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  EDITORIAL
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec roka. Pô-
vodne som plánoval, že zhrnieme v skratke celý 
rok 2019, jeho klady aj zápory. Nazdávam sa však, 
že sú dva dôležité dôvody, kvôli ktorým toto zhr-
nutie predstavíme v prvom čísle našich novín 
v roku 2020. Prvý dôvod je ten, že rok 2019 píše 
ešte svoj posledný mesiac a tým pádom jeho hod-
notenie by nebolo komplexné, keďže plánujeme 
v skratke zhrnúť tento rok aj v číslach. Druhý dô-
vod je, predpokladám, jasný - adventné obdobie. 
Nachádzame sa v období, kedy by sme mali celo-
ročný zhon a stres hodiť za hlavu a pripomenúť 
si dôležitosť rodiny, súdržnosti a spolupatričnosti. 
Takisto si v tomto období pripomíname duchovné 
tradície. Žijeme v dobe, kedy všetko okolo nás ply-
nie závratnou rýchlosťou a nie je čas a ani možnosť 
spomaliť. Preto by sme si práve na konci roka mali 
povedať  „spomaľ a zamysli sa“. Uvedomujem si, 
že v našom živote nie je nič dôležitejšie ako rodina. 
Rodina, ktorá je základným kameňom šťastia, o to 
viac, ak sú súčasťou rodiny aj deti. Práve tie totiž 
tieto sviatky ešte viac skrášľujú. Je našou úlohou, 
aby sme po celý rok našim deťom pripravovali 
plnohodnotné prostredie a v tomto čase adven-
tu im pripomínali slová láska, šťastie, úprimnosť, 
zodpovednosť, skromnosť, spolupatričnosť a vzá-
jomná pomoc. Je to o to viac dôležitejšie, keď vi-
díme, že okolo nás je mnoho intríg, neúprimnosti 
a egoizmu. Žiaľ, tento trend umocnila anonymita 
sociálnych sietí a možnosť rýchlo šíriť takýmto 
spôsobom nepravdy. Stáva sa takmer pravidlom, 
že výmysel má väčšiu váhu ako pravda, a šíri sa 
rýchlejšie ako pravda, nenadarmo sa vraví, že vy-

slovené slovo je ako vystrelený šíp... Preto v čase 
adventu zdieľajme hlavne pozitívne myšlienky a 
snažme sa šíriť vo svojom okolí dobro. Nečakajme 
však odmenu za toto dobro, žiadajme od každé-
ho, komu pomôžeme, jedine to, aby aj ten druhý 
pomohol ďalšej osobe. Riaďme sa heslom „pošli to 
ďalej“, ale len pozitívne činy. A práve preto som 
rád, že sa v našej obci našli ľudia (Zuzka, Linda a 
spol.), ktorí nezištne zorganizovali zbierku „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice“, že naša obec vytvori-
la udalosť podobnú vianočnému zázraku, a ľudia 
nezištne mohli obdarovať seniorov v našom zaria-
dení a  odovzdali tak veci, ktoré si naši starkí žela-
li, že počas roka sme boli svedkami dobročinných 
akcií „Beh pre Karolínku“, zber šatstva a hračiek v 
našej ZŠ s MŠ, zbierka trvanlivých potravín členmi 
nášho DHZ a pod. Toto sú príklady, že vieme šíriť 
dobro a nezištnú pomoc a poraziť tak všetky intri-
gy, ktorých je v dnešnej dobe neúrekom.
Preto mi na záver dovoľte popriať Vám všetko 
dobré v čase sviatkov, aby sa splnili všetky Vaše 
pozitívne sny, a aby ste pod vianočným strom-
čekom okrem materiálnych darov našli súdržnú 
rodinu, priateľov, kolegov a známych, o ktorých si 
môžete počas celého ďalšieho roka povedať: „som 
rád, že ich mám okolo seba“. Do Nového roka mi 
dovoľte zaželať, aby ste vykročili šťastnou nohou a 
aby Vás postretli len veselé a šťastné udalosti.
Teším sa na Vás v Novom roku a v ďalšom vydaní 
našich novín.
Krásne sviatky Vám všetkým! 

Mgr. Oliver Berecz

Podpis Dohody 
o partnerskej spolupráci

Pri príležitosti konania vianočných trhov sme pod-
písali Dohodu o partnerskej spolupráci medzi ob-
cou Trnovec nad Váhom a maďarskou obcou Bajót. 
Čo sa za tým skrýva?
Medzi inými obcami sú takéto 
dohody, memorandá a  spo-
lupráca úplnou samozrejmos-
ťou. Môžeme skonštatovať, že 
po takmer 30 ročnom čakaní aj 
naša obec má svoju prvú part-
nerskú spoluprácu s obcou z 
iného štátu. Okrem výmeny 
dôležitých informácií medzi 
samosprávami o fungovaní, o 
čerpaní Európskych fondov a 
pod. nám táto spolupráca núka 
možnosti hlavne na poli kultúry, športu a rozvoja 
cestovného ruchu. Aj z tohto dôvodu bude naša 
obec v ďalších rokoch hľadať ďalšie možnosti na 
medzinárodnú spoluprácu, radi by sme v dohľadnej 
dobe nadviazali takéto priateľstvo s obcou z Českej 

republiky. Táto prvá spolupráca odráža aj pros-
bu miestnej organizácie Csemadok o nadviazanie 
priateľských vzťahov v rámci Maďarskej republiky. 
Práve z tohto dôvodu by som rád poďakoval za ak-
tívnu účasť na vybudovaní tejto dohody rodine Hla-
vatej, ktorá sprostredkovala prvé stretnutie v obci 

Bajót prostredníctvom svojich 
príbuzných v tejto obci, takisto 
vďaka patrí predsedovi miest-
neho Csemadoku Karolovi Pet-
rovicsovi, ktorý bol prítomný 
na prvom oficiálnom jednaní a 
potom sa zúčastňoval všetkých 
ostatných návštev, takisto vďa-
ka patrí všetkým poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorí 
túto myšlienku podporili a v 
neposlednom rade vďaka patrí 
aj zamestnancom obecného 

