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  EDITORIAL
Rok sa pomaly chýli ku svojmu koncu a my sa tiež musíme 
obzrieť za tým čo sa nám podarilo alebo nepodarilo. Pomaly, 
ale isto nám končí vegetačné obdobie, a musíme skonštato-
vať, že až na pár drobností naši zamestnanci toto veľmi rušné 
obdobie zvládli veľmi dobre, za čo im patrí obrovská vďaka. 
Snažili sme sa jednotne udržiavať obec pokosenú a čistú bez 
ohľadu na to o akú časť obce sa jedná, dali sme si za úlohu 
mať rovnakú prioritu pre Nový Trnovec, samotný Trnovec 
nad Váhom a aj Horný Jatov. Toto úsilie sme vedeli zabezpe-
čiť len tak, že sme zvýšili počet zamestnancov na tomto úseku 
a zároveň aj ich zadeľovanie. Musíme však skonštatovať, že sa 
nám nepodarilo naplniť si všetky ciele, ktoré sme si kládli na 
začiatku sezóny, verili sme a dúfali, že sa nám podarí vybu-
dovať viac chodníkov. Avšak personálne poddimenzovanie, 
ktoré sme mali v prvom polroku nám takmer znemožňovalo 
realizovať naplánované rekonštrukčné práce. Neustále poru-
chy na kanalizácii sa prejavili ako veľmi negatívny skrytý dlh 
minulosti obce, ktorý musíme veľmi rázne a hlavne nákladne 
riešiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme museli tiež pristú-
piť k zvýšeniu počtu zamestnancov na tomto úseku, aby sme 
dokázali zabezpečiť rekonštrukčné práce na chodníkoch, ale 
aj ostatné bežné činnosti obce. Takisto veľkým skrytým dlhom 
bol nedostatočná a chýbajúca technika na technickom úseku, 
aj napriek uzneseniam obecného zastupiteľstva, ktoré schva-
ľovali a aj žiadali nákup tejto techniky, sme museli čakať na ňu 
dlhšie obdobie. Dnes však môžeme s radosťou skonštatovať, 
že sme tento rok zrealizovali nákup základnej potrebnej tech-
niky, žiaľ, nedoženieme stratený čas, avšak veríme, že nám to 
do budúcnosti výrazne uľahčí práce. Tieto skryté dlhy, ktoré 
sa nám vynárajú v priebehu realizácie jednotlivých činností, 
výrazne spomaľujú a často znemožňujú hladký priebeh prác. 
Na obci sa v priebehu roka riešili základné revízne a servisné 
práce na zariadeniach a majetku obce, akými sú bytové domy, 
obecný úrad a pod. Zároveň naši zamestnanci zrekonštruo-
vali kuchyňu základnej školy, kde sme dokúpili aj potrebné 
vybavenie pre spustenie „obedov zadarmo“. Okrem kuchyne 
prešli rekonštrukčnými prácami aj iné miestnosti základnej 
školy. Obnovili a vynovili sme čakáreň u detskej lekárky v na-
šej obci, ako aj spoločenskú miestnosť v Zariadení opatrova-
teľskej služby. Podarilo sa nám revitalizovať parčík v širšom 
centre obce, v ktorom sme za účasti predstaviteľov politického 
a verejného života slávnostne odhalili pamätnú tabuľu gene-
rálovi Jánovi Golianovi a zanechali tak jeho odkaz budúcim 
generáciám. V najbližšom období plánujeme pre zvýšený 
komfort obyvateľov zriadiť platobný terminál na obecnom 
úrade, aby bolo možné platiť aj bankomatovými kartami a zá-
roveň rokujeme s poštovou bankou o osadení bankomatu v 
našej obci. Veríme, že v najbližších dňoch bude úspešne ukon-
čené verejné obstarávanie na nákup nových prvkov na detské 
ihrisko, ktoré by sme radi zriadili v Novom Trnovci ako aj v 
Hornom Jatove, a zároveň pridali prvok aj na ihrisko v parku 
pri zvonici. Pripravujeme aj rozšírenie vianočného osvetlenia 
na skrášlenie adventných chvíľ. Toto rozšírenie plánujeme aj 
pre Nový Trnovec, Horný Jatov a centrálnu časť obce. Veríme, 
že na konci roka si budeme môcť povedať, že sme vykročili 
správnym smerom, síce sme dúfali, že ten krok bude dlhší, 
žiaľ, pre komplikácie, s ktorými sme sa potýkali a skryté dlhy 
minulosti nám toto snaženie spomaľujú, avšak spoločnými si-
lami a dobrým kolektívom sa tieto komplikácie dajú prekonať.                  
Mgr. Oliver Berecz

Odhalenie pamätnej tabule 
generálovi Golianovi

Veľmi dávno, už niekoľko desiatok rokov, sa 
v tejto obci hovorilo o tom, že by bolo vhod-
né uctiť si pamiatku človeka, ktorý prežil 
časť svojho života  Trnovci nad Váhom, ge-
nerála Jána Goliana. Názory obyvateľov obce 
aj poslancov miestnej samosprávy sa za tie 
roky menili, niektorí boli proti, iní za. Trvalo 
to dlhé roky, ale napokon poslanci Ing. Jozef 
Hanzlík a Ing. Jaroslav Hlavatý dali návrh na 
vytvorenie pracovnej skupiny v zložení Mgr. 
Berecz,  Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, doc. R. 
Jančovič, PaedDr. Kosztanko a I. Mesárošová 
na vybudovanie pamätníka tejto osobnosti 
pri príležitosti 75. výročia SNP, čo poslanci 
v uplynulom volebnom období aj schválili. 
Členovia pracovnej skupiny zvážili možnosti 
a zhodli sa, že pamätná tabuľa by mala byť 
umiestnená v parčíku, na Sötérovej ulici, proti 
tomu bolo bývalé vedenie obce a vyzeralo to, 
že ďalšie desiatky rokov sa nebude diať nič...
K tejto myšlienke sa členovia prípravného vý-
boru vrátili, keď sa starostom obce stal Mgr. 
Berecz, cieľom bolo zriadenie pamätnej tabu-
le a zároveň revitalizácia parčíka. Všetko sa 
konzultovalo s odborníkmi z Vojenského his-
torického ústavu, ale aj s členmi Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov a Histo-
rického ústavu SAV. Požiadali sme ministra 
obrany, aby nad týmto podujatím prevzal 
záštitu a dohodli sme termín odhalenia. 
27. septembra 2019 za účasti prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča, ministra obrany SR Petra 
Gajdoša, poslanca NR SR a podpredsedu NSK 
Mariána Kéryho, vedúceho kancelárie prezi-
dentky SR Štefana Rozkopála a veliteľa sídla 
prezidenta SR plukovníka Norberta Kádeka, 
riaditeľa VHÚ plukovníka Miloslava Čaplo-
viča, štyroch generálov z Klubu generálov 
SR, vojenských veteránov z Českej republiky, 
zástupcov Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, ďalších osobností politické-
ho a verejného života a starostu a poslancov 
z družobnej obce Bajót v Maďarsku.  Svojou 
účasťou podporili toto podujatie aj pranetere 
generála Goliana a rodinný priateľ Golianov-
cov, generál Svetozár Naďovič. 
Od 10.00 h. sa na nádvorí bývalej fary konala 
výstava historických zbraní zo zbierok Vojen-
ského historického múzea Piešťany a výstava 
bannerov s tematikou neľahkého osudu Ži-
dov počas 2. svetovej vojny zo zbierok Múzea 
holokaustu v Seredi, za čo ďakujeme riadite-
ľovi múzea PhDr. Martinovi Korčokovi, PhD.
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule začalo 
o 15.00 h. moderátorka Mgr. Pešková privíta-
la a pozdravila prítomných hostí a obyvate-
ľov obce. S básňou Slovenský vojak vystúpila 
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žiačka ZŠ s MŠ Viktória Mlejová. Starosta obce Mgr. Berecz 
niekoľkými vetami pripomenul význam generála Goliana a 
dôvod, prečo sa naša obec prihlásila k jeho odkazu. Násled-
ne starosta obce vyzval prezidenta SR a ministra obrany, aby 
spolu odhalili pamätnú tabuľu, ktorú následne posvätil vo-
jenský kaplán. Nasledoval akt kladenia vencov, ktoré položili 
členovia čestnej stráže prezidentky SR a čestnej stráže minis-
tra obrany SR. Hymnu Slovenskej republiky zahrala Vojenská 
hudba ozbrojených síl SR a po jej ukončení sa ujal slova minis-
ter obrany SR Peter Gajdoš. Vo svojom prejave povedal: „Zná-
mym rozkazom „Začnite s vysťahovaním” začal 29. augusta 
1944 vtedajší podplukovník Ján Golian Slovenské národné 
povstanie. Tento povel navždy zmenil naše dejiny a zaradil 
nás medzi krajiny, ktoré sa reálne vzopreli fašizmu, zlobe a 
krutosti nemeckých okupačných vojsk.” Minister ocenil ini-
ciatívu vedenia obce a členov pracovnej skupiny vybudovať 
pamätnú tabuľu práve generálovi Golianovi. Život generála 
Goliana a jeho historický význam pripomenul niekoľkými 
slovami aj poslanec NR SR a podpredseda NSK Marián Kéry. 
Po ňom sa ujal slova generál Svetozár Naďovič, člen Klubu 

generálov SR a 
zároveň rodinný 
priateľ Golianov-
cov. Pripomenul, 
že s členmi pracov-
nej skupiny komu-
nikuje už dlhšie, 
keďže na dnešnom 
pietnom akte sa 
mal zúčastniť aj syn 
generála Goliana 
Ivan, ktorý však 29. 
júla 2019 zomrel v 

Prahe. Generál Naďovič, človek, ktorý riadil odsun soviet-
skych vojsk z bývalého Československa, ktorý doteraz ne-
únavne pátra v archívoch, aby zistil, ako zahynuli generáli 
Golian a Viest, vysoko ohodnotil zriadenie pamätnej tabule 
Jánovi Golianovi. „Duch svätý osvietil starostu a poslancov,“ 
povedal vo svojom emotívnom prejave, ktorý prítomní oceni-
li potleskom. 
Pietny akt zakončila hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“ v 
podaní Vojenskej hudby ozbrojených síl SR. Po jeho ukončení 
sa pozvaní hostia stretli na obecnom úrade, kde vysoko oce-
nili organizáciu a priebeh pietneho aktu. Pranetere generála 
Goliana poďakovali samospráve obce za ich úsilie a uviedli, 
že konečne budú mať dôvod navštíviť Trnovec nad Váhom, 
obec, v ktorej žili počas prvých rokov svojho života a kde na-
vštevovali aj základnú školu.
Cieľom pracovnej skupiny bolo pripomenúť si význam toh-
to statočného, skromného človeka, ktorý preukázal hlboké 
vlastenectvo, osobnú statočnosť, nesmiernu húževnatosť a 
vysokú štábnu kultúru v riadení povstaleckej armády, ktorá 
znemožnila nacistickému Nemecku v záverečnej etape 2. sve-
tovej vojny zneužiť povstalecké územie Slovenska pre svoje 
vojnové ciele.  Odhalením pamätníka tejto osobnosti sa obec 
Trnovec nad Váhom prihlásila k odkazu generála Goliana, 
teda vzoprieť sa útlaku a nespravodlivosti a začatý boj víťaz-
ne dokončiť. Zároveň sa tak zhostila svojej úlohy a ocenila 
historický a ľudský prínos Jána Goliana, nášho obyvateľa.       
I. Mesárošová     

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa konalo v zasadačke obecného úradu 8. júla 
2019 za účasti 7 poslancov. Na tomto zasad-
nutí poslanci schválili pridelenie 3-izbového 
bytu p. Lucii Solíkovej, doterajšej nájomníčke 
2-izbového obecného bytu. Uvoľnený byt  na 
návrh komisie sociálnej, bytovej a zdravot-
níctva bol pridelený K. Madayovej. Ďalej sa 
poslanci zaoberali žiadosťou všeobecného le-
kára pre dospelých MUDr. Jaroša, ktorý pre-
transformoval svoju činnosť z fyzickej osoby 
na spoločnosť s ručením obmedzeným, preto 
požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy s 
ním ako konateľom spoločnosti IVJAR, s. r. o. 
Poslanci sa zhodli na tom, že cieľom je predo-
všetkým  snaha zabezpečiť obyvateľom dobrú 
a dostupnú zdravotnú starostlivosť. V zmys-
le platnej legislatívy je možné prenajať tento 
majetok z dôvodu osobitného zreteľa a zverej-
nenie zámeru dlhodobého prenájmu majetku 
obce na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 
Mgr. Berecz ich informoval, že sa modernizu-
jú čakárne, do čakárne MUDr. Jaroša pribud-
ne televízor, ktorý sme získali ako sponzorský 
dar od firmy Samsung Slovakia, po dlhých 
rokoch, keď do čakárne MUDr. Vargovej za-
tekalo, sa pripravuje systémové riešenie toh-
to problému, čakáreň sa následne vymaľuje, 
vymenia sa pulty slúžiace na prebalenie detí. 
Poslanci schválili uzavretie nájomnej zmluvy 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. V dis-
kusii starosta informoval, že bola uzavretá 
zmluva o dlhodobom prenájme nebytových 
priestorov – cukrárne, na ktorú obec vypísala 
obchodnú verejnú súťaž. Nájomníčkou je pani 
Belovičová, ktorá bude priestory naďalej vy-
užívať ako cukráreň a lahôdky. Ing. Hlavatý 
informoval poslancov, že sa naňho obrátili ob-
čania so žiadosťou o zriadenie  prechodu pre 
chodcov medzi ulicou U Floriána a Sőtérovou 
z dôvodu bezpečnosti detí pri ceste do školy a 
zo školy. Starosta dodal, že viacero obyvate-
ľov sa zaujíma aj o zabudovanie spomaľova-
čov a dopravných zrkadiel, ktoré by prispeli k 
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
O slovo sa prihlásil obyvateľ obce pán Sýkora, 
ktorý sa zaujímal o situáciu s vybudovaním 
optickej siete v obci. Starosta ho ubezpečil, 
že zo strany poslancov aj jeho sa vynakladá 
maximálne úsilie o zriadenie tejto siete, žiaľ, 
firma Carisma s jej realizáciou ani nezačala, 
jediná možnosť v zmysle zákona je uložiť op-
tický kábel do zeme, ale firma by chcela ťahať 
sieť po stĺpoch, čo však zákon neumožňuje. 
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. doplnil, že v 
predchádzajúcom volebnom období poslanci 
neboli informovaní o mnohých dohodách a 
prísľuboch, dnes je potrebné už len naliehať, 
aby Carisma splnila svoj sľub a apelovať na to, 
aby sa vybudovanie optickej siete v našej obci 
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stalo firme prioritou. Poslanec Ing. Gašpierik sa zaují-
mal o to, ako bola stanovená výška štartovného na tur-
naj o pohár starostu. Mgr. Berecz odpovedal, že výš-
ku štartovného určil FK Dynamo, treba však zvážiť, 
že v štartovnom bol zahrnutý pitný režim a jedlo pre 
hráčov. Všetko bolo zorganizované dobre, spokojnosť 
bola zo strany FK Dynamo aj s návštevnosťou, ktorá 
bola v tomto roku naozaj výborná. Obec má v pláne 
na budúci rok urobiť zmeny, ktoré by mali prispieť k 
väčšej atraktívnosti turnaja. 
Starosta ďalej informoval poslancov, že vo výbero-
vom konaní na funkciu prednostu obecného úradu 
spomedzi siedmich uchádzačov uspela a za prednost-
ku úradu bola vymenovaná Mgr. Nikoleta Vargová. 
Poslanec PaedDr. Imrich Suba, PhD. na záver disku-
sie vysoko ocenil úroveň tohtoročných obecných dní, 
ktoré boli po organizačnej stránke podľa neho veľmi 
dobre zvládnuté, kvalitný bol aj program, hoci nákla-
dy za podobnú akciu sú vysoké.  Starosta odpovedal, 
že vďaka patrí zamestnancom, ktorým aj on už poďa-
koval, a hoci náklady za akciu tohto typu sú naozaj vy-
soké, približne 50% týchto nákladov tvorili príspevky 
sponzorov miestnych aj regionálnych.
8. zasadnutie OZ sa konalo 15. augusta 2019 a 
zúčastnilo sa na ňom 6 poslancov. Na tomto zasad-
nutí poslanci schválili Územný plán obce Trnovec nad 
Váhom – Zmeny a doplnky č. 1/2017, do ktorého boli 
zapracované zmeny, o ktoré požiadali občania a orga-
nizácie. Keďže územný plán obce je „živý“ dokument, 
starosta doplnil, že nové návrhy a pripomienky dostá-
va obec už dnes a je potrebné ich zbierať, lebo schvá-
lenie týchto aktuálnych zmien trvalo takmer dva roky.  
Poslanci schválili VZN č. 4/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úradu nákladov v školách a školských za-
riadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec 
nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 
ktoré si vyžiadali legislatívne zmeny, predovšetkým 
tzv. „obedy zdarma“, ktoré stoja samosprávy nemalé 
finančné prostriedky. 
Ďalším bodom programu bola ponuka na odkúpenie 
väčšinovej časti pozemku pri rodinnom dome č. 693, 
ktorého je obec spoluvlastníkom. Poslanci odkúpenie 
podielu jednohlasne schválili, keďže sa jedná o poze-
mok, ktorý má cca 14 árov a po prípadnom vykúpení 
ostatných podielov sa dá uvažovať o jeho ďalšom vy-
užití.  
Poslanci schválili spôsob prenájmu nebytových 
priestorov – ambulancie všeobecného lekára MUDr. 
Jaroša ako prípad hodný osobitného zreteľa, uzavretie 
zmluvy o prenájme a samotné znenie nájomnej zmlu-
vy. s firmou IVJAR, s. r. o. zastúpenou MUDr. Jarošom. 
Starosta obce informoval poslancov, že obec má záu-
jem nadviazať v rámci cezhraničnej spolupráce druž-
bu s inou obcou. Mgr. Berecz uviedol, že ako prvú 
oslovili maďarskú obec, lebo aj v Trnovci nad Váhom 
máme maďarskú menšinu. Spolu s Ing. Hlavatým a 
predsedom MO Csemadok Ing. Petrovičom navštívili 
maďarskú obec Bajót . Je to obec s 1550 obyvateľmi, 
majú tam tradíciu chovu koní, je to vinárska obec a  
majú mnoho skúseností, ktoré by sme si mohli vyme-

