették, hogy az iratokat a károsult 
megtalálta.  
- 2009. 12. 9 –én  20.52  órakor jelentette egy helyi lakos, hogy a családja nem engedi 
be a házba és közben meg is támadták. Az esetet átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség  
járőrszolgálata. 
                                                                   Macky Štefan  a  községi rendőrség nevében 
 

 

 

A községi rendőrség kollektívája köszöni a község polgárainak 
a közreműködését és az Új Évben minden jót kíván. 
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