úradu, ktorí nám pomohli usporiadať a zorganizo-
vať samotný akt podpisu, ako aj Diane Szitásovej. 
Verím, že nám táto spolupráca prinesie veľa užitoč-
ných informácií a priateľstiev.  
 Mgr. Oliver Berecz
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Z ROKOVANIA OZ
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 23. októbra a jediným bodom progra-
mu bola žiadosť Ing. Júliusa Rábeka o predĺženie 
lehoty na vyjadrenie ku konaniu o návrhu vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. o ochrane verej-
ného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcio-
nárov proti bývalému starostovi obce. Ako uviedol 
Ing. Hlavatý, dňa 24. 9. bolo bývalému starostovi 
do vlastných rúk zaslané uznesenie obecného za-
stupiteľstva, ktoré prevzal Ing. Rábek ako účast-
ník konania dňa 30. 9. 2019. Obecné zastupiteľstvo 
stanovilo lehotu na vyjadrenie 10 dní, teda do 10. 
októbra 2019. 
Bývalý starosta obce požiadal o predĺženie lehoty 
e-mailom až dňa 14. 10. 2019 po pracovnej dobe 
úradu a svoju žiadosť odôvodnil tým, že je práce-
neschopný. Obecné zastupiteľstvo ako príslušný 
orgán rozhodlo, že odpustí bývalému starosto-
vi zmeškanie lehoty a predĺžilo mu túto lehotu v 
zmysle jeho žiadosti o 20 dní. 
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 14. novembra. Správu o výchovno-vzde-
lávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2018/2019 v základnej a materskej 
škole  podala Mgr. Miriam Žigová, poverená ria-
dením ZŠ s MŠ.  Ekonómka obce Marta Szabová 
informovala poslancov o rozbore hospodárenia k 
30. 9. 2019. Konštatovala, že obec hospodárila pre-
bytkovo, príjmy obce do 30.09.2019 dosiahli sumu 
1 602 813,97 €, výdavky boli čerpané v sume 1 567 
928,4 €.  Ďalej poslanci schválili návrh na zmenu 
rozpočtu, keď príjmy obce boli upravené o 101 tisíc 
eur a výdavky o 76 500 eur.
Poslanci schválili VZN o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a na 
ďalšie zdaňovacie obdobia, ktorým sa nahradí
platné VZN z roku 2015, pretože vznikla potre-
ba zosúladiť ho s platnou legislatívou a upraviť 
niektoré sadzby daní. Obecné zastupiteľstvo ne-
zavádza týmto VZN nové dane, dochádza len k 
úprave niektorých položiek, napr. pri dani za psa 
bude poskytnutá úľava pre tých majiteľov, ktorí 
preukážu, že ich pes bol očkovaný proti besnote. 
Zvyšuje sa poplatok za osobitné užívanie verejné-
ho priestranstva, znižuje sa cena pri predaji na ve-
rejnom priestranstve, keďže doteraz platná cena 5 
eur za meter štvorcový sa v praxi nedodržiavala. Aj 
tu budú mať zľavu 50% obyvatelia s trvalým poby-
tom v obci. Daň za predajné automaty a nevýherné 
automaty sa zvyšuje na sumu 100 eur za 1 prístroj 
a rok. Pokiaľ ide o zber komunálneho odpadu, po-
necháva sa množstvový zber, cena lístka sa mení z 
1,80 na 2,10 eur. Mení sa aj výška poplatku za drob-
né stavebné odpady z 0,015 na 0,030 eur. 

Poslanci zrušili Zásady obce určujúce pravidlá náj-
mu a prenájmu bytových a nebytových priestorov 
a obecných pozemkov, ktoré už v dobe ich prijatia 
boli v rozpore s platnou legislatívou, čo pripome-
nul Ing. Hlavatý. Tieto zásady okrem iného nerie-
šili výšku inflácie a jej premietnutie do ceny nájmu 
nebytových priestorov, do r. 2015 bola výška náj-
mu  upravovaná podľa výšky inflácie, cena nájmu 
napr. priestorov lekárne bola do roku 2015 v sume 
177 eur mesačne, po prijatí týchto zásad sa cena 
znížila na 111 eur mesačne, podľa Ing. Hlavatého 
aj tu bol zákon o majetku obcí hrubo porušovaný. 
Na jeho otázku, či sa poslanci,  ktorí boli v zastu-
piteľstve aj v uplynulom volebnom období, pamä-
tajú na to, že schvaľovali tieto zásady, si ani jeden 
z prítomných poslancov nespomenul, rovnako ako 
hlavná kontrolórka obce.
Ďalej sa poslanci zaoberali žiadosťou Ing. Rábe-
ka o opätovné predĺženie lehoty na vyjadrenie 
ku konaniu 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. Bývalý 
starosta požiadal o predĺženie termínu na vyjadre-
nie po celú dobu jeho pracovnej neschopnosti a na 
požiadavku poslancov predložiť potvrdenie o PN 
priložil len doklad preukazujúci jej trvanie. Ing. 
Hlavatý ako predseda komisie pre dohľad nad do-
držiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní 
funkcií verejných funkcionárov poukázal na po-
vinnosť obecného zastupiteľstva v tomto konaní 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov rozhodnúť do 60 dní od začatia 
konania, má za to, že Ing. Rábekovi bol poskytnutý 
dostatočný priestor na vyjadrenie, ako aj za to, že 
dočasná práceneschopnosť účastníka konania ne-
predstavuje prekážku pokračovania v konaní.
Následne Ing. Hlavatý vyjadril počudovanie nad 
skutočnosťou, že účastníkovi konania, ktorý sa ne-
môže pre svoj zdravotný hendikep vyjadriť k pred-
metu konania, zdravotný stav umožňuje pohybo-
vať sa na spoločenských podujatiach vysielaných 
komerčnou televíziou. 
Poslanci zvážili tieto informácie a počtom hlasov 
7 prijali rozhodnutie, ktorým za porušenie povin-
nosti podať oznámenie funkcií, zamestnaní, čin-
ností a majetkových pomerov v lehote stanovenej 
zákonom a za to, že v podanom oznámení za rok 
2018 uviedol neúplné údaje týkajúce sa jeho ma-
jetkových pomerov, mu uložili pokutu v sume 
zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu ve-
rejného funkcionára. Mesačným platom sa rozu-
mie dvanástina z jeho ročného príjmu za predchá-
dzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. 
Pokuta bola bývalému starostovi uložená v sume 
8.803,11 Eur. 
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Z ROKOVANIA OZ
Poslanci schválili predaj časti pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa Bc. Kristíne Klimo. Ide 
o pozemok priľahlý jej pozemku, malej výmery, 
obec pozemok už niekoľko rokov nevyužíva a ne-
zabezpečuje jeho údržbu. Ďalej poslanci schválili 
podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 o 
najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na pre-
daj nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Vá-
hom, pozemkov v novom stavebnom obvode. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. 
polrok 2020, v bode programu došlá pošta sa za-
oberali žiadosťou o vybudovanie cyklochodníka 
z našej obce do mesta Šaľa s využitím jestvujúcej 
panelovej cesty, ktorý by bol prínosom pre obyva-
teľov. Potrebné je v tejto veci diskutovať aj s pred-
staviteľmi mesta Šaľa, keďže väčšina cyklochod-
níka by sa nachádzala v ich katastrálnom území. 
V prípade žiadosti o zámenu, resp. odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce poslanci odporučili 
žiadateľovi dať si vypracovať geometrický plán, 
aby bolo zo žiadosti jasné, o akú časť pozemku vo 
vlastníctve obce sa jedná. Starosta obce informoval 
o zámere spoločnosti Energie Park na vybudova-
nie veterného parku, k tomuto zámeru zaujala ko-
misia životného prostredia, dopravy, výstavby a 
poľnohospodárstva pri OZ negatívne stanovisko z 
dôvodu ohrozenia živočíšnych druhov, predovšet-
kým vtáctva.
Mgr. Berecz informoval poslancov, že na Minister-
stve životného prostredia SR sa uskutoční stretnu-
tie ohľadne projektu na vybudovanie Cirkulárneho 
centra ekonómie Šaľa, spaľovne, ktorá by sa mala 
vybudovať v katastri Šale alebo Močenku. Zámer 
bol doručený aj na obec, bolo k nemu zaslaných 
niekoľko pripomienok, pričom variant č. 1 sme 

