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  EDITORIAL
Z „kuchyne“ obecného zastupiteľstva
Mnoho z vás sa ma pýtalo, ako to celé pre-
bieha? Či poslanci prvýkrát počujú o prebe-
raných témach, či za ten krátky čas je možné 
prejednať tak komplikované témy a pod. Pre-
to sme sa rozhodli, že Vám priblížime, akým 
spôsobom sa uskutočňuje obecné zastupiteľ-
stvo, čiže ako sa to celé „varí“ až k prijatiu 
uznesenia našim poslaneckým zborom.
Niekoľko týždňov, až mesiacov pred zasad-
nutím obecného zastupiteľstva pripravujú 
zamestnanci obecného úradu pod dohľadom 
vedúceho zamestnanca, starostu obce, resp. 
poslancov, materiál, ktorý vo finálnej ver-
zii bude predložený na schvaľovanie. Kým 
sa však tento materiál dostane na rokova-
nie obecného zastupiteľstva, prejde rukami 
mnohých ľudí. V prvých fázach sa všetko 
odohráva v rámci obecného úradu a jeho 
zamestnancov, ktorí sa snažia pripraviť pra-
covnú verziu materiálu. Preto pracovnú ver-
ziu, že pred jeho samotným predložením je 
tento materiál poskytnutý jednotlivým ko-
misiám pri obecnom zastupiteľstve. Takto sa 
kľudne môže stať, že kým sa daný materiál 
dostane vo finálnej verzii až k poslancom, 
tak prejde rukami 20 a viac ľudí. V každej 
komisii pri obecnom zastupiteľstve je zastú-
penie poslancov, občanov a zamestnancov 
úradu, preto všetky 3 dôležité zložky našej 
obce od prvého momentu rozhodujú o sme-
rovaní našej obce a jej uznesení. V závislosti 
od druhu materiálu dochádza k jeho pred-
loženiu na jednu alebo viacero komisií pri 
obecnom zastupiteľstve. Napríklad štatút 
obce Trnovec nad Váhom bol predložený 
na všetky komisie pri obecnom zastupiteľ-
stve, čo znamená, že sa k danému materiálu 
malo možnosť podrobne vysloviť, predisku-
tovať až 31 ľudí. Všetci členovia komisií a aj 
poslanci okrem toho, že vo svojom voľnom 
čase tieto materiály študujú, tak v rámci za-
sadnutí komisií dopodrobna prerokovávajú 
ich prípadné pripomienky alebo návrhy na 
zmenu. Nezriedka sa stáva, že poslanci obec-
ného zastupiteľstva ešte pred jednotlivými 
zasadnutiami zašlú svoje pripomienky vo-
pred mailom, aby sa aspoň sčasti urýchlilo 
jednanie. Po tom, ako materiál je preroko-
vaný v rámci komisií, nastáva ďalšia dôleži-
tá fáza života tohto dokumentu, teda, že sú 

Polrok rýchlo ubehol...
Rok 2019 sa nám už nenávratne prehupol do svojej 
druhej polovice. Na začiatku roka sme si dávali predsa-
vzatia a ciele, ktoré by sme radi splnili. Je dobré v polo-
vici roka sa obzrieť späť a zanalyzovať si, čo sa nám po-
darilo a čo nie. Takýmto spôsobom je možné sa poučiť 
z chýb alebo odstrániť nedostatky, ktoré sa vždy pri 
ľudskej činnosti vyskytnú. Keď sa obzrieme za naším 
polrokom, môžeme si povedať, že mnohé veci sa nám 
podarili, boli sme úspešní aj pri projekte na nenávratný 
finančný príspevok, po dlhej dobe sa nám podarilo zís-
kať aj sponzorské financie na realizáciu obecných dní, 
spoločnými silami sa nám darí udržiavať životné pro-
stredie krajšie a čistejšie, snažíme sa riešiť každodenné 
problémy obce a občanov, pripravujeme bohaté kultúr-
nospoločenské akcie, spolupracujeme s organizáciami 
pôsobiacimi v obci viac ako kedykoľvek predtým, bu-
dujeme lepšie a pohodovejšie pracovné prostredie, ako 
aj vzťahy v rámci obce a mimo nej. Uvedomujeme si, 
že izolovanosť našej obce v rôznych sférach kultúrno – 
politického života je len na škodu a je nutné tu spraviť 
ešte obrovské kroky, snažíme sa vyburcovať aj mládež 
k záujmu o obecné veci a momentálne nám finišujú prá-
ce na založení mládežníckeho parlamentu, ktorý svoju 
prvú „lastovičku“ v podobe spolupráce si už vyskúšal 
na akcii Beh okolo Ameriky. Takýchto pozitívnych po-
krokov by sme mohli menovať mnoho, avšak nie je na-
ším cieľom nechať sa uspať pri čiastkových úspechoch, 
preto sa veľmi kriticky pozeráme na všetky nezdary, 
ktoré sa vyskytli. Obrovský výpadok v oblasti príjmu 
z daní pri spoločnosti Duslo a. s. na základe úpravy 
daňového priznania nám naštrbil mnohé plány a mu-
síme vďaka tomu korigovať oblasť výdavkov, avšak 
uvedomujeme si, že napriek tomu zastavenie rozvoja 
obce neprichádza do úvahy. Potýkame sa s ťažkosťami 
v Zariadení opatrovateľskej služby, ktoré však postup-
nými krokmi odstraňujeme. Toto zariadenie patrí me-
dzi jedno z našich priorít a preto nás mrzí, že predošlé 
nesystematické kroky boli zariadeniu viac na príťaž ako 
osoh, avšak veríme, že dlhoročné ignorovanie základ-
ných prevádzkových potrieb je možné napraviť, lenže 
vyžaduje to čas a finančné prostriedky. Dá sa však po-
vedať, že sme už na správnej ceste. Rovnaké ťažkosti 
nachádzame aj v oblasti školstva, zdravotníctva, nájom-
ných bytov, cintorína a pod. Všetky tieto výzvy vznikli 
dlhoročným odsúvaním reálnych potrieb a problémov 
v danej oblasti. Veríme však, že postupnými systematic-
kými krokmi sa nám podarí dať veci do poriadku, aby 
boli čo najefektívnejšie pre našich občanov. Preto sme 
veľmi radi, že podstatná časť poslancov, ako aj obča-
nov chce konštruktívne a aktívne riešiť tieto zanedbané 
oblasti. Veríme, že spoločnými silami dokážeme tieto 
záležitosti napraviť a zlepšiť tak ich fungovanie, chápe-
me, že nie vždy sú snahy o zmenu prijaté pozitívne, ale 
veríme, že do budúcna sa budeme čo najmenej potýkať 
s petrolejovými lampami namiesto núdzového osvetle-
nia a pod. Kroky, ktoré sme uskutočnili, nás utvrdzujú 
v tom, že ozdravný proces je síce finančne náročný, ale 
nevyhnutný a prínosný.              Mgr. Oliver Berecz
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Z ROKOVANIA OZ
4. zasadnutie OZ sa konalo 29. apríla a 
poslanci na ňom schválili VZN o poskytovaní jed-
norazového finančného príspevku pri narodení 
dieťaťa v sume 100,- Eur. Schválili aj Zásady od-
meňovania poslancov a členov komisií pri OZ. 
Ekonómka obce podala správu o hospodárení 
obce za 1. štvrťrok, keď obec hospodárila s prebyt-
kom viac než 20.000,- eur. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj ukončenie náj-
mu D. Jakubecovi. .V zmysle návrhu komisie by-
tovej, sociálnej a zdravotníctva schválili pridelenie 
tohto bytu K. Marković. po prevedení rekonštruk-
cie, keďže niektoré jeho časti boli používaním 
opotrebované.2-izbový byt K. Marković bol pride-
lený žiadateľke D. Makytovej. Ďalšou žiadosťou o 
ukončenie nájomnej zmluvy bola žiadosť S. Pav-
lovičovej, tento byt bol od 1. 7. 2019 pridelený S. 
Kumanovej.
V našej obci je množstvo pozemkov, ktoré sú 
vlastníctvom Slovenského pozemkového fondu, 
preto nie je možné vykonávať tu úpravy a re-
konštrukcie. Obec môže získať tieto pozemky do 
svojho vlastníctva, ak ide o verejné priestranstvo 
alebo miestne komunikácie. Aj na tomto zastupi-
teľstve preto schválili poslanci žiadosť o delimitá-
ciu pozemkov na ulici Krajnej, kde obec plánuje 
rekonštrukciu chodníka aj cesty, ako aj cintorína v 
Hornom Jatove a priestranstva pred komunitným 
centrom, aby sa tu v budúcnosti mohlo vybudovať 
napr. detské ihrisko.
Mnohí obyvatelia obce využívajú ako mobilného 
operátora spoločnosť O2 a kopili sa sťažnosti na 
zlý signál v obci. Aj toto bol dôvod, prečo poslan-
ci odsúhlasili umiestnenie vysielača O2 na jestvu-
júci stožiar spoločnosti Slovak Telekom, ktorý je 
umiestnený v areáli základnej školy. Spoločnosť 
svoju žiadosť podala opakovane, lebo v minulom 
volebnom období na túto požiadavku odpoveď 
nedostala, a doplnila ju o protokoly merania in-
tenzity elektrického poľa.
Poslanci jednohlasne schválili medzi členov ko-
misie sociálnej, bytove a zdravotníctva PaedDr. 
Imrich Suba, Phd. Tento poslanec bol zároveň po-
verený vykonávaním obradov počas volebného 
obdobia 2018 – 2022. Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu o návrhu na uzavretie 
zmluvy o spolupráci, ktorú obci navrhla Špeciálna 
kynologická záchranná služba Slovakia. 
V bode programu „Došlá pošta“ sa poslanci za-
oberali ponukou na odkúpenie nehnuteľnosti v 
centre obce, kde však bola navrhovaná cena vy-
soká, preto poverili starostu obce, aby rokoval s 
vlastníkmi nehnuteľnosti o znížení ceny. Maji-
teľka pohostinstva Metropol požiadala o predaj, 
resp. dlhodobý prenájom parkovacieho miesta pri 
tejto prevádzke, poslanci odporučili, aby zvážila 
možnosti parkovania na inom mieste, keďže ide o 
parkovacie miesto bezprostredne susediace s au-

Z „KUCHYNE“ OZ
zapracované do neho všetky pripomienky, návr-
hy a postrehy. Po tomto zapracovaní je materiál 
pripravený na zaslanie k finálnemu pripomien-
kovaniu poslancami obecného zastupiteľstva. Ak 
si to situácia vyžaduje, tak ešte pred samotným 
zasadnutím obecného zastupiteľstva sa zvoláva 
pracovné stretnutie poslancov, na ktorom dôjde 
k záverečnému doladeniu materiálu. Až po tých-
to všetkých úkonoch, ktoré predstavujú hodiny 
tvrdej driny, sa materiál posiela na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, kde každý poslanec do-
stane finálnu verziu materiálu aj s dôvodovou 
správou a takto dochádza k jeho odsúhlaseniu, 
resp. zamietnutiu na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva. Je jasné, že na samotnom zasadnutí by 
nebolo možné celý tento postup realizovať, preto 
je možno pre nezasväteného pozorovateľa zau-
jímavý fakt, že za pár minút dôjde k rozhodnu-
tiu. Avšak zasvätený pozorovateľ, ktorý by do-
kument sledoval od jeho zrodu až k schváleniu, 
resp. neschváleniu by pochopil, že pár minút na 
zasadnutí znamená v skutočnosti niekoľko ho-
dín až dní rokovaní a pripomienkovaní. Príkla-
dom môže byť aj VZN o podmienkach prenájmu 
obecných nájomných bytov, ktoré sme pripravo-
vali na júnové zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva. Prvotná verzia tohto dokumentu vznikla na 
obecnom úrade v mesiacoch apríl až máj, poslan-
com bolo toto VZN v priebehu mesiaca máj až 
jún zaslané na pripomienkovanie, vzhľadom na 
priebeh zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a 
zdravotníctva došlo k stiahnutiu tohto materiálu 
s výhľadom predložiť ho na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v mesiaci september. K stiahnutiu 
došlo z dôvodu množstva pozmeňujúcich pripo-
mienok. Ak dôjde k prerokovaniu tohto VZN na 
septembrovom zasadnutí, tak sa dá hovoriť o 6 
mesačnom životnom cykle tohto dokumentu. V 
septembri na zasadnutí môže dôjsť k jeho prero-
kovaniu za pár minút, avšak predchádzalo tomu 
6 mesiacov rokovaní a diskusií.
Veríme, že poodhalenie týchto zákutí príprav 
a zasadnutí rokovaní obecného zastupiteľstva 
umožní poodhaliť vážnosť a zmysluplnosť jed-
notlivých prerokovávaných materiálov. Za ob-
rovskú trpezlivosť, námahu a prácu by som 
týmto rád poďakoval všetkým zamestnancom, 
členom komisií a v neposlednom rade poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorí sa spolupodieľajú 
na príprave rokovaní a tým sa snažia zlepšiť a 
zefektívniť chod našej obce.
Mgr. Oliver Berecz
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tobusovou zastávkou. 
Ďalšia v poradí bola žiadosť Bc. Gelnickej na odkú-
penie obecného pozemku, keďže však zo žiadosti 
nebolo zrejmé, o ktorú časť sa jedná, poslanci od-
poručili žiadateľke, aby si dala vypracovať geo-
metrický plán.  Dlhoročná nájomníčka priestorov v 
Miestnom kultúrnom stredisku J. Kaňová požiadala 
poslancov o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, 
poslanci súhlasili s ukončením nájomnej zmluvy k 
31. 7. 2019 v zmysle platnej nájomnej zmluvy. Záro-
veň o prenájom priestorov prejavila záujem Z. Be-
lovičová, bude však potrebné konať v súlade s plat-
nou legislatívou, podľa ktorej nie je možný priamy 
prenájom, preto obec plánuje vyhlásiť obchodnú 
verejnú súťaž na prenájom týchto priestorov.
Slovenský rybársky zväz požiadal o poskytnutie 
dotácie na biologické odbahnenie rybníka Vermek, 
túto investíciu poslanci odsúhlasili, keďže ide vlast-
ne o investíciu do majetku obce. V budúcnosti bude 
potrebné riešiť aj užívanie tohto obecného majetku 
v zmysle platnej legislatívy. 
Na záver tohto bodu programu sa poslanci zaobe-
rali sťažnosťou Ing. Zezulu, majiteľa nehnuteľnosti 
susediacej s multifunkčným ihriskom. Sťažoval si 
na opakovaný neoprávnený vstup používateľov ih-
riska na okolité súkromné pozemky, preto poslanci 
rozhodli o vypracovaní prevádzkového poriadku 
ihriska, kde budú používatelia poučení, aby na oko-
lité pozemky nevstupovali. 
V bode rôzne starosta informoval poslancov o ve-
rejnom obstarávaní na malotraktor, čerpadlá, kon-
vektomat do školskej jedálne, kde od 1. 9. 2019 na-
stávajú zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť. 
Mnohé práce vykoná obec vo vlastnej réžii, ale je tu 
potreba doplniť vybavenie školskej jedálne, ako aj 
zabezpečiť pracovnú silu. Predovšetkým je potreb-
né urobiť prieskum medzi rodičmi, aby bolo možné 
zistiť približný počet záujemcov o stravu. K. Tusko-
vá predniesla informáciu o prípravách Dní obce a 
starosta informoval o ukončení Obchodnej verejnej 
súťaže na byt č. 1 v bytovom dome 502 – 5. kole, 
ktoré skončilo úspešne. 
V diskusii sa poslanci zaoberali potrebou pravi-
delných obchôdzok pri Miestnom kultúrnom stre-
disku, kde sa často do neskorých nočných hodín 
zdržiava mládež. Obyvateľ obce pán Kurucz sa za-
ujímal, kedy bude v obci vybudovaná optická sieť, 
keďže podľa jeho informácií bývalé vedenie neu-
možnilo spoločnosti Slovak Telekom toto vedenie 
vybudovať. Zaujímal sa aj o možnosť rekonštrukcie 
kamerového systému, ktorá je však podmienená 
práve vybudovaním optickej siete. Starosta otvoril 
diskusiu o možnosti vybudovať požiarnu zbrojnicu 
pri obecnom úrade z jestvujúcich objektov garáží a 
prístreška pre autá, ako uviedol, na výstavbu zbroj-
nice dostala obec 30.000-eurovú dotáciu, stačí po-
žiadať o zmenu projektu, ktorý bol pôvodne určený 
na prebudovanie kotolne pri základnej škole. Obec 

