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  ZO ŽIVOTA OBCE
Čas na zmenu?

Slovné spojenie čas na zmenu sa v posledných ro-
koch skloňuje stále viac a viac, čo to ale znamená? 
V akom časovom horizonte má tá zmena nastať? 
Kedy bude splnená definícia tejto vety? Pri zmene 
volíme vždy srdcom, rozumom, emóciami či skú-
senosťami, avšak čo tá zmena znamená? Momen-
tálne stojíme pred týmto rozhodnutím pri voľbách 
prezidenta, onedlho pri voľbách do Európskeho 
parlamentu, o rok pri parlamentných voľbách... 
Vyberáme si tú svoju zmenu a čakáme na jej vý-
sledok. A práve preto, aby sme si vedeli vnútorne 
odôvodniť, či to bol dobrý krok, alebo nie, je dô-
ležité, aby sa spätne robil aj odpočet začatej, resp. 
ukončenej práce. Pri vládach sa zvykne hovoriť o 
prvom odpočte za prvých 100 dní. 
Naša obec prešla rovnako určitou zmenou pri po-
sledných voľbách. Niekto zmenu vítal, niekto už 
menej. Avšak je to bežný kolobeh života, ktorý je 
prirodzeným vývojom. Za ten krátky čas od vo-
lieb sa začali zmeny aj u nás. Sú postupné a možno 
pre niekoho pomalé, avšak je nutné si uvedomiť, 
že zmena len pre zmenu nie je prínosná, musí byť 
riadne pripravená, predovšetkým rokmi zaužívané 
postupy sa dajú meniť len po častiach. 
Od začiatku sa potýkame s problémami neodo-
vzdaného úradu, vymazaných mailov a chýbajú-
cich dokumentov. Tieto problémy sťažujú progres 
celej obce, komplikujú našu prácu a nútia nás riešiť 
minulosť namiesto toho, aby sme sa sústredili na 
budúcnosť. Dlhodobo očakávame optickú sieť v 
obci, na ktorú je naviazaná aj rekonštrukcia obec-
ného kamerového systému. Keďže kroky, ktoré sa 
podnikli v roku 2018, neboli úspešné a optická sieť 
aj napriek pravidelným ubezpečeniam zo strany 
vedenia obce stále nie je, musela naša obec vrátiť 
dotáciu na rekonštrukciu kamerového systému. 
Práve aj vďaka neodovzdaniu agendy, ako aj ľaho-
stajnému prístupu a nedostatku času nebolo tento 
problém možné vyriešiť štandardnou cestou. Po-
darilo sa nám v hodine dvanástej vyriešiť rekon-
štrukciu multifunkčného ihriska, ktoré v najbliž-
ších dňoch bude odovzdané do užívania a budú 
ho môcť využívať všetci obyvatelia. Rovnako pri 
tomto ihrisku plánujeme tento rok postaviť worko-
utové ihrisko, aby sa športový areál využíval ešte 
viac. Týmto krokom by sme mohli vytvoriť kom-
plexný priestor na beh, cvičenie a športové vyžitie 
na multifunkčnom ihrisku. Z tohto dôvodu sa v 
súčasnosti začínajú práce aj na osvetlení chodníka, 
ktorý vedie cez areál futbalového ihriska.
Od začiatku sa pasujeme s problémami pri moder-
nizácii biologicko – chemickej učebne, pretože bý-
valé vedenie obce neodoslalo  verejné obstarávanie 
na kontrolu príslušným orgánom. V tomto prípade 
verejné obstarávanie zabezpečovala externá osoba 
mimo obecného úradu. Podobné nedostatky sme 

riešili aj pri projekte výstavby zberného dvora, kto-
ré sa nám nateraz podarilo doriešiť.
Na naše prekvapenie a zdesenie sme zistili, že je-
den zo chýbajúcich dokumentov bol rozhodnu-
tím inšpektorátu práce o uložení pokuty vo výške 
4.000,- EUR. O tomto fakte sme sa dozvedeli ná-
hodne na základe telefonátu na inšpektorát práce, 
teda uloženie pokuty už bolo právoplatné, nebo-
lo možné sa voči pokute odvolať a obec ju musela 
uhradiť.
Za tých pár mesiacov sa nám podarilo posunúť aj 
niektoré stagnujúce projekty, momentálne prebie-
ha diskusia a úprava rozpočtu na rekonštrukciu 
budovy starej fary oproti obecnému úradu, ktorá je 
plánovaná ako kultúrnospoločenské centrum obce 
a je jednou z priorít. Ďalej sme našli riešenie pri vý-
stavbe hasičskej zbrojnice, kde obec mala v pláne 
rekonštruovať budovu bývalej kotolne v škole. Pri 
tomto pláne je však problémom nevysporiadaný 
pozemok vo vlastníctve obce, ako aj prístupová 
komunikácia a samotná výška nákladov rekon-
štrukcie. V súčasnosti sa snažíme o vybudovanie 
hasičskej zbrojnice v inej budove s využitím dotač-
ných zdrojov a za oveľa prijateľnejších finančných 
prostriedkov. Spracovali sme monitorovacie sprá-
vy na projekty: Verejné osvetlenie a Intenzifikácia 
triedenia odpadov v obci Trnovec nad Váhom. 
V nadväznosti na vynikajúce výsledky triedenia 
odpadov v obci sme sa rozhodli zrealizovať v naj-
bližšom období kúpu cca 500 kusov 120 l modrých 
nádob na papier do domácností, pre zlepšenie trie-
denia tejto komodity.
Do života sme dostali aj inovácie: SMS rozhlas, 
kde občania zaslaním textu REGISTRACIA na tele-
fónne číslo 0903 922 282 sa prihlásia do tohto SMS 
rozhlasu a následne dostávajú aktuálne informácie 
o živote v obci. Takisto funguje aj aplikácia Moja 
obec pre I-phony a aplikácia Trnovec nad Váhom 
pre androidové telefóny.  V priebehu mesiaca feb-
ruár sme v našej obci na webovej stránke spustili 
aj podnet pre starostu, ktorým je  možné nahlásiť 
podnety, resp. pripomienky, dotazy a pod. a po ich 
zodpovedaní sú zverejnené otázky aj odpovede.
Zapojili sme sa aj do výzvy o dotáciu z rozpočtu 
Úradu vlády, kde sa uchádzame o dotáciu na vy-
budovanie detského ihriska vo výške 11.126,- EUR, 
rovnako sme sa zapojili do projektu Opatrovateľ-
ská služba v obci Trnovec nad Váhom cez Operač-
ný program Ľudské zdroje o dotáciu na mzdu te-
rénnych opatrovateliek vo výške 58.983,60 EUR. V 
súčasnosti finišujeme so žiadosťou o dotáciu na re-
konštrukciu šatní na futbalovom štadióne vo výške 
približne 15.000,- EUR.  
Našim zamestnancom sa podarilo zvládnuť aj s 
chýbajúcou technikou zimnú údržbu, za čo im 
patrí obrovská vďaka. Zároveň sme zrekonštruo-
vali chodník na cintoríne v Hornom Jatove, ktorý 



    2

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom sa konalo 4. februára 
2019 za účasti ôsmich poslancov, ktorých privítal 
starosta Mgr. Berecz. Prvým bodom programu 
bola správa o plnení uznesení, v ktorej hlavná 
kontrolórka obce informovala o platnosti revízií 
komínov, vyhradeného technického zariadenia, 
plynových kotlov, bleskozvodov a elektroinštalá-
cie na budovách vo vlastníctve a správe obce. Na 
základe kontroly hlavná kontrolórka odporúča 
vykonať opakované revízie bleskozvodov a elek-
troinštalácie v kratších lehotách s prihliadnutím 
na výkyvy počasia, aby sa čo najlepšie ochránil 
majetok obce. 
Ako uviedol starosta, materiály dostali poslanci 
v dostatočnom predstihu a boli prerokované aj v 
komisiách OZ. Poslanci schválili rozpočet obce 
na rok 2019, na návrh komisie finančnej, podni-
kateľskej a nakladania s majetkom obce schválili 
pridelenie dotácií z rozpočtu obce organizáciám a 
združeniam, ktoré na území obce pracujú a splni-
li podmienky na poskytnutie dotácie. 
V ďalšom bode programu poslanci schválili ná-
vrh štatútu obce, keďže doteraz bol platný štatút 
z roku 1994. Vzhľadom na množstvo zmien v le-
gislatíve bolo potrebné tento dokument prepra-
covať a prispôsobiť platným zákonom.
Obec každoročne môže prepočítať výšku prí-
spevku na prevádzku a mzdy na deti v mater-
skej škole a základnej škole. Na základe jednaní s 
riaditeľkou školy a vedúcou školskej jedálne bol 
schválený príspevok podľa reálnych požiadaviek 
na základe návrhu rozpočtu, ktorý predložili. 
Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariade-
nie o dotáciách z prostriedkov obce, kde z doteraz 
platného znenia bola vypustená klauzula, že sa 
môžu podporiť len aktivity realizované na území 
obce. Zvýšila sa aj výška dotácie, ktorú môže po-
skytnúť starosta obce bez súhlasu poslancov OZ.
Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v prospech M. Pallera a jeho 
manželky bol schválený ešte v minulom voleb-
nom období, na tomto zasadnutí bola schválená 
kúpna zmluva, aby sa celý predaj mohol uzavrieť. 
Obec sa už viackrát pokúsila predať nehnuteľnosť 
– byt č. 1 v bytovom dome 502, ani jedno kolo 
obchodnej verejnej súťaže nebolo úspešné. Na 
tomto zasadnutí na základe odporúčania členov 
komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania 
majetkom obce poslanci schválili zámer predaja 
tohto majetku v 5. kole OVS, spôsob predaja, ná-
vrh kúpnej zmluvy, podmienky 5. kola obchodnej 
verejnej súťaže a súťažnú komisiu na posúdenie 
predložených návrhov, ich vyhodnotenie a výber 
a určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže.
Poslankyňa K. Tusková, predsedníčka komisie 

bol už dlhodobo v zlom technickom stave. Pripra-
vujeme na mesiac apríl rez stromov na Lipovej ulici, 
ako aj na cintoríne. Po dlhej dobe sa nám podarilo 
obnoviť vysielanie rozhlasu, ktoré však stále nie je 
ideálne, pretože jeho funkčnosť v celej obci nie je na 
rovnakej úrovni. Pri rozhlase bolo viacero porúch, 
niektoré z nich sa podarilo už odstrániť a na iných 
sa ešte stále pracuje. Počas tohto obdobia sme sa pa-
sovali aj s mnohými poruchami, či už na kúrení v 
obecných bytovkách, kanalizácii v obci a v obecných 
bytovkách a pod.
V spolupráci so školou riešime nadchádzajúce stra-
vovanie v školskom zariadení od nového školského 
roka. O tejto skutočnosti budú postupne rodičia na-
šich žiakov informovaní.  V rámci podpory mladých 
rodín pripravujeme na najbližšie zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva smernicu o príspevku pri narodení 
dieťaťa, po schválení tejto smernice by obec mohla pri 
narodení dieťaťa za splnenia podmienok určených 
danou smernicou poskytnúť nenávratný príspevok 
až do výšky 100 EUR. Táto smernica bude podliehať 
schvaľovaniu na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
dňa 29.4.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že si uvedo-
mujeme potrebu aktivizácie mladých ľudí do života 
obce, pripravujeme v najbližšej dobe založenie mlá-
dežníckeho parlamentu, ktorý by mohol navrhovať a 
pripravovať akcie v obci, resp. dávať pripomienky na 
zlepšenie chodu obce.
Takisto sme nezabudli aj na kultúrne akcie v obci. 
Na Medzinárodný deň žien sme každú návštevníč-
ku nežného pohlavia  na našom úrade obdarovali 
kvetinou. V najbližšej dobe pripravujeme už tradič-
ný Deň Zeme, skrášlenie vojnových hrobov v obci, 
stavanie mája so zábavou, zraz motorkárov, obecné 
dni a pod. Obecné dni budú prebiehať v dňoch 28.6.-
29.6.2019. Na termín 28.6.2019 máme potvrdené vy-
stúpenie kapely Shockband. Hlavný účinkujúci na 
29. 6. 2019 bude Adam Ďurica. Obecnými dňami nás 
budú sprevádzať moderátori rádia Anténa Rock a to 
Sifón a Ľupka.
Našich pomyselných 100 dní bolo ako vidieť plných 
práce, rokovaní a snáh o vyriešenie existujúcich ale-
bo novovzniknutých problém.  Našou snahou je 
vytvoriť spoluprácu s jednotlivými organizáciami 
pôsobiacimi v obci, ale aj spoluprácu medzi jednot-
livými obcami nášho okresu, alebo miestnej akčnej 
skupiny VITIS. Postupne objavujeme neodovzdanú 
agendu, vďaka tomu posúvame ďalej projekty, kto-
rými by sme radi zveľadili našu obec, analyzujeme 
naše možnosti, zdroje, či už finančné alebo personál-
ne a na základe týchto analýz plánujeme svoje ďalšie 
kroky. V najbližších číslach našich novín Vás bude-
me naďalej informovať o dianí v obci, ako aj o jed-
notlivých krokoch úradu, či už stručným prehľadom 
formou odpočtu, alebo konkrétnejšími článkami. Čas 
na zmenu? Začali sme!    Mgr. Oliver Berecz
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika
          Blahoželáme jubilantom 

   Valéria Čelitková
   Mária Takáčová
   Rozália Élesová
   Anna Marčeková
   Helena Mackyová
   Ľudmila Okruhlicová
   Margita Alaksová
   Mária Lelovicsová
   Ján Béreš
   Matilda Miklásová
   Terézia Rábiková
   Gizela Szeteiová
   Rozália Ivaničová
   František Mészáros
   Ján Csányi
   Viktor Takáč
   Klára Brenkusová
   Valéria Gubišová
   Jozefína Lobodášová
   Alojz Baláž
   Valéria Belická
   Mária Huláková
   Terézia Mezeiová
   Helena Benková

   Narodili sa
   Juraj Batyka
   Adam Holos
   Mário Lakatoš
   Peter Malko
   Branislav Matteo Polák
   Emily Rakovičová
   Markus Mocko

   Opustili nás
   Helena Hátašová, 90-ročná
   Karol Horváth, 53-ročný
   Anna Tóthová, 77-ročná
   Edita Szökeová, 97-ročná
  Štefan Žáčik, 79-ročný     