zamietli. Zo strany verejnosti bola ministerstvu 
doručená jediná pripomienka, ktorú podal staros-
ta obce ako občan na základe podnetu obyvateľa 
obce. Nikto iný z obyvateľov obce pripomienku k 
projektu spaľovne nepodal.
Prezident Slovenského zväzu cyklistov pán Priva-
ra ponúkol našej obci možnosť zviditeľniť sa ako 
koncová obec dojazdu etapy cyklistických pre-
tekov Okolo Slovenska. Podmienkou je finančná 
spoluúčasť, ktorú vzhľadom na jej výšku by mohli 
vykryť príspevky sponzorov alebo účasť viacerých 
obcí. Mgr. Berecz pripomenul, že je to obrovská 
príležitosť, tieto preteky sú obrovskou show, okolo 
ktorej sa točí množstvo ľudí, je tu snaha, aby sa ich 
zúčastnil aj Peter Sagan. Tu musí obec zvážiť svoje 
možnosti, keďže výhľadovo ide o preteky v roku 
2021.
V diskusii starosta informoval o termíne konania 
vianočných trhov a pri tejto príležitosti aj podpi-
se dohody o partnerskej spolupráci s maďarskou 
obcou Bajót, poslanci sa zhovárali o situácii s káb-
lovou televíziou Carisma, keď za jednu zo svojich 
priorít považujú vybudovanie optickej siete v obci. 
Oslovili sme Telekom, ten sľúbil, že obec zahrnie 
do výhľadového rozpočtu, Orange nemá v pláne 
pripájať domácnosti. Poslanci ďalej diskutovali o 
zriadení platobného terminálu na referáte daní a 
poplatkov, o ponuke na službu sociálneho taxíka, 
ktorá však uviazla niekde na ministerstve, o mož-
nosti požiadať o umiestnenie svetelného priecestia 
pri železnici smerom na Šaľu na opačnú stranu 
cesty z dôvodu zlej viditeľnosti, o nutnosti rekon-
štrukcie javiska v Miestnom kultúrnom stredisku, 
ktoré je v havarijnom stave a je hrozbou pre zdra-
vie a bezpečnosť.   Bližšie informácie nájdete na na-
šom webe.      I. Mesárošová

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú 29. februára 2020
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. novembra 2019 
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania a sobotu, 29. februára 2020.
V obci Trnovec nad Váhom budú zriadené tri volebné okrsky:
Volebný okrsok č. 1 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od čísla 1-512, 918, 974, 976-977, 980-981  986-987,    990, 992, 998-999, 1011-1013, 
1017-1018-1019, 1020-1021, 1027-1043, 1047, Nový Dvor  
Volebný okrsok č. 2 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od čísla 515-850, 906-907, 910-917, 919-964,  966-973, 982, 985, 988-989, 991, 993-
997, 1000-1010, 1015,1022,1026,1044,1048,1049 a občania prihlásení na OBEC.
Volebný okrsok č. 3 -  Komunitné centrum Horný Jatov 
pre voličov bývajúcich v Hornom Jatove a Kľučiarni.
Obec do 4. februára 2020 doručí  do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zo-
znam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Súčasťou oznámenia je pou-
čenie pre voliča, ktoré sa nachádza na jeho zadnej strane.
Občania sa môžu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, v stredu do 17.00  hodiny  presvedčiť na obec-
nom úrade, či sú zapísaní v zozname voličov.
Volič, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požia-
dať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky najneskôr pred dňom volieb 
na obecnom úrade alebo na tel. čísle 031 7781496, resp. 0910 395 599.                   I. Mesárošová  
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ZO ŽIVOTA OBCE
Posedenie so seniormi

Ani sme sa nenazdali a príroda si ob-
liekla pestrý šat, lístie zo stromov začalo 
opadávať, prišla jeseň. Prvý jesenný me-

siac október má prívlastok mesiac úcty 
k starším a v našej obci sa stalo pekným 
zvykom stretnúť sa so seniormi nad 70 
rokov veku, prejaviť im úctu a poďako-
vať sa za ich prácu. 
V štvrtok, 24. októbra 2019 sa veľká sála 
Miestneho kultúrneho strediska zapĺňala 
seniormi. Najskôr ich pozdravil starosta 
obce Mgr. Oliver Berecz, ktorého srdeč-

né, úprimné slová všetci prítomní ocenili 
potleskom. Deti z materskej a základnej 
školy si pripravili pestrý program, v kto-
rom svojim starým a prastarým rodičom 
zarecitovali, zatancovali aj zaspievali. 
S pásmom piesní a básní prišla našich 
seniorov pozdraviť speváčka Maja Vel-
šicová. Na záver zaspievala áriu z ope-
ry Rusalka mladá speváčka Mgr. Majka 
Pešková.
Po kultúrnom programe nasledovala 
voľná zábava, všetci si pochutnali na ob-
čerstvení, ktoré sme pre nich pripravili a 
v dobrej nálade si posedeli ešte dlho po 
skončení programu v spoločných rozho-
voroch.                                                                             
I. Mesárošová 