sa bude uchádzať aj o ďalšiu dotáciu na tento objekt. 
Poslanci návrh na vybudovanie zbrojnice na dvore 
OcÚ uvítali. 
Starosta informoval o možnosti zakúpiť pozemky 
na Robotníckej ulici od súkromnej firmy, ktorá ich 
získala dražbou, aj o tom, že obe má možnosť získať 
ďalší podiel na nehnuteľnosti súp. číslo 693, ktorej 
časť už je vlastníctvom obce. Veľká časť diskusie 
bola venovaná aj zlým podmienkam v zariadení 
opatrovateľských služieb, kde sa 20 rokov problémy 
neriešili a teraz je potrebné prijať opatrenia, aby za-
riadenie fungovalo v zmysle legislatívy a klientom 
boli poskytované čo najlepšie služby. 
Na záver Ing. Hlavatý informoval poslancov, že 
komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného 
zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcio-
nárov na svojom zasadnutí preskúmala  majetkové 
priznanie starostu Mgr. Berecza aj bývalého staros-
tu Ing. Rábeka. Kým Mgr. Berecz odovzdal všetky 
dokumenty v súlade so zákonom,  u bývalého sta-
rostu sa našlo niekoľko nejasností, preto bude komi-
sia požadovať vysvetlenie.
5. zasadnutie OZ sa uskutočnilo 10. mája 2019 
a jeho cieľom bolo schváliť možnosť zapojiť sa do 
projektov a výziev, ktoré vyhlásilo Ministerstvo 
vnútra SR. Obec požiada o dotácie na kamerový 
systém v rámci projektu Prevencia kriminality v 
obci. Túto dotáciu sme získali už v minulom roku, 
ale keďže napriek prísľubom dodnes firma Caris-
ma nevybudovala optický systém, bolo potrebné 
tieto prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu, ako 
uviedol starosta Mgr. Berecz. Ďalším projektom je 
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, najmä bez-
pečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov. Tu sa 
obec plánuje zapojiť do výzvy na osvetlenie a zvý-
raznenie týchto priechodov. Poslanci schválili aj po-
trebné spolufinancovanie na obidve výzvy, ktoré je 
5% z celkovej poskytnutej sumy.
Ďalším bodom bola kúpa vlastníckeho podielu na 
dome č. 693, ktoré poslanci riešili už na 4. OZ. Jed-
nohlasne schválili návrh na odkúpenie vlastnícke-
ho podielu M. Benczovej a poverili starostu obce 
na uzavretie a podpísanie kúpnej zmluvy na tento 
podiel.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Rábek, ktorý upo-
zornil, že spolu s nadobudnutím majetku má obec 
zvážiť ďalšie kroky, starosta poslancovi pripome-
nul, že podiel na tomto majetku mala obec už v mi-
nulom volebnom období, kedy si povinnosti neplni-
la, dnes si svoje práva a povinnosti uvedomujeme a 
vieme, ako postupovať, doplnil Mgr. Berecz.
V rámci diskusie starosta informoval poslancov o 
možnosti rokovania s generálnym riaditeľom Dus-
la a doplnil, že ako boli poslanci informovaní, ten-
to podnik preklasifikoval pozemky v katastri našej 
obce a výsledkom bolo zníženie daní z nehnuteľnos-
tí o sumu 68.000,- Eur. Tento výpadok má význam-
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ný dopad na rozpočet obce a je potrebné požiadať o 
vysvetlenie, resp. nájsť riešenie tohto problému.
6. zasadnutie OZ sa uskutočnilo 17. júna 2019 
a poslanci na ňom schválili záverečný účet obce za 
rok 2018, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce. V ďalšom bode schválili predĺ-
ženie nájomných zmlúv pre nájomníkov, ktorí o to 
požiadali, keďže zmluvy s nimi boli uzavreté do 30. 
6. 2019. Jedna nájomníčka o predĺženie zmluvy ne-
požiadala, navyše mala dlhodobo problémy s pla-
tobnou disciplínou, s touto nájomníčkou sa poslan-
ci rozhodli ukončiť uplynutím doby, na ktorú bola 
uzavretá.
Ďalším bodom programu bolo vyhlásenie Obchod-
nej verejnej súťaže na prenájom nebytových priesto-
rov v Miestnom kultúrnom stredisku, v ktorých je 
prevádzka cukrárne. Vzhľadom na platnú legislatí-
vu je obec povinná ich ďalší prenájom riešiť formou 
obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky a ná-
vrh na uzavretie zmluvy poslanci schválili. Schválili 
aj výberovú komisiu v zložení Ing. Gašpierik, Ing. 
Hlavatý, E. Fülöpová a I. Hrebíková.
V najbližšom období sa obec plánuje zapojiť do via-
cerých výziev, ktoré sú vypísané v rôznych operač-
ných programoch. Ide napr. o výzvu na vybudova-
nie požiarnej zbrojnice, rekonštrukciu miestneho 
rozhlasu, WIFI, ale aj do výziev MAS Vitis. 
Po žiadosti o delimitáciu pozemkov na Robotníckej 
ulici poslanci schválili kúpu parcely 641/2 na tejto 
ulici, aby mala obec možnosť vybudovať obyvate-
ľom príjazdové komunikácie. Zároveň poslanci po-
verili starostu a uzavretie a podpis zmluvy s firmou 
Reviton na kúpu uvedeného pozemku. 
Ďalej v bode došlá pošta sa zaoberali žiadosťami o 
odkúpenie pozemkov, ktoré podali obyvatelia, kto-
rí odkúpili pozemky v novom stavebnom obvode 
pri bývalom Sagrise. Poslanci vzali tieto žiadosti na 
vedomie a na svojom najbližšom zasadnutí zaujmú 
k nim stanoviská komisia finančná, podnikateľská a 
nakladania s majetkom obce, ako aj komisia život-
ného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospo-
dárstva pri OZ. Opätovná sťažnosť Ing. Zezulu na 
používateľov multifunkčného ihriska, ako aj na za-
nedbaný obecný pozemok bola poslancami vzatá na 
vedomie, keďže starosta obce dal príkaz na umiest-
nenie informačných tabúľ zakazujúcich vstup na 
súkromný pozemok, ako aj vyčistiť zaburinený po-
zemku.
V diskusii sa občan pán Slamka sťažoval na ne-
vhodné a nebezpečné parkovanie na ulici Jatovskej, 
oponoval mu starosta obce, ktorý sa opieral o sta-
novisko dopravného inžiniera. Ten po vyhodnotení 
situácie na tejto ulici navrhol odstrániť niektoré do-
pravné značky. Pán Slamka opakovane uviedol, že 
parkovanie na tejto ulici znamená prekážku pre os-
tatných účastníkov cestnej premávky, ale náčelník 
polície ho informoval, že vzhľadom na to, že táto 
cesta nespĺňa požiadavky a nie sú na nej vyznačené 

ani jazdné pruhy, môžu situáciu riešiť iba dohovo-
rom. Starosta obce doplnil, že tu ide opäť o situáciu, 
keď problém je dlhodobý, jeho vyriešenie k spokoj-
nosti obyvateľov bude trvať dlhšie.
Starosta poinformoval o problémoch v ZOS, kde 
sa nakopilo množstvo problémov, ktoré vyžadujú 
riešenie a úrad sa nimi zaoberá od začiatku tohto 
roka. Došlo tu k personálnym zmenám, ale najvy-
puklejším problémom je to, že počas uplynulých 
dvadsiatich rokov sa prijímali len núdzové riešenia, 
veci sa neriešili koncepčne. Zariadenie má v zmysle 
zákona dodržiavať štandardy kvality poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ktoré však v našom zaria-
dení zatiaľ neboli ani spracované, nie ešte aplikova-
né. Starosta informoval poslancov, že v tomto sme-
re obec podnikla kroky k náprave, napr. sa vyriešil 
problém núdzového osvetlenia v prípade výpadku 
elektrického prúdu, keď doteraz sa toto osvetlenie 
riešilo petrolejovými lampami, prípadne kahanca-
mi. V kúpeľni chýba bezbariérový prístup, sestričky 
riešili presuny pacientov pomocou radiátorových 
trubiek, aj tento bezbariérový prístup chceme vy-
riešiť. Spoluprácu na riešení problémov ponúkol 
na dobrovoľníckej báze PhDr. Ladislav Berecz, kto-
rý bude pracovať bez nároku na mzdu a má v tejto 
oblasti skúsenosti a obec má záujem riešiť situáciu, 
aby zariadenie spĺňalo kritériá a nebolo časovanou 
bombou. 
Starosta informoval poslancov aj o tom, že obec 
plánuje zlegalizovať používanie obecného rybníka 
Vermek, aby bolo v súlade so zákonom, konečné 
rozhodnutie bude na komisiách OZ a poslancoch, 
ale je potrebné postupovať v zmysle zákona o ma-
jetku obcí. Ďalej informoval o situácii s dotáciou na 
zriadenie modernej biologickej/chemickej učebne, 
na ktorú obec získala dotáciu takmer 70.000,- Eur 
ešte v minulom volebnom období. Kontrolný orgán 
nás vyzval na vysvetlenie niektorých položiek ve-
rejného obstarávania, sú tam veľké nezrovnalosti, 
existujú tri verzie zmluvy a celé to zastrešuje exter-
ná firma, s ktorou minulé vedenie podpísalo zmlu-
vu. Nedostatky však firma vysvetliť nevie, takže je 
veľmi pravdepodobné, že všetky doteraz urobené 
úkony budú zrušené a v optimálnom prípade bude 
vyhlásené nové verejné obstarávanie. V tom horšom 
prípade o dotáciu obec príde.
V súčasnosti sú problémy v škole s kanalizáciou, 
doplnila poslankyňa K. Tusková, poslanec R. Hra-
bovský sa zaujímal o priebeh prác a úprav, ktoré 
budú potrebné na zabezpečenie „obedov zdarma“, 
pýtal sa aj na prípadné doplnenie počtu príslušní-
kov OP, keď Mgr. Székházi si našiel nové zamest-
nanie a pracuje momentálne na dohodu. Starosta ho 
informoval, že na dohodu vypomáha aj veliteľ DHZ 
M. Tomašovič.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom webovom 
sídle www.trnovecnadvahom.sk            
I. Mesárošová 
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Spoločenská rubrika
          Blahoželáme jubilantom 

   Helena Zuziková
   Jozef Káras
   Katarína Turianová
   Helena Vargová
   Martin Turian
   Gabriela Verseghi-Nagy
   Eduard Ševčík
   Irena Kružlíková
   Eva Martinkovičová
   Rudolf Čelitko
   Berta Klinková
   Jozefa Majtánová
   Júlia Čičmišová
   Mária Jobbágyová
   Jozef Tóth
   Valéria Vičíková
   Rozália Mihalovičová
   Rudolf Kónya
   Hedviga Véberová
   Margita Kovácsová
   Mária Kvasňovská
   Margita Kuglerová

   Narodili sa
   Terézia Bandžuchová
   Karolína Lörinczová
   Vladimír Pagáč
   Jasmína Stojková
   Alena Rudická
   Tobias Mihálik
   Tobias Mičúch
   Michaela Bugyiová
   Anna Csonková

   Uzavretie manželstva:
  Peter Kárasz a Lenka Hrobárová
   Lukáš Krištofiak a Dominika Kučerová
   Miroslav Ševčík a Mária Tóthová
   Ľudovít Solík a Lucia Vinczeová
   Karol Šišlák a Bianka Tóthová
   Pavol Šléger a Anna Prokopcová
   Miroslav Bakoš a Slávka Adamkovičová
   Tibor Juhász a Renáta Serafínová

   Opustili nás
  Klára Bányiová, 86-ročná
   Erika Szabová, 29-ročná
   Štefan Krupa, 69-ročný
   Ján Batyka, 73-ročný
   Michal Zalubil, 85-ročný
   Júlia Zalubilová, 83-ročná
   Vladimil Kolečáni, 62-ročný
   Valéria Oláhová, 87-ročná
   Mária Parajková, 83-ročná
   Ernest Durza, 67-ročný     

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. 
z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na 
sobotu 25. mája 2019. V našej obci boli zriadené okrsky č. 1 a 2 v Miestnom 
kultúrnom stredisku Trnovec nad Váhom a okrsok č. 3 v Komunitnom cen-
tre Horný Jatov.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 2 263 oprávnených voličov, z nich 
pristúpilo k voľbám 364 voličov, teda 16,08%.  
Počet platných hlasov pre politické strany, hnutia a koalície:
SMER - sociálna demokracia - 68 hlasov
Kresťanská demokracia - Život a prosperita - 1 hlas
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 37 hlasov
Slovenská národná strana - 10 hlasov
SME RODINA - Boris Kollár  - 16 hlasov
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) - 19 hlasov
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 2 hlasy
HLAS ĽUDU - 2 hlasy
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemo-
krata Szövetség  - 2 hlasy
Kresťanskodemokratické hnutie - 11 hlasov
Strana zelených Slovenska - 5 hlasov
MOST - HÍD - 32 hlasov
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA - 1 hlas
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 29 hlasov
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce - 7 hlasov
Sloboda a Solidarita - 46 hlasov
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 1 hlas
NAJ - Nezávislosť a Jednota - 2 hlasy
Kresťanská únia - 5 hlasov
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia  - 50 hl.
NÁRODNÁ KOALÍCIA - 2 hlasy
Najviac prednostných hlasov získali:
1. Monika Beňová, SMER - sociálna demokracia - 43 hlasov
2. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sloboda a Solidarita - 28 hlasov
3. Milan Uhrík, Kotleba - Ľudová strana - 23 hlasov
I. Mesárošová

Databáza miestnych podnikateľov a živnostníkov
V ekonomickom rozvoji regiónu, obce alebo mesta zohrávajú významnú úlohu popri podnika-
teľských subjektoch aj orgány miestnej štátnej správy a miestne a regionálne samosprávy. Sila 
miestnej ekonomiky závisí od efektívnej spolupráce a kooperácie medzi verejným a súkromným 
sektorom. Obec ako predstaviteľ územnej samosprávy má v tomto procese nezastupiteľnú úlohu. 
Samospráva má viacero možností, ako ovplyvniť podnikateľské prostredie na svojom území. Sú 
to najmä:
• finančné nástroje
• vytvorenie priestorov pre podnikateľské činnosti
• marketing
• rozvoj infraštruktúry
• poskytovanie odbornej pomoci a informácií.
Vzhľadom na množstvo kompetencií a povinností prenesených na samosprávu zo strany štátu 
bez potrebnej finančnej kompenzácie sú v súčasnosti finančné možnosti obcí obmedzené, čo sa 
negatívne prejavuje aj pri využívaní nástrojov podpory podnikania v obciach. 
Napriek tomu jedným z významných finančných opatrení sú práve investície obce, či už do 
zveľaďovania a rekonštrukcie majetku obce alebo v podobe daňových stimulov či dotácií. V 
rámci snahy o ekonomický rozvoj obce je jedným z našich cieľov v súlade s platnou legislatívou 
ponechať finančné prostriedky investované z rozpočtu obce v našom regióne, pre našich zamest-
návateľov, živnostníkov a podnikateľov. Z tohto dôvodu plánujeme vytvoriť databázu miestnych 
podnikateľov a živnostníkov, s ktorými by sme mohli spolupracovať pri zadávaní zákaziek do 
5 000 Eur alebo pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou do hodnoty 70 000 Eur pri tovaroch/
službách, resp. 180 000 Eur pri stavebných prácach. Samozrejme, prvoradé je pre nás zachovať 
maximálnu transparentnosť a efektivitu použitia finančných prostriedkov z verejných zdrojov. 
Prosíme preto miestnych podnikateľov a živnostníkov, ktorí majú záujem byť v tejto databáze, aby 
vyplnili formulár nachádzajúci sa na webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom www.trnovecnad-
vahom.sk.                                                                     Mgr. Nikoleta Vargová
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Sociálne služby v obci 
Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom je zapísaná v Registri po-
skytovateľov sociálnych služieb v Nitrianskom kraji 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych služ-
bách v znení neskorších zmien a doplnkov ako po-
skytovateľ dvoch sociálnych služieb a to 
1. Zariadenie opatrovateľskej služby
2. Opatrovateľská služba (v domácnosti klienta)
V zmysle tohto zákona má každá fyzická osoba prá-
vo vybrať si aký typ a forma sociálnej služby jej má 
byť poskytovaná ako i právo na výber poskytovateľa 
tejto sociálnej služby samozrejme za podmienok usta-
novených týmto zákonom. 
V prípade, že má občan záujem o poskytovanie niek-
torej z vyššie uvedených služieb zo strany Obce Trno-
vec nad Váhom ako poskytovateľa a má trvalý pobyt 
na území našej obce, musí tento občan alebo jeho ro-
dinný príslušník písomne požiadať na Obecnom úra-
de v Trnovci nad Váhom o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu (osobitne pre každý druh sociálnej 
služby). Proces posudzovania odkázanosti občana 
na sociálnu službu zložený z viacerých krokov a jeho 
výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu. Keď má občan v rukách právoplatné rozhod-
nutie o odkázanosti, môže požiadať poskytovateľa 
sociálnej služby, t. j. obec Trnovec nad Váhom o za-
bezpečenie poskytovania sociálnej služby – opatrova-
teľská služba v domácnosti alebo umiestnenie v ZOS. 
I keď sa tento proces môže javiť ako zložitý a zdĺhavý, 
na obecnom úrade vám radi poskytneme všetky po-
trebné informácie a tlačivá a pomôžeme vám prejsť 
celým procesom posudzovania. Ďalšie informácie o 
voľných kapacitách v sociálnych službách a potreb-
né tlačivá nájdete aj na webovej stránke obce v sekcii 
Obecný úrad/Zariadenie opatrovateľskej služby. V 
ďalšej časti si podrobnejšie prejdeme formy sociálnej 
služby, ktoré poskytujeme pre občanov.
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) 
zabezpečuje pobytovú formu sociálnej služby podľa 
§ 36  zákona o sociálnych službách. Naše zariadenie 
opatrovateľskej služby má kapacitu 16 klientov, čiže 
je to skôr zariadenie rodinného typu a v zariadení sa 
poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre 
plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fy-
zickej osoby a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú 
službu. Pri umiestňovaní klientov do ZOS sa upred-
nostňujú obyvatelia s trvalým pobytom v obci Trno-
vec nad Váhom. V zariadení opatrovateľskej služby 
sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabi-
litácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stra-
vovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bie-
lizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na úschovu 
cenných vecí.
V prípade voľného miesta v ZOS je so žiadateľom 
dohodnutý termín nástupu do zariadenia. Ak v za-
riadení opatrovateľskej služby nie je voľné miesto, je 

žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov o zabez-
pečenie poskytovania sociálnej služby a po uvoľnení 
miesta v  zariadení je automaticky kontaktovaný zod-
povednou pracovníčkou obecného úradu. Sociálna 
služba poskytovaná v zariadení opatrovateľskej služ-
by je spoplatnená a spôsob a výška úhrady je v súlade 
s Všeobecne záväzným nariadením obce Trnovec nad 
Váhom č. 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec 
nad Váhom a Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012 o so-
ciálnych službách v obci Trnovec nad Váhom. Aktu-
álne je výška úhrady 220,40 Eur za ubytovanie a soci-
álne služby za mesiac a 5,00 Eur na deň za stravu.
TERÉNNA FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Opatrovateľská služba na území obce Trnovec nad 
Váhom
Obec Trnovec nad Váhom poskytuje občanom s trva-
lým pobytom na území obce aj opatrovateľskú službu 
podľa § 41  zákona o sociálnych službách. Opatrova-
teľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, dosa-
huje požadovaný stupeň odkázanosti a je odkázaná 
na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (obliekanie, po-
moc pri jedle, pri pohybe, osobnej hygiene a pod.), 
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup, 
donáška jedla, príprava jedla, starostlivosť o bielizeň, 
bežné upratovanie a pod.) a základných sociálnych 
aktivitách (sprevádzanie k lekárovi, do školy, tlmoče-
nie a pod.) . Rozsah úkonov na základe sociálnej po-
sudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa 
jednotlivých úkonov a dohodne sa medzi obcou ako 
poskytovateľom a občanom ako prijímateľom soci-
álnej služby. Obec poskytuje opatrovateľskú službu 
ako terénnu sociálnu službu počas pracovných dní 
klientom na vopred dohodnutý počet hodín v rozsa-
hu od 1 hod. do 7,5 hodín denne v čase od 7.00 hod. 
do 15.00 hod. Opatrovateľská služba v domácnosti 
klienta sa poskytuje za úhrady, ktorá sú v súlade s 
Všeobecne záväzným nariadením obce Trnovec nad 
Váhom č. 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec 
nad Váhom a Dodatku č. 1k VZN č. 1/2012 o sociál-
nych službách v obci Trnovec nad Váhom.
Obec Trnovec nad Váhom získala v tomto roku do-
táciu práve na podporu opatrovateľskej služby v do-
mácnosti klienta. V rámci projektu spolufinancova-
ného z Európskeho sociálneho fondu cez OP Ľudské 
zdroje sme získali finančné prostriedky vo výške 58 
983,60 Eur na obdobie trvania projektu 26 mesiacov 
na mzdové náklady pre opatrovateľky v domácnos-
tiach klientov.
Našou snahou je pomôcť občanom, ktorým zhoršený 
zdravotný stav neumožňuje naďalej žiť samostatne 
alebo rodinám, ktoré nedokážu vlastnými silami za-
bezpečiť starostlivosť o svojho rodinného príslušníka 
s nepriaznivým zdravotným stavom. Aj prostred-
níctvom poskytnutia sociálneho poradenstva alebo 
niektorej z uvedených sociálnych služieb vieme byť 
občanom oporou v ťažkých životných situáciách.
„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, 
ktorých milujeme.“ — Terezie z Lisieux
Mgr. Nikoleta Vargová
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ZO ŽIVOTA OBCE

22. apríl – Deň Zeme
V tomto roku Veľkonočné sviatky trošku skompli-
kovali situáciu, preto sme podujatie „Vyčistime si 
svoju obec“ zorganizovali až 26. apríla. Hoci sa ko-
nalo v piatok, prišli okrem pracovníkov obecného 
úradu aj poslanci obecného zastupiteľstva, členo-
via komisií, poľovníci, rybári, 
hasiči, členovia klubu JDS  ale 
aj žiaci a pedagógovia Základ-
nej školy s materskou školou 
a dobrovoľníci z radov obyva-
teľov.  Účastníci sa stretli pri 
obecnom úrade a pokračovali 
k Miestnemu kultúrnemu stre-
disku, kde starosta Mgr. Berecz 
zasadil mladú lipu. Potom sa 
rozdelili po vopred určených 
trasách.
Je potešiteľné, že vyzbieraného 
odpadu každý rok ubúda, čo je vidno aj z výsled-
kov, ktoré obec dosahuje pri triedení odpadu. Aj tak 
sa podarilo vyzbierať neporiadku hodne, a podob-
ne ako v minulosti, aj teraz to boli predmety, ktoré 

mohli neporiadni návštevníci prírody odovzdať 
počas každomesačného zberu triedených zložiek 
odpadu. Boli to najmä plasty a sklo, ale našlo sa 
aj niekoľko naozaj zaujímavých vecí, ako hrnce, 
matrace, zánovné topánky a pod. Všetci účastníci 
podujatia pracovali  celé predpoludnie a o 12.30 

bol zraz na nádvorí Miestne-
ho kultúrneho strediska. Tam 
medzičasom šikovné kuchárky 
navarili vynikajúci guláš, kto-
rým sa všetci zúčastnení spo-
ločne občerstvili.  Milou bod-
kou za týmto podujatím bolo, 
že rukavice, ktoré na podujatie 
zaslal vtedajší europoslanec 
József Nagy, nám prišli až po 
jeho skončení. Všetci prítomní 
sa však zhodli, že prídu vhod 
na budúci rok.

Srdečná vďaka patrí organizátorom, ale predovšet-
kým ľuďom, ktorí si našli čas a svojou účasťou túto 
akciu podporili.
I. Mesárošová  

Stavanie mája
V posledných rokoch sa vďaka členom komisie školstva, mládeže 
a kultúry a ich spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom po-
darilo obnoviť v našej obci ľudovú tradíciu stavania májov. V tomto 
roku hasiči májku postavili tam, kde stávala po dlhé roky, na ná-
mestie pri zvonici. 
Bolo to v predve-
čer prvého mája 
a z neba nám pa-
dalo zlato, lebo po 
dlhých týždňoch 
sa obloha zamra-
čila a chvíľami po-
riadne pršalo. Ani 
toto neodradilo 
obyvateľov, ktorí 
spolu so svojimi 
deťmi sa zhromaždili na námestí. Starosta obce privítal a pozdra-
vil prítomných. Hasiči za hudobného sprievodu folklórneho súboru 
Komňackí mládenci splnili svoju úlohu na jednotku a nad námes-
tím vztýčili krásnu májku ozdobenú pestrofarebnými stuhami. Po 
dlhých rokoch k nám zavítal aj mužský spevácky zbor z Tvrdošo-
viec, ktorý podobne ako pred ním Komňackí mládenci zožal po-
tlesk prítomných. Na záver zahrali Lajči & Muziker Rudi, a našli sa 
veru aj takí, čo si pod májkou do chuti zatancovali. 
Návštevníci podujatia sa zhodli na tom, že bolo naozaj vydarené, 
po prvý raz sa mohli aj občerstviť pečenou klobásou či cigánskou. 
Veľkú radosť mali aj prítomné deťúrence, ktoré sa dosýta vyšantili 
v kalužiach, ale hlavne ocenili možnosť povoziť sa v hasičskom 
aute. 
Veľká vďaka patrí organizátorom, ale aj všetkým, ktorí sa na tejto 
akcii zúčastnili.
I. Mesárošová

Zraz motorkárov v Trnovci nad Váhom
Autoškola Ing. Hlavatý v predchádzajúcich rokoch organizovala 
úspešnú Jazdu zručnosti, pri ktorej si šoféri mohli vyskúšať svoju 
šikovnosť. Súčasťou Jazdy bol aj zraz motorkárov, ktorý sa tešil 
širokej pozornosti zo strany obdivovateľov rýchlych kolies. V tom-
to roku po prvý raz bol usporiadateľom obecný úrad a Autoškola 
Ing. Hlavatý sa stala spoluorganizátorom spolu s Dobrovoľným 
hasičským zborom. 
Počasie v prvú májovú sobotu, 4. mája 2019, bolo daždivé a do 
poslednej chvíle sme váhali,  či akciu nezrušiť, ako urobili mnohé 
obce v okolí. Napokon sme sa rozhodli pokúšať šťastie a vyplatilo 
sa...
Na priestranstve pred železničnou stanicou sa zišlo množstvo 
priaznivcov motocyklistického športu aj so svojimi tátošmi. Nad-
šení fanúšikovia obdivovali najrozmanitejšie značky týchto rých-
lych strojov. Mnohí prišli zďaleka a boli u nás po prvý raz. Poduja-
tie otvoril starosta Mgr. Berecz, ktorý pozdravil a privítal všetkých 
prítomných. Pán farár Mgr. Ondrík rovnako prítomných pozdravil, 
vyslovil im svoj  rešpekt a následne motocykle posvätil. 
S ukážkami bojového umenia krav maga sa predstavilo združe-
nie Kobu Krav, súťaže a hry pre deti zorganizovali členovia Dob-
rovoľného hasičského zboru a starosta obce. Všetci prítomní sa 
dobre zabávali a vychutnali si spanilú jazdu motocyklov po našej 
obci. Na záver sa predstavila punrocková skupina HotenToten vo 
výbornom hodinovom programe.
Všetci, aj obyvatelia bytov v budove železničnej stanice, sa zhodli 
na tom, že akcia bola výborná, nálada skvelá a určite sa neko-
nala posledný raz. Naopak, na budúci rok pripravíme pestrejší 
program a možno sa toto podujatie stane jedným z tých, ktoré už 
neodmysliteľne patria k životu našej obce.
Veľmi pekne ďakujeme Bc. Krivosudskému, prednostovi že-
lezničnej stanice, ktorý nám bol veľmi nápomocný pri organizo-
vaní podujatia, autoškole Ing. Hlavatý, členom DHZ Trnovec nad 
Váhom, členom komisie športu, školstva, mládeže a kultúry pri 
OZ, predovšetkým však všetkým, ktorí prišli a tým podporili túto 
výbornú akciu.                           I. Mesárošová  
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Medzinárodný deň detí
Sú našou radosťou aj starosťou, naplnia naše živo-
ty šťastím, smiechom, optimizmom. Prvého júna 
sme si pripomenuli ich sviatok, Medzinárodný 
deň detí. Až donedávna všetky aktivity k tomuto 
sviatku organizovala základná škola, avšak v tom-
to roku sa po prvý raz pustila do organizácie podu-
jatia pre všetky deti z našej obce komisia športu, 
školstva, mládeže a kultúry pri 
OZ v spolupráci s obecným 
úradom.
Krásne slnečné počasie bolo 
ako stvorené na hry a aktivity, 
ktoré boli pre deti pripravené. 
Každý, kto si zašportoval, bol 
odmenený malým darčekom. 
Veľkým lákadlom bol skáka-
cí hrad, mnoho detí zaujímali 
štvorkolky, na ktorých sa mohli 
povoziť, iným zasa učarovali 
psíky pod vedením členov kynologického oddielu 
zo Šale. Deti si mohli dať pomaľovať tváre, urobiť 
si tetovanie glitrom, požiadať, aby im šikovné ruky 
klauna vytvarovali balón podľa ľubovôle, alebo sa 
odfotiť s maskotmi. V spolupráci s klubom JDS si 
mohli deti vyskúšať rôzne ručné práce, ale mohli si 
aj vlastnoručne pomaľovať tašku. K tejto slnečnej 

sobote patril smiech, hudba, dobrá nálada, výbor-
né palacinky, ktoré rozdávala deťom aj dospelým 
p. Zuzka Belovičová, ale mali aj možnosť pochut-
nať si na cukrovej vate, pukancoch alebo občerstviť 
sa kofolou.
Tí, ktorí si chceli pochutnať na čerstvých špeká-
čikoch, si ich mohli upiecť na improvizovanom 
ohnisku. Najväčšmi sa však v tejto takmer letnej 

horúčave deti potešili pene, 
ktorú pre nich urobili dobro-
voľní hasiči. Bolo to zábavy, 
smiechu, hádzania! Za krátku 
chvíľu nezostalo ani pamiatky 
po vymaľovaných tvárach či 
tetovačkách, ale deti sa zabavili 
naozaj výborne.
Napriek tomu, že akciu sme 
usporiadali po prvý raz, zú-
častnilo sa jej množstvo ľudí, 
predovšetkým rodičia s deťmi, 

ale aj starí rodičia s vnúčatami. Sme radi, že sa im 
toto podujatie páčilo a zároveň nás to bude moti-
vovať k tomu, aby sme na budúci rok usporiadali 
ešte lepšiu oslavu tohto detského sviatku. 
Všetkým organizátorom, účinkujúcim aj návštev-
níkom patrí veľké ďakujeme :)
I. Mesárošová  

Dni obce 2019
Toto najväčšie podujatie organizované obcou sa 
konalo po šestnásty raz a všetko odštartoval Beh 
okolo Ameriky. Bol to druhý ročník a po prvý raz 
bola použitá časomiera, ktorá každému bežcovi 
odmerala čas. Podujatie zorga-
nizoval PaedDr. Mittermayer v 
spolupráci so starostom Mgr. 
Bereczom a predsedníčkou ko-
misie športu, školstva, mládeže 
a kultúry K. Tuskovou. Prihlá-
silo sa viac než sto bežcov, na-
pokon na štart sa ich postavilo 
89. Súťažilo sa vo viacerých 
kategóriách, ale cieľom bolo 
hlavne spropagovať tento šport 
medzi širokou verejnosťou. Sú-
ťažil aj náš starosta, ale v behu sa mu zvíťaziť ne-
podarilo.
Členom novo vytvoreného Mládežníckeho parla-
mentu ďakujeme za spestrenie programu, akým 
boli ukážky Strongmana, ktoré predviedol p. Fran-
tišek Öszi a jeho zverenec Ladislav Valkár. 
V piatok sa na nádvorí Miestneho kultúrneho stre-
diska po prvý raz na veľkom pódiu predstavili 
spevácke talenty v okresnej speváckej súťaži. Pred-
sedníčka poroty Mgr. Pešková pochválila výkony 
všetkých spevákov a speváčok, doplnila, že úloha 
poroty bola naozaj ťažká. Toto podujatie organizo-

vala MO Fénix v spolupráci so ZŠ s MŠ a obcou 
Trnovec nad Váhom. Po vyhlásení víťazov sa nám 
predstavila skupina ShockBand, ktorá predviedla 
neuveriteľný výkon a svojím prevedením hitov 70-
tych, 80-tych a 90-tych rokov si získala mladých aj 

starších. Na záver piatkového 
programu zahrali Lajči & Mu-
ziker Rudi. Veľmi príjemne nás 
prekvapilo, že prišlo toľko náv-
števníkov, lebo doteraz bývala 
v piatok len spevácka súťaž. 
Ozvali sa dokonca aj hlasy, že 
už dávno to malo takto byť....
V sobotu ráno na rybníku Ver-
mek sa zišli malí rybári, aby si 
zmerali svoje sily v detských 
rybárskych pretekoch. Ďaku-
jeme za zorganizovanie tejto 

časti obecných dní MO SRZ Trnovec nad Váhom, 
ktorí pre návštevníkov pripravili halászlé a pečenú 
rybu. 
Od 15.00 h. sa na nádvorí predstavili členovia his-
toricko-umeleckej spoločnosti Bojník, ktorí pred-
viedli šermiarske vystúpenie, malú prehliadku 
módy z minulých storočí, dobové zbrane, ale aj hry 
a súťaže pre deti. S programom pre deti vystúpila 
Dúhalka. Oficiálne otvoril podujatie starosta Mgr. 
Berecz, privítal a pozdravil všetkých prítomných, 
ako aj pozvaných hostí, medzi nimi siedmych sta-
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rostov z obcí okresu Šaľa a obcí združenia Vitis. 
Krátky program si pripravili deti z materskej a zák-
ladnej školy, vystúpili víťazky súťaže Talent Katka 

Kostolná a 
Barbora Ja-
kubecová. 
Niekoľko 
piesní za-
s p i e v a l i 
č l e n o v i a 
mužského 
spevácke-
ho súboru 
z Tvrdo-
šoviec, po 

ktorých vystúpil folklórny súbor Močenčanka. S 
hitmi Karola Duchoňa k nám prišiel Ľudo Kuruc 
Band, ktorý nadchol poslucháčov interpretáciou 
najznámejších piesní tohto speváka. 
Hosť večera Adam Ďurica, ktorý zahral a zaspieval 
svoje známe hity a množstvo prítomných divákov 
mu nadšene aplaudovalo. Na záver kultúrneho 
programu vystúpil Lucie Revival z Prahy, ktorý 
zahral množstvo skvelých piesní od skupín Lucie 
a Wanastowy wjeci. Diskotéka s populárnym Mar-
tinom „Slížom“ Hajdu trvala do skorých ranných 
hodín, keďže návštevníci sa výborne bavili a ťažko 
sa rozchádzali...
Deti sa tešili najmä kolotoču, na ktorom sa mohli 
bezplatne povoziť, ale vyšantili sa aj na skákacom 
hrade, Sylvia a Marika mali zas plné ruky práce pri 
maľovaní na tvár. Milým gestom boli cukríky, kto-
ré rozdávali maskoti. Množstvo záujemcov bolo aj 

o rôzne tvarované balóniky. 
Prítomní mali možnosť ochutnávky vín, ktoré 
ponúkali močenskí vinári Pápayovci, pozrieť si 
výstavu fotografií mladého miestneho fotografa 
Gabriela Bergendiho, ale aj občerstviť sa chutnou 
cigánskou, pohárom piva či kávičkou. Kto nemal 
chuť, mohol zjesť lángoš, podpecník, cukrovú vatu, 
trdelník a pod. Výber bol tento rok naozaj bohatý a 
nás teší, že je záujem prísť k nám na deň obce aj zo 
strany predajcov.
Na záver sa chcem srdečne poďakovať všetkým, 
ktorí prispeli k tomu, že sa aj tento rok všetko dob-
re vyda-
rilo, celé 
podujatie 
d o p a d l o 
na výbor-
nú a to nie 
je možné 
bez tvrdej 
práce or-
ganizáto-
rov, vede-
nia obce a 
celého kolektívu ľudí, ktorí sú do príprav a realizá-
cie zapojení. Samozrejme, tá najväčšia vďaka patrí 
všetkým tým, ktorí prišli, zabavili sa a spolu s nami 
strávili tieto dni. ĎAKUJEME!
Za finančnú a materiálnu podporu ďakujeme sponzo-
rom: Duslo Šaľa, Komunálna poisťovňa, Zdroje Zeme 
Bernolákovo, Včelárstvo Žilinský, Jednota SD Galanta, 
Kosit Košice a Nitriansky samosprávny kraj.
I. Mesárošová

Zápis do 1.ročníka ZŠ
Zápis do 1.ročníka ZŠ sa konal 9. a 10. apríla. Kaž-
dé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho 
roka šiesty rok, sa na zápise muselo zúčastniť a to 
aj v prípade, že rodič by žiadal pre dieťa odklad 
školskej dochádzky. V novom 
školskom roku privítame 22 no-
vých žiakov našej školy. Želáme 
im veľa dobrých známok a rados-
ti z učenia. Zároveň ďakujeme za 
prejavenú dôveru pri výbere našej 
základnej školy.
 „...ideme hrať ping – 
poooooong...“
Stolný tenis je ľahko dostupný 
šport, vhodný pre všetky vekové 
kategórie. Je vhodným športom aj 
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rozvíja 
rýchlosť, obratnosť, koordináciu pohybov, kogni-
tívne funkcie mozgu ako prevenciu proti starnu-
tiu a Alzheimerovej chorobe, schopnosť rýchlo a 
správne sa rozhodnúť.

Pri príležitosti oslavy Svetového dňa stolného teni-
su  sa naša škola spolu so stolnotenisovým klubom 
a za pomoci Obce Trnovec nad Váhom zapojila do 
projektu „...ideme hrať ping – pooooong...“. Cie-
ľom tohto projektu je vyzvať ľudí k pravidelnému 

športovaniu ako nevyhnut-
nú a neodmysliteľnú súčasť 
zdravého životného štýlu. 
Osloviť čo najširšie masy 
ľudí všetkých vekových ka-
tegórií, predovšetkým deti a 
mládež, rodiny s deťmi, do-
spelých. Rozvíjať morálne 
hodnoty , prácu v kolektíve, 
podporiť športovanie ako 
prevenciu proti užívaniu 
drog a následnej drogovej 

závislosti. Podujatie sa konalo 12.04.2019 od 10,00 
hod. do 20,00 hod. v telocvični našej základnej ško-
ly. Stolnotenisového maratónu sa zúčastnili súčas-
ne v oboch halách deti, žiaci, mládež, muži, ženy, 
seniori aj seniorky, ktorí si navzájom spoločne za-
hrali. Po zrátaní všetkých zapísaných účastníkov 
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sme zistili, že do celosvetových osláv tohto obľúbe-
ného športu, ktorý sa teší veľkej popularite sa u nás 
zapojilo 174 nadšencov stolného tenisu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, organizátorom a 
neposlednom rade všetkým tým, ktorí nám pomohli 
a prispeli k zdarnej a úspešnej realizácii podujatia.
Katarína Tusková

Cesta za zážitkami
Prvý májový týždeň bol medzi druhákmi, tretiakmi 
a štvrtákmi našej školy túžobne očakávaný. Žiaci 
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 
prežili nezabudnuteľné chvíle 
v krásnom prostredí Slovenské-
ho rudohoria v chate Lubetha. 
Každý deň po vyučovaní čakal 
na deti bohatý program. Keďže 
nám počasie prialo absolvovali 
sme niekoľko turistických vy-
chádzok. Navštívili sme povr-
chové bane a banské štôlne v 
Ľubietovej, ktoré sú známe ťaž-
bou  minerálu Libethenitu, kto-
rý bol pomenovaný podľa tejto 
obce. Žiaci spoznávali okolitú prírodu, orientáciu a 
určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky 
o obci Ľubietová, niekdajšom kráľovskom banskom 
meste. Návštevou nás poctil aj pán horár, ktorý de-
ťom priblížil život v lese a zaujal ich bohatou zbier-
kou exponátov. Jedno popoludnie sme venovali 
indiánskej tematike. V rámci tvorivej činnosti sme 
si vyrobili indiánske čelenky, hľadali sme poklad a 
deň sme zakončili opekačkou pri ohníku. Naše veče-
ry sme si spríjemnili súťažami, zábavnými hrami a 
kreatívnym tvorením. Posledný večer sa nezaobišiel 
bez vyhodnotenia pobytu, súťaží a na záver nechý-
bala diskotéka. Prežili sme  krásny týždeň v náručí 
Veporských vrchov, dýchali 
sme čerstvý vzduch, smiali sa 
a zabávali. Cestou domov sme 
sa zastavili v Banskej Bystrici , 
v múzeu Slovenského národ-
ného povstania. V rámci osláv 
70. výročia SNP, sme mali 
možnosť priblížiť si históriu 
slovenského národa. Navští-
vili sme skanzen bojovej tech-
niky, v ktorom sa nachádzajú 
zbrane česko-slovenskej, ne-
meckej a sovietskej výroby, ale 
aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Šte-
fánik. Pozornosť našich detí najviac pútalo doprav-
né a bombardovacie lietadlo.  Plný zážitkov sme sa 
vracali späť domov. Ďakujeme vedeniu a úžasným 
pani kuchárkam z chaty Lubetha, za starostlivosť a 
dobrú náladu, ktorými nám spríjemnili celý pobyt. 
V škole v prírode nám bolo úžasne, upevnili sme si 
vzťahy, spoznali ďalší kút krásneho Slovenska, ove-
rili si svoje sily a odvahu, prekonali strach a zažili 

neuveriteľné dobrodružstvá. 
Mgr. Lenka Vargová
...z turistického zápisníka DO Fénix 
Trnovec nad Váhom...
DO Fénix Trnovec nad Váhom aj tento rok zorga-
nizoval jednodňový poznávací zájazd do Českej re-
publiky. Našim cieľom bolo zistiť niečo málo z his-
tórie našich susedov. 
25.05.2019 sme navštívili mesto, ktoré sa do dejín 

zapísalo predovšetkým ako 
miesto napoleonskej bitky Slav-
kov pri Brne a jeho zámok so 
záhradou. Prehliadka zámku 
zahrňovala aj návšteva Sálu 
predkov, odkiaľ je vidieť na 
„Napoleonov balkón“, Histo-
rický sál -  kde bolo podpísané 
prímerie po bitke u Slavkova 
a zámockú kaplnku Povýšení 
sv.Kríža. V zámockom parku 
bol pre nás pripravený sprie-
vodný program  – ukážky šer-

mu, predstavenie  zbraní a v zámockej reštaurácii 
výborný a chutný obed.
Ďalším bodom nášho programu bola prehliadka 
Hradu Buchlov. K histórii hradu sa viaže viacero 
legiend a povestí. Podľa jednej z nich je Buchlov 
najstarším moravským hradom. Miestnosti hradu 
predstavujú dokonale zachovaný súbor obytných 
priestorov dokumentujúcich bývanie šľachty. Rov-
nako vybavenie miestností zaujme ukážkami ná-
bytku a umeleckých diel. Prešli sme si zbrojnicu, 
prírodovedné a rodinné múzeum Berchtoldovcov, 
egyptologické zbierky a vyhliadkovú vež.
Záver poznávacieho zájazdu patril zámku v Buch-

loviciach. Zámok v Buchloviciach 
je barokový zámok v štýle talian-
skej vily, ktorý začal stavať maji-
teľ Hradu Buchlov  pre svoju ta-
liansku manželku, tej vraj bolo v 
nehostinnom, vysokopoloženom 
hrade zima.  Počas našej návšte-
vy sme si mohli prehliadnuť re-
prezentatívne a obytné priestory 
zámku a nádhernú barokovú zá-
hradu, ktorá je okolo celého zám-
ku.
Účastníci nášho poznávacieho 

zájazdu si odniesli plno zaujímavých informácií a 
môžeme s istotou napísať, že už teraz pripravujeme 
pre svojich priaznivcov zaujímavé prekvapenie na 
jeseň 2019.
Katarína Tusková

Návšteva v ZOO Bratislava
13. 6. 2019 navštívili žiaci V.A triedy ZOO v Bratisla-
ve. Počas celého výletu nás sprevádzalo krásne slneč-
né počasie. Aj zvieratá povychádzali von zo svojich 
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úkrytov a vyhrievali sa na slnku. Pri-
stihli sme hada ako sa zvlieka z kože. 
Na strome sme zahliadli leňochoda, 
páčili sa nám pelikány, levy,  žirafy, 
opice, na stráži postavené surikaty a 
iné viac či menej známe zvieratá.
Najväčším zážitkom pre deti bola 
návšteva Dinoparku, kde sme sa 
stretli zoči – voči s najväčšími tvormi 
všetkých čias. Niektoré napodobeni-
ny vyzerali naozaj hrozivo. Zahra-
li sme sa tu aj na paleontológov. V 
ZOO sme nemohli vynechať ihrisko 
s trampolínami, občerstvenie, zmrz-
linu a nákup suvenírov. Vydarený 
výlet sa musel poobede skončiť a te-
šíme sa na ďalší. Uchodení, plný zá-
žitkov a s prázdnou peňaženkou sme 
sa všetci šťastne vrátili domov.
 Mgr. Ivana Očenášová

...zo športových úspechov
Majstrovstvá okresu v atletike kategória 
jednotlivcov:
1.miesto – skok do výšky – Mário Ste-
lo (postup krajské kolo)
2.miesto – štafeta 4x60 m žiaci
3.miesto – beh 60 m – Adriana Audio-
vá
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov – 
3.miesto
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 
družstiev žiačok – 3.miesto 
Turnaj futbalových nádejí obcí VITIS – 
3.miesto
Majstrovstvá okresu v atletike 18.roč. 
memoriálu prof.Melicherčíka a prof.
Mutkoviča :
Denis Farkaš – Beh 1000 m – 3.miesto
Adriana Šubová – Beh 60 m – 2.miesto
Predmetové olympiády a postupové 
školské súťaže:
Žiaci úspešne reprezentovali základ-
nú školu v rôznych vedomostných 
olympiádach a v postupových škol-
ských súťažiach.
OK CHO – úspešný riešiteľ – Rebeka 
Povážayová
OK BIO – úspešný riešiteľ – Viktória A. 
Mlejová
OK MO – úspešný riešiteľ – Nina Srňá-
neková
OK DEJO – úspešný riešiteľ – Laura 
Kurucová
OK SJLO – úspešný riešiteľ – Katarína 
Pavelková
Pytagoriáda – úspešný riešiteľ – David 
Rábek
Mgr. Miriam Žigová, Katarína Tusková         

Majsterka Slovenska v kategórii žien, päťnásobná víťazka sve-
tového pohára juniorov z Trnovca nad Váhom

V tomto roku a po dobrých výsledkoch z roku 2018  Sára zbierala svoje  prvé skúsenosti 
na medzinárodnom poli v uznávanej súťaži plutvových plavcov klubov Svetového  pohá-
ra, ktorého 1. kolo sa uskutočnilo v prekrásnej plavárni v Maďarskom Egeri  22.-24. feb-
ruára. Dovtedy na medzinárodnom poli  neznáma Sára z Trnovca nad Váhom  svoju prvú 
účasť premenila na víťazstvo v disciplíne 50 RP s výsledkom 17,16 a prekonala zároveň  
doterajší Slovenský rekord v  kategórii žien. V jej nie najsilnejšej disciplíne 50 bf zaplávala 
skvelý čas 23, 48 s, čo stačilo na 7 miesto. V kategórii 50 PP svoje prvé vystúpenie na 
svetovom  pohári pretavila hneď i druhýkrát na zlato s časom 18,91 s.  
22. a 23. marca v Talianskom Lignane už patrila medzi favoritov. Možno i z tohto dôvodu 
ju už súperky brali vážnea  na 50 m RP skončila za ruskou plavkyňou druhá s časom 
17,50. Taktiež na 50 PP skončila druhá za ukrajinskou plavkyňou časom 19,27 s. Na 
svetovom pohári môže pretekár štartovať v troch disciplínach, ktoré sa počítajú. Sára 
štartovala mimo súťaž i v disciplíne 100 a 200 PP s umiestnením na treťom mieste ( mimo 
súťaž)  a 4 mieste.
Nasledujúce kolo Svetového  pohára sa konalo 3.- 5. mája  v Coral Spring pri známom 
centre Floridy v USA. Po sťaženej príprave z dôvodu havarijného stavu plavárne v Šali 
a vynaložení množstva energie na dochádzanie za tréningovými možnosťami s cieľom 
pripraviť sa čo najlepšie sa vďaka ochote  a otvoreným dverám vedenia v osobe pána 
riaditeľa Mgr. Jánosa Marschala  a učiteľského 
zboru Gymnázia Zol- tána Kodálya v Galante a 
X Bionic v Šamoríne,  trénera Tibora Jakodu 
a Patrika Ščasného príprava podarila. Vo 
všetkých disciplínach 50 RP, 50 PP ba i v nie 
najsilnejšej Sárinej disciplíne 50 BF svoje 
štarty premenila na zlato, dokonca na 50 
RP opravila svoj slo- venský rekord s časom 
17,15 s. 
Táto účasť bola dôle- žitá i z toho dôvodu, že 
toto kolo svetového pohára sa uskutočnilo 
pod holým nebom a majstrovstvá sveta junio-
rov sa taktiež usku- točnia pod holým nebom 
v egyptskom Sharm El Sheiku 27. 7.  - 4. 8. 
2019. Prípravu za- bezpečujeme pre Sáru v 
Galante a v Maďarsku v nádhernom športovom 
komplexe a plavárni v Győri. Náročnosť, či už 
fyzická alebo časová je príkladom zanietenosti 
a vytrvalosti Sáry, trénera Tibora Jakodu a vedeniu základnej školy P. Pázmánya v Šali, 
ktorí jej umožňujú nájsť symbiózu medzi školou a prípravou. 
Po návrate z USA  čakali Sáru 11. majstrovstvá Slovenska, kde sa i finalizovalo zloženie 
reprezentácie SR  na MS juniorov. Po minuloročných úspechoch na majstrovstvách Slo-
venska nielen v kategórii C ( do 14 rokov), ale i v celkovej kategórii žien, kedy po dvoch 
druhých a dvoch tretích miestach v roku 2018 aj vzhľadom  na úspechy  na medzinárod-
nej scéne v rámci svetových pohárov juniorov Sára  patrila medzi favoritov v kategórii 
žien. Možno i  tlak z pozície favorita spôsobil, že v prvej disciplíne 50 rp po nevydranom 
dohmate skončila druhá, avšak v ostatných troch disciplínach 50 pp , 100pp a 200 pp sa 
stala suverénne majsterkou SR v kategórii žien a prirodzene ovládla 4 krát kategóriu C . 
Po pretekoch bola vyhlásená za najlepšieho juniora za rok 2018 Slovenska a ocenená 
osobitnou cenou. Sára teraz patrí medzi favoritov, svojimi výsledkami sa zaradila medzi 
opory Slovenskej juniorskej reprezentácie. Vykryštalizovala sa  ako špecialistka na pla-
vecký  šprint.
Na majstrovstvách sveta je predpoklad  na jej účasť vo finále a veríme, že sa podarí i viac. 
Súperi s ňou počítajú, nebude to ľahké. V príprave napriek sťaženým podmienkam ona i 
jej celý tím urobia všetko pre úspešnú reprezentáciu. 
Pre jej prípravu, ale i pre iných športovcov, nielen plavcov,  je zatvorená plaváreň v Šali 
smutnou záležitosťou.  Avšak predstavte si, ako vzniknú nové  talenty, ak sa plaváreň 
nesprevádzkuje nehovoriac už o športových možnostiach a všeobecnej telesnej zdat-
nosti mládeže. Veríme že  v prospech plavárne sa príkladne spoja všetky sily, aby počet 
plavární na Slovensku už ďalej neklesal, veď ich už máme len päť!                                            
PaedDr. Imrich Suba, PhD.  
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Sezóna 2019 začala
S postupujúcou jarou v mesiaci apríl príbúdali aj 
práce, ktoré je každoročne potrebné v revíroch vy-
konať. Nakoľko naša organizácia obhospodaruje 
dva lovné, jeden chovný rybník a úsek Váhu, je 
to rôznorodá a rozsiahla činnosť vyžadujúca veľa 
času a úsilia.
Ako každoročne sme opäť položili hniezda pre zu-
báče, ktoré sa pravidelne kontrolovali. Po viacná-
sobnej kontrole bolo konštatované, že tohtoročný 
výter bol úspešný a do revíru 
sa dostal ďalší prirodzený prí-
rastok .
V apríli sa vykonalo zarybne-
nie revírov podľa plánu za-
rybnenia. Amerika III-850 kg 
K3,Vízallás 600 kg K3,Vermek 
100 kg K1. Násada bola v troch 
fázach ošetrená medikovaným 
krmivom Rupím špeciál a pri-
kŕmená obilovinami.
Upravili sa prístupové cesty k 
rybníku Amerika III, vyčistila 
sa časť pobrežia od krovín na rybníku Vízallás, po-
kosili sa pobrežia rybníkov Amerika III a Vermek a 
lovné miesta na rybníku Vizallás.
Na chovnom rybníku Vermek sa s finančnou pod-
porou obce zahájila 2. etapa biologického odbahňo-
vania, ktorá po ukončení zabezpečí zdravú vodnú 
plochu v centre obce.
Na chovnom rybníku sa začalo aj s postupným kŕ-
mením pekárenskými výrobkami a obilovinami.
Na rybníku Amerika III sa z kmeňov, ktoré zostali 
po výrube lesa, vybudoval druhý plávajúci ostrov, 
ktorý spolu s už existujúcim dotvára scenériu ryb-
níka a poskytne útočisko pre vodné vtáky a ostatné  
vodné živočíchy.
V ďalšom období bola naša činnosť zameraná na 
prípravu tradičných rybárskych pretekov.
Aj keď celý máj bol daždivý a pomerne chladný  
11.5. v deň konania pretekov bolo ideálne počasie 

na túto akciu. O priebehu a výsledkoch pretekov si 
môžete prečítať na našej web stránke  www.srztr-
novec.sk.
Keďže na príprave pretekov sa zúčastnilo veľa na-
šich členov a podporovateľov, ktorí si nemohli za-
súťažiť,18.5. sme pre nich pripravili akciu spojenú s 
varením guláša a lovom rýb formou neformálneho 
preteku ako poďakovanie za ich prácu na príprave 
revírov na novú sezónu a rybárske preteky.
Za znova veľmi pekného počasie sa akcia podarila 

na radosť všetkým zúčastne-
ným.
Už keď sa zdalo, že v tomto 
roku nebude možnosť napus-
tiť vodu do rybníka Amerika 
III, po výdatných daždoch v 
povodí Kysuce ,Oravy a horné-
ho toku Váhu ako aj v povodí 
Dunaja sa v dňoch 23.-25.5. na-
skytla príležitosť vodu napustiť 
po maximálne  možnú hladinu. 
Zabezpečí dostatok vody na 
tento rok a aj v prípade vyso-

kých letných teplôt bude život rýb bezproblémový.
Do otvorenia sezóny sa na lovných rybníkoch 
Amerika III a Vízallás pokosilo pobrežia, odviezli 
sa odpadky. Na chovnom rybníku Vermek sa po-
kračovalo v biologickom odbahňovaní a kŕmení 
rýb.
1.6. sa podľa nového Zákona o rybárstve  216/2018 
Z.z. a Vyhlášky 381 začala hlavná sezóna v love rýb 
na našich revíroch.
Aj touto cestu žiadame  našich členov, aby sa oboz-
námili s týmto zákonom a dodržiavali jeho naria-
denia, nielen čo sa týka lovu rýb, ale aj ochrany a 
tvorby životného prostredia. Porušovanie jednot-
livých nariadení, ktoré sú ešte nie celkom známe 
všetkým rybárom, bude ešte v tomto roku podľa 
druhu priestupku  riešené dohovorom a vyvetle-
ním členmi rybárskej stráže.
V druhej polovici júna sa na rybníku Amerika III 

vyskytol selektívny úhyn Karasa strebristého, prav-
depodobne spôsobený vírusom, ktorý spôsobuje 
tento selektívny úhyn. Uhynuté kusy boli 
z vody vyzbierané a zakopané.
15.6. sa na rybníku Vermek konala brigáda  zamera-
ná na prípravu pobrežia na detské rybárske preteky, 
ktoré sa budú konať v ránci osláv dní obce 29.6.
V rámci tejto brigády sa upratali aj pivničné priesto-
ry rybárskeho domu.
Záverom ďakujeme všetkým členom a sponzorom 
za vykonanú prácu a podporu.
Všetkým prajeme príjemný pobyt v prírode a rybá-
rom bohaté zážitky pri love, aj aby si pri love uvedo-
movali, že ulovený kus môžu vždy vrátiť do vody.   
Petrov zdar za výbor MO SRZ Ing. Jozef Belovič  
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  EDITORIAL
A községi képviselőtestület 

„konyhájából”
Többen kérdezték tőlem, hogy 
hogy is zajlik ez az egész? Hogy a 
képviselők először hallják a tárgyalt 
problémákat, hogy ez alatt a rövid 
idő alatt lehetséges-e megtárgyal-
ni a komplikált témákat stb. Ezért 
úgy döntöttünk, beavatjuk Önöket, 
hogyan is zajlik a képviselőtestületi 
ülés, s hogyan is „forr ki” minden, 
amíg a testület elfogadja a határo-
zatot.
A községi hivatal dolgozói vezető-
jük, a község polgármestere, esetleg 
a képviselők felügyelete alatt már 
néhány héttel, hónappal a testület 
ülése előtt előkészítik az anyagot, 
melyet a végső fázisban elfogadás-
ra terjesztenek elő. De amíg ez az 
anyag megtárgyalásra a képviselők 
elé kerül, számos kézen megy ke-
resztül. A kezdeti fázisban minden 
a községi hivatalban és az ott dolgo-
zóknál játszódik le, akik igyekeznek 
elkészíteni az anyag munka-verzió-
ját. Azért a munka-verziót, mert ezt 
az anyagot közvetlenül az előter-
jesztése előtt megkapják a képvi-
selőtestület egyes bizottságai. Így 
nyugodtan előfordulhat, hogy míg 
az adott anyag  végső verziója a 
képviselőkhöz kerül, 20 vagy több 
ember keze alatt is átmegy.  Minden 
bizottságban ott vannak a képvi-
selők, a lakosság, a hivatal dolgozói, 
ezért községünk mindhárom fontos 
összetevője már az első pillanattól 
kezdve dönt a falu irányultságáról 
és a határozatokról. Az anyag faj-
tájától függően a képviselőtestület 
egy vagy több bizottságához ke-
rül előterjesztésre. Például Tornóc 
Község alapszabályzatát minden 
bizottságnak előterjesztettük, ez 
azt jelenti, hogy az adott anyaghoz 
lehetőség nyílt részletesen hozzá-
szólni, 31 ember vitathatta meg. 
Minden bizottsági tag és képviselő 
azon kívül, hogy szabadidejében ta-
nulmányozza ezeket az anyagokat, 
a bizottságok ülései keretében rész-
letesen megtárgyal minden eset-

A 2019-es év visszafordíthatatlanul áthuppant a másik 
felébe. Év elején fogadalmakat tettünk, célokat tűztünk ki 
magunk elé, melyeket teljesíteni akarunk. Az év felénél jó 
hátratekinteni és elemezni, mit sikerült és mit nem. Ily mó-
don lehet tanulni a hibáinkból, vagy kiküszöbölni a hiányos-
ságokat, melyek az ember tevékenysége során gyakran elő-
fordulnak, Ha az elmúlt fél évet nézzük, elmondhatjuk, hogy 
sok mindent elértünk, sikeresek voltunk a vissza nem téríten-
dő kölcsön projektjében, hosszú idő után sikerült szponzo-
ri pénzt szerezni a falunapok megvalósítására, közös erővel 
szebb és tisztább életkörnyezetet hoztunk létre, igyekszünk 
megoldani a falu és a lakosság mindennapos gondjait, gaz-
dag kulturális programokat szervezünk, soha nem működ-
tünk még ilyen jól együtt a község szervezeteivel, jobb és 
kényelmesebb munkakörnyezetre törekszünk, jobb kapcso-
latokat szeretnénk a községen belül és kívül is. Tudatosítjuk, 
hogy a község elszigetelődése a kulturális-politikai élet kü-
lönféle szféráiban csak kárunkra lenne, s itt még hatalmas 
lépéseket kell tennünk, szeretnénk a fiatalok érdeklődését 
is felkelteni a község dolgai iránt, s most már végéhez kö-
zelednek a munkák az ifjúsági parlament megalakításában, 
mely „első fecskeként” már kipróbálta az együttműködést a 
Futás az Amerika tó körül rendezvényen. Ilyen pozitív lépé-
seket többet is felsorolhatnánk, de nem célunk a részsikerek 
babérjain üldögélni, ezért nagyon kritikusan tekintünk az 
előforduló kudarcainkra is. Hatalmas bevételkiesésünk lett a 
Duslo adóiból kifolyólag, az adóbevallások korrigálása miatt 
több tervünk is dugába dőlt, s ennek köszönhetően korrigálni 
kell a kiadások területét, de tudatosítjuk, hogy ennek ellenére 
a község fejlődésének leállítása szóba se jöhet. A Gondozói 
Szolgáltatások Háza körül is nehézségekkel találkozunk, de 
fokozatosan próbáljuk megszüntetni azokat. Ez az intézmény 
prioritásaink egyike, ezért nagyon bánt, hogy az előző rend-
szertelen lépések nem az intézmény javát szolgálták, inkább 
kárára voltak, de bízzunk benne, hogy az alapvető működési 
szükségletek sokéves ignorálását helyre lehet hozni, csak idő 
és pénz kell hozzá. Elmondhatjuk azonban, hogy már jó úton 
járunk. Hasonló nehézségekkel küzdünk az iskolaügy, egész-
ségügy, a bérlakások, a temető terén is. Ezek mind a reális 
szükségletek és a problémák hosszú éveken keresztüli elo-
dázásából adódnak az adott területen. Bízunk benne, hogy 
fokozatos és rendszeres lépésekkel sikerül a dolgokat rendbe 
tenni, hogy a lakosok minél hatékonyabban használhassák. 
Ezért nagyon örülünk, hogy a képviselők és a lakosok túlnyo-
mó része konstruktívan és aktívan oldja meg a problémákat 
ezeken az elhanyagolt területeken. Hisszük, hogy közös erő-
vel rendbe hozzuk ezeket, javítjuk működésüket, megértjük, 
hogy nem mindig fogadják pozitívan a változásokra irányu-
ló igyekezetet, de bízunk benne, hogy a jövőben egyre ke-
vesebbet fogunk a vészvilágítás helyett petróleumlámpákkal 
találkozni stb. A lépések, melyeket megvalósítottunk, meg-
erősítenek bennünket abban, hogy a „gyógyulás” folyamata 
anyagilag igényes, de elengedhetetlenül szükséges és hasz-
nos.                                           Mgr. Oliver Berecz
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A 4. ülés április 29-én zajlott, a képviselők elfo-
gadták az újszülöttek egyszeri, 100 eurós pénzbeli 
juttatásáról szóló általános érvényű rendeletet. Jó-
váhagyták a képviselők és a testület mellett mű-
ködő bizottságok tagjai jutalmazásának alapelveit 
is. A község ökonómusa jelentést tett a község első 
negyedéves gazdálkodásáról, a falu 20.000 eurós 
többlettel gazdálkodott.
A községi  képviselőtestület jóváhagyta  D. Jakubec 
bérletének befejezését is. A lakásügyi-, szociális- és 
egészségügyi bizottság javaslata értelmében ezt  a 
lakást K. Markovićnak rekonstrukció után adnák 
ki, mivel néhány része már nagyon elhasználódott.  
K. Marković 2 szobás lakását D. Makytová kérvé-
nyezőnek utalták ki. A további bérleti szerződés 
megszüntetésére vonatkozó kérvényt S. Pavlovičo-
vá adta be, ezt a lakást 2019.7.1-től S. Kumanová-
nak adták ki.
Községünkben számos telek van a Szlovák Föld-
alap birtokában, ezért itt nem lehet javításokat és 
rekonstrukciókat végezni. A község ezeket a telke-
ket megszerezheti saját tulajdonába, ha közterület-
ről vagy helyi kommunikációról van szó. Ezért a 
képviselők ezen az ülésen elfogadták a Szélső utcai 
telkek delimitációjára vonatkozó kérvényt, ahol a 
község a járda és út rekonstrukcióját tervezi, akár-
csak a Horný Jatov-i temető és a közösségi centrum 
esetében, hogy a jövőben itt pl. játszóteret építhes-
senek a gyerekeknek.
Sok lakosunk használja az O2 mobiltársaság által 
nyújtott szolgáltatásokat, s több panasz is érkezett 
a községben lévő gyenge szignál miatt. Ez is oka 
volt annak, hogy a képviselők megszavazták az O2 
adójának áthelyezését a Slovak Telekom Társaság 
meglévő oszlopára, mely az alapiskola területén 
található. A társaság ismételten beadta a kérvényt, 
mert az elmúlt választási időszakban nem kapott 
kérésére választ, s kiegészítette az elektromos mező 
intenzitásának mérésére vonatkozó jegyzőköny-
vekkel is.
A képviselők egyhangúlag jóváhagyták PaedDr. 
Suba Imre PhD beválasztását a szociális-, la-
kásügyi- és egészségügyi bizottságba. A képviselő 
urat a 2018-2022-es választási időszakban a szer-
tartások elvégzésével is megbízták. A községi kép-
viselőtestület tudomásul vette az együttműködési 
javaslatról szóló tájékoztatást, melyet a községnek a 
Szlovákiai Kinológiai Mentőszolgálat javasolt.
A „beérkezett posta” programpontban a képviselők 
foglalkoztak a község központjában lévő ingatlan 
megvételi javaslatával, de a javasolt ár magas volt, 
ezért megbízták a polgármestert, hogy tárgyaljon 
az ingatlan tulajdonosával az árak csökkentéséről. 
A Metropol vendéglő tulajdonosa kérvényezte a 
vendéglő melletti parkolóhely eladását, illetve hosz-
szú időre szóló bérbe vételét. A képviselők javasol-
ták, hogy fontolja meg a más helyen való parkolást, 
hiszen a parkolóhely közvetlenül a buszmegállóval 
szomszédos.

A „konyhájából”
leges megjegyzést, változtatási javaslatot. Nem 
ritkaság, hogy a képviselőtestület képviselői 
még a bizottságok ülései előtt elküldik mailben 
észrevételeiket, hogy legalább részben gyorsít-
hassák a tanácskozást. Azután, hogy az anyagot 
a bizottságon belül megtárgyalták, újabb fontos 
életfázisába kerül a dokumentum, beledolgoznak 
minden észrevételt, megjegyzést, javaslatot. Ezu-
tán az anyagot elküldhetik a végső fázisba, ahol 
a képviselők véleményezhetik. Ha a helyzet úgy 
kívánja, még a képviselőtestület ülése előtt össze-
hívják a képviselők munkaértekezletét, melyen 
még véglegesítik az anyag összehangolását. Ezek 
után a feladatok után, melyek több órányi ke-
mény munkát igényelnek, az anyagot elküldik a 
képviselőknek az ülésre, ahol mindegyikük meg-
kapja a véglegesített változatot az azt megindok-
ló jelentéssel együtt, és így kerül sor az elfogadás-
ra illetve az elutasításra a képviselőtestület által. 
Világos, hogy magán az ülésen ezt a folyamatot 
nem lehetne megvalósítani, ezért a kívülállónak 
érdekes az a tény, hogy pár perc alatt megszüle-
tik a döntés. De a „beavatott” megfigyelő, aki a 
dokumentumot megszületésétől az elfogadásáig 
ill. elutasításáig követte, meg tudja érteni, hogy 
az ülés néhány perce a valóságban órákat, tanács-
kozásokkal, véleményezésekkel eltöltött napokat 
jelent. Példaként szolgálhat a bérlakások bérlési 
feltételeiről szóló általános érvényű rendelet is, 
melyet a testület júniusi ülésére készítettünk elő. 
Első verziója a községi hivatalban áprilisban és 
májusban született meg, a képviselőknek a ren-
deletet májusban és júniusban küldték el véle-
ményezésre. Tekintettel a szociális-, lakásügyi és 
egészségügyi bizottság ülésének lefolyására ezt 
az anyagot visszavonták azzal, hogy a képviselő-
testület szeptemberi ülésén terjesztik majd elő. A 
visszavonásra a számos változtató javaslat, észre-
vétel miatt került sor. Ha ezt a rendeletet a szep-
temberi ülésen megtárgyalják, akkor 6 hónapos 
ciklusról beszélhetünk. Szeptemberben néhány 
perc alatt is megtárgyalhatják, de ezt 6 havi inten-
zív tárgyalás és vita előzte meg. 
Hisszük, hogy ezen rejtett zugokba való bete-
kintéssel – mely a képviselőtestületi ülés előké-
születeit leplezi le – lehetőség nyílik arra, hogy 
feltárjuk a megtárgyalt anyagok komolyságát és 
céltudatosságát. Minden dolgozónak, bizottsági 
tagnak és nem utolsó sorban képviselőnek sze-
retnénk köszönetet mondani azért, hogy részt 
vesznek az ülések előkészítésében, és ezzel segí-
tenek javítani és hatékonyabbá tenni községünk 
fejlődési folyamatát, életét.        Mgr. Oliver Berecz
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Ezután Bc. Gelnická községi telek megvételével kap-
csolatos kérvénye került sorra, de mert a kérvényből 
nem tűnt ki, hogy pontosan melyik részről van szó, 
a képviselők azt ajánlották a kérvényezőnek, hogy 
dolgoztasson ki egy geometriai tervet. A kulturá-
lis központ  helyiségeinek  bérlője, J. Kaňová kérte 
a képviselőket, hogy hosszú éveken át tartó bérleti 
szerződését megegyezéssel szüntessék meg, a képvi-
selők belegyeztek a bérleti szerződés 2019.7.31-ével 
érvényes befejezésébe. A helyiségek iránt Z. Belo-
vičová érdeklődött, de mivel az érvényben lévő tör-
vények alapján kell eljárni, nem lehet közvetlenül 
bérbe venni, ezért a község nyilvános versenytárgya-
lást ír ki ezen helyiségek bérlésére.
A Szlovák Horgászszövetség hozzájárulást kért a 
Vermek halastó biológiai iszapmentesítésére, ezt a 
befektetést a képviselők jóváhagyták, hiszen a köz-
ség vagyonába való befektetésről van szó. A jövőben 
meg kell oldani e községi tulajdon használatának 
kérdését is az érvényes törvények alapján.
E programpont végén a képviselők Ing. Zezulának, 
a többfunkciós játszótérrel szomszédos telek tulajdo-
nosának panaszával foglalkoztak. Az úr panaszt tett 
a játszótér használóinak a szomszédos magántelekre 
való ismételt és jogtalan belépésére, ezért a képvi-
selők az üzemeltetési rend kidolgozása mellett dön-
töttek, melyben figyelmeztetik az érintetteket, hogy 
ne hatoljanak be a környező telkek területére.
Az „egyéb” pontban a polgármester tájékoztatta a 
képviselőket a kistraktorra, szivattyúra, és az isko-
lai étkezde  konvektomatjára  vonatkozó nyilvános 
közbeszerzéséről. Itt 2019. 9.1-től változások lesznek, 
melyekre fel kell készülni Számos munkát a község 
saját maga végez, de itt ki kell egészíteni, fel kell töl-
teni az iskolai étkezde felszerelését, és munkaerőt is 
kell biztosítani. Mindenekelőtt felmérést kell végez-
ni a szülők körében, hogy megállapítsuk az étkezést 
igénybe vevők hozzávetőleges számát. K. Tusková 
tájékoztatott a Falunapok előkészületeiről, a polgár-
mester pedig informált az 502-es bérház 1. sz. laká-
sára kiírt nyilvános versenytárgyalás 5. fordulójáról, 
mely sikerrel végződött. 
A vitában a képviselők foglalkoztak azzal, hogy a 
kulturális központ mellett rendszeres őrjáratot szer-
vezzenek meg, mert gyakran a késő éjjeli órákig tar-
tózkodnak ott fiatalok.
Községünk lakosa, Kurucz úr érdeklődött, hogy mi-
kor lesz a községben kiépítve az optikai hálózat, mert 
tudomása szerint az előző vezetés nem tette lehetővé 
a Slovak Telekom társaságnak e hálózat kiépítését. 
Érdeklődött a kamerarendszer rekonstrukciójának 
lehetőségéről is, melynek azonban feltétele épp az 
optikai hálózat kiépítése. A polgármester vitát nyitott 
arról, hogy tűzoltószertárt lehetne építeni a község-
háza melletti garázsokból. Mint elmondta, a község a 
tűzoltószertár építésére 30.000 eurós dotációt kapott, 
elég lenne csak kérni a  projekt megváltoztatását, 
mely eredetileg az iskola melletti kazánházak átépí-
tésére volt szánva. A község erre a projektre újabb 

dotációért folyamodik majd. A képviselők a községi 
hivatal udvarán kialakított tűzoltószertár javaslatát 
üdvözölték.
A polgármester tájékoztatott a Robotnícka utcai tel-
kek  felvásárlásának lehetőségeiről egy magáncégtől, 
mely árveréssel jutott hozzá, s arról is, hogy a község 
további részesedést szerezhet a 693-as számú ingat-
lanban, melynek egy része már a község tulajdona. 
A vita nagy része a gondozói szolgáltatások házában 
uralkodó áldatlan körülményekről szólt, ahol 20 éve 
nem oldották  a problémákat, s most intézkedéseket 
kell elfogadni , hogy a létesítmény a törvény értelmé-
ben működhessen, és a kliensek minél jobb ellátás-
ban részesüljenek.
Végezetül Ing. Hlavatý tájékoztatta  a képviselőket, 
hogy az NR SR 357/2004 Zz, tisztségviselők tisztsé-
gének végzésére irányuló, közérdek védelméről szó-
ló alkotmánytörvénye betartását ellenőrző bizottság 
ülésén megvizsgálta Mgr. Berecz és Ing. Rábek volt 
polgármester adóbevallását. Míg Berecz úr a törvény 
értelmében minden dokumentumot leadott, a volt 
polgármesternél találtak néhány megvilágításra szo-
ruló dolgot, ezért a bizottság magyarázatot fog kérni.
A képviselőtestület 5. ülésére 2019. május 10-
én került sor, célja az SzK Belügyminisztériuma által 
meghirdetett felhívásokba és projektekbe való be-
kapcsolódás lehetőségeinek jóváhagyása volt. A köz-
ség dotációt kér a kamerarendszerre a Bűnmegelőzés 
a községben projekt keretében. Ezt a dotációt már a 
tavalyi évben megkaptuk, de mert a Carisma cég az 
ígéretek ellenére se építette ki a rendszert mind a 
mai napig, ezt az összeget vissza kellett juttatni az 
államkasszába – mondta Mgr. Berecz. A további ter-
vezet a közlekedés biztonságának növelése, főleg a 
gyalogosok biztonsága a járdákon. Itt a község sze-
retne javítani a közvilágításon, és láthatóbbá szeretné 
tenni ezeket az átjárókat. A képviselők mindkét felhí-
vás önrészét is jóváhagyták, mely a kiutalt összeg 5 
százaléka.
A következő pont a 693.sz. ház résztulajdon-véte-
le   volt, mellyel a képviselők már a 4. ülésen is fog-
lalkoztak. Egyhangúlag elfogadták a M. Benczová 
résztulajdonának megvételére szóló javaslatot, és 
megbízták a polgármestert a résztulajdon megvételi 
szerződésének megkötésére és aláírására.
A vitában felszólalt Ing. Rábek képviselő, aki figyel-
meztetett, hogy a vagyonhoz jutással együtt a köz-
ségnek további lépéseket kell tennie és mérlegelnie is 
kell. A polgármester megjegyezte, hogy e vagyonban 
a községnek már az előző választási időszakban is 
volt részesedése, akkor nem teljesítette kötelességét, 
de ma már tudatosítjuk jogainkat és kötelezettsége-
inket, és tudjuk, hogyan kell eljárnunk – tette hozzá 
Mgr. Berecz.
A vita keretében a polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket a Duslo vezérigazgatójával való tárgyalás 
lehetőségeiről és hozzátette, hogy ahogyan már in-
formálta a képviselőket, ez a vállalat átminősítette a 
község kataszterében lévő földeket, s ennek eredmé-
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nyeképpen az ingatlanadó 68.000 euróval csökkent. 
Ez  a kiesés jelentős mértékben meghatározza a falu 
költségvetését, ezért felvilágosítást kell kérni, illetve 
megoldást kell találni a problémára.
A képviselőtestület  6. ülésére 2019. júni-
us 17-én került sor, s a képviselők itt jóváhagyták a 
2018-as év végső költségvetését és a község főellenő-
re ellenőrző tevékenységének tervét. A további pont-
ban elfogadták az ezt kérő bérlők bérleti szerződé-
seinek meghosszabbítását, mivel a szerződések 2019. 
június 30-ig szólnak. Egy bérlő nem kérte a meghosz-
szabbítást, tetejében régóta problémája volt a lakbére 
fizetésével is, vele a képviselők a szerződés lejártával 
megszüntetik a bérlést. 
További programpont a nyilvános versenytárgyalás 
volt a helyi kulturális központ nem lakóhelyiségei-
nek bérletével kapcsolatban, ahol a cukrászda mű-
ködik. Tekintettel az érvényben lévő törvényekre, a 
község köteles a további bérletet nyilvános verseny-
kiírás formájában megoldani, melynek feltételeit és 
a bérleti szerződés megkötésének javaslatát a képvi-
selők elfogadták. A bizottságot a következő összeté-
telben szavazták meg: Ing. Gašpierik, Ing. Hllavatý, 
E. Fülöpová, I. Hrebíková.
Az elkövetkező időszakban a község tervezi a bekap-
csolódást több felhívásba, mely különféle operációs 
programokra vonatkozik. Ilyen pl. a tűzoltószertár 
létrehozása, a helyi hangosbemondó rekonstrukció-
ja, WIFI vagy a MAS Vitis felhívása.
A Robotnícka utcai telkek delimitációjáról szóló kér-
vény alapján a képviselők elfogadták ezen utca 641/2 
parcellájának megvételét, hogy a községnek lehető-
sége legyen bekötőutak építésére. Végezetül a képvi-
selők megbízták a polgármestert, hogy kösse meg és 
írja alá a szerződést a Reviton céggel az említett telek 
megvételéről. 
A beérkezett posta pontban azokkal a kérvényekkel 
foglalkoztak, melyeket azon lakosok adtak be, akik 
telkeket vettek a régi Sagris melletti új építkezési kör-
zetben. A képviselők tudomásul vették ezeket a kér-
vényeket és a legközelebbi ülésen véleményezi majd 
a KT mellett működő pénzügyi-, vállalkozói- és köz-
ségi vagyon kezelésével foglalkozó bizottság, továb-
bá a környezetvédelmi-, közlekedési, építésügyi- és 
mezőgazdasági bizottság is.
Zezula mérnök ismételten panaszt tett a többfunkci-
ós játszótér használóira és az elhanyagolt községi tel-
kekre, a képviselők ezt tudomásul vették. A község 
polgármestere utasítást adott a magánterületre való 
belépést tiltó táblák kihelyezésére és a gyomos terü-
let kitisztítására.
A vitában Slamka úr panaszt tett a Jatai utcai nem 
biztonságos parkolásra. A polgármester úr vele 
szemben a közlekedési mérnök álláspontjára hivat-
kozott. Ő a helyzet értékelése után javasolta az útról 
némelyik közlekedési tábla eltávolítását. Slamka úr 
ismételten megjegyezte, hogy az úton történő parko-
lás akadályozza a közlekedés többi résztvevőjét. A 
rendőrparancsnok úgy  tájékoztatta, hogy tekintettel 

arra, hogy ez az út nem teljesíti a feltételeket és a sáv-
ok sincsenek rajta kijelölve, csak szóbeli megegye-
zéssel tudják megoldani a helyzetet. A polgármester 
megjegyezte, hogy ismét olyan problémáról van szó, 
amely régi keletű, s a lakosok nyugalmát biztosító 
megoldás és az ügy rendezése hosszadalmas lesz.
A polgármester tájékoztatott a Gondozói Szolgáltatá-
sok Háza /ZOS/ problémáiról, ahol számos gond vár 
megoldásra, s a hivatal már év eleje óta foglalkozik 
vele. Személyi változásokra került sor, de a legége-
tőbb probléma az, hogy az utóbbi húsz évben csak 
a vészhelyzeteket oldották, a dolgok elrendezésének 
nem volt koncepciója. Az intézménynek a törvény 
értelmében be kell tartania az egészségügyi gondo-
zás minőségére vonatkozó előírásokat, de ezeket ed-
dig ki sem dolgozták, nemhogy alkalmazták volna. 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
község ez irányban már lépéseket tett, pl. megoldotta 
a vészvilágítás gondját áramkiesés esetén, mert ed-
dig ezt a problémát petróleumlámpával illetve mé-
csesekkel próbálták kiküszöbölni. A fürdőszobában 
hiányzik az akadálymentesítés, a nővérek radiátor-
csövek segítségével helyezik át a pácienseket, ezt az 
akadálymentesítést is meg akarjuk oldani. A problé-
ma megoldásában önkéntes alapon segítségét aján-
lotta fel PhDr. Ladislav Berecz, aki bérmentesen fog 
dolgozni és e téren van tapasztalata. A községnek ér-
deke, hogy megoldja a helyzetet, hogy a létesítmény 
teljesítse a kritériumokat és ne pedig időzített bom-
baként működjön. 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, 
hogy a község legalizálni szeretné a Vermek köz-
ségi tó használatát, hogy az összhangban legyen a 
törvénnyel. A végső döntés a képviselőtestület bi-
zottságainak kezében lesz, de a községi vagyonról 
szóló törvény értelmében kell eljárni. Tájékoztatott 
továbbá a korszerű biológiai-kémiai szaktanterem 
dotációjával kapcsolatos helyzetről, melyre a község 
mintegy 70.000 eurót kapott még az előző választá-
si időszakban. Az ellenőrző szerv felszólított, hogy 
magyarázzuk meg a közbeszerzés egyes összetevőit, 
nagy egyenetlenségek vannak benne, három szerző-
dés-változat is létezik, s az egész egy extern céggel, 
mellyel az előző vezetés kötött szerződést. A cég 
nem képes megmagyarázni a hiányosságokat, tehát 
nagyon valószínű, hogy minden eddigi művelet, el-
járás meg lesz szüntetve, optimális esetben új közbe-
szerzést írnak ki. Rosszabb esetben a község elesik a 
támogatástól.
Jelenleg az iskolában gondok vannak a kanalizá-
cióval, egészítette ki K. Tusková képviselő. R. Hra-
bovský képviselő az „ingyenebédek” bevezetésével 
kapcsolatos munkák és javítások felől érdeklődött, 
rákérdezett a községi rendőrök számának esetleges 
kiegészítésére, mivel Mgr. Székházi új állást talált és 
jelenleg szerződésre dolgozik. A polgármester tájé-
koztatta, hogy szerződéses alkalmazott M. Tomašo-
vič, a tűzoltók parancsnoka is. Bővebb tájékoztatás a 
www.trnovecnadvahom.sk weboldalon.        I. Mesárošová
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Társadalmi rovat
          Gratulálunk a jubilánsoknak

   Helena Zuziková
   Jozef Káras
   Katarína Turianová
   Helena Vargová
   Martin Turian
   Gabriela Verseghi-Nagy
   Eduard Ševčík
   Irena Kružlíková
   Eva Martinkovičová
   Rudolf Čelitko
   Berta Klinková
   Jozefa Majtánová
   Júlia Čičmišová
   Mária Jobbágyová
   Jozef Tóth
   Valéria Vičíková
   Rozália Mihalovičová
   Rudolf Kónya
   Hedviga Véberová
   Margita Kovácsová
   Mária Kvasňovská
   Margita Kuglerová

  Újszüllöttek
   Terézia Bandžuchová
   Karolína Lörinczová
   Vladimír Pagáč
   Jasmína Stojková
   Alena Rudická
   Tobias Mihálik
   Tobias Mičúch
   Michaela Bugyiová
   Anna Csonková

   Házasságot kötöttek
  Peter Kárasz és Lenka Hrobárová
   Lukáš Krištofiak és Dominika Kučerová
   Miroslav Ševčík és Mária Tóthová
   Ľudovít Solík és Lucia Vinczeová
   Karol Šišlák és Bianka Tóthová
   Pavol Šléger és Anna Prokopcová
   Miroslav Bakoš és Slávka Adamkovičová
   Tibor Juhász és Renáta Serafínová

  Elhunytak
  Klára Bányiová, 86-éves
   Erika Szabová, 29-éves
   Štefan Krupa, 69-éves
   Ján Batyka, 73-éves
   Michal Zalubil, 85-éves
   Júlia Zalubilová, 83-éves
   Vladimil Kolečáni, 62-éves
   Valéria Oláhová, 87-éves
   Mária Parajková, 83-éves
   Ernest Durza, 67-éves     

Európai parlamenti választások 2019
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 28/2019 Z. z. rendeletével 
az Európai parlamenti választások időpontját 2019. május 25-re ha-
tározta meg. Községünkben két választási körzetet hoztunk létre, az 
1. és 2. körzet a tornóci kulturális központban, a 3. körzet a Horný 
Jatov-i Közösségi Centrumban volt.
A választók jegyzékébe 2 263 választásra jogosult személyt jegyez-
tek be, közülük 364 ment el választani, tehát  16,08%. A pártokra, 
mozgalmakra, koalíciókra leadott érvényes szavazatok száma:
SMER - sociálna demokracia - 68 
Kresťanská demokracia - Život a prosperita - 1 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 37 
Slovenská národná strana - 10 
SME RODINA - Boris Kollár  - 16 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) - 19 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 2 
HLAS ĽUDU - 2 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség  - 2 
Kresťanskodemokratické hnutie - 11 
Strana zelených Slovenska - 5 
MOST - HÍD - 32 
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA - 1 
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja - 29 
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce - 7 
Sloboda a Solidarita - 46 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 1 
NAJ - Nezávislosť a Jednota - 2 
Kresťanská únia - 5 
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia  - 50 
NÁRODNÁ KOALÍCIA - 2 
A LEGTÖBB PREFERENCIASZAVAZATOT KAPOTT:
1. Monika Beňová, SMER - sociálna demokracia - 43
2. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sloboda a Solidarita - 28
3. Milan Uhrík, Kotleba - Ľudová strana - 23            I. Mesárošová

A helyi magánvállalkozók és kisiparosok adatbázisa
Régiónk, községünk vagy városunk gazdasági fejlődésében a vállalkozói szubjektumok mellett 
a helyi államigazgatási szervek és a helyi és regionális önkormányzatok is szerepet játszanak. A 
helyi gazdaság ereje a közéleti és magánszektor hatékony együttműködésétől és kooperációjától 
függ. A községnek mint a területi önkormányzat képviselőjének ebben a folyamatban pótolhatatlan 
szerepe van. Az önkormányzatnak több lehetősége is van arra, hogyan befolyásolja a vállalkozói 
környezetet saját térségében. Ezek főleg a következők:
• pénzügyi eszközök
• teret adni a vállalkozói tevékenyégnek
• marketing
• az infrastruktúra fejlesztése
• szakmai tájékoztatás és segítség nyújtása
Az állam által az önkormányzatra átruházott számos hatáskörre és kötelezettségre való tekintettel 
kellő anyagi kompenzálás nélkül manapság a község pénzügyi lehetőségei korlátozottak, s ez 
negatívan nyilvánul meg a községek vállalkozásait segítő eszközök kihasználásában is. Ennek 
ellenére az egyik legjelentősebb pénzügyi intézkedés épp a község számos befektetése, akár a 
község vagyonának gyarapítására és rekonstrukciójára vagy adóösztönzésre és dotációkra.
A község gazdasági fejlődésére irányuló igyekezet keretében az érvényes törvényekkel össz-
hangban egyik célunk, hogy a községi költségvetésből befektetett pénzügyi eszközök régiónkban 
maradjanak, munkáltatóink, kisiparosaink, vállalkozóink számára. Ez okból tervezzük létrehozni a 
helyi vállalkozók és kisiparosok adatbázisát, akikkel együttműködhetnénk az 5000 euróig terjedő 
megrendeléseknél, vagy az alacsony értékű megrendeléseknél 70 000 euróig /áruk, szolgáltatá-
sok esetében/ illetve 180 000 euróig az építkezési munkálatoknál. Természetesen elsősorban az a 
célunk, hogy megőrizzük magunknak a közpénzek felhasználásának maximális áttekinthetőségét 
és hatékonyságát.     Ezért arra kérjük a helyi magánvállalkozókat és kisiparosokat, akik érdeklőd-
nek az adatbázisba való bekerülés iránt, töltsék ki a Tornóc község weboldalán /www.trnovecnad-
vahom.sk/ található űrlapot.                                              Mgr. Nikoleta Vargová
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Szociális szolgáltatások Tornócon
Tornóc község a Nyitrai kerület szociális szol-
gáltatást nyújtó szervezeteinek regiszterében a 
448/2008-as, szociális szolgáltatásokról szóló tör-
vény és annak későbbi kiegészítése értelmében 
úgy van bejegyezve, mint két szociális szolgáltatást 
nyújtó község:
1. Gondozói Szolgáltatások Háza /GSzH/
2.Ápolói, gondozói szolgálat a kliensek otthonában
A törvény értelmében minden fizikai személynek 
jogában áll kiválasztani, hogy a szociális szolgálta-
tások melyik típusát, formáját nyújtsák neki, és joga 
van kiválasztani azt is, hogy ki által, természetesen 
az e törvényben meghatározott körülmények kö-
zött. Abban az esetben, ha tornóci lakos érdeklődik 
a fent említett szolgáltatások valamelyike iránt, és 
állandó lakhelye a községben van, akkor neki vagy 
hozzátartozójának írásban kérvényeznie kell a Tor-
nóci Községi Hivatalban, hogy döntsék el, rá van-e 
utalva a szolgáltatásra /a szociális szolgáltatás min-
den fajtájára külön-külön/. A szociális szolgáltatás-
ra való rászorultság megítélésének folyamata több 
lépésből áll, eredménye a rászorultságról szóló ha-
tározat. Ha a polgár rendelkezik ezzel a határozat-
tal, kérheti a szolgáltatót, tehát Tornóc Községet a 
szociális szolgáltatások biztosítására – otthoni ápo-
lás vagy elhelyezés a GSzH-ban.  Ha ez a folyamat 
bonyolultnak és hosszadalmasnak is tűnik, a közsé-
gi hivatalban minden kellő információt megadunk, 
nyomtatványt biztosítunk és segítünk a megítélés 
folyamatának véghezvitelében. További informáci-
ókat a szabad kapacitásokról és a szükséges nyom-
tatványokról a község web-oldalán találhatnak: 
Obecný úrad / Zariadenie opatrovateľskej služby. 
A továbbiakban részletesen átfutunk a lakosoknak 
nyújtott szociális szolgáltatásokon.
GONDOZÓI  SZOLGÁLTATÁSOK  HÁZA 
A Gondozói Szolgáltatások Háza – ZOS bentlaká-
sos szociális szolgáltatási formát nyújt a szociális 
szolgáltatásokról szóló törvény 36. §-a értelmében. 
A létesítmény befogadóképessége 16 kliens, tehát 
ez inkább családias típusú intézmény, mely bent-
lakásos szociális szolgáltatást nyújt meghatározott 
időre azoknak a felnőtt személyeknek, akik rá van-
nak szorulva más fizikai személy segítségére, és 
nem nyújtható nekik otthonukban ápolói szolgál-
tatás. Az intézményben való elhelyezésnél előnyt 
élveznek azok, akiknek állandó lakhelyük Tornó-
con található. A létesítményben a más fizikai sze-
mély segítségére szorulóknak nyújtunk gondozói 
szolgáltatást, szociális tanácsadást, szociális reha-
bilitációt, ápolói gondoskodást, lakhatást, étkezést, 
biztosítjuk a takarítást, mosást, vasalást, az alsóne-
műk és ruhák karbantartását, és az értéktárgyak 
megőrzésére is megvannak a feltételek. 
Szabad hely esetében a kérvényezővel megegyez-
nek a létesítménybe való belépés időpontjáról. Ha 

nincs szabad hely, a kérvényező bekerül a szociális 
szolgáltatást kérők nyilvántartásába, és ha felsza-
badul egy hely a létesítményben, automatikusan 
kontaktusba lép vele a községi hivatal felelős alkal-
mazottja. Az intézményben nyújtott szociális szol-
gáltatás fizetős, a térítés módja és nagysága össz-
hangban van Tornóc Község 1/2012-es, a község 
szociális szolgáltatásaira vonatkozó általános érvé-
nyű rendeletével és ennek 1. számú záradékával. 
Jelenleg a térítés havi 220,40 euró az ott lakásért és 
a szociális szolgáltatásokért, valamint napi 5 Є az 
étkezésért.
SZOCIÁLIS  SZOLGÁLTATÁSOK  A  TEREPEN
Ápolói-gondozói szolgáltatások Tornóc községben
Tornóc Község az itt állandó lakhellyel rendelkező 
lakosoknak a szociális törvény 41. §-a értelmében 
a község területén is nyújt  ápolói szolgáltatáso-
kat. Az ápolói szolgáltatás szociális szolgáltatást 
jelent annak a személynek, aki más fizikai személy 
segítségére szorul, eléri a rászorultság szükséges 
fokozatát és segítségre szorul önmaga ellátásában 
/öltözködésnél, étkezésnél, mozgásnál, tisztálko-
dásnál való segítség/, a háztartás körül /bevásár-
lás, ételkihordás, főzés, mosás, takarítás stb./ és 
az alapvető szociális aktivitásokban /orvoshoz 
vagy iskolába kísérés, tolmácsolás stb./ A szociális 
véleményező tevékenység alapján a feladatokat a 
község órákban vagy a feladatok szerint határozza 
meg és megegyezik a községgel, mint szolgálta-
tást nyújtóval és a lakossal, mint a szolgáltatást 
igénybe vevővel. A község az ápolást terepen 
végzett szociális szolgáltatásként nyújtja a klien-
seknek munkanapokon. Az órák számában előre 
egyeztetnek /napi 1-7,5 óra, 7 és 15 óra között/. Az 
otthon nyújtott szociális szolgáltatások fizetség el-
lenében történnek, mely összhangban van Tornóc 
Község 1/2012-es általános érvényű rendeletével 
és annak záradékával.
Tornóc község idén az otthon nyújtott szociális 
szolgáltatások fejlesztésére kapott dotációt. A 
projektet az Európai Szociális Alapból támogatják 
az emberi erőforrások operatív programján ke-
resztül, így 58 983,60 euróra tettünk szert a projekt 
26 hónapos időszakában, mely a házi ápolónők 
keresetének költségeire szól.
Azon igyekszünk, hogy támogassuk azokat a 
lakosainkat, akiknek megromlott egészségi álla-
pota nem teszi lehetővé, hogy ellássák magukat és 
azokat a családokat, melyek önerőből nem tud-
ják megoldani súlyos egészségi állapotban lévő 
családtagjuk gondozását. Szociális tanácsadással 
vagy az említett szociális szolgáltatások valame-
lyikével támaszai tudunk lenni lakosainknak ne-
héz helyzetükben. „Semmi sem okoz nagyobb fájdalmat, 
mint szenvedni látni azokat, akiket szeretünk”  -  Lisieux-i 
Szent Teréz  
Mgr. Nikoleta Vargová
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A falu életéböl

Április 22. – a Föld napja
Idén a húsvéti ünnepek kissé megkomplikálták a 
helyzetet, ezért a „Tisztítsuk meg községünket” ren-
dezvényt április 26-ra szerveztük.  Bár ez péntekre 
esett, a községi hivatal dolgozóin kívül a községi 
képviselőtestület és a bizottságok tagjai is eljöttek, 
és jelen voltak a vadászok, halá-
szok, tűzoltók, a JDS klub tagjai, 
az alapiskola és óvoda tanulói 
és pedagógusai, valamint a köz-
ségből érkezett önkéntesek is. A 
résztvevők a községi hivatalnál 
gyülekeztek, és a helyi kulturá-
lis központ felé vették útjukat, 
ahol Mgr. Berecz polgármester 
egy kis hársfát ültetett el. Ezu-
tán szétoszlottak az előre meg-

határozott útvonalakon.
Örvendetes, hogy az összegyűj-
tött szemét minden évben kevesebb, ez a község 
szemétszelektálás terén elért eredményeiből is lát-
szik. Így is egy csomó széthagyott hulladékot szed-
tünk össze, s a múlthoz hasonlóan most is találtunk 

olyan tárgyakat, melyek a természetbe látogató ren-
detlen emberek a havi osztályozott szemétgyűjtés-
nél leadhattak volna. Leginkább műanyag dolgokra 
és üvegre gondolunk, de néhány érdekességet is 
találtunk, fazekat, matracot,  majdnem tiszta új ci-
pőt  és egyebeket. Minden résztvevő egész délelőtt 

dolgozott, 12.30-kor találkoztak 
a kulturális központ udvarán. 
Ott ezalatt az ügyes szakács-
nők kitűnő gulyást készítettek, 
melynek minden résztvevő 
nagyon örült. Érdekességként 
említjük, hogy a kesztyűk, 
melyeket Nagy József, akkori 
európai parlamenti képviselő 
küldött nekünk az akcióra, épp 
a végére érkeztek meg. Mind 
megegyeztünk abban, hogy jók 
lesznek jövőre.

Szívből köszönjük a szervezőknek, de elsősorban az 
embereknek, akik időt találtak arra, hogy részvéte-
lükkel támogassák rendezvényünket.
I. Mesárošová

Májusfa állítása
Az utóbbi években az iskolaügyi, ifjúsági- és kulturális bizottság 
tagjainak és az önkéntes tűzoltóknak az együttműködésével köz-
ségünkben sikerült újraéleszteni a régi népi hagyományt, a má-
jusfaállítást. Ez évben a tűzoltók oda állították a májusfát, ahová 
hosszú éveken 
keresztül, a főté-
ren lévő harang-
lábhoz.
Erre május elseje 
előestéjén ke-
rült sor, az égből 
arany hullott, hi-
szen hosszú idő 
után beborult az 
ég és néha bizony 
rendesen eleredt 
az eső. De a lakosságot ez sem tántorította el, gyerekeikkel együtt 
ott gyülekeztek a főtéren. A jelenlévőket a polgármester üdvözöl-
te és köszöntötte. A tűzoltók a Komňackí mládenci folklórcsoport 
kíséretében egyesre teljesítették feladatukat, s a főtér fölött büsz-
kén feszített a színes szalagokkal feldíszített, csodálatos májusfa. 
Hosszú évek után  tardoskeddi férfikart is körünkben üdvözölhet-
tük, amely az előző folklórcsoporthoz hasonlóan vastapsot kapott. 
A végén Lajči & Muziker Rudi játszott, s bizony olyanok is akadtak, 
akik a májusfa alatt táncra perdültek.
A rendezvényre látogatók megegyeztek abban, hogy minden cso-
dálatosan sikerült, most először még sült kolbászt és cigánype-
csenyét is kínáltak. A gyerekek hatalmas örömére volt bolondo-
zás a pocsolyákban, bár leginkább annak örültek, hogy térhettek 
egyet a tűzoltóautóval.
Köszönjük a szervezőknek és mindenkinek, aki részt vett ezen a 
rendezvényen.          I. Mesárošová

Motoros találkozó Tornócon
Az Ing. Hlavatý Autósiskola már évek óta rendez sikeres ügyes-
ségi versenyeket, ahol a sofőrök kipróbálhatják, mennyire rá-
termettek. A verseny része volt a motoros találkozó is, melynek 
főként a gyors kerekek csodálói örültek. A versenyt ez évben 
először a községi hivatal szervezte, a Hlavatý Autósiskola és az 
önkéntes tűzoltók voltak a társszervezők.
Május első szombatja, 2019. 5. 4-e esős nap volt, az utolsó pil-
lanatig gondolkodtunk, ne fújjuk-e le, mint több környező község 
is tette. Végül eldöntöttük, hogy kockáztatunk, és megérte…
A vasútállomás előtti térségben számos motoros sportot ked-
velő jelent meg táltosával, a lelkes szurkolók a legkülönfélébb  
márkákat csodálhatták meg. Sokan messziről jöttek, s először 
voltak nálunk. A rendezvényt Mgr. Berecz polgármester nyitotta 
meg, aki köszöntött minden jelenlévőt. Mgr. Ondrík plébános 
is üdvözölte az egybegyűlteket, elmondta, hogy nagy tisztelője 
nekik, majd megáldotta a motorokat.
A krav maga harcművészetből a Kobu krav egyesület tartott 
ízelítőt, a gyerekjátékok szervezését az önkéntes tűzoltók és 
a polgármester vállalták magukra. Minden jelenlévő jól szóra-
kozott, és belekóstolt a kedvderítő motorozásba is községünk 
utcáin. Végezetül a HotenToten punkrock-csoport mutatkozott 
be  kitűnő egy órás műsorral.
Mindenki, a vasútállomás épületeiben lévő lakások lakói is 
egyetértettek, hogy kitűnő rendezvény volt, fantasztikus volt a 
hangulat, s biztosan nem utoljára rendezték meg. Épp ellenke-
zőleg, jövőre még tarkább lesz a program, és lehet, hogy ez a 
rendezvény is azok közé tartozik majd, melyek mindenképp a 
falu életének részét képezik.
Nagyon köszönjük Bc. Krivosudskýnak, a vasútállomás elöl-
járójának, aki sokat segített a szervezésben, az Ing. Hlavatý 
Autósiskolának, az önkéntes tűzoltóknak, a képviselőtestület 
melletti sport-, iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság tag-
jainak, de főként mindenkinek, aki részvételével támogatta a 
rendezvényt.                          I. Mesárošová  
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Gyermeknap
Ők a mi örömünk, gondunk, boldogsággal, ne-
vetéssel, optimizmussal töltik be napjainkat. 
Június 1-jén, a nemzetközi gyermeknapon az ő 
ünnepükről emlékezünk meg. Eddig minden 
ezzel kapcsolatos aktivitást az iskola szervezett, 
idén azonban most először a képviselőtestület 
sport-, iskolaügyi-, ifjúsági és 
kulturális bizottsága vállalta a 
szervezést a községi hivatallal 
karöltve.
A gyönyörű napsütéses idő 
kedvezett a gyerekek számá-
ra előkészített játékoknak, 
aktivitásoknak. Mindenki, 
aki sportolt, apró ajándékot 
kapott. Nagy húzóerő volt az 
ugrálóvár, sok gyerek érdek-
lődött a négykerekűek iránt, 
melyeken térhettek is párat. Nagy sikert arattak 
a vágsellyei kinológiai szakasz vezetői is kutyás 
bemutatójukkal. Volt arcfestés, tetoválás, a bo-
hóc ügyes kezeivel bármilyen alakú léggömböt 
képes volt elővarázsolni, s kabalákkal is lehetett 
fényképezkedni. A JDS nyugdíjasklubbal együtt-

működve különféle kézmunkákat is kipróbál-
tak, saját kezűleg táskát festhettek. E napsütéses 
szombathoz vidámság, zene, tánc, jókedv is tar-
tozott, Zuzka Belovičová pedig finom palacsin-
tát kínált kicsiknek-nagyoknak. Volt még vatta-
cukor, pattogatott kukorica és kofola is.
Akik sült kolbászra, virslire vágytak, az improvi-
zált tűzön sütögethettek is. De ebben a melegben 

legjobban a tűzoltók által elő-
állított habnak örültek. Volt 
buli, nevetés, dobálózás! Pár 
perc múlva emlék se maradt a 
kifestett arcokból, a „tetkók” 
is leáztak, de a gyerekek na-
gyon jól szórakoztak.
Annak ellenére, hogy első 
alkalommal szerveztük, ren-
geteg látogatónk volt, első-
sorban szülők, gyerekek, de 

nagyszülők is unokáikkal. Örültünk, hogy tet-
szett nekik az akció, s ez arra ösztönöz majd, 
hogy jövőre még jobbat szervezzünk a gyerekek 
ünnepének tiszteletére. Minden szervezőnek, 
résztvevőnek és látogatónak hatalmas köszön-
jük :)
I. Mesárošová  

Falunapok 2019
A község egyik legnagyobb rendezvényére most 
tizenhatodszor került sor, s minden az Ameri-
ka III körüli futással kezdődött. Ez volt a futás 
második évfolyama, s először történt meg, hogy 
minden futónak mérték az 
idejét. A rendezvényt PaedDr. 
Mittermayer szervezte Mgr. 
Berecz polgármesterrel és a 
sport-, iskolaügyi-, ifjúsági- és 
kulturális bizottság elnökével, 
K. Tuskovával együttműköd-
ve. Több mint száz futó jelent-
kezett, végül 89-en álltak rajt-
hoz. Több kategóriában folyt 
a verseny, de a cél elsősorban 
e sportág propagálása volt a 
nagy nyilvánosság körében. Polgármesterünk is 
rajthoz állt, de a futásban nem sikerült győznie. 
A rendezvény egyik színfoltja – köszönet az újon-
nan alakult ifjúsági parlamentnek – az erős em-
berek bemutatója volt, ez Őszi Ferenc és Ladislav 
Valkár közreműködésével valósult meg.
Pénteken a kulturális központ udvarának nagy-
színpadán bemutatkoztak a járási táncdalverseny 
énekesei. Mgr. Pešková, a zsűri elnöke minden 
énekes teljesítményét megdicsérte, s hozzátette, 
hogy a bírálóbizottság munkája tényleg nem volt 

könnyű. Ezt az MO Fénix szervezte az iskolával 
és óvodával karöltve. A győztesek kihirdetése 
után a ShockBand mutatkozott be, amely a 70-80-
90-es évek slágerinek felelevenítésével hatalmasat 
teljesített, s megnyerte a fiatalokat és idősebbeket 

is. A pénteki program végén 
Lajči & Muziker Rudi játszott. 
Nagy meglepetés volt, hogy 
ennyien eljöttek, mert eddig 
pénteken csak az énekver-
senyt rendeztük meg. Olyan 
hangokat is hallottunk, hogy 
már régóta így kellett volna 
lennie.
Szombat reggel a Vermek ha-
lastónál az ifjú horgászok gyü-
lekeztek, hogy a gyermek-hor-

gászversenyben mérjék össze erejüket. Köszönjük 
a helyi horgászszervezetnek, hogy megrendezte a 
falunapok eme részét, s a látogatóknak halászlét 
és sült halat készített.
15 órakor a kulturális központ udvarán bemu-
tatkoztak a Bojník történelmi-művészeti társaság 
tagjai, akik kardvívást és múlt századbeli divat-
bemutatót tartottak, régi fegyvereket hoztak, a 
gyerekek részére pedig játékokat, versenyeket 
rendeztek. Gyerekműsorával a Dúhalka is bemu-
tatkozott.  A rendezvényt hivatalosan Mgr. Berecz 
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nyitotta meg, aki üdvözölte a jelenlévőket, vala-
mint a VITIS társulás hét polgármesterét. Az óvo-
dások és iskolások is készültek egy rövid műsorral, 

felléptek a 
T a l e n t 
g y ő z t e -
sei, Katka 
Kostolná 
és Barbo-
ra Jaku-
b e c o v á . 
N é h á n y 
dalt a tar-
doskeddi 
f é r f i k ó -

rus is elénekelt, őket a mocsonoki folklórcsoport 
fellépése követte. Karol Duchoň slágereit Ľudo 
Kuruc Band elevenítette fel és tolmácsolta a kö-
zönség nagy örömére.
Az est vendége Adam Ďurica volt, aki ismert slá-
gereit játszotta és énekelte el, a lelkes közönség 
tapsa szinte végigkísérte előadását. A kultúrmű-
sor végén fellépett a prágai Lucie Revival, mely a 
Lucie és Wanastowy wjeci együttesek számos ki-
váló dalát adta elő. A népszerű Martin „Slíž” Haj-
du diszkója a kora reggeli órákig tartott, s mivel 
a látogatók csodásan érezték magukat, nehezen 
oszlottak szét.
A gyerekek az ingyen körhintának és az ugráló-
várnak örültek a legjobban, Sylvia és Marika arc-
festésben szorgoskodott. A kabalák cukorkát osz-
togattak, s a különféle alakú léggömbök iránt is 

nagy volt az érdeklődés.
A jelenlévőknek borkóstolásra is lehetőségük 
nyílt, ezeket a mocsonoki borászok, Pápayék kí-
nálták, az érdeklődők megtekinthették Gabriel 
Bergendi foto-kiállítását, finom cigánypecsenyét, 
bort, sört fogyaszthattak. Akinek erre nem volt 
gusztusa, lángost, sós lepényt, vattacukrot, kür-
tőskalácsot is vehetett. A kínálat tényleg gazdag 
volt, s nagyon örültünk, hogy ennyi árus érdeklő-
dött az akció iránt.
Végezetül köszönetet mondok mindenkinek, aki 
hozzájá-
rult, hogy 
idén is 
m i n d e n 
csodála-
tosan si-
kerüljön, 
az egész 
délutánt 
j e l e s r e 
a b s z o l -
váltuk, s 
ez nem 
ment volna meg a szervezők, a faluvezetés és a 
segítők kemény munkája nélkül. Természetesen a 
legnagyobb köszönet azokat illeti, akik eljöttek, s 
velünk töltötték ezeket a napokat. KÖSZÖNJÜK!
Szponzorok: Duslo Šaľa, Komunálna poisťovňa, Zdro-
je Zeme Bernolákovo, Včelárstvo Žilinský, Jednota SD 
Galanta, Kosit Košice a Nitriansky samosprávny kraj.
I. Mesárošová

Elsősök beíratása
 Az elsősök beiratkozására április 9-10-én került 
sor. Minden gyermeknek, aki az aktuális év szep-
tember 1-ig betölti 6. életévét, részt kell vennie a 
beiratkozáson akkor is, ha a szülő halasztást kért. 
A következő tanévben 22 új tanu-
lót köszönthetünk. Sok jó jegyet, 
töretlen tanulási kedvet kívánunk 
nekik. Köszönjük, hogy az iskol-
aválasztásnál nekünk szavaztak 
bizalmat.
„…ping-poooongot ját-

szunk…”
Az asztalitenisz könnyen hozzá-
férhető, minden korcsoportnak 
megfelelő sport, még a nem telje-
sen egészségeseknek is. Fejleszti 
a gyorsaságot, a jártasságot, a mozgások koordi-
nálását, az agy kognitív funkcióit, jó hatással van 
az öregedés és az Alzheimer-kór megelőzésére, és 
fejleszti a helyes és gyors döntések képességét.
Az asztalitenisz világnapja alkalmából iskolánk az 

asztalitenisz-klub és Tornóc község segítségével 
bekapcsolódott a „…ping-poooongot játszunk…” 
projektbe. E projekt célja, hogy rendszeres sporto-
lásra szólítsa fel az embereket, mert ez az egész-
séges életstílus elengedhetetlen része. A cél meg-

szólítani minél nagyobb 
tömegeket minden korosz-
tályból, főleg a gyerekeket, 
gyermekes családokat és 
felnőtteket. Fejleszteni az 
erkölcsi értékeket, a kollek-
tívában való munkát, tá-
mogatni a sportolást, mint 
drogmegelőző tevékenysé-
get. A rendezvény 2019. 4. 
12-én 10-től 20 óráig tartott 
az iskola tornatermében. 

A pingpong-maratonon két csarnokban egyidejű-
leg versenyeztek a gyerekek, diákok, ifik, férfiak, 
nők, szeniorok, együtt játszottak. Mikor mindenkit 
evidáltunk, megállapítottuk, hogy e sport világ-
napi ünnepségére megtartott rendezvénybe, mely 
nálunk nagy népszerűségnek örvend, 174 lelkes 
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asztaliteniszező kapcsolódott be.
Köszönjük minden résztvevőnek, a szervezőknek, 
s azoknak, akik segítettek e sikeres rendezvény 
megvalósításában.
Katarína Tusková

Másodikosaink, harmadikosaink és ne-
gyedikeseink már nagyon várták május első hetét. 
A tornóci alapiskolások felejthetetlen pillanatokat 
tölthettek a Szlovák Érchegység Lubetha víkendhá-
zában. Tanítás után minden nap gazdag program 
várta őket. S mivel az időjárás 
is kedvezett, számos turistasé-
tát tettünk. Meglátogattuk Ľu-
bietová felszíni bányáit, mely a 
Libethenit ásvány kitermelésé-
ről híres, ezt a községről nevez-
ték el. A tanulók megismerték 
a környező természetet, az er-
dőben megtanultak világtájak 
szerint tájékozódni, ismerete-
ket szereztek Ľubietováról, az 
egykori királyi bányavárosról. 
Az erdész úr is megtisztelt minket látogatásával, 
közelebb hozta számunkra az erdei életet, s gaz-
dag gyűjteménye is lekötötte őket. Egyik délután 
indián homlokpántokat gyártottunk, kincset ke-
restünk, s a napot tábortüzes sütögetéssel fejez-
tük be. Esténként versenyeztünk, társasoztunk, 
alkotó jellegű játékokat játszottunk. Az utolsó este 
értékeltük a heti tevékenységet, s versenyeket , és 
diszkót is rendeztünk Csodálatos hetet töltöttünk a  
Veporské vrchy karjaiban, friss hegyi levegőt szív-
tunk, nevetgéltünk, szórakoztunk. Útban hazafelé 
megálltunk Besztercén, a SZNF múzeumában. A 
SZNF 70. évfordulójának ünnepségei keretében 
közelebb kerülhettünk a szlo-
vák nemzet történelméhez. 
Ellátogattunk a harcművésze-
ti skanzenbe is, ahol csehszlo-
vák, német és szovjet gyárt-
mányú fegyvereket láttunk, 
de Štefánik páncélvonatjának 
improvizált kupéit is meg-
nézhettük. A gyerekek figyel-
mét leginkább a szállító és a 
bombázó repülőgép kötötte 
le. Élményekkel megrakodva 
értünk haza. Köszönjük a vezetetésnek és a Lu-
betha kiváló szakácsnőinek a gondoskodást és a jó 
hangulatot, mellyel kellemesebbé tették az ottlétet. 
Csodálatos volt a természetiskolában, megerősí-
tettük kapcsolatainkat, Szlovákia további részeit 
ismertük meg, tanúbizonyságot tettünk erőnkről, 
bátorságunkról, legyőztük a félelmet és hihetetlen 
kalandokban volt részünk.                             
Mgr. Lenka Vargová

…a DO Fénix Trnovec nad Váhom tu-
ristanaplójából…
A  DO Fénix Trnovec nad Váhom idén is rende-
zett egy egynapos csehországi kirándulást. Célunk 
szomszédaink történelmének megismerése volt.
2019.5.25-én ellátogattunk a városba, mely a tör-
ténelembe elsősorban a napóleoni csata helyszí-
neként írta be magát, s meglátogattuk a Slavkov 
pri Brne-i várat is a kertjével együtt. A várban az 

elődök csarnokát is megtekin-
tettük, ahonnan „Napóleon 
erkélyét” láthattuk, s jártunk 
a történelmi csarnokban is, 
ahol aláírták a slavkovi csata 
utáni fegyverszünetet, de a ke-
resztre emelés várkápolnáját is 
megnéztük. A vár parkjában 
kísérőprogramok vártak ben-
nünket – kardvívás bemutató, 
fegyverek megtekintése, s vár-
vendéglőben finom ebéd.
Következő programunk  a 

buchlovi vár megtekintése volt, melynek törté-
nelméhez számos monda és legenda fűződik. Az 
egyik szerint Buchlov a legrégibb morva vár. A vár 
helyiségei hűen türközik a nemesség lakáskultúrá-
ját. A berendezés, a bútorok, a művészi alkotások 
szintén. Megnéztük a fegyvereket, a Berchtoldok 
természettudományi-  és családi múzeumát, az 
egyiptomi gyűjteményt és a kilátótornyot is. 
Az ismeretterjesztő kirándulás utolsó állomása a 
buchlovcei kastély volt. Ez egy barokk kastély olasz 
stílusban, melyet a buchlovi várúr kezdett el építe-
ni olasz feleségének, ő ugyanis a  magasan fekvő, 
rideg várban fázott. Látogatásunk során megnéz-

hettük a kastély reprezentatív 
helyiségeit és a lakosztályokat, 
a csodás barokk kertet, mely az 
egész kastélyt körülöleli.
Ismeretterjesztő kirándulásunk 
résztvevői rengeteg érdekes in-
formációt szereztek, s már most 
biztosra mondhatjuk, hogy 2019 
őszére híveinknek további érde-
kes meglepetést készítünk.
Katarína Tusková

Látogatás a pozsonyi 
állatkertben

2019. 6. 13-án az V. A osztályosok a pozsonyi ZOO-
ba látogattak. Végig csodás, napos időnk volt. Az 
állatok is előjöttek rejtekhelyeikről, s napoztak ki-
csit. Épp elkaptuk azt is, hogyan vedli le a bőrét 
egy kígyó. A fán lajhárt láttunk, de voltak itt peli-
kánok, oroszlánok, zsiráfok, majmok, szurikáták és 
kevésbé ismert állatok is.
A gyerekek legnagyobb élménye a Dinoparkban 
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tett látogatás volt, ahol szemtől 
szembe találkozhattunk minden 
idők leghatalmasabb teremtménye-
ivel. Néhány hangutánzás valóban 
ijesztő volt. Paleontológusokra is 
játszottunk. Nem hagytuk ki a tram-
polinos játszóteret, a frissítőt, a fa-
gyit és az emléktárgyak vásárlását 
sem. Ebéd után véget ért a sikeres 
kirándulás, de már előre örülünk a 
következőnek. A sok járkálástól fá-
radtan, üres pénztárcával, de élmé-
nyekkel megrakodva tértünk mind-
nyájan haza.
Mgr. Ivana Očenášová

…sport terén  elért 
sikereink

Járási egyéni atlétikai bajnokság:
1.hely – magasugrás – Mário Stelo 
(bejutott a kerületi fordulóba)
2.hely – štafeta 4x60 m, diákok
3.hely – futás 60 m – Adriana Audio-
vá
Tanulók járási florbal versenye – 
3.hely
Diáklányok járási asztalitenisz baj-
noksága – 3.hely 
A VITIS falvai tehetségeinek focibaj-
noksága- 3.hely
Járási atlétikai bajnokság, a  prof.
Melicherčík és prof.Mutkovič  em-
lékverseny 18. évfolyama:
Denis Farkaš – futás 1000 m – 3.hely
Adriana Šubová – futás 60 m – 2.hely
Tantárgyolimpiák és többfordulós isko-
lai versenyek:
Tanulóink sikerrel képviselték is-
kolánkat a különféle olimpiákon és 
többfordulós versenyeken:
Kémiai olimpia, járási forduló – si-
keres megoldó – Rebeka Povážayo-
vá
Biológiai olimpia, járási forduló – si-
keres megoldó – Viktória A. Mlejová
Matematikai olimpia, járási forduló 
–  sikeres megoldó – Nina Srňáne-
ková
Történelmi olimpia, járási forduló– 
sikeres megoldó – Laura Kurucová
Szlovák nyelvi olimpia, járási for-
duló – sikeres megoldó – Katarína 
Pavelková
Pytagoriáda – sikeres megoldó – 
David Rábek
Mgr. Miriam Žigová
Katarína Tusková

  Szlovákia női bajnoka, a junior világkupa ötszörös 
győztese egy tornóci lány

Ez évben a 2018-as jó eredmények után Sára nemzetközi mezőnyben szerezte meg 
tapasztalatait az uszonyúszók világkupájának elismert versenyén, melynek első fordulója 
a magyarországi Eger csodás uszodájában zajlott február 22-24-én. A nemzetközi me-
zőnyben addig ismeretlen Sára első részvételét 50 RP-ben győzelemre váltotta 17,16-os 
eredménnyel, s egyúttal megdöntötte az eddigi szlovákiai rekordot a nők kategóriájában. 
A számára nem túl erős versenyszámban /50 bf/ csodálatos, 23,48 másodperces ered-
ményt úszott, mely a 7. helyre volt elég. 50 PP versenyszámban a világkupán való első 
szereplésén 18,91 mp-es eredményével másodszor is aranyat szerzett.
Március 22-én és 23-án az olasz Lignanban már az esélyesek között volt.  Talán ezért 
is vették már komolyan ellenfelei, és az 50 mRP versenyszámban az orosz úszónő után 
17,50-nel másodikként végzett. 50 PP-ben is második lett az ukrán versenyző mögött, 
ideje 19,27 mp volt. A világkupán egy versenyző három versenyszámban állhat rajthoz, 
melyeket számolnak. Sára versenyen kívül 100 és 200 PP-ben is versenybe szállt, és 
versenyen kívül a 3. illetve a 4. helyen végzett.
A világkupa következő fordulója az USA-beli Florida ismert Coral Spring központjában 
zajlott május 3-5-én. A vágsellyei uszoda technikai vészhelyzete miatt kialakult nehezí-
tett felkészülés következtében egy csomó energiába került az edzési lehetőségek ke-
resése, az utánajárás, hogy Sára minél jobban fel tudjon készülni. A Galántai Kodály 
Zoltán Gimnázium igazgatója, Mgr. Marsall 
János és a tantestület  készséges hozzáállásá-
nak – akik tárt ajtók- kal várták - , a somorjai 
X Bionic, valamint Jakoda Tibor és Patrik 
Ščasný edzők mun- kájának  köszönhetően 
a felkészülés sikeres volt. Minden verseny-
számban  /50 RP, 50 PP és ami nem erőssége 
Sárának, 50 BF/ ara- nyat szerzett, 50 RP-ben 
pedig javított saját re- kordján, ideje 17,15 mp 
volt.
Ez a részvétel abból a szempontból is fontos 
volt, hogy ez a világ- kupa-forduló szabad ég 
alatt zajlott, s a junior világbajnokság is szabad 
ég alatt lesz az egyip- tomi Sharm El Sheik-ben 
2019. július 27-től augusztus 4-ig. Sára 
edzéseit Galántán és Magyarországon, egy 
csodás  sportkomple- xumban, a győri uszodá-
ban biztosítjuk. A fizi- kai és időbeli igényesség 
Sára, Jakoda Tibor edző és a Vágsellyei Pázmány AI vezetősége buzgóságának és ki-
tartásának a példája, akik lehetővé teszik, hogy megtalálja az összhangot az iskola és a 
felkészülés között.
Az USA-ból való visszatérés után Sárát a 11. szlovákiai bajnokság várta, ahol a junior VB-
re készülő szlovák válogatott résztvevőit véglegesítették. A tavalyi szlovák bajnokságon /
nem csak C – 14 éves korig – hanem a „nők” kategóriájában is/ elért sikerek után, ahol 2 
második és 2 harmadik helyet szerzett, és a 2018-as sikerekre való tekintettel a junior vi-
lágkupán Sára a nők közt is esélyesnek számított. Talán az esélyesek pozíciójából adódó 
nyomás hatására az első versenyszámba 50 rp-ben egy sikertelen érintés után második 
lett. De a további három versenyben – 50 pp, 100 pp, 200 pp – egyértelműen  szlovák 
bajnok lett a nők kategóriájában és természetesen 4x a C kategóriát is uralta.
A verseny után Szlovákia 2018-as legjobb juniorja lett, és különdíjat is kapott.
Sára most az esélyesek közé tartozik, eredményeivel a szlovák junior válogatott támasza 
lett. Az úszósprint specialistájaként kristályosodott ki. 
A világbajnokságon esélye van a döntőbe jutni, és hisszük, hogy még többre is. Az ellen-
felek számolnak vele, nem lesz könnyű. Az áldatlan körülmények ellenére ő és az egész 
csapat is mindent megtesz a sikeres reprezentálásért.
Az ő felkészülése, és más sportolók, nem csak úszók számára is szomorú hír a vágsely-
lyei uszoda bezárása. Képzeljék el, hogyan születnek új tehetségek, ha az uszoda nem 
működik, az ifjúság sportlehetőségeiről és általános testi rátermettségéről már nem is 
beszélve. Reméljük, hogy az uszoda érdekében mindenki példásan összefog, hogy Szlo-
vákiában ne csökkenjen tovább az uszodák száma, hisz már csak öt van!
PaedDr. Suba Imre, PhD.
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Elkezdődött a 2019-es idény
A tavasz beköszöntésével április folyamán több lett 
a munka is, melyet a horgászterületeken évente el 
kell végezni. Mivel szervezetünk a Vág egy szaka-
szán kívül két halfogó horgásztóról és egy halneve-
lő tóról gondoskodik, ez a szerteágazó és széleskörű 
tevékenység sok időt és igyekezetet követel.
Mint minden évben, most is beraktuk a fészkeket a 
fogasoknak, melyeket rendszeresen ellenőriztünk. 
A többszörös kontroll után megállapítást nyert, 
hogy az idei ívás sikeres volt és 
a horgászterületre újabb termé-
szetes szaporulat került. 
Áprilisban végeztük a halak be-
telepítését, pontos terv alapján. 
Az Amerika III-ba 850 kg K3-, a 
Vízállásba 600 kg K3-, a Vermek 
halastóba 100 kg K1-es pontyot 
telepítettünk. Az állományt há-
rom fázisban kezeltük Rupín 
speciál gyógytáppal, a hozzáe-
tetés gabonatartalmú tápszerrel 
történt. Rendbetettük az Ameri-
ka III-hoz vezető utakat, a Vízállásnál megtisztítot-
tuk a partszakasz egy részét a bokroktól, lekaszál-
tuk az Amerika III. és a Vermek partját, valamint a 
Vízállás horgászhelyeit. A Vermek halnevelő tónál 
a  község anyagi segítségével megkezdődött a bio-
lógiai iszapmentesítés 2. szakasza, melynek végez-
tével biztosítva lesz az egészséges vízterület a falu 
központjában. A halnevelő tavon megkezdődött a 
péktermékekkel és gabonatartalmú táppal való fo-
kozatos beetetés. Az Amerika III halastónál az er-
dővágásból kimaradt farönkökből kiépítettük a má-
sodik úszószigetet, mely a már meglévővel együtt 
beleillik a környezet képébe és búvóhelyet  alkot a 
vízimadarak és egyéb élőlények számára. 
A következő időszakban tevékenységünk a hagyo-
mányos horgászversenyek előkészítésére irányult. 
Még ha az egész május esős volt is és viszonylag 
hűvös, 11-én ideális volt az időjárás ehhez a ren-
dezvényhez. A versenyről és az eredményekről a  

www.srztrnovec.sk weboldalon olvashatnak.
Mivel a versenyek előkészítésében sok tagunk és 
támogatónk vett részt, akik nem versenyezhettek, 
május 18-án nekik gulyásfőzéssel és horgászattal 
egybekötött akciót rendeztünk, ezzel köszönve meg 
nekik az új idény és a versenyek előkészítésében 
végzett munkát. Az újból nagyon szép időben ren-
dezett akció mindenki örömére jól sikerült.
Még ha úgy tűnt is, hogy ebben az évben nem lesz 
lehetőség vízzel feltölteni az Amerika III halasta-
vat, a kiadós esők, a kysucai, oravai és a Vág fel-

ső folyásánál- valamint a Duna 
vízszintjének megemelkedé-
sével kialakult áradások után 
május 23-25-én alkalom nyílt 
arra, hogy maximális szintig 
engedjünk vizet a halastóba. Ez 
biztosítja az elegendő vízmeny-
nyiséget erre az évre és a nyári 
hőségek esetében is probléma-
mentes lesz a halak élete. 
Az idény megnyitásáig az Ame-
rika III és Vízállás tavaknál le-
kaszálták a partot, összeszedték 

a szemetet. A Vermek nevelő halastónál folytatódott 
a biológiai iszapmentesítés és a halak etetése.
Június 1-jén a 216/2018-as új horgásztörvény és a 381. 
rendelet értelmében horgászterületeinken elkezdő-
dött a horgászidény. Ez úton is kérjük tagjainkat, 
ismerkedjenek meg ezzel a törvénnyel, tartsák be a 
benne foglaltakat, nem csak a halak fogását, hanem 
az életkörnyezet védelmét és kialakítását illetően is. 
Az egyes utasítások – melyeket még nem teljesen 
ismer minden horgász – megszegését ebben az év-
ben mint szabálysértést fogják kezelni és a halőrök 
beszélgetéssel és felvilágosítással fogják megoldani.
Június második felében az Amerika III halastóban 
szelektíven előfordult az ezüstkárász kihalása , me-
lyet valószínűleg vírus okozott. Az elhalt egyedeket 
kiszedték a vízből és elásták. Június 15-én a Vermek 
halastónál brigádmunka folyt, mely a tópart gyer-
mek-horgászversenyre való előkészítésére irányult. 

A versenyre június 29-én kerül sor a Falunapok ke-
retében. Ezt a szép kedvtelést ez alkalomból a nem 
horgász gyerekek között is szeretnénk propagálni. 
Kérjük a szülőket, hogy aki szeretné kipróbálni a hor-
gászatot, azt jelentsék be erre a versenyre.
Az említett munkák során a horgászház pincehelyisé-
geit is kitakarították.
Végezetül köszönjük minden tagunknak és a szpon-
zoroknak az elvégzett munkát és a támogatást.
Mindnyájuknak kellemes, természetben eltöltött időt, 
a horgászoknak gazdag fogásokat és szép élményeket 
kívánunk, s azt, hogy a horgászat során tudatosítsák, 
hogy minden egyes kifogott példányt mindig vissza 
lehet engedni a vízbe.
Petrov zdar Ing. Jozef  Belovič, a horgászszervezet vezetősége  
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