športu, školstva, mládeže a kultúry pri OZ oboznámila poslancov 
s plánom práce komisie na rok 2019, kde okrem tradičných podu-
jatí – Deň Zeme, stavanie mája, Deň obce, turnaj o pohár starostu, 
Rozlúčka s letom, posedenie so seniormi a vianočné trhy uskutoční 
komisia aj niekoľko nových, napr. plánujú obdarovať ženy kvetinou 
pri príležitosti MDŽ, položiť vence k pamätníku na miestnom cinto-
ríne a koncom roka odhaliť pamätník generála Jána Goliana. 
V tomto bode Mgr. Berecz informoval prítomných o rokovaní s ria-
diteľom Slovenského pozemkového fondu v Nových Zámkoch, kde 
obec požiadala o delimitáciu pozemkov  na Robotníckej ulici, ide 
o príjazdovú cestu k bytovkám a okolité pozemky. Obec by mohla 
do vlastníctva získať viacero pozemkov, ktoré sú v správe SPF a v 
budúcnosti ich určite budeme žiadať, aby sme mohli začať napr. s 
rekonštrukciou týchto komunikácií, dodal starosta.
Starosta informoval poslancov, že obec plánuje vyhlásiť výberové 
konanie na dodávateľa stravných lístkov, ktoré dostávajú zamest-
nanci úradu vo výške 3,60 Eur. Poslanec PaedDr. Suba, PhD. navr-
hol navýšiť sumu stravného na štyri eurá, takže stravné lístky budú 
obstarané v tejto výške. 
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo ďalším bodom, diskusiou, do 
ktorej sa prihlásil starosta Mgr. Berecz a navrhol termíny rokovaní 
na rok 2019, ktoré poslanci aj schválili. Zastupiteľstvo bude mať svo-
je zasadnutia takto:
29. 4. 2019
17. 6. 2019
9. 9. 2019
25. 11. 2019
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. oboznámil poslancov s problematikou, 
ktorou sa zaoberali na svojom stretnutí členovia komisie životného 
prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva. Informoval, že 
členovia plánujú rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme aj v spolu-
práci so základnou školou, poukázal na situáciu s budovaním chod-
níka pri Merkante, keď obyvatelia nemajú vybudovaný bezpečný 
priechod do časti obce Nový Trnovec. Pokiaľ ide o optickú sieť, tu 
poslanec navrhol osloviť firmy ako Orange a Telekom, keďže spolu-
práca s firmou Carisma je problematická. Ďalej PaedDr. Suba, PhD. 
oboznámil poslancov s projektom širokorozchodnej trate, ktorá spojí 
územie Slovenska a Rakúska, existujú 2 varianty, logický je podľa 
neho ten, aby sa išlo v línii koridoru, ktorý je už vybudovaný, aby 
nedošlo k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej pôdy. Rovnako pri-
pomenul, že v uplynulom volebnom období sa k žiadosti o stanovis-
ko k tejto stavbe obec nevyjadrila. Posledným príspevkom poslanca 
bolo poďakovanie náčelníkovi obecnej polície za riešenie situácie s 
parkovaním.
Poslankyňa E. Fülöpová sa zaujímala o nefunkčné hodiny na námes-
tí a ešte upozornila, že obyvatelia, susediaci so zberným dvorom, 
sa sťažujú na prach a nečistotu a navrhla plot zakryť, aby sa týmto 
nežiadúcim vplyvom zamedzilo.
Do diskusie sa prihlásil R. Hrabovský, poukázal nevyhovujúce kú-
renie aj sociálne zariadenia  v budovách zberného dvora, starosta 
dodal, že o probléme vie, ale  najbližších 5 rokov sa môžu robiť len 
drobné úpravy. Poslanec D. Marček sa spýtal na kúpu viacúčelo-
vej techniky. Ing. Hlavatý kolegov informoval o návšteve klubu dô-
chodcov, ktorý mal byť už dávno zatvorený a dokonca bolo vydané 
naň aj búracie povolenie. 
V závere diskusie starosta oboznámil poslancov, so stanoviskom 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, na ktorý sa po voľbách do or-

gánov samosprávy obcí obrátil so 
sťažnosťou jeden z neúspešných 
kandidátov na starostu obce so 
žiadosťou o zrušenie výsledkov 
volieb. Ústavný súd si vyžiadal od 
obecného úradu všetky volebné 
materiály a po posúdení všetkých 
okolností túto sťažnosť zamietol 
ako zjavne neopodstatnenú, dopl-
nil starosta  Mgr. Berecz.
Bližšie informácie na www.trnovecnad-
vahom.sk            I. Mesárošová 
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
Mládežnícky parlament

Budúcnosť sveta leží v rukách detí a 
mladých ľudí. Sú plní nápadov, emócií, 
tvorivosti, kreativity, inovácií. Ale nie 
vždy od nás dostanú priestor na sebare-
alizáciu, zhmotnenie svojich myšlienok. 
Jednou z možností ako dať priestor mla-
dým ľuďom je  dať im priestor zapojiť 
sa do verejného diania, zapojiť ich do 
spolurozhodovania, dať im priestor na 
realizáciu ich nápadov. Mládežnícky 
parlament je nepolitická organizácia, 
ktorá je poradným orgánom starostu 
obce. Spája mladých ľudí, ktorí kráčajúc 
životom chcú byť vnímaní a vypočutí, 
chcú sa realizovať a aktívne spoluvytvá-
rať prostredie okolo seba. Jedným z na-
šich cieľov je prelomiť bariéru nezáujmu 
mladých ľudí o veci verejné a vytvoriť 
systém, ktorý by umožnil mladým ľu-
ďom spolupodieľať sa na činnosti našej 
obce. Podporiť ich nápady, tvorivosť, 
komunikáciu medzi poslancami a mlá-
dežou. Podporiť aktívnu mládež a za-
pojiť ju do organizovania kultúrnych, 
spoločenských, športových podujatí. 
Preto týmto vyzývame mladých ľudí vo 
veku od 15 – 29 rokov, ktorí majú záu-
jem aktívne sa zapojiť do diania v obci, 
majú nápady alebo inovácie, ktoré môžu 
skvalitniť alebo spestriť život v obci, 
majú chuť nielen o veciach rozprávať, ale 
ich aj pomôcť tvoriť, neváhajte a skon-
taktujte sa s nami na obecnom úrade. 
Radi sa o Vás dozvieme. Kontaktovať 
môžete starostu obce Olivera Berecza, 
starosta@trnovecnadvahom.sk, tel. 0917 
873 526 alebo Nikoletu Vargovú, obec@
trnovecnadvahom.sk, tel. 0917873524. 
Ďakujeme.              Nikoleta Vargová

Voľby prezidenta SR 
1. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnilo v sobotu, 
16. marca 2019. Podobne ako pri iných voľbách boli v našej obci boli pre 
voľbu prezidenta SR zriadené tri volebné okrsky: okrsok 1 a 2 v Miest-
nom kultúrnom stredisku a okrsok č. 3 v Komunitnom centre Horný 
Jatov. 
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 2 250 oprávnených voli-
čov. Voličom bolo vydaných spolu 932 obálok a účasť v našej 
obci bola 41,42%.

okrsok počet zapísa-
ných voličov

počet vyda-
ných obálok

účasť voličov 
v %

počet 
odovzdaných 
obálok

podiel 
odovzdaných 
obálok v %

počet plat-
ných hlasov 
všetkých 
kandidátov

podiel plat-
ných hlasov 
všetkých 
kandidátov 
v %

1 1 037 449 43,29 449 100,00 446 99,33
2 1 141 461 40,40 460 99,78 459 99,78
3 72 22 30,55 22 100,00 22 100,00

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov 
za obec Trnovec nad Váhom:

Béla Bugár - 64 platných hlasov 
Zuzana Čaputová - 448 platných hlasov 
Martin Daňo - 12 platných hlasov 
Štefan Harabin - 83 platných hlasov 
Eduard Chmelár - 27 platných hlasov 
Marian Kotleba - 105 platných hlasov
Milan Krajniak - 31 platných hlasov 
József Menyhárt - 2 platné hlasy 
František Mikloško - 18 platných hlasov 
Robert Mistrík  - 5 platných hlasov 
Maroš Šefčovič - 123 platných hlasov 
Róbert Švec - 2 platné hlasy 
Bohumila Tauchmannová - 0 platných hlasov 
Juraj Zábojník - 5 platných hlasov                          
Ivan Zuzula - 2 platné hlasy                   
                                                                 I. Mesárošová

OZNAČOVANIE OBALOV 
a triedenie odpadu

V poslednej dobe sme často mali možnosť počú-
vať z médií informácie o tom, že vláda schválila 
nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. 
V zmysle tohto zákona je obec povinná vypočítať 
mieru triedenia odpadov a na základe výsledného 
percenta vytriedenosti je obci uložený poplatok. 
Pred platnosťou tohto zákona bol zákonný popla-
tok pre našu obec vo výške 5,17 EUR za tonu. Naša 
obec dlhodobo dosahuje dobré výsledky v triedení 
odpadov, za rok 2018 to bolo až 62,19% vytriede-
ných zložiek. Toto číslo je neuveriteľné a všetkým 
Vám patrí obrovská vďaka, že triedite odpady. Na 
základe tohto údaju bude mať naša obec zákonný 
poplatok za uloženie odpadu vo výške 7 EUR za 
tonu, čo je najnižší možný poplatok v zmysle záko-
na. Aj na základe tohto je vidieť, že triedenie okrem 
ekologického zmyslu, má aj ekonomický zmysel, 

pretože čím viac odpadu vytriedime, tým bude 
menší poplatok pre obec a tým pádom aj pre Vás 
občanov. Okrem tohto aj na základe množstevné-
ho zberu, ktorý máme v obci zavedený, máte mož-
nosť šetriť svoje peňaženky triedením odpadov, v 
zmysle logiky čím viac vytriedim, tým menej ko-
munálneho odpadu (do čiernej nádoby) vyhodím. 
Za rok 2018 sme ako obec vyprodukovali 369 950 
kilogramov komunálneho odpadu, zároveň za celý 
rok bolo vyvezených 15 555 kusov nádob, tak-
že priemerne jedna nádoba vážila 23,78 kilogra-
mu. Priemerné množstvo komunálneho odpadu v 
Nitrianskom samosprávnom kraji za rok 2017 na 
jedného obyvateľa bolo 463,21 kilogramu. V našej 
obci za rok 2018 je priemerné množstvo komunál-
neho odpadu na obyvateľa len 131,33 kilogramu. 
Keďže si uvedomujeme, že toto je hlavne Vaša zá-
sluha, tak sa ako obec snažíme Vás čo najviac pod-
poriť, preto v roku 2019 plánujeme k naším žltým 
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  Podnet pre starostu
Tí z obyvateľov, ktorí navštevujú webovú stránku obce, 
ale aj tí, ktorí dostávajú správy miestneho rozhlasu pro-
stredníctvom SMS a aplikácie, si určite všimli novinku, 
ktorú sme rozbehli v mesiaci február. Nazýva sa „podnet 
pre starostu“.
Rozhodli sme sa ho v našej obci zaviesť z dôvodu 
lepšej komunikácie s  občanmi, aby prípadné podne-
ty a návrhy na zlepšenie života v obci mohli občania 
smerovať priamo na starostu. Každý jeden podnet 
zadaný cez túto funkcionalitu našej stránky mi prí-
de priamo do mailu a vieme vďaka tomu rýchlejšie 
reagovať. Podnet pre starostu bol zároveň aj jeden z 
bodov môjho volebného programu a som rád, že sa 
nám to podarilo v krátkej dobe uviesť do života. 
Od spustenia podnetu pre starostu prišlo 5 podne-
tov od občanov. Zodpovedané boli všetky, pokiaľ 
ide o ich riešenie, tam záleží na type podnetu. Jeden 
podnet vyriešila priama odpoveďou, ďalší opravou 
, ktorá bola urobená do týždňa a ostatné podnety sú 
v riešení, ale keďže sa jedná o komplexné podnety 
vyžadujúce projektovú dokumentáciu, stavebné po-
volenie a pod., realizujeme ich v najbližšom čase. 
Dôležité však je, že občania sa pomocou podnetu 
pre starostu dozvedeli o priebehu riešenia svojho 
podnetu. Takisto je veľmi dobré, že pri poruche roz-
hlasu, sme vedeli rýchlo zareagovať a v priebehu 
týždňa poruchu odstrániť.
Mnohí občania okrem tejto možnosti využívajú štan-
dardné spôsoby, a to facebook alebo osobné stretnu-
tie. Veľmi nám pomohlo pri komunikácii s občanmi, 
že sme začiatkom roka  2019 spustili SMS rozhlas a 
aplikáciu pre smartfóny. 
V SMS rozhlase aj v aplikácii poskytujeme občanom 
okamžité informácie o dianí v obci, dostávajú týmto 
spôsobom informácie o poruchách, odstávkach, kul-
túrnych akciách, športových akciách a pod. Máme 
týmto spôsobom možnosť informovať našich obča-
nov o všetkých aktuálnych a dôležitých udalostiach 
týkajúcich sa obce.                
Mgr. Oliver Berecz

Zasadnutie výkonnej rady VITIS na 
našom obecnom úrade

V našej obci sme 13. 3. 2019 hostili výkonnú radu 
miestnej akčnej skupiny VITIS. Jedná sa o združenie 
obcí, ktorého členom je aj obec Trnovec nad Váhom. 
Dokopy táto skupiny združuje 11 obcí a na stretnu-
tí, ktoré sa konalo v zasadačke obecného úradu, 
bolo celkovo prítomných 10 starostov.
 Takéto podujatie sa u nás konalo prvýkrát a sme 
veľmi radi, že sme práve pri takomto dôležitom 
stretnutí mohli pohostiť starostov obcí tohto združe-
nia. Stretnutie bolo dôležité hlavne pre organizácie, 
združenia a spolky, ktoré sa v  obciach združených 
vo VITIS nachádzajú. Keďže sa mohli uchádzať o 
nenávratný finančný príspevok až do výšky 3000,- 
EUR, o tejto skutočnosti sme informovali obyvate-
ľov aj prostredníctvom našej webovej stránky. 
Z našej obce sa do výzvy zapojila Telovýchovná 
jednota Dynamo Trnovec nad Váhom s projektom 
„Rozvoj a podpora stolného tenisu detí a mládeže 
inovatívnym spôsobom v obci Trnovec nad Vá-
hom.“ Práve na spomínanej výkonnej rade prebie-
halo prvé kolo schvaľovania Žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na podporu činnosti združení a 
spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 
NSK. 
Môžeme skonštatovať, že výkonná rada schválila 
všetky predložené žiadosti a tým ich posunula na fi-
nálne schvaľovanie Nitrianskemu samosprávnemu 
kraju, ktorý definitívne rozhodne o schválení, resp. 
neschválení príspevku pre združenia, organizácie a 
spolky. 
Zároveň dňa 26.3.2019 sa v priestoroch Miestneho 
kultúrneho strediska v našej obci konalo aj zasadnu-
tie Valného zhromaždenia miestnej akčnej skupiny 
VITIS. Sme veľmi radi, že naša obec mohla v priebe-
hu jedného mesiaca hostiť tieto dve veľmi dôležité 
podujatia, ktoré majú priamy vplyv aj na život v na-
šej obci. Keďže zasadnutie Valného zhromaždenia 
sa konalo až po uzávierke článkov našich novín, o 
jeho priebehu Vás budeme informovať v najbližšom 
čísle našich novín.                           Mgr. Oliver Berecz

a zeleným nádobám v domácnostiach dokúpiť aj modré nádoby na 
papier a rozdať Vám ich do domácností, aby ste mali pohodlnejší 
a lepší spôsob aj na triedenie tejto komodity. Zároveň Vás budeme 
priebežne počas roka informovať aj o možnostiach a spôsobe trie-
denia odpadov a pod.
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si 
však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písme-
ná a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. 
Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Naj-
častejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, tak-
že je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo skle-
nený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú 
druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame 
so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu 
alebo mlieka.                           Mgr. Oliver Berecz
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Artézska studňa a generál Golian