5. vianočné trhy
Nezadržateľne sa blíži koniec roka a s ním aj sviatky, ktoré sú 
pre mnohých ľudí tými najkrajšími – Vianoce. Milujú ich nielen 
deti, ale tešia sa na ne aj dospelí, hoci čas adventný, ktorý by 
sme mali tráviť v hodnotení a zamyslení, namiesto toho trávime 
naháňaním sa za predvianočnými nákupmi, upratovaním, zhá-
ňaním darčekov, proste v zhone a strese. Možno aj preto sa naše 
vianočné trhy stali obľúbenou príležitosťou spomaliť, stretnúť 
sa s priateľmi, zná-
mymi, obstarať si 
posledné darčeky z 
originálnej ponuky, 
ochutnať kapustnicu, 
pohár punču. 
V tomto roku sme 
trhy usporiadali 7. 
decembra a program 
tejto soboty bol nao-
zaj bohatý a náročný, 
lebo od 10.00 h. sa v 
zasadacej miestnosti 
obecného úradu ko-
nal slávnostný akt podpisu Dohody o partnerskej spolupráci 
medzi obcami Trnovec nad Váhom a Bajót a na poludnie začí-
nali vianočné trhy. Predajcov prišlo neúrekom, a to nielen z na-
šej obce, stánky s najrozmanitejším tovarom boli rozložené na 
nádvorí, ale aj vo vestibule a vo veľkej sále. Šikovní predajcovia 
sa veru mali čo oháňať, lebo zákazníkov bolo neúrekom. Mnohí 
návštevníci si pochvaľovali aj produkty tradičnej domácej zabí-
jačky, ktoré pripravili zamestnanci úseku technického, verejnej 
zelene a odpadového hospodárstva obecného úradu.
Veľmi pekným doplnkom našich vianočných trhov býva už nie-
koľko rokov výstava rezbárskych prác pána Mikuláša Lánga, 
ktorému srdečne ďakujeme, že vždy ochotne príde a obohatí 
toto podujatie ukážkami svojej práce. V tomto roku si zbierku 
fotografií spojených s históriou našej zvonice pripravil aj mla-
dý fotograf Gabriel Bergendi. Betlehem z nášho kostola Preme-
nenia Pána nám láskavo zapožičal pán farár Mgr. Ondrík, aby 
nám pripomenul duchovný rozmer vianočných sviatkov.
Na námestí sa od 
13.00 h. zhromaždilo 
množstvo detičiek, 
mamičiek, babičiek, 
ktorí netrpezlivo 
očakávali Mikuláša. 
Už dvadsať rokov 
pripravuje toto pod-
ujatie Róbert Láng 
a Lángov dvor, v 
tomto roku aj v spo-
lupráci s Obcou Tr-
novec nad Váhom. 
Detí sa zišlo neúrekom a každý, kto povedal Mikulášovi peknú 
básničku, bol odmenený sladkou dobrotou.
V Miestnom kultúrnom stredisku zatiaľ pokračovali vianočné 
trhy prednáškou o apiterapii, ktorú si pripravili členovia Regi-
onálneho spolku včelárov Slovenska, ktorí aj tento rok priniesli 
na naše trhy rôzne druhy medu a výrobkov z neho.
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Spoločenská rubrika
          Blahoželáme jubilantom 

  Mária Hraňová
  Tibor Valkár
  Izabela Ácsová
  Ján Székházi
  Helena Mészárosová
  Agáta Schönfelderová
  Alžbeta Kajmová
  Anna Suba
  Michal Borka
  Anna Salayová
  Mária Slíšková
  Georgína Vágová
  Juliana Špaleková

   Narodili sa
  Patrik Stojka
  Marián Kuman
  Oliver Franko
  
    Uzavretie manželstva
  Karol Fidler a Mária Fodorová
   Peter Kelemen a Erika Francisciová

   Opustili nás
  Mária Vinceová, 71-ročná
   Dominik Koller, 11-ročný  
  Jozef Matuš, 94-ročný
  Jozef Kunderlík, 71-ročný

V kultúrnom programe po príhovore starostu Mgr. Berecza vystúpili deti 
z materskej školy, žiačky základnej školy, nádejná mladá speváčka Viktó-
ria Stachová a spevácke zbory z družobnej obce Bajót – katolícky cirkevný 
zbor a folklórny súbor Jázmín. Ďalej vystúpili speváci z MO Csemadok a 
na záver programu zaspievala skupina Kozovanka z Bratislavy.
Srdečná vďaka patrí členom komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, 
predovšetkým Jazmíne Székházi Hlavatej, Majke Peškovej, Marike Hra-
bovskej a Martinovi „Slížovi“ Hajdú za ochotu a pomoc, všetkým poslan-
com obecného zastupiteľstva, ktorí našu akciu podporili svojou účasťou, 
kolektívu pracovníkov obecného úradu za ich ochotu a prácu, všetkým 
organizáciám, združeniam a jednotlivcom, všetkým, ktorí prispeli k 
tomu, že táto akcia patrí k tým najobľúbenejším, ale predovšetkým vám, 
ktorí ste prišli a strávili s nami túto predvianočnú sobotu. ĎAKUJEME
I. Mesárošová  

Výstava prác Mikuláša Lánga
V rámci Vianočných trhov sa nám znova predstavil so svojimi krásnymi 
výrobkami z dreva pán Mikuláš Láng. Boli to zväčša novo vyhotovené 

predmety. Mali sme možnosť 
cítiť tú lásku, cit, krásu a ume-
lecký vzťah k všetkým vysta-
veným dielam. na výstave sme 
mohli obdivovať krásne misky, 
vázy, džbány, svietniky, ale 
aj bižutériu ako prívesky, ná-
ramky alebo prstene. Darmo, 
„Miki báči“ je skvelý, šikovný 
a stále skromný na svoju prá-
cu. Bolo to fantastické, čo jeho 
ruky dokázali vytvoriť z dreva, 
len – len že sa nám jednotlivé 

vystavované predmety neprihovorili. Ďakujeme za prekrásnu výstavu a 
prajeme aj naďalej hodne fantázie, vytrvalosti, ale najmä veľa zdravia do 
ďalšej práce. 
Mgr. Zita Szovicsová

Povolanie: učiteľ...
...predpokladom stať sa učiteľom sú jeho vlastné 
vedomosti a schopnosť predávať tieto ďalej žiakom. 
Hovorí sa, že učiteľom sa človek musí narodiť. A je 
to pravda. Učitelia sú rôznorodí, tak ako aj v iných 
profesiách sa ľudia môžu nájsť alebo im nesadnú. 
Bohužiaľ v dnešnej dobe učiteľom sa spravidla stá-
va človek, ktorý túto prácu musí jednoznačne mať 
rád. Učitelia sú v mnohých oblastiach nedocenení a 
musia často zápasiť s nevôľou okolia. Ak sa spýta-
te nezainteresovaného človeka, či vie niečo o práci 
učiteľa povedať, často odpovie: „Veď , čo také môžu 
robiť, prídu ráno o pol ôsmej do práce, odkrútia si 
svoje a odídu o druhej domov. Majú dva mesiace 

prázdnin. Tým je sveta žiť. Čo by ešte chceli?“. 
Som nepedagogickým pracovníkom na základnej 