niť.  Pán starosta navštívi našu obec 24. augusta, keď 
má MO Csemadok Nostalgickú party. 
Starosta oboznámil poslancov s pozvánkou, ktorú 
zaslala firma Zdroje Zeme, ktorá pozýva samosprá-
vu obce na návštevu areálu v Hornom Jatove, kde by 
chceli spracúvať biologicky rozložiteľný odpad na gra-
nule, ktoré by následne slúžili na obohacovanie pôdy. 
Poslanci sa dohodli, že firmu navštívia 28. 8.
V diskusii sa ujal slova starosta, ktorý informoval 
poslancov, že firma ewia, ktorá zvažuje vybudova-
nie spaľovne komunálneho odpadu, chce usporiadať 
stretnutie s poslancami a predstaviť im svoj zámer. 
Neskôr firma plánuje osloviť aj obyvateľov,  podľa 
známych informácií by spaľovňa mala byť zriadená v 
katastri Šale alebo Močenka.
Mgr. Berecz oboznámil poslancov s prípravami na 
odhalenie pamätnej tabule generálovi Golianovi, po-
žiadali sme ministra obrany, aby prevzal nad touto 
udalosťou záštitu, oslovili sme generála Naďoviča, ro-
dinného priateľa. Žiaľ, syn Ivan zomrel pred dvoma 
týždňami, za obec sme poslali veniec, aby sme si uctili 
jeho pamiatku. 
Na záver sa poslanci zaoberali nutnosťou prepracovať 
Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu by-
tových a nebytových priestorov a obecných pozemkov 
a prehodnotiť jestvujúce nájomné zmluvy na prenájom 
nebytových priestorov z hľadiska zákona o majetku 
obcí. Poslanec Ing. Hlavatý dal návrh na vypracovanie 
zoznamu tých pozemkov, ktoré obec v budúcnosti ne-
plánuje využívať a zvážiť ich prípadný prejav. 
9. zasadnutie OZ sa konalo 18. septembra, 
poslanci vzali na vedomie správu o hospodárení obce 
za 1. polrok 2019. Schválili Všeobecne záväzné naria-
denie o podmienkach nájmu a užívania nájomných 
bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom. Nové 
VZN prinesie zmeny v systéme samotného prideľo-
vania bytov, keď obec vypracuje poradovník žiadate-
ľov na jednotlivé kategórie bytov, teda osobitný pora-
dovník na byty 1-, 2-, 3- a 4-izbové. Tento poradovník 
bude zostavený na základe kritérií, ktoré tvoria prí-
lohu VZN. Pracovník úradu zaoberajúci sa bytovou 
agendou zostaví poradovník v zmysle týchto krité-
rií a obecné zastupiteľstvo tento poradovník schváli. 
Následne bude zverejnený na webovej stránke obce, 
takže každý záujemca o pridelenie bytu zistí, na kto-
rom mieste v poradovníku sa nachádza. Poradov-
ník sa bude schvaľovať 2x ročne a pri uvoľnení bytu 
môže byť tento byt pridelený záujemcovi na 1. mieste 
bez toho, aby musela zasadať komisia a následne OZ.
Nasledujúcim bodom programu bolo schválenie VZN 
o poskytovaní sociálnych služieb Obcou Trnovec nad 
Váhom a o platení úhrad za poskytnuté sociálne služ-
by. Ceny za tieto služby sa nemenili od roku 2013, do 
úvahy sa nebrali legislatívne zmeny, napr. zvýšenie 
miezd zamestnancov od januára 2019, ale aj zvýšenie 
príplatkov za prácu v noci, cez víkendy. Zvýšili sa aj 
režijné náklady, ceny energií, ako aj poplatky za obsta-
rávanie materiálov a služieb. Zariadenie je dlhodobo 
stratové, avšak zvyšujú sa len poplatky za sociálne 
služby a ubytovanie, ceny stravného zostali nezmene-
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né. Klientom zariadenia s trvalým pobytom v 
našej obci bude poskytnutá dotácia vo výške 
100 Eur, ich poplatky sa teda reálne zvýšia o 
10 Eur mesačne,  pre občanov s trvalým poby-
tom v inej obci sa poplatok navýši o 110 Eur 
mesačne. 
Poslanci schválili Dohodu o spolupráci medzi 
obcami Trnovec nad Váhom a Bajót, k jej pod-
pisu však príde až po komunálnych voľbách, 
ktoré sa konajú v Maďarsku 13. októbra. Ďa-
lej schválili pridelenie 3-izbového bytu L. Ma-
daymu, ktorý požiadal o väčší byt a pridelili 
dvojizbový byt A. Ácsovi a N. Telkesiovej.
Ing. Jaroslav Hlavatý, predseda komisie pre 
dohľad nad dodržiavaním ústavného záko-
na NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejné-
ho záujmu pri vykonávaní funkcií verejných 
funkcionárov dal podnet na začatie konania 
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov podľa ú. z. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
proti bývalému starostovi obce. Poslanci ná-
vrh prerokovali a schválili začatie konania v 
zmysle uvedeného zákona.
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve 
obce podala Bc. Klimo, poslanci vzhľadom 
na to, že sa jedná o pozemok malej výmery 
schválili zámer predaja ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Žiadosti majiteľov nehnu-
teľností v novom stavebnom obvode poslanci 
vzali na vedomie a schválili ich predaj formou 
obchodnej verejnej súťaže.
Poslanci boli oboznámení s prípravami na 
Rozlúčku s letom a dozvedeli sa aktuálne 
informácie z plánovaného odhalenia pamät-
nej tabule generálovi Golianovi. Starosta ich 
informoval, že obec získala dotáciu Nadácie 
SPP v sume 10.000,- Eur, časť týchto finanč-
ných prostriedkov bude čerpaná aj na tieto 
dve akcie, časť na posedenie so seniormi pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším a zvyšok 
na vianočné osvetlenie, ktoré plánujeme kú-
piť.
Obecnému úradu bolo doručené oznámenie, 
že zámer firmy Zdroje Zeme sa nebude posu-
dzovať z hľadiska vplyvov na životné pros-
tredie, práve v deň konania OZ bol doručený 
aj zámer na vybudovanie spaľovne, plynie le-
hota 21 dní, kedy sa môže vyjadriť verejnosť 
aj dotknutá obec. V diskusii vystúpila oby-
vateľka T. Belická, ktorá namietala ohľadne 
spôsobu, akým bola posudzovaná žiadosť jej 
vnučky o pridelenie bytu. Starosta sa jej po-
ďakoval za príspevok a pripomenul, že všet-
ky ďalšie žiadosti už budú posudzované pod-
ľa dnes schváleného VZN, aby k podobným 
situáciám nedochádzalo.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom we-

bovom sídle www.trnovecnadvahom.sk
I. Mesárošová 

Máme nové VZN o nájomných bytoch...
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 18. 
septembra 2019 na svojom zasadnutí schválili nové Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania 
nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom.
Čo to prináša pre občana?
Podstatnou zmenou, ktorú VZN prináša je zmena spôsobu pri-
deľovania obecných nájomných bytov.  Nebudeme sa vracať k 
spôsobom prideľovania bytov v predchádzajúcich obdobiach, 
nie je to účelom tohto článku. Poďme sa radšej sústrediť na to, 
čo sa zmenilo. Systém manažovania nájomných bytov a ich 
prideľovanie boli jednou z tém, ktorú po svojom nástupe do 
funkcie starosta obce i poslanci obecného zastupiteľstva vníma-
li veľmi negatívne. Spôsob starostlivosti o byty, zlý technický 
stav bytov, absencia akejkoľvek systematickej rekonštrukcie 
bytového fondu obce v priebehu rokov ako i samotný spôsob 
prideľovania bytov sa stretli u kompetentných s potrebou uro-
biť zmeny. Od jari sme postupne pracovali na novom všeobec-
ne záväznom nariadení o nájomných bytoch ako i na novom 
systéme prideľovania nájomných bytov. Naším cieľom bolo 
zvýšenie transparentnosti pri prideľovaní obecných nájomných 
bytov, aby žiadatelia mali jasne stanovené a overiteľné krité-
riá a zároveň orientovať prideľovanie bytov najmä na rodiny s 
deťmi a ľuďí, ktorí nemajú iné možnosti bývania. Výsledkom je 
nové všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré zaviedlo pres-
né kritériá pri hodnotení žiadateľov a prideľovanie bytov na 
základe poradovníka žiadateľov o obecný nájomný byt, ktorý 
bude zverejnený na našej internetovej stránke. Každý záujemca 
o nájomný byt tak bude mať prehľad o tom, na akej pozícii v 
poradovníku sa aktuálne nachádza. Poradovník bude aktuali-
zovaný 2 x ročne vždy k 30. 06.  a 30. 11. kalendárneho roka a s 
touto aktualizáciou vzniká žiadateľom nová povinnosť 2 x roč-
ne aktualizovať svoje žiadosti vrátane predloženia príslušných 
potvrdení.
Žiadateľ o byt po novom je povinný podať žiadosť o pridelenie 
bytu na predpísanom tlačive, ktoré nájdete aj na našej interne-
tovej stránke v časti Obecný úrad/Ako vybaviť. K žiadosti je 
potrebné doložiť potvrdenie o aktuálnom mesačnom príjme 
žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb, potvrde-
nie o čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny 
rok žiadateľa a všetkých spoločne posudzovaných osôb, po-
tvrdenie príslušnej školy o riadnom plnení povinnej školskej 
dochádzky (u žiadateľa, ktorý má deti a nemá trvalý pobyt v 
obci Trnovec nad Váhom) a pri žiadosti o bezbariérový byt aj 
doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia. Násled-
ne budú žiadosti v horeuvedených termínoch posúdené, žia-
dateľom budú pridelené body na základe prílohy č. 1 k VZN a 
bude zostavený poradovník žiadateľov, ktorý bude po schvá-
lení obecným zastupiteľstvom platný ½ roka a zverejnený na 
internetovej stránke obce. 
Tým, že sme sa rozhodli orientovať na rodiny s deťmi a ľudí, 
ktorý nemajú vlastné bývanie, sprísnili sme podmienky pre žia-
dateľov v tejto oblasti. Okrem iného sa žiadateľom nájomného 
bytu nemôže stať osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlast-
níkom bytu alebo domu v podiele väčšom ako jedna polovica 
alebo má právo užívania bytu resp. domu zodpovedajúcemu 
vecnému bremenu (výnimkou je ak  žiadateľ preukáže komisii 
sociálnej, bytovej a zdravotníctva, že byt alebo dom, ktorého je 
spoluvlastníkom v podiele väčšom ako jedna polovica je v ne-
obývateľnom stave a komisia vyhodnotí požiadavku žiadateľa 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Spoločenská rubrika
   
  Blahoželáme jubilantom

  Štefan Fábry
   Zuzana Karaszová
   Valéria Kňažková
   Júlia Kaňová
   Ľudovít Žilinský
   Jozef Horváth
   Juliana Žáčiková
   Gizela Legnerová
   Lýdia Kukanová
   Helena Molnárová
   Klára Vágóová
   Juraj Csirik
   Július Végh
   Jozefína Marčeková
   Helena Vaníková
   Klára Valkárová
   Zoltán Molnár
   
  Narodili sa

   Jakub Fujdiar
   Vivien Farkasová
   Skarleta Stojková
   Alex Szatmár
   Tobias Götzinger
   Tobias Mónosi
   Laura Marković
   Michal Rudický
   Ema Reháková
   Rebeka Vaneková
   Paula Solíková
   Emily Bakošová
   Samuel Boháč
   Adam Šopor
   Emily Hučková

  Uzavretie manželstva

  Martin Kesely a Klaudia Boháčová
   Marian Klimo a Kristína Gelnická
   Tomáš Šmátrala a Lucia Gofjarová
   Bohdan Švelan a Dominika Stračárová
   
  Opustili nás

  Jozef Heč, 65-ročný
   Ladislav Grinai, 72-ročný
   Juraj Petrovics, 79-ročný
   Juraj Híreš, 47-ročný
   Rozália Mihalovičová, 80-ročná
   Ferdinand Farkas, 77-ročný
   Diana Rudnik Volentierová, 46-ročná 

ako oprávnenú) alebo osoba, ktorá bola vlastníkom alebo spoluvlastní-
kom v podiele väčšom ako jedna polovica bytu alebo rodinného domu a 
tento predala v predchádzajúcich dvoch rokoch pred podaním žiadosti. 
Taktiež žiadateľ, ktorý nenahlási zmenu svojich údajov alebo neaktuali-
zuje svoju žiadosť v stanovených termínoch bude zo zoznamu žiadate-
ľov vyradený. Niektoré z týchto podmienok platili aj v minulom období, 
avšak neboli dôsledne dodržiavané. Naším zámerom je dodržiavať v pl-
nej miere právnu normu, ktorú obecné zastupiteľstvo prijalo. 
Veríme, že zmeny, ktoré sme zaviedli sa stretnú s pozitívnou odozvou 
zo strany Vás – našich občanov a prispejú k väčšej transparentnosti pri 
prideľovaní obecných nájomných bytov.  
Mgr. Nikoleta Vargová

Sociálne služby poskytované obcou
Starnutím populácie a zvyšovaním veku odchodu do dôchodku sa čoraz 
viac ľudí stretáva s problémom, ako sa postarať o svojich chorých rodičov 
alebo starých rodičov. V minulosti, keď vek odchodu do dôchodku u žien 
bol podstatne nižší než je dnes, bol priestor pre mnohé z nich prebrať na 
svoje plecia starostlivosť o svojich príbuzných. Avšak dnes popri zamest-
naní je veľmi zložité až nemožné poskytovať starostlivosť chorému rodi-
čovi alebo starému rodičovi, ktorý si vyžaduje pomoc pri každodenných 
sebaobslužných aktivitách. A práve tu vstupuje do celého procesu štát, 
miestna samospráva i tretí sektor.
Obec Trnovec nad Váhom už dlhoročne poskytuje svojim občanom soci-
álne služby, ktoré pomáhajú ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. Pre 
občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, častokrát spojeným práve 
s vyšším vekom, obec poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti ale-
bo starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby. 
Každý občan našej obce, ktorý sa ocitne v situácii, kedy vzhľadom na 
svoj zdravotný stav nedokáže on ani jeho rodina zabezpečiť základnú 
starostlivosť, môže požiadať obec o poskytovanie opatrovateľskej služby 
v domácnosti. Táto terénna sociálna služba, kedy opatrovateľka priamo 
navštevuje občana v jeho domácnosti, je financovaná z rozpočtu obce. 
Určitou čiastkou prispieva samotný občan a to podľa rozsahu úkonov, na 
ktoré je odkázaný a na ktorých sa dohodne v zmluve o poskytovaní opat-
rovateľskej služby s obcou. Náklady občanov na opatrovateľskú službu v 
našej obci sú pomerne nízke vzhľadom k rozsahu starostlivosti a pomoci, 
ktorú dokáže opatrovateľka rodine poskytnúť. Občanom alebo rodinám, 
ktoré sa bojujú s takýmto problémom, radi poskytneme bližšie informá-
cie na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom alebo na našej internetovej 
stránke www.trnovecnadvahom.sk. Podmienkou pre poskytovanie tejto 
sociálnej služby je rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, 
ktoré môže vydať aj obec Trnovec nad Váhom a minimálne II. stupeň 
odkázanosti na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony 
pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít.
V prípade, ak zdravotný stav občana je natoľko vážny, že poskytovanie 
opatrovateľskej služby v domácnosti nie je dostačujúce, môžeme poskyt-
núť občanovi starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby v Trnovci 
nad Váhom. Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje pobytovú 
formu sociálnej služby čiže občan je ubytovaný v zariadení, kde sa mu 
poskytuje celodenná starostlivosť. Sociálna služba poskytovaná v zaria-
dení opatrovateľskej služby je spoplatnená a spôsob a výška úhrady je 
v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Trnovec nad Váhom 
č.7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb Obcou Trnovec nad Váhom a o 
platení úhrad za poskytnuté sociálne služby. Do zariadenia sa prijímajú 
občania na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právo-
platné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. V prípade, 
ak je občan schopný a ochotný hradiť náklady na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení v plnej výške ekonomicky oprávnených nákladov, nie 
je potrebné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. Bližšie 
informácie môžete získať na obecnom úrade v Trnovci nad Váhom alebo 
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na internetovej stránke www.trnovecnadvahom.sk. 
Sociálnu starostlivosť v obci riešilo doteraz všeobecne 
záväzné nariadenie z roku 2012 a bolo potrebné v tejto 
oblasti vykonať zmeny. Vzhľadom na získanie dotácie 
na opatrovateľskú službu v domácnosti sme sa roz-
hodli v tejto oblasti zachovať doterajší stav a príspevky 
klientov na túto služby nemeniť, i keď v budúcnosti 
bude potrebné prehodnotiť aj financovanie a fungova-
nie tejto služby. Vzhľadom na hospodárenie zariade-
nia opatrovateľskej služby bolo potrebné riešiť najmä  
financovanie a platby klientov v zariadení opatrova-
teľskej služby. 
Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 16 
klientov. Obec ako zriaďovateľ tohto zariadenia je 
povinná zabezpečiť potrebný počet kvalifikovaného 
personálu. Našich 16 klientov musí mať zabezpečené 
všetky služby a úkony ako klienti vo veľkých zaria-
deniach, čiže zdravotnú sestru, sociálneho pracovní-
ka, kvalifikované opatrovateľky. A i keď je zariadenie 
financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a z prí-
spevkov klientov, na pokrytie všetkých týchto nákla-
dov tieto finančné prostriedky nepostačujú. Obec musí 
dofinancovávať chod a prevádzku zariadenia. Najmä 
z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k prehodnoteniu 

platieb klientov za služby poskytované v zariadení 
opatrovateľskej služby. Prijatím nového Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2019 úhrada za poskytnutie 
starostlivosti bola zvýšená zo sumy 170,40 € na sumu 
210,00 € mesačne, úhrada za ubytovanie bola zvýšená 
zo sumy 49,98 € na sumu 120,00 €, úhrada za stravova-
nie zostala nezmenená. Celkové zvýšenie pre klienta 
predstavuje sumu 109,62 €, pričom pre klientov s tr-
valým pobytom v obci Trnovec nad Váhom poskytne 
obec úľavu vo výške 100,00 €.  
Zariadenie opatrovateľskej služby je malé zariadenie 
rodinného typu. Všetci pracovníci v zariadení sú plne 
kvalifikovaní, vykonávajú svoju prácu svedomite, 
mnohokrát nad rámec svojich pracovných povinností 
a samotných klientov vnímajú častokrát ako rodinných 
príslušníkov. Našou snahou je zvýšiť kvalitu služieb 
poskytovaných v zariadení, zvýšiť úroveň vybave-
nia, v tomto roku sme vykonali zásahy do prevádz-
ky a priestorového vybavenia zariadenia, začali sme 
s voľnočasovými aktivitami pre klientov, postupne 
plánujeme rekonštrukciu kúpeľne a sociálnych zaria-
dení, dovybavenie práčovne a žehliarne profesionál-
nou technikou. Našou snahou je týmito opatreniami 
zlepšiť komfort klientov a priviesť zariadenie do 21. 
storočia.             Mgr. Nikoleta Vargová                      

Otvorená samospráva
Naša obec spravila od začiatku roka veľké kroky k 
tomu, aby bola otvorenejšou samosprávou, ktorá bude 
svojich občanov informovať o dianí v obci. Zaviedli 
sme SMS rozhlas, v ktorom máme v súčasnosti cez 350 
telefónnych čísiel a v aplikácii pre smartfóny máme cez 
360 užívateľov. Týmito dvoma nástrojmi okrem štan-
dardného rozhlasu dokážeme osloviť väčšinu obyva-
teľov takmer okamžite. Rovnako sa snažíme využívať 
oficiálnu webovú a facebookovú stránku pre lepšiu in-
formovanosť. Na týchto stránkach zverejňujeme infor-
mácie aj nad rámec zákona, a to práve z dôvodu lepšej 
informovanosti našich obyvateľov. Okrem spomína-
ných nástrojov sme sa rozhodli pre našich obyvateľov 
sprístupniť aj podnet pre starostu, aby prípadné otáz-
ky a pripomienky vedeli priamo adresovať starostovi 
obce. Naším cieľom je, aby občania sa dozvedeli o pri-
pravovaných udalostiach v obci, preto sme sa rozhodli 
aj nad rámec zákona informovať našich obyvateľov o 
pripravovanom zámere centra cirkulárnej ekonomiky 
(CCE) Šaľa, aby sa občania dozvedeli o možnosti pri-
pomienkovania daného zámeru v dostatočnom časo-
vom limite. Práve vďaka aplikáciám, ktoré sme počas 
tohto roka zaviedli, sme okrem zákonom stanovenej 
podmienky uverejnenia zámeru na úradnej tabuli obce 
vedeli túto informáciu okrem štandardného rozhlasu 
dostať priamo do viac ako 350 mobilných telefónov v 
obci formou SMS a  360 užívateľom formou aplikácie 
v mobilných telefónoch. Trúfame si povedať, že takáto 
informovanosť o udalosti, ktorá sa priamo či nepriamo 
dotkne obyvateľov obce, tu historicky ešte nebola. Ve-
ríme, že tieto kroky vítate spolu s nami a budeme sa 
snažiť o udržanie tohto trendu, ba o jeho zlepšenie.
Mgr. Oliver Berecz

75. výročie Slovenského národného 
povstania

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povsta-
nie slovenského domáceho odboja počas druhej sve-
tovej vojny proti vstupu nemeckých vojsk na územie 
vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 
1944, keď podplukovník generálneho štábu Ján Go-
lian vyslal heslo „Začnite  vysťahovaním!“, ktoré bolo 
signálom na začatie ozbrojeného odporu. 
Začalo sa obdobie krutého teroru a krvavých represá-
lií  proti účastníkom SNP, ich rodinným príslušníkom, 
ale aj nevinnému civilnému obyvateľstvu. Pocítili ich 
aj matka, brat a ďalší príbuzní Jána Goliana, ktorých 
24. decembra 1944 odvliekli z našej obce do koncen-
tračného tábora. Po vojne sa vrátila len švagriná Júlia.
Fašisti vypálili 93 obcí a po vojne sa v 211 masových 
hroboch našlo 5 304 obetí. 
Červená armáda išla na pomoc povstalcom cez 
Dukliansky priesmyk, kde zúrili ťažké boje. Prví voja-
ci prešli priesmykom 6.10.1944. Začalo sa oslobodzo-
vanie Slovenska. 3. novembra 1944 boli v Pohronskom 
Bukovci zajatí povstaleckí generáli Ján Golian a Ru-
dolf Viest, neskôr boli vypočúvaní v Banskej Bystrici, 
Bratislave a Berlíne. Stopa po nich končí v koncentrač-
nom tábore Flossenburg, kde ich v neznámy deň me-
siaca marca 1945 popravili...
Na Slovensku, ktoré je krajinou bez vojnových tradí-
cií, išlo o jedno z mála významnejších ozbrojených vy-
stúpení proti cudzej okupácii. Bolo tiež významným 
politickým aktom, ktorým sa Slováci prihlásili k cie-
ľom protihitlerovskej koalície. Aj vďaka Slovenskému 
národnému povstaniu sa Československo ocitlo po 
skončení 2. svetovej vojny na strane víťazov.
I. Mesárošová
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S letom sme sa už rozlúčili...
Veľmi populárnou príležitosťou na neformálne 
stretnutie s priateľmi a známymi sa stala obľúbená 
Rozlúčka s letom. Vzhľadom na veľký záujem sme 
ju a v tomto roku usporiadali na nádvorí Miestneho 
kultúrneho strediska. V sobotu, 21. septembra 2019 sa 
presne o 12.00 h. rozhoreli ohne 
pod kotlíkmi, v ktorých 14 súťaž-
ných družstiev pripravovalo pre 
návštevníkov podujatia guláš 
podľa vlastného receptu. Trno-
vecká vareška sa stala neodmys-
liteľnou súčasťou našej rozlúčky 
s letom a veľmi nás teší, že sa do 
nej zapájajú organizácie a zdru-
ženia, ktoré v našej obci pôso-
bia, ale aj záujemcovia spomedzi 
obyvateľov aj z okolitých obcí. 
Mnohé súťažné tímy si pokladali 
za povinnosť nielen navariť chutný guláš, ale aj krás-
ne vyzdobiť svoj stánok a obliecť sa ako tím, takže 
možno na budúci rok usporiadame aj súťaž o najlep-
šie oblečené družstvo s najoriginálnejším stánkom...
Samotnú Rozlúčku s letom otvorila moderátorka 
Majka Pešková, členka komisie športu, školstva, 
mládeže a kultúry pri obecnom 
zastupiteľstve a spolu s ňou 
pozdravil a privítal všetkých 
prítomných starosta obce Mgr. 
Oliver Berecz. Pre prítomné deti 
vystúpil s piesňami a zábavným 
programom ujo Viktor. Všetky 
deti si mohli vyskúšať streľbu 
na bránku floorbalovou hokej-
kou, beh cez prekážky a hod pe-
novým oštepom. Každý, kto sa 
do súťaží zapojil, dostal sladkú 
odmenu a malý darček. Obecná 
knižnica zorganizovala burzu kníh, ktoré si záujem-
covia mohli kúpiť za symbolický poplatok. Samozrej-

me, chýbať nemohlo ani maľovanie na tvár, Sylvia a 
Marika nás nesklamali ani tento raz a mali sa veru 
čo obracať, lebo záujem bol naozaj veľký. Tanečný 
program predviedla Sisa zustáková zo Šale, ku ktorej 
sa pridali aj prítomné deti, ktoré sa spolu s ňou veselo 
vykrúcali. 
Kým sa prítomní dobre bavili, odborná porota v 

zložení Betka Szabó, Ing. Peter 
Gašpierik, Katarína Batyková 
a predsedníčka poroty Marika 
Józsová hodnotili súťažné gulá-
še. Vyhlásenia víťaza Trnovec-
kej varešky sa ujal Mgr. Berecz, 
ktorý odovzdal krásne vymaľo-
vaný lopárik každému súťažné-
mu družstvu. Tretie miesto zís-
kali Korytnačky, na druhom sa 
umiestnil Csemadok a víťazstvo 
si odniesol tím DiaNo. Cenu úte-
chy od predsedníčky poroty zís-

kal Fit klub Trnovec nad Váhom. Pre dobrú náladu 
zahrala prítomným FajNóta, ktorej vystúpenie trvalo 
až do neskorých večerných hodín. 
Veľmi pekne ďakujeme členom komisie športu, škol-
stva, mládeže a kultúry, ktorí prispeli k dobrej úrov-

ni podujatia – Martinovi „Slížo-
vi“ Hajdú za ozvučenie, PaedDr. 
Róbertovi Mittermayerovi za prí-
pravu hier a súťaží, Sylvii Hlava-
tej za maľovanie na tvár, Majke 
Peškovej za moderovanie. Naše 
poďakovanie patrí pracovníkom 
obecného úradu, ktorí podujatie 
organizačne zabezpečili, samo-
správe obce za pomoc a podpo-
ru, organizáciám, združeniam a 
obyvateľom, ktorí sa doň zapojili 
a predovšetkým vám, ktorí ste sa 

na ňom zúčastnili. Všetkým vám úprimne ďakujeme!
I. Mesárošová  

HASIČSKÉ  OKIENKO
Toho roku sa dobrovoľní hasiči v našej obci pustili do 
rekonštrukcie sochy svätého Floriána. Táto socha bola 
postavená na 50 výročie vzniku dobrovoľných hasičov 
v r. 1924.
Prečo sa takáto socha nachádza v každej obci či meste a 
kto vlastne bol svätý Florián?
Narodil sa v rímskej provincii za čias prenasledovania 
kresťanov počas vlády rímskeho cisára. Florián bol plu-
kovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára a v 
roku 304 sa postavil na ochranu 40 zatknutých a uväzne-
ných kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie 
bol zatknutý, odsúdený na smrť utopením a popravený 
4.mája 304. Preto sa aj 4.mája oslavuje jeho pamiatka.
To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom 
hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval 
preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov – vojakov, 
ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu 
presvedčeniu s nasadením a obetou vlastného života je 

to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a 
záchranárov. Kult patróna hasičov bol rozšírený po ce-
lej strednej Európe. Atribúty : zobrazuje sa ako rímsky 
dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so 
zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva 
horiace obydlie.
O charaktere občanov v našej obci však nemôžme ho-
voriť. V priebehu rekonštrukcie doškriabali podstavec, 
na ktorom je socha postavená a ukradli lavičku, ktorej 
betón nestrihol za noc stuhnúť, ale našiel sa darca, ktorý 
prispel na zakúpenie novej lavičky. ĎAKUJEME.
Ďakujeme obecnému úradu za materiálnu pomoc a 
vďaka patrí aj šikovným rukám našich hasičov.
Modlitba k sv. Floriánovi :
„ Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si dal svätému Floriánovi 
silu vydržať všetky útrapy mučenia. Pomáhaj aj nám, ktorí 
dnes oslavujeme jeho víťazstvo, aby sme s Tvojou pomocou 
dosiahli víťazstvo nad zlobou a nenávisťou a obstáli v kaž-
dom nebezpečenstve“.    Predseda DHZ Katarína Jarošová
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...zo života našich školákov...
Nový školský rok 2019/2020  v našej ZŠ s MŠ Trno-
vec nad Váhom 302 sa začal  zmenami vo vedení 
školy. Dočasne poverenou funkciou riaditeľa školy 
sa stala Mgr. Miriam Žigová. Nová pani riaditeľka 
sa hneď od začiatku chopila svojej funkcie so zodpo-
vednosťou jej vlastnou. Prvoradou úlohou bolo po-
čas prázdnin pripraviť školskú kuchyňu a školskú 
jedáleň tak, aby bola pripravená na program „obe-
dy zadarmo“. Bohužiaľ, musíme 
skonštatovať, že myšlienka obedov 
zadarmo myslela hlavne na deti, 
ale nebola domyslená z pohľadu 
povinnosti a finančného zabezpe-
čenia zo strany školy a  zriaďova-
teľa školy. V školskej jedálni sa vy-
menili výdajné okienka, zakúpila 
sa umývačka riadu a konvektomat. 
Bol vybudovaný sklad BRKO. Do 
kuchyne boli prijaté nové pracovné 
sily. Samozrejme,  bolo nutné pre-
pojiť elektronickou formou výdaj 
stravy, takže z aSc Agendy bol zakúpený program 
STRAVOVANIE s čipmi pre žiakov a následne pre-
pojený s dochádzkovým programom .  V priebehu 
mesiaca september sme sa museli prebrodiť problé-
mami a fungovaním tohto programu. Dúfame, že sa 
nám to zdarne podarilo. 
Školský rok sa nám rozbehol, ani sme sa nenazdali. 
Za finančnej pomoci zriaďovateľa školy Obce Trno-
vec nad Váhom sme mohli zakúpiť pracovné zoši-
ty na výučbu cudzieho jazyka pre každého žiaka, 
naši prváčikovia v prvý deň nástupu dostali balíčky 
učebných pomôcok v hodnote 45,00 EUR. Sumou 
30,00 EUR pre každého prváčika 
prispel zriaďovateľ školy Obec 
Trnovec nad Váhom,  za čo im 
touto cestou srdečne ďakujeme. 
Z akcií, ktoré sme stihli v me-
siaci september, spomeniem as-
poň pár : zbierka Biela pastelka,  
Dobré nožnice prajem – Kiriga-
my, turnaj futbalových nádejí 
obcí VITIS, účelové cvičenia, 
výstava plodov jesene, cezpoľ-
ný beh v Šali , MO v atletike – 
memoriál Melicherčíka a Mutkoviča, kde sme zís-
kali 1.miesto – beh 60m ml. žiaci, 2.miesto skok do 
výšky ml. žiačky, 3.miesto skok do diaľky ml. žiaci, 
3. miesto vrh guľou ml. žiaci a 1. miesto štafeta ml. 
žiaci. Myslím, že ako štart do nového školského roka 
2019/2020 vynikajúce. Blahoželáme víťazom.
Veríme, že školský rok 2019/2020 bude pre nás všet-
kých úspešný a prajem všetkým radosť z dobre vy-
konanej práce.       Katarína Tusková

.. .a zo života škôlkarov...
Začiatok nového školského roka 2019/2020 sa niesol 

opäť v znamení detského smiechu a radosti. Pani 
učiteľky v materskej škole netrpezlivo čakali na no-
vých i „starých" škôlkarov. Tí prišli opäť v hojnom 
počte vysmiati, netrpezliví i trochu ustráchaní. Po 
prvom dni však vedeli, že pani učiteľky sú tu pre 
nich, aby ich naučili veľa nových vecí, spoznali no-
vých kamarátov a prežili nezabudnuteľné obdobie 
v ich živote.
Aj tohtoročná jeseň bude v našej materskej škole plná 

zaujímavých akcií a podu-
jatí. Stihli sme sa už zúčast-
niť hudobného vystúpenia 
„Simsalala", predškoláci sa 
aktívne zapojili do privítania 
novonarodených občanov 
obce. V najbližších dňoch sa 
tešíme, že navštívime obyva-
teľov domova dôchodcov s 
básničkami a piesňami. Ani 
tento rok nevynecháme je-
senné dielničky, kde si deti 
za pomoci rodičov vytvoria 

nádherné jesenné dekorácie.
Mgr. Martina Horváthová, učiteľka MŠ

Koniec leta v znamení 
varenia gulášu

Tak ako každý rok, aj toto leto ukončilo podujatie s 
názvom Trnovecká vareška v rámci, ktorého sa sú-
ťažilo vo varení gulášu. Podujatie sa uskutočnilo 21. 
septembra na nádvorí kultúrneho domu pod zášti-
tou obce Trnovec nad Váhom. Celkovo sa do súťa-
že zapojilo 14 družstiev. Tento rok sa zúčastnilo aj 
družstvo „Korytnačky“ zložené z pedagogických a 

nepedagogických zamestnan-
cov ZŠ s MŠ Trnovec nad Vá-
hom. Každé družstvo sa okrem 
špecifického receptu snažilo 
zaujať porotu výzdobou svoj-
ho stánku a rôznymi slanými 
či sladkými pochutinami, kto-
ré mohli ochutnať aj samotní 
návštevníci. Podujatie sa nieslo 
v priateľskej atmosfére, nechý-
bala dobrá hudba, či súťaže pre 
deti i dospelých. 
V rámci podujatia sa odovzdal 

príspevok získaný z akcie „Beh pre Karolínku“ a 
dobrovoľných príspevkov pre Karolínu Udvaroso-
vú. Poslanec mesta Šaľa Róbert Andrási odovzdal 
rodičom Karolínky sumu 2.250,00 €, ktorá bude slú-
žiť na rehabilitácie v Adeli centre v Piešťanoch. Naše 
družstvo „Korytnačky“ sa v súťaži umiestnilo na 
3. mieste. Mali sme z toho obrovskú radosť, akoby 
sme skončili prvé.  Po vyhodnotení a odovzdaní cien 
nasledovala voľná zábava v podobe živej hudby a 
nechýbala ani diskotéka. 
Mgr. Lenka Vargová
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Športujeme, cestujeme, bavíme sa...
Ani v predchádzajúcich mesiacoch činnosť našej ZO 
JDS nepoľavila. Čo sa týka športových aktivít, zú-
častnili sme sa až piatich podujatí. v máji to boli hneď 
dve zápolenia: Okresné športové hry seniorov v Mo-
čenku, kde sme získali v rôznych disciplínach trikrát 
druhé miesta a raz tretie miesto. V turnaji v kolkoch, 
ktoré organizovalo OZ ŠTH v kolkárni v Šali sme 

zo štyroch 
tímov zís-
kali prvé 
miesto aj 
najvyššie 
b o d o v é 
h o d n o -
tenie v 
kategóri i 
žien. V 
júni sme 
sa zúčast-
nili ďalšie-

ho ročníka chôdze s trekingovými palicami , ktorú 
organizovala MsO JDS v Šali na zimnom štadióne. Z 
našich ôsmich členov sa v prvej hodnotenej desiat-
ke umiestnili traja súťažiaci, na 2., 6. a 7. mieste. V 
júli sme organizovali Krajské športové hry seniorov 
v spolupráci s MsO JDS v Šali, kde zástupkyne našej 
organizácie JDS Trnovec nad Váhom získali druhé 
mieste v hode váľkom a 3. miesto v behu na 100 m.
Náš klub žil aj cestami za poznávaním a kultúrou. 
Bola to cesta na verejné nahrávanie relácie Inkogni-
to v TV JOJ v Bratislave, návšteva manufaktúrnej 
čokoládovne a baníckeho múzea v Orosláni, návšte-
va slovenského parlamentu a prehliadka reprezen-
tačných priestorov Bratislavského hradu, zájazd do 
poľovníckeho kaštieľa v Palárikove, kde sme využili 
aj možnosť wellnes relaxu a kúpania. Ďalej to bol zá-
jazd do maďarského parlamentu v Budapešti a v júni 
aj zájazd na 60. ročník medzinárodného folklórneho 
festivalu v Myjave. V auguste sme sa zúčastnili 25. 
ročníka oroslánskeho dedinského dňa. Tohto podu-
jatia sa zúčastnili aj zástupcovia Obce Trnovec nad 
Váhom pán starosta Oliver Berecz spolu so súťaž-
ným tímom manželov Mariky a Laciho pod názvom 
Mária Banda od Váhu. Ako ináč, domov so svojím 
deväťčlenným tímom si brali prvé miesto za svoj dr-
žkový guláš. Blahoželáme.

Okrem zájazdov a športovania sme zorganizovali aj 
tradičnú veľkonočnú výstavu, ktorá trvala tri dni a 
spolu s tvorivými dielňami zaujala nielen dospelých, 
ale aj deti. 
Nakoľko predsedníčka našej základnej organizácie 
je aj členkou prípravného výboru Šaľafest pomáha, 
zúčastnili sme sa na tejto benefičnej akcii aj s našimi 
kreatívnymi členkami na tvorivých dielňach. Okrem 
iného aj s Martuškinými tradičnými perníkmi. Podu-
jatie podporili aj naši družobní priatelia z Oroslánu, 
ktorí upiekli svoje povestné lángoše. Budúci ročník 
tohto podujatia bude venovaný Karolínke z našej 
obce Trnovec nad Váhom. Priložili sme ruku k dielu 
aj pri podujatí zorganizovanom pre deti k MDD svo-
jimi tvorivými dielňami.
Vyskúšali sme nový nápad osláv jubilantov – našich 
členov. Stretli sme sa na milom posedení v klube so 
všetkými, ktorí oslávili svoje okrúhle jubileum v pr-
vom polroku 2019. Už tretí ročník stretnutia na stre-
leckom areáli Hubert pod názvom „Družobno-špor-
tový deň seniorov 2019“ sa uskutočnil koncom júla. 
Spolu s našimi družobnými priateľmi z Oroslánu 
sme si zacvičili, zasúťažili v troch disciplínach – hod 
loptou, hod loptou na cieľ  a petang. Po dobrom gu-
láši a ob-
č e r s t ve n í 
sme si pri 
harmonike 
zaspievali 
a zatan-
covali. Z 
deviat ich 
víťazných 
trofejí si 
naši čle-
novia od-
niesli päť 
a priatelia z Oroslánu 4 ocenenia. Toto podujatie 
finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. 
Ďakujeme aj ďalším sponzorom, ktorí nám prispeli 
na tento, ale aj už spomínané aktivity našej ZO JDS. 
Poďakovanie patrí Obci Trnovec nad Váhom v za-
stúpení starostu Olivera Berecza.. streleckému areálu 
Hubert, Lángovmu dvoru, p. Ing. Františkovi Mrázi-
kovi a tým, ktorí nechcú byť menovaní.
Ďakujeme.
M. Hrabovská, predsedníčka ZO JDS

Jesenná výstava ovocia a zeleniny 
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich 
plodov. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Jeden 
celý týždeň sa naša škola niesla v jesennom duchu. 
Od 20.9. 2019 do 3.10. 2019 sa konala v škole výstava 
ovocia i zeleniny. 
Žiaci aj so svojimi rodičmi opäť potvrdili svoju kre-
ativitu, šikovnosť a ochotu urobiť niečo originálne. 
Výsledkom ich snahy boli dekorácie z ovocia i zele-
niny, ktoré skrášlili časť prízemia pri vchode do našej 

školy. Deti vytvorili najpestrejšie výtvory, ktoré boli 
naplnené rôznou zeleninou i ovocím. Samozrejme, 
nechýbali ani vyrezávané tekvice. Záhradky, o ktoré 
sme sa starali, nám dali nesmierne veľkú úrodu. Do 
tvorenia prírodných skvostov sa zapojil takmer celý 
prvý i druhý stupeň. 
Každý, kto výstavu navštívil, nešetril slovami chvá-
ly. Sme naozaj veľmi vďační, že môžeme vždy rátať s 
podporou našich rodičov, ktorí dbajú o estetiku nie-
len doma, ale aj v škole.            
Mgr. Ivana Očenášová
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Leto v revíroch
Už niekoľko sezón si zvykáme na postupné klimatické zmeny, ktoré 
sa hlavne v letných mesiacoch prejavujú dlhotrvajúcimi vysokými 
teplotami bez zrážok. Vysoké teploty  pri nedostatku zrážok spôso-
bujú jednak veľký odpar vody v rybníkoch , úbytok vody v riekach, 
kde sa znižuje prietok vody a prehrievanie vody, čo v konečnom 
dôsledku  ovplyvňuje život všetkých živočíchov závislých od vody. 
Hlavná lovná sezóna bola tiež ovplyvňovaná týmito zmenami a aj 
napriek tomu, že sa ulovilo niekoľko kapitálnych rýb, na bežný lov 
sa muselo vynaložiť oveľa väčšie úsilie, pričom sa hľadali spôsoby, 
krmivá a denný čas, kedy boli ryby pri vysokej teplote vody aspoň 
trocha aktívne.
V rámci Dní obce sa už tradične konali 
detské rybárske preteky na rybníku Ver-
mek. V pekne upravenom prostredí si deti 
rybári ale aj deti, ktoré by sa chceli veno-
vať tomuto koníčku,  mohli zaloviť a pote-
šiť sa z úlovkov spolu so svojimi rodičmi. 
Bližšie o pretekoch si môžete prečítať na 
našom webe.
V mesiacoch júl-september sa vykonalo 
kosenie na rybníkoch a pravidelne sa pri-
krmovalo v menších dávkach z dôvodu už 
spomenutých vysokých teplôt vody, kedy 
ryby neprijímajú potravu tak intenzívne. Pokračovalo sa v biologic-
kom odbahňovaní rybníka Vermek. Účinok pôsobenia baktérií sa 
prejavil hlavne tým, že vo vode v dôsledku ich činnosti bol dostatok 
kyslíka aj pri vyššej teplote vody.
Ako si z vás väčšina všimla, z rybníka Amerika III sa odstránili všet-
ky držiaky vriec na odpadky. Dobrý zámer, ktorý bol rozmiestnením 
týchto držiakov vriec na odpad sledovaný, sa, žiaľ, minul účinkom a 
vo vreciach za nachádzal aj komunálny odpad z domácností, použité 
plienky, obuv, šatstvo atď. Proste odpad, ktorý s výkonom rybárske-
ho práva vôbec nesúvisí. Len tí členovia, ktorí sa týchto brigád zú-
častňovali, vedia, koľko času to zabralo, kým sa odpadky zozbierali 
a roztriedili, aké prostriedky sa na to vynaložili a s čím všetkým sa 
pri triedení stretli, nehovoriac o zápachu z hnijúceho aj biologického 
odpadu, ktorý sa tam tiež vhadzoval.
Niekto by mohol namietať, že nie všetok odpad tam nechávajú ry-
bári. Žiaľ, nie je to pravda. Všetko je to zodpovednosť rybárov a to 
z prostého dôvodu - jednak nám povinnosť udržiavať lovné miesta  
a ich okolie v čistote vyplýva zo zákona o rybárstve a vykonávacej 
vyhlášky a jednak rybár ako taký by sa mal správať v prírode tak, ako 
sa každý vyznávač svojho koníčka správa k predmetu svojho ko-
níčka. Voda a priľahlé pobrežie je miestom, kde vykonávame svoju 
záľubu s tým, že lov nám ponúka rôzne zážitky a aj úžitok.
Na čistote okolia rybníka Amerika III  nám zvlášť záleží, nakoľko je 
v bezprostrednej blízkosti obce a prichádzajú sem bežní občania, 
ktorí aj na základe toho, ako je rybník udržiavaný, posudzujú nielen 
vedenie, ale aj všetkých členov organizácie.
V mesiaci august sa vykonal kontrolný výlov na rybníku Vermek. 
Z výsledkov kontrolného výlovu vyplýva, že chov kaprov nie je tak 
úspešný, ako by mal byť podľa intenzity a množstva krmiva, nakoľko 
je tu veľa karasov a amurov, ktorí  dokážu krmivo skonzumovať skôr, 
ako sa k nim kapry vôbec dostanú.  Bude sa musieť odloviť aspoň 
časť karasov a amurov a potom uvidíme, či prírastky kaprov budú 
rýchlejšie. 23.-25.8.2019 sa vykonal kontrolný lov rýb za účelom zis-
tenia zdravotného stavu rýb po selektívnom úhyne karasa striebris-
tého. Zároveň s týmto kontrolným lovom sa vykonal aj lov sumcov.
Na rybníku sa zišlo 15 vyznávačov lovu sumcov s cieľom vyloviť z 
tohoto pomerne malého rybníka nejakého sumca, ktorí sa tu nachá-
dzajú vo všetkých veľkostných kategóriách.

Pri love nástrahových rýb sa vykonala aj kontrola zdravotného stavu 
ulovených rýb. Na rybách neboli zistené žiadne príznaky kožných, 
parazitných alebo nekrotických ochorení.
Po nastražení udíc na lov sumcov sa čakalo na  záber sumca. V 
teplom a dusnom počasí, kedy ani nočná teplota nepoklesla pod 
20 °C však žiadny záber počas dvoch nocí a dvoch dní neprišiel aj 
napriek všetkej snahe loviacich, ktorí pri love využili všetky možné a 
povolené spôsoby lovu.
Ako občerstvenie sa uvaril chutný guláš so srnca, na prípravu ktoré-
ho nám suroviny poskytli kolegovia poľovníci. Šikovné kuchárky na-
piekli aj chutný koláč, ktorý so šálkou dobrej kávy dotvoril  príjemnú 

atmosféru tejto akcie.
Aj napriek tomu, že sa nepodarilo uloviť 
žiadneho sumca, ďakujeme všetkým, kto-
rí obetovali svoj čas a zúčastnili sa tejto 
akcie.
V poslednú augustovú sobotu  členovia 
výboru MsO SRZ Šaľa zorganizovali na 
rybníku Amerika III oslavu 60-tin predse-
du MsO SRZ Šaľa JUDr. Tibora Tímára. 
Aj touto cestou mu ešte raz blahoželáme 
a prajeme veľa zdravia a pracovného za-
nietenia.
Veľkou poctou pre nás bola aj účasť p. 

Emanuela Seemanna, prezidenta SRZ, ktorý v rámci oslavy vykonal 
aj tradičné pasovanie oslávenca za rybára.Činnosť rybárske stráže 
počas sezóny bola zameraná hlavne na kontrolu kompletnosti do-
kladov, zapisovanie úlovkov a času lovu, správne ukončenie lovu 
a hlavne na vysvetľovanie niektorých sporných paragrafov nového 
zákona o rybárstve.
Vážnejšie priestupky neboli zistené až na jeden, ktorý sa stal na 
rieke Váh, kde došlo k nevhodnému správaniu našich členov, ktoré 
nemá nič spoločné ani s rybárstvom, ani  s kolegialitou.
Dúfajme, že spoločne nájdeme spôsob, aby sa takéto prípady v na-
šich revíroch neopakovali a nerobili zlé meno organizácii.
21.9. sa uskutočnil už 5. ročník stále viac obľúbeného kultúrno-spo-
ločenského podujatia Rozlúčka s letom, ktoré je obohatené  rôznymi 
akciami pre deti, hudobnou produkciou a tradičnou súťažou vo va-
rení gulášov. Posledných dvoch ročníkov sme sa nezúčastnili, ale 
ako víťazi  prvých dvoch ročníkov sme sa ako rybári rozhodli opäť 
skúsiť šťastie pri stále väčšej a kvalitnejšej konkurencii súperov. 
Naše družstvo pod názvom “Petrov zdar” v zložení Gyepes Tomáš, 
Vincze Ľudovít a Ing. Belovič Jozef pod tematicky vyzdobeným prí-
streškom pripravili do súťaže chutný guláš zo srnčieho, danielieho 
a jahňacieho mäsa. Aby sme však zostali verní svojmu cechu, pre 
hostí sme pripravili pečeného kapra a rybacie “oškvarky” z amura. 
Aj keď ráno už malo nádych chladnejšieho vzduchu prichádzajúcej 
jesene za pekného slnečného počasia počas dňa v dobrej nálade 
prebiehalo varenie  až do vyhodnotenia súťaže. Odborná porota vy-
hodnotila predložené vzorky a vyhlásila prvé tri víťazné družstvá, 
ktoré obdržali finačnú odmenu. Ostatní zúčastnení dostali za účasť 
pekne zdobený tematický lopárik.
Postupným ochladzovaním vody sa začalo aj s jesenným zarybňova-
ním revírov. Ako prvé sa vykonalo zarybnenia zubáčom veľkoústym 
na rybníkoch Vízallás a Amerika III . Do prvej polovice októbra by 
sa malo vykonať aj zarybnenie kaprom na oboch lovných revíroch. 
Nakoľko sa bude zarybňovať kaprom veľkostnej kategórie dosahujú-
cej lovnú mieru, po zarybnení budú rybníky na lov kaprov uzavreté.
Záverom ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k našej činnos-
ti  počas uplynulého obdobia a do záverečných mesiacov tohtoroč-
nej sezóny prajem veľa zdravia a loveckých úspechov
Petrov zdar . Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 
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Sharm el Sheik, Egypt 28. júl – 4. august 
2019 -  v horúčave striebro s cenou zlata

Sára opäť potvrdila, aká je veľká bojovníčka. Napriek 
problémom počas prípravy, ktoré sužujú aj iných 
športovcov, kvôli zatvorenej plavárni  v Šali dokázala 
absolvovať nesmierne náročnú prípravu s fdesiatimi 
tréningovými jednotkami týždenne, z toho 5 v ma-
ďarskom Győri a 5 v Galante.  
Ako členka reprezentačného družstva SR na 16 
juniorských majstrovstvách sveta štartovala v troch 
disciplínach: 100 m plutvové plávanie , 
50 m plutvové plávanie a 50 m rýchlost-
né potápanie. Teplota nielen vzduchu 
( 44 C˚) ale aj prehriata voda v bazéne  
sťažovali dosahovanie dobrých časov. 
Náročné podmienky boli rovnaké pre 
každého, dôležité bolo sa s nimi vyrov-
nať a sústrediť sa na každý detail a kaž-
dú stotinu sekundy, čo v šprintérskych 
disciplínach je otázkou úspechu alebo 
zlyhania. 
V prvých rozplavbách na 100 m PP 
predpoklad  účasti vo finále naplnila, 
kvalifikovala sa doň štvrtým najlepším 
časom. V poobedňajšom finále zapláva-
la nový slovenský ženský rekord, keď 
si zlepšila  svoj vlastný  časom 41,91 s. 
Stačilo to v náročnej konkurencii na celkové 6.miesto. 
Nasledujúci deň v disciplíne 50 PP Sára opäť naplnila 
predpoklady a precíznym výkonom sa kvalifikovala 
do poobedňajšieho finále. Všetci zo slovenského tímu 
sme boli v napätí a v očakávaní. Finále bolo strhujúce 
a mimoriadne vyrovnané. Sára po vynikajúcom do-
hmate zabezpečila Slovensku druhé miesto a stala sa 
v 14 rokoch  juniorskou vicemajsterkou sveta s časom 
18,72 s .  
Po úspechu prichádza chuť a v očakávaní sme po dni 
voľna čakali na jednu z Sáriných najobľúbenejších 
disciplín, 50 RP. 50 metrov  bez nádychu v takej teplej 
vode i na tejto úrovni môže spôsobiť problémy jed-
nak s rýchlosťou, jednak s dychom. Postup do finále 
po doobedňajšej kvalifikácii sa podaril vynikajúco. V 
podvečernom finále, kde bola Sára dobre priprave-
ná a sústredená, sme sa tešili na napínavé súperenie 
hlavne medzi klasickými favoritkami z Ruska, Ukra-
jiny , Turecka, ale hlavne na prekvapenie na medzi-

národnej scéne zo Slovenska. Po vyrovnanom finále 
sa po dohmate neobjavili na svetelnej tabuli žiadne 
výsledky. Zlyhala technika . Na MS by sa takéto veci 
nemali stávať. V takomto prípade sa priemerujú ruč-
né merania . Po 2 hodinách jury vyhlásila výsledky 
. Sára skončila na 7 mieste. S miernou trpkosťou v 
ústach sme ukončili 16. juniorské MS v plutvovom 
plávaní. Avšak po dlhom čase slovenské juniorské 
plávanie získalo prestíž a dobré meno. 
Vďaka mladej 14 ročnej rodáčky z Trnovca nad Vá-

hom sa Slovensko zviditeľnilo. Naša 
„srdciarka“ je pripravená súperiť ďa-
lej nielen v bazéne ale i so sťaženými 
podmienkami na Slovensku, ktoré v 
plaveckom športe prevládajú. Čaká 
nás opäť náročné dochádzanie za 
vodou. Cieľ je Zlaté finále Svetového 
pohára v Poznani, kde je Sára favo-
ritkou, stretnutie svetovej mládeže 
v Kecskeméte,  a naše dve slovenské 
súťaže.
Toto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým priaznivcom, podporova-
teľom, samospráve obce , spoluob-
čanom za blahoželania a podporu, 
všetkým  ktorí   zabezpečovali jej prí-
pravu : Tiborovi Jakodovi – trénerovi 
, primátorovi Šaľa Jozefovi Belické-

mu  za pomoc, primátorovi Nových Zámkov Oto-
karovi Kleinovi za pomoc a poskytnutie plaveckých 
možností, riaditelovi Gymnázia Z. Kodályav Galante 
za možnosť trénovania v Galante, plavárni a tímu z 
plavárne v Győri. ŠK Hurrican  a trénerom Patrikovi 
Ščasnému, Eliške Bori Farusovej  a Petrovi Borimu . 
Mojej manželke, ktorá Sáru priviedla k plávaniu a za-
bezpečuje všetku logistiku a dcére Rebeka za pevnú 
podporu sestry.
Veríme že skoro získame nádej na znovuotvorenie 
plavárni v Šali. Na Slovensku  50 metrových momen-
tálne  máme len päť!
Sárine tohtoročné Slovenské ženské rekordy :
1716 50 RP SUBA Sara Hurrican, Eger - HU
4214 100 PP SUBA Sara Hurrican, Žilina
1845 50 PP SUBA Sara Hurrican, Bratislava
1715 50 RP SUBA Sara Hurrican Miami - USA
4191 100 PP SUBA Sara Hurrican, Sharm el Sheik - Egypt

PaedDr. Imrich Suba, PhD.

Súťaž DHZ o pohár starostu obce  
Dňa 03.08.2019 sa uskutočnila športová súťaž dobrovoľných hasičov o 
pohár starostu obce. Boli dve kategórie útoku - šport a klasika muži aj 
ženy. Do súťaže sa prihlásilo 12 obcí ( Poľný Kesov, Veľké Ripňany, Vl-
čany, Reca, Blatné, Váhovce, Gáň, Diakovce, Šaľa-Veča, Lužianky, Kos-
tolný Sek a Trnovec nad Váhom). Na prvom mieste v kategórii šport sa 
umiestnil Poľný Kesov časom 13.30, na druhom mieste Kostolný Sek s 
časom 17.85, na treťom mieste Gáň s časom 18.35.  V kategórii klasika 
sa na prvom mieste umiestnili Vlčany s časom 21.89, na druhom mieste 
Lužianky s časom 24.72 a na treťom mieste sa umiestnil Trnovec nad 
Váhom s časom 34.31. GRATULUJEME!   K. Jarošová, predseda DHZ
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Majstrovstvá Európy vyhral 
tím Slovakia 1!

V dňoch 18. 8. - 24. 8. sa konali majstrovstvá Európy 
HDH IAAF 3D 2019. Šampionát sa konal v krásnom 
prostredí v okolí chaty Fatranka 
vo Varíne. Za náš klub Hubert 
Arrows sa zúčastnili Benjamín 
Kun, Dušan Horváth, Ladislav 
Darázs a Roland Keseli ako ku-
šostrelec.
V kategórii TRLB (long bow) 
získal Ladislav Darázs striebor-
nú medailu.
V kategórii BB (bare bow) ob-
sadili Benjamín Kun 13.miesto, 
Ladislav Kajma 15.miesto, Ma-
rián Bosý 19. miesto a Dušan 
Horváth 20.miesto a Roland Keseli 12. miesto.
Zároveň Benjamín Kun a Ladislav Kajma boli člen-
mi tímu SLOVAKIA 1 v tímovej súťaži, v ktorej 

bojovalo 31 tímov z niekoľkých krajín o postup do 
finálovej šestky. Do finále sa prebojovalo 5(!) ma-
ďarských tímov a tím SLOVAKIA 1.
Vo finále tím SLOVAKIA 1 v zložení Peter Málek, 
Marián Chudík, Benjamín Kun a Ladislav Kajma sa 

nezľakli presily maďarských tí-
mov s vynikajúcimi  lukostrelca-
mi , suverénne vyhrali a stali sa 
majstrami Európy. Tu sa potvr-
dilo že zlato z minulého roku z 
majstrovstiev sveta v Moosburgu 
nebola náhoda.
Pár údajov zo šampionátu:
- celkový počet účastníkov (pod-
ľa výsledkovej listiny) 515.
- celkový počet účastníkov zo 
Slovenska - 160.
- počet zúčastnených krajín - 13 

(India, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Chorvátsko, 
Slovinsko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Ta-
liansko, Nemecko a Slovensko)  Ladislav Kajma 

FK Dynamo Trnovec nad Váhom
Po dohode s trénerom Norbertom Szikorom, ktorý 
bude pokračovať v spolupráci ako tréner A mužstva, 
sme začali letnú prípravu tradične po minifutbalo-
vom turnaji.  Na tréningoch a priateľských zápasoch 
sa zúčastňovala väčšina hráčov, ab-
solvovali sme kvalitnú prípravu a 
preverili nás vynikajúci súperi. 
V priebehu prestupového obdobia 
sme vynaložili úsilie na posilnenie 
kádra a tak k nám postupne prišli 
alebo predĺžili hosťovania títo hrá-
či: Peter Hrebík (FK Veča), Marek 
Žigárdi (FK Močenok), Patrik Mar-
ček (U19 Duslo Šaľa), Tomáš Vanek 
(Kolárovo),Pavol Jeremias, Dušan 
Šimko, Michal Srňan (Betonáris), Patrik Horváth (ŠK 
Hájske), Martin Sliška, Peter Goldberger (Duslo Šaľa).  
Keďže výsledky z prípravy boli pozitívne, chceli sme 
rovnako pokračovať aj v novej sezóne. Bohužiaľ, prvý 
zápas, ktorý sme prehrali bol hneď v úvodnom 

zápase v Seliciach (0:2). Následná prehra doma so 
Šintavou (2:5) nám naše očakávania podlomila. Skla-
manie sme museli rýchlo hodiť za hlavu a poctivo 
pracovať ďalej. Následné 2. kolo pohára s Cabajom, 
ktoré sme vyhrali (6:3) a prvá výhra v súťaži na ih-

risku Kráľovho Brodu (6:2) nám 
zlepšila náladu. Do súťaží sa aj v 
tomto ročníku zapojili obe mlá-
dežnícke kategórie, čomu sme 
veľmi radi. Veríme, že snaha, kto-
rú všetci vynakladáme či už na 
ihrisku alebo na funkcionárskom 
poli, sa pretaví do úspešného 
reprezentovania nášho klubu a 
obce. Na záver by sme sa chceli 
veľmi pekne poďakovať majite-

ľom firmy M-M. Šped, s.r.o, p. Mariánovi Melegovi a 
p. Mgr. Tomášovi Melegovi za zakúpenie kompletnej 
sady hliníkových bránok s rozmermi pre súťaž junio-
riek. Tento veľmi cenný dar si vysoko vážime.
Za FK Dynamo Vladimír Klincko 

V Trnovci vyhralo Flamengo
5. júla 2019 sa uskutočnil tradičný minifutbalový turnaj o Pohár starostu 
obce Trnovec nad Váhom. Prihlásilo sa sedem tímov dospelých, o trofeje 
bojovali aj tri žiacke družstvá. Mužstvá tvorili hráči z rôznych klubov a aj 
neregistrovaní hráči. Základná časť sa hrala systémom každý s každým a 
prvé štyri tímy si zahrali play-off. Vo finále sa po penaltách tešil z víťazstva 
tím Flamengo.
V miniturnaji žiakov si schuti zahrali tri družstvá. Zvíťazili talenty pod ná-
zvom Modrí draci. Ceny odovzdával starosta obce Oliver Berecz. Penaltovú 
súťaž žiakov vyhral Filip Mihálik, v bránke chytal talentovaný Ľudovít Koc-
sis (DAC). Poďakovanie za spoluprácu patrí obecnému úradu, výboru FK, 
sponzorom, NSK a za turnaj žiakov Pavlovi Kurucovi.
Semifinále: Puerto Rico - Best Of 2:1, Flamengo - Morgenovci 3:1. 
O 3. miesto: Morgenovci - Best Of 0:0, p.k. 3:2.
Finále: Flamengo - Puerto Rico 1:1, p.k. 2:1.
FLAMENGO: P. Hátas - S. Čapičík, Š. Barány, T. Vanek, P. Horváth, M. 
Végh, A. Karkuš, J. Ďurovka, B. Dana.     Zdroj: My Nitrianske noviny
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  EDITORIAL
Az év lassan a végéhez közeledik, s nekünk is körül kell 
néznünk, mi sikerült és mi nem. Lassan, de biztosan véget 
ér a vegetációs időszak, s megállapíthatjuk, hogy néhány 
apróságot leszámítva alkalmazottaink nagyon jól megbir-
kóztak ezzel a mozgalmas időszakkal, melyért hatalmas 
köszönet jár nekik. Igyekeztünk egységesen lekaszálni és 
tisztán tartani a községet attól függetlenül, melyik részéről 
van szó, Új Tornóc, Tornóc vagy Horný Jatov is egyforma 
előjogot élvezett. 
Ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy e területen növeltük a 
dolgozók számát és beosztását. Meg kell azonban állapíta-
ni, hogy nem sikerült minden célunkat elérni, melyeket az 
idény elejére tűztünk ki. Bíztunk benne, hogy több járdát 
sikerül megépítenünk. De az első félév perszonális gond-
jai miatt majdnem nem sikerült elvégezni a rekonstrukciós 
munkálatokat. A kanalizációval állandóan probléma volt, 
ez a múlt negatív hozadéka és adóssága, melyet nagyon 
határozottan kell megoldanunk, ez nagy költségekkel jár. 
Erre való tekintettel itt is emelni kellett a munkások szá-
mát, hogy el tudjuk végezni a járdák felújítását, de a köz-
ség egyéb feladatait is. 
Szintén régi adósság a technika hiánya a műszaki részle-
gen, és a képviselőtestület határozata ellenére /jóváhagy-
tuk és kértük az új technika megvásárlását/ hosszabb ideig 
kellett várni rá. Ma azonban már örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy sikerült megvásárolnunk az alapvetően szük-
séges dolgokat, pórbáljuk behozni az elvesztegetett idő és 
hisszük, hogy mindez a jövőben jelentősen megkönnyí-
ti munkánkat. Ezek e rejtett problémák, melyek az egyes 
tevékenységek megvalósítása során bukkannak fel, jelen-
tősen lassítják, gyakran ellehetetlenítik a munka haladását. 
A községben az év folyamén elvégeztük az alapvető reví-
ziós és szerelési munkálatokat a község vagyonát, bérlaká-
sait és a községi hivatalt illetően. Dolgozóink átépítették az 
iskolakonyhát, ahová megvásároltuk a szükséges beren-
dezéseket az „ingyenebédek” biztosításához. A konyhán 
kívül sor került az iskola néhány helyiségének rekonstruk-
ciójára is. 
Felújítottuk községünkben a gyermekorvos várótermét 
és a Gondozói Szolgáltatások Házának közös helyiségét. 
A közeljövőben a lakosság nagyobb komfortja érdeké-
ben fizető terminált tervezünk a községi hivatalban, hogy 
bankkártyával is lehessen fizetni, a postabankkal pedig 
bankautomata elhelyezését tervezzük a községben. Bízunk 
abban, hogy a napokban sikeresen befejeződik a közbe-
szerzés a gyerekjátszótér új elemeinek megvételére, melyet 
Új Tornócon és Horný Jatov-ban szeretnénk létrehozni, s 
a haranglábnál lévő park játszóterére is helyeznénk el új 
elemeket. Tervezzük a karácsonyi világítás bővítését is az 
ádventi pillanatok megszépítésére. Ezt a bővítést Új Tor-
nócra, Horný Jatov-ra és a falu központjára is kiterjesztet-
tük. Hisszük, hogy év végére elmondhatjuk majd, hogy jó 
irányba haladtunk, s bár tudtuk, hogy ez hosszadalmas fo-
lyamat lesz, sajnos a múltból adódó komplikációk lassítják 
igyekezetünket, de együttes erővel és jó csapattal ezeket le 
tudjuk küzdeni.                     
Mgr. Oliver Berecz

Golian tábornok 
emléktáblájának leleplezése

Nagyon rég, néhány évtizeddel ezelőtt ebben 
a községben arról beszéltek, nem lenne-e jó 
emléket állítani Ján Goliannak, annak az em-
bernek, aki élete egy részét Tornócon töltötte. 
A lakosok és a képviselők véleménye az évek 
alatt változott, néhány ellenezte, mások mellet-
te voltak. Hosszú évekig tartott, míg végül Ing. 
Jozef  Hanzlík és Ing. Jaroslav Hlavatý javas-
latot adott be egy munkacsoport kialakítására 
Mgr. Berecz,  Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, doc. 
R. Jančovič, PaedDr. Kosztanko és I. Mesárošo-
vá összetételben, melynek feladata e személyi-
ség emléktáblájának létrehozása volt a Szlovák 
Nemzeti  Felkelés 75. évfordulója alkalmából. 
Ezt a képviselők az előző választási időszak-
ban jóvá is hagyták. A munkacsoport tagjai 
számba vették a lehetőségeket és megegyeztek 
abban, hogy az emléktáblát a Sőtér utcai park-
ban kellene elhelyezni. A község előző vezetése 
ellenezte, s úgy tűnt, hogy évtizedeken keresz-
tül megint nem történik semmi…Ehhez a gon-
dolathoz az előkészítő bizottság tagjai akkor 
tértek vissza, amikor  Mgr. Berecz lett a község 
polgármestere. A cél az emléktábla felállítása és 
a park revitalizációja volt. Mindent megbeszél-
tek a Hadtörténeti Intézettel, a Fasisztaellenes 
Harcosok Szlovákiai Szövetségének tagjaival 
és a Szlovák Tudományos Akadémia /SZTA/ 
Történettudományi Intézetével. Megkértük a 
hadügyminiszter urat is, hogy vállaljon véd-
nökséget a rendezvény fölött, s meghatároztuk 
a leleplezés időpontját is.
Erre 2019. szeptember 27-én Ivan Gašparovič 
volt köztársasági elnök, Peter Gajdoš hadügy-
miniszter, Marián Kéry, az SzNT képviselője 
és egyben a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
alelnöke, Štefan Rozkopál, az SzK köztársasá-
gielnök-asszonyának irodavezetője, Norbert 
Kádek ezredes, a szlovák elnöki rezidencia 
vezetője, Miroslav Čaplovič ezredes, a Had-
történeti Intézet igazgatója, négy generális a 
Szlovákiai Generálisok Klubjából, csehországi 
katonai veteránok, a Fasisztaellenes Harcosok 
Szlovákiai Szövetsége képviselői, a politikai és 
közélet további képviselői, valamint a magyar-
országi Bajót testvértelepülés polgármestere és 
képviselői jelenlétében került sor. Részvételük-
kel rendezvényünket Golián generális déduno-
kahúgai és családi barátjuk, Svetozár Naďovič 
generális is támogatták.
10 órától a régi parókai udvarán történelmi 
fegyverek gyűjteményéből láthattunk kiállítást 
a pőstyéni Hadtörténeti Múzeum jóvoltából, 
valamint a seredi Holokaust Múzeum gyűjte-
ményéből is kaphattunk ízelítőt, mely banne-
rek segítségével mutatta be a zsidók 2. világ-
háború alatti nehéz sorsát. Köszönjük PhDr. 
Martin Korčok PhD igazgató úrnak.
Az emléktábla leleplezése 15 órakor kezdődött, 
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Mgr. Pešková moderátor üdvözölte a jelenlévő vendégeket és 
a lakosokat. Viktória Mlejová, a helyi AI tanulója a Szlovák ka-
tona című verset adta elő. Mgr. Berecz polgármester úr néhány 
mondatban méltatta Golian generális jelentőségét és az okot, 
hogy községünk miért ápolja üzenetét. Ezután a polgármester 
úr felszólította a volt köztársasági elnököt és a hadügyminisz-
tert, hogy együtt leplezzék le az emléktáblát, melyet a katonai 
káplán is megáldott. Ezután következett a koszorúzás, a koszo-
rúkat a köztársaságielnök-asszony díszőrségének tagjai és a Ha-
dügyminisztérium díszőrségének tagjai helyezték el. A szlovák 
himnuszt a Szlovák Fegyveres Erők Zenekara játszotta el, majd 
Peter Gajdoš miniszter vette át a szót. Beszédében elmondta, 
hogy: „a „Začnite s vysťahovaním” híres jelszóval kezdte meg 
Ján Golian egykori tábornok 1944. augusztus 29-én a Szlovák 
Nemzeti Felkelést. Ez a parancs örökre megváltoztatta törté-
nelmünket, s azok közé az országok közé sorolt, akik valóban 
ellenszegültek a fasizmusnak, a német megszállók gonoszságá-
nak és kegyetlenségének.” A miniszter nagyra értékelte a köz-
ség vezetőinek és a munkacsoport tagjainak kezdeményezését, 
hogy emléket állítsanak Ján Goliannak. Golian generális életét 
és történelmi jelentőségét néhány szóval a Szlovák Nemzeti Ta-

nács képviselője és 
Nyitra megye alel-
nöke, Marián Kéry 
is méltatta. Ezután 
Svetozár Naďovič 
generális, a Szlovák 
Generálisok Klubjá-
nak tagja, Golianék 
családi barátja vette 
át a szót. Elmondta, 
hogy a munkacso-
port tagjaival már 
régóta kapcsolatban 

áll,  a mai rendezvényen a generális fiának, Ivan Goliannak is 
részt kellett volna vennie, de 2019. július 29-én Prágában el-
hunyt. Naďovič generális - aki irányította a szovjet hadsereg 
Csehszlovákiából való kivonulását és még ma is fáradhatat-
lanul kutat a levéltárakban, hogy megállapítsa, hogyan halt 
meg Golian és Viest tábornok - nagyra értékelte az emléktábla 
létrehozását. „A szentlélek felvilágosította a polgármestert és 
a képviselőket” mondta érzelemmel teli beszédében, melyet a 
jelenlévők tapssal fogadtak. A kegyelet teljes aktus a „Kto za 
pravdu horí” himnikus dallal ért véget a Fegyveres Erők Zene-
karának előadásában. Ezután a meghívott vendégek a községi 
hivatalban gyűltek össze, ahol nagyra értékelték az ünnepség 
lefolyását. Golian tábornok dédunokahúgai megköszönték a 
község önkormányzatának az igyekezetét és elmondták, hogy 
végre okuk lesz Tornócra látogatni, ahol életük első éveit töltöt-
ték, és amely község alapiskoláját látogatták. 
A munkacsoport célja az volt, hogy megemlékezzen e becsüle-
tes, szerény ember jelentőségéről, aki mélységes hazafiasságot, 
becsületet, szívósságot tanúsított és kulturáltan vezette a felke-
lő hadsereget, mely lehetetlenné tette a náci Németországnak, 
hogy a 2. világháború utolsó szakaszában Szlovákia területét 
saját katonai célokra használja. E személyiség emléktáblájának 
leleplezésével Tornóc község Golian generális üzenetéhez csat-
lakozot: ellenállni a nyomásnak és az igazságtalanságnak, s a 
megkezdett harcot győzelemmel fejezni be. Végülis megbirkó-
zott feladataival, és méltatta Ján Golian, községünk lakosa tör-
ténelmi és emberi jelentőségét.     I. Mesárošová     

A községi képviselőtestület 7. 
ülése a községi hivatal üléstermében zaj-
lott 2019. július 8-án 7 képviselő részvételével. 
Ezen az ülésen a képviselők jóváhagyták a 3 
szobás lakás kiutalását Lucia Solíkovának, aki 
eddig 2 szobás községi lakást bérelt. A felsza-
badult lakást a szociális-, lakás- és egészség-
ügyi bizottság javaslatára K. Madayovának 
utalták. A képviselők foglalkoztak továbbá 
MUDr. Jaroš körzeti orvos kérvényével, aki 
tevékenységét fizikai személyről korlátolt fe-
lelősségű társasággá alakította, ezért kölcsönös 
szerződés megkötését kérte az INJAR kft-vel, 
melynek ő az ügyvezető igazgatója. A képvi-
selők megegyeztek abban, hogy elődleges cél 
a lakosok számára biztosítani a jó és könnyen 
hozzáférhető egészségügyi ellátást. Az érvé-
nyes törvények értelmében lehetséges ezt a 
vagyont egyedi szempontok alapján és közér-
dekből hosszú időre bérbe adni és közzéten-
ni a község hivatalos tábláján és weboldalán. 
Mgr. Berecz tájékoztatta őket, hogy a váróter-
met is korszerűsítik, MUDr. Jaroš várótermé-
be televízió kerül, mely a Samsung Slovakia 
szponzori ajándéka. Hosszú évek után, ami-
kor Varga doktornő váróterme beázott, most 
szisztematikusan oldják meg ezt a problémát, 
a várótermet kifestik, kicserélik a pelenkázó 
pultot is. A képviselők úgy tekintik a kölcsö-
nös szerződést, mint egyedi szempontok alap-
ján elbírálandó esetet. A vitában a polgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy hosszú távú bérleti 
szerződést kötöttek nem lakás célú helyiségek 
bérlésére – cukrászda, melyre a község nyilvá-
nos pályázatot írt ki. A bérlő Belovič asszony, 
aki továbbra is cukrászda és csemegeboltként 
használja majd a helyiséget. Hlavatý mérnök 
tájékoztatta a képviselőket, hogy hozzá fordul-
tak a lakosok egy kérvénnyel, miszerint legyen 
gyalogosátkelő a Florián és Sőtér utca között, 
hogy a gyerekek iskolába járása biztonságo-
sabb legyen. A polgármester hozzátette, hogy 
többen érdeklődtek fekvőrendőrök és vissza-
pillantó tükrök elhelyezése iránt, melyek szin-
tén a közlekedés biztonságát szolgálnák.
Szót kért a község lakosa, Sýkora úr is, aki a 
község optikai hálózata kiépítésének helyze-
téről érdeklődött. A polgármester biztosította 
őt, hogy a képviselők és az ő részéről is ma-
ximális az akarat, sajnos a Carisma cég még el 
sem kezdte a megvalósítást, egyetlen lehetőség 
a törvény értelmében földbe helyezni az opti-
kai kábelt, de a cég oszlopokon akarja kihúzni, 
viszont ezt a törvény nem teszi lehetővé. Pa-
edDr. Suba PhD kiegészítette, hogy az előző 
választási időszakban a képviselők számos 
egyezményről és ígéretről nem is értesültek, 
ma már csak ostromolni kell a Carismát, hogy 
teljesítse ígéretét, és arra kell hivatkozni, hogy 
az optikai hálózat községünkben prioritást él-
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vez. Gašpierik mérnök, képviselő afelől érdeklődött, 
hogyan állapították meg a polgármester serlegéért fo-
lyó verseny nevezési összegét. Mgr. Berecz elmondta, 
hogy ezt az FK Dynamo határozta meg, de figyelembe 
kell venni, hogy a nevezési díjban az ivóprogram és a 
versenyzőknek szánt étel is benne foglaltatott. Minden 
jól meg volt szervezve az FK Dynamo részéről, és a lá-
togatottsággal is /mely idén valóban kitűnő volt/,   elé-
gedettek voltak. A község jövőre változtatásokat akar, 
melyek a verseny látványosságához járulnának hozzá.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
elöljárói tisztségre kiírt pályázatra hét jelentkező kö-
zül Mgr. Nikoleta Vargová járt sikerrel és őt nevezik ki 
erre a tisztségre. PaedDr. Suba Imre PhD a vita végén 
nagyra értékelte az idei falunapok színvonalát, mely 
szervezési szempontból is kiválóan sikerült, érdekes és 
színvonalas volt a program, bár az ilyen akciók költsé-
gei magasak. A polgármester azt felelte, hogy köszönet 
illeti az alkalmazottakat, akiknek már ő is köszönetet 
mondott, s bár az ilyen akciók tényleg sokba kerülnek, 
kb. az 50 %-át a helyi és környékbeli szponzorok állták.
A képviselőtestület 8. ülésére 2019. au-
gusztus 15-én került sor, melyen 6 képviselő volt je-
len. Ezen az ülésen a képviselők jóváhagyták Tornóc 
község területi fejlesztési tervét – a 2017-es változta-
tásokat és kiegészítéseket, melyekbe belekerültek a 
lakosok és szervezetek által kért változtatások. Mivel 
a község területi fejlesztési terve „élő” dokumentum, 
a polgármester hozzátette, hogy az új javaslatokat és 
észrevételeket a község már ma megkapja, össze kell 
gyűjteni azokat, mert az aktuális változások elfogadása 
majdnem két évig tartott. A képviselők jóváhagyták a 
4/2019-es általános érvényű rendeletet a Tornóc község 
fenntartása alá tartozó iskolák és iskolai létesítmények 
költségeihez való hozzájárulás összegéről, az alapisko-
lába való beiratkozás helyét és idejét, melyek legiszla-
tív változásokat követeltek, főként az ún. „ingyen ebé-
dek”, melyek a községi önkormányzatnak nem kevés 
pénzébe kerülnek.
A következő programpont a 693-as számú családi ház 
telke nagy részének – melynek a község is társtulaj-
donosa – megvételére szóló ajánlat volt. A képviselők 
egyhangúlag jóváhagyták a megvételt, mivel olyan te-
lekről van szó, amely 14 áras, és a többi rész esetleges 
megvásárlásával el lehetne gondolkodni a további ki-
használásáról.
A képviselők elfogadták a nem lakás célú helyiségek – 
MUDr. Jaroš rendelője, mint egyedi szempontok alap-
ján elbírálandó eset – bérlésének módját, a bérleti szer-
ződés megkötését és az INJAR kft-vel /melyet MUDr. 
Jaroš képvisel/ kötött kölcsönös szerződést.
A polgármester informálta a képviselőket, hogy a köz-
ség a határon túli barátság és együttműködés keretében 
baráti községgel szeretne kapcsolatot kialakítani. Mgr. 
Berecz elmondta, hogy elsőként egy magyarországi 
községet szólítottak meg, hiszen Tornócon magyar ki-
sebbség is él. Ing. Hlavatýval és Petrovics mérnökkel, a 
Csemadok elnökével együtt ellátogattak a magyar Ba-
jót községbe. Ez egy 1550 lelket számláló község, ahol 
hagyománya van a lótenyésztésnek, a borászatnak, s 
számos olyan tapasztalattal rendelkezik, melyek terén 

kölcsönös eszmecserét folytathatnak. Az ottani polgár-
mester augusztus 24-én látogat községünkbe, amikor a 
Csemadok alapszervezete Nosztalgia-partit tart.
A polgármester ismertette a képviselőkkel azt a meg-
hívót, melyet a Föld Forrásai cég küldött, amely meg-
hívja a községi önkormányzatot a Horný Jatov-i areál 
meglátogatására, ahol a felbomló biológiai hulladékot 
szeretnék feldolgozni granulátumnak, mely később a 
talaj gazdagítására szolgálhatna. A képviselők elhatá-
rozták, hogy a céget augusztus 28-án látogatják meg.
A vitában a polgármester kért szót, aki tájékoztatta a 
képviselőket, hogy az ewia cég, mely kommunális hul-
ladék égetőjének építését tervezi, találkozót kér a kép-
viselőktől, ahol ismertetné célkitűzéseit. Később a cég 
a lakosokat is megszólítaná, az ismert információk sze-
rint az égető Vágsellye vagy Močenok kataszterében 
épülne meg.
Mgr. Berecz tájékoztatott Golian generális emléktáb-
lája leleplezésének előkészületeiről, megkértük a hon-
védelmi minisztert, hogy vállaljon védnökséget ezen 
esemény fölött, és megszólítottuk Naďovič generálist, 
a család barátját  is. Sajnos, Golian tábornok fia két hete 
elhunyt, a község koszorút küldött, hogy így adózzon 
emlékének.
Végezetül a képviselők foglalkoztak a falu irányelve 
átdolgozásának szükségességével, mely a lakások és 
nem lakás célú helyiségek, valamint községi telkek 
bérbe vételének és bérbe adásának szabályait határoz-
za meg és átértékeli a jelenlegi bérleti szerződéseket a 
nem lakás célú helyiségek bérlésére a községi vagyon-
ról szóló törvény szempontjából. Ing. Hlavatý képvise-
lő javaslatot tett azon telkek jegyzékének kidolgozásá-
ra, melyeket a község a jövőben nem tervez használni 
és eladását fontolgatja.
A községi képviselőtestület 9. ülését 
szeptember 18-án tartották, a képviselők tudomásul 
vették a 2019-es év első félévének gazdálkodásáról 
szóló jelentést a községben. Jóváhagyták az általános 
érvényű rendeletet /ÁÉR/ a Tornóc tulajdonában lévő 
bérlakások bérlési és használati feltételeiről. Az új 
ÁÉR a lakások kiutalásában is változtatásokat hoz, a 
község kidolgozza a kérvényezők várólistáját az egyes 
lakás-kategóriákban, tehát külön listát az 1,2,3 és 4 szo-
bás lakásokra. Ez a várólista azon kritériumok alapján 
készül el, melyek az ÁÉR mellékletét képezik. A hivatal 
lakásügyiratokkal foglalkozó dolgozója e kritériumok 
alapján állítja össze a várólistát és ezt a képviselőtes-
tület elfogadja. A weboldalon is közzéteszik, tehát 
minden lakás iránt érdeklődő megtudhatja, hányadik 
a listán. A várólistát évente 2x hagyják jóvá és a lakás 
felszabadulásakor azt a lista 1. helyén lévő érdeklődő 
kapja meg anélkül, hogy összeülne a bizottság és a kép-
viselőtestület.
A következő programpont a község szociális szolgál-
tatásairól és a szolgáltatások áráról szóló általános ér-
vényű rendelet jóváhagyása volt. Ezen szolgáltatások 
összege 2013-tól nem változott, nem vették figyelembe 
a törvény módosítását, pl. 2019. januárjától az alkalma-
zottak bérének növelését, sem az éjjeli- és hétvégi pótlé-
kot. A fenntartási költségek is nőttek, akárcsak az ener-
gia ára, az anyagok és szolgáltatások illetékei, díjai. A 
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A képviselőtestület ülése
létesítmény hosszú ideje veszteséges, ellenben 
csak a szállás szociális szolgáltatásainak ille-
téke nő, az étkezés költségei nem emelkedtek. 
A létesítmény klienseinek, akiknek az állandó 
lakhelye Tornóc községben van, 100 eurós do-
tációt folyósítunk, az illetékek tehát reálisan 
havi 10 euróval emelkednek, a nem tornóciak 
számára pedig havi 110 euróval.
A képviselők jóváhagyták a Tornóc és Bajót 
községek közti együttműködést, melynek 
aláírására az október 13-i magyarországi he-
lyi önkormányzati választások után kerül sor. 
Jóváhagyták továbbá a 3 szobás lakás kiutalá-
sát Maday úrnak, aki nagyobb lakást kért, a 
kétszobás lakást pedig Ács úr és N. Telkesiová 
kapta meg.
Ing. Jaroslav Hlavatý, az SzNT 357/2004-es, 
a köztisztviselők közérdek védelméről szóló 
törvénye betartását felügyelő bizottság elnö-
ke az említett közérdekvédelmi törvény és az 
érdekellentét megakadályozására vonatkozó 
előírások értelmében javasolta az eljárás meg-
kezdését a község előző polgármestere ellen. 
A képviselők a javaslatot megtárgyalták, és az 
említett törvény értelmében elfogadták az el-
járás megindítását.
Bc. Klimo egy község tulajdonában lévő telek 
megvételére adott be kérvényt, a képviselők 
tekintettel arra, hogy kisméretű telekről van 
szó, mint egyedi szempontok alapján elbí-
rálandó esetet, elfogadták. Az új építkezési 
körzetben lévő ingatlanok tulajdonosainak 
kérvényeit a képviselők tudomásul vették, s 
eladásukat pályázati formában jóváhagyták.
A képviselőket megismertették a Nyárbúcsúz-
tató előkészületeivel, részletes információkat 
kaptak Golian tábornok emléktáblájának fel-
avatásáról, a polgármester tájékoztatta őket, 
hogy a község az SPP Alapítványtól 10.000 
eurós dotációt kapott. Ezen összeg egy részét 
erre a két rendezvényre használják fel, egy ré-
széből az idősek tisztelete hónapjában a nyug-
díjasokkal való találkozás költségeit fedezik, a 
maradékból pedig a karácsonyi ünnepi kivilá-
gítást fogják fedezni.
A községi hivatal értesítést kapott, hogy a 
Föld Forrás cég szándékát nem az életkörnye-
zetre gyakorolt hatás szempontjából fogják el-
bírálni, épp aznap kapott a képviselőtestület 
ajánlatot az égető építésére is, még tart a 21 
napos határidő, amikor a nyilvánosság és az 
érintett község is kifejtheti véleményét. A vitá-
ban T. Belická is felszólalt, aki elutasítja azt a 
módszert, mellyel unokája lakás kiutalási kér-
vényét elbírálták. A polgármester megköszön-
te hozzászólását és hozzátette, hogy a további 
kérvények mindegyike már a ma elfogadott 
ÁÉR alapján kerül elbírálásra, hogy a jövőben 
ne kerüljön sor ilyen esetekre. Bővebb tájékozta-
tást az érdeklődők a www.trnovecnadvahom.sk web-
oldalon olvashatnak.                  I.Mesárošová

Új általános érvényű rendeletünk van 
a bérlakásokról

A tornóci képviselőtestület képviselői 2019. szeptember 
18-i ülésükön jóváhagyták az új, 6/2019-es általános érvé-
nyű rendeletet /ÁÉR/ a Tornóc Község tulajdonában lévő 
bérlakások bérbe vételéről és használatáról.
Mit hoz ez a lakosság számára?
Az alapvető újítás, amit az ÁÉR hozott, a községi bérla-
kások kiutalásában beállt változás. Nem térünk vissza ez 
előző időszak kiutalási módjához, cikkünknek nem ez a 
célja. Inkább arra koncentráljunk, ami változott. A bérla-
kások menedzselése és kiutalása egyike volt azoknak a té-
máknak, melyeket tisztségbe lépésekor a polgármester és 
a képviselők is nagyon negatívan láttak. A lakásokról való 
gondoskodás, a rossz műszaki állapot, minden szisztema-
tikus rekonstrukció  hiánya éveken keresztül, s maga a la-
kások kiutalása is változtatásokra adott okot a kompetens 
személyeknél. Tavasz óta dolgozunk a bérlakásokról szóló 
új rendeleten és a kiutalás új módszerén. Célunk a községi 
lakások kiutalása áttekinthetőségének növelése volt, hogy 
a kérvényezőknek világosan megállapított és ellenőrizhető 
kritériumok álljanak rendelkezésükre, és a kiutalásról job-
ban tudjanak tájékozódni, főleg a gyermekes családok, akik 
nem tudnak más módon lakáshoz jutni. Az eredmény egy 
új ÁÉR lett, mely pontosan meghatározza a kérvényezők 
értékelési kritériumait, és várólistát tesz közzé a község 
weboldalán. Minden bérlakást igénylőnek áttekintése lesz 
arról, milyen a pozíciója a várólistán, hányadik helyen van. 
A várólistát évente 2x aktualizálják, mindig folyó év június 
30-val és november 30-val. Ezzel a kérvényezőknek új kö-
telességük lesz, évente 2x aktualizálniuk kell kérvényüket, 
beleértve a szükséges igazolások leadását is.
A lakást kérvényezőnek az új rendelet alapján kérvényt kell 
benyújtania a lakás kiutalására, mégpedig az előírt nyom-
tatvány kitöltésével, melyet internetes oldalunkon találnak 
az Obecný úrad /Ako vybaviť részben. A kérvényhez csa-
tolni kell a kérvényező és minden közösen megítélt személy 
aktuális havi bevételét, az előző évi havi tiszta keresetről 
szóló igazolást /a kérvényező és a többi bérlő is/, az isko-
lásoknak a gyermek iskolalátogatásáról szóló igazolását /
akinek gyermeke van és nem Tornócon van az állandó lak-
helye/, akadálymentesített lakásnál a rokkantságról szóló 
diagnózist, annak fokozatát is. A kérvényeket a fent emlí-
tett időpontban elbírálják, a kérvényezők pontokat kapnak 
az ÁÉR 1. sz. melléklete alapján, összeállítjuk a kérvénye-
zők várólistáját, mely a képviselőtestület jóváhagyása után 
fél évig lesz érvényben, és rajta lesz a község weboldalán.
Azzal, hogy a gyermekes családokra és a lakással nem ren-
delkezőkre fókuszálunk, szigorítottuk a feltételeket a kér-
vényezőknek. Többek közt nem kérvényezhet bérlakást 
az a személy, aki tulajdonosa vagy résztulajdonosa egy 
lakásnak vagy háznak több mint fele arányban, vagy aki-
nek  lakása be van terhelve /kivételt képez, ha a kérvényező 
bizonyítja a szociális-, lakás- és egészségügyi bizottságnak, 
hogy a ház vagy a lakás, amelynek többségi tulajdonosa, 
lakhatatlan állapotban van és a bizottság megállapítja, hogy 
a kérvény jogos/ vagy ha a személy, aki a többségi tulajdo-
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Társadalmi rovat
   
  Gratulálunk a jubilánsoknak

  Štefan Fábry
   Zuzana Karaszová
   Valéria Kňažková
   Júlia Kaňová
   Ľudovít Žilinský
   Jozef Horváth
   Juliana Žáčiková
   Gizela Legnerová
   Lýdia Kukanová
   Helena Molnárová
   Klára Vágóová
   Juraj Csirik
   Július Végh
   Jozefína Marčeková
   Helena Vaníková
   Klára Valkárová
   Zoltán Molnár
   
  Újszüllöttek

   Jakub Fujdiar
   Vivien Farkasová
   Skarleta Stojková
   Alex Szatmár
   Tobias Götzinger
   Tobias Mónosi
   Laura Marković
   Michal Rudický
   Ema Reháková
   Rebeka Vaneková
   Paula Solíková
   Emily Bakošová
   Samuel Boháč
   Adam Šopor
   Emily Hučková

  Házasságot kötöttek

  Martin Kesely és Klaudia Boháčová
   Marian Klimo és Kristína Gelnická
   Tomáš Šmátrala és Lucia Gofjarová
   Bohdan Švelan és Dominika Stračárová
   
  Elhunytak

  Jozef Heč, 65-éves
   Ladislav Grinai, 72-éves
   Juraj Petrovics, 79-éves
   Juraj Híreš, 47-éves
   Rozália Mihalovičová, 80-éves
   Ferdinand Farkas, 77-éves
   Diana Rudnik Volentierová, 46-éves

nosa volt a lakásnak, háznak, de azt az előző években még a kérvény 
beadása előtt eladta. Azt a kérvényezőt, aki nem jelenti be adatainak 
változását vagy nem aktualizálja kérvényét a meghatározott időben, 
kihúzzák a listáról. E feltételek közül néhány a múltban is érvényes 
volt, csak a betartása nem volt következetes.
Célunk a képviselőtestület által elfogadott norma teljes mértékű be-
tartása. Hisszük, hogy a bevezetett változások pozitív visszhangra 
találnak Önök, lakosaink részéről, s hozzájárulnak a nagyobb átte-
kinthetőséghez a községi bérlakások kiutalását illetően.
Mgr. Nikoleta Vargová

  A község által nyújtott szociális szolgáltatások
A lakosság öregedésével és a nyugdíjkorhatár kitolódásával egyre 
több ember találkozik azzal a problémával, hogy hogyan gondos-
kodjanak beteg szüleikről illetve nagyszüleikről. A múltban, ami-
kor a nők nyugdíjkorhatára lényegesen alacsonyabb volt, mint ma, 
sokan közülük vállukra tudták venni a rokonok gondozását. Ma a 
munkahelyi kötelességek mellett nagyon bonyolult, szinte lehetetlen 
gondozni a beteg szülőket, nagyszülőket, akik a napi feladatok ellá-
tásában segítségre szorulnak, nem tudják magukat ellátni. És éppen 
itt lép a képbe az állam, a helyi önkormányzat és a harmadik szektor.
Tornóc község már régóta nyújt a lakosoknak szociális szolgáltatá-
sokat, mely segít a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő embereken. 
A súlyos beteg, gyakran idős embereknek a község gondozói szol-
gáltatásokat nyújt otthon, vagy a gondozói szolgáltatások házában.
Községünk minden lakosa, aki olyan helyzetbe kerül, hogy egész-
ségi állapotára való tekintettel sem ő, sem a családja nem tudja biz-
tosítani az alapvető gondozást, kérheti a községet, hogy otthonában 
nyújtson ápolói-gondozói szolgáltatásokat. Ezt a terepen végzett 
szociális szolgáltatást, amikor az ápoló az otthonában látogatja meg 
a beteget, a község költségvetéséből fedezik. Bizonyos résszel a lakos 
is hozzájárul, mégpedig az elvégzendő feladatok sokrétűsége sze-
rint, melyekről ápolási szerződés alapján egyeznek meg a községgel. 
A lakosok gondozói szolgáltatásokhoz való hozzájárulása közsé-
günkben a gondozási  segítség széleskörűségét tekintve viszonylag 
alacsony ahhoz a szolgáltatáshoz képest, melyet az ápoló nyújtani 
képes a családnak. Az ilyen gonddal küzdő embernek vagy család-
nak szívesen adunk tájékoztatást a községi hivatalban vagy a www.
trnovecnadvahom.sk weboldalon. E szolgáltatások nyújtásának fel-
tétele a szociális rászorultságról szóló igazolás, melyet  a község ad-
hat ki, az önellátásban legalább II. fokú rászorultságnak kell jelen 
lenni, a háztartás ellátásában illetve az alapvető szociális aktivitások 
megvalósításában. Abban az esetben, ha a lakos egészségi állapota 
annyira súlyos, hogy az otthon ápolás már nem elegendő, a tornó-
ci  gondozói szolgáltatások házában /GHSZ/ is tudunk ápolói szol-
gáltatást nyújtani. A GSZH  a szociális szolgáltatások bentlakásos 
formáját nyújtja, a lakost tehát az intézményben helyezik el, egész 
napos ellátást kap. A létesítményben nyújtott szolgáltatások fize-
tősek, a szolgáltatás módja és az összeg magassága Tornóc község 
7/2019-es számú általános érvényű rendeletével van összhangban, 
mely a szociális szolgáltatásokért fizetendő díjakat szabályozza. Az 
intézménybe olyan lakosokat vesznek fel, akik benyújtották felvételi 
kérelmüket, melyhez csatolni kell az érvényes döntést arról, meny-
nyire jogosult szociális szolgáltatásra. Abban az esetben, ha a polgár 
képes és hajlandó az intézmény szociális szolgáltatási költségét teljes 
mértékben téríteni, nem kell határozat, döntés a szociális szolgálta-
tásra való rászorultságról. Bővebb tájékoztatást a Tornóci Községi 
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hivatalban vagy a www.trnovecnadvahom.sk web-
oldalon kaphatnak.
A községben a szociális gondozást, ápolást eddig 
egy 2012-es ÁÉR próbálta megoldani, de e téren 
változásokra volt szükség. Tekintettel az ottho-
ni ápolási szolgáltatásokra szerzett dotációra úgy 
döntöttünk, e téren meghagyjuk a jelenlegi állapo-
tot és a kliensek e szolgáltatáshoz való hozzájáru-
lását nem változatjuk meg, még ha a jövőben át is 
kell értékelni e szolgáltatások finanszírozását és 
működtetését. Tekintettel a GHSZ gazdálkodására, 
főként a finanszírozást és a kliensek hozzájárulá-
sát kellett megoldani. A gondozói szolgáltatások 
házának kapacitása 16 fő. A községnek, mint fenn-
tartónak biztosítania kell a megfelelő számú kép-
zett munkaerőt. 16 kliensünknek éppúgy meg kell 
kapnia minden szolgáltatást és ellátást, mint a na-
gyobb létesítményben, egészségügyi nővért, szo-
ciális dolgozót, képzett ápolót. Bár a létesítményt 
állami költségvetésből tartják fenn, a munkaügyi, 
szociális és családdal foglalkozó minisztérium 
közvetítésével, ez az összeg azonban nem fedezi az 
összes költséget.    A községnek hozzá kell járulnia 
létesítmény működtetéséhez. Éppen ezért kellett 

átértékelnünk a kliensek szolgáltatásokért kifize-
tett összegét. Az új, 7/20219-es  általános érvényű 
rendelet elfogadásával a gondozásért fizetendő 
összeg 170,40 euróról 210,00 euróra nőtt, a lakha-
tásért fizetett összeg 49,98-ról 120 euróra nőtt, az 
étkezés ára nem változott.
Egy kliensnek tehát az összeg 109,62 eurót tesz ki, 
de a tornóci lakosok a községtől 100 eurós támoga-
tást kapnak.
A GHSZ családi típusú kisebb létesítmény. Minden 
ott dolgozó teljes mértékben képesített, munkáját 
becsülettel végzi, néha még munkaköri köteles-
ségein felül is teljesít, a klienseket pedig gyakran 
családtagnak tekinti.   Célunk a létesítményben 
nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, a 
felszereltség színvonalának növelése, ez évben be-
avatkoztunk a működtetésbe és a létesítmény terü-
letének berendezésébe, a klienseknek szabadidős 
aktivitásokat szerveztünk, fokozatosan rekonstru-
áljuk a fürdőszobát és a szociális helyiségeket. Pro-
fesszionális technikával korszerűsítjük  a mosodát 
és a vasalóhelyiséget. Igyekszünk e rendeletekkel 
javítani a kliensek komforján, és átvinni a létesít-
ményt a 21. századba.      Mgr. Nikoleta Vargová                      

Nyitott önkormányzat
Községünk év eleje óta nagy lépéseket tett afelé, 
hogy nyílt önkormányzata legyen, mely tájékoztatja 
majd a lakosokat a község történéseiről. Sms-rádi-
ót hoztunk létre, melyben jelenleg 350 telefonszám 
van, smartfon applikációnkat pedig 360-an hasz-
nálják. A standard hangosbeszélőn kívül ezen a két 
módon szólítjuk meg lakosaink többségét, szinte 
azonnal. Igyekszünk a hivatalos weboldalt és a fa-
cebook-oldalt is kihasználni a jobb tájékoztatás ér-
dekében. Ezeken az oldalakon a törvényen felül is 
közzéteszünk információkat, s így jobban tájékoz-
tatjuk a lakosságot. Ezen kívül elhatároztuk, hogy 
a lakosoknak biztosítjuk a javaslattétel lehetőségét 
a polgármester felé, hogy az esetleges kérdéseket 
és észrevételeket egyenesen neki címezzék. Célunk, 
hogy a lakosok időben tudomást szerezzenek a köz-
ség készülő eseményeiről, ezért a törvény adta lehe-
tőségeken kívül is informáljuk a lakosokat a készü-
lő vágsellyei CCE /centrum cirkulárnej ekonomiky/ 
célkitűzéseiről, hogy a lakosok időben véleményez-
ni tudják azt. Épp ezen applikációknak köszönhe-
tően /melyeket ez évben vezettünk be/ tudjuk a hi-
vatalos táblán és a hangosbemondón kívül is  350 
mobiltelefonba sms-, és további 360-ba telefonos 
applikáció segítségével eljuttatni ezt az informáci-
ót. Ki merjük jelenteni, hogy az információk ilyen 
jellegű terjesztése, mely közvetve vagy közvetlenül 
érinti a község lakosait, még nem volt a község tör-
ténelmében. Hisszük, hogy ezeket a lépéseket ve-
lünk együtt értékelik, s ezt meg is szeretnénk tarta-
ni, sőt javítani rajta.            Mgr. Oliver Berecz

A Szlovák Nemzeti Felkelés 75. évfordulója
A Szlovák Nemzeti Felkelés a második világhábo-
rúban a hazai szlovák ellenállás fegyveres felkelése 
volt a német katonaság szlovák területre lépése ellen. 
1944. augusztus 29-én kezdődött, amikor Ján Golian, 
a vezérkar tábornoka kiadta a jelszót ”Začnite vysťa-
hovaním”, mellyel jelt adott a fegyveres ellenállás 
megkezdésére. 
Megkezdődött a borzalmas terror és vérontás idősza-
ka a felkelés résztvevőivel, de az ártatlan civil lakos-
sággal szemben is. Megérezte ezt Ján Golian anyja, 
testvére és több rokona is, akiket 1944. december 24-
én községünkből koncentrációs táborba hurcoltak. A 
háború után csak sógornője, Júlia tért vissza.
A fasiszták 93 községet gyújtottak fel, a háború után 
211 tömegsírban 5 304 áldozatot találtak. A Vörös 
Hadsereg a Duklai hágón keresztül érkezett a fel-
kelők segítésére, miközben nehéz harcokat vívott. Az 
első katonák 1944.10.6-án keltek át a hágón. Megkez-
dődött Szlovákia felszabadítása. 1944. november 3-án 
Pohronský Bukovec-ben fogságba esett Ján Golian és 
Rudolf Viest, később Besztercebányán, Pozsonyban 
és Berlinben hallgatták ki őket. A Flossenburgi kon-
centrációs táborban veszett nyomuk, ahol 1945 már-
ciusának egyik napján kivégezték őket…
Szlovákiában, mely háborús hagyományok nélküli 
ország, a SzNF egyike volt  az idegen megszállás el-
leni jelentős fegyveres fellépéseknek. Fontos politikai 
aktus volt, mellyel a szlovákok a Hitler-ellenes koalí-
cióhoz csatlakoztak. A Szlovák Nemzeti Felkelésnek 
köszönhetően érezhette magát Csehszlovákia a má-
sodik világháború után a győztesek oldalán.
I. Mesárošová
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A falu életéböl

Búcsú a nyártól…
A Nyárbúcsúztató immár a barátokkal, ismerősök-
kel való találkozás kedves és kötetlen formájává 
vált. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén a 
helyi kultúrház udvarán rendeztük meg. 2019 szep-
tember 21-én pontban déli 12-kor meggyúlt  a tűz 
a katlanok, bográcsok alatt. 14 
versenyző csapat készített fi-
nom gulyást a látogatóknak sa-
ját bevált receptje szerint. A Tor-
nóci Fakanál a Nyárbúcsúztató 
elmaradhatatlan részévé vált, 
s nagy örömmel tölt el, hogy 
bekapcsolódnak a falunkban 
működő szervezetek és egyesü-
letek, de a környező falvak ér-
deklődői is. Sok versenyző csa-
pat nem csak a gulyás főzését 
tartja kötelességének, hanem a 
sátrát is feldíszíti és egyenruhába öltözik., így lehet, 
hogy jövőre már a legeredetibb sátor és a legszeb-
ben öltözött csapat versenyét is meghirdetjük…
Magát a Nyárbúcsúztatót Majka Pešková moderá-
tor, a képviselőtestület sport-, iskolaügyi-, ifjúsá-
gi- és kulturális bizottságának tagja nyitotta meg, s 
vele együtt Mgr. Oliver Berecz 
polgármester is üdvözölte az 
egybegyűlteket. A gyerekeket 
dalaival és vidám műsorával 
Viktor szórakoztatta. Minden 
gyerek kipróbálhatta a kapura 
lövést floorball-ütővel, az aka-
dály nélküli futást és a habnyíl-
lal való lövést. Mindenki, aki 
bekapcsolódott a versenybe, 
édes jutalmat és kis ajándékot 
kapott. A helyi könyvtár könyv-
börzét rendezett, ahol az érdeklődők szimbolikus 
összegért vásárolhattak. Természetesen az arcfes-

tés sem maradhatott el, Sylvia és Marika most sem 
okozott csalódást.  Volt mit sürögniük, akkora volt 
az érdeklődés. A táncos programot a vágsellyei Sisa 
Zustáková adta elő, csatlakoztak hozzá a jelen lévő 
gyerekek is, akik sokat pörögtek, táncoltak.
Amíg a jelenlévők jól szórakoztak, a bíráló bizottság 

Szabó Betka, Ing. Peter Gašpie-
rik, Katarína Batyková és Mari-
ka Józsová elnöknő összetétel-
ben kiértékelte a gulyásfőzést. 
A Tornóci Fakanál győztesét 
Mgr. Berecz hirdette ki, aki 
gyönyörű festett vágódeszkát 
ajándékozott minden csapat-
nak. A harmadik a Korytnačky 
csapat lett, a második helyet 
a Csemadok szerezte meg, a 
győztes pedig a DiaNo csapat 
lett. A vigaszdíjat ez elnöknőtől 

a tornóci Fit klub vehette át. A jó hangulatot a Faj-
Nóta biztosította, amely a késő esti órákig zenélt a 
jelenlévőknek.
Nagy köszönet jár a sport-, iskolaügyi,-, ifjúsági- és 
kulturális bizottság tagjainak, akik hozzájárultak a 
rendezvény színvonalához – Martin „Slíž” Hajdú-

nak a hangosításért, PaedDr. Ró-
bert Mittermayernek a játékok és 
versenyek előkészítéséért, Sylvia 
Hlavatának az arcfestésért, Maj-
ka Peškovának a moderálásért. 
Köszönjük a községi hivatal dol-
gozóinak, akik megszervezték az 
akciót, a községi önkormányzat-
nak, a támogató szervezeteknek, 
egyesületeknek, akik bekapcso-
lódtak, s elsősorban Önöknek, 
akik részt vettek a rendezvé-

nyen. Mindnyájuknak őszintén köszönjük!
I. Mesárošová  

TŰZOLTÓHÍRADÓ
Ez évben községünkben az önkéntes tűzoltók hozzá-
fogtak Szent Flórián szobrának rekonstrukciójához. 
Ezt a szobrot 1924-ben, az önkéntes tűzoltóság meg-
alakulásnak 50. évfordulójára állították.
Hogy miért van minden községben, városban ilyen 
szobor, és ki is volt Szent Flórián? A római tartomány-
ban született abban az időben, amikor a római császár 
uralkodása alatt üldözték a keresztényeket. Flórián ez-
redes volt a császári légióban és 304-ben fellépett 40 
elfogott és bebörtönzött keresztény legionárius védel-
mében. A kiszabadítási kísérletért elfogták, vízbefojtás 
általi halálra ítélték. 304. május 4-én végezték ki. Ezért 
május 4-én az ő emlékének adózunk.
A legfontosabb, amiért Szent Flórián a tűzoltók pat-
rónusa lett, a jelleme és bátorsága volt. Életét áldozta 
azért, hogy megmentsen további 40 katonatársat, akik 
keresztények lettek. Bátorsága, elszántsága és saját éle-

tének kockáztatása az, ami Szent Flóriánt a tűzoltók 
és mentők méltó védőszentjévé avatta. A tűzoltók pat-
rónusának kultusza egész Közép-Európában elterjedt.
Flóriánt, mint római tisztet vagy katonát ábrázolják si-
sakkal a fején, bal kezében zászló, jobb kezében vízzel 
teli edény, mellyel az égő házat öntözi. A rekonstruk-
ció idején megkarcolták a szobor talapzatát, melyre a 
szobrot helyezték, ellopták a padot, melynek betonalja 
még meg sem tudott kötni. De találtunk egy adomá-
nyozót, aki hozzájárult az új pad megvételéhez. KÖ-
SZÖNJÜK! Köszönjük a községi hivatalnak az anyagi 
támogatást és köszönet illeti az ügyes kezű tűzoltókat 
is. Ima Szent Flóriánhoz: 
„ mindenható és kegyelmes Isten, Te adtál szent Flóriánnak 
erőt ahhoz, hogy kibírja a kínvallatás minden gyötrelmét. Se-
gíts nekünk, akik ma ünnepeljük győzelmét, hogy a Te sege-
delmeddel győzedelmeskedjünk a rosszal és a gyűlölettel szem-
ben, s helytálljunk minden veszélyben.”
Katarína Jarošová, az önkéntes tűzoltók elnöke
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…iskolásaink életéből…
A 2019/2020-as tanév Tornócon az iskola vezetésé-
ben beállt változásokkal kezdődött. Az ideiglene-
sen kinevezett igazgató Mgr. Miriam Žigová lett, 
aki kezdettől fogva felelősségteljesen állt hozzá 
funkciójához. Elsődleges feladata az volt, hogy a 
szünidő alatt az iskolakonyhát és étkezdét úgy ké-
szítsék elő, hogy alkalmas legyen az „ingyen ebé-
dek” programra. Sajnos, meg kellett állapítanunk, 
hogy ez a program elsőssorban a 
gyerekeket tartja szem előtt, s az 
iskola és a fenntartó költségeit és 
az anyagi hátteret illetően nem 
volt teljesen átgondolva. Az étkez-
dében kicserélték az ételkiadó ab-
lakot, mosogatógépet és ún. kon-
vektomatot vettek. BRKO raktár is 
épült. A konyhába új munkaerőket 
is felvettek. Természetesen az étel-
kiadás elektronikus formájára is 
át kellett térni, így az aSc agendá-
ban megvásárolták a chipes étkeztetési programot, 
mely az iskolalátogatásra kapcsolódik. Szeptember 
folyamán meg kellett küzdenünk a program gond-
jaival és működtetésével. Reméljük, sikerült.
Az új tanév beindult, szinte észre se vettük. A fenn-
tartó Tornóc község anyagi támogatásával mun-
kafüzeteket vettünk minden gyereknek az idegen 
nyelv tanításához, elsőseink belépéskor tanszer-
csomagot kaptak 45 euró értékben. Tornóc község 
30 euróval járult hozzá minden kis elsős költségei-
hez, amit  ez úton is szívből köszönünk. 
A szeptemberi akciók közül legalább néhányat em-
lítek: Fehér Ceruza gyűjtés, Jó 
ollót kívánok – Kirigamy, a VI-
TIS „ifjú focireménységek” baj-
noksága, célirányú tornák, őszi 
termések kiállítása, mezei futás 
Vágsellyén, járási atlétikai baj-
nokság - Melicherčík és Mut-
kovič emlékverseny, melyen 
1. helyet értünk el - 60 méteres 
futás ifjabb diákoknál, 2. hely 
ifjabb diákok magasugrásában, 
3. helyezés fiatal diáklányok tá-
volugrásában, 3. helyezés a fiatalabb diákok súly-
lökésében és 1. hely ezen kategória stafétafutásá-
ban. Úgy gondolom, hogy a 2019/2020-as tanévet 
jól indítottuk, a győzteseknek gratulálunk!
Hisszük, hogy ez a tanév mindnyájunk számára si-
keres lesz és mindenkinek a jól levégzett munkából 
adódó örömet kívánok.
Katarína Tusková

…az óvodások életéből…
A 2019/2020-as új tanév a gyermekek vidám kaca-
gásával indult. Az óvó nénik türelmetlenül várták 

az új és „öreg” ovisokat. Jöttek is szép számmal, 
mosolygósan, türelmetlenül, kissé rémülten. De 
az első nap után tudták, hogy az óvó nénik értük 
vannak itt, azért, hogy sok új dologra megtanítsák 
őket, hogy új barátokkal ismerkedjenek meg s éle-
tük felejthetetlen időszakát éljék meg.
Az ősz is érdekes akciókkal és rendezvényekkel teli 
időszak lesz. Már részt vettünk a „ Simsalala” ze-
nés fellépésen, az óvodások aktívan bekapcsolód-

tak a község újszülötteinek 
köszöntésébe. A közeljö-
vőben örülünk a nyugdíjas 
otthonban tett látogatásnak, 
ahol versekkel, énekekkel 
köszöntjük az időseket. 
Idén sem hagyjuk ki az őszi 
kézműves foglalkozásokat, 
ahol a gyerekek a szülők 
segítségével csodálatos őszi 
dekorációkat készítenek.
Mgr. Martina Horváthová, az óvo-
da pedagógusa 

Nyárutó a gulyásfőzés jegyében
Mint minden évben, most is megrendezésre került 
a Tornóci Fakanál rendezvény, ahol gulyásfőző 
verseny is volt. Az akció szeptember 21-én zajlott 
a kultúrház udvarán Tornóc Község védnöksége 
alatt. A versenybe összesen 14 csapat kapcsolódott 
be. Idén a „Teknőcök” csapatát az iskola és óvoda 
pedagógusai és alkalmazottai alkották. Minden 
csapat  egyedi receptjén kívül sátra feldíszítésével 
és különféle sós és édes finomságokkal próbálta 
lenyűgözni a zsűrit, ezeket a látogatók is megkós-

tolhatták. A rendezvény baráti 
légkörben zajlott, nem hiány-
zott a jó zene és a gyerek- il-
letve felnőtt versenyek sem. Itt 
adták át a „Futás Karolinkáért” 
akció bevételét és az önkéntes 
adományokat Udvaros Karo-
linának. Róbert Andráši vág-
sellyei képviselő Karolinka 
szüleinek 2.250 eurót adott át, 
mely rehabilitációját szolgálja 
a pőstyéni Adela centrumban. 

A „Teknőcök” elnevezésű csapatunk a versenyben 
3. lett. Nagyon örültünk, mintha csak megnyertük 
volna. A kiértékelés és a díjátadás után élő zene 
mellett kötetlen szórakozásra került sor, és a disco 
sem hiányozhatott. 
Mgr. Lenka Vargová

Őszi gyümölcs- és zöldségkiállítás 
az iskolában

Az ősz csodás színekben pompázó, beérett termé-
seket hozó időszak. Beköszöntésével a természet 
is változik. Iskolánk egy egész hetet az ősz han-
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Sportolunk, utazunk, szórakozunk…
Nyugdíjas egyesületünk tevékenysége az előző hó-
napokban sem lankadt. Ami a sportaktivitásokat 
illeti, öt rendezvényen is részt vettünk. Májusban 
mindjárt 2 kihívás is volt: a seniorok járási sportjá-
tékai Močenokban, ahol a különféle sportágakban 
3x második és 1x harmadik helyezést értünk el. A 
Vágsellyén rendezett tekebajnokságon négy csapat 

közül az 
első helyet 
szereztük 
meg, a 
nők kate-
góriájában 
pedig a 
legmaga-
sabb pont-
számot is. 
Júniusban 
részt vet-

tünk a treking-pálcákkal gyaloglás további évfo-
lyamán, melyet a vágsellyei nyugdíjas egyesület 
szervezett a téli stadionban. Nyolc tagunk közül az 
első tíz között hárman végeztek, a 2.6. és 7. helyet 
szerezték meg. Júliusban a vágsellyei egyesülettel 
karöltve megszerveztük a seniorok kerületi sport-
játékát, ahol tornóci képviseletünk dobásban má-
sodik-, 100 méteres futásban pedig harmadik lett.
Klubunk a kultúrával való ismerkedés céljából is 
többször útra kelt. A TV JOJ Inkognito műsorának 
nyilvános felvételére utaztunk Pozsonyba, meg-
látogattuk az oroszlányi csokoládé manufaktúrát 
és bányamúzeumot, a szlovák parlamentet, a po-
zsonyi vár reprezentációs helyiségeit, voltunk a 
palárikovoi vadászkastélyban, ahol a fürdésnek, 
relaxálásnak és wellnessnek hódoltunk. Utazást 
szerveztünk Budapestre a magyar parlamentbe, 
júniusban pedig a myjavai nemzetközi folklórfesz-
tivál 60. évfolyamára. Augusztusban részt vettünk 
a 25. oroszlányi falunapokon. Ezen a rendezvé-
nyen Tornóc község képviseletében Berecz Olivér 
polgármester is jelen volt a versenyző házaspárral, 
Marikával és Lacival, akik „Maria Banda a Vágról” 
néven indultak. Hogy is lehetett volna másként, 
minthogy kilenctagú csapatunk pacalpörköltjéért 

az első díjat hozza haza. Gratulálunk!
A kirándulásokon és sporton kívül megrendeztük 
a hagyományos, 3 napig tartó húsvéti kiállítást és 
kézműves foglalkozást, mely nem csak a felnőtte-
ket, hanem a gyerekeket is vonzotta.
Mivel elnöknőnk egyúttal a Šaľafest előkészítő bi-
zottságának is tagja, ezen jótékonysági akción is 
részt vettünk, mégpedig kreatív tagjaink kézműves 
foglalkozásaival, többek közt Martuška hagyomá-
nyos mézeskalácsaival. A rendezvényt oroszlányi 
barátaink is támogatták, akik megsütötték elhíre-
sült lángosukat. A következő évfolyam a tornóci 
Karolinka részére lesz megrendezve. Segítettünk a 
gyermeknapi események szervezésében is, mégpe-
dig gyermekeknek szóló kézműves foglalkozások-
kal.
Új ötletet próbáltunk ki jubiláns tagjaink megün-
neplésére. Mindnyájan összejöttünk a klubban, 
akik kerek évfordulót ünnepeltek 2019 első félévé-
ben. A Hubert íjásztérségben július végén zajlott a 
2019-es baráti sportnap a seniorok számára. Orosz-
lányi barátainkkal együtt tornáztunk és három 
sportágban versenyeztünk: labdadobás célba és tá-
volba, pe-
tang. A 
f i n o m 
g u l y á s 
és frissí-
tő után 
h a r m o -
n i k á n á l 
é n e k e l -
tünk, tán-
c o l t u n k . 
A kilenc 
győztes trófeából tagjaink ötöt, oroszlányi bará-
taink pedig négyet hoztak el. Ezt a rendezvényt 
anyagilag Nyitra Megye támogatta. Köszönjük a 
többi szponzornak is, aki hozzájárult valamelyik 
rendezvényünkhöz. Köszönet illeti Tornóc közsé-
get Berecz Olivér polgármester képviseletében, a 
Hubert Íjászklubot, a Láng-udvart, Ing. František 
Mrázikot és azokat is, akik nem kívánják megne-
vezni magukat.
Köszönjük!
Mária Hrabovská, az egyesület elnöke     

gulatát idézve töltött. Szeptember 20. és október 3. 
között iskolánkban gyümölcs- és zöldségkiállítást 
rendeztünk. 
A tanulók szüleikkel együtt kreativitásukról, ügyes-
ségükről tettek tanúbizonyságot és készek voltak 
valami eredetit alkotni. Igyekezetük eredménye-
ként csodás gyümölcs-zöldség dekorációk kerültek 
ki a kezük alól, melyek a földszint bejárati részét dí-
szítették. A gyerekek a termésekből  valóban színes 
csodákat alkottak. Természetesen a tökfaragás sem 

hiányozhatott. A kertek, melyekről gondoskod-
tunk, gazdag termést hoztak. A természetes díszek 
készítésébe csaknem az egész alsó és felső tagozat 
bekapcsolódott. 
A kiállítást megtekintő látogatók nem fukarkod-
tak a dicsérettel. Tényleg nagyon hálásak vagyunk, 
hogy mindig számíthatunk a szülők támogatására, 
akik nem csak otthonuk, hanem az iskola esztétikai 
kinézetét is fontosnak tartják és támogatják.
Mgr. Ivana Očenášová      
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Nyár a horgászterületeken
Már szinte megszokjuk a néhány idény óta tartó klimatikus változá-
sokat, melyek főleg a nyári hónapokban jelentkeznek hosszan tartó 
szárazsággal és magas hőmérséklettel. A hőség és a csapadékhiány 
egyrészt a halastavak vizének elpárolgását, a folyók vízszintjének 
csökkenését okozza, ahol alacsony a vízáramlás és felmelegszik a 
víz, mely végső soron minden víztől függő élőlény életét befolyásolja. 
A fő horgászidényt is befolyásolták ezek a változások, annak ellenére, 
hogy sikerült néhány díszpéldányt kifogni, a horgászat viszont sokkal 
nagyobb erőfeszítést igényelt, miközben kerestük a módszereket, az 
etetést, a nappali időt, amikor a halak a magas hőmérsékletnél lega-
lább egy kicsit aktívabbak voltak.
A falunap keretében a Vermek tónál ha-
gyományos gyermek-horgászverseny zaj-
lott. A szépen rendbe hozott környezetben 
a gyerek horgászok és azok a gyerekek 
is, akik majd azok lesznek, kifoghatták a 
halakat és szüleikkel együtt örülhettek a 
zsákmánynak. A versenyről bővebb tájé-
koztatást a www.srztrnovec.sk webolda-
lon olvashatnak. Júliustól szeptemberig a 
halastavak partjainak kaszálása zajlott, s 
az etetés is rendszeresen folytatódott, bár 
kisebb adagokban a már említett magas 
hőmérséklet miatt, mert akkor a halak se 
fogadják olyan intenzíven a táplálékot. Folytatódott a Vermek biológi-
ai iszaptalanítása. A baktériumok hatása főleg abban nyilvánult meg, 
hogy a vízben tevékenységüknek köszönhetően elég oxigén volt 
még a legmagasabb vízhőmérséklet idején is. Ahogyan Önök közül 
többen fel is fedezték, az Amerika III. halastó mellől eltávolítottuk az 
összes szeméttartót a szemeteszsákokra. Jóindulatból helyeztük el, 
de figyeltük, s ezekbe a zsákokba kommunális hulladékot is raktak, 
piszkos pelenkát, ruhát, cipőt, stb. Tehát olyat, amely nem függ össze 
a horgászattal.
Csak a brigádban részt vevő tagok tudják, mennyi időbe tellett, míg 
kiszedték és osztályozták a szemetet, milyen eszközöket használnak 
hozzá, mi mindennel találkoztak osztályzás közben, a bomló biológiai 
hulladék bűzéről már nem is beszélve, melyet szintén oda dobáltak ki.
Valaki azt mondhatná, hogy nem minden szemetet a horgászok hagy-
nak ott. Sajnos, ez nem így van. Ez mind a horgászok felelőssége, 
mégpedig abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy egyrészt a hor-
gászterületeket a horgásztörvény és a rendeletek értelmében köte-
lességük lenne tisztán tartani, másrészt a horgásznak úgy kellene 
viselkednie a természetben, ahogy minden kedvtelését űző viselkedik 
hobbija tárgyával. A víz és a környező partszakasz olyan hely, ahol 
kedvtelésünknek hódolhatunk azzal, hogy a fogás élményt és hasznot 
is jelent számunkra. Tapasztalatból tudjuk, hogy ahogyan a horgászok 
a zsákmányhoz viszonyulnak, olyan a természethez való viszonyuk is.
Az Amerika III. környékének tisztaságára különösen ügyelünk, hiszen 
a falu közvetlen közelében van, ide járnak a lakosok, akik annak alap-
ján, hogyan tartjuk rendben a halastavat, nem csak a vezetőséget, 
hanem a szervezet össze tagját is kritizálják.Augusztusban a Ver-
mek halastónál ellenőrző fogásokat végeztek, melyből kitűnt, hogy a 
pontytenyészet nem olyan sikeres, mint amilyennek az etetés inten-
zitása és a táplálék mennyisége alapján lennie kéne, mivel sok amúr 
és kárász is van itt, s ezek hamarább feleszik a tápot, még mielőtt a 
pontyok hozzájutnának. Kénytelenek leszünk a kárászok és amúrok 
legalább egy részét lehalászni, aztán meglátjuk, hogy gyorsabban 
szaporodnak-e a pontyok. 
A Vágsellyei Városi Szervezet vezetőségének 2019.6.21-én hozott 
határozata alapján 2019. augusztus 23-25-én ellenőrző horgászatra 
került sor a halak egészségi állapotának felmérése céljából, az ezüst-
kárászok szelektív pusztulása után. Egyúttal ekkor végeztük el a har-

csák fogását is. A halastónál e célból 15 harcsafogó gyűlt össze, hogy 
a viszonylag kis tóból harcsát fogjon ki. Ez a halfajta itt minden méret-
ben megtalálható. A csapdával fogott halak horgászásánál a kifogott 
halak egészségi állapotát is ellenőrizték, s megállapítást nyert, hogy 
a halaknál semmi jele sincs a különféle bőrbetegségeknek, paraziták-
nak vagy üszkösödésnek. A horgászbotok felállítása után a harcsák 
kapására vártunk. A meleg és fojtó időben azonban, amikor éjjel se 
csökkent 20 fok alá a hőmérséklet, két éjjel és két nap sem akadt 
kapás, a horgászok legnagyobb igyekezete ellenére se, pedig minden 
lehetséges és megengedett halászati formát megpróbáltak.
Frissítőként őzgulyás készült, melyhez a nyersanyagot vadászkol-

légáink biztosították. Az ügyes szakács-
nők finom kalácsot is sütöttek, mely egy 
csésze kávéval megkoronázta a rendez-
vény hangulatát. Annak ellenére, hogy 
semmilyen harcsát se fogtunk, köszönjük 
mindenkinek, aki szabadidejét feláldozva 
részt vett ezen az akción.
Augusztus utolsó szombatján a vágsellyei 
szervezet vezetőségi tagjai az Amerika 
III. halastónál ünnepelték a Horgászszö-
vetség Vágsellyei Városi Szervezete 
elnökének, a HSz Zsolnai Tanácsa tagjá-
nak, JUDr. Tímár Tibornak a hatvanasát. 
Ezúton is gratulálunk, kívánunk neki jó 

egészséget és töretlen munkakedvet a szervezet átalakításában. 
Nagy megtiszteltetés volt számunkra a Szlovák Horgászszövetség 
elnökének Emanuel Seemannak a részvétele is, aki hagyományosan 
horgásszá avatta az ünnepeltet.  A halőrök tevékenysége a szezon 
idején főként az igazolványok kompletizálásának ellenőrzésére, a fo-
gások és azok idejének beírására, a fogások szabályos befejezésére 
és főként az új horgásztörvény néhány vitás paragrafusának megvilá-
gítására irányult. Súlyosabb vétségeket egy kivételével nem állapítot-
tak meg, egy esetben a Vágon tagjaink nem viselkedtek horgászhoz 
méltóan, ennek semmi köze nem volt a halászathoz és a kollegialitás-
hoz. Bízzunk benne, hogy együtt megtaláljuk a módját annak, hogy 
horgászterületeinken az ilyen esetek ne ismétlődjenek meg, és ne 
keltsék szervezetünk rossz hírét.
Szeptember 21-én került megrendezésre az immár 5. Nyárbúcsúz-
tató, mely számos gyermekrendezvénnyel gazdagodott, volt zenés 
produkció és hagyományos gulyásfőző verseny is.
Az utolsó két évfolyamba nem kapcsolódtunk be, de mint az első két 
év győztesei, és mint horgászok, elhatároztuk, hogy újra szerencsét 
próbálunk az egyre nagyobb és jobb konkurenciával szemben. Csa-
patunk neve PETROV ZDAR volt, Gyepes Tamás, Vincze Lajos és 
Ing. Jozef Belovič alkotta. A tematikusan felállított sátor alatt őzből, 
dámszarvasból és birkából készült gulyás rotyogott. De hogy hűek 
maradjunk magunkhoz, a vendégeknek sült pontyot és amúrból ké-
szült „haltöpörtyűt” is készítettünk. Még ha reggel érezni lehetett is 
a közelgő ősz hűvös leheletét, a főzés szép napos időben, jó hangu-
latban zajlott. A bíráló bizottság kiértékelte a mintákat és kihirdette az 
első három győztes csapatot, akik pénzbeli jutalomban részesültek. A 
többi résztvevő a részvételért szépen kidíszített tematikus vágódesz-
kát kapott. A víz fokozatos lehűlésével megkezdődött a halastavak 
őszi betelepítése. Elsőként a Vízállást és az Amerika III-at telepítettük 
be nagyszájú fogassal. Október első feléig el kellene végezni mindkét 
horgászterületen a pontyok telepítését. Mivel a horgászási méretet 
túllépő nagyságú pontyokat telepítenek, a halastavakon tilos lesz a 
pontyok horgászása.
Végezetül mindenkinek köszönjük, aki bármi módon hozzájárult az 
elmúlt időszakban tevékenységünk fellendítéséhez, az ez évi idény 
záró hónapjaira pedig erőt, egészséget és további horgászsikereket 
kívánok!               
Petrov zdar! a tornóci horgászszervezet vezetősége
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Sharm el Sheik, Egyiptom – 2019. júli-
us 24. - augusztus 4. – a hőségben ara-

nyat érő ezüst
Sára ismét bebizonyította, mekkora harcos. A felké-
szülés problémáinak ellenére – mellyel több sportoló 
is küzd a bezárt vágsellyei uszoda miatt – nagyon igé-
nyes felkészülést sikerült abszolválnia heti tíz edzés-
egységgel, ebből 5 Győrben, 5 Galántán zajlott.
Mint a szlovák válogatott tagja, a 16. junior világbaj-
nokságon indult három sportágban: 
100 m-es uszonyúszás, 50 m-es uszo-
nyúszás és 50 m-es gyorsmerülés. Nem-
csak a levegő hőmérséklete /44 Celsius 
fok/, hanem a medence átmelegedett 
vize is nehezítette a jó eredmény el-
érését. Az igényes feltételek mindenkit 
egyformán érintettek, a legfontosabb 
volt alkalmazkodni és  minden apró-
ságra, minden másodperctöredékre is 
odafigyelni, mely a sprintőr sportágak-
ban sikert  vagy kudarcot hozhat. 
Az első 100 méteres PP bevezető edzé-
sén Sára teljesítette a döntőbe jutás fel-
tételeit, a negyedik legjobb idővel került 
be. A délutáni döntőben új szlovák női 
rekordot úszott, amikor 41,91 másod-
perccel saját rekordját döntötte meg. Ez 
az igényes konkurenciával szemben a 6. helyre volt 
elég. Másnap az 50 PP-ben Sára ismét teljesítette a fel-
tételeket, és precíz teljesítményével bejutott a délutá-
ni döntőbe. A szlovák csapatból mindnyájan feszült-
séggel és várakozással teli órákat éltünk át. A döntő 
magával ragadó és különösen kiegyensúlyozott volt. 
Sára második helyet szerzett Szlovákiának, és 14 éve-
sen majdnem junior világbajnok lett 18,72 s idővel.
A siker után várakozással tekinthettünk Sára kedven-
cére, az 50 RP-re. 50 m-en levegővétel nélkül, ilyen 
meleg vízben és ilyen színvonalon gondokat okoz-
hat a  gyorsaság és a levegőhiány is. A döntőbe ju-
tás kiválóan sikerült. A koraesti döntőben, ahol Sára 
jól felkészült volt és kiválóan összpontosított, sokat 
izgultunk  az esélyes orosz, ukrán és török verseny-
zőkkel való megmérettetésben, de főként azért, hogy  
szlovákiai meglepetés szülessen nemzetközi poron-
don. A kiegyensúlyozott döntőben az érintés után a 
táblán nem jelent meg semmilyen eredmény. Csődöt 

mondott a technika. Egy világbajnokságon  ilyen do-
lognak nem szabadna előfordulnia.  Ez esetben kézi 
mérést végeznek. A zsűri 2 óra elteltével hirdetett 
eredményt. Sára a 7. helyen végzett. Kissé keserű szá-
jízzel fejeztük be a 16. uszonyúszó junior bajnoksá-
got. De hosszú idő után a szlovák juniorúszás tekin-
télyre és jó hírnévre tett szert.
A fiatal tornóci születésű lány jóvoltából Szlovákia 
láthatóvá vált. „Szívünk csücske” továbbra is készen 
áll a versenyekre nem csak a medencében, hanem 

Szlovákiában a nehezített körülmé-
nyek között is, melyek az úszóspor-
tot uralják. Ismét igényes időszak 
vár ránk a vízhez jutás terén. Célunk 
a poznani világkupa aranydöntője, 
ahol Sára is esélyes, továbbá vár ránk 
a világifjúsági találkozó Kecskemé-
ten, és két szlovák verseny is. 
Ez úton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden szurkolónak, támo-
gatónak, a községi önkormányzat-
nak, a lakosoknak a gratulációkért, 
a támogatásért, s mindenkinek, aki 
lehetővé tette a felkészülést: Tibor 
Jakoda edzőnek, Jozef Belickýnek, 
Vágsellye polgármesterének a segít-
ségért, Otokár Klein érsekújvári pol-
gármesternek, aki az úszási lehetősé-

gek biztosításában segített, a Galántai Kodály Zoltán 
Gimnázium igazgatójának az edzési lehetőségért, va-
lamint a győri uszoda csapatának, a Hurrican sport-
klubnak és Patrik Ščasný edzőnek, Eliška Bori Faru-
sovának és Peter Borinak, valamint feleségemnek, 
aki Sárát az úszás felé terelte és biztosítja a szállítás 
összes logisztikáját, Rebeka lányomnak, aki nagyban 
támogatja nővérét.
Hisszük, hogy nemsokára remény csillan fel a vág-
sellyei uszoda megnyitásával kapcsolatban is. Szlo-
vákiában 50 méteres uszodából jelenleg csak öt van!
Sára ez évi szlovákiai női rekordjai:
1716 50 RP SUBA Sara Hurrican, Eger - Magyarország
4214 100 PP SUBA Sara Hurrican, Žilina
1845 50 PP SUBA Sara Hurrican, Bratislava
1715 50 RP SUBA Sara Hurrican Miami - USA
4191 100 PP SUBA Sara Hurrican, Sharm el Sheik – Egyip-
tom
PaedDr. Suba Imre, PhD.  

Az önkéntes tűzoltók versenye a polgármester serlegéért
2019. 8.3-án került sor az önkéntes tűzoltók sportversenyére a polgár-
mester serlegéért. Két támadási kategória volt – sport, és a klasszikus 
férfi és nő. A versenybe 12 község jelentkezett be (Poľný Kesov, Veľké 
Ripňany, Farkasd, Réte, Blatné, Vága, Gáň, Deáki, Šaľa-Veča, Lužianky, 
Kostolný Sek és  Tornóc).
A sport kategóriában Poľný Kesov lett az első 13.30-as idővel, a másik 
Kostolný Sek /17.85/, a harmadik pedig Gáň /18.35/. A klasszikus kate-
góriában az első helyen Farkasd végzett 21.89, a második Lužianky lett 
24.72 idővel és a harmadik Tornóc /34.31/. 
GRATULÁLUNK! 
Katarína Jarošová, a DHZ elnöke 
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Az Európa Bajnokságot a 
SLOVAKIA 1 csapata nyerte

Augusztus 18-24-én került sor a 2019-es HDH IAAF 
3 D Európa Bajnokságra. A verseny a varíni Fatranka 
víkendház csodás környezeté-
ben zajlott. A mi Hubert Arrows 
klubunkból Benjamín Kun, 
Dušan Horváth, Ladislav Da-
rázs és Roland Keseli vett részt.
A TRLB /long bow/ kategóriá-
ban Ladislav Darázs ezüstérmet 
szerzett. A BB /bare bow/ kate-
góriában Benjamin Kun a 13.,  
Ladislav Kajma a 15., Marián 
Bosý a 19., Dušan Horváth a 20. 
és Roland Keseli a 12. lett.
Benjamin Kun és Ladislav Kaj-
ma egyúttal a SLOVAKIA 1 csapatának is tagja volt, 
a csapatversenyben 31 különböző országból érkezett 
csapat harcolt a hatos döntőbe jutásért. A döntőbe 5 

/!/  magyar csapat és a SLOVAKIA 1  csapata került 
be.
A döntőben a SLOVAKIA 1 Peter Málek, Marian 
Chudík, Benjamin Kun és Ladislav Kajma össze-
tételben indult, nem ijedt meg a magyar túlerő-

től, ahol kiváló íjászok verse-
nyeztek. Szuverénül győztek, 
és Európa-bajnokok lettek. Itt 
igazolódott be, hogy a tavalyi 
moosburgi VB-n szerzett arany 
nem volt véletlen.
Néhány adat a bajnokságról: 
a résztvevők száma az eredménylista 
alapján   515
Szlovákiából 160 íjász versenyzett
a résztvevő országok száma 13 (In-
dia, Portugália, Dánia, Svédország, 
Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 

Csehország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, 
Németország, Szlovákia)
 Ladislav Kajma     

Dynamo Tornóc futball-klub
A Norbert Szikora edzővel való megegyezés után - aki 
mint az A csapat edzője folytatja az együttműködést 
– a minifutball után megkezdtük a nyári felkészülést. 
Az edzéseken és baráti mérkőzéseken a játékosok 
többsége részt vett, jó minőségű elő-
készítést abszolváltunk, és ezt kivá-
ló ellenfeleink is igazolták.
Az átigazolási időszak idején igye-
keztünk megerősíteni a csapatot, 
így fokozatosan érkeztek hozzánk 
illetve csapatunkat erősítették a kö-
vetkező játékosok: Peter Hrebík (FK 
Veča), Marek Žigárdi (FK Močen-
ok), Patrik Marček (U19 Duslo Šaľa), 
Tomáš Vanek (Kolárovo), Pavol Je-
remias, Dušan Šimko, Michal Srňan (Betonáris), Pat-
rik Horváth (ŠK Hájske), Martin Sliška, Peter Gold-
berger (Duslo Šaľa).  
Mivel a felkészülés pozitív eredménnyel zárult, ha-
sonlóan akartuk folytatni az új idényben is. Sajnos, az 

első körben vereséget szenvedtünk Sókszelőcén /0:2/. 
A következő vereség itthon ért Šintavával, s ez egy 
kissé letört bennünket. De a csalódottságnak gyorsan 
hátat kellett fordítani és becsülettel kellett dolgozni 
tovább. A következő, Cabajjal folytatott kupameccset 

6:3 arányban megnyertük és a Ki-
rályrévben elért 6:2-es győzelem 
jókedvre derített. A versenybe ez 
évben is bekapcsolódott mindkét 
ifjúsági kategória, s ennek nagyon 
örülünk. Hisszük, hogy az az erő, 
amit a pályán és a tisztségek me-
zején fejtünk ki, klubunk és köz-
ségünk sikeres reprezentálását 
eredményezi. Végezetül szeret-
nénk nagyon szépen megköszön-

ni az M-M.Šped kft-nek, tulajdonosainak Marián Me-
legnek és Mgr. Tomáš Melegnek, hogy megvették az 
alumíniumkapuk komplett készletét a junior lányok 
versenyéhez. Ezt a hatalmas, értékes ajándékot nagy-
ra becsüljük. Az FK Dynamo nevében Vladimír Klincko                             

Tornócon győzött a Flamengo
Július 5. került sor a Tornóc község polgármesterének serlegéért folyó ha-
gyományos minifoci-bajnokságra. Hét felnőtt csapat nevezett be, a trófeáért 
három diákcsapat is harcba szállt. A csapatokat a különféle klubok játékosai 
alkották, de nem regisztrált játékosok is szerepeltek. Alapban mindenki min-
denkivel játszott, az első négy csapat play-off játékot. A döntőben a 11-esek 
rúgása után a győzelemnek a Flamengo csapat örülhetett. A diákok mini-
focijában három lelkes csapat szállt versenybe. A Kék Sárkány elnevezésű 
tehetséges csapat győzött. A Díjakat Berecz Olivér, a község polgármestere 
adta át. A büntetőrúgások versenyét Mihálik Filip nyerte, a kapuban az ügyes 
Kocsis Lajos /DAC/ állt. Köszönet az együttműködésért a községi hivatalnak, 
a futball-klub vezetőségének, a szponzoroknak, a Nyitrai Kerületi Önkor-
mányzatnak és a diákok versenyéért Pavol Kurucnak.Középdöntő: Puerto 
Rico - Best Of 2:1, Flamengo - Morgenovci 3:1. A 3. helyért: Morgenovci - 
Best Of 0:0, p.k. 3:2.Döntő: Flamengo - Puerto Rico 1:1, p.k. 2:1.
FLAMENGO: P. Hátas - S. Čapičík, Š. Barány, T. Vanek, P. Horváth, M. Végh, A. 
Karkuš, J. Ďurovka, B. Danas.       Forrás: My Nitrianske noviny
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