Na prvý pohľad dve rôzne témy. Čo majú spoloč-
né? Rád vysvetlím, ako spolu súvisia.
Najprv pár slov o artézskej studni na Sőtérovej uli-
ci. Už veľa rokov tam stojí nefunkčná a zabudnutá. 
Zvykli sme si na jej existenciu a ďalej to nerieši-
me. Nájdu 
sa však 
obyvate -
lia staršej 
generácie, 
ktorí si 
pamätajú 
jej zlaté 
časy a vo-
lajú po jej 
o b n o v e -
ní. Práve 
táto stud-
ňa zohrávala v našej obci veľmi významné miesto 
ešte počas mojich detských čias. Nemali sme pitnú 
vodu a nebol deň bez toho, aby niekto z rodiny 
nešiel po ňu k tejto studni. Vedrá na pitnú vodu a 
vážky boli povinnou výbavou každej domácnosti. 
Čakalo sa v rade a počas čakania sa vymieňali in-
formácie, chlapci poškuľovali na dievčatá a opač-
ne. Niečo ako dnešný facebook. Rozumiem tejto 
nostalgii. 
Tlak vody postupne klesal a riešením bolo posunúť 
výpustný otvor nižšie. Postupne sa v obci vybudo-
val verejný vodovod. Nebolo ulice, kde by si ľudia 
nevedeli napustiť pitnú vodu. Postupne si obyva-
telia mohli dovoliť luxus, a vodovod zatiahli až do 
svojich domov. Zrušili sa zdroje pitnej vody v uli-
ciach. Nostalgická spomienka na funkčnú artézsku 
studňu však ostala. 
Nasledoval pokus obnoviť ju opakovaným prevŕt-
aním. Žiaľ, skončilo sa to zalomením vrtáka a tak 
sa pokus skončil. Zvyšky studne chátrali. Keď som 
išiel okolo a videl som deti, ako sa naháňajú po be-
tónovej obrube, mal som obavy, aby tam nespad-
li. V minulom volebnom období tému artézskej 
studne otvoril pán Ing. Hanzlík a ja som sa pridal 
k nemu. Ako všetko, ani toto zisťovanie zo strany 
obce nebolo promptné. Nakoniec sme sa dozvede-
li, že bola oslovená firma, ktorá sa zaoberá hĺbko-
vými vrtmi. Cena: 80 000,- €. Okrem toho dnešná 
legislatíva nedovolí uskutočniť takýto vrt a nechať 
odtekať pitnú vodu bez ďalšieho využitia. Museli 
by sme zabezpečiť zásobáreň pitnej vody a napojiť 
ju na verejný vodovod. 
Odvtedy sme sa už touto myšlienkou nezaoberali, 
lebo sme uznali, že tie peniaze sa dajú v obci vy-
užiť na projekty, ktoré viac poslúžia obyvateľom 
obce. Verím, že tieto argumenty presvedčia všet-
kých zástancov obnovy tejto studne, veď artézsku 
vodu máme. Stačí prejsť niekoľko metrov smerom 

na Selice a ste pri zdroji tejto chutnej pitnej vody 
a rovnako aj v „novom“ Trnovci sa ešte nachádza 
funkčná artézska studňa.
Generál Ján Golian. Významná postava našej histó-
rie. Prvý veliteľ Slovenského národného povstania, 
ktorý povstanie pripravoval a vydal rozkaz na jeho 
začatie. Narodil sa v roku 1906 na území dnešného 
Maďarska. Vznik Československa ho zastihol ako 
dvanásťročného chlapca na území nového štátu a 
jeho rodina sa usadila v našej obci. Počas štúdií a 
počas svojho ďalšieho života sa vždy vracal do Tr-
novca nad Váhom, kde žila jeho rodina a Trnovec 
nad Váhom považoval za svoj domov. Po potlače-
ní povstania na Vianoce 1944 nemecké gestapo od-
viezlo z našej obce všetkých Golianovcov, aj tých, 
ktorí so zajatým generálom ani neboli v príbuzen-
skom vzťahu. Duchaprítomným susedom sa poda-
rilo zachrániť z príbuzných jedno malé dievčatko. 
O tom, aký význam má generál Golian v modernej 
histórii, nebudem písať. Záujemcovia sa dozvedia 
viac v dielach historikov. Nájdete tam aj charakte-
ristiku jeho osobnosti. Mňa mrzí len dlhoročné ml-

čanie na-
šej obce, 
ktorá sa k 
tejto vý-
z n a m n e j 
osobnosti 
dopos ia ľ 
v e r e j n e 
neprizna-
la. Naplno 
som si to 
uvedomil 
pred pia-

timi rokmi a postupne sa mi podarilo presvedčiť 
poslanecký zbor, aby sme to zmenili. Aj tu by som 
sa chcel poďakovať za pomoc hlavne Ing. Hanzlí-
kovi. To, že sa k tomuto hrdinovi nehlási žiadna 
obec, resp. jej obyvatelia je vidieť aj v aktuálnej an-
kete Najväčší Slovák. Ján Golian sa nedostal ani do 
prvej stovky. Jozef Gabčík je v prvej desiatke. Aj 
keď generálovou rodnou obcou nebol Trnovec nad 
Váhom, mali by sme sa tejto role konečne zhostiť.
V uplynulom volebnom období bola zriadená ko-
misia, ktorej úlohou bolo nájsť vhodné miesto na 
vybudovanie pamätníka , ktorý by mal obyvate-
ľom pripomenúť túto významnú osobnosť. Väčši-
nou hlasov komisia rozhodla, že pamätná tabuľa 
bude umiestnená v parčíku pri nefunkčnej artéz-
skej studni. Z parčíka sa stane oddychová zóna 
pre obyvateľov a artézsku studňu nahradí fontá-
na, ktorá parčík vhodne doplní po architektonic-
kej stránke. Pamätnú tabuľu plánujeme odhaliť pri 
príležitosti 75. výročia zajatia gen. Jána Goliana ne-
meckým vojskami SS 3. 11. 1944.  
Ing. Jaroslav Hlavatý 
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Ako sa žilo kedysi
Sú chvíle v živote, pri ktorých je vyšší vek výho-
dou. Starší ľudia si pamätajú mnoho vecí, o kto-
rých tí mladší vedia len málo alebo vôbec nič. 
Práve preto sú tí skôr narodení cenným zdrojom 
vedomostí a spomienok, o ktoré sa môžu podeliť s 
ďalšími generáciami.
Keďže v našej obci sa nezachovala kronika, máme 
len málo vedomostí o tom, ako sa v našej obci žilo 
kedysi. Zostáva nám len spoľahnúť sa na archív-
ne pramene a na dobrú pamäť 
našich seniorov. Komisia špor-
tu, školstva, mládeže a kultúry 
v spolupráci s Obcou Trnovec 
nad Váhom už niekoľko rokov 
organizuje besedy o tom, ako sa 
v našej obci žilo kedysi. 
V tomto roku sa beseda usku-
točnila v nedeľu, 3. marca 2019 
a na radosť organizátorov sa do 
debaty zapojili viacerí pamätní-
ci. Nad starými fotografiami si 
zaspomínali na staré časy. Ke-
ďže v tomto roku plánujeme slávnostne otvoriť 
pamätník na počesť generála Jána Goliana, jednou 
z tém, o ktorej sme si podebatovali, boli spomien-
ky na rodinu Golianovú, ktorá žila v našej obci. 
Boli to rodičia a súrodenci Jána Goliana, jedného 

z veliteľov Slovenského národného povstania, 
ktorého v novembri 1944 zajali Nemci a ktorého 
popravili v neznámy deň roku 1945. Všetkých na 
Štedrý deň roku 1944 odvliekli do koncentračných 
táborov. Po vojne sa vrátila len jeho švagriná Júlia 
a sestra Eva. 
Zaujímalo nás aj to, aké spomienky si zachovali 
prítomní hostia na druhú svetovú vojnu, ktorá 
sa pre obyvateľov našej obce skončila 30. marca 
1945, keď obec oslobodila Červená armáda. Nie 

je už veľa takých, ktorí zaži-
li tieto ťažké časy. Uplynulo 
odvtedy už 74 rokov, na sta-
ré fotografie sadol prach, na 
mnohé sa zabudlo. Aj tieto 
naše stretnutia sú príležitos-
ťou získať nové informácie, 
doplniť to, čo o minulosti už 
vieme, ale aj posedieť si v 
príjemnej a priateľskej atmo-
sfére.
Veľká vďaka patrí všetkým 
pamätníkom, ktorí si našli 

čas a svojou účasťou podporili naše podujatie, 
pánu starostovi a zástupcovi starostu Ing. Hla-
vatému, ako aj členom komisie športu, školstva, 
mládeže a kultúry pri OZ, ktorí stretnutie zorga-
nizovali.           I. Mesárošová

Medzinárodný deň žien – 8. marec
Po roku 1989 bol Medzinárodný deň žien prezentovaný ako prežitok bý-
valého režimu, ktorý ho zneužil na svoju propagandu. Tento sviatok má 
však svoje korene až v 19. storočí s súvisí s bojom žien za zlepšenie pra-
covných podmienok a neskôr za rovnoprávnosť. Organizácia spojených 
n á r o d o v v roku 1975 roz-
hodla, že 8. marec bude osla-
vovaný ako oficiálny deň žien 
celého sve- ta. Dnes sa MDŽ 
slávi v mno- hých krajinách 
ako prejav úcty k ženám a 
ich právam.
Na zasad- nutí komisie špor-
tu, školstva, mládeže a kultúry 
predsedníč- ka komisie dala 
návrh,  aby boli v tento deň 
obdarované kvetinou všetky 
ženy, ktoré navštívia náš obecný úrad. Všetky návštevníčky boli veľmi 
milo prekvapené a odchádzali okrem kvetu aj s úsmevom na tvári. Kve-
tiny rozdávali chlapci z našej základnej školy a neobišli ani klientky Za-
riadenia opatrovateľských služieb, ktoré boli veľmi dojaté a takýto prejav 
pozornosti im dobre padol. 
Vážené dámy, babičky, matky, milé dievčatá, v mene komisie športu, 
školstva, mládeže a kultúry želám každej z vás, aby ste boli obklopené 
láskou a úctou, ktorú si za svoju ochotu, láskavosť, dobrú náladu a milý 
úsmev zaslúžite nielen v tento deň, ale aj po celý rok!
I. Mesárošová

Oznam
Dovoľujeme si upozorniť 
všetkých obyvateľov, ktorí 
zatiaľ vzhľadom na svoju 
vyťaženosť nevyrovnali 
svoje záväzky voči Obci 
Trnovec nad Váhom ako 
správcovi dane z nehnu-
teľností a miestnych daní a 
poplatkov, aby si túto svo-
ju povinnosť splnili. 
V nasledujúcom čísle Tr-
noveckých novín obec zve-
rejní zoznam dlžníkov na 
týchto daniach v zmysle § 
52 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 536/2009 o správe daní 
(Daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, t. j. daňo-
vých dlžníkov podľa stavu 
k 31. decembru predchá-
dzajúceho roka, u ktorých 
úhrnná výška daňových 
nedoplatkov presiahla u 
fyzickej osoby 160 eur a u 
právnickej osoby 1 600 eur. 
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... zo života školských lavíc...
...žiaci našej základnej školy majú počas škol-
ského roka 
kopec ak-
cií, súťaží a 
olympiád. 
V priebehu 
mes iacov 
január až 
marec 2019 
sa zúčast-
nili okres-
ných kôl 
olympiád matematickej, slovenského jazyka 
a literatúry, dejepisnej, geografickej, biolo-
gickej a chemickej. 
Nesmieme zabudnúť na  okresné kolá v reci-
tačných súťažiach v prednese poézie a pró-
zy ako je Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov 
Kubín. Tento rok naši žiaci tiež využili dotá-
cie MŠVVaŠ SR na lyžiarsky výcvik. 
Týždeň s lyžami na nohách strávili v Ko-
kave nad Rimavicou a naučili sa základom 
lyžovania. A aj napriek tomu si naše deti a 
vyučujúci nájdu čas na rozptýlenie – vyučo-
vanie v karnevalových maskách, rozdávanie 
Valentínskej pošty, návšte-
vy divadelného predsta-
venia pre deti Prdiprášok 
doktora Proktora v Nitre 
a  hudobno-vzdelávacie-
ho programu AJ ZVIE-
RATÁ SÚ ŽIVÉ BYTOSTI 
so zameraním na aktuál-
nu problematiku ochrany 
práv zvierat. 
Pre našich budúcich prvá-
čikov sme pripravili Deň otvorených dverí, 

kde si 
naši pred-
š k o l á c i 
mohli vy-
skúšať, čo 
ich čaká v 
budúcom 
školskom 
roku, za-
žili vyu-
čovanie v 
prváckej 

triede a vyučovanie telesnej a športovej výcho-

vy v telocvični.  Pani učiteľky previedli deti po 
priestoroch budovy, školskej družiny, jedálne 
a areáli školy.  
V súčasnosti sa žiaci 9.ročníka pripravujú na 
ich prvú veľkú skúšku Testovanie 9-2019. Na 
základe tento skúšky si stredné školy získa-
jú obraz o výkone žiakov na výstupe zo ZŠ. 
Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijíma-
cie skúšky a zároveň poskytne školám spät-
nú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných 
predmetoch. Naši deviataci o výbere štúdia 
na strednej škole majú už jasno, ale záleží 
však ako svoje vedomosti budú vedieť využiť 

v testovaní a 
na prijíma-
cích poho-
voroch. 
Žiaci zák-
ladnej školy 
nazaháľajú 
a neustále 
si pripravu-
jú ďalšie a 
ďalšie podu-
jatia, na kto-

ré sa tešia. A do konca školského roka toho 
stihnú ešte neúrekom. Naša 
škola podporuje všeobecný 
rozhľad detských schopností, 
zručností a teší sa z ich pok-
rokov a úspechov.
...z turistického zápisní-
ka...
...DO Fénix Trnovec nad Vá-
hom pripravil pre svojich čle-
nov a spriaznené duše februá-
rovú sobotu plnú športového 

vyžitia. Využili sme množstvo snehu, zišlo sa 
pár nadšencov zimného športu a vyrazili na  
Donovaly. 
PARK SNOW Donovaly patrí medzi najzná-
mejšie lyžiarske strediská na Slovensku a dĺž-
ka zjazdoviek v stredisku je 11 km. Počasie 
sme mali priaznivé.  Začínajúci lyžiari využili 
svoje nové poznatky z lyžiarskeho výcviku a tí 
skúsenejší lyžovali ako o dušu. 
Tešíme sa, že sa nám podarilo naplniť cieľ náš-
ho podujatia, plnohodnotne využiť svoj voľný 
čas a aktívnym pohybom urobiť niečo pre svo-
je zdravie. 
Katarína Tusková
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FIT klub Trnovec nad Váhom
Amatérsky športový klub pozýva priaznivcov sku-
pinového cvičenie do svojho tímu Fit klub Trnovec 
nad Váhom. Ide o cvičenie pri hudbe, pri ktorom si 
postupne precvičíme celé telo.
Radi Vás privítame v utorok a vo štvrtok o 18:00hod. 
v telocvični ZŠ alebo v pondelok o 13:00 hod. v klu-
be dôchodcov v kultúrnom dome. 
Ak máte chuť urobiť niečo pre seba a svoje zdravie, 
príďte medzi nás! 
Bližšie info poskytneme na telefónnom čísle 0907 
780 657 alebo na facebooku  Fit klub Trnovec nad 
Váhom.
Všetci ste srdečne vítaní!       Linda Sklenárová 