škole. O práci učiteľa možno niečo málo viem...
V 1.ročníku má učiteľ 22 hodín priamej vyučovacej 
hodiny týždenne, ostatní  majú 23 hodín priamej 
vyučovacej hodiny týždenne. V priemere to vy-
zerá, že učiteľ je v práci 4-5 hodín denne. Prax je 
však iná, vyučovanie reálne tvorí len 55 percent ich 

pracovnej činnosti. Okrem vyučovania učitelia za-
strešujú dozor. Je bežnou praxou, že učiteľ vstúpi 
do triedy 7,30 a vychádza z nej až keď odprevádza 
deti na obed. Cez obed, počas ktorého nie je vý-
nimkou vykonávanie ďalšieho dozoru – teda učiteľ 
neobeduje, ale stráži deti. A popoludní prebieha-
jú rôzne záujmové útvary (krúžky). Po ukončení 
krúžkovej činnosti ( o15,30 h),  učitelia buď odchá-
dzajú domov alebo vypĺňajú triednu dokumentá-
ciu : triedne knihy, výkazy, kontrolujú plány a pod. 
Do práce učiteľa však nerátame len tieto činnosti. 
Medzi povinné (teda neplatené nad rámec základ-
ného platu) zaraďujeme aj ďalšie aktivity ako par-
ticipácia na riadení školy (okrem riaditeľa školy a 
zástupcov sú na škole z radov bežných učiteľov 
aj volení vedúci metodických združení, predme-
tových komisií, výchovní poradcovia a pod), uči-
telia učia aj tzv. nadčasy, teda hodiny nad rámec 
ich pracovného úväzku,  pripravujú deti na súťaže, 
pripravujú rôzne besiedky, vystúpenia žiakov pri 
rozličných príležitostiach, pomáhajú pri dobro-
voľníckych a komunitných aktivitách. Povinnou 
súčasťou práce učiteľa je aj sebavzdelávanie. To sa 
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taktiež deje mimo vyučovacieho času, pretože inak 
sú za neho potrebné zástupy a nie je nič nezvyčaj-
né, že toto vzdelávanie si hradí sám. 
A čo prípravy učiteľov na hodiny? To je ďalšia ka-
pitola. Mnohí učitelia pracujú aj po príchode do-
mov. Prípravou na ďalší vyučovací deň trávia aj 
niekoľko hodín (2 – 6 hodín – závisí to najmä od 
stupňa školy, ale aj od predmetov). No a v nepo-
slednom rade je tu neviditeľná práca, na ktorú po-
ukazuje systém elektronickej žiackej knižky aSc 
agenda. Štatistiky softvérovej firmy jednoznačne 
poukazujú, že učitelia najviac pracujú s elektronic-
kým systémom žiackej knižky v popoludňajších až 
nočných hodinách a nezanedbateľná časť práce sa 
deje aj cez víkend.
Dobrý učiteľ má rád svoje zamestnanie. Je všestran-
ne, ale hlavne pedagogicky a psychologicky vzde-
laný a neustále seba vzdelávajúci. 
Dobrý učiteľ vie o všetkom, čo sa v triede deje. Jed-
noducho povedané má „oči všade“.
Dobrý učiteľ dohliada nad niekoľkými činnosťami 
v triede súčasne.
Učiteľ je radca aj psychológ, policajt aj detektív, 
cestovný sprievodca, knihovník, bankár, mana-
žér, odborník na výživu, fotograf, jasnovidec a keď 
mama a otec odíde, stáva sa oboma rodičmi súčas-
ne.
Nikto sa nepozastaví nad tým, že častokrát uči-
telia na úkor svojej rodiny a svojho súkromia rie-
šia mnohé z problémov, ktoré sa vyskytnú počas 
školského roka. Väčšina si myslí, že cez prázdniny 

učitelia nepracujú, lebo majú deti voľno. Častokrát 
sa počas prázdnin organizujú letné tábory, učitelia 
využijú svoje dovolenky na sebavzdelávanie, ktoré 
je pre nich povinnou súčasťou, venujú sa rôznym 
iným aktivitám a psychohygiene.  Niektorí majú 
skreslené predstavy o tom, koľko učitelia pracujú 
a čo všetko v skutočnosti robia. 
Mnohokrát učitelia zažívajú stresujúce situácie. 
Veľmi citlivá je u učiteľov problematika detí im-
pulzívnych, hyperaktívnych či s rôznymi diagnos-
tikovanými poruchami. Tieto deti znamenajú pre 
učiteľa väčšie množstvo práce. 
Učitelia majú povolanie veľmi náročné aj po psy-
chickej stránke.  Situácia, ktorá  v školstve je, sa uči-
teľov boľavo dotýka, pretože nízkym finančným 
ohodnotením bojujú o holé prežitie a takisto pra-
covať v triedach s množstvom rôznych osobností 
je psychicky náročné. Musia sa snažiť vyvolať nie-
len záujem, musia mať výsledky a tiež sa učia vy-
chádzať so žiakmi v svojej triede a v neposlednom 
rade aj so zákonnými zástupcami svojich žiakov.
Veľmi ma mrzí a častokrát hnevá, že verejnosť uči-
teľov vôbec neberie vážne. V minulosti bol učiteľ 
„niekto“ a povolanie učiteľa vzbudzovalo rešpekt . 
Pracujem ako nepedagogický pracovník na plnoor-
ganizovanej škole. Máme v škole určitý pracovný 
hluk, ktorý však nikomu nevadí. Dávam klobúk 
dolu a naozaj sa skláňam pred každou učiteľkou 
a učiteľom, ktorí dokážu aj v týchto podmienkach 
inšpirovať, vnútorne motivovať a viesť s rešpektom 
a láskou svojich žiakov.       Katarína Tusková

...zo života našich školákov...
Je veľmi ťažké vybrať pár podujatí, ktoré škola or-
ganizovala alebo sa len zúčastnila. Preto aspoň v 
skratke sa budem snažiť napísať niečo málo o via-
cerých z nich, ktoré sa udiali v 
mesiacoch október až december 
2019.

Október 2019
Svetový deň ochrany zvie-
rat - pri tejto príležitosti sme 
pripravili pre žiakov besedu s 
Natáliou Résöovou, ktorá po-
rozprávala o skupine dobro-
voľníkov snažiacich sa pomôcť 
zatúlaným psíkom v Šali a blíz-
kom okolí. Ich úlohou je, čo 
najskôr nájsť psíkom pôvodnú 
alebo novú milujúcu rodinu... Zároveň Natálke sr-
dečne ďakujeme a budeme sa správať k zvieratkám 
ako k najlepším priateľom človeka
Deň jabĺk - vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk 
? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože pat-
ria medzi najzdravšie druhy ovocia. Naším cieľom 
bolo nenásilným a hravým spôsobom podporovať 
u detí konzumáciu ovocia a zeleniny, čím sme sa 

snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného 
programu prevencie obezity pre deti.
Vyučovanie v maskách – nezabudli sme ani na 
Halloween . Žiaci prišli do školy v strašidelných 

maskách, učitelia tiež a zra-
zu sa nám škola premenila na 
strašidelnú školu duchov. 
Jesenné účelové cvičenie - V 
minulosti branné cvičenie. Je-
senné teoretické aj praktické 
cvičenia, ktoré sú povinnou 
súčasťou školských akcií kaž-
dého školského roka, sa najprv 
konajú teoretickou prípravou v 
triedach a následne ich praktic-
kým realizovaním.
Návšteva Múzea holokaustu v 

Seredi - žiaci II. stupňa sa 08.10.2019 zúčastnili ex-
kurzie Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v 
priestoroch bývalého pracovného a koncentračného 
tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto 
viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej 
otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V 
múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie 
a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na 
území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov 
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je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tá-
bora Auschwitz.
Z akcií, ktoré sme stihli v mesiaci október spomeniem ešte : Zber 
papiera, Šarkaniádu, Deň dôchodcov, Záložka do knihy spája ško-
ly, Halloweenska tekvica s lampiónovým sprievodom, školské kolo 
Olympiády Slovenského jazyka a literatúry, Športom pre Červené 
stužky , turistický výlet na Haluzickú tiesňavu.

November 2019
Deň v červenom a Živá červená stužka- v rámci 13.ročníka celoslo-
venskej kampane Červené stužky sa konal dňa 29.11.2019 na základ-
nej škole deň v červenom, všetci spoločne sme podporili posolstvo 
tejto krásnej akcie a nezabudli sme vytvoriť živú červenú stužku.
Slávnostné pasovanie prvákov – novembrovou tradíciou v našej 
škole sa stalo pasovanie prvákov do stavu žiackeho. Prváci svojim 
podpisom do školskej kroniky potvrdili svoje pasovanie a spoločne 
zložili sľub prvákov pred svojimi rodičmi.
Dobrovoľná zbierka šatstva a hračiek – ako každý rok naša škola zor-
ganizovala túto zbierku pre klientov Zariadenia sociálnych služieb 
Kreatív v Klasove. Klienti zariadenia sa veľmi potešili a naše deti si 
samozrejme našli nových kamarátov. 
Z akcií, ktoré sme stihli v mesiaci november spomeniem ešte : Náv-
števa Burzy stredných 
škôl, Majstrovstvá okresu 
v basketbale, Testovanie 5 
2019, Majstrovstvá okresu 
v stolnom tenise, Okresné 
kolo Olympiády Sloven-
ského jazyka a literatúry, 
návšteva Archívu v Šali a 
Domu ľudového bývania.

December 2019
Majstrovstvá  okresu 
Šaľa vo florbale žiakov a 
žiačok prebiehali 3.,4.,5. 
decembra 2019 a Obec Trnovec nad Váhom prispela finančným prí-
spevkom na občerstvenie pre súťažiacich. Zišli sa u nás florbalisti zo 
šalianskych škôl aj škôl z obcí okresu Šaľa. Súťaž prebiehali v pria-
teľskej atmosfére, všetci sa snažili vyhrať a priniesť pre svoju školu 
ocenenie.
Mikuláš – 6.12.2019 – vzácna návšteva Sv. Mikuláša, anjela a čerta na 
seba nenechala dlho čakať. Postupne navštívili všetky triedy našej 
školy. Žiaci si pripravili pre nich básničky, pesničky. Mikuláš ich za 
to obdaroval sladkým darčekom. Ušlo sa aj pani učiteľkám a pánom 
učiteľom. Neskôr svoje kroky nasmerovali do Zariadenia sociálnych 
služieb, kde potešili starkých a na Obecný úrad v Trnovci nad Vá-
hom. 
...zo športových úspechov 
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise:
2.miesto – družstvo žiačok
2.miesto – družstvo žiakov
Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok – 1.miesto – postup  Majstrov-
stvá kraja
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov – 3.miesto 
Predmetové olympiády a postupové školské súťaže:
Žiaci úspešne reprezentovali základnú školu v rôznych vedomost-
ných olympiádach a v postupových školských súťažiach.
OK SJLO – úspešný riešiteľ – Viktória Alexandra Mlejová                              
Katarína Tusková 

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
Z činnosti ZO Klubu JDS...
Ani v predchádzajúcom období čin-
nosť našej organizácie nepoľavovala, 
pripravili sme niekoľko veľmi vyda-
rených podujatí. Jednou z najkrajších 
našich akcií bola „Spevy domova“ V 
prekrásne vyzdobenom kultúrnom 
dome sa niesli piesne našich starých 
a prastarých rodičov. Aj starosta 
našej obce pán Oliver Berecz krás-
ne vo svojom príhovore povedal, že 
musíme viesť naše deti a vnúčatá k 
zachovávaniu našich tradícií, či už 
piesní, rozprávok, poviedok, krojov 
a ľudových remesiel. Bola to neve-
rejná okresná prehliadka spevác-
kych súborov okresu Šaľa. Zúčastnil 
sa jej štyri základné organizácie JDS 
okresu Šaľa a to zo Šale, Diakoviec, 
Močenku a z Hájskeho, hosťujúcou 
speváckou skupinou bola zo ZO JDS 
Jatov – Jatovčanka. Ceny pre všet-
kých účastníkov odovzdal p. Kúrňa-
va predseda  OO JDS a pre každého 
účinkujúceho mala naša predsed-
níčka Marika Hrabovská pripravené 
darčeky a všetci zúčastnení – účinku-
júci aj hostia dostali nádherné perní-
ky, ktoré už tradične pripravila naša 
členka Martuška Petrovičová. Dnes, 
keď naša spoločnosť je uponáhľa-
ná, na nič nemáme čas, musíme sa 
mi starší – seniori pričiniť o to aby 
sa zachovávali tradície, kroje, tance 
spevy aj ľudové remeslá a predávali 
našim deťom a vnúčatám. Musíme 
toto kultúrne dedičstvo chrániť, brá-
niť a hlavne zveľaďovať,  pretože sa 
hovorí, ak zaniknú tradície, kroje, ľu-
dový tanec  a ľudová pieseň zanikne 
aj náš národ a to predsa nechceme a 
nesmieme dopustiť.
Za touto akciou nezaostávala ani ak-
cia „Deň úcty k starším“ a aj stretnu-
tie dôchodcov na „Katarínskom 
posedení s tombolou“, ktorého sa 
zúčastnili p. Nelika Vižďaková pred-
nostka OU Šaľa, starosta našej obce 
p. Oliver Berecz a poslanec NSK p. 
Andraši, ktorí prispeli svojimi darmi 
do našej tomboly, za ktoré im veľmi 
pekne ďakujeme.
Nebudem rozpisovať všetky naše ak-
cie, posedenia a výlety, ktoré sme or-
ganizovali, ale nedá mi nespomenúť  
seminár, ktorého sa zúčastnili traja 
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naši členovia  pod názvom „Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k službám a vytvorenie kon-
taktných bodov pre 
obete trestných činov“ 
jedná sa o národný 
projekt v rámci ktoré-
ho prebiehajú viaceré 
aktivity zamerané na 
vzdelávanie rôznych 
cieľových skupín ob-
čanov, hlavne senio-
rov a detí a taktiež sa 
realizuje sieťovanie 
jednotlivých subjek-
tov v mestách a okoli-
tých obciach ako i preventívne aktivity zamerané 
v pilotnej fáze projektu na seniorov – besedy na 
tému „Ako sa nestať obeťou trestného činu.“  Ide 

o odbornú pomoc a bližšie informácie poskytneme 
našim členom na budúcich stretnutiach našej zák-

ladnej organizácie. 
Keďže na dosah ruky máme koniec 
roku 2019 chcela by som sa i touto ces-
tou poďakovať všetkým našim spon-
zorom, ktorí  aj tento rok prispeli k 
našej činnosti, hlavne Obci Trnovec 
nad Váhom v zastúpení pánom staros-
tom našej obce p. Oliverom Bereczom, 
streleckému areálu Hubert, Lángovmu 
Dvoru, p. Ing. Františkovi Mrázikovi, 
Fotoatelieru Boháč a a ďaľším sponzo-
rom, ktorí nechcú byť menovaní.
Prajem všetkým obyvateľom obce Tr-

novec nad Váhom veľa zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody v roku 2020.
Za Klub JDS J. Hečová

70. výročie založenia Csemadoku
V týchto dňoch si členovia Csemadoku v celej republike pripomínali 70. výročie vzniku. My v Trnovci 
sme tiež zorganizovali veľkolepé slávnostné podujatie v Miestnom kultúrnom stredisku. Touto cestou 
ďakujeme nášmu pánovi starostovi, poslancom a našim členom, že sa v hojnom počte zúčastnili na tom-
to, pre nás tak dôležitom podujatí. Po prvýkrát sme mohli privítať v našom kruhu delegáciu z Bajótu. Po 

slávnostnom prejave sme si vypočuli básne v podaní Margity 
Fülöpovej, Zoltána Csikósa a Štefana Kysučana. Veľký úspech 
zožal ovystúpenie spevokolu Csemadoku, potom nás niekoľ-
kými piesňami prekvapili aj hostia z Bajótu. Za zaslúženú prá-
cu viacerí členovia našej ZO prevzali pamätné listy a plakety. 
Rada by som pripomenula, že dvaja naši členovia,  Mgr. Zita 
Szovicsová a František Mészáros dostali najvyššie vyznamena-
nie z ÚV Csemadoku. V rámci slávnosti sa uskutočnila výstava 
fotiek Gabriela Bergendiho, za čo chceme aj touto cestou str-
dečne poďakovať. Ďakujeme, Gabriel, si šikovný a talentova-
ný. Len tak ďalej!
Po slávnostnej časti sa na stoloch objavili zabíjačkové špeciali-
ty. Nechýbalo ani dobré vínko, ani tie najlepšie zákusky. Dlho 

sme sa zabávali, o dobrú náladu sa postarala kapela pánov Poláka a Lipovského. Dôstojne sme oslávili 
70. výročie Csemadoku, ktorému v jeho práci prajeme 70 ďalších úspešných rokov! Vedenie organizácie 
každému členovi Csemadoku praje krásne a šťastné sviatky.
Mgr. Zita Szovicsová
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7 najdôležitejších faktov o CCE Šaľa 
Spoločnosť ewia pred niekoľkými mesiacmi pred-
stavila zámer vybudovať v okrese Šaľa moderné 
Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 mi-
liónov eur. Projekt je technologicky inšpirovaný 
najvyspelejšími prevádzkami z európskych met-
ropol, ako sú Kodaň, Viedeň, Štokholm či Amster-
dam. Prinášame vám sedem najdôležitejších fak-
tov, ktoré by mali obyvatelia Trnovca nad Váhom 
vedieť o projekte CCE. 
1. Ako bude CCE Šaľa fungovať?
Centrum cirkulárnej ekonomiky je miesto, kde sa 
zhromaždí odpad z vášho mesta a namiesto toho, 
aby skončil na skládke, premení sa na hodnotu. 
Triedený odpad zo žltých, z modrých a zo zelených 

kontajne-
rov pu-
tuje na 
dotriede-
nie, aby 
sa zbavil 
z l o ž i e k , 
ktoré sa 
n e d a j ú 
recyklo -
vať. Me-
dzi tieto 
materiá-

ly patria napríklad hygienické potreby, nerecyk-
lovateľné plasty alebo znečistený odpad. Tento 
nerecyklovateľný odpad sa spolu so zmesovým 
komunálnym odpadom z čiernych kontajnerov 
presunie do Zariadenia na energetické využitie od-
padu (ZEVO).
Najhodnotnejšia časť odpadu v podobe použiteľ-
ných plastov, kovov, skla či papiera sa vráti naspäť 
k výrobcom, ktorí z neho vytvoria nové výrobky 
na každodenné použitie. Procesu opätovného po-
užitia materiálov sa hovorí cirkulárna ekonomika. 
2. Čo je to energetické zhodnocovanie odpadu?
Ide o výrobu energie (tepla a elektriny) z odpadu. 
V súvislosti s energetickým zhodnocovaním od-
padu sa zvykne hovoriť, že tento proces prebieha 
v „spaľovniach“. Nie je to celkom pravda. Zaria-
denie, ktoré je súčasťou projektu CCE Šaľa, nie je 
„spaľovňa“ ale tzv. ZEVO (Zariadenie na energe-
tické využitie odpadu). Aký je medzi spaľovňou a 
ZEVO-m rozdiel? Zásadný. V spaľovni sa odpad 
zneškodňuje, v zariadení ZEVO sa odpad zhodno-
cuje. 
Palivo z odpadu je navyše klasifikované ako obno-
viteľný zdroj energie (OZE) na rozdiel od plynu, 
ropy či uhlia, ktorých zdroje sú limitované. Časť 
elektrickej energie vyrobenej z odpadu v ZEVO 
sa použije na vlastnú spotrebu, zvyšok putuje do 
rozvodnej siete. Teplo sa používa na vykurova-

nie priemyselných objektov a domácností. Výro-
ba elektriny a tepla z odpadu je v každej vyspelej 
krajine jedným z kľúčových pilierov odpadového 
hospodárstva. Vo Švédsku, Fínsku či v Rakúsku 
existujú desiatky Zariadení na energetické využi-
tie odpadu (ZEVO), ktoré podliehajú najprísnej-
ším ekologickým štandardom. Európska únia tieto 
štandardy pravidelne sprísňuje podľa najlepších 
dostupných technológií (Best Available Techniques 
– BAT). Výsledkom je, že zariadenia ZEVO majú 
spomedzi všetkých spaľovacích zariadení (teplár-
ne, elektrárne na uhlie, cementárne atď.) najprís-
nejšie stanovené emisné limity. 
3. Ako to bude s dopravou odpadu?
Odpad do Centra cirkulárnej ekonomiky sa bude 
zvážať z primárneho okruhu 30 kilometrov a se-
kundárneho okruhu 60 kilometrov. Zaťaženosť do-
pravy sa v porovnaní s dnešným stavom zvýši o 
menej ako 0,5 percent a nebude mať teda žiaden 
badateľný vplyv na dopravu v regióne . Centrum 
cirkulárnej ekonomiky by navyše malo začať fun-
govať najskôr v roku 2025, teda po výstavbe pláno-
vaného obchvatu Šale. 
Dopravné zaťaženie komunikácií v okolí každé-
ho nového projektu je posudzované v rámci hod-

n o t e n i a 
vplyvov 
na život-
né pro-
s t r e d i e 
(EIA). V 
prípade, 
ak by po-
hyb ná-
kladných 
vozidiel 
presaho-
val mož-

nosti lokálnych komunikácií alebo ovplyvňoval 
kvalitu života obyvateľov blízkych miest či obcí, 
nedostane projekt od hodnotiacich expertov klad-
né stanovisko. 
4. Ako to bude s emisiami a vplyvom na zdravie 
obyvateľov?
Ekologizácia energetického využitia odpadu za-
znamenala za ostatné desaťročia rapídny progres. 
Ruka v ruke s tým prišli obrovské investície do 
technologickej modernizácie zariadení na energe-
tické využitie odpadu. Vďaka prísnym emisným 
limitom je dnes preto energetické využitie odpa-
du niekoľkonásobne ekologickejšie ako výroba 
energie v klasickej elektrárni či teplárni. Navyše 
vo všetkých krajinách, kde prišlo k výstavbe zaria-
dení ZEVO, prudko poklesol počet skládok, ktoré 
sú nekontrolovaným producentom skleníkových 
plynov, prioritne mimoriadne škodlivého metánu. 
Na rozdiel od skládky, kde škodlivé plyny nekon-
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trolovateľne unikajú do ovzdušia, je každé jedno ZEVO 
24 hodín denne monitorované štátnymi inšpekčnými 
orgánmi. 
Škodlivý vplyv na zdravie obyvateľstva nebol pri sú-
časných prísnych emisných limitoch preukázaný. Po 

rokoch zavá-
dzania prís-
nych eko-
l o g i c k ý c h 
š t a n d a r d o v 
bolo vykona-
ných množ-
stvo štúdií, 
ktoré potvr-
dili, že zaria-
denia ZEVO 
nemajú nega-
tívny vplyv 

na zdravie obyvateľov v okolí. Za posledných 20 rokov 
sa neobjavili žiadne správy, ktoré by potvrdzovali ne-
gatívny vplyv energetického zhodnocovania odpadu 
na ľudské zdravie.
5. V akom stave je projekt momentálne?
Projekt CCE Šaľa sa momentálne nachádza v štádiu 
posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA). Jeho 
súčasťou je pripomienkovanie projektu samospráva-
mi v lokalite plánovanej výstavby, ako aj inštitúciami 
z oblasti životného prostredia či samotnými občanmi. 
Vyhodnocuje sa variant v k.ú. obce Močenok a variant 
v k.ú. Šaľa. 
6. Kedy sa uvedie CCE Šaľa do prevádzky?
Spoločnosť ewia plánuje uviesť CCE Šaľa do prevádzky 
najskôr v roku 2025.
7. Čo prinesie CCE obyvateľom Trnovca nad Váhom?
V prvom rade treba povedať, že okres Šaľa získa ekolo-
gické riešenie nakladania s odpadom na úrovni najvy-
spelejších európskych krajín. CCE Šaľa zároveň prinesie 
dlhodobé riešenie odpadu pre budúce generácie, ktoré 
nebudú musieť riešiť environmentálne záťaže v podobe 
nových skládok. Región Šale vrátane obce Trnovec nad 
Váhom bude po Bratislave a Košiciach tretím regiónom 
na Slovensku s komplexným riešením odpadu, porov-
nateľným s Kodaňou, Londýnom a Viedňou. Ďalšie 
benefity pre obyvateľov budú predstavené v ďalších 
fázach projektu po dohode so samosprávami.
Okrem toho bude v CCE Šaľa vybudované aj Cirkulár-
ne laboratórium, ktoré bude skúmať zloženie odpadu a 
navrhovať riešenia na opätovné použitie nerecyklova-
teľného odpadu resp. jeho minimalizácii a predchádza-
niu. Pre deti a mládež vznikne Centrum environmen-
tálnej výchovy za účelom ich praktického vzdelávania 
v oblasti ekologického nakladania s odpadom. Cen-
trum cirkulárnej ekonomiky navyše zamestná 200 ľudí 
a ďalšie desiatky nájdu prácu u dodávateľov.
Viac informácií o projekte CCE Šaľa nájdete na: www.
ewia.sk. V prípade dodatočných otázok sme vám k dis-
pozícii prostredníctvom kontaktu: info@ewia.sk. 

Environmentálne vzdelávanie detí v 
šalianskom okrese získa nový rozmer
Klimatické zmeny sú takmer každodennou té-
mou v novinách, na internetových portáloch a 
vo večerných spravodajských reláciách. Niet sa 
čomu čudovať, konzumný spôsob života si pýta 
svoju daň. Jednou z ciest, ako efekt klimatických 
zmien spomaliť, je vzdelávanie nastávajúcich ge-
nerácií v oblasti ekológie. Aj v záujme toho, aby 
neopakovali chyby, ktorých sme sa dopustili my.
Jedným z najvýraznejších faktorov negatívnych 
ekologických zmien je nezodpovedný prístup k 
otázke odpadov. Slovensko, nelichotivo označo-
vané ako „skládková veľmoc“, