
O Z N A M  
Samospráva obce oznamuje ši-
rokej verejnosti, že vypracová-
va projektovú dokumentáciu 
na modernizáciu a rekonštruk-
ciu Kultúrneho domu 
v Trnovci nad Váhom. V rámci 
rekonštrukcie sa predpokladá 
vytvorenie prevádzkových 
priestorov v prízemnej časti 
budovy na prenájom. Z toho 
dôvodu vyzývame občanov, 
ktorí majú záujem o pre-
vádzkovanie nebytových prie-
storov ( predovšetkým na čin-
nosti súvisiace s kultúrnym 
a spoločenským vyžitím obča-
nov ) v budove Kultúrneho do-
mu, aby svoje návrhy podali 
písomne na Obecný úrad. 
  V návrhu je potrebné uviesť 
predpokladanú plochu, o ktorú 
je záujem  a účel využitia. 
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Obyvateľstvo 
a jeho štruktúra 

k 31.12.2009 mala naša obec 
2728 obyvateľov 

 

Narodenie celkom: 13 
z toho: 8 chlapcov, 5 dievčat 
 

 Úmrtie celkom: 39 
z toho: 22 mužov, 17 žien 
 

Prihlásených: 60 
Odhlásených: 47  
 

 V sledovanom  roku  bolo  uzavre-
tých 10 manželstiev,  z toho 5 man-
želstiev  boli  uzavretých  cirkevne. 

 
 
 

pomôcky pre I. ročník; škola v prírode; plavecký 
výcvik; lyžiarsky výcvik; ocenenie najlepšieho 
žiaka školy; spoluúčasť na tvorbe projektov; ce-
lodenný výlet pre žiakov ako odmena za aktivitu 
a reprezentáciu školy a obce; dni obce – športová 
olympiáda; letný denný tábor; MDD; dopravná 
výchova) 
- pre materskú školu 950,- € (učebné pomôcky; 
plavecký výcvik; MDD; dopravná výchova) 
Šport – 25 400,- € :  
- pre futbalový klub 18 600,- € 
- pre oddiel stolného tenisu 5 900,- € 
 
 

Diskusia 
 

Ing. Hanzlík – či sa teda už schválilo premenova-
nie ihriska, kto a kedy to bude robiť 
Láng - najrozumnejšie by to bolo v rámci pohára 
starostu obce 
Mgr. Boženík – futbalový klub navrhuje cez 
obecné dni a pozvať atraktívneho súpera 
Ing. Hrabovský – končí zima – orezať tuje pri 
chodníku z ľavej strany pri hlavnej ceste smerom 
do Šale a vyčistiť ich aj zdola; OP – aký je stav?
(do školy na získanie odbornej spôsobilosti na-
stúpili traja  –  v apríli 2010 budú mať skúšky) 
Ing. Gašpieriková – predložila žiadosť stavebníka 
J. Zalubela o rozšírenie jestvujúceho stredotlaké-
ho plynovodu v Novom Trnovci pri stavebnom 
pozemku – poslanci zobrali na vedomie, uložili 
zaslať žiadosť SPP 
Čerhák – prvý sneh, zimná údržba ciest – cesty sa 
odhŕňajú a tiež sa prevádza aj posyp 
Láng – nakoľko stúpla hladina spodnej vody, ziš-
lo by sa požiadať o rozbor vody v artézskych 
studniach – bol spravený v novembri; stavebné 
pozemky v záhradách od Molnárovej ulice po Ka-
ticu. 
Čelitko – pri podjazde riešiť danie prednosti do-
pravnou značkou 

 

Dvadsiate deviate zasadnutie Obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 25. januára
2010. 
Na zasadnutí poslanci prerokovali a schvá-
lili Zadanie pre Územný plán obce Trno-
vec nad Váhom a ďalší postup spracovania 
územno-plánovacej dokumentácie. Spra-
covateľom zadania je A-Ž PROJEKT 
s.r.o., Bratislava. Prvou etapou procesu ob-
starávania Územného plánu boli prípravné 
práce, ktoré obstarávateľ zabezpečoval 
v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej
správy, obcami, občanmi, právnickými 
a fyzickými osobami, podieľajúcimi sa na
využívaní územia. Osobitne bola oslovená
verejnosť verejnou vyhláškou (vyvesenou
na vývesnej tabuli obce, vyhlásené 
v rozhlase a uverejnené na internetovej 
stránke obce) so žiadosťou o návrhy 
a podnety na riešenie. Ďalšou etapou boli
prieskumy a rozbory vypracované zhotovi-
teľom. Verejnou vyhláškou boli upozorne-
ní aj občania. Zadanie bolo vyvesené na
úradnej tabuli po dobu 30 dní, verejnosť
mala možnosť sa k návrhu zadania  vyjad-
riť. Pripomienky boli spracovateľom vy-
hodnotené. Na základe vyhodnotenia pri-
pomienkového konania bolo Zadanie upra-
vené a vypracovaný dokument Zadanie pre 
územný plán obce Trnovec nad Váhom.
Toto zadanie je zatiaľ iba prvá etapa, ďal-
šie budú v zmysle zákona nasledovať. Pro-
ces ešte potrvá cca 1 až 2 roky. 
Láng – či aj v ďalších stupňoch riešenia  
územného plánu sa bude môcť verejnosť
ešte vyjadrovať (Áno) 
Ing. Hrabovský – v zadaní strategická do-
prava – predpokladá sa parkovanie moto-
rových vozidiel na vlastných pozemkoch –
už teraz je problém s parkovaním (každý
má 2-3 autá); železnice – hladina hluku;  
- Ďalším bodom zasadnutia bolo preobsa-
denie nájomného bytu č. 5 v bytovom do-
me súp. č. 994.  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Vá-
hom schválilo pridelenie bytu manželom 
Tomášovi a Zuzane Belovičovým podľa
doporučenia bytovej komisie. 
- Na zasadnutie zastupiteľstva boli predlo-
žené žiadosti o dotácie, ktoré prerokovala 
komisia kultúry, športu a sociálnych vecí
a doporučila poslancom ich schváliť. Pos-
lanci sa oboznámili so žiadosťami a
s menšími úpravami ich schválili nasle-
dovne: 
Školstvo – 10 940,- €:  
- pre základnú školu 9 990,- € (učebné  

 

Nie ste ešte na 100 % rozhodnutí, čo s 2 % z Vašich daní? 
 

Venujte ich deťom v našej škole!  Malým percentom pomôžete. 
 

Darujte organizácii Občianske združenie "TRNKY" pri ZŠ a MŠ v Trnovci 
nad Váhom 2% z dane: 
Adresa: Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom 
IČO: 42125880 
Právna forma: Občianske združenie 
Číslo účtu: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 
 

Príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac, keďže ide o daň, ktorú 
musíte odviezť do štátneho rozpočtu. Ide o dar, ktorým môžete podporiť vzdelanie 
Vašich detí. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému zdru-
ženiu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspev-
ku.                                                    
                                                       Všetkým Vám ďakujeme za Vašu podporu! 
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Miestny rozhlas už aj  
v Hornom Jatove 

    

   V obci už dlhšiu dobu slúži rozhlas, 
prostredníctvom ktorého podávame in-
formácie občanom o dianí v obci. Túto 
službu však obyvatelia Horného Jatova 
pre veľkú vzdialenosť nemohli využí-
vať. 
Vymoženosť  
techniky,  už  
aj jej finančná  
dostupnosť  
ale i  využitie  
dotácií   nám  
pomohlo rie- 
šiť rozšírenie tejto služby i v časti obce 
Horný Jatov. Obec sa zapojila do vý-
zvy, ktorú vyhlásila Miestna akčná 
skupina Via Romanum (združenie ob-
cí) z dotácie Nitrianskeho samospráv-
neho kraja a pripravila projekt „Rozší-
renie verejného informačného systému 
- časť Horný Jatov“.  
   Projekt bol vyhodnotený ako úspešný 
a obci bol poskytnutý nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 2 676,25 €.
Celkový rozpočet   projektu  bol
3 689,84 €.   
   Cieľ – ozvučiť časť obce Horný Jatov 
bezdrôtovým rozhlasom a  umožniť 
spoluobčanom byť informovaným o 
dianí v našej obci, ale aj varovať 
v prípade mimoriadnych udalostí sa 
nám spoločne podarilo uskutočniť.  
   Prajeme si, aby závad a prác na roz-
hlase bolo čo najmenej a aby slúžil k 
spokojnosti všetkým občanom. 
 
Projekt podporený z dotácie  
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

                  Poďakovanie 
 

                   Dňa 15.1.2010 sa konala v našej obci 
v kultúrnom dome výročná členská
schôdza Asociácie policajtov vo výsluž-
be, ktorá bola na záver obohatená krát-
kym kultúrnym programom. Zaspievali 
a zatancovali nám žiaci zo základnej ško-
ly pod vedením p. Antona Klincku ako aj 
p. Kataríny Tuskovej, a vystúpil aj spe-
vácky súbor "Jesenné ruže" z klubu dô-
chodcov  v Trnovci nad Váhom v sprie-
vode harmonikára p. Dezidera Marčeka 
staršieho.  
   Svojim  účinkovaním  dokázali,  že   sú 
dôstojnými reprezentantmi kultúrneho ži-
vota našej obce. 
   Príslušníkom APVV sa ich vystúpenie 
veľmi   páčilo  a   vyslovujeme   všetkým
účinkujúcim srdečné poďakovanie. 
 

     Predseda Miestnej organizácie APVV Šaľa
                 a člen prezídia Dezider Marček ml.

„Zelená oáza“ 
Občianske združenie „TRNKY“ pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom pripravilo projekt „Zelená 
oáza“, ktorým sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásila Miestna akčná skupina Via Romanum. 
Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a občianskemu združeniu TRNKY bol poskytnutý 
nenávratný finančný prostriedok 3.024,78 EUR. Obec Trnovec nad Váhom sa spolupodie-
ľala na realizácii diela finančnou čiastkou 156,51 EUR. 
Financie boli použité na zakúpenie altánku Dominant šesťuholníkového, s  podlahou , lavi-
cami a stolom a zakúpenie pomôcok pre rozvoj pohybového aparátu – florbalu –
s využitím pre všetkých obyvateľov obce Trnovec nad Váhom. 
Projekt je určený pre podporu športu a zdravia detí, mládeže a dospelých v obci. 
Dielo je vybudované na pozemku pri ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom a florbal je možné si 
zapožičať v telocvični ZŠ.                                        za OZ  Katarína Tusková         
 

               
                   Projekt podporený z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja  

Rekonštrukcia 
Základnej školy s materskou školou 

v Trnovci nad Váhom 
 

   Úsilie obce o získanie dotácie z eurofon-
dov na modernizáciu školských objektov bo-
lo úspešné. V obci bola odsúhlasená finanč-
ne najnáročnejšia alternatíva, ktorá kompli-
kovala aj samotnú žiadosť o dotáciu. Po-
stupne získané „menšie“ dotácie (1 mil. Sk 
z Ministerstva školstva – využité na výmenu 
okien a dverí na budove ZŠ a časti školské-
ho klubu a jedálne, z rezervy vlády 1,5 mil. 
Sk na zateplenie a opravu strechy školského 
klubu) a vlastné investície na rekonštrukciu 
telocvične a zahájené práce na Materskej 
škole nám pootvorili dvierka k splneniu krité-
rií pre podanie žiadosti.     
Našu žiadosť kladne vyhodnotila komisia 
a riadiaci orgán schválil dotáciu z eurofon-
dov (ROP) vo výške cca 720 tis. € s 5%-nou 
spoluúčasťou obce. Zo schválených peňazí 
sa môže dokončiť rekonštrukcia MŠ aj 
s prístavbou, spojovacia chodba medzi bu-
dovou ZŠ a telocvične s kancelárskymi prie-
stormi pre ZŠ, bezbariérový prístup a re-
konštrukcia vnútorných priestorov objektu 
ZŠ. Časť financií je určená aj na obnovu za-
riadení v triedach a na vybavenie jazykovej 
resp. počítačovej učebne. 
   Následne z ďalšieho grantu (Energetická 
efektívnosť verejných budov – cez Minister-
stvo hospodárstva), kde bola obec tiež 
úspešná, sa budova školy a družiny zateplí, 
zrekonštruuje sa kúrenie a vymenia svietid-
lá. Zostávajúce práce, ale i financie na vy-
bavenie MŠ bude obec uhrádzať z vlastné-
ho rozpočtu. 
   V súčasnosti prebieha verejné obstaráva-
nie na dodávateľa prác a po úspešnom vý-
bere, by sa práce mali zahájiť už v jarných 
mesiacoch. 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA
 

Narodili sa: 
Jakub Žilinský 

Sebastián Laurenčík 
Lea Fábryová 

 

Jubilanti : 
70 rokov: Gizela Meszárosová    
    Valéria Marčeková 
    Belo Rakovský Ing. 
 Valéria Varchulíková 
75 rokov: Jolana Motolíková 
80 rokov:  Juliana Jančovičová 
 Ružena Sedláková 
 Pavol Hajtman 
 Dezider Jančovič 
 Anna Jakubecová 
95 rokov: Juliana Keszeliová             

Opustili naše rady : 
Paulína Oláhová – 83 ročná 
Helena Melegová – 81 ročná 

Michal Blšťák – 79 ročný 
Ernest Alaksza – 68 ročný 

Tibor Grécz – 50 ročný 
Juraj Ács - 63 ročný 

Ján Klinko – 61 ročný 

Zápis deti do 1. ročníka ZŠ 
 

Zápis do 1. ročníka Základnej školy sa konal v dňoch 3. a 4. februára 2010 v budove 
ZŠ. Žiačky V. ročníka vítali deti v kostýmoch rozprávkových bytostí spolu s pani učiteľ-
kami I. stupňa Mgr. Árendásovou, Mgr. Marčekovou, Mgr. Garčárovou a Mgr. Kislero-
vou, z MŠ pani učiteľkou Matulovou a pani učiteľkou Bogdányiovou a pedagogickou 
psychologičkou z CPPPaP v Šali Mgr. Gyulaiovou, ktoré posudzovali školskú zrelosť 
budúcich prváčikov a tí sa naozaj snažili. Počas týchto dní sa zapísalo 23 detí. 
 V novom školskom roku 2010/11 sa na ne tešíme a pripomíname, že ich v našej škole 
čaká veľa zaujímavého.                                                                            Katarína Tusková 
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Zo zápisníka obecnej polície 
  Nájdený bicykel Vo večerných hodinách dňa 19.12.2009 bol na ul. Spojnej 

v Trnovci nad Váhom nájdený bicykel voľne odložený v strede cesty. Majiteľ 
bicykla sa na mieste ani v jeho okolí nenachádzal, preto bol bicykel dovezený 
na OP. V prípade, ak by sa majiteľ hodnoverne preukázal ako majiteľ bicykla, 
mu tento bude následne vrátený na OP. 
Podozrivé vozidlo  Telefonicky bolo oznámené na OP, že 19.12.2009 sa 
v nočnej dobe asi o 23.45 hod nachádza osobné motorové vozidlo  Bratislav-
ského e.č. pred reštauráciou Nitranka, kde sa okolo vozidla mala pohybovať ne-
známa osoba. Hliadka po preverení zistila, že sa jedná o bezradnú vodičku, kto-
rá mala na vozidle poruchu. Hliadka OP tejto vodičke na mieste pomohla na-
štartovať jej vozidlo a z miesta odišla. 
Opil sa  Dňa 30.12.2009 v čase o 24.00 hodine bolo oznámené, že na ul. Dol-
nej leží v priekope neznáma osoba. Preverením na mieste bolo zistené, že osoba, 
ktorá leží v priekope nie je z našej obce a je v silne napitom stave. Následne tej-
to osobe bola privolaná RZP, ktorá ho odviezla na ošetrenie, nakoľko sa jednalo 
o podchladenie. 
Odcudzenie bicyklov          Na tunajšiu OP bolo dňa 4.1.2010 osobne nahlásené 
miestnym občanom A.V., že mu z dvora rodinného domu boli odcudzené naraz 
dva bicykle. Tunajšia súčasť OP vykonala šetrenie a  vo veci vykonáva objas-
ňovanie. Po odcudzených bicykloch sa naďalej pátra. 
Hádzanie snehových gúľ do vlakov Dňa 8.1.2010 v čase o 21.30 hod 
bola OP požiadaná zo strany Železničnej polície v Nových Zámkoch 
o spoluprácu pri zadržaní páchateľa, ktorý hádzal snehové gule do idúcich vla-
kov. Na mieste bolo vykonané šetrenie a na mieste bol zadržaný občan z inej 
obce. 

Dopravné nehody na ľade Dňa 18.1.2010 bolo telefonicky oznámené, že na ceste 
1/75 v úseku od Horného Jatova až po RSTO (struskovisko) došlo naraz k trom do-
pravným nehodám. Obecná polícia regulovala dopravu až do príchodu Nehodovkára 
z ODI Nové Zámky. 
Nezhody medzi spolužiakmi Obecnej polícii bolo dňa 22.1.2010 oznámenie ne-
zhody medzi spolužiakmi, pošk. mal. N.R. a mal. D.B. a spol,  pričom pri potýčke do-
šlo k poškodeniu školskej tašky. Prípad bol zadokumentovaný a momentálne je v štádiu 
šetrenia. 
Krádež nafty Dňa 28.1.2010 došlo na parkovisku pred Nitrankou (Nový Trno-
vec) ku krádeži pohonných hmôt z odstaveného nákladného vozidla. Na základe kame-
rového systému v obci boli dané poznatky pre OO PZ Šaľa, ktorá vykonáva v danej ve-
ci objasňovanie prípadu. 
Poškodzovanie pouličného osvetlenia Kamerovým systémom bolo zistené že dňa 
28.1.2010 o 16.50 hod došlo pred vchodom k domu smútku k poškodeniu pouličného 
osvetlenia. Maloletí páchatelia boli z priestupku usvedčení, k čomu sa aj priznali. 
Preverenie dopr. nehody Počas obchádzkovej služby bolo jedným vodičom 
oznámené, že pri Novom Dvore došlo k dopravnej nehode, nakoľko jedno z vozidiel 
stojí pri stredovej čiare. Preverením na mieste bolo zistené, že k dopravnej nehode ne-
došlo, ale jednému z vozidiel vyšiel benzín a jeho vodič nestihol vozidlo zaparkovať ku 
kraju vozovky.  
Prevrátené vozidlo  Počas obchádzkovej služby dňa 3.2.2010 bolo zistené, že na ces-
te 1/75 pri Hornom Jatove bolo prevrátené vozidlo v priekope. Zo strany OP boli za-
bezpečení hasiči zo Šale, ktorý vozidlo  postavili na kolesá a vytiahli z priekopy. Prísl. 
OP zabezpečovali plynulosť cestnej premávky  až do odstránenia prekážky. 
                                                                                              OP v Trnovci nad Váhom 

 

K pripravovanej knihe o našej obci 
 

     Vážení spoluobčania! Ako sme Vás už niekoľkokrát informovali, pripravujeme knihu o histórii i súčasnosti obce. Preto Vás prosíme, v prípade zá-
ujmu, poskytnúť svoje námety, spomienky a informácie. Takto sa aj Vy môžete spolupodieľať na formovaní tejto monografie. Privítame aj možnosť 
zapožičania starých písomných dokumentov, fotografií, ako i rôznych ďalších vecí, ktoré pomôžu pri tvorbe tejto knihy. 
     Za doterajšiu pomoc patrí osobitné poďakovanie najmä pánom Deziderovi Jančovičovi a Ladislavovi Rapcovi za mnoho poskytnutého cenného, 
vzácneho materiálu, fotodokumentov ako aj za osobné spomienky a rady. Medzi tých, ktorí prispeli svojimi spomienkami či fotografiami, patria (v 
abecednom poradí): Juraj Ács, Adriana Baraníková, rodina Belovičová z Vážskej ulice, Igor Boháč, Margita Bugyiová, Ing. Juraj Csirik, Viola Flessle-
rová, Júlia Gabrišová, Ing. Ján Gašparík, Ing. Ján Hrabovský, Oľga Hrabovská, Jozef Huber, Tibor Kántor, Štefan Keszely, Edita Kočišová rodená Il-
léšová, Mária Kostíková, Ladislav Legner, Karol Molnár, Juraj Novotný, Peter Szitás, Jozef Tóth, Dezider Vágo a Július Vince. Im všetkým patrí naše 
úprimné poďakovanie. Slová vďaky prináležia aj bývalému riaditeľovi Archeologického ústavu SAV v Nitre prof. PhDr. Alexandrovi T. Ruttkayovi, 
Dr.Sc., známemu historikovi a publicistovi PhDr. Pavlovi Dvořákovi, pracovníkom Štátneho archívu v Šali a Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. 
    Tvorivé podnety a návrhy očakávame aj od Vás, ďalších spoluobčanov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u autora na adrese: Mgr. Rudolf Gabriš, Tr-
novec nad Váhom 97, resp. na tel. číslach 0949 662 992 alebo 031-7781436. Zároveň sa môžu kontaktovať u sponzora pána Róberta Lánga v Kaviarni 
Šport, resp. na tel. čísle 031-7781226.      
                                                  V tomto čísle Trnoveckých novín Vám zároveň prinášame niekoľko úryvkov z pripravovanej knihy (v skrátenej verzii). 

     Turci – situácia v oblasti bezpečnosti na našom 
území sa podstatne zhoršila v 16. a 17. storočí. Po 
bitke pri Moháči v r. 1526 sa dedina nachádzala 
v bezprostrednej blízkosti tureckých bojov. 
V archívnych materiáloch sa často spomínajú opus-
tené, prázdne poddanské usadlosti, čo súvisí práve 
s tureckými nájazdmi. V roku 1530 postupovala 20-
tisícová turecká armáda smerom na sever a západ. 
Vtedy i naši predkovia po prvýkrát zažili hrôzu tu-
reckého zabíjania. Obsadili aj Šaľu, Nitru, Trnavu, 
zničili predmestie Bratislavy. Turci sa na tomto 
území zdržali štyri roky. Pramene uvádzajú, že de-
dinu zničili Turci ako v roku 1530, ale aj o deväť 
rokov neskôr. Po roku 1540 sa Trnovec dostal do 
pohraničia ako nárazníková obec. V roku 1559 Tur-
ci zbúrali tunajšiu pevnôstku. K najtragickejším 
udalostiam v našom regióne patrí vpád Mehmeda 
III. v roku 1599, keď s pomocou krymských Tatá-
rov zničili územie medzi riekami Váh, Ipeľ a Hron. 
Vtedy opäť vyplienili juhozápadnú časť Slovenska 
po oboch brehoch Váhu. Turci tiahli od Komárna 
cestou popri Váhu cez Palárikovo, Jatov, východne 
popri Hornom Jatove, cez Kopanicu, vedľa Dusla, 
po východnej hranici katastrálneho územia Dlhej 
nad Váhom, smerom na Štrkovec do Šoporne 
a Šintavy, k vážskemu brodu. Túto tzv. Tureckú 
cestu, širokú asi 30 metrov, údajne, miestami ešte aj 
v súčasnosti vidieť v teréne ako „zem nikoho, zaras-
tenú burinou a kríkmi“. Stará turecká cesta spojova-
la Nové Zámky so Šintavou. Tiahli ňou dlhé desať-
ročia okrem tureckých i povstalecké vojská. 
     Pri každom vpáde Turkov na naše územie spô-
sobovali veľa škôd a strát na ľuďoch i materiálnych 
hodnotách. Napr. údaj z r. 1604 uvádza, že 
v hornom Trnovci existuje šľachtická kúria 
z kameňa stavaná na spôsob pevnosti. Ide o lokalitu  
 

 

na mieste bývalej žandárskej stanice, v blízkosti súčas-
nej materskej školy. Nepriaznivá situácia sa zhoršila
pre tento región aj v r. 1663 po páde Nových Zámkov. 
     Váh – táto najdlhšia slovenská rieka bola požehna-
ním aj nešťastím pre našu obec. Medzi prvé písomne
zaznamenané najväčšie povodne, ktoré so sebou pri-
niesli skazu aj k nám, patria z r. 1656, 1683 a 1752. 
Katastrofálna povodeň z 26. augusta 1813 zničila tak-
mer všetky obce popri Váhu. V Nitrianskej stolici vte-
dy škody vyčíslili na 1,346.239 zlatých. Zahynulo 34
ľudí. Veľmi ťažké boli aj roky 1883, 1884, 1885
a 1886, keď neustále každým rokom prišla veľká po-
vodeň v stálom slede za sebou. A to ešte musel prísť 
rok 1888, keď voda zaplavila 30 tisíc a v r. 1894 zato-
pilo na pravom brehu Váhu 32 tisíc katastrálnych jutár
zeme. Naša ľavá strana bola už v tých časoch chránená 
lepšími násypmi a preto sa uchránila pred katastrofou. 
Takto sa napr. v r. 1888 aj vďaka pôsobeniu družstva 
proti záplavám a vnútorným vodám na ľavom brehu 
Váhu zabránilo škodám vo výške 900 tisíc forintov.
Váh narobil škody aj v rokoch 1903, 1912 a 1965. 
     O tom, že kedy sa začali budovať úplne prvé po-
brežné násypy popri Váhu, nevieme. Z prvých podlo-
žených informácií o nich vieme z r. 1769. Podľa mapy 
z r. 1792, v katastri Dlhej nad Váhom, Veče, Kráľovej
nad Váhom, Šale a Trnovca nad Váhom už násypy 
jestvovali, ktoré však poskytovali ochranu len pred po-
vodňami menšieho rozsahu. Boli vysoké iba dve siahy,
ale dávali pocit istoty a bezpečnosti, aj keď pri najbliž-
šej povodni sa voda prevalila cez korunu a aj ich od-
niesla. 
     Už spomínané družstvo proti záplavám a  vnútor-
ným vodám na ľavom brehu Váhu vzniklo v r. 1875 
a jeho sídlom bola práve naša obec. K jeho založeniu 
došlo z iniciatívy obyvateľov obcí nachádzajúcich sa 
na ľavom brehu Váhu, ktorých život táto rieka často     

 

 

sťažovala a ohrozovala. Úloha a pôsobenie družstva 
vyplýva už zo samotného názvu inštitúcie. Jeho ústre-
die z Trnovca nad Váhom presťahovali v r. 1930 do 
Nových Zámkov. 
Tzv. nový Váh, ako Vážskotrnovčania vo všeobecnosti 
nazývajú nové koryto Váhu, v katastri mesta Šaľa, 
uzrel svetlo sveta v rokoch 1896 a 1897 v dĺžke 1640 
metrov. Na jeho stavbu sa investovalo 102 308 forin-
tov. 
Železničná katastrofa – do análov železničnej stanice 
v našej obci sa zapísala aj ohromná, niekoľkonásobná 
zrážka troch vlakov. Mohol sa písať približne rok 
1913. Posunujúca súprava pred skladiskom nemala 
„hranicu“. Od Nových Zámkov prichádzajúci náklad-
ný rýchlovlak so 71 vagónmi narazil na stojace loko-
motívy, odmrštil ich, ale i sám sa vykoľajil. Práve vte-
dy však prichádzal od Bratislavy taliansky rýchlik 
smerujúci na Balkán a – zrazil sa s ním!!! Nedozierna 
katastrofa, všetci strojvedúci mŕtvi...nuž, nesporne sa 
táto katastrofa zaradila medzi najväčšie železničné ne-
šťastia v katastri obce. 
     Zlodej v cintoríne – jednému bohatému hospodáro-
vi náhle zomrela mladá dcérka. Pochovali ju v hrobke 
a v noci sa mŕtvolu nejaký naničhodník pokúsil okrad-
núť. Prsteň však nevedel stiahnuť, tak nožíkom zare-
zal...a zrazu – hrôza, dievča ožilo...Zlodej od strachu 
utiekol a dievča zakrvavené sa vrátilo v noci domov. 
Horor, avšak tento čin sa údajne skutočne stal. 
     Legenda o kostole – v roku 1725 nechal gróf István 
Hunyady v obci postaviť rodinnú kaplnku, neskôr vy-
svätenú na kostol. Ku vzniku kaplnky sa viaže príhoda: 
keď bol gróf na poľovačke a obchádzal okolo polí, 
uvidel na lúke kôš. Bolo v ňom uložené dieťa, ktoré 
malo na prste prsteň s jeho rodovým znakom. Takto 
spoznal svojho „ľavobočka“. Zaradoval sa mu a na po-
česť nechal vybudovať kaplnku. 
                                                      Mgr. Rudolf Gabriš 
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Nové vedenie futbalového klubu 
13.2.2010 sa uskutočnila členská volebná schôdza futbalového klubu Dynamo Trnovec nad Váhom. Prítomných bolo 27 členov – dele-
gátov. Zhodnotilo sa predchádzajúce volebné obdobie, nastavila sa vízia na nasledujúce. Po voľbách sa stal novým prezidentom FK p.
Patáč Vlastimil, viceprezidentom Mgr.Takáč Marian, tajomníkom Mgr.Juraj Boženík, pokladníkom p.Čerhák Jaroslav, hospodárom p.
Bartuš Zoltán, členovia výboru p. Janáč Ľuboš a p. Kočiš Štefan, ktorý je zároveň vedúcim družstva „A“. Bolo poďakované p. Jánovi Ke-
lemenovi za jeho prácu v klube ako bývalému prezidentovi FK od roku 2001. Tak isto aj bývalému trénerovi „A“ družstva p. Ladislavovi 
Petrovičovi. Bolo vyslovené poďakovanie všetkým sponzorom FK.                                                                                          Mgr.Juraj Boženík 

 

Mestská športová hala v Šali bola dejiskom de-
siateho ročníka halových majstrovstiev okresu
Šaľa  o Pohár firmy TIBI. Dvanásť tímov bolo
rozdelených do troch skupín, do vyraďovacej
časti postupovali všetci účastníci. Trnovec
účinkoval vo vyrovnanej skupine C. Tri tímy
bojovali o umiestnenie do poslednej chvíle. Na-
pokon musel o poradí na 1. a 2. mieste rozhod-
núť žreb. 
Z priameho postupu so štvrťfinále sa tešili Krá-
ľovčania. Trnovec a Vlčany museli ísť do
osemfinálových bojov. 
Vlčany – Trnovec 0:0 
Kráľová nad Váhom – Trnovec 1:1  - Tomek 
Selice – Trnovec 1:4 – Klincko, Tomek, Leg-
ner, Vričan 
Kráľová nad Váhom – Selice  3:0 
Vlčany – Selice 5:3 
Vlčany – Kráľová nad Váhom 1:1 
 

„A“ mužstvo v l. lige  v mesiacoch január a február 2010 odohralo päť
zápasov.  Dosiahnuté výsledky mužstva v 1 lige sú nasledovné: 
Šurany A – Trnovec A  7 : 7 Trnovec A – Levice A  7 : 7 
Trnovec A – N. Zámky  9 : 5               Trnovec A – Holíč C 2 : 12 
Trnovec A – Ivanka pri Dunaji A 7 : 7 
 

 1.  Stavoimpex Holič 16 16 0 0 618:171 196:28 48 
 2.  ŠK ŠOG Nitra B 16 14 0 2 492:335 145:79 44 
 3.  TJ Gasto Galanta A  16 10 2 4 479:388 129:95 38 
 4.  ŠK ŠOG Nitra A  16 9 3 4 439:416 120:104 37 
 5.  TJ Lokomotíva Šurany A  16 8 3 5 448:410 120:104 35 
 6.  TJ Trnovec A  16 4 7 5 415:453 105:119 31 
 7.  Druž. Hon. Trsťany A  16 3 5 8 402:452 101:123 27 
 8.  STK Nové Zámky A  16 4 2 10 380:458 93:131 26 
 9.  PK Komárno Šahy A  16 2 6 8 370:452 95:129 26 
10. Ivanka pri Dunaji A  16 3 4 9 350:504 83:141 26 
11. STK Senec A  16 4 1 11 340:489 82:142 25 
12. STK Levice A  16 1 3 12 329:534 75:149 21  
 

„B“ mužstvo v 2. lige  v mesiacoch január a február 2010 odohralo se-
dem  zápasov.  Dosiahnuté výsledky mužstva v 2 lige sú nasledovné: 
Trnovec B – Trenčín A 11 : 7 Trnovec B – N. Mesto A 15 : 3 
Trnovec B – Vráble  A 10 : 8 Veľké Uherce A - Trnovec B 9 : 9 
Klát.n.Ves A – Trnovec B 9 : 9  Trnovec B – Zem. Olča A   0 : 18 
Trnovec B – Bánov  A 8 : 10 
 

1.  Zemianska Olča 21 19 2 0 892:381 301:77 61 
 2.  ŠOG Nitra C 21 13 1 7 674:638 199:179 48 
 3.  OSTK Tovarníky A  21 12 2 7 721:591 212:166 47 
 4.  STK Klátová n.V. A  20 10 4 6 703:647 191:169 44 
 5.  Trnovec B 20 10 3 7 667:577 192:168 43 
 6.  Nové Mesto n/V A  21 8 4 9 610:696 176:202 41 
 7.  STK 1.ZŠ Vráble A  20 7 5 8 584:667 163:197 39 
 8.  STK Veľké Uherce 20 7 4 9 687:661 184:176 38 
 9.  STK Tren. Teplá A  20 7 4 9 643:648 179:181 38 
10. Lokomotíva Bánov A  21 6 5 10 612:728 166:212 38 
11. MKST Nová Dubnica A 20 6 5 9 584:678 163:197 37 
12. TTC Pov. Bystrica A  20 6 4 10 624:661 168:192 36 

 

Tabuľka skupiny C 
1. Kráľová n/V 3 1 2 0  5:2     5 
2. Trnovec 3 1 2 0  5:2     5 
3. Vlčany 3 1 2 0  6:4     5 
4. Selice 3 0 0 3  4:12    0 
Osemfinále: Trnovec – Dlhá nad Váhom 3:1 –
Puskás Sz., Klincko, Kukla 
Štvrťfinále: Močenok – Trnovec 3:0 
Sympatická snaha Trnovca na postup nestačila.
o 3. miesto Hájske – Vlčany 1:5 
o 1. miesto Šaľa B/ Veča – Močenok 1:4 
Trnovec – Žilinský – Takáč, Kukla, Klincko, 
Ölvecký, Barány, Vričan, Žigárdi, Legner,
Sklenár, Puskás Sz., Tomek, Székházi, Obycký
Aktuality: Rada ObFZ schválila zmenu termí-
novej listiny jarnej časti, nakoľko reprezentácia 
SR bude hrať svoj skupinový zápas MS v čase, 
kedy sú naplánované posledné kolá MZ v ObF2
II.A, B,C trieda 21.3. –26. kolo –Svätoplukovo 

13.2.2010 sa uskutočnila Výročná schôdza FK.
Do VV FK Dynamo Trnovec n/V boli zvolení 
Bartuš Zoltán, Boženík Juraj Mgr., Čerhák Ja-
roslav, Janáč Ľuboš, Patáč Vlastimil, Takáč 
Marián, Kočiš Štefan. 
Po tajnom hlasovaní sa novým prezidentom stal
V. Patáč, viceprezidentom M. Takáč. 
FK im želá veľa úspechov. 
Pod vedením nového trénera G.Vrbu (predtým 
tréner Vlčian) sa rozbehla zimná príprava aj 
s prípravnými zápasmi. 
Dolná Streda – Trnovec 5:1 (0:0) 
Topoľnica – Trnovec 5:1 (1:0) Vrba 
Trnovec – Jatov 1:2 ! (1:1) 
Trnovec – Pusté Sady 5:2 (0:1)  
Trnovec – Dolná Streda 
Čeľadice – Trnovec 
Trnovec – Hájske 
                                  Spracoval: Š. Kočiš 

 

13. TJ Keraming Trenčín A  21 7 1 13 649:720 175:203 36 
14. ŠKST Dubnica n/V A  20 3 0 17 420:777 105:255 26 
 

„C“ mužstvo v 4. lige  v mesiacoch január a február 2010 odohralo šesť 
zápasov.  Dosiahnuté výsledky mužstva v 4 lige sú nasledovné: 
Bešeňov A -  Trnovec C  13 : 5  Bat. Kosihy A -  Trnovec C 6 :12 
Trnovec C – N. Zámky B 7 : 11 Bánov C  - Trnovec C 10 : 8 
Trnovec C – Šurany B 3 :15 Močenok A -  Trnovec C 8 : 10 
 

 1.  Dlhá nad Váhom A  17 13 0 4 629:474 181:125 43 
 2.  Šaľa A  17 12 1 4 641:436 203:103 42 
 3.  Šurany B 17 12 1 4 641:465 188:118 42 
 4.  Strekov A  17 9 3 5 596:476 175:131 38 
 5.  Bánov C 17 8 3 6 574:549 152:154 36 
 6.  Komárno/Šahy C 16 9 2 5 554:490 158:130 36 
 7.  Bešeňov A  17 7 1 9 503:568 148:158 32 
 8.  Bát. Kosihy A  17 7 1 9 558:505 158:148 32 
 9.  Zemné A  16 6 1 9 475:547 132:156 29 
10. Nové Zámky C 17 4 4 9 515:588 138:168 29 
11. Trnovec C 17 5 1 11 456:616 121:185 28 
12. Močenok A  17 0 0 17 315:743 64:242 17 
 

„D“ mužstvo v okresnej súťaži   v mesiacoch január a február 2010 odo-
hralo  6 stretnutí. S celkovým počtom 23 bodov je na 8 mieste. 
„E “ mužstvo v okresnej súťaži   v mesiacoch január a február 2010 odo-
hralo 6 stretnutí. S celkovým počtom 20 bodov  je na 9 mieste. 
 

 1. Vlčany A  16 16 0 0 222:66 48 
 2. Šaľa B 16  3 1 2 213:75 43 
 3. Mix Šaľa C 15 11 1 3 158:112 38 
 4. Močenok B 16  9 3 4 196:92 37 
 5. Dlhá nad Váhom 15 9 1 5 168:102 34 
 6. Neded 16 7 0 9 122:166 30 
 7. Vlčany B 16 4 1 11 102:186 25 
 8. Trnovec E 16 3 1 12 86:202 23 
 9. Trnovec D 16 2 0 14 85:203 20 
10. Lipama Šaľa 16 0 2 14 70:216 18 
                                                                   Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 
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É r t e s í t é s 
A község önkormányzata érte-
síti a széles nyilvánosságot, 
hogy a tornóci kultúrház kor-
szerüsítésére és felújítására 
tervezeti dokumentációt dol-
goz ki. E felújítás keretében  az 
épület földszinti részében bér-
bevételre alkalmas  üzemeltető 
térségek kialakítását tervezi. 
Ebből az okból kifolyólag fel-
kérjük a lakosságot, hogy aki-
ket érdekel e térségek működ-
tetése (elsősorban a lakosság 
kulturális és társasági életének 
kihasználásával kapcsolatban) 
a kultúrház épületében,  javas-
lataikat írásban nyújtsák be 
a Községi Hivatalba. 
A javaslathoz fel kell tüntetni 
a terület feltételezett nagysá-
gát, amely iránt érdeklődik és 
a felhasználás célját. 

 T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R   E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
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                                   A községi képviselőtestület  29. üléséről         

 

A lakosság és összetétele
 

2009. december 31 –hez 
községünknek 2728 lakosa volt
 

Születtek összesen: 13 
ebből: 8 fiú, 5 lány 
 

Elhalálozás összesen: 39 
ebből: 22 férfi, 17 nő 
 

Bejelentkezettek száma: 60 
Kijelentkezettek száma: 47  
 

A figyelt évben 10 házasság lett 
megkötve, ebből 5 egyházi es-
küvő volt. 

 

gédeszközök az I. évfolyamnak; iskola a természet-
ben; úszótanfolyam; sítanfolyam; iskolánk legjobb 
tanulóinak megjutalmazása; közös rész a tervezetek 
elkészítéséhez; egésznapos kirándulás mint jutalom 
a diákoknak  az iskolánk és falunk  képviseletéért és 
az  aktivitásért; falunapok –sportolimpiád; a nyári 
tábor; gyereknap, közlekedési nevelés) 
- az óvoda részére 950,- € (tanítási segédeszközök;
úszótanfolyam; gyereknap, közlekedési nevelés) 
Sport – 25 400,- € :  
- a labdarúgóklub részére 18 600,- € 
- az asztalitenisz szakosztály részére 5 900,- €  
Vita 
Hanzlík  mérnök – már jóvá hagyták- e  a játszó-
pálya átnevezését, ki és mikor fogja csinálni 
Láng – legésszerűbb lenne a polgármester kupájáért 
folyó kupa alkalmával 
Mgr. Boženík – a labdarúgóklub ajánlja ezt meg-
tenni a falunapok alkalmával és attraktív ellenfelet 
hívni 
Ing. Hrabovský – közeledik a tél vége, – le kell met-
szeni a tujákat a járda mellett  baloldalon Sellyéről 
jövet a főúton és kitakarítani alattuk is; OP –milyen 
az állás ? (a szakmai képesítés megszerzése isko-
lájába hárman léptek -2010 áprilisában lesznek a 
vizsgák) 
Gašpieriková mérnöknő – benyújtotta J. Zalubel 
épitkező kérvényét a már meglevő középnyomású 
gázvezeték kibővítésére Új Tornócon az épitkezési 
telek mellett – a képviselők tudomásul vették, és 
meghagyták a kérvényt elküldeni a gázszolgálta-
tónak  
Čerhák – az első hó, az utak téli karbantartása – az 
utakról takarítják a havat és a szórásuk is van vé-
gezve 
Láng – mivel emelkedett a talajvíz szintje, ajánlott 
lenne elvégeztetni az artézi kutak vizeinek elem-
zését – decemberben volt végezve; építkezési telkek 
a kertekben Molnáréktól a Katicáig. 
Čelitko –az aluljárónál közlekedési jelzés elhelye-
zésével megoldani az elsőbbség adását. 

 
 
 

A községi képviselőtestület 29. ülése 2010
január 25–én zajlott le. Az ülésen a képvi-
selők  megtárgyalták és jóváhagyták Tor-
nóc község területrendezési tervének Téte-
lét és a területtervezési dokumentációk fel-
dolgozásának további  folyamatát. A tétel 
feldolgozója az A-Ž PROJEKT s.r.o., Bra-
tislava. A területrendezési terv beszerzési
folyamatának első fázisa az előkészületi
munkák voltak, amit a beszerző a többi ál-
lami szervvel, községgel, polgárral, jogi és
fizikai személlyel együttműködve biztosí-
tott be, akik szintén a terület felhasználói.
Külön volt megszólítva a nyilvánosság 
nyilvános felhívás útján  (kifüggesztve a 
község hivatali  tábláján, kihirdetve a han-
gosbemondón és nyilvánosságra hozva a 
község honlapján) kérés benyújtásra  a ja-
vaslathoz és az ötletekkel a megoldáshoz. 
A további szakaszban  volt a felmérés és 
a kivitelező által kidolgozott elemzések.
Nyilvános felhívással figyelmeztetve vol-
tak a polgárok is. A tétel ki volt függesztve
a község hivatali  tábláján 30 napon ke-
resztül, a nyilvánosságnak lehetősége volt
hozzászólnia a javasolt tételhez.  Az észre-
vételek a kivitelező által ki voltak értékel-
ve. Az észrevételi eljárás kiértékelése
alapján a Tétel át lett alakítva és ki lett
dolgozva a dokumentum –Tétel Tornóc 
község területrendezési tervéhez. Ez a Té-
tel csak az első szakasz, a törvény értelmé-
ben következni fognak a folyamat további
szakaszai. Ez a folyamat még kb. 1–2 évig 
fog tartani. 
Láng – a területrendezési terv újabb sza-
kaszaihoz is hosszászólhat- e majd a nyil-
vánosság ( igen) 
Hrabovský mérnök – stratégiai közlekedés
megadása -  –  felvetődik a motoros jármű-
vek saját telken való parkolása - már most 
gond van a parkolással – (mindenkinek 2-3 
autója van); vasútállomás – a zaj szintje;  
- Az ülés további pontja a 994 -es lakóegy-
ség 5- ös bérlakásának  újonnai kiadása volt.  
A tornóci községi képviselőtestület jóvá-
hagyta a lakásbizottság ajánlása alapján a la-
kást bérbeadni Tomáš és Zuzana Belovič 
házaspárnak. 
- A képviselőtestületi ülésen be lettek ter-
jesztve a támogatási kérvények, amelyeket
a kulturális, sport és szociális ügyek bi-
zottsága tárgyalt meg és ajánlotta a képvi-
selők által való jóváhagyását. A képviselők 
megismerkedtek a kérvé-nyekkel és kisebb 
változtatásokkal a következőképpen
hagyták őket jóvá:  
Iskolaügy – 10 940,- €:  
- az alapiskolának 9 990,- €  (tanítási se- 

Nem döntötte el még 100 %- osan, mit tegyen adója 2 % -val?  
Ajánlja fel iskolánk gyermekeinek! Kis százalékkal is segíthet. 

 

Ajándékozza adója 2 %-át a Tornóci Alapiskola az Óvodával 
mellett működő „TRNKY" polgári egyesületnek: 
Cím: Školská 302, 925 71 Trnovec nad Váhom 
IČO: 42125880 
Jogi  forma: Polgári egyesület 
Számlaszám: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) 
 

A hozzájárulás az Ön számára a gyakorlatban nem jelent semmi töb-
bletkiadást, mivel ez olyan adórész, amelyet el kell vezetnie az állami 
költségvetésbe. Ez egy ajándék, amellyel támogathatja gyermekei 
művelődését.  Mivel az egyes adóhivatalok közös átutalással vezetik át 
az egyesületnek a felajánlott ajándékot, megmarad az ajándékozó 
anonimitása és a hozzájárulás nagysága. 
 

                                              Mindenkinek köszönjük a támogatást! 
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Helyi hangosbemondó  
Felső Jatón 

 

  Községünket már hosszabb ideje szolgálja 
a hangosbemondó, amely közvetítésével 
tájékoztatjuk lakosainkat a községben 
történtekről. Ezt a szolgáltatást  Felső 
Jatón  a   hosszú  távolság miatt nem  üze- 
meltethet- 
tük.  
A technika  
lehetőségei  
és  már  az  
anyagi elér- 
hetősége  és   
a   támogatások  kihasználása  segített   ne-
künk megoldani  e szolgáltatást  kibővíteni 
a község Felső Jató részére is.  
A község bekapcsolódott abba a felhívás-
ba, amelyet a Via Romanum helyi akciós 
csoport (községek egyesülése) hirdetett 
meg a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
támogatásából és  elkészítette a „Nyilvá-
nos  információs rendszer kibővítése –
Felső Jató  rész “ tervezetet. A tervezet si-
keresnek lett értékelve és a község 2 676, 
25 €  nagyságban visszatérítetlen anyagi 
támogatást kapott. A tervezet összköltsége
 3 689,84 € volt.  
  Cél -  felszerelni a község Felső Jató 
részét vezeték nélküli hangosbemondóval 
és lehetővé tenni a polgártársak tájékoz-
tatását a falunkban történtekről, vagy kü-
lönleges esetekben figyelmeztetni őket –
ezt közösen sikerült megvalósítani.   
  Kívánjuk, hogy a hangosbemondó töké-
letesen működjön és szolgáljon minden 
lakos megelégedettségére.  
 
       A tervezet támogatva van a 
   Nyitra Kerületi Önkormányzat   
            hozzájárulásából 
 

Köszönettétel 
 

2010. január15–én községünk kultúrhá-
zában valósult meg a Sellyei Nyugalma-
zott Rendőrök helyi szervezetének év-
végi tagsági ülése, amelynek zárórésze 
kultúrműsorral volt gazdagítva. 
Énekeltek és táncoltak nekünk az isko-
lánk tanulói  Anton Klincko és Katarína 
Tusková vezetésével, valamint fellépett a 
nyugdíjasklub mellett működő Őszi-
rózsa énekkar id. Marček Dezider har-
monikás kíséretében is. A fellépők mű-
sorukkal megmutatták, hogy méltó kép-
viselői falunk kultúréletének. Az Asszo-
ciáció képviselői nevében, akik a fellé-
pést magasan értékelték, őszinte köszö-
netet mondunk minden résztvevőnek. 
 

A Sellyei Nyugalmazott Rendőrök helyi 
szervezetének elnöke és a prezídium tagja

 ifj Marček Dezider

„ Zöld  oázis “ 
 

A Tornóci Alapiskola az Óvodával mellett működő „TRNKY“ polgári egyesület elkészítette a 
„Zöld oázis “ tervezetet, amellyel bekapcsolódott abba a felhívásba, amelyet a VIA ROMANUM 
helyi akciós csoport hirdetett meg. A tervezetet sikeresnek értékelték el és a „TRNKY“ polgári 
egyesület 3.024,78 EUR értékben visszatérítetlen anyagi támogatást kapott.   Tornóc község 
a tervezet megvalósításához közös részként 156,51 EUR értékben  járult hozzá. 
Az anyagi eszközök fel lettek használva a hatszögű Dominant lugas (padlózattal, padokkal és 
asztalokkal), valamint a mozgékonyság fejlesztésére szolgáló segédeszközök – florbal - megvá-
sárlására Tornóc község összes lakosa számára.  
A tervezet a község gyermekei, fiataljai és felnőttei sportolásának és egészségének támogatá-
sára szolgál. 
A mű a Tornóci Alapiskola az Óvodával melletti telken van kiépítve és a florbalt ki lehet kölcsö-
nözni az iskola tornatermében.                                                 Katarína Tusková, az egyesülés nevében 
 
 

A tervezetet támogatva van Nyitra Megyei Önkormányzat hozzájárulásából. 
 

  A Tornóci Alapiskola az Óvodával felújítása  
  A község igyekezete az euroalapokból történő 
támogatások megszerzésére az iskolai épületek 
modernizálására sikeres volt. A község őnkor-
mányzata a legigényesebb változatot hagyta 
jóvá, amely nehezebbé tette már magát a támo-
gatási  kérvényt is. A fokozatosan megszerzett 
„kisebb“ támogatások (1 mil. Sk az Iskolaügyi 
Minisztériumtól – felhasználva az iskola abla-
kainak és ajtóinak cseréjére és részben az iskolai 
napközinek és étteremnek, továbbá a kormány 
tartalékából 1,5 mil. Sk a szigetelésre és az 
iskolai napközi tetőrendszerének a javítására) és 
a saját beruházások a tornaterem felújítására, 
valamint az óvoda épületén megkezdett munkák 
lehetővé tették nekünk ajtót nyitni a feltételek 
teljesítéséhez a kérvény beadásához. Kérvényün-
ket pozitívan értékelte ki a bizottság és az irányí-
tószerv jóváhagyta a támogatást az euroalapok-
ból  (ROP)  cca. 720 000,- €  értékben   5%-os 
közösrésszel. A jóváhagyott támogatásból be le-
het fejezni az óvoda felújítását a hozzáépítéssel 
együtt, az iskola épületét és a tornatermet össze-
kötő folyosót az irodai helységekkel az iskola ré-
szére, akadálymentes belépést és az iskola épüle-
te belső részeinek felújítását. A pénzeszközök 
egy része az osztályok berendezésének felújítá-
sára és a nyelvi ill. a számítógépes szaktanterem 
felszereltsége bebiztosítására van szánva. 
   Ezenkívül egy következő grandból (Nyilvános 
épületek  energetikai hatékonysága – a Gazdasá-
gi Minisztériumon keresztül), ahol a község 
szintén sikeres volt, az iskola és a napközi épü-
lete burkolata lesz szigetelve, felújításra  kerül  a 
fűtés és kicserélik a világítótesteket.                  
A megmaradó munkálatokat, valamint  az  óvoda 
felszerelésére  szükséges  pénzeszközöket a  köz-
ség a saját költségvetéséből fogja téríteni. 
   Jelen időben közbeszerzési verseny folyik a 
munkák kivitelezője kiválasztására és a sikeres 
szolgáltató választása után, a tavaszi hónapok-
ban megkezdődnének a munkák. 

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születtek: 
Žilinský Jakub 

Laurenčík Sebastián 
Fábry Lea 

 

Jubilánsok: 
70 éves:    Meszáros Gizela  
    Marček Valéria 
    Rakovský Belo mérnök
 Varchulík Valéria 
75 éves: Motolík Jolán 
80 éves:    Jančovič Juliana 
 Sedlák Rozália 
 Hajtman Pál 
 Jančovič Dezső 
 Jakubec Anna 
95 éves: Keszeli Juliana                 

Elhunytak : 
   Oláh Béláné – 83 éves 
Meleg Jánosné – 81 éves 
Blšťák Mihály – 79 éves 
  Alaksza Ernő – 68 éves 
    Grécz Tibor – 50 éves 
    Ács György – 63 éves 
   Klinko János – 61 éves 

 
 

A gyerekek beíratása az alapiskola első osztályába 
 

Az alapiskolába való beíratás 2010. febuár 3- án és 4- én valósult meg az alapiskola épületében. 
Az ötödik osztályos tanulók mesealakok jelmezeiben fogadták a gyerekeket az alsó tagozatos 
tanitónőkkel, Mgr. Árendásovával, Mgr. Marčekovával, Mgr. Garčárovával és  Mgr. Kislerovával, 
az óvodából Matulová óvónővel és Bogdányová óvónővel és a Sellyei pedagógia osztály psicho-
lógusával Mgr. Gyulaiovával, akik megítélték a jövő elsősei iskolai érettségét. A gyerekek bizony 
igazán igyekeztek. Ezeken a napokon 23 gyermek iratkozott be. 
A 2010/2011- es új iskolai évben örülünk nekik és ígérjük, hogy iskolánkban sok érdekes dolog 
vár rájuk.                                                                                                                     Katarína Tusková 
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A  községi  rendőrség  jegyzőkönyvéből 

 Megtalált kerékpár    2009.12.19- én  az esti órákban Tornócon az Összekötő 
utcában az út közepén szabadon lerakott kerékpár volt találva. A kerékpár tulaj-
donosa sem a helyszínen, sem a közelben nem tartózkodott, ezért a kerékpárt 
elvitték a községi rendőrségre. Abban az esetben, ha a tulajdonos hihető módon 
igazolni tudja, hogy a kerékpár az ő tulajdona, vissza lesz adva neki a községi 
rendőrségen.  
Gyanús jármű   Telefonon jelentették a községi rendőrségre, hogy 2009. 12. 19- én 
az éjszakai órákban,  kb. 23.45  órakor pozsonyi jelzésű személyautó  tartózkodik 
a Nitranka étterem előtt, ahol a jármű körül ismeretlen személy mozog. A járőrszol-
gálat a megbizonyosodás után megállapította, hogy egy tanácstalan  női vezetőről van 
szó, akinek meghibásodott a járműve. A járőrszolgálat a helyszínen segített 
a vezetőnek  beindítani a járművet és az elhagyta a helyszint.  
Leitta magát   2009. 12.30-  án  24.00  órakor volt jelentve, hogy az Alvég 
utcában ismeretlen személy fekszik az árokban. A helyszínen megbizonyoso-
dással  meg lett állapítva, hogy a személy, aki az árokban fekszik, nem falunk 
lakosa és erősen ittas állapotban van. Közvetlen ezután ehhez a személyhez 
kihívták a gyorssegély szolgálatát, aki elvitte őt orvosi ellátásra, mivel aláhűlés 
állapotáról volt szó.  
Kerékpár eltulajdonítása   A helyi községi rendőrségre jelentette  személyesen 2010. 
január 4- én A.V. helyi lakos, hogy  a családi háza udvaráról egyszerre két  kerékpárt 
tulajdonítottak el. Az itteni községi rendőrség vizsgálatot végzett el és az ügyben 
tisztázás van folyamatban. Az eltulajdonított kerékpárok után még mindig nyomoz-
nak.   
Hógolyók dobálása a vonatokra   2010. január 8- án  21.30  órakor az Érsek-
újvári Vasúti Rendőrség segítségre kérte fel a községi rendőrséget a tettes fel-
tartóztatásában, aki hógolyókat dobált a közlekedő vonatokra. A helyszínen el 
lett végezve a nyomozás és fel lett tartóztatva egy másik falu lakosa. 

Közlekedési balesetek a jégen   2010. január 18- án telefonon volt jelentve, hogy az 
1/75 –es útszakaszon Felső Jatótól a szemétlerakóig egyszerre három közlekedési ba-
leset történt. A községi rendőrség szabályozta a közlekedést az Újvári közlekedésiek 
rendőrök megérkeztéig.  
Nézeteltérések az osztálytársak között   2010. január 22 –én osztálytársak közötti né-
zeteltérés lett jelentve a községi rendőrségre, a kiskorú N.R. és a kiskorú D.B. és társai 
között, miközben az iskolai táska megrongálására került sor. Az esetet beje-gyezték és 
jelenleg a kivizsgálás folyamatban van.   
Naftalopás   2010. január 28- án Újtornócon a Nitranka étterem parkolójában üzem-
anyag ellopására került sor egy leállított teherautóból. A kamerarendszer felvételei 
alapján át lettek adva az ismeretek a Sellyei Körzeti Rendőrségre, aki az adott ügyben 
tisztázza az esetet.  
Az utcai világítás megrongálása   Kamerarendszer segítségével meg lett állapítva, 
hogy 2010. január 28 – án 16.50 órakor a halottas ház bejárata előtt az utcai világítás 
megrongálására került sor.  A kiskorú tettesekre a kihágás rá lett bizonyítva, amit be is 
vallottak. 
Közlekedési balesetről való megbizonyosodás   A járőrszolgálat ideje alatt jelentette 
egy jármű vezetője, hogy Új Majoron közlekedési balesetre került sor, mivel egy a jár-
művek közül a középvonalnál van megállva. Helyszíni megbizonyosodással megálla-
pították, hogy nem történt baleset, de az egyik járműből elfogyott az üzemanyag és 
a sofőrnek nem volt ideje a járművet eljuttatni az út széléig. 
Felfordult jármű   A járőrszolgálat ideje alatt 2010. február 3 –án volt észlelve, hogy
az 1/75-ös úton Felső Jatónál egy felfordult jármű fekszik az árokban. A községi ren-
dőrség részéről be lett biztosítva a tűzoltószolgálat Sellyéről, akik a járművet felállí-
tották és kihúzták az árokból. A községi rendőrség képviselői az akadály elhárításáig 
biztosították a közlekedés folyamatosságát. 
                                                                    Községi Rendőrség Tornóc  

 

A  községünkről  készülő  könyvről 
 

    Tisztelt polgártársaink! Mint már többször tájékoztattuk Önöket, könyvet készítünk falunk történelméről és jelenéről. Ezért kérjük Önöket, hogy érdeklődés esetén, 
ötleteiket, emlékeiket és tudásanyagaikat bocsássák rendelkezésünkre. Ilyen formában Önök is hozzájárulhatnak e monográfia formálásában. Szívesen fogadjuk régi írásos 
emlékek, fényképek, valamint egyéb tárgyak kikölcsönzését, amik segítenek  e könyv megalkotásában.  
Az eddigi segítségért külön köszönet jár főleg Jančovič Dezider és Rapca Ladislav úrnak a sok értékes és ritka anyagért, fénykép dokumentumért,  valamint a személyes 
emlékekért és tanácsokért. Azon személyek, akik emlékeikkel és fényképeikkel hozzájárultak a könyv készítéséhez (abc sorrendben): Juraj Ács, Adriana Baraníková, 
Belovič család a Vág utcából, Igor Boháč, Margita Bugyiová, Ing. Juraj Csirik, Viola Flesslerová, Júlia Gabrišová, Ing. Ján Gašparík, Ing. Ján Hrabovský, Oľga 
Hrabovská, Jozef Huber, Tibor Kántor, Štefan Keszely, Edita Kočišová rodená Illéšová, Mária Kostíková, Ladislav Legner, Karol Molnár, Juraj Novotný, Peter Szitás, 
Jozef Tóth, Dezider Vágo és Július Vince. Őket őszinte hálánk illeti meg. A hála szavai illetik meg a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézet volt 
igazgatóját, prof. PhDr. Alexander T. Ruttkayt, Dr.Sc., az ismert történészt és publicistát, PhDr. Pavol Dvořákot, valamint a Sellyei Állami Leltár és az Újvári Ján Thain 
Múzeum munkatársait. 
    Alkotó ötleteket és javaslatokat várunk Önöktől, a többi polgártárstól is. Az érdeklődők jelentkezhetnek a szerzőnél a következő címen: Mgr. Rudolf Gabriš, Trnovec 
nad Váhom 97, ill. a 0949 662 992 –es vagy a 031-7781436- os telefonszámokon. Végezetül kapcsolatba léphetnek még a támogatóval, Róbert Láng úrral a Šport 
kávéházban, ill. a 031-781226 –os telefonszámon. 
                                                                       

                                                                              A Tornóci Újság mostani számában végezetül megjelentetünk néhány részletet a készülő könyvből ( rövidített változatban).

     Törökök – területünkön a biztonsági helyzet a 
16. és 17. században jelentősen megromlott. 
A mohácsi csata után az 1526- os évben a falu a 
török harcok közvetlen közelében helyezkedett el. 
A levéltári anyagokban gyakran említik az elhagya-
tott, üres jobbágyi településeket, amelyek éppen a 
 török hódításokkal függnek össze. Az 1530- as 
évben  20 ezret számoló török sereg haladt el 
északról nyugatra. Ekkor élték át először a mi 
elődeink is a török öldöklések szörnyűségét. 
Elfoglalták Sellyét, Nyitrát, Nagyszombatot, és 
tönkretették Pozsony elővárosát. A törökök 4 évig 
tartózkodtak ezen a területen. A források szerint 
a falut a törökök tönkretették  1530-ban, de 9 évvel 
később is. Az 1540-es év után Tornóc a határrészbe 
került, mint ütközeti falu. Az 1559-es évben a tö-
rökök ledöntötték az itteni erődöt. Régiónk legtra-
gikusabb eseménye közé tartozik Mehmed III. 
támadása az 1559-es évben, amikor a krími tatárok 
segítségével tönkretették a Vág, Ipoly és a Garam 
folyók közti területeket. Ekkor ismét kiirtották 
Szlovákia délnyugati részét a Vág mindkét oldalán. 
A törökök Komáromtól vonultak a Vág mentén 
Tótmegyeren, Jatón keresztül, Felső Jatótól keletre, 
Kopanicán keresztül a Duslo mellett a hosszúfalui 
katasztrális terület keleti határán Štrkovec irányá-
ból Šoporňára és Šintavába, a vági gázlóhoz. Ezt az 
ún. török utat, kb 30 méter széleset, állítólag he-
lyenként még most is látni a nyílt terepen, mint 
„senki földjét, gazzal és bokrokkal benőve“. Hosszú 
évtizedeken haladtak át rajta a török és felkelő 
hadseregek.  
  A törökök területünkön minden támadáskor nagy 
károkat és veszteségeket okoztak mint az emberi 
életben, mint anyagi értékekben. PL. az 1604- ból 
származó adat ismerteti, hogy a felső Tornócban 
létezik egy nemesi kúria kőből, erőd formájában 
építve. Ez a hely a volt csendörállomás helyén ta-
lálható, a mostani óvoda közelében. 
 

A kedvezőtlen helyzet roszabbodott ebben a régióban 
Érsekújvár 1663-as eleste után is. 
    Vág- ez a leghosszab folyó Szlovákiában áldás és 
egyben szerencsétlenség is volt községünk számára. Az
első írásban feljegyzett legnagyobb árvizek, amelyek 
romlást hoztak ránk is, az 1656-os, 1683-as és az 1752-
es évek voltak. Az 1813. augusztus 26 – i katasztrofális 
árvíz tönkretette majdnem az összes vágmenti falut.
Nyitra megyében 1,346.239 aranyra becsülték fel
a károkat. Meghalt  34 ember. Nagyon nehezek voltak
az 1883-as, 1884-es, 1885-ös és  1886-os évek, amikor 
minden évben egymás után folyamatosan jöttek az 
árvizek. És még akkor kellett jönnie az 1888-as évnek, 
amikor a víz elárasztott 30 ezer,  majd 1894 – ben 
a Vág jobb partján beborított 32 ezer katasztrális jutár 
földet. A mi bal oldalunk akkoriban már védve volt
jobb töltéssel és ezért menekült meg a katasztrófa elől. 
Így pl. 1888-ban köszönve az árvizek elleni 
szövetkezetnek a Vág bal partján megakadályozta 900 
ezer forintos kár  kialakulását. A Vág kárt okozott az 
1903-as, 1912 -es és az  1965-os években. Arról, hogy 
mikor kezdték kiépíteni teljesen az első partmenti
töltéseket a Vág mentén, nem tudunk. Az első 
megalapozott információkból az 1769- es  évről 
tudunk. Az 1792- es évből származó térképből 
Hosszúfalu, Vecse, Sellye és Tornóc kataszterében már
töltések léteztek, amelyek azonban csak a kisebb 
terjedelmű árvizek ellen védtek. Csak két rész magas-
ságig értek, de a biztonság érzését adták, ha a legköze-
lebbi árvíznél a víz át is terjedt a koronájukon és el is 
vitte magával.  
    Már az említett árvízelleni és belső vizek elleni
szövetkezet a Vág bal partján, 1875- ben alakult és 
székhelye éppen a mi községünkben volt. 
Megalapításához a Vág bal partján található községek 
lakosainak iniciativája vezetett, akiknek  az életét ez 
a folyó gyakran nehezítette és veszélyeztette.  
A szövetkezet feladata és működése már magából az   
 

intézmény nevéből  nyilvánvaló.   A szövetkezet  köz-  

pontja az 1930-as évben Tornócrol Újvárba telepedett 
át. 
Az ún. új Vág, ahogy a vágtornóciak általában   
nevezik, a Vág új ága, Sellye kataszterében, az 1896-
os és 1897-es évben látta meg a napvilágot 16410 
méter hosszan. Az építményre 102 308 forintot 
fektettek be. 
 

Vasúti katasztrófa -  községünk vasútállomásának 
történelmébe beírta magát a rettenetes, három vonat 
többszörös összeütközése is.   Talán az 1913-as évet 
írhattuk.  A közeledő vonategyüttesnek a lerakodó 
előtt nem volt  „határa“. Az Újvár felől érkező teher-
vonat  71 vagonnal beleütközött az álló mozdonyba, 
kinyomta azokat,de maga is kisiklott. Éppen akkor 
érkezett Pozsonytól az olasz gyorsvonat, amely a 
Balkán felé tartott – és összeütközött velük! Hihetetlen 
katasztrófa, minden mozdonyvezető halott,... nos 
vitathatatlanul ez a katasztrófa íródott be a legnagyobb 
vasúti szerencsétlenségek  közé községünkben.  
 

     Tolvaj a temetőben-   egy gazdag iparosnak    hir-
telen meghalt a kislánya. Eltemették a sírba és az éj-
szaka egy jöttment megpróbálta kirabolni azt. De a 
gyűrűt nem tudta lehúzni az ujjáról, ezért késsel 
bevágta,  mire a a kislány...  egyszeriben... szörnyű-
ség... feléledt. A tolvaj a félelemtől elmenekült és 
a kislány véresen hazatért.  Horror, de állítólag ez az 
esemény tényleg megtörtént. 
 

     Legenda a templomról –az  1725- ös  évben gróf 
Hunyady  István családi kápolnát építtetett a község-
ben, amelyet később felszenteltek templomnak. 
A kápolnához kötődik a történet: amikor a gróf va-
dászaton volt, és a körútját járta a földeken, a réten 
meglátott egy kosarat. Egy kislány volt benne, ujján 
egy olyan gyűrűvel, mint az ő  családi címerük. Így 
ismerte meg a saját „fattyát“. Megörült neki és  tisz-
teletére építtette a kápolnát. 
                                                      Mgr. Rudolf Gabriš 
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                                                                        A labdarúgóklub új vezetősége 
  2010. február 13–án valósult meg a Tornóci Dynamo Labdarúgóklub  tagsági választási ülése.   27 küldőt tag vett rajta részt. Értékelték 
az előző választási időszakot, és meghatározták a következő időszak céljait. A választások után a labdarúgóklub új  elnöke Patáč
Vlastimil úr, alelnöke Mgr.Takáč Marian, titkára Mgr.Juraj Boženík, pénztárosa Čerhák Jaroslav, gazdasági felelőse Bartuš Zoltán, és 
a vezetőség  tagjai Janáč Ľuboš és Kočiš Štefan  lett, aki egyben az  „A“csapat vezetője is. Ján Kelemen úrnak, mint a labdarúgóklub 
volt elnökének,  megköszönték  a  2001- es évtől végzett munkáját. Úgyszintén  köszönetet mondtak az „A“csapat volt  edzőjének, 
Ladislav Petrovič úrnak is. Valamint kifejezték köszönetüket a labdarúgóklub összes támogatójának és szurkolójának.       Mgr.Juraj Boženík

A Sellyei Városi Sportstadion volt a színtere  a
sellyei járás Tibi kupájáért folyó teremlabdarúgó
bajnokság 10. évfolyamának. 
A tizenkét csapat három csoportba volt elosztva,
selejtező részbe továbbjutott minden résztvevő.
Tornóc csapata a kiegyensúlyozott C csoportban
szerepelt. Három csapat harcolt a helyezésért az
utolsó pillanatig. Végül az első és második helye-
zést sorsolásnak kellett eldöntenie. 
A negyeddöntőből közvetlen előrejutásnak ör-
vendhetett Királyfa csapata. Tornócnak és Far-
kasdnak  a nyolcaddöntős harcban kellett meg-
küzdenie.  
Vlčany – Tornóc 0:0 
Kráľová nad Váhom – Tornóc 1:1  - Tomek 
Selice – Tornóc 1:4 – Klincko, Tomek, Legner,
Vričan 
Kráľová nad Váhom – Selice  3:0 
Vlčany – Selice 5:3 
Vlčany – Kráľová nad Váhom 1:1 
 
 
 

Az „A“csapat az  l. ligában 2010. január és februári  hónapjában 5
mérkőzést játszott le.  A csapat elért eredményei az 1. ligában
a következők: 
Šurany A – Tornóc A  7 : 7 Tornóc A – Levice A  7 : 7 
Tornóc A – N. Zámky  9 : 5               Tornóc A – Holíč C 2 : 12 
Tornóc A – Ivanka pri Dunaji A 7 : 7 
 

1.  Stavoimpex Holič 16 16 0 0 618:171 196:28 48 
 2.  ŠK ŠOG Nitra B 16 14 0 2 492:335 145:79 44 
 3.  TJ Gasto Galanta A  16 10 2 4 479:388 129:95 38 
 4.  ŠK ŠOG Nitra A  16 9 3 4 439:416 120:104 37 
 5.  TJ Lokomotíva Šurany A  16 8 3 5 448:410 120:104 35 
 6.  TJ Tornóc A  16 4 7 5 415:453 105:119 31 
 7.  Druž. Hon. Trsťany A  16 3 5 8 402:452 101:123 27 
 8.  STK Nové Zámky A  16 4 2 10 380:458 93:131 26 
 9.  PK Komárno Šahy A  16 2 6 8 370:452 95:129 26 
10. Ivanka pri Dunaji A  16 3 4 9 350:504 83:141 26 
11. STK Senec A  16 4 1 11 340:489 82:142 25 
12. STK Levice A  16 1 3 12 329:534 75:149 21  
A „B“ csapat a 2. ligában 2010. január és februári  hónapjában 7
mérkőzést játszott le. A csapat elért eredményei a 2. ligában
a következők: 
Tornóc B – Trenčín A 11 : 7 Tornóc B – N. Mesto A 15 : 3 
Tornóc B – Vráble  A 10 : 8 Veľké Uherce A - Tornóc B 9 : 9 
Klát.n.Ves A – Trnovec B 9 : 9  Tornóc B – Zem. Olča A   0 : 18 
Tornóc B – Bánov  A 8 : 10 
1.  Zemianska Olča 21 19 2 0 892:381 301:77 61 
 2.  ŠOG Nitra C 21 13 1 7 674:638 199:179 48 
 3.  OSTK Tovarníky A  21 12 2 7 721:591 212:166 47 
 4.  STK Klátová n.V. A  20 10 4 6 703:647 191:169 44 
 5.  Tornóc B 20 10 3 7 667:577 192:168 43 
 6.  Nové Mesto n/V A  21 8 4 9 610:696 176:202 41 
 7. STK 1.ZŠ Vráble A  20 7 5 8 584:667 163:197 39 
 8. STK Veľké Uherce 20 7 4 9 687:661 184:176 38 
 9.  STK Tren. Teplá A  20 7 4 9 643:648 179:181 38 
10. Lokomotíva Bánov A  21 6 5 10 612:728 166:212 38 
11. MKST Nová Dubnica A 20 6 5 9 584:678 163:197 37 
12. TTC Pov. Bystrica A  20 6 4 10 624:661 168:192 36 

A C csoport táblázata 
1. Kráľová n/V 3 1 2 0  5:2     5 
2. Tornóc 3 1 2 0  5:2     5 
3. Vlčany 3 1 2 0  6:4     5 
4. Selice 3 0 0 3  4:12    0 
Nyolcaddöntő: Tornóc – Dlhá nad Váhom 3:1 –
Puskás Sz., Klincko, Kukla 
Negyeddöntő: Močenok – Tornóc 3:0 
Tornóc szimpatikus igyekezete nem volt elég
a továbbjutáshoz. A harmadik helyért Hájske –
Vlčany 1:5   Az első helyért Šaľa B/ Veča –
Močenok 1:4         
Tornóc – Žilinský – Takáč, Kukla, Klincko, Ölvecký, 
Barány, Vričan, Žigárdi, Legner, Sklenár, Puskás Sz.,
Tomek, Székházi, Obycký 
Aktualitások:     Az ObFZ tanácsa  jóváhagyta 
a tavaszi rész  játszmaidőpontjai listájának 
változtatását, mivel a Szlovákiai reprezentáció 
a saját csoportmérkőzéseit abban az időben fogja 
játszani a világbajnokságon, amikorra az utolsó 
fordulók vannak tervezve. 

II.A, B,C osztály 3.21.  – 26. forduló – Svätoplukovo
 

2010.február 13 - án zajlott le a labdarúgóklub 
évzáró ülése. A Dynamo Tornóc labdarúgósza-
kosztály vezetőségébe voltak választva: Bartuš 
Zoltán, Boženík Juraj Mgr., Čerhák Jaroslav,
Janáč Ľuboš, Patáč Vlastimil, Takáč Marián,
Kočiš Štefan. Titkos szavazás után az új elnök V. 
Patáč úr, alelnök M. Takáč lett. A labdarúgóklub 
sok sikert kíván nekik. 
Az új edző, G. Vrba vezetése alatt (előtte Farkasd 
edzője) megkezdődtek a téli előkészületek már a 
felkészülő mérkőzésekkel. 
Dolná Streda – Tornóc 5:1 (0:0) 
Topoľnica – Tornóc 5:1 (1:0) Vrba 
Tornóc – Jatov 1:2 ! (1:1) 
Tornóc – Pusté Sady 5:2 (0:1)  
Tornóc – Dolná Streda 
Čeľadice – Tornóc  
Tornóc – Hájske                      Feldolgozta: Š. Kočiš
 

 

13. TJ Keraming Trenčín A  21 7 1 13 649:720 175:203 36 
14. ŠKST Dubnica n/V A  20 3 0 17 420:777 105:255 26 
 

A „C“ csapat a 4. ligában 2010. január és februári hónapjában 6 
mérkőzést játszott le.  A csapat elért eredményei a 4. ligában
a következők: 
Bešeňov A -  Tornóc C  13 : 5  Bat. Kosihy A -  Tornóc C 6 :12 
Tornóc C – N. Zámky B 7 : 11 Bánov C  - Tornóc C 10 : 8 
Tornóc C – Šurany B 3 :15 Močenok A -  Tornóc C 8 : 10 
 1. Dlhá nad Váhom A  17 13 0 4 629:474 181:125 43 
 2. Šaľa A  17 12 1 4 641:436 203:103 42 
 3. Šurany B 17 12 1 4 641:465 188:118 42 
 4. Strekov A  17 9 3 5 596:476 175:131 38 
 5. Bánov C 17 8 3 6 574:549 152:154 36 
 6. Komárno/Šahy C 16 9 2 5 554:490 158:130 36 
 7. Bešeňov A  17 7 1 9 503:568 148:158 32 
 8. Bát. Kosihy A  17 7 1 9 558:505 158:148 32 
 9. Zemné A  16 6 1 9 475:547 132:156 29 
10. Nové Zámky C 17 4 4 9 515:588 138:168 29 
11. Tornóc C 17 5 1 11 456:616 121:185 28 
12. Močenok A  17 0 0 17 315:743 64:242 17 
 

A „D“ csapat a járási versenyben 2010. január és februári hónapjában 6 
mérkőzést játszott le. Az összesített 23 ponttal a 8. helyen van. 
A „E“ csapat a járási versenyben 2010. január és februári hónapjában  6 
mérkőzést játszott le. Az összesített 20 ponttal a 9. helyen van. 
 

 1. Vlčany A  16 16 0 0 222:66 48 
 2. Šaľa B 16  3 1 2 213:75 43 
 3. Mix Šaľa C 15 11 1 3 158:112 38 
 4. Močenok B 16  9 3 4 196:92 37 
 5. Dlhá nad Váhom 15 9 1 5 168:102 34 
 6. Neded 16 7 0 9 122:166 30 
 7. Vlčany B 16 4 1 11 102:186 25 
 8. Tornóc E 16 3 1 12 86:202 23 
 9. Tornóc D 16 2 0 14 85:203 20 
10. Lipama Šaľa 16 0 2 14 70:216 18 
                                                                Miroslav Ševčík, Asztalitenisz szakosztály

Dynamo  sportegyesület Tornóc – asztalitenisz szakosztály 
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