Otváranie jazdeckej sezóny
Už tradične, koncom apríla otvára svoju jazdeckú 
sezónu Lángov dvor. Tentokrát to bude 27. 4. 2019, 
t.j. v sobotu, od 12.00 hod.
Program: predstavia sa Vám žiaci z jazdeckej školy 
Lángov dvor
- svoje schopnosti predvedú deti  z voltížnej skupiny pod 
vedením Vladimíry Lenčéšovej 
- preteky v rýchlostných disciplínach pole bending a bar-
rel race
- kaskadérske vystúpenie Martina Halása s koňmi 
- vystúpenie Dominiky Blahovej -dog-dancing 
Občerstvenie: pripravíme pre Vás gulášik, šlam-
buc, hot-dog ako aj nápoje.
Alena Madayová
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Čo robiť v prípade požiaru?
Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar 
– zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj 
činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typic-
ky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spa-
ľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči 
varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľo-
vaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná 
a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie 
je výnimkou.
Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, naj-
mä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom 
čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi 
vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj 
nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľova-
nie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom 
priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a 
spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na ma-
jetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické ško-
dy, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. 
Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.
Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľo-
vaním a spaľovaním. Vypa-
ľovaním sa rozumie plošné 
spaľovanie napr. trávy a iných 
porastov, naopak zapálenie 
pohrabanej trávy na hroma-
de je označované za spaľova-
nie. Pri vypaľovaní a spaľova-
ní trávy môžete vy občania v 
mnohých prípadoch zapríčiniť 
vznik požiaru a ohroziť týmto 
neuváženým konaním životy, 
zdravie a majetok ostatných 
spoluobčanov. Z tohto dôvodu 
by ste nemali v žiadnom prí-
pade spaľovať trávu pri vetre, 
pretože hrozí rýchle rozšírenie 
ohňa a nemali by ste spaľovať 
ani v blízkosti ľahko horľavých 
materiálov  ako sú suchá tráva, 
seno, slama a v žiadnom prípa-
de nespaľovať v blízkosti lesa, 
kde by v prípade rozšírenia po-
žiaru hrozila obrovská a nena-
hraditeľná škoda na životnom 
prostredí. 
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa 
zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakáza-
né ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa 
zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A 
to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občano-
vi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri 
zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľo-
vanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedo-
držanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov 

pokutu do 331 Eur.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikate-
ľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 
€. 
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne zá-
väznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spô-
sob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve 
– a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jedi-
ný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je 
možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukla-
daním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zber-
ných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, 
že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.
Je verejným záujmom predchádzať požiarom spô-
sobených vypaľovaním trávy a iných suchých po-
rastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí 
zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trá-
vy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady 
na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, 
dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne 
spáleniská.
A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreniu požia-

ru došlo?
Bezodkladne ohlá-
siť vznik požiaru na 
ohlasovňu požiarov 
- t. č. 150 resp. 112, 
alebo zabezpečiť 
jeho ohlásenie.
Uviesť:
• Kde horí (presnú 
adresu a tel. číslo), 
čo horí, kto volá
• Ďalej je potrebné 
uviesť podrobnejšie 
informácie o požia-
ri, vyčkať na spätný 
telefonát ohlasovne 
požiarov a riadiť sa 
jej pokynmi.
• Ak je to možné, 
uhasiť požiar do-
stupnými hasiaci-
mi prostriedkami 
(voda, piesok, vlhké 
prikrývky, lopaty, 

ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať ne-
vyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
• Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu 
ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých 
ľudí.
• Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a 
vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad do-
pravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zaria-
denia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
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Veselo, ale zodpovedne 
do Nového roka 2019

Činnosť v našej ZO JDS sme zahájili 7. januára. Čo  
sme nestihli na sklonku roka, urobili sme v Novo-
ročný deň poďakovania. Poďakovali sme najaktív-
nejším členom, aj tým, ktorí nás reprezentovali v 
oblasti športu i kultúry, ale aj v rámci pomoci pri 
organizovaní podujatí, či zapájaní sa do klubovej 
činnosti.
Zahájili sme aj cvičenia s Lindou a tvorivé dielne 
ručných prác. Koncom januára sme sa zúčastnili na 
výstave rezbárskych diel nášho rodáka Mikiho Lán-

ga. Zau-
jali nás 
o k r e m 
i n é h o 
d r e v e -
né čaše a 
šperky v 
s p o j e n í 
epoxidu s 
drevom. 
Za mož-
nosť vi-
dieť túto 

krásu ďakujeme Mgr. Oliverovi Bereczovi, staros-
tovi našej obce, ktorý nám vybavil autobus. 
Vo februári sme v našom klube privítali spisovateľ-
ku p. Kuglerovú na besede s našimi členkami, ale 
aj žiakmi základnej školy v Trnovci nad Váhom. 
Besedu sprevádzal 
harmonikár zo ZUŠ 
Šaľa, ktorého účasť 
zabezpečila naša člen-
ka Danka Janebová.
Aj výročná členská 
schôdza našej ZO JDS 
spojená s fašiangovým 
posedením sa usku-
točnila vo februári za 
prítomnosti predsedu 
OR JDS p. Kúrňavu a 
starostu Obce Trnovec 
nad Váhom p. Olivera 
Berecza. Po zhodnote-
ní činnosti a schválení 
plánu činnosti na rok 2019 predsedníčka ZO JDS 
Mária Hrabovská poďakovala za pomoc pri plnení 
našich úloh Obci Trnovec nad Váhom za finančnú 
pomoc v podobe dotácie, sponzorom: Strelecký 
areál Hubert, manželom Horváthovým, Lángov 
dvor – Alenke Madayovej a Róbertovi Lángovi, 
ako aj mnohým jednotlivcom, ktorí prispeli hlavne 
materiálnou výpomocou.
Nasledovala zábava v podobe spevu za sprievodu 
našej členky Juciky Tégenovej na klávesoch.

V marci sme sa na pozvanie Márty Fátrai, predsed-
níčky civilnej organizácie priateľov Oroslánu zú-
častnili tradičnej zabíjačky v maďarskom Orosláni. 
Spolu s nami dostal pozvanie aj poslanec Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Róbert Andráši s man-
želkou. Prítomná bola samozrejme aj predsedníčka 
Slovenskej 
n á r o d -
nostnej sa-
mosprávy 
v Oroslá-
ni Betka 
Szabóová, 
ktorá sa 
nám počas 
celého dňa 
venovala. 
V marci 
sme ne-
mohli vynechať ani oslavy MDŽ v našom klube. Po 
vystúpení žiačok zo základnej školy nás pozdravil 
svojim príhovorom starosta obce Mgr. Oliver Be-
recz, ktorý obdaroval každú prítomnú ženu kara-
fiátom.
Po oficiálnej časti nám naša členka Jucka Tégenová 
zahrala na „klávesoch“ a my sme si zaspievali aj 
zatancovali. Pohostenie pre členov sme financovali 
zo zdrojov Obce Trnovec nad Váhom. Ďakujeme.
V strede marca sa 11 delegátov našej základnej or-
ganizácie zúčastnilo na výročnej členskej schôdzi 

okresnej rady JDS 
Šaľa v bábkovej sále 
KS Šaľa. Aj z ich plá-
nu činnosti sme za-
registrovali niekoľko 
podujatí, na ktorých 
sa zúčastnia aj naši 
členovia. Budú to 
Okresné športové hry 
v Močenku, Okres-
ný turnaj v trekkin-
govej chôdzi v Šali a 
Krajské športové hry, 
ktoré sa v tomto roku 
uskutočnia v Šali.
Našu ZO čaká naj-

bližšie výstava ručných prác s tvorivými dielňami, 
ktorá bude trvať tri dni – 4. – 6. apríla od 10.00 do 
18.00 h. vo veľkej sále Miestneho kultúrneho stre-
diska v Trnovci nad Váhom.
Tento projekt je financovaný zo zdrojov NSK v Nit-
re a koná sa pod záštitou Obce Trnovec nad Vá-
hom. Srdečne Vás všetkých očakávame... 

M. Hrabovská
predsedníčka ZO JDS Trnovec nad Váhom
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Rybári v zime
Zimné obdobie je pre rybárov obdobím, keď hod-
notia uplynulú sezónu, prezerajú si fotografie a vi-
deá zo svojich výprav a úlovkov a chystajú straté-
giu a rybársku výbavu na nasledujúcu sezónu.
Organizácie hodnotia svoju činnosť a plánujú prá-
ce, financie a činnosť na nasledujúce obdobie.
Január bol pomerne chladný s nízkymi nočnými aj 
dennými teplotami, kedy zamrzli hladiny našich 
rybníkov a bolo potrebné niekoľko dní vytvárať a 
udržiavať prieduchy v ľadovom príkrove.
V spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoloč-
nosťou sa vykonalo sčítanie populácie kormorána 
veľkého, ktorý sa v našich revíroch už trvalo usadil. 
Populácia, ktorá sa nachádza 
v našich revíroch je pomerne 
ustálená a už po niekoľkoroč-
nom sčítavaní predstavuje pri-
bližne 100 jedincov. V zimných 
mesiacoch je povolený odstrel 
a plašenie tohoto rybožravého 
predátora.
Na časti rybníka Vízallás sa vy-
kosila trstina, ale ešte pomerne 
nestabilná ľadová prikrývka 
neumožnila vykonať tieto práce 
vo väčšom rozsahu.
9.2. sa ukutočnila členská schôdza obvodnej orga-
nizácie, ktorá ako každoročne zhodnotila činnosť 
organizácie a vytýčila si úlohy na ďalšie obdobie.
Nakoľko z organizačných a osobných dôvodov 
došlo k zmenám vo výbore obvodnej organizácie, 
keď dlhoročný funkcionár a predseda p. Ferdinand 
Vančík odstúpil z funkcie z pracovných dôvodov a 
p. Jozef Bugyi ml. bol zvolený do funkcie hospodá-
ra v MsO SRZ Šaľa
a za člena predsedníctva a výboru Mso SRZ Šaľa, 
bolo potrebné doplniť výbor tak, aby mohol v ďal-
šom období vykonávať svoju funkciu. V doplnko-
vých voľbách boli do výboru zvolení Gyepes To-
máš, Miroslava Schneiderová a Ľudovít Vincze.
V rámci výboru boli funkcie rozdelené nasledovne: 
Ing.Jozef Belovič -  predseda, Tomáš Gyepes - hos-

podár, Miroslava Schneiderová -  členka výboru, 
Ľudovít Vincze - člen výboru.
P. Vančík Ferdinand zostáva naďalej členom výbo-
ru MsO SRZ Šaľa. V tomto roku ešte dokončí vydá-
vanie dokladov na rybolov a po zúčtovaní postup-
ne odovzdá agendu hospodárovi p. Gyepesovi.
Aj touto cestou sa chceme p. Vančíkovi poďako-
vať za jeho funkcionársku činnosť, počas ktorej sa 
vykonalo množstvo práce, aj vďaka jemu sa naša 
obvodná organizácia vypracovala na tú úroveň, na 
ktorej sa dnes nachádza.
Úlohou nového výboru bude pokračovať v tejto 
práci a hľadať ďalšie možnosti a prostriedky
na rozvoj organizácie tak, aby rybárstvo bolo trva-

lo udržateľné aj v období rých-
lych klimatických zmien, kedy 
je voda čoraz vzácnejšia a bez 
nej je rybárstvo nemysliteľné. 
Priebeh schôdze a jej závery si 
môžete podrobnejšie prečítať na 
našej web stránke www.srztrno-
vec.sk.
V ďalšom období sa naša činnosť 
zamerala na  údržbu techniky a 
revírov, nákup a dovoz mletého 
vápenca na vápnenie rybníkov, 
pokosenie suchej trstiny a jej 

odvoz z pobrežia rybníkov Amerika III a Vermek, 
prípravu materiálu na opravu lavičiek na rybníku 
Amerika III, výrobu neresových hniezd pre zubá-
če, prípravu materiálu na vybudovanie a osadenie 
nového plávajúceho ostrova na rybníku Amerika 
III , doplnenie krmiva na kŕmenie rýb a zozbieranie 
a likvidáciu odpadkov z našich revírov .
Po ukončení týchto prác budeme pokračovať v prí-
pravných prácach na rybárske preteky.
Žiadame aj touto cestou všetkých členov, aby sa 
akýmkoľvek spôsobom aktívne zapojili do činnos-
ti organizácie a takto pomohli novému výboru pri 
naplnení zámerov na túto sezónu.
Väčšina rybárov viac-menej vie o novom Zá-
kone o rybárstve 216/2018 Z. z a Vyhláške MŽP 
SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

216/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019.
Žiadame všetkých členov, aby sa vo vlastnom 
záujme čo najskôr oboznámili s ustanoveniami
jednotlivých paragrafov. 
Členovia rybárskej stráže v prípade zistenia 
nedostatkov budú do určitého času zhovieva-
ví, kým ustanovenia nebudú jasné každému 
členovi. Materiály, ktoré vysvetľujú proble-
matické paragrafy, sú dostupné na webstrán-
ke Rady Žilina.
Na záver prajem všetkým členom veľa zdravia 
,aby si mohli v nasledovnej sezóne plnohod-
notne užívať svojho koníčka.
Petrov zdar - Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom
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 A falu életéböl
A változások ideje?

A változás ideje szókapcsolatot az utóbbi évek-
ben egyre többet emlegetjük, de mit is jelent? Mi-
lyen időhorizontban kell beállnia a változásnak? 
Mikor teljesül e mondat definíciója? A változá-
sokra mindig szívvel, ésszel, érzelmekkel vagy 
tapasztalatokkal szavazunk, de mit is jelentsen 
ez? Jelenleg az elnökválasztásnál kell döntenünk, 
később az Európai Parlamenti választásoknál, 
egy év múlva pedig a parlamenti választásoknál. 
Kiválasztjuk saját „változtatásunkat” és várjuk az 
eredményt. Éppen ezért, hogy belülről meg tud-
juk határozni, jó lépés volt-e, vagy sem, fontos, 
hogy visszamenőleg a megkezdett és befejezett 
munkát is elszámoljuk.  A kormányok esetében 
az első száz napról szoktunk beszélni.
Községünk is keresztülment bizonyos változáso-
kon a legutóbbi községi önkormányzati választá-
sok óta. Néhányan üdvözölték a változást, mások 
kevésbé. De ez az élet rendje, az örök körforgás, 
a természetes fejlődés. A választások óta eltelt 
rövid idő alatt is megkezdődtek nálunk a válto-
zások. Fokozatosak, egyesek számára lehet, hogy 
lassúk, de tudatosítanunk kell, hogy csupán a 
változtatás céljából kieszközölt változásnak nincs 
hozadéka, ezt rendesen elő kell készíteni, sokéves 
gyakorlat kell hozzá, s csak apránként, részletek-
ben valósulhat meg.
Kezdettől fogva küzdünk az át nem adott hiva-
tal, a kitörlött mailek, eltűnt dokumentumok 
problémájával. Ezek a gondok az egész község 
haladását nehezítik. Régóta várunk a község op-
tikai hálózatára, erre kapcsolódik a községi ka-
merarendszer rekonstrukciója is. Mivel a 2018-as 
lépések a község vezetésétől kapott rendszeres 
biztosíték ellenére se nem vitték sikerre az optikai 
hálózatot, községünk kénytelen volt visszaadni a 
kamerarendszerre kapott dotációt. Épp az agenda 
átadás hiányának, a közömbös hozzáállásnak és 
az időhiánynak köszönhetően nem lehetett stan-
dard módon megoldani a problémát. A tizenket-
tedik órában sikerült véghezvinni a többfunkciós 
pálya rekonstrukcióját, melyet a napokban adunk 
át, s melyet minden lakos ki tud majd használni. 
Emellett tervezzük a workout edzőpálya  felállí-
tását is a sport-areál jobb kihasználása érdekében. 
Ezzel a lépessel komplex teret tudnánk biztosítani 
futáshoz, tornához és egyéb sporttevékenységek-
hez. Ez okból kezdtük meg most a futballpályán 
át vezető járda kivilágítását.
Kezdettől fogva küzdünk a biológiai-kémiai szak-
tanterem korszerűsítésének gondjaival, a község 
előző vezetése nem küldte el ellenőrzésre a köz-
beszerzést a megfelelő szervekhez. Ez esetben ezt 
egy nem községi hivatalban dolgozó, extern sze-

mély biztosította. Hasonló hiányosságokkal talál-
koztunk A gyűjtőudvar építése projekt esetében 
is, s ezt mostanra sikerült megoldani. Meglepe-
tésünkre és megrökönyödésünkre megállapítást 
nyert, hogy az egyik eltűnt dokumentum a mun-
kaügyi felügyelőség döntése alapján  egy 4000 
eurós büntetés kirovása volt. Mivel erről csak a 
felügyelőség telefonhívása által szereztünk tudo-
mást, s a büntetés kiszabása már jogerőre lépett, 
nem tudtunk ellene fellebbezni, s a községnek fi-
zetnie kellett.
E pár hónap alatt néhány stagnáló projekttel is 
el tudnunk mozdulni, jelenleg vita folyik a köz-
ségi hivatallal szemben lévő régi paplak épülete 
rekonstrukciójáról, főleg költségvetéséről. Itt kul-
turális-társadalmi központot tervezünk, s ez most 
a falu prioritásának számít. Megoldást találtunk 
továbbá a tűzoltószertár építésére, községünk-
nek az iskola régi kazánházát kellett volna e cél-
ra átalakítani. Itt azonban problémát okoz a falu 
tulajdonában lévő telek, valamint a bekötő út, 
viszont a tulajdonjogok nincsenek rendezve, s a 
költségvetés magassága is gondokat okoz. Jelen-
leg a tűzoltószertárnál más épületben gondolko-
dunk, dotációs forrásokból próbáljuk kedvezőbb 
anyagi feltételek mellett megvalósítani. Monito-
rozó jelentéseket dolgoztunk ki a következő pá-
lyázatokhoz: Közvilágítás, A hulladékosztályozás 
hatékonyabbá tétele Tornóc községben. A község  
hulladékszeparálásban elért jó eredményéhez 
kapcsolódva úgy döntöttünk, a közeljövőben kb. 
500 darab 120 literes kék edényt is vásárolunk a 
háztartások részére a papírhulladék gyűjtésére, 
hogy az osztályozás még jobb minőségű legyen.
Életbe léptettük az SMS rádiót is, ahol a lakosok 
a REGISTRACIA szöveg elküldésével a 0903 922 
282-es telefonszámra bejelentkeznek a rádióba, s 
ezáltal aktuális információkat kapnak a község 
életéről. Működik a Moja obec - Az én falum app-
likáció is az Iphonok- és a Trnovec nad Váhom 
applikáció az Android telefonok számára. Feb-
ruár folyamán a község weboldalán elindítottuk 
az üzeneteket  a polgármesternek, amely által be 
lehet jelenteni észrevételeiket, javaslataikat, és 
megválaszolásuk után a kérdéseket és feleleteket 
nyilvánosságra hozzuk.
Bekapcsolódtunk a kormányhivatal dotációjára 
vonatkozó felhívásba is, ahol 11.126 eurós dotáci-
ót kérünk gyermekjátszótér építésére, a Gondozói 
Szolgáltatások Tornócon projekttel az Emberi for-
rások operációs programon keresztül bekapcsoló-
dunk abba a pályázatba, ahol dotációt szerezhe-
tünk az extern ápolók, gondozók bérére 58.983,60 
Є összegben. Most fejezzük be a kérvényt a sport-
stadion öltözőinek rekonstrukciójára benyújtott 
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 3. ülésére 
Tornócon 2018. február 4-én került sor nyolc képvi-
selő részvételével, akiket Mgr. Berecz polgármes-
ter üdvözölt. Az első programpont a határozatok 
teljesítéséről szóló jelentés volt, melyben a község 
főellenőre ismertette a falu hatáskörébe és tulajdo-
nába tartozó épületekben található kémények, mű-
szaki berendezések, gázkazánok, villámhárítók és 
villamosvezetékek revíziójának érvényességét. Az 
ellenőrzés alapján a főellenőr javasolja a villámhá-
rítók és villanyvezetékek ismételt revízióját rövid 
határidőn belül, tekintettel az időjárás ingadozása-
ira, hogy minél jobban meg tudjuk védeni a közsé-
gi vagyont.
Amint azt a polgármester elmondta, a képviselők 
az anyagokat időben megkapták, s az egyes bizott-
ságokban meg is tárgyalták. Jóváhagyták a község 
2019-es költségvetését, a pénzügyi-, vállalkozói- és 
községi vagyonnal foglalkozó bizottság javaslatá-
ra jóváhagyták a dotációkat a községben működő 
szervezetek és egyesületek számára, amelyek telje-
sítették a dotáció feltételeit.
A további programpontban a képviselők elfogad-
ták a község alapszabályainak javaslatát, mivel ez 
idáig az 1994-es alapszabályzat volt érvényben. Te-
kintettel a törvényekben történő számos változás-
ra ez a dokumentum átdolgozásra szorul, s hozzá 
kell igazítani a jelenleg érvényes törvényekhez. A 
község minden évben átszámoltatja az óvodás és 
iskolás gyermekekre meghatározott összeg magas-
ságát az üzemeltetést és a béreket illetően. Az isko-
la igazgatónőjével és a konyhafőnökkel való egyez-
tetés után reális követelmények alapján hagyták 
jóvá a hozzájárulást, melyet előterjesztettek. A 
képviselők elfogadták a község dotációjáról szóló 
általános érvényű rendeletet, melyben az eddig ér-
vényes formából kihagyták azt a záradékot, hogy 
csak a falu területén lévő aktivitások támogatha-
tók. Azon dotáció összege is emelkedett, melyet a 
polgármester nyújthat a képviselők beleegyezése 
nélkül.
A községi vagyon eladására vonatkozó szándék – 
melyet különleges elbírálásra kerülő esetként M. 
Paller és felesége javára hagytak jóvá – még az elő-
ző választási időszakban elfogadásra került, ezen 
az ülésen jóváhagyták az adásvételi szerződést, 
hogy az egész eladást le tudják zárni.
A község már több alkalommal megpróbálta elad-
ni az 1. számú lakásingatlant az 502-es lakóházban, 
de a nyilvános versenytárgyalás egyik fordulója 
sem volt sikeres. Ezen az ülésen a pénzügyi- vállal-
kozói és a községi vagyon kezelésével foglalkozó 
bizottság tagjainak javaslatára jóváhagyták e va-
gyon eladási szándékáról szóló nyilvános verseny-
tárgyalás 5. fordulóját, az eladás módját, a megvé-
teli szerződés javaslatát, az 5. forduló feltételeit és 
az előterjesztett javaslatok megítélésére alakított 
versenybizottságot.

dotációra kb. 15.000 euró értékben.
Alkalmazottainknak a technika hiányában is sike-
rült megoldani a téli karbantartást, amiért hatal-
mas köszönet jár nekik. Felújítottuk a Horný Jatov-i 
temetőbe vezető járdát, mely már régóta rossz ál-
lapotban volt. Áprilisra a Hársfa utcai fák és a te-
mető fáinak metszését tervezzük. Hosszú idő után 
sikerült működésbe hozni a falusi rádiót, mely még 
mindig nem ideális, mivel nem működik egyforma 
színvonalon a község valamennyi részében. A rádi-
ónál több meghibásodást is észleltünk, némelyiket 
már sikerült eltávolítani, a többin pedig még dolgo-
zunk. Ebben az időszakban több hibával is meg kel-
lett küzdenünk, elromlott a községi lakások fűtése, 
és a kanalizációjuk is meghibásodott.
Az iskolával való együttműködés keretében már az 
új iskolaévtől dolgozunk az étkeztetés megoldásán. 
Erről a szülőket fokozatosan értesítjük. A fiatal csa-
ládok támogatása keretében a képviselőtestület leg-
közelebbi ülésére irányelvet készítünk elő a gyer-
mekek születésével kapcsolatban, ennek elfogadása 
után a község az irányelvben megadott feltételek  
teljesítése esetén 100 euróig terjedő vissza nem té-
rítendő hozzájárulást adna a gyermek születésekor. 
Ezt az irányelvet a községi képviselőtestület 2019. 
április 29-i ülésén nyújtjuk be elfogadásra. Tekin-
tettel arra, hogy tudatosítjuk a fiatalok aktivizálásá-
nak szükségességét és bevonásukat a község életé-
be, a közeljövőben ifjúsági parlament létrehozását 
tervezzük, mely javaslatokat tenne és előkészítene 
bizonyos községi akciókat, illetve ötleteket adna a 
község életének javítására.
Nem feledkeztünk meg a község kulturális rendez-
vényeiről sem. A nemzetközi nőnap alkalmából a 
gyengébb nem minden községházára látogató tag-
jának virággal kedveskedtünk. Tervezzük a Föld 
napját, a háborús sírok szépítését, a májusfaállítást 
mulatsággal egybekötve, a motoros találkozót, a fa-
lunapokat stb.
A falunapokra 2019. június 28-29-én kerül sor. 28-
án fellép a Shockband együttes, 29-én pedig Adam 
Ďurica lesz a vendég. A falunapok moderátorai az 
Anténa Rock Rádió két bemondója, Sifón és Ľupka 
lesznek.
Amint látjuk, a 100 napunk munkával, tanácsko-
zásokkal telt, igyekeztünk megoldani a régi és az 
újonnan keletkezett problémákat. Igyekszünk jó 
együttműködést kialakítani a községben működő 
szervezetekkel, járásunk falvaival és a VITIS cso-
porttal. A Tornóci Hírek következő számaiban to-
vábbra is tájékoztatni fogjuk önöket a község tör-
ténéseiről, a hivatal egyes lépéseiről, közöljük az 
elszámolás rövid áttekintését és konkrét cikkekben 
foglalkozunk velük.
Mgr. Oliver Berecz



3

A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat
         Gratulálunk a jubilánsoknak 

   Valéria Čelitková
   Mária Takáčová
   Rozália Élesová
   Anna Marčeková
   Helena Mackyová
   Ľudmila Okruhlicová
   Margita Alaksová
   Mária Lelovicsová
   Ján Béreš
   Matilda Miklásová
   Terézia Rábiková
   Gizela Szeteiová
   Rozália Ivaničová
   František Mészáros
   Ján Csányi
   Viktor Takáč
   Klára Brenkusová
   Valéria Gubišová
   Jozefína Lobodášová
   Alojz Baláž
   Valéria Belická
   Mária Huláková
   Terézia Mezeiová
   Helena Benková

  Újszüllöttek
   Juraj Batyka
   Adam Holos
   Mário Lakatoš
   Peter Malko
   Branislav Matteo Polák
   Emily Rakovičová
   Markus Mocko

Elhunytak
   Helena Hátašová, 90-éves
   Karol Horváth, 53-éves
   Anna Tóthová, 77-éves
   Edita Szökeová, 97-éves
  Štefan Žáčik, 79-éves  

K. Tusková képviselő, a képviselőtestület sport-, oktatási-, ifjúsági- és 
kulturális bizottságának elnöke ismertette a képviselőkkel a bizottság 
2019-es munkatervét, melyben a hagyományos rendezvényeken kívül 
– Föld napja, májusfaállítás, a polgármester serlegéért folyó verseny, 
Nyárbúcsúztató, nyugdíjasok napja, karácsonyi vásár – a bizottság né-
hány újdonságot is tervez, pl. a nők megajándékozását a nemzetközi 
nőnap alkalmából, koszorúzást a helyi temetőben található emlékmű-
nél, év végére pedig Ján Golian emlékművének leleplezését.
Ebben a pontban Mgr. Berecz tájékoztatta a jelenlévőket a Szlovák 
Földalap igazgatójával való tárgyalásáról Érsekújvárban, ahol a köz-
ség kérte a Robotnícka utcai telkek delimitációját, itt a lakásokhoz ve-
zető összekötő útról és a környező telkekről van szó. A község több 
telket is megszerezhetne, melyek a Szlovák Földalap irányítása alá tar-
toznak s a jövőben biztosan kérni fogjuk, hogy elkezdhessük ezen utak 
rekonstrukcióját, tette hozzá a polgármester.
A polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy a község ver-
senytárgyalást hirdet ebédjegyek szállítójára, melyet a hivatal dolgo-
zói kapnának 3,60 értékben. PaedDr. Suba, PhD javasolta az összeg 
4 euróra kerekítését, így a jövőben ilyen értékű ebédjegyeket fognak 
beszerezni.
A községi képviselőtestület a további ponttal, a vitával folytatta, mely-
ben felszólalt Mgr. Berecz polgármester is, aki javaslatot tett a tanács-
kozások időpontjaira 2019-ben, s ezt a képviselők el is fogadták. A 
képviselőtestület üléseire a következő időpontokban kerül sor: 
2019. 4. 29.
2019. 6. 17.
2019. 9. 9.
2019. 11. 25.
PaedDr. Suba, PhD képviselő ismertette a képviselőkkel azt a prob-
lémát, mellyel megbeszélésükön a környezetvédelmi-, közlekedési-, 
építésügyi és mezőgazdasági bizottság tagjai foglalkoztak. Tájékozta-
tott arról, hogy a tagok különféle aktivitásokat terveznek a Föld napja 
alkalmából az iskolával is együttműködve, taglalta a Merkant melletti 
járdák építésével kapcsolatos helyzetet, ahol a lakosoknak nincs kiépít-
ve megfelelő átjáró az Új Tornóc falurészbe. Mivel optikai hálózatról 
van szó, a képviselő javasolta, hogy szólítsák meg az Orange és Tele-
kom cégeket, mivel a Carisma céggel való együttműködés problémás. 
PaedDr. Suba, PhD ismertette a képviselőkkel a széles nyomtávú vasút 
projektjét is, mely Szlovákia és Ausztria területeit köti össze. Két válto-
zat lehetséges, szerinte az a logikus, hogy a már kiépített koridor vona-
lán haladjon, hogy ne kelljen elvenni további mezőgazdasági területe-
ket. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt választási időszakban a község 
ezen építkezés kérvénnyel kapcsolatban nem fejtette ki álláspontját. 
A képviselő utolsó hozzászólása az volt, hogy köszönetét fejezte ki a 
községi rendőrség parancsnokának a parkolási helyzet megoldásáért.
E. Fülöpová képviselő a főtér nem működő órája felől érdeklődött s 
figyelmeztetett, hogy a lakosok, akik a gyűjtőudvar mellett laknak, pa-
naszkodnak a porra és piszokra. Javasolta a kerítés befedését, hogy 
ezeket a kellemetlenségeket korlátozni tudják.
A vitába R. Hrabovský is bekapcsolódott, aki rámutatott a gyűjtőud-
var nem megfelelő fűtésére és a szociális helyiségek problémájára is. A 
polgármester hozzátette, hogy tud a problémáról, de az elkövetkezen-
dő 5 évben csak apróbb javításokat tudnak végezni. D. Marček képvi-
selő a többfunkciós technika vásárlására kérdezett rá. Ing. Hlavatý tá-
jékoztatta kollégáit a nyugdíjasklubban tett látogatásáról, melyet már 
régen be kellett volna zárni, sőt bontási végzésük is van rá.
Végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselőket az Alkotmány-
bíróság állásfoglalásáról, melyhez egy sikertelen polgármesterjelölt 

fordult panasszal, aki kérte a vá-
lasztások eredményeinek meg-
szüntetését. Az Alkotmánybíróság  
a községi hivatalból kikért minden 
választással kapcsolatos anyagot 
és minden körülmény elbírálása 
után elutasította ezt a kérvényt, 
mely megalapozatlan volt, egészí-
tette ki Mgr. Berecz.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást 
weboldalunkon találnak. www.trnovec-
nadváhom.sk        
I. Mesárošová 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
Ifjúsági parlament

A világ  jövője a gyerekek és a fiatalok kezében 
van. Tele vannak ötletekkel, érzelmekkel, alko-
tóerővel, kreativitással, újítási javaslatokkal. De 
nem mindig kapnak tőlünk lehetőséget az ön-
megvalósításra, gondolataik megtestesítésére. 
Egyik lehetőség, hogy teret adjunk a fiatalok-
nak az, hogy bekapcsolódhassanak a közéleti 
történésekbe, hogy bevonjuk őket a közös 
döntésekbe, s lehetőséget adjunk nekik ötlete-
ik megvalósítására. Az ifjúsági parlament egy 
politikamentes szervezet, mely a polgármester 
tanácsadó szerve. Csoportosítja azokat a fia-
talokat, akik életpályájukat járva azt szeretnék, 
hogy figyeljenek rájuk, hallgassák meg őket, 
hagyják, hogy megvalósulhassanak, s aktívan 
bekapcsolódjanak  az őket körülvevő környezet 
kialakításába. Egyik célunk a fiatalok közügyek 
iránti érdektelenségének megtörése és egy 
olyan rendszer kialakítása, mely lehetővé tenné 
számukra , hogy együttműködjenek a község 
tevékenységét illetően. Ötleteiket, alkotókész-
ségüket, a képviselőkkel való kommunikációt 
támogatni kell. Aktív ifjúságot kell létrehozni, 
be kell kapcsolni őket a kulturális-, társadalmi- 
és sportrendezvények szervezésébe. Ezért ez 
úton kérjük a 15-29 év közötti fiatalokat, akik 
szeretnének aktívan bekapcsolódni a község 
történéseibe, akiknek ötleteik, újítási javaslataik 
vannak azzal kapcsolatban, hogyan lehetne job-
bá és színesebbé tenni a község életét - s nem 
csak beszélni van kedvük róla, hanem tényleg 
segíteni, alkotni akarnak – ne habozzanak, lép-
jenek kapcsolatba velünk a községi hivatalban. 
Szívesen vesszük. A kapcsolatot Oliver Berecz 
polgármesterrel vehetik fel, starosta@trnovec-
nadvahom.sk, telefon 0917 873 536, vagy ke-
ressék Nikoleta Vargovát, obec@trnovecnadva-
hom.sk, telefon 0917 873 524. Köszönjük.
             Nikoleta Vargová

Köztársasági elnök választása
A Szlovák Köztársaság elnökválasztásának 1. fordulójára 2019. 
március 16-án, szombaton került sor. A többi választáshoz ha-
sonlóan községünkben az elnökválasztásra három választó-
körzetet hoztunk létre: az 1. és 2. számú választókörzet a helyi 
kulturális központban, a 3. számú pedig Horný Jatov-ban, a kö-
zösségi centrumban volt.
A választók jegyzékébe 2 250 választásra jogosult személyt je-
gyeztek be. A választóknak összesen 932 borítékot adtak ki, köz-
ségünkben a részvétel 41,42%-os volt.

Körzet Regiszrált 
választók 
száma

Kiadott boríté-
kok száma

A választók 
részvétele 
%-ban

Leadott 
borítékok 
száma

A leadott borí-
tékok aránya 
%-ban

Az összes 
jelölt 
érvényes 
szavazatai

Az összes 
jelölt 
érvényes 
szavazatai-
nak aránya   
%-ban

1 1 037 449 43,29 449 100,00 446 99,33
2 1 141 461 40,40 460 99,78 459 99,78
3 72 22 30,55 22 100,00 22 100,00

Az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok:
Béla Bugár - 64 érvényes szavazat 
Zuzana Čaputová - 448 érvényes szavazat 
Martin Daňo - 12 érvényes szavazat 
Štefan Harabin - 83 érvényes szavazat 
Eduard Chmelár - 27 érvényes szavazat 
Marian Kotleba - 105 érvényes szavazat
Milan Krajniak - 31 érvényes szavazat 
József Menyhárt - 2 érvényes szavazat 
František Mikloško - 18 érvényes szavazat 
Robert Mistrík  - 5 érvényes szavazat 
Maroš Šefčovič - 123 érvényes szavazat 
Róbert Švec - 2 érvényes szavazat 
Bohumila Tauchmannová - 0 érvényes szavazat 
Juraj Zábojník - 5 érvényes szavazat                        
Ivan Zuzula - 2 érvényes szavazat                              
I. Mesárošová

       A csomagolások megjelölése és a 
hulladék osztályozása

Az utóbbi időben gyakran hallhatunk a médiákból 
információkat arról, hogy a kormány új törvényt 
fogadott el a hulladék tárolásáról. E törvény ér-
telmében a község köteles kiszámolni a hulladék 
osztályozásának mértékét, s a végső szeparálás 
százaléka alapján a község illetéket fizet. E tör-
vény érvénybe lépése előtt községünknek 5,17 eu-
rót kellett fizetnie tonnánként. Falunk régóta szép 
eredményeket ér el a hulladék osztályozása terén. 
2018-ban az osztályozott hulladék aránya 62,19 % 
volt. Ez szinte hihetetlen szám, s ezért az osztály-
zásért mindenkinek hatalmas köszönet jár. Ezen 
adatok alapján községünk a törvényből adódóan 7 
eurós illetéket fog fizetni tonnánként, mely a lehe-
tő legalacsonyabb összeg. Ennek alapján is látszik, 
hogy a szeparálásnak ökológiai szempontja mel-

lett gazdasági értelme is van, hiszen minél több 
hulladékot osztályozunk, annál kisebb az illeték a 
község, s ezáltal a lakosok számára is. Ezen kívül 
a mennyiségi gyűjtés alapján, melyet községünk-
ben bevezettünk, önök is spórolhatnak a szemét 
osztályozásán, a logika alapján minél többet osz-
tályozok, annál kevesebb kommunális hulladékot 
kell kidobnom a fekete edénybe. 2018 folyamán 
községünkben 369 950 kg kommunális hulladékot 
produkáltunk, egész évben 15 555 edénykiürítést 
végeztünk, tehát egy edényben átlagosan 23,78 kg 
volt. A Nyitrai kerületben 2017 folyamán a kom-
munális hulladék mennyisége egy lakosra 463,21 
kg volt. Községünkben 2018-ban ez a szám 131,33 
kg. Ha tudatosítjuk, hogy ez elsősorban az önök 
érdeme, akkor, mint község, a lehető legnagyobb 
mértékben támogatjuk önöket, ezért 2019-ben ter-
vezzük, hogy a sárga és zöld edények mellé ké-
keket is veszünk a papírra, és szétadjuk a háztar-
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Javaslat a polgármesternek
Azok a lakosok, akik látogatják a község weboldalát, 
s azok is, akik a helyi rádió híreit sms-ben vagy app-
likációban kapják meg, bizonyára megfigyelték azt az 
újdonságot, melyet február folyamán vezettünk be. A 
neve „javaslat a polgármesternek”.
Úgy döntöttünk, hogy községünkben a lakossággal 
való jobb kommunikáció érdekében bevezetjük, hogy 
az esetleges, a falu életének javításával kapcsolatos 
kezdeményezéseket, ötleteket, javaslatokat egyene-
sen a polgármesterhez intézhessék. Minden ilyen 
módon küldött javaslat egyenesen hozzám jön majd 
mail-ben, s ezáltal gyorsabban tudunk reagálni. Ez 
választási programom egyik pontja volt, s örülök, 
hogy ilyen rövid idő alatt sikerült életbe léptetni.
A kezdeményezés bevezetése óta 5 javaslat, kezde-
ményezés érkezett. Mindegyiket megválaszoltuk, 
ami a megoldást illeti, az a típusuktól függ. Az egyi-
ket egyenesen meg is válaszoltuk, a másik egy javítás 
volt, amit egy héten belül elvégeztünk, s többi pedig 
a megoldás stádiumában van, de mivel komplex kez-
deményezésről van szó, mely projektdokumentáci-
ót, építkezési engedélyt igényel, ezt a közeljövőben 
valósítjuk meg. Fontos azonban, hogy a lakosság a 
polgármesteri kezdeményezés segítségével tudomást 
szerezzen ötlete megvalósításának állásáról. Az is 
nagyon jó, hogy a falusi rádió meghibásodásakor is 
gyorsan tudunk reagálni, s a hibát egy héten belül el 
tudjuk távolítani.
A lakosok közül sokan e lehetőségen kívül standard 
módszereket is alkalmaznak, mint a facebook vagy a 
személyes találkozás. A lakossággal való kommuni-
kációban sokat segített, hogy a 2019-es év elején SMS 
rádiót és smartfon applikációt hoztunk létre.
Az SMS rádióm és az applikáción keresztül azonnali 
információkat nyújtunk a lakosságnak a falu történé-
seiről, tájékoztatást kapnak a hibákról, az egyes szol-
gáltatások leállásáról, a kulturális- és sportrendezvé-
nyekről. E módon sikerül tájékoztatnunk a lakosokat 
minden falut érintő aktuális és fontos eseményről.
Mgr. Oliver Berecz

A VITIS végrehajtótanácsának ülé-
se a községi hivatalban

2019.3.13-án községünkben láttuk vendégül a 
VITIS helyi akciócsoport végrehajtótanácsát. Itt 
községek egyesüléséről, csoportosulásáról van 
szó, melynek Tornóc is tagja. Ez a csoport 11 
községet foglal magába, s a találkozón, melyre 
a községi hivatal üléstermében került sor, ösz-
szesen 10 polgármester volt jelen.
Ilyen jellegű rendezvényre nálunk első ízben 
került sor, s nagyon örültünk, hogy épp mi lát-
hattuk vendégül a polgármestereket ezen a ta-
lálkozón. Az összejövetel főként a VITIS-t alko-
tó szervezetek, csoportosulások és egyesületek 
számára volt fontos. Mivel 3000 eurós vissza 
nem térítendő pénzösszeget pályázhattak meg, 
erről weboldalunk által a lakosságot is tájékoz-
tattuk.
A felhívásba községünkből a Dynamo Sporte-
gyesület kapcsolódott be „ A gyerekek és fia-
talok asztaliteniszének innovatív módon való 
fejlesztése és támogatása Tornóc községben” el-
nevezésű projekttel. Épp ezen a tanácskozáson 
került sor a vissza nem térítendő pénzösszegek 
kérvényei – melyek a Nyitrai kerületben lévő 
vidéki egyesületek működésére irányultak – el-
fogadásának első fordulójára / Nástroj 1 NSK/.
Megállapíthatjuk, hogy a végrehajtó bizottság 
minden benyújtott kérvényt jóváhagyott, s vég-
ső döntésre a Nyitrai Kerületi Önkormányzat-
hoz irányított, mely dönt az elfogadásról, illet-
ve elutasításról.
2019.3.26-án községünkben, a kultúrházban ke-
rül sor a VITIS közgyűlésére. Nagyon örülünk, 
hogy községünk egy hónapon belül két ilyen 
fontos rendezvénynek is teret tudott adni, hisz 
ezek hatással vannak községünk életére. Mivel 
a közgyűlésre lapzárta után kerül sor, lefolyá-
sáról újságunk következő számában tudósí-
tunk.            Mgr. Oliver Berecz

tásokba, hogy minél kényelmesebb és könnyebb legyen a gyűjtés 
módja. Egyúttal egész évben folyamatosan tájékoztatni fogjuk önö-
ket a hulladék osztályozásának lehetőségeiről ás módjáról. 
Az üzletekben több ezer termék vesz körül bennünket. Kevesen 
vesszük azonban észre a háromszög alakú, betű- vagy számsze-
rű szimbólumokat. A csomagoláson levő jeleknek köszönhetően 
megtudhatjuk, hogyan osztályozzuk helyesen. Ezek megmutatják, 
melyik konténerbe kell a csomagolást bedobni. A gyártók a csoma-
goláson leggyakrabban egyszerű jeleket alkalmaznak, így első lá-
tásra világos, hogy papír- vagy üveg-csomagolásról van-e szó. A 
műanyagok jelölése már bonyolultabb. A rövidítések egyenesen a 
műanyag fajtáját jelölik meg, amelyből a csomagolás készült. Gyak-
ran találkozunk C/PAP rövidítéssel. Ezeket a dzsúszok és a tej kar-
tonjain találjuk.
 Mgr. Oliver Berecz
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Artézi kút és Golian tábornok

Első látásra két különböző téma. Mi a közös ben-
nük? Szívesen elmagyarázom, mi köztük az össze-
függés.
Először néhány szót a Sőtér utcai artézi kútról. Már 
hosszú évek óta nem működik, és elfeledve áll a 
h e l y é n . 
Megszok-
tuk, hogy 
van, nem 
foglalkoz-
tunk vele 
t o v á b b . 
V a n n a k 
a z o n b a n 
olyan idős 
l a k o s o k 
is, akik 
emlékez-
nek még az aranyidőkre és a felújítását szeretnék. 
Gyermekkoromnak épp ez a kút volt egyik fontos 
állomása. Nem volt ivóvizünk, s nem múlt el nap 
anélkül, hogy a családból valaki ne ment volna érte 
e kúthoz. A vödrök minden háztartásban kötele-
ző felszerelésnek számítottak. Sorba kellett állni, s 
ezalatt cserélődtek az információk, a fiúk a lányok 
felé kacsintgattak, és fordítva. Valami olyasmi volt, 
mint ma a facebook. Megértem ezt a nosztalgiát.
A víz nyomása azonban fokozatosan csökkent, így 
a kivezető nyílást alacsonyabbra tették. A község-
ben fokozatosan megépült a nyilvános vízvezeték. 
Nem volt utca, ahol az emberek ne tudtak volna 
ivóvízhez hozzájutni. A lakosság fokozatosan meg-
engedte magának azt a luxust, hogy a vizet behúz-
za saját házába. Az utcák ivóvízforrásait megszün-
tették. A működő artézi kút nosztalgikus emléke 
azonban megmaradt.
Megkezdődött a felújítás, ismételt átfúrásokkal. Saj-
nos, a fúró eltörésével végződött, így a kísérlet befe-
jeződött. A kút maradványai elpusztultak. Amikor 
arra jártam és láttam, hogyan kergetőznek a gyere-
kek a betonszegélyen, féltem, hogy beleeshetnek. 
Az elmúlt választási időszakban az artézi kút témá-
ját Ing. Hanzlík vetette fel, s én csatlakoztam hoz-
zá. Mint sok minden másra, erre sem reagált a falu. 
Végül megtudtuk, hogy megszólítottak egy kútfúró 
céget, mely mélyfúrásokat végez. Az ár: 80 000 Є. 
Ezen kívül a jelenlegi törvény sem engedélyezi az 
ilyen fúrást és az ivóvíz további felhasználás nél-
küli elfolyását. Ivóvízkészlet-tárat kellett volna biz-
tosítanunk, s ezt rákötni a nyilvános vízvezetékre.
Azóta ezzel a gondolattal nem foglalkoztunk, mert 
beismertük, hogy ezt a pénzt a község olyan projek-
tekre használhatja fel, amelyek jobban szolgálják a 
lakosság érdekeit. Remélem, ezek az érvek minden-
kit meggyőztek, aki a kút felújítását szeretné, hiszen 
artézi vizünk van. Elég pár lépést tenni Sókszelőce 

felé, s máris eljutunk az ízletes ivóvíz forrásához, s 
ugyanígy „új” Tornócon is van egy működő artézi 
kút. 
Ján Golian tábornok. Történelmünk jelentős alakja. 
A Szlovák Nemzeti Felkelés első parancsnoka, aki 
előkészítette a felkelést és parancsot adott a megkez-
désére. 1906-ban született a mai Magyarország terü-
letén. Csehszlovákia létrejötte tizenkét éves fiúként 
érte az új állam területén, s családja községünkben 
telepedett le. Tanulmányai és további élete során 
mindig visszatért Tornócra, ahol a családja élt, s a 
községet otthonának tekintette. A felkelés leverése 
után 1944 karácsonyán a német Gestapo minden Go-
liant elhurcolt a faluból, azokat is, akik nem is álltak 
rokoni kapcsolatban a fogságba esett tábornokkal. 
A nagy lélekjelenléttel rendelkező szomszédoknak 
sikerült a rokonságból megmenteni egy kislányt. 
Arról, hogy milyen jelentősége van Golian tábor-
noknak a modern történelemben, nem térek most 
ki. Az érdeklődők a történészek műveiből többet 
is megtudhatnak. Ott személyiségének jellemzésé-
ről is olvashatnak. Engem csak községünk sokéves 

hallgatása 
bánt, hi-
szen eddig 
nyilváno-
san nem 
v á l l a l t a 
fel ezt a 
j e l e n t ő s 
személyi-
séget. Ezt 
teljes mér-
tékben öt 
éve tuda-

tosítottam, s fokozatosan sikerült meggyőznöm a 
képviselőtestületet, hogy változtassunk rajta. Itt is 
szeretnék köszönetet mondani főként Hanzlík mér-
nöknek. Azt, hogy e hős mellé egy község lakossá-
ga sem állt, legjobban a Legnagyobb Szlovák aktu-
ális ankétban  láthatjuk. Ján Golian az első százba 
se került be. Jozef Gabčík ott van az első tíz között. 
Bár a tábornok szülőfaluja nem Tornóc volt, mégis 
szerepet kellene vállalnunk e téren.
Az előző választási időszakban egy bizottság ala-
kult, melynek feladata volt megfelelő helyet találni 
egy emlékmű létrehozására, mely a lakosság szá-
mára emlékezetül szolgálna e jelentős személyt ille-
tően. A bizottság tagjainak többsége arra szavazott, 
hogy az emléktábla a nem működő artézi kút mel-
letti parkban kapjon helyet. A park pihenőzóna lesz 
az itt lakóknak, az artézi kút helyére szökőkút ke-
rül, mely építészeti szempontból jól beleillik majd a 
park képébe. Az emléktábla leleplezését Ján Golian 
tábornok német SS katonák általi 1944.11.3-i elfoga-
tása 75. évfordulójára tervezzük.
Ing. Jaroslav Hlavatý 
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Hogyan éltünk régen
Életünkben vannak olyan pillanatok, amikor a ma-
gas kor előnynek számít. Az idősek sok mindenre 
emlékeznek, amiről a fiatalok keveset vagy semmit 
sem tudnak. Éppen ezért a korábban születettek a 
tudás és az emlékek értékes forrásai, s ezeket az em-
lékeket megoszthatják a következő generációkkal.
Mivel községünk krónikája nem maradt fenn, ke-
vés ismerettel rendelkezünk arról, hogyan éltek az 
emberek községünkben régen. Csak a levéltári for-
rásokra és a szép korúak emléke-
zetére hagyatkozhatunk. Tornóc 
község a sport-, oktatásügyi-ifjú-
sági- és kulturális bizottsággal  
együttműködve már néhány éve 
beszélgetést rendez arról, hogy 
milyen volt az élet régen közsé-
günkben.
Ez évben erre a beszélgetésre 
2019. március 3-án, vasárnap ke-
rült sor, s az akcióba a szervezők 
nagy örömére sok idős lakosunk 
bekapcsolódott. Az öreg fotók 
fölött a régi időkre emlékeztek. Mivel ez évben Ján 
Golian tábornok emlékművének ünnepélyes meg-
nyitását tervezzük, az egyik felhozott téma épp az 
itt élő Golian családra való emlékezés volt. Itt lak-
tak Ján Golian szülei, testvérei. A tábornok a Szlo-

vák Nemzeti Felkelés egyik vezetője volt, akit 1944 
novemberében elfogtak a németek és 1945-ben egy 
ismeretlen napon kivégeztek. 1944 karácsonyán 
mindnyájukat elhurcolták a koncentrációs táborba. 
A háború után csak sógornője, Júlia  és testvére, Éva 
tért vissza.
Érdeklődtünk az iránt is, hogy milyen emlékeket 
őriznek a jelenlévők a II. világháborúról, mely la-
kosaink számára 1945. március 30-án ért véget, mi-
kor a Vörös Hadsereg felszabadította községünket. 
Nem sokan vannak már, akik túlélték ezt a nehéz 

időszakot. Azóta 74 esztendő 
telt el, a régi fényképeket be-
lepte a por, sok feledésbe is 
merült. Ezek a találkozások 
alkalmat adnak arra, hogy új 
információkat szerezzünk, 
kiegészítsük azt, amit a rég-
múltról tudunk, de arra is, 
hogy kellemes, baráti légkör-
ben üldögéljünk, beszélges-
sünk.
Nagy köszönet illet az idős 

polgárokat, akik időt találtak rá és jelenlétükkel tá-
mogatták rendezvényünket, a polgármester urat, 
helyettesét, Ing. Hlavatýt, valamint a sport-, okta-
tásügyi- ifjúsági- és kulturális bizottságot, mely ezt 
a találkozót megszervezte.

       I. Mesárošová

Nemzetközi nőnap – március 8.
1989 után a nők napjára mint az előző rendszer csökevényére tekintettek, 
mely a rendszer a propagandájának céljaira használta ezt az ünnepet. 
De ennek az ünnepnapnak a gyökerei a 19. századba nyúlnak vissza és 
a nők jobb munkakörülményekért, később az egyenjogúságért folyatott 
h a r c á v a l függnek össze. Az 
ENSZ 1975- ben döntött arról, 
hogy már- cius 8. az egész 
világon hi- vatalosan is a nők 
napja lesz. Ma a nemzetközi 
n ő n a p o t számos ország 
ünnepli a nők iránti tisztelet 
és jogaik elismerése jeléül.
A sport-, o k t a t á s ü g y i - , 
ifjúsági- és kulturális bizott-
ság ülésén az elnöknő azzal 
a javaslat- tal állt elő, hogy 
ajándékozzunk meg virággal minden hölgyet, aki aznap betér a községi 
hivatalba. Minden látogató kellemesen meglepődött, virággal és arcán 
mosollyal távozott. A virágokat az alapiskolás fiúk adták át, s nem hagy-
ták ki a Gondozói Szolgáltatások Házának lakóit sem, akik nagyon meg-
hatódtak, s a figyelmesség nagyon jólesett nekik.
Tisztelt hölgyek, nagymamák, anyukák, lányok, a sport-, oktatásügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság nevében mindegyiküknek kívánom, hogy 
szeretet és tisztelet vegye körül, melyet készségükért, szeretetükért, jó-
kedvükért, mosolyukért nem csak e napon, hanem egész évben megér-
demelnek.                 I. Mesárošová

Felhívjuk 
azon lakosaink figyel-
mét, akik elfoglaltsá-
guk miatt eddig még 
nem tettek eleget Tor-
nóc Község - mint az 
ingatlan és helyi adók, 
illetékek intézője – iránti 
kötelességeiknek, hogy 
ezt mielőbb tegyék meg. 
A Tornóci Hírek kö-
vetkező számában az 
536/2009-es adótörvény 
és annak kiegészítése ér-
telmében a község közli 
azon adósok jegyzékét, 
akik előző év december 
31-ig nem tettek eleget 
kötelezettségüknek, és 
akiknél az adóhátralék 
meghaladja a 160 eurót 
fizikai személyeknél, és 
az 1600 eurót jogi sze-
mélyeknél.
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…jelentés az iskolapadból…
…iskolánk tanulói a tanév során számos ak-
ción, ver-
s e n y e n , 
o l impián 
v e s z n e k 
részt. 2019. 
j a n u á r j a 
és márci-
usa között 
versenybe 
szálltak a 
matemati-
kai, szlovák nyelvi és irodalmi, történelmi 
, földrajzi, biológiai és kémiai olimpiák já-
rási fordulóin. Nem feledkezhetünk meg a 
Šaliansky Maťko és s Hviezdoslavov Ku-
bín járási vers- és prózamondó versenyek-
ről sem. A tanulók ez évben is kihasználták 
az oktatásügyi minisztérium sítúrára adott 
dotációját. Egy hetet töltöttek sítalpakon 
Kokava na Rimavicou községben, ahol el-
sajátították a síelés alapjait.
Ennek ellenére a tanulók és tanítóik lazí-
tásra is találnak időt – álarcban tanultak, 
Valentin napi postát osz-
tottak, voltak színházban 
Nitrán /Prdiprášok dokto-
ra Proktora/ és bekapcso-
lódtak  AZ ÁLLA-
TOK IS ÉLŐLÉNYEK 
elnevezésű zenei-műve-
lődési programba, mely 
aktuális problémával, az 
állatok jogainak védelmé-
vel foglalkozik.
Jövendő elsőseinknek nyílt napot tartottunk, 

ahol be-
tekintést 
n y e r t e k 
abba, mi 
vár rájuk 
a követ-
kező tan-
é v b e n , 
részt vet-
tek egy 
órán  az 
első osz-

tályban, valamint láthattak egy tornaórát is 

láthattak. A tanító nénik megmutatták nekik 
az iskola épületét, a napközit, az ebédlőt és 
az iskola területét is.
Jelenleg a kilencedikesek első nagy vizsgá-
jukra, a Tesztelés 9 – 2019 felmérésre készül-
nek. E vizsgák alapján a középiskolák képet 
alkothatnak az alapiskolából kilépő gyere-
kek teljesítményéről. A tanuló eredményei a 
felvételi vizsga alapját képezik, s ez egyút-
tal visszajelzés is az iskolának, mely átfogó 
képet nyújt a tesztelt tantárgyakról. Kilen-
cedikeseinknek a pályaválasztással kapcso-
latban már minden világos, már csak azon 

múlik, ho-
gyan tudják 
a felméré-
sen és a fel-
vételin ka-
matoztatni 
tudásukat. 
Alapiskolá-
saink nem 
henyélnek, 
újabb és 

újabb rendezvényekre készülnek, melyeket 
már nagyon várnak. És év 
végéig még számos ilyen 
lesz. Iskolánk támogatja a 
gyerekek készségeit, tehet-
ségét, örül eredményeiknek 
és sikereiknek.

…turistanapló…
… a DO Fénix tagjai és ked-
velői számára februárban 
egy sportszombatot szer-

vezett. Kihasználva  a nagy havat, összejött 
a téli sportok néhány kedvelője, s elindul-
tunk Donovalyra. Az ottani ÁLOMPARK a 
legismertebb sízőközpontok közé tartozik 
Szlovákiában, a sípálya hossza itt 11 km. Az 
időjárás kedvezett nekünk. A kezdők kihasz-
nálták a sítúrán szerzett ismereteiket, a ta-
pasztaltabbak pedig szívvel-lélekkel síztek. 
Örülünk, hogy a rendezvény célját sikerült 
teljesíteni, mivel értelmesen használtuk ki 
szabadidőnket, megvolt az aktív mozgás, és 
tettünk valamit egészségünkért.

Katarína Tusková
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Az amatőr sportklub meghívja a csoportos torna 
kedvelőit a tornóci Fit klub csapatába. Zene mel-
letti tornától van szó, melynek során fokozatosan 
átmozgatjuk egész testünket.
Szívesen látjuk önöket az iskola tornatermében, 
minden kedden és csütörtökön 18 órakor, vagy hét-
főnként 13 órakor a kultúrházban lévő nyugdíjas-
klubban.
Ha kedvük van hozzá, és tenni szeretnének egész-
ségükért, jöjjenek közénk!
Bővebb tájékoztatást a 0907 780 657-es telefonszá-
mon illetve a Fit klub Trnovec nad Váhom  face-
book oldalán nyújtunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Linda Sklenárová 

A lovaglóidény megnyitása
A Láng-udvar a hagyományokhoz híven április vé-
gén megnyitja a lovaglóidényt. Ezúttal erre 20198. 
április 24-én, szombaton 12 órakor kerül sor.

Program: bemutatkoznak önöknek a  Láng-udvar 
lovas iskolájának tanulói.
- Vladimíra Lenčéšová vezetésével a voltízs-csoport ta-
nulói mutatják be, mire képesek
- Pole bending és barrel race gyorsasági versenyek
- Martin Halás kaszkadőr és lovai fellépése
- Dominika Blahová /dog-dancing/ fellépése
Frissítők: gulyással, slambuccal, hot-doggal és 
üdítőkkel várjuk önöket.
Alena Madayová
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A tél elmúltával Szlovákiába is bekö-
szönt a tavasz – 

ébred a természet, életre kelnek az állatok, s az 
ember is elkezdi tevékenységét. Fokozott rizikót 
jelentenek a tipikus tavaszi tűzesetek, melyeket az 
elővigyázatosság hiánya okoz a kertekben vagy az 
erdőkben. A tűzoltók óva intenek a már hagyomá-
nyos fűégetéstől, mely nagyon veszélyes és törvé-
nyileg is tiltott tevékenység. Sajnos, egyetlen év 
sem képez kivételt.
Tavasszal megkezdődik környezetünk rendben 
tartása is, főleg a kertekben, udvarokban, ahol a 
tél elmúltával felgyülemlik a növényi- és fahul-
ladék. Tavaszi tevékenységeink közé tartozik sok 
esetben a nem kívánatos fűégetés és a felgyülem-
lett szemét elégetése. Nyílt terepen a tűz fölött ha-
mar elveszíthetjük uralmunkat, s ez nem csak az 
emberéletre, hanem a vagyonra és a környezetre 
is veszélyt jelent. Okozhat ökológiai károkat is, pl. 
az erdő egy részének elvesztését, vagy az állatok 
kihalását. Elég egy pici óvatlanság, figyelmetlen-
ség vagy pánik.
Fontos, hogy különbséget te-
gyünk a felégetés és eltüzelés 
között. Felégetés alatt nagy 
területen való égetést, pl. fű, 
növények felégetését értjük, el-
lenben az összegereblyézett fű 
kupacban való égetése eltüze-
lésnek számít. Fű felégetésénél 
és eltüzelésénél maguk, lako-
sok is sok esetben okozhatnak 
tüzet, s meggondolatlanságuk-
kal veszélybe sodorhatják va-
laki életét, egészségét és mások 
vagyonát is. Éppen ezért sem-
mi esetre se szabad szélben fü-
vet égetni, mert a tűz gyorsan 
terjed, égetni gyúlékony anya-
gok közelében sem ajánlatos /
száraz fű, széna, szalma/ és 
semmi esetre se gyújtsanak tü-
zet erdő közelében, ahol a tűz 
terjedésével hatalmas, pótol-
hatatlan kár keletkezhet kör-
nyezetünkben.
Emlékezzenek arra, hogy a tűzvédelmi törvény 
értelmében  a növények égetése szigorúan tilos! 
E törvény megsértése esetében fizikai személynek 
331 Є-ig terjedő büntetés jár. A tűz be nem jelen-
téséért 99 Є, a segítségnyújtás elmulasztásáért 165 
Є, a fű meggyújtásáért, tűz okozásáért, vagy a 
tűzmegelőzési intézkedések be nem tartásáért 331 
euróig büntetnek.
Jogi személynek vagy fizikai-vállalkozó személy-

nek 16 596 euróig terjedő büntetést is kiszabhat-
nak.
A lakosságnak meg kellene ismerkednie a község 
általános érvényű rendeleteivel is, melyek meg-
határozzák a szemétégetés módját nyílt terepen – 
nagyrészt tiltják. A tüzelés nem az egyedüli módja 
annak, hogy megszabaduljunk a biológiai hulla-
déktól, komposztálással, speciális konténerekbe 
rakással is meg lehet tőle szabadulni, de el lehet 
szállítani a gyűjtőudvarba is. Legyen mindnyá-
junk számára figyelmeztetés, hogy a tavaszi idő-
szakban a leggyakoribb a tűz.
Közérdek, hogy megelőzzük a fűégetések által 
keletkező tüzeket. Hinni kell, hogy közös erővel 
meg lehet állítani azon tűzesetek számának növe-
kedését, melyet száraz fű égetése okozott, s akkor 
nem kell újra látni a borzalmas látványt nyújtó 
kiégett fákat, bokrokat, füstölgő domboldalt vagy 
hatalmas leégett területeket.
S végezetül : Mit tegyünk akkor, ha terjed a tűz?
Mindenképpen telefonáljunk a tűzbejelentőbe, a 
150 illetve 112-es telefonszámra, vagy biztosítsuk 

be a más általi beje-
lentést.
Meg kell adni a kö-
vetkező adatokat:
• Hol és mi ég 
/pontos cím, tele-
fonszám/, ki telefo-
nál
• Részleteket 
közölni a tűzről, 
kivárni, amíg visz-
szajeleznek, és az 
utasítások szerint 
cselekedni
• Ha lehet, 
megfékezni  a tüzet 
a rendelkezésre álló 
eszközökkel /víz, 
homok, nedves ta-
karó, lapát, kézi tűz-
oltó berendezések 
stb./ vagy megtenni 
a kellő intézkedése-

ket a szétterjedés megelőzése érdekében
• Megtenni a kellő intézkedéseket a veszély-
be került személyek megmentésére, főként a gye-
rekeket és betegeket evakuálni
• A bevetés parancsnokának utasítására a 
tűzoltók rendelkezésére bocsátani minden szemé-
lyi és tárgyi segítséget – pl. közlekedési eszközt, 
vízforrást, összekötő berendezést vagy a tűz meg-
fékezéséhez szükséges egyéb tárgyakat.
Dobrovoľná poľnohospodárska ochrana SR
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Vidáman, de felelősségteljesen 
az új esztendőbe

Nyugdíjasklubunk tevékenysége január 7-én 
indult be. Amit nem sikerült megcsinálnunk év 
végén, azt az újévi „köszönőnapon” megvalósí-
tottuk. Köszönetet mondtunk legaktívabb tag-
jainknak, s azoknak, akik képviseltek minket a 
sport és kultúra terén, illetve akik segítettek az 
akciók megszervezésében és bekapcsolódtak a 
klub tevékenységébe.
Megkezdtük a tornát Lindával és a kézimunká-

zást is. 
J a n u á r 
v é g é n 
f ö l d i n k 
L á n g 
Miki fa-
r a g o t t 
alkotása-
inak ki-
állításán 
ve t t ü n k 
r é s z t . 
T ö b b e k 

közt a fából faragott poharak, epoxit műgyantás 
faékszerek kötöttek le bennünket. A sok szépség 
megtekintését Mgr. Oliver Berecz polgármester-
nek köszönhetjük, aki autóbuszt intézett nekünk.
Februárban klubunk 
vendége volt Ku-
glerová írónő, aki 
tagjainkkal és az is-
kolásokkal beszélge-
tett. A beszélgetést a 
vágsellyei zeneisko-
la harmonikása tette 
színesebbé, akinek 
fellépését tagunk, 
Danka Janebová in-
tézte.
Évzáró taggyűlésün-
ket farsangi délután-
nal kötöttük össze, 
erre februárban ke-
rült sor az OR JDS elnökének, Kúrňava úrnak és 
polgármesterünknek, Oliver Berecznek a jelenlé-
tében. A tevékenység értékelése és a 2019-es ter-
vek elfogadás után elnöknőnk, Mária Hrabov-
ská köszönetet mondott a községnek az anyagi 
támogatásért, valamint a szponzoroknak, akik 
anyagi segítséget nyújtottak: Hubert Lövölde, 
a Horváth házaspár, Láng-udvar – Alenka Ma-
dayová, Láng Róbert és mások.
Ezután következett a szórakozás, éneklés, zon-

gorán egyik tagunk, Jucika Tégenová játszott.
Márciusban az oroszlányi Fátrai Márta meghí-
vására Oroszlányban egy hagyományos magyar 
disznóölésen vettünk részt. Velünk együtt meghí-
vást kapott Róbert Andráši kerületi képviselő és 
felesége is. Természetesen jelen volt Szabó Betka, 
az Orosz-
l á n y i 
N e m -
z e t i s é g i 
Ö n k o r -
mányzat 
elnöknő-
je is, aki 
egész nap 
v e l ü n k 
foglalko-
zott.
Márciusban nem maradhatott el a nőnapi ün-
neplés sem. Az iskolások fellépése után Mgr. 
Oliver Berecz polgármester köszöntött bennün-
ket, s minden jelenlévő hölgynek egy  szál szeg-
fűt adott át. A hivatalos rész után Jucika Tégen-
ová zongorázott nekünk, mi pedig táncolunk és 
énekelünk. A tagok vendéglátását a község által 
kapott pénzből finanszíroztuk. Köszönjük!
Március közepén alapszervezetünk 11 tagja részt 
vett a szervezet járási tanácsának évzáró gyűlé-
sén a vágsellyei kulturális központ bábtermében. 

Az ő tervükből is re-
gisztráltunk néhány 
olyan rendezvényt, 
melyen tagjaink is 
részt vesznek: járási 
sportjátékok Močen-
okon, a trekking-já-
rás vágsellyei járási 
bajnoksága és a ke-
rületi sportjátékok, 
melyeket most Vág-
sellyén rendeztek.
Alapszervezetünk 
legközelebbi rendez-
vénye a kézimun-

ka-kiállítás, melyet kézműves foglalkozással kö-
tünk egybe. Erre április 4-6. között három napon 
keresztül kerül sor 10-től 18 óráig a tornóci kul-
túrház nagytermében. 
Ezt a Nyitrai Kerületi Önkormányzat forrásai-
ból finanszírozzuk, s Tornóc község védnöksége 
alatt zajlik.
Mindenkit szeretettel várunk…

M. Hrabovská, a ZO JDS elnöke
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A horgászok télen
A téli időszak a horgászok számára az értékelés 
ideje, ilyenkor megnézik a fényképeket, videókat a 
versenyekről, rendezvényekről, stratégiákat állíta-
nak fel a következő időszakra, és előkészítik a fel-
szerelést is. A szervezetek értékelnek, megtervezik a 
munkát, a pénzügyeket és a tevékenységet a követ-
kező időszakra.
A január alacsony éjszakai és nappali hőmérsékle-
teivel viszonylag hideg volt, tavaink felszíne befa-
gyott, ezért néhány napig a jégen lékeket /szellőző-
lyukakat/ kellett létrehozni és karban kellett tartani 
azokat.
A Szlovák Ornitológiai Társasággal együttműködve 
elvégeztük a kárókatonák meg-
számolását. Ezek a madarak már 
végleg letelepedtek nálunk. Szá-
muk nagyjából állandósult, már 
néhány éve kb. 100-at tesz ki. A 
téli hónapokban e halevő raga-
dozó kilövése és elijesztése meg-
engedett.
A Vízállás halastó egy részén ki-
vágták a nádat, de a nem túl sta-
bil jégréteg nem tette lehetővé e 
munkák széleskörű elvégzését.
Február 9-én került sor a körzeti 
szervezet tagsági gyűlésére, mely mint minden év-
ben, most is értékelte a szervezet tevékenységét és 
kitűzte a feladatokat a következő időszakra.
Mivel szervezési és személyi okokból a szervezet ve-
zetőségében változás állt be – a régi tisztségviselő 
és elnök, Ferdinand Vančík munkahelyi kötelezett-
ségek miatt távozott tisztségéből és ifj. Bugyi József 
lett a Vágsellyei Városi Szervezet gazdasági felelőse 
valamint az elnökség és a vezetőség tagja – úgy kel-
lett megválasztani a vezetőséget, hogy a következő 
időszakban el tudja végezni a funkcióját.
A kiegészítő választásokon a vezetőségbe Gyepes 
Tamást, Miroslava Schneiderovát és Ľudovít Vinczét 
választották be.
A vezetőségi tisztségek a következőképpen oszlot-
tak meg: Ing. Jozef Belovič – elnök, Gyepes Tamás 

– gazdasági felelős, Miroslava Schneiderová – veze-
tőségi tag, Ľudovít Vincze – vezetőségi tag. 
Ferdinand Vančík úr továbbra is a tagja marad a 
Vágsellyei Városi Szervezetnek. Ebben az évben 
még befejezi a horgászengedélyek kiadását, és az 
elszámolás után fokozatosan átadja az agendát Gye-
pes úr gazdasági felelősnek.
Ez úton szeretnénk megköszönni Vančík úrnak a 
tisztségben végzett tevékenységét, ezalatt az idő 
alatt nagy munkát mutatott fel, s neki is köszönhető, 
hogy körzeti szervezetünk arra a színvonalra küz-
dötte fel magát, ahol most van.
Az új vezetőség feladata lesz az eddigi munka foly-
tatása és az új fejlesztési lehetőségek és eszközök ke-
resése úgy, hogy a horgászatot a gyors klimatizációs 

változások mellett is fenn lehes-
sen tartani, amikor a víz egyre 
értékesebb, nélküle pedig a hor-
gászat elképzelhetetlen.
A gyűlésről és a határozatokról 
részletesen weboldalunkon, a 
www.srztrnovec.sk oldalon ol-
vashatnak.
Az ezt követő időszakban tevé-
kenységünk a technika és a hor-
gászterületek karbantartására 
irányul, be kell szerezni és ide 

kell szállítani az őrölt meszet a halastavak meszesí-
tésére, le kell vágni a száraz nádat és el kell szállítani 
az Amerika III és a Vermek halastavak partjáról, elő 
kell készíteni az anyagot az Amerika III padjainak 
javításához, ívóhelyeket kell csinálni a fogasoknak, 
új úszószigetet kell létrehozni az Amerika III halas-
tóban, fel kell tölteni a tápszerállományt a halak ete-
tésére, és össze kell szedni, majd likvidálni a szeme-
tet horgászterületeinken.
E munkák után folytatjuk a horgászversenyek elő-
készítését.
Ezúton kérünk minden tagot, hogy bármi módon 
kapcsolódjanak be szervezetünk tevékenységébe, és 
így segítsék az új vezetőséget az erre az időszakra 
kitűzött célok elérésében.
A horgászok többsége kevésbé ismeri az új, 
216/2018-as törvényt és az SzK Környezetvédelmi 

Minisztériumának 381/2018-as rendeletét, mely 
2019.1.1-jén lépett érvénybe. Kérjük tagjainkat, 
hogy minél előbb ismerkedjenek meg az egyes 
paragrafusok előírásaival. A halőrség tagjai a 
hiányosságok megállapításakor egy ideig még 
elnézőek, engedékenyek lesznek, amíg min-
denki számára nem lesz világos a rendelet. Az 
anyagok, melyek a problémás paragrafusokat 
magyarázzák, a Rada Žilina weboldalán érhe-
tők el.
Végezetül minden tagnak jó egészséget kívá-
nok, s azt, hogy a következő időszakban teljes 
mértékben hódolhassanak kedvtelésüknek!
Petrov zdar- a körzeti horgászszervezet vezetősége 



Jelentés az iskolapadból...                    

                                        

                                               Klub JDS

          
                        
                                                                                                                                                                 



Halászok


