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Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Trnovci nad
Váhom oznamuje rodičom a žiakom,
že z dôvodu rekonštrukcie zariadení
začne nový školský rok 2010/2011
dňa 6. septembra 2010. 
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             Z  33.  zasadnutia   obecného   zastupiteľstva 
 

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ustanovila mož-
nosť voliť poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Eu-
rópskeho parlamentu prostredníctvom
internetu? 
 

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci
z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?“ 
 

sa vykoná 
18. septembra 2010 (v sobotu) 

od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
 

V súlade s § 7 zákona č. 564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov je v obci Trnovec
nad Váhom na vykonanie referenda ur-
čený jeden okrsok 

Okrsok č. l – Hlasovacia miestnosť:
Obecný úrad Trnovec nad Váhom, 

kancelária prvého kontaktu 
na prízemí. 

Občan, ktorý sa v deň konania referenda
nebude zdržiavať v mieste svojho trva-
lého bydliska, môže vykonať hlasovanie
v ktorejkoľvek hlasovacej miestnosti na
území SR na základe predloženého hla-
sovacieho preukazu a preukazu totož-
nosti. 
O vydanie hlasovacieho preukazu môže
občan požiadať na obecnom úrade naj-
neskôr dva dni pred konaním referenda
v pracovné dni. 
 

Oprávnený občan môže požiadať zo zá-
važných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú komisiu o to, aby mohol hla-
sovať mimo miestnosti na hlasovanie
(do prenosnej schránky). 
 

Zoznamy oprávnených občanov na hla-
sovanie v  referende sú k nahliadnutiu
na obecnom úrade – v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí v pracovné dni od
7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod.      
 Katarína Zalubelová, pracovníčka zodpovedná 
            za organizačné a admin. práce referenda 

že náklady spojené s prevodom nehnu-
teľnosti znáša kupujúci.  
 

Diskusia 
Poslanci vzali na vedomie 
- informáciu starostu o potrebe opraviť na
zdravotnom stredisku terasu a schodište.
OZ doporučuje posúdenie stavu projek-
tantom a zabezpečiť návrhy na riešenie. 
- ponuku manželov Balázsiových
o spoluúčasti na úprave plochy pred
zriaďovanou predajňou. Obec bude po-
kračovať s výstavbou chodníka (bola pre-
rušená pri susednej nehnuteľnosti)
a poslanci navrhli od žiadateľov bližšie
vysvetliť svoju ponuku na úprave
a prerokovať ju s komisiou výstavby. 
- žiadosť p. Valkára o odvezenie zelene
(orezané konáre) z verejného priestran-
stva pracovníkmi obce. 
 

OZ schválilo odmenu starostovi obce za
II.Q 2010 vo výške 22,22%.  
 
 

 

Informácia o čase  
a mieste konania referenda 

 
 

Obec Trnovec nad Váhom podľa § 16
zákona č. 564/1992 Zb. v znení neskor-
ších predpisov o spôsobe vykonania refe-
renda oznamuje, že: 
 

referendum o otázkach 
 

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických
osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom? 
 

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch? 
 

3. Súhlasíte s tým, aby  Národná rada
Slovenskej republiky ústavným zákonom
znížila počet poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na 100
s účinnosťou od nasledujúceho volebné-
ho obdobia? 
 

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom ustanovi-
la, že orgány verejnej moci môžu obsta-
rávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc
eur? 

33. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 23. augusta 2010. Otvoril a viedol
ho starosta obce Ing. Július Rábek.  

Kontrola plnenia uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia 

OZ schválilo žiadosť Ľubomíra Bucha, by-
tom Trnovec nad Váhom č. 319,
o odkúpenie obecného pozemku parcela
číslo 667/11 zast. plocha o výmere 104 m2

a 667/12 záhrada o výmere 14 m2  k.ú. Tr-
novec nad Váhom s tým, že náklady spoje-
né s prevodom nehnuteľnosti znáša kupu-
júci.  

Plnenie rozpočtu 
OZ vzalo na vedomie rozbor hospodárenia
obce Trnovec nad Váhom od 1.1.2010 do
30.6.2010. 
Určenie rozsahu výkonu funkcie staros-
tu obce na funkčné obdobie 2010-2014 

S účinnosťou od 1. apríla 2010 vstúpila do
platnosti veľká novela zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, kde obecnému
zastupiteľstvu je vyhradené určiť najne-
skôr 90 dní pred voľbami na celé funk-
čné obdobie rozsah výkonu funkcie sta-
rostu; zmeniť počas funkčného obdobia
je potom možné len na návrh starostu.
OZ určilo na celé funkčné obdobie rokov
2010-2014 rozsah výkonu funkcie starostu
obce Trnovec nad Váhom na plný pracov-
ný úväzok. 

Určenie počtu poslancov na funkčné  
obdobie 2010-2014 

Schválením novely zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení je potrebné tiež určiť
počet poslancov obecného zastupiteľstva
pre nové volebné obdobie. 
OZ určilo na celé volebné obdobie rokov
2010-2014 deväť poslancov do Obecného
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom. 

Preobsadenie uvoľneného  
nájomného bytu 

Na 32. zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Trnovci nad Váhom OZ schválilo pride-
lenie bytu v 10 b.j. č. 584 byt č. 3 Ladisla-
vovi Boháčovi, zamestnancovi obce, na
obdobie od 1.8.2010 do 30.6.2011, nakoľ-
ko tu sa nájom predlžuje vždy  na 1 rok. 

Došlá pošta 
OZ schválilo žiadosť  Jána Wetzlera, by-
tom Šaľa a Zuzany Hrebeňovej rod. Wetz-
lerovej o odkúpenie obecného pozemku
parcela číslo 667/35 o výmere 8 m2  t.j.
časť pozemku pod rodinným domom súp.
č. 26 a pozemok parc. číslo 667/36 – pred-
záhradka o výmere 23 – cena 7 €/m2 s tým, 
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SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA
 

Júl – August 
Narodili sa: 

Sára Chudobová 
Karolína Lőffnerová 

 

Uzavreli manželstvo: 
Rastislav Naď  a 

 Mgr. Valéria Takáčová 
 

50.výročie uzav. manželstva: 
Ladislav Zelenka a Anna Hrobová 
Karol Szabó a Valéria Kocsisová 

Dezider Vágo a Katarína Vániková
 

Jubilanti: 
70 rokov :     Alžbeta Kónyová 
                       Anna Petrovicsová 
                       Terézia Sabová 
                       Irena Sopková 
                       Karol Szabó 
                       Viktória Szabová 
75 rokov :     Rajmund Dušík 
                       Ing. Dezider Kolečáni
                       Dezider Vágo 
80 rokov :      Ján Ondrášik  
85 rokov :      Jozef Mészáros 
95 rokov :      Jozef Pintér 
 

Opustili naše rady: 
Ján Hanko – 43 ročný 

Matilda Kukanová – 84 ročná      
Jaroslav Mažár – 56 ročný 

Rekonštrukcia pokračovala aj počas prázdnin 
 

   Rozsiahle práce, ktoré prebiehajú na objekte materskej školy, sa nezastavili ani počas let-
ných prázdnin. Naopak, ich intenzita sa ešte zvýšila. Zo starej budovy zostali vlastne len obvo-
dové múry, ktoré dostali nové omietky. Celá budova je zastrešená novou sedlovou strechou,
vymenili sa všetky okná aj dvere. Vymieňajú sa  podlahy, prebehla montáž novej zdravotechni-
ky a ústredného kúrenia. Kuchyňa bude vybavená novými spotrebičmi a zariadením. Celý areál
sa nanovo oplotí. 
Triedy budú vybavené novým nábytkom, hračkami a učebnými pomôckami.  
   Podobne ako v materskej škole, usilovne sa počas letných mesiacov pracovalo aj v základnej
škole.  
Vymieňali sa podlahy, všetky triedy boli čerstvo vymaľované, umývadla v triedach boli vymene-
né aj s obkladmi okolo nich. Do tried budú namontované keramické tabule, ktoré znížia praš-
nosť, keďže sa odstráni písanie kriedou (čo možno ocenia aj mamičky žiakov). Postupne sa
bude meniť zariadenie vo všetkých triedach. Buduje sa aj bezbariérový vstup do objektu ZŠ.
Škola obdrží nové počítače do počítačovej učebne a aj pre pedagógov. 
Prerábajú sa aj miestnosti vedenia školy a priestory pre pedagógov, čím sa skultúrni ich pra-
covné prostredie.  
Niektoré práce budú prebiehať aj po začiatku školského roka – prepojí sa škola s telocvičňou,
zateplí sa fasáda budovy, prebehne rekonštrukcia kotolne a školskej jedálne. Tieto práce by sa
mali vykonávať tak, aby už nenarúšali priebeh vyučovacieho procesu. 
   Tento projekt je skutočne veľkolepý, pričom sa  využívajú  peniaze z fondov Európskej únie s  
5 % spoluúčasťou obce. Vzhľadom k tomu, že pri príprave projektu bolo jasné, že poskytnuté
prostriedky nepostačujú na kompletnú rekonštrukciu všetkých objektov, obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo dofinancovanie všetkých prác na školských zariadeniach v správe obce – materskej
školy, základnej školy i školského klubu.  
Samozrejme, celá záležitosť je zložitá, hlavne pre krátkosť času. Všetky zainteresované strany
sa snažia práce urýchliť. V základnej škole sa vyučovanie zaháji 6. septembra a do nových
priestorov materskej školy by sa deti mohli „sťahovať“ v mesiaci október.  
 

sa konali v dňoch 3. až 5. júla 2010. 
   Úvod obstaral minifutbalový turnaj „O pohár starostu
obce“, ktorý sa konal už po XV. krát. Teší sa veľkej po-
pularite, veď mnohí z tých, ktorí začínali ako žiaci
a neskôr dorastenci, sa posunuli už do kategórie muž-
skej. Aj tento fakt sa podpísal pod skutočnosť, že do
turnaja sa zapísalo desať tímov mužov, v tomto roku
ženské družstvo nepostavili. 
V krásnom slnečnom počasí boli súťažiaci rozdelení do
dvoch skupín po piatich mužstvách. Hralo sa na dvoch
ihriskách, po tuhom boji zvíťazilo FC Schalke. 
Chlapci do 15 rokov odohrali svoje zápasy na multi-
funkčnom ihrisku, postavili celkom päť tímov. Rozhod-
covskú píšťalku držal v rukách rozhodca, ktorý si už
zapískal aj na majstrovstvách sveta – v ľadovom hokeji.
Pán Vladimír Baluška dohliadol na regulárnosť súťaže,
v ktorej si trofej odnieslo družstvo FC Lekáreň. 
Tradičnú súťaž v kopaní 11-metrových kopov vyhral
v kategórii detí Tomáš Krupa, medzi dospelými Tomáš
Jančár. 
Šéfkuchár L. Vánik so svojimi pomocníčkami navaril
výborný guláš, ktorým sa účastníci i diváci mohli občer-
stviť.  
   O 17.00 hodine sa vo veľkej sále Miestneho kultúrne-
ho strediska konal už IV. ročník súťaže „Hľadáme spe-
vácke talenty“. Prihlásilo sa množstvo záujemcov, vo
svojich kategóriách zvíťazili: Adriána Herenčárová – A:
7 – 14 rokov a Tatiana Sedláková – B: 15 - 20 rokov.  
   Tá pravá oslava začala v nedeľu. Od 12.00 do 13.00
sa zaregistrovali záujemcovia o súťaž vo varení gulášu.
Zúčastnili sa štyri družstvá – FOCESA, Guláš Team,
Hasiči a Pytóni. Oheň pod kotlíkmi im o 13.00 zapálil
sám starosta obce. Kuchári sa snažili o stošesť, každý
sa držal osvedčených ingrediencií a „tajného“ receptu,
aby odbornú porotu presvedčili o výnimočnej kvalite to-
ho svojho gulášu. 
   Medzitým, o 15.30 hodine sa na miestnom futbalo-
vom štadióne konala spomienková slávnosť „80 rokov
futbalu v obci“. Asi 200 zúčastnených si vypočulo prí-
hovor starostu obce, ktorý spomenul dlhoročnú históriu
športu v obci – veď Trnovec nad Váhom mal popri fut-
balistoch aj hádzanárky či stolnotenisový oddiel. Ing.
Jozef Hanzlík a pán Karol Molnár si zaspomínali na pá-
na Antona Keszeliho, dlhoročného obyvateľa našej ob-
ce a úspešného hráča, trénera, funkcionára, človeka  

 
 

Obecný úrad v novom šate 
 
 

   Rozsiahlym vzhľadovým zmenám sa podrobila budova
obecného úradu. Táto budova bola postavená
v šesťdesiatych rokoch a rekonštrukciu potrebovala ako
soľ. 
   Previedla sa oprava strechy a zateplila budova. Vyme-
nili sa podlahy, okná a dvere, inštalácie. Zabezpečený je
bezbariérový prístup, všetky miestnosti boli čerstvo vy-
maľované. Nanovo bol natretý aj exteriér.  
Zmeny sa týkajú aj dispozičného riešenia – na prízemí
vľavo je kancelária prvého kontaktu – matrika, podateľňa,
pokladňa, referát vnútornej správy. Na prízemí vľavo je
kancelária stavebného úradu a obecnej polície. 
   Na poschodí je sekretariát a kancelária starostu
a prednostky obce, ekonomický úsek a sobášna sieň so
zasadačkou. 
   Obec vyšla v ústrety aj miestnym podnikateľom, ktorí
majú svoje prevádzky v budove úradu. Odkúpili si od ob-
ce budovu požiarnej zbrojnice a t.č. už pomaly začnú
svoje činnosti v nových prevádzkach. Tým pádom sa
uvoľnia po nich miestnosti, ktoré sa taktiež zrekonštruujú
a budú slúžiť pre obecnú políciu a pre pracovníkov tech-
nického úseku a verejnej zelene.   
   Vďaka tejto rekonštrukcii sme už pripravení aj na mo-
dernizáciu a elektronizáciu verejnej správy. Nové dispo-
zičné riešenie tiež prispieva k tomu, že občania si väčši-
nu svojich požiadaviek môžu vyriešiť na prízemí.  
 

 
telom i dušou oddaného futbalu. Spomienky sa zú-
častnili dcéry Adriána a Valéria s rodinami, prišli i jeho
príbuzné z Maďarska, odkiaľ „Antibácsi“ pochádzal.
Na jeho počesť odhalili pamätnú tabuľu a štadión bol
premenovaný na Štadión Antona Keszeliho. Martin
Nikodým, známa to tvár televízie Markíza, uvádzal ce-
lú slávnosť a bol i pri krste knihy „80. výročie založe-
nia futbalového klubu 1930 – 2010“. Priateľský futba-
lový zápas na novo nazvanom štadióne si zahrali hrá-
či domáceho FK Dynamo so Slovanom Duslo Šaľa. 
   Guláš na námestí sa zatiaľ dovaril, a odborná poro-
ta, ktorú tvorili Ing. Július Rábek, PaedDr.Ladislav
Kosztanko, Gabriela Melegová a Ing. Jozef Hanzlík,
previedla ochutnávku. Víťazom sa stali kuchári
FOCES-y pod vedením Jozefa Hubera. 
   Od 17.00 do 19.00 sa konala vernisáž príležitostnej
poštovej pečiatky – výstava pohľadníc, fotografií,
známok a predmetov spojených s vierozvestcami Cy-
rilom a Metodom a ich žiakom Gorazdom. Bolo sa
skutočne na čo pozerať. Vedúca pošty Anna Prokop-
cová a jej kolegyňa Silvia Vinczeová dali každému
záujemcovi pohľadnicu, na ktorú si mohol zakúpiť
známku a dať si ju potvrdiť príležitostnou poštovou
pečiatkou, ktorú pri tejto príležitosti posvätil pán farár
Mgr. Karol Schönwiesner. Tieto pohľadnice sa iste
stanú cenným suvenírom a spomienkou na dnešný
deň. Výstavu a odbornú pomoc nám poskytli páni
PaedDr. Jozef Gál a Jozef Kútny, ktorým aj touto ces-
tou ďakujeme. 
   Od 18.00 bol na námestí kultúrny program, v ktorom
vystúpili už známe Mrchane z Bánova, Jesenné ruže,
zatancovali chlapci a dievčatá z tanečného krúžku,
zaspievali víťazi speváckej súťaže. 
Počasie celému podujatiu žičilo, preto sa rozprúdila
veselá uličná zábava pod taktovkou skupiny Atlas
z Nových Zámkov. 
   Ako vždy, aj tentoraz bola sprievodným programom
akcia pre deti - vystúpilo trio Crazy Chichi, ktoré si
našlo svojich malých priaznivcov. Stánky so suvenír-
mi či občerstvením spestrili atmosféru a prispeli
k dobrej zábave. 
   Bodkou za úspešným podujatím boli rybárske pre-
teky detí na rybníku Amerika dňa 5. 7. 2010. Zvíťazil
Marko Ostrožanský. Návštevníci si pochutnali na ha-
lászlé či pečenej rybe a vychutnali si chvíľku pohody
pri vode.
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                 Denný letný tábor 

  Počas prázdnin sa deti tešia odpočinku od ško-
ly a venujú sa rôznym činnostiam. Aby sa moh-
li zabaviť spolu, každoročne sa organizuje den-
ný letný tábor aj v našej dedine. Uskutočnil sa
v dňoch od 19.7. do 23.7.2010. Deti mali pestrý
program, pri ktorom sa unavili ako fyzicky, tak
aj psychicky. Prvý deň bol zameraný na kolek-
tívne športy – futbal, volejbal, ringo, petang.
Poobede turistika v okolí obce.  
  Druhý deň bol pre deti najmokrejší – vyšantili
sa na kúpalisku Vincov Les.  
  Tretí deň bol najnamáhavejší, túra v teple na
poľovnícku chatu Hubert, súťaž v streľbe zo
vzduchovky, ukážka streľby na umelé holuby,
streľba z luku, chodenie na chodúľoch.  
  Štvrtý deň sa uskutočnili rôzne individuálne
súťaže, zber dreva na večerný táborák, rozkla-
danie stanov, pri ktorom pomáhali aj rodičia.
Večer sa opekalo, spievalo, zabávalo. Deti si
užívali noc bez rodičov, dlho nevedeli zaspať
a spoločne sa hrali.  
  Posledný deň sa skladali stany, každý si vy-
skúšal ako sa rozkladá a ukladá stan. Doobeda
sa hľadal poklad, pri ktorom deti museli získa-
vať indície. Museli odpovedať na rôzne otázky,
plnili rôzne úlohy, pri ktorých pracovali ako ko-
lektív. Za uhádnutie rébusu získali odmenu,
sladký melón. 
  Na konci sa vyhodnotil tábor, odovzdali sa
medaily a ceny za súťaže, ktorých bolo neúre-
kom. Deťom sa tábor veľmi páčil a vyslovili
požiadavku, aby sa mohli zúčastniť aj budúci
rok.   
  Organizátori ďakujú za ochotu pani Horvátho-
vej, ktorá ochotne pre deti navarila guláš
a poskytla priestory strelnice Hubert pre náš tá-
bor. A zároveň ďakujeme pani riaditeľke Zá-
kladnej školy PaedDr. Eve Klinckovej, ktorá
ochotne pomáhala a vyšla v ústrety každej po-
žiadavke detí.  
  Deti si oddýchli a dúfame, že budú pripravené
na ďalší školský rok. 
Mgr. Róbert Mittermayer, Mgr. Marek Baláž 
Letný tábor bol spolufinancovaný z dotácie na pod-

poru v oblasti školstva, ktorú v zmysle VZN  poskytla 
OBEC Trnovec nad Váhom vo výške 1.040,00 €. 

Hľadáme spevácke talenty 
2010 – IV. Ročník 

 

Pod patronátom A.Klincka
a vďaka spolupráci s našou ob-
cou si mladí nádejní speváci aj
tento rok mohli zmerať sily
v súťaži „Hľadáme spevácke ta-
lenty“. Súťaže sa zúčastnili zdat-
ní mladí speváci nielen z našej
obce, ale aj z o Šale a okolia.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
ktoré boli vekovo ohraničené -
kategória A 7 – 14 rokov
a kategória B 15 – 20 rokov.
Kvalitu súťažiacich hodnotila
trojčlenná porota v zložení Hen-
rieta Záležáková (hlasová peda-
gogička ZUŠ v Šali, predsedníč-
ka poroty), Monika Ranová (spe-
váčka), Maja Meszárosová
(operná speváčka). Od našich
mladých spevákov sme si vypo-
čuli rozličné interpretácie  zná-
mych i menej známych piesní.
Porota nakoniec rozhodla takto: 
Kategória A 
1. miesto: Adriána Herenčáro-
vá (Rihanna) 
 2. miesto: Paulína Gáliková
(Knechtová) 
3. miesto: Katrin Kisová
(Knechtová) 
Kategória B 
1. miesto: Tatiana Sedláková
(Helena Paparizo) 
2. miesto: Ľubomír Gašparík
(Komajota) 
3. miesto: Kristína Vencelová
(Peláková) 
Víťazom gratulujeme, zúčast-
neným srdečne ďakujeme
a v budúcom roku sa tešíme na
nové talenty a podporu divá-
kov. 

Mgr. Beáta Kislerová
 

Podujatie finančne podporil 
Nitriansky samosprávny kraj 

Rímsko-katolícka farnosť v Trnovci nad Váhom oznamuje a zároveň ďakuje 
všetkým veriacim ako aj ostatným občanom našej obce, že zbierka na opravu 
interiéru (oprava stropu a výmaľovka) nášho kostolíka presiahla sumu 12.000,- 
Eur. Zbierka naďalej pokračuje až do vyzbierania sumy potrebnej na opravu. Eš-
te raz týmto vyslovujeme srdečnú vďaku a Pán Boh zaplať za Vašu doterajšiu 
ako aj budúcu štedrosť.                                            Rímskokatolícky farský úrad  

   Dňa 5.7.2010 sa uskutočnili v rámci "DNÍ OBCE" detské rybárske preteky na rybníku
AMERIKA III  OoSRZ Trnovec nad Váhom. 
   Za pekného letného počasia sa pretekov zúčastnilo 9 detí - členov našej
organizácie spolu so svojimi rodičmi a príbuznými, ktorí všemožne podporovali svoje
deti, aby ulovili čo najväčšiu alebo najviac rýb. Ich snaženie bolo odmenené úlovkami
karasov, jedného amura  a niekoľkých červeníc. Pre všetkých, ktorí sa prišli pozrieť na
snaženie malých rybárov bolo uvarené "halászlé", guláš a pečená ryba. Preteky sa skon-
čili o 12.oo hod.. Po zvážení úlovkov bolo poradie víťazov nasledovné: 1:miesto
MARKO OSTROŽANSKÝ, 2.miesto KESZELY ŠTEFAN-ml., 3.miesto: PATRIK
SZABO. 
   Všetky deti boli odmenené vecnými darmi od našich sponzorov: Fa.
BALZER-BRATISLAVA , Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Rybárske potreby 
"U PYTLÁKA"-ŠAĽA-Veča. 
   Víťazi okrem toho obdržali medaily s rybárskym motívom, dátumom a miestom kona-
nia pretekov, ktoré im budú pripomínať ich prvé rybárske úspechy.
   Všetkým deťom a rodičom za účasť na pretekoch poďakovali: predseda Oo SRZ Van-
čík Ferdinand, hospodár Ing. Jozef Belovič, zástupca fa. Balzer Bratislva  
Ing. Ivan Kroneraf a starosta obce Ing. Július Rábek 
                         Ing. Jozef Belovič 

                Zo zápisníka obecnej polície 
 

- Dňa 6.7.2010 o 15.00 hod. bolo cez kamerový systém zis-
tené, že došlo v cintoríne k vysypaniu smetí, ktoré vysypala 
p. H. L. Menovanej bola uložená bloková pokuta 10,-€. 
- 7.7.2010 bolo telefonicky oznámené, že na ul. Mlynárskej 
sa v čase o 00.10 hlučne bavia. Hliadka OP vyzvala obyva-
teľov domu, aby stlmili hudbu a nenarúšali nočný kľud, čo 
aj uposlúchli. 
- Dňa 10.7.2010 v čase o 17.00 hodine hliadka OP prijala 
telefonické oznámenie, že na ul. Dolnej  došlo v rodinnom 
dome k výbuchu. Po preverení skutočnosti na mieste sa zis-
tilo, že pri výbuchu došlo k zraneniu osoby P.V., ktorú oso-
bu previezli do nemocnice so zraneniami. 
- Anonymne bolo dňa 23.7.2010 oznámené, že pri rybníku 
Vermek leží neznámy muž. Preverením na mieste bolo zis-
tené, že sa jedná o R.M. z našej obce, ktorý bol v silne pod-
napitom stave. Lekárske ošetrenie odmietol. 
- Dňa 24.7.2010 o 16.30 hod. bolo oznámené, že v podniku 
Duslo a.s. vznikol výbuch. Hliadka OP skutočnosť preverila 
a v spolupráci so št. políciou riadila dopravu 
a zabezpečovala zákaz vstupu na určené miesta. 
- 29.7.2010 v čase o 20.30 hod. bolo telefonicky oznámené, 
že pri vodojeme pri žel. stanici sa nachádza neznáma osoba. 
Ležala vo vysokej tráve po silnom daždi. Šetrením na mies-
te hliadka OP zistila, že sa jedná o maloletú P.M., žiačku 
ZŠ, ktorá bola v silne podnapitom stave - prítomnosť alko-
holu zistená 1.75 promile. Hliadka OP menovanú predvied-
la k lekárskemu vyšetreniu a zároveň bola hospitalizovaná. 
Vec bola postúpená na ÚPSVaR v Šali k ďalšiemu riešeniu.
- Dňa 3.8.2010 v čase o 20.15 hodine bol hliadkou OP spo-
zorovaný dlhodobo hľadaný Európskym zatykačom  M.S. 
ktorý bol hliadkou OP v spolupráci s OOPZ Šaľa zadržaný. 
Menovaného si prísl. OO PZ Šaľa prevzali a odovzdali do 
výkonu trestu odňatia slobody. 
- 4.8.2010 bolo oznámené, že došlo zo záhrady majiteľky 
S.K. z Bratislavy ku krádeži starožitnosti „Amfórii“. Hliad-
ka OP zadokumentovala miesto činu  a po ukradnutej Am-
fórii sa bude pátrať. 
- Dňa 7.8.2010 v čase od 22.00 hodiny bola vykonaná kon-
trola na požívanie alkoholických nápojov osobami mladis-
tvými a maloletými. Počas kontroly bol podrobený dycho-
vej skúške maloletý K.S., ktorému v bolo v dychu namerané 
0.38 mg/l čo je v prepočte 0.79 promile alkoholu v dychu. 
Vec po zadokumentovaní bude riešiť Obecná polícia.  
- Dňa 13.8.2010 boli nahlásené nezhody medzi susedmi 
v Hornom Jatove. Hliadka OP po rozhovore s obidvoma su-
sedmi týchto upozornila na ich konanie s tým, že postačil 
dohovor na doriešenie priestupku.  Obidve strany boli pou-
čené, že v prípade, ak by nezhody znovu pokračovali, môžu 
riešiť spory súdnou cestou. 
- Dňa 14.8.2010 o 16.00 hod bola privolaná hliadka OP 
k hádke medzi rozvedenými manželmi.  Po príchode hliad-
ka zistila, že ani jeden z hádajúcich nepodáva trestné ozná-
menie. Boli upozornení zo strany OP na neprimerané sprá-
vanie sa. 
- 14.8.2010 o 19.30 hliadka OP prijala oznámenie, že pri 
pohostinstve „Metropol“ leží na chodníku muž. Po príchode 
hliadky bolo zistené, že sa jedná o A.R. z Trnovca, ktorý 
bol v silne podnapitom stave. Vzhľadom k tomu, že  obecní 
hasiči menovaného poznali, zaviezli ho domov. Lekárske 
ošetrenie nepožadoval a ani nebol dôvod na privolanie leká-
ra. Na druhý deň bol na OP s A.R vykonaný pohovor a bola 
mu uložená BP 20,-€. 
 

Obecná polícia informuje rodičov maloletých a mladistvých 
osôb, že cez letné prázdniny sa pri kontrolách na požívanie 
alkoholických nápojov vyskytli prípady, že mladistvé aj ma-
loleté deti boli pod vplyvom alkoholu (s dosť vysokým 
stupňom opitosti) a v niektorých prípadoch sa maloleté deti 
nachádzali aj po 21.00 hod. bez dozoru zákonného zástupcu 
v pohostinských zariadeniach. Upozorňujeme týmto na  zá-
kon NR SR č. 214/2009 Z.z. §  2 odst. 1 a odst. 3 kde pri 
nedodržaní tohto ustanovenia hrozí zákonnému zástupcovi 
bl. pokuta až do 33,-€. 
                                                                       OP v Trnovci nad Váhom 

Rybárske preteky detí 
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1.8.2010 sa začala nová sezóna 
II.A tr. Nitra-Šaľa 

V úvodnom zápase sa zrodila remíza. 
1.kolo: Trnovec – Rišňovce 2:2 (0:1) 
Domáci nevyužili nespočetné množstvo
šancí. Do druhého polčasu vyšli odhodlaný
zmeniť stav. No v 70 min. bolo už 0:2. Po
vylúčení domáceho Takáča aspoň vyrovnal
dvoma gólmi v závere Kukla. 
Rozhodca: Rumančík, 150 divákov 
V zostave kola Ölvecký M. 
2. kolo: Trnovec – Čakajovce 0:3 (0:2) 
Na hodový zápas prišlo 120 divákov, ktorí
odchádzali nespokojní s výsledkom, ako aj
hrou domácich. 
Rozhodca: Farkaš 
3. kolo: Kynek – Trnovec 0:3 (0:1) 
Na rozmoknutom trávniku sa hral solídny
futbal. Po góle Vríčana J. viedli hostia.
Smolu v premieňaní šancí pretrhol Dymák
M. v druhom polčase, keď dal dva góly. 
Rozhodca: Bernát, 60 divákov. 

Už je tradíciou, že na sviatok svä-
tého Cyrila a svätého Metoda sa
v Trnovci nad Váhom organizuje
v spolupráci OU a FK minifutba-
lový turnaj o pohár starostu obce.
Tohto roku sa ho organizátori roz-
hodli usporiadať 3. júla 2010
v rámci obecných dní a 80. výročia
organizovaného futbalu v obci.  
Do turnaja sa prihlásilo 15 druž-
stiev z toho päť žiackych. 
Družstvá boli rozlosované do troch
skupín. Skupina  „A“ a „B“ hlavný
turnaj  a „C“ turnaj mládeže.
Družstvá a ich výsledky : 
Skupina „A“ 
FC Schalke - Laky Trans 2:0 
Portoriko – W-Team            11:0    
Machine – FC Schalke 1:6 
Laky Trans – Portoriko 0:2 
W-Team – Machine 1:7 
FC Schalke – Portoriko 7:0 
Laky Trans – W-Team 7:0 
Machine – Portoriko 0:0 
FC Schalke – W-Team 7:0 
Laky Trans – Machine 0:4 
 

Skupina „B“ 
Dynamo – FC Nantes 4:2 
Karlubík – Vymáhači 0:8 
ŔŔŔ... – Dynamo 0:9 
FC Nantes – Karlubík 6:0 
Vymáhači – ŔŔŔ... 7:0 
Dynamo – Karlubík 6:0 
FC Nantes – Vymáhači 2:5 
ŔŔŔ... – Karlubík 4:1 
Dynamo – Vymáhači 2:1 
FC Nantes – ŔŔŔ... 5:4 
 

V zostave kola M.Vričan, V.Klincko. 
Káder tvorili – Sedlár, Bleho, Vričan M.,
Sklenár, Ölvecký, Klincko, Tomek, Vričan J.,
Legner, Obycký, Dymák, Kukla, Székházi,
Takáč, Barány, Vrba, Turoci. 
4. kolo: Trnovec – Lužianky 5:1 (2:0) 
Domáci v 50. minúte viedli 3:0, Lužianky sa
snažili zápas zdramatizovať, ale Trnovec pri-
dal ďalšie dva kusy. Pre hostí je výsledok
krutý.   Rozhodca: Vanyo, 100 divákov 
1. Čakajovce 4 4 0 0 20:4 12 
2. V.Zálužie 4 4 0 0 10:1 12 
3. Rumanová 4 3 0 1 16:3 9 
4. Svätoplukovo 4 3 0 1 9:4 9 
5. Trnovec 4 2 1 1 10:6 7 
6. Hájske 4 2 0 2 9:8 6 
7. P.Kesov 4 2 0 2 7:7 6 
8. Rišňovce 4 1 1 2 8:12 4 
9. Jarok 4 1 1 2 5:10 4 
10. Cabaj-Čápor 3 1 0 2 6:9 3 
11.Mojmírovce 4 1 0 3 3:9 3 
12.Kynek 4 1 0 3 5:13 3 
13. Selice 4 0 1 3 3:16 1 
14. Lužianky 3 0 0 3 2:11 0 
                                                                        

Dorast 
Trnovec – N.Sady 3:1 (1:0) 
Baricza, Sztojka P., Janáč P. 
Neded – Trnovec 9:2 (6:1)   Sztojka, Planko 
1. Neded 3 3 0 0 23:3 9 
2. Dražovce 3 2 1 0 7:3 7 
3. Mojmírovce 4 2 0 2 15:4 6 
4. Hájske 4 2 0 2 14:10 6 
5. H. Kráľová 2 2 0 0 5:3 6 
6. V. Zálužie 3 1 1 1 5:5 4 
7. Trnovec 2 1 0 1 5:10 3 
8. Kráľová n/V 2 1 0 1 5:14 3 
9. N. Sady 2 0 1 1 4:6 1 
10.Cabaj-Čápor 4 0 1 3 5:15 1 
11.Jarok 3 0 0 3 1:16 0 
 

Žiaci  
H. Kráľová – Trnovec 10:0 (3:0) 
 
 

Aktuality 
Po odstúpení p. Patáča sa stal novým prezi-
dentom klubu p. Janáč. Na miesto p. Taká-
ča výbor doplnil p. Molnára. FK touto ces-
tou ďakuje p. Vološinovi za sponzorský dar.
                                          spracoval: Š. Kočiš 

Tabuľky: skupina „A“ 
1. FC Schalke 4 4 0 0 22:2    12 
2. Portoriko 4 2 1 1 14:7 7 
3. Machine 4 2 1 1 11:7 7 
4. Laky Team 4 1 0 3  7:8 3 
5. W-Team 4 0 0 4     1:32       0 
 

skupina „B“ 
1. Dynamo 4 4 0 0 21:3    12 
2. Vymáhači 4 3 0 1 21:4      9 
3. FC Nantes 4 2 0 2 15:13 6 
4. ŔŔŔ... 4 1 0 3  5:25    3 
5. Karlubík           4       0       0      4       1:24     0 
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Finále žiakov: FC Kaviareň – FC Lekáreň 1:2 
Umiestnenie : 1.  FC Lekáreň;  2. FC Kaviareň;   
3. FC Ševčík;  4. FC COOP Jednota;   5. FC Stoj-
kovci 
V hlavnom turnaji zo skupiny „A“ postúpili do 
semifinále FC Schalke a Portoriko na základe lep-
šieho skóre od Machine a zo skupiny „B“ Dynamo 
a Vymáhači.   
Hralo sa systémom prvý z druhým zo skupín. 
FC SCHALKE – VYMÁHAČI   7 : 0   
DYNAMO – PORTORIKO        5 : 0 
V prestávke sa uskutočnil turnaj v streľbe z 11 m 
Do tejto súťaže sa prihlásilo 44 dospelých strelcov 
a 32 žiakov. 

                                   XV. ročník  minifutbalu o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom 
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V žiackej súťaži po 8 kopoch zvíťazil Tomáš Krupa, 2.miesto Milan 
Keszeli a 3.miesto Kristián Szabo. 
V súťaži dospelých 1.miesto obsadil po rozstrele Tomáš Jančár, 
2.miesto Tomáš Čerhák, 3.miesto Vladimír Klincko - o treťom sa 
rozhodovalo tiež v rozstrele medzi Štefanom Keszelim ml. 
a Vladimírom Klinckom. Víťaz mal až 15 presných zásahov. 
O 3.miesto   VYMÁHAČI – PORTORIKO     3 : 5 
Finále  FC SCHALKE – DYNAMO     3 : 2 
Schalke obhájilo prvenstvo z predchádzajúceho ročníka. Hrali Szitás 
M., PuskásT., 
Puskás Sz., Klincko V., Boženík J., Jamrich M., Obycký J., Žigárdi 
M., Lencsés T. a Doboš D. 
Poradie štyroch : 1. FC Schalke; 2. Dynamo; 3. Portoriko;
4. Vymáhači 
Hlavný rozhodcovia : Mgr.Juraj Boženík, p.Lórant Horváth  
Turnaj žiakov : p. Ferdinand Vančík a p. Vladimír Baluška  

 Spracoval: Mgr. Juraj Boženík             

 
  

                                                   Projekt s finančnou podporou NSK
 



É r t e s í t é s 
Az Alapiskola az Óvodával Tornó-
con igazgatósága értesíti a szülőket
és a diákokat, hogy az iskola és az
óvoda épületének a felújítása miatt
a 2010 / 2011-es  új iskolai tanév
2010. szeptember 6 –án kezdődik. 

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

 

Évfolyam XV.                       Szám 4         JÚLIUS – AUGUSZTUS  2010                                          Ingyenes   

 
               

                     A  képviselőtestület  33.  üléséről 
 

használatos  személygépkocsikat maxi-
mális 40 ezer euro  beszerzési áron  sze-
rezhetik be? 
5. Ön egyetért azzal, hogy a SZK Nem-
zeti Tanácsa  törvénnyel határozza meg
a képviselők, a SZK Nemzeti Tanácsá-
ba és az Európai Parlamentbe  internet
útján való beválasztását? 
6. Ön egyetért  azzal, hogy a SZK Nem-
zeti Tanácsa  törvénnyel  vonja ki
a közhatalom teljesítésével megbízott
személyeket a válaszra való jog lehe-
tőségével  való élésről a sajtótörvény
alapján?“ 
2010. szeptember 18 -án (szombaton)
lesz megtartva 7.00 órától 22.00 óráig. 
Az 564/1992-es számú törvény 7 §-a ké-
sőbbi előírásai alapján a népszavazás
megvalósításának módjáról Tornóc  köz-
ségben a népszavazás elvégzésére egy vá-
lasztási körzet van meghatározva. 
1-es választási körzet- Szavazóhelység: 
Tornóci Községi Hivatal- első érintke-
zés irodája a földszinten 
A polgár, aki a népszavazás napján nem
az állandó lakhelyén fog tartózkodni,
a szavazást elvégezheti a Szlovák Köz-
társaság bármely szavazóhelységében
a felmutatott választási igazolvány és
a személyazonossági igazolvány alap-
ján.  
Választási igazolvány kiadását a polgár
kérvényezheti a  községi hivatalban
munkanapokon legkésőbb a  választás
előtt 2 nappal.  
A választásra jogosult polgár fontos, de
főleg egészségi okokból kérvényezheti
a választási bizottságot, hogy a vá-
lasztóhelységen kívül szavazhasson
mozgó választási urnába.  
A népszavazásban a választásra jogosult
személyek jegyzéke a községi hivatal-
ban  van megtekintésre – az első érint-
kezés irodájában a földszinten munka-
napokon 7.00 órától 12.00 óráig és
13.00 órától 16.00 óráig. 

Katarína Zalubelová
         A népszavazás adminisztratív munkálataival
                   és szervezésével megbízott munkatárs

Megvásárlására  a  667/35 – os   parcellán
8 m2  nagyságban  vagyis a 26-as számú
családi ház alatti részt, és területet a
667/36 – os parcellán- kiskert  23 m2 –en
–  7 €/m2   árban  úgy,  hogy  az  átiratás  
költségeit a vásárló tériti meg. 

Vita 
A képvislök tudomásul vették 
- a polgármester tájékoztatóját az egész-
ségügyi központnál a terasz és a járdák
megjavításának a szükségességéről. A
képviselőtestület ajánlja az állapotot me-
gítélni tervező által és bebiztosítani
a javaslatot a megoldásra.  
- Balázsi házaspár ajánlatát közös résszel
megoldani a létesített üzletház előtti terü-
let helyrehozatalát. A község folytatni
fogja a járdák kiépitését (meg volt szakit-
va a szomszédos ingatlannál), valamint
a képviselők kérték a kérvényezőktől kö-
zelebbről kifejteni ajánlatukat a hely-
rehozatalra és azt megtárgyalni az  épít-
kezési bizottsággal.  
- Valkár úr kérését a zöldhulladék elvite-
lére (levágott faágak) a közterületről
a községi munkások által. 
A képviselőtestület jóváhagyta a község
polgármestere jutalmát a 2010. II. ne-
gyedévére  22,22% nagyságban.  
 
 

 

Tájékoztatás a népszavazás 
időpontjáról és helyéről 

 

Tornóc község az 564/1992-es számú tör-
vény 16. § - a  későbbi előírásai  alapján
a népszavazás megvalósításának módjáról
értesíti, hogy a népszavazás a következő
kérdésekről:  
1. „Ön egyetért azzal, hogy a SZK Nemzeti
Tanácsa  törvénnyel megszüntesse a Szlo-
vák  Televízió  és  a   Szlovák  Rádió    által 
nyújtott szolgáltatások után a fizikai és jogi
személyek térítési kötelezettségét? 
2. Ön egyetért azzal, hogy a SZK Nemze-
ti Tanácsa  törvénnyel bövítse a lehetösé-
gét  a NT képviselői tetteinek megtárgya-
lását mint kihágást  minden kihágásra
a kihágásokról való törvény alapján?  
3. Ön egyetért  azzal, hogy a SZK Nem-
zeti Tanácsa  alkotmányi  törvénnyel
csökkentse a SZK NT képviselőinek
számát 100 főre a következő választási
időszakra?  
4. Ön egyetért  azzal, hogy a SZK Nemzeti
Tanácsa  törvénnyel határozza meg, hogy
az állami hatalom szervei számára  

A községi képviselőtestület ülése 2010.
augusztus 23- án zajlott le. Megnyitotta és
vezette  a község polgármestere, Rábek
Gyula mérnök.  
Az előző ülés határozatai teljesitésének 

az ellenőrzése 
A képviselőtestület jóváhagyta Ľubomír
Buch, Tornócon a 319-es szám alatt lakó
polgárunk kérelmét a tornóci kataszterbe
tartozó községi terület 667/11-es telkén
beépitett terület 104 m2- en   és a  667/12 –es
parcellán kert 14 m2 -en megvételére azzal,
hogy az ingatlan átíratásának a költségeit
a vásárló téríti meg.   

A költségvetés teljesítése 
A községi képviselőtestület tudomásul
veszi Tornóc  község gazdasági elemzését
2010.1.1 től 2010 6.30- ig. 

Meghatározni a község polgármestere 
tisztség teljesítésének a terjedelmét 

a 2010-2014 –es választási időszakra 
2010. április 1- i hatállyal lépett érvénybe a
369/1990 –es számú törvény módosított
változata a helyi közigazgatásról, ahol  ki-
zárólagosan a képviselőtestületnek kell
meghatároznia legkésőbb a választások
előtt 90 nappal az egész választási  idő-
szakra a község polgármestere tisztség
teljesítésének a terjedelmét, ezt változ-
tatni az adott időszakban már csak
a polgármester javaslatára lehet.
A képviselőtestület meghatározta Tornóc
község polgármestere funkciója betöltésé-
nek a terjedelmét a 2010-2014 –es időszak-
ra teljes munkaköri kötelezettséggel. 
A község képviselői számának a megha-

tározása  a  2010-2014 –es  időszakra 
A 369/1990–es számú törvény módosítá-
sával a helyi közigazgatással  kapcsolatban
szükséges meghatározni a képviselők szá-
mát az új választási időszakra.  
A képviselőtestület  a 2010 -2014-es vá-
lasztási időszakra 9 képviselőt határozott
meg Tornóc község képviselőtestületébe.  

A megüresedett bérlakás bérbeadása 
A községi képviselőtestület a  32. ülésén
jóváhagyta a 10 lakóegységet tartalmazó
584- es bérház  3-as számú lakása  bérbea-
dását Ladislav Boháčnak, községi alkal-
mazottnak, 2010.8.1-től 2011.6. 30-ig, mi-
vel itt a bérleti viszony meghosszabbitása 1
évre történik.  

Beérkezett  posta 
A községi képviselőtestület jóváhagyta Ján
Wetzler, sellyei lakos és  Zuzana Hrebeňo-
vá szül.  Wetzlerová kérését községi terület 
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A felújítás folytatódott a szünidő alatt is 
 

A terjedelmes munkák, amelyek az óvoda épületén és környékén már az iskolaév folyamán el-
kezdődtek, nem álltak meg a nyári szünidő alatt sem. Sőt intenzitásuk csak még jobban nőtt. 
Az öreg épületből tulajdonképpen csak a külső falak maradtak meg, amelyek új vakolatot kaptak. Az
egész épület új tetőszerkezettel lett ellátva, ki lettek cserélve az ablakok és az ajtók. Minden terem új
talajt kapott, beszerelésre került az új egészségtechnikai és a központi fűtés berendezése. A konyha
modern konyhai fogyasztókkal és berendezésekkel lesz ellátva. Az egész terület új kerítéssel lesz
behatárolva. Az osztályok új bútorokkal, játékokkal és taneszközökkel lesznek felszerelve.  
Hasonlóan mint az óvoda épületén, a nyári hónapokban az iskola épületén is dolgoztak.  
Kicserélésre került a talaj, minden osztály frissen lett kifestve, az osztályokban ki lettek cserélve
a mosdótálak a kürölötte levő csempével együtt. Az osztályokba keramiai táblák lesznek elhelyezve,
amelyek csökkentik a por keletkezését, mivel eltűnik a krétával való írás (talán értékelni fogják
a allergiás diákok anyukái). Fokozatosan ki lesz  cserélve az összes osztály berendezése. Épül az
iskola akadálymentes bejárata is. Az iskola új számítógépeket kap a számítógépes szaktanterembe
és a pedagógusok részére is.  
Sor kerül az iskola vezetőségének szánt irodahelységek és a tanári szoba átalakitására is, amellyel
kultúráltabbá válik munkakörnyezetük.   
Némely munkálatok az iskolai év megkezdése után is folytatódni fognak - az iskola épülete egybe
lesz kötve a tornateremmel, hőszigetelve lesz az épület külső burkolata, megvalósul a kazánház és
az iskolai étterem felújítása. Ezeket a munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy ne zavarják az iskolai
oktatás menetét. 
Ez a tervezet igazán nagyvonalú, miközben az Európai Unió alapjából való pénzek vannak felhasz-
nálva a község 5 %-os közös részvételével. Tekintettel arra, hogy a tervezet elkészítésénél  nyilván-
való volt, hogy a nyújtott pénzeszközök nem lesznek elegendőek az összes épület teljes rekonstruk-
ciójára,  a községi  képviselőtestület  jóváhagyta  az  összes,  a  község igazgatásába tartozó épület- 
óvoda, iskola, iskola napközi berendezésein végzett összes munkálatok utófinanszírozását.   
Természetesen,  az egész  folyamat  összetett, főleg  az idő  rövidsége  miatt.  Minden  érintett  oldal 
igyekszik a munkálatokat meggyorsítani. Az alapiskolában a tanítás szeptember 6-án kezdődik meg,
és az óvoda új helységeibe a gyerekek az októberi hónap folyamán „költözhetnek be“.   
 

2010. július 3 -5. napokban zajlottak. 
A kezdetetet a minilabdarúgó turné biztosította be „A
község polgármesterének a kupájáért“, amely már XV.
alkalommal került megrendezésre. Nagy népszerűségnek
örvend, hiszen mindazok, akik tanulóként és  később ser-
dülőként kezdték, ma már a felnőtt kategóriába léptek át.
Ezt a tényt igazolni látszik az a valóság, hogy a versenybe
10 felnőtt férficsapat nevezett be, ebben az évben női
csapat nem állt össze.    
Gyönyörű napsütéses időben a versenyzők 2 csoportba voltak
elosztva – 5-5 csapattal. Két játékpályán játszottak, erős küz-
delem után az FC Schalke csapata győzött. 
A fiúk 15 éves korig mérkőzéseiket a multifunkciós pályán
játszották le, összesen 5 csapatot hoztak létre. A döntőbiró
sipját az a bíró tartotta a kezében, aki már  világbajnokságo-
kon is bíráskodott – a jékorong mérkőzéseken. Vladimír Ba-
luška úr figyelt a verseny tisztaságára, ahol a trofeát az FC
Lekáreň csapata vitte el.  
A tizenegyes rúgások hagyományos vesenyében a gyerek ka-
tegóriájában Tomáš Krupa, a felnőttek versenyében Tomáš
Jančár nyerte. 
Vánik L. szakácsfőnök a segitőivel együtt  kitűnő gulyást fő-
zött, amivel a résztvevők és a nézők felfrissíthették magukat. 
17.00 órakor a helyi kultúrház nagytermében zajlott az „Éne-
kes tehetségeket keresünk“ verseny immár IV. évfolyama.
Sok érdeklődő jelentkezett, a saját kategóriájukban nyertek:
Adriána Herenčárová – A: 7 – 14 évesek és Tatiana Sedláko-
vá – B: 15 - 20 évesek kategóriájában.   
Az igazi ünneplés vasárnap kezdődött 12.00 órától 13.00 órá-
ig regisztrálták be magukat a gulyásfőző versenyben részt-
venni szándékozók. 4 csapat nevezett be – FOCESA, Gulyás
Team, Tűzoltók és Pitónok. A bográcsok alatt maga
a polgármester gyújtotta meg a tüzet 13.00  órakor. 
A szakácsok nagyon igyekeztek, mindenki tartotta magát
a maga jól bevált hozzávalóihoz és  „titkos“ receptjéhez, ho-
gy a szakmai zsürit meggyőzze gulyása különleges minősé-
géről. 
Közben 15.30  órakor a helyi labdarúgópályán emlékünnep-
ség folyt, „80 év labdarúgás községünkben“ elnevezéssel.
Körülbelül 200 résztvevő hallgatta meg a polgármester
díszbeszédjét, aki megemlékezett a sport hosszúéves tör-
ténelméről községünkben – hisz Tornócon a labdarúgók
mellett voltak kézilabdázónők és asztalitenisz szakosztály
is. Ing. Jozef Hanzlík és Molnár Károly úr emlékeztek
meg Keszeli Antal úrra, községünk hosszúéves polgárára, 

A községi hivatal új köntösben 
 

Nagy kiterjedésü építkezési változásoknak lett kitéve
a községi hivatal épülete. Ez az épület a hatvanas
években volt felépítve és már  szüksége volt a felújí-
tásra, mint a sóra.  
Végbement a tetőszerkezet javítása és az épület bur-
kolatának a hőszigetelése. Kicserélték a talajt, az abla-
kokat, az ajtókat, a vezetékeket. Be van biztosítva az
akadálymentes bejárat az épületbe, minden helység
frissen  van kifestve. Az épület  külső vakolata újra lett
festve.    
A változások érintik az irodahelységek elrendezésének
a megoldását is, a földszinten van az első érintkezés
irodája, az anyakönyvvezető, iktató, pénztár, a belső
igazgatás felelőse. A földszinten balra van az építési
hivatal és a községi rendőrség irodája.  
Az emeleten van a titkárság, a polgármester és az
elöljárónő irodája, a gazdasági részleg és a házasság-
kötő terem az ülésteremmel.  
A község a helyi vállalkozók kérésének is eleget tett,
akiknek a község épületében van  a működési helyük.
Megvásárolták a községtől  a tűzoltószertár épületét és
a közeljövöben már az új helyen kezdik el tevékenysé-
güket. Így felszabadulnak azok a helységek, amelyek-
ben működtek és ezeket szintén felújítjuk a községi
rendőrség, a technikai részleg és a zöldterület munká-
sai számára.  
Hála ennek a felújításnak készek vagyunk a közigaz-
gatás korszerüsítésére és elektronizálására is. Az új
elrendezési megoldás hozzájárul ahhoz is, hogy a pol-
gárok a követelményeik túlnyomó részét elintézhetik
a földszinten.  
 

 

és sikeres játékosra, edzőre, funkcionáriusra és emberre, aki
szívvel lélekkel odaadó híve volt a labdarúgásnak.
A megemlékezésen részt vettek lányai Adriána és Valéria
a családjaikkal, eljöttek a rokonok  Magyarországról is,
ahonnan „Antibácsi“ származott. Tiszteletére  emléktáblát
lepleztek le és a sportstadiont elnevezték  Anton Keszeli
Sportstadionnak. Martin Nikodým, a Markíza televízió is-
mert arca vezette az  a egész ünnepséget és ott volt a „A
labdarúgóklub  megalakulásának 80. évfordulója,1930 –
2010“ könyv keresztelőjénél is. Utána baráti mérkőzést ját-
szott a hazai LK Dynamo és a Slovan Duslo Šaľa csapata.  
A gulyás a téren közben megfőtt, és a szakmai  zsüri, ame-
lyet Ing. Július Rábek, PaedDr.Ladislav Kosztanko, Gabrie-
la Melegová és  Ing. Jozef Hanzlík alkotott, elvégezte
a kóstolást. A győztesek a FOCESA szakácsai lettek Jozef
Huber vezetésével.  
17.00 órától 19.00 óráig zajlott az alkalmi postai bélyegző
kiállításának megnyitója- képeslap kiállítás, fényképek, bé-
lyegek, és Cirill és Metód hittérítőkkel és tanítványukkal
Gorazzdal kapcsolatos emléktárgyak kiállítása. Tényleg
volt mit nézni. A postahivatal vezetőnője Anna Prokopcová
és kolléganője Silvia Vinczeová minden érdeklődőnek ké-
peslapot adott, amelyre bélyeget vásárolhattak és azt lepec-
sételtethették az alkalmi postai bélyegzövel, amelyet ebből
az alkalomból szentelt fel Mgr. Karol Schönwiesner plé-
báns úr. Ezek a képeslapok bizonyára értékes emléktárggyá
és emlékké  válnak erről a napról. A kiállítást és a szakmai
segítséget PaedDr.Jozef Gál  úr és Jozef Kútny úr nyújtot-
ták, akiknek ezúton mondunk köszönetet.   
18.00 órától volt a téren a kultúrműsor, amelyen fellép-
tek a Mrchane ismert arcai Kesziből, Alma Art Gútáról,
az Őszi rózsák, táncoltak a tánckör lányai és fiúi, vala-
mint énekeltek az énekverseny győztesei.  
Az időjárás egész rendezvénynek  kedvezett, ezért az
Újvári Atlas együttes ütemes zenéje mellett megkezdő-
döttt a vidám utcabál. 
Mint mindig, a műsor kísérőprogramja volt a gyerekek
részére a  Crazy Chichi trió fellépése, amely megtalálta
a maga kis  kedvelőit. A szuvenírokkal és frissítőkkel
teli sátrak tarkították a hangulatot és hozzájárultak a jó
szórakozáshoz.  
A sikeres rendezvény végére a gyerekek részére szerve-
zett halászverseny tette fel a pontot az Amerika halastón
2010. július 5-én. A győztes Marko Ostrožanský volt.
A látogatók halászlét, sült halat fogyaszthattak és kiél-
vezhették a víz mellett töltött kellemes nyugalmat.  

 

TÁRSADALMI ROVAT 
 

Július – Augusztus 
Születtek: 

Chudoba Sára 
Lőffner Karolína 

 

Házasságot kötöttek: 
Naď Rastislav és 

 Takáč Valéria Mgr. 
 

50. éves házasság kötés: 
Zelenka László és  Hroba Anna 
Szabó Károly és Kocsis Valéria 
Vágo Dezső és Vánik Katalin 

 

Jubilánsok 
70 éves :      Kónya Erzsébet 
                     Petrovics Anna 
                     SaboTeréz 
                     Sopka Irén 
                     Szabó Károly 
                     Szabo Viktória 
75 éves :      Rajmund Dušík 
                     Kolečáni Dezső mérnök
                     Vágo Dezső 
80 éves :      Ondrášik János 
85 éves :      Mészáros József 
95 éves :      Pintér József 
 

Elhunytak: 
Hanko János – 43 éves 

Kukan Béláné – 84 éves       
Mažár Jaroslav – 56 éves



július - augusztus                                           TORNÓCI  HÍREK                                                                     3   
 

     
  Nyári nappali tábor

   A gyerekek a nyári szünetben örülnek, hogy megpi-
henhetnek az iskolai kötelezettségektől és  különböző
más tevékenységekkel foglalkoznak, melyekre
a tanulás mellett nem marad annyi idejük.  
Hogy közösen szórakozhassanak, falunkban is min-
den évben megrendezik számukra a nyári nappali tá-
bort. Idén 2010. július 19-23 között került sor a meg-
szervezésére.  A gyerekeknek érdekes  program volt
elkészítve, ami közben testüket valmint agytekervé-
nyeiket is megmozgathatták. Az első nap a sportolás-
nak volt szánva- labdarúgás, rőplabda, ringi, petang.
Délután turisztika községünk környékén. 
   A második nap volt a legérdekesebb- kihancúrozták
magukat a Vince -erdei  fürdőhelyen.   
   A harmadik nap a kitartás napja volt, túra a meleg-
ben a Hubert vadászházhoz, légpuskából való lövés,
aszfaltgalambokra való lövés bemutatója, nyíllal való
lövés, gólyalábon való járás.  
   A negyedik napon különféle egyéni versenyek zaj-
lottak, rőzseszedés az esti tábortűzhöz, a sátorok szét-
rakása, amelynél segítettek a szülők is. Este tábortűz,
éneklés, szórakozás. A gyerekek élvezték az éjszakát
a szülők nélkül a szabadban, sokáig nem tudtak ela-
ludni és közösen játszottak.  
   Az utolsó napon  mindenki kipróbálta, hogyan kell
szétrakni és összerakni a sátrakat. A délelőtt  kincs-
kereséssel telt, miközben a gyerekeknek meg kellett
szerezni hozzá a kiindulási meghatározásokat. Külön-
féle kérdésekre kellett válaszolniuk, különböző fela-
datokat végrehajtaniuk, közösen, mint csoport dol-
goztak. Végül a meghatározás megfejtéséért jutalmat
kaptak, édes dinnyét. 
   A végén kiértékelték a táborban töltött időt, át lettek
adva az érmek és a versenyek díjai, amelyből mérhe-
tetlen sok volt. A gyerekeknek nagyon tetszett a tábor
és kifejezték óhajukat, hogy jövőre is részt vehesse-
nek rajta.   
   A szervezők köszönik Horváth Valika készségét,
aki elkészítette számukra a gulyást és a tábor rendel-
kezésére bocsátotta  a Hubert lövöldét. És végül kö-
szönetet mondunk az iskola igazgatónőjének, 
PaedDr. Eva Klinckovának, aki készségesen segített
és a gyerekek  minden kérésének  eleget tett.   
   A gyerekek kipihenték magukat és reméljük, hogy
készek lesznek az új iskolai évre.  

Mgr. Róbert Mittermayer
Mgr. Marek Baláž

A nyári tábor az iskolaügy támogatására szánt  
dotációbó volt közösen anyagilag támogtva, amelyet 
Tornóc község az általános rendeletek értelmében 

nyújtott 1.040,00 € nagyságban. 

Énekes tehetségeket 
keresünk – IV. évfolyam 

A. Klincko úr védnöksége alatt és
köszönve a község közreműködé-
sének ifjú reményteljes tehetsége-
ink az idén is összemérhették ere-
jüket „Az énekes tehetségeket ke-
resünk“ versenyben. A ver-
senyben nemcsak a községünkből,
hanem Sellyéről és a környékről is
részt vettek ifjú tehetségek. Két
kategóriában versenyeztek – az A
kategória 7 – 14 évesek és a B ka-
tegória 15 – 20 évesek.
A versenyzők tudásának minősé-
gét 3 tagú zsüri értékelte Henrieta
Záležáková (hangpedagógus
a Sellyei Művészeti Iskolából -
a zsüri elnöke), Monika Ranová
(énekesnő), Maja Meszárosová
(opera énekesnő) személyében.
Fiatal énekeseinktől különböző
előadásokat hallhattunk ismert és
kevésbé ismert dalokból. A zsüri
végül így döntött: 
A kategória : 1. helyezett: Adriána
Herenčárová (Rihanna) 
     2. helyezett: Paulína Gáliková
(Knechtová) 
     3. helyezett: Katrin Kisová
(Knechtová) 
B kategória :      
1. helyezett: Tatiana Sedláková
(Helena Paparizo) 
     2. helyezett: Ľubomír Gašparík
(Komajota) 
     3. helyezett: Kristína Vencelo-
vá (Peláková) 
A győzteseknek szivből gratulá-
lunk, a többi résztvevőknek pedig
őszintén köszönjük a résztvételt,
és a jövő évben örülünk az új te-
hetségek fellépésére és a nézők
támogatására.  
                  Mgr. Beáta Kislerová  
A rendezvényt anyagilag támogatta 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 

A Tornóci Római-Katolikus Plébánia Hivatal értesíti és egyben megköszöni min-
den hívőjének és a község többi polgárának, hogy a templomunk belső terének 
(a boltív javítása és kifestése) javítására szervezett gyűjtésben összegyűlt ös-
szeg meghaladta a 12.000,- Eurot. A gyűjtés tovább folytatódik a javításra szük-
séges összeg összegyűjtéséig. Még egyszer őszinte köszönetünket fejezzük ki 
és Isten fizesse meg az eddigi és jövőbeni támogatásukat. 
                                                           Római-Katolikus Plébánia Hivatal Tornócon 

2010. július 5- én a Falunapok keretén belül zajlott le az AMERIKA III (Tornóci Területi
Halászszervezet)  halastón a gyerekek  halászversenye.   
Szép nyári időben 9 gyermek – halászszervezetünk tagjai  - versenyzett. Szülők  és isme-
rősök a lehető legkülönfélébb módon támogatták őket abban, hogy kifogják
a legnagyobb vagy a legtöbb halat. Igyekezetük jutalmazva volt kárászfogással, egy  
amúral és néhány keszeggel. Mindazoknak, akik eljöttek megnézni a kis halászok igye-
kezetét, halászlé, gulyás és sülthal volt készítve. A verseny 12.oo órakor fejeződött be.
A zsákmányok megmérése után a gyöztesek következő sorrendje alakult ki:  
1. helyezett MARKO OSTROŽANSKÝ, 2. helyezett ifj. Keszely Štefan, 3. helyezett:
Patrik Szabo. Minden gyermek tárgyi jutalomban részesült támogatóinktól, akik
a következők  voltak:  BALZER-BRATISLAVA, Tornóci  Községi  Hivatal,  Halászesz-
közök "U PYTLÁKA"-ŠAĽA-Veča. 
A győztesek ezenkívül halászmotívummal és a verseny idejének  feltüntetésével  ellátott 
érmét kaptak, amely emlékeztetni fogja őket első halászsikereikre.   
Minden gyermeknek és  szülőnek  a versenyben  való  részvételért  köszönetet  mondtak: 
Vančík Ferdinand, a helyi halászszervezet elnöke, Ing. Jozef Belovič, gazdasági  felelős, 
Ing. Ivan  Kroneraf a fa. Balzer  Bratislava  képviselője  és  a falu  polgármestere  Rábek 
Gyula mérnök.                                                  Ing. Jozef Belovič

A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 
 

-2010.7.6- án15.00 órakor a kamerarendszeren keresztül észlel-
ve volt, hogy a temetőben szemét kiszórására került sor, amit 
H. L szórt ki. A nevezett pénzbírságot kapott 10,-€ nagyságban.
-2010.7.7- én telefonon jelentették, hogy a Molnár utcában 
00.10 órakor hangosan szórakoznak. A KR járőrszolgálata fel-
hívta a lakók figyelmét, hogy halkítsák le a zenét és ne zavarják 
az éjszakai nyugalmat, amit meg is tettek. 
- 2010. júĺius 10- én  17.00 órakor a járőrszolgálat telefonon ér-
tesítést kapott, hogy az Alvég utcában, családi házban robbanás 
történt. A valóságról való meggyőződés után a helyszínen me-
gállapították, hogy a robbanás következtében P.V. személy 
megsérült, akit sérüléseivel kórházba szállítottak. 
- Névtelenül volt 2010.7.23- án jelentve, hogy a Vermek halas-
tónál  ismeretlen  férfi  fekszik.   A  helyszínen  megállapították, 
hogy  R.M. személyről van szó, aki községünk lakosa, és erő-
sen ittas állapotban van. Az orvosi vizsgálatot elutasította. 
- 2010.7. 24 - én  16.30 órakor jelentették, hogy a Duslo rt. vál-
lalatnál robbanás keletkezett. A községi rendőrség járőrszolgá-
lata a tényről meggyőződött  és az állami rendőrséggel közösen 
irányította  a  forgalmat  és  biztosította,  hogy  a  meghatározott 
helyre ne haladjanak be. 
- 2010. 7. 29-én  20.30 órakor telefonon jelentették, hogy 
a vasúti állomásnál a víztárolónál ismeretlen személy található. 
Erős esőzés után feküdt a magas fűben. Nyomozással 
a járőrszolgálat megállapította, hogy  a kiskorú  P.M. alapisko-
lás lányról van szó, aki erősen ittas állapotban volt – vérében 
1,75 ezrelék volt az alkoholszint. A községi járőrszolgálat a ne-
vezettet elvezette orvosi kivizsgálásra, majd kórházi kezelésre. 
Az eset továbbítva volt a Munka-, Szociális és Családügyi Hi-
vatalba Sellyére további kivizsgálásra. 
- 2010. augusztus 8 – án 20.15 órakor a járőrszolgálat által volt 
figyelve  egy európai letartóztatással hosszan keresett személy, 
M.S., aki a községi rendőrség és a Sellyei Körzeti Rendőrség 
közreműködésével le lett tartóztatva. A Sellyei Körzeti Rendőr-
ség a nevezettet átvette és átadták a szabadságvesztést le-
töltendő intézetbe. 
-2010.8.4 - én volt jelentve, hogy S.K. pozsonyi tulajdonos kert-
jéből „Amfora“ régiségek lopására került sor. A járőrszolgálat 
bejegyezte a tett színhelyét és az eltulajdonított tárgyak után 
nyomozni fog. 
-2010. augusztus 7- én 22.00 órakor ellenőrzés volt végezve 
kiskorúak és fiatalkorúak alkoholfogyasztásának a megállapítá-
sára. Az ellenőrzés alatt alkoholvizsgálatnak vetették alá  K.S. 
kiskorút, akinél a mérés  0.38 mg/l–t állapított meg, ami átszá-
mítva 0.79 ezrelék alkohol az egy légzésre. Az esetet bejegyzés 
után vizsgálni a fogja a községi rendőrség. 
- 2010.8.13-án szomszédok közti nézeteltérés volt jelentve Fel-
ső Jatóról.  A járőrszolgálat mindkét szomszéddal való megbe-
szélés után figyelmeztette őket  tettükre úgy, hogy az elég volt 
a kihágás megoldására. Mindkét fél figyelmeztetve lett, hogy 
abban az esetben, ha a nézeteltérések  újra folytatódnának, 
a vitát folytathatják bírósági úton. 
-2010.8.14 – én 16.00 órakor kihívták a községi rendőrség já-
rőrszolgálatát elvált házastársak vitájához. A járőrszolgálat a 
megérkezés után megállapította, hogy egyik fél sem akar felje-
lentést tenni. A járőrszolgálat részéről figyelmeztetést kaptak 
nem megfelelő viselkedésükre. 
- 2010.8.14-én 19.30 órakor a járőrszolgálat értesítést kapott, 
hogy a  „Metropol“ vendéglőnél a járdán egy férfi fekszik. 
A járőrszolgálat megérkezésekor megállapította, hogy A.R. tor-
nóci lakosról van szó, aki erősen ittas állapotban volt. Tekintet-
tel arra, hogy a községi tűzoltók az illetőt ismerték, elvitték ha-
za. Orvosi kivizsgálást nem kért  és nem is volt ok az orvos ki-
hívására. Másnap be volt hívatva a községi rendőrségre, és 20 ,-
€. pénzbírságot kapott. 
A községi rendőrség tájékoztatja a kiskorú gyerekek és fia-
talkorúak szüleit, hogy a nyári szünidőben végzett ellenőr-
zések során  elöfordultak olyan esetek, ahol a kiskorú és fia-
talkorú gyerekek alkoholos hatás alatt voltak (elég magas 
fokú ittasságban) és némely esetben a kiskorúak 21.00 óra 
után is a vendéglőipari berendezésekben tartózkodtak törvé-
nyes képviselőjük nélkül.  Ezzel figyelmeztetünk a SZK 
Nemzeti Tanácsa  214/2009-es törvényének 2 -es §   1. és  3 
–as bekezdésére, ahol a cikkely be nem tartásakor 
a törvényes képviselőt 33,-€ pénzbirságra lehet büntetni.  
                                                                     A községi rendőrség 
 

A gyerekek halászversenye 
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 2010.8.1 - én kezdődött a  Nitra-Šaľa  

II.A osztálya új évadja. 
A bevezető mérkőzésen döntetlen született. 
1. forduló: Tornóc – Rišňovce 2:2  (0:1) 
A hazaiak nem használták ki a mérhetetlen
mennyiségű esélyt.  A második félidőre a
hazaiak a verseny állását megváltoztatni
való elhatározással álltak fel a mezőnyre.
De a 70. percben már 0:2 volt. A hazai
Takáč kiállítása után legalább a végén
Kukla 2 góllal kiegyenlített. 
Bíró: Rumančíl, 150 néző. 
A forduló felállásában Ölvecký M. 
2. forduló: Tornóc –Čakajovce  0:3 (0:2) 
A búcsúi mérkőzésre 120 néző jött el, akik
elégedetlenek voltak az eredménnyel,
valamint a hazaiak játékával.   Bíró: Farkaš 
3. forduló: Kynek – Tornóc  0:3 (0:1) 
Átázott pályán szolíd labdarúgást
játszottak. Vríčan gólja után a vendégek
vezettek. A 2.félidőben Dymák M. 2 gólt
adott. 
Biró: Bernát, 60 néző. 

Már hagyománnyá vált, hogy Szent
Cirill és Szent Metód ünnepnapján 
Tornóc község a községi hivatallal és 
a labdarúgóklubbal közösen  
minilabdarúgó versenyt szervez a 

polgármester kupájáért. 
Ebben az évben a szervezők 2010. 
július 3–ára döntötték el megszer-
vezni a versenyt, a Falunapok kere-
tén belűl, valamint a községben a 
szervezett labdarúgás 80. évfordu-
lójának a tiszteletére.   
A  turnéba  15   csapat   nevezett  be,  
ebből 5 tanulókból álló csapat. 
A csapatok 3 csoportba lettek 
elosztva. „A“ és „B“  fő csoport, és a 
„C“ csoport a fiatalok csoportja.  
Az  „A“ csoportban ezek a csapa- 
tok voltak a következő eredményel: 
FC Schalke - Laky Trans 2:0 
Portoriko – W-Team            11:0    
Machine – FC Schalke 1:6 
Laky Trans – Portoriko 0:2 
W-Team – Machine 1:7 
FC Schalke – Portoriko 7:0 
Laky Trans – W-Team 7:0 
Machine – Portoriko 0:0 
FC Schalke – W-Team 7:0 
Laky Trans – Machine 0:4 
 

„B“ csoport  
Dynamo – FC Nantes 4:2 
Karlubík – Vymáhači 0:8 
ŔŔŔ... – Dynamo 0:9 
FC Nantes – Karlubík 6:0 
Vymáhači – ŔŔŔ... 7:0 
Dynamo – Karlubík 6:0 
FC Nantes – Vymáhači 2:5 
ŔŔŔ... – Karlubík 4:1 
Dynamo – Vymáhači 2:1 
FC Nantes – ŔŔŔ... 5:4 

A kádert alkották: – Sedlár, Bleho, Vričan
M., Sklenár, Ölvecký, Klincko Tomek,
Vričan J., Legner, Obycký, Dymák, Kukla,
Székházi, Takáč, Barány, Vrba, Turoci. 
4. forduló – Tornóc – Lužianky 5:1 (2:0)
A hazaiak az 50. percben 3:0 re vezettek,
Lužianky igyekezett a mérkőzést dramati-
zálni, de Tornóc újabb 2 gólt adott.
A vendégek számára az eredmény kegyet-
len.          Bíró: Vanyo, 100 néző. 
1. Čakajovce 4 4 0 0 20:4 12 
2. V.Zálužie 4 4 0 0 10:1 12 
3. Rumanová 4 3 0 1 16:3 9 
4. Svätoplukovo 4 3 0 1 9:4 9 
5. Tornóc 4 2 1 1 10:6 7 
6. Hájske 4 2 0 2 9:8 6 
7. P.Kesov 4 2 0 2 7:7 6 
8. Rišňovce 4 1 1 2 8:12 4 
9. Jarok 4 1 1 2 5:10 4 
10. Cabaj-Čápor 3 1 0 2 6:9 3 
11.Mojmírovce 4 1 0 3 3:9 3 
12.Kynek 4 1 0 3 5:13 3 
13. Selice 4 0 1 3 3:16 1 
14. Lužianky 3 0 0 3 2:11 0 
                                                                        

Serdülők 
Tornóc – N.Sady 3:1 (1:0) 
Neded – Tornóc 9:2 (6:1)   Sztojka, Planko 
1. Neded 3 3 0 0 23:3 9 
2. Dražovce 3 2 1 0 7:3 7 
3. Mojmírovce 4 2 0 2 15:4 6 
4. Hájske 4 2 0 2 14:10 6 
5. H. Kráľová 2 2 0 0 5:3 6 
6. V. Zálužie 3 1 1 1 5:5 4 
7. Tornóc 2 1 0 1 5:10 3 
8. Kráľová n/V 2 1 0 1 5:14 3 
9. N. Sady 2 0 1 1 4:6 1 
10.Cabaj-Čápor 4 0 1 3 5:15 1 
11.Jarok 3 0 0 3 1:16 0 
 

A tanulók  
H. Kráľová – Tornóc 10:0 (3:0) 
 
 

Aktualitások: 
 Patáč   lemondása után a klub új elnöke 
Janáč lett. Takáč  helyére Molnár  került 
a vezetőségbe. 
A labdarúgóklub ezúton köszöni  Vološin 
úr szponzori ajándékát.  
                                          feldolgozta: Š. Kočiš 

Az  „A“ csoport táblázata 
1. FC Schalke 4 4 0 0 22:2    12 
2. Portoriko 4 2 1 1 14:7 7 
3. Machine 4 2 1 1 11:7 7 
4. Laky Team 4 1 0 3  7:8 3 
5. W-Team 4 0 0 4     1:32       0 
 

A „B“ csoport 
1. Dynamo 4 4 0 0 21:3    12 
2. Vymáhači 4 3 0 1 21:4      9 
3. FC Nantes 4 2 0 2 15:13 6 
4. ŔŔŔ... 4 1 0 3  5:25    3 
5. Karlubík           4       0       0      4       1:24     0 
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A tanulók fináléja: FC Kaviareň–FC Lekáreň   1:2 
Helyezés : 1. FC Lekáreň;  2. FC Kaviareň;   
3. FC Ševčík;  4. FC COOP Jednota;  5. FC Stoj-
kovci 
A fő versenyben az  „A“ csoportból a negyeddöntőbe 
FC Schalke és  Portoriko csapata jutott be jobb 
részeredménnyel a Machinetól és a „B“ csoportból a 
Dynamo és Vymáhači.  
A csoport első helyezettje a másodikkal rendszerben 
játszottak. 
FC SCHALKE –  VYMÁHAČI               7 : 0   
DYNAMO       –   PORTORIKO             5 : 0 
A szünidőben a tizenegyes lövések versenye zajlott 
le. Ebbe a versenybe  44 felnőtt  és  32 tanuló lövő 
jelentkezett be. 

                  Tornóc község polgármestere kupájáért folyó minilabdarúgó verseny XV. évfolyama 
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A tanulók versenyében 8 lövés után Tomáš Krupa nyert, 
2.helyezett Milan Keszeli és a 3.helyezett Kristián Szabo. 
A felnőttek versenyében az első helyet Tomáš Jančár szerezte 
meg, 2.helyezett Tomáš Čerhák, 3.helyezett  Vladimír Klincko. 
A győztesnek 15 pontos lövése volt. 
A 3.helyért   VYMÁHAČI – PORTORIKO     3 : 5 
Finálé         FC SCHALKE – DYNAMO          3 : 2 
Schalke megvédte elsőségét az  előző évekből. Játszottak: Szitás 
M., PuskásT., 
Puskás Sz., Klincko V., Boženík J., Jamrich M., Obycký J., 
Žigárdi M., Lencsés T. és Doboš D. 
Az első 4 helyezett: 1. FC Schalke;           2. Dynamo 
                                 3. Portoriko               4. Vymáhači 
Fő bírók : Mgr.Juraj Boženík, Lórant Horváth  
Tanulók turnéja:  Ferdinand Vančík és Vladimír Baluška  

 Feldolgozta: Mgr. Juraj Boženík             

 
 

A projektot anyagilag támogatta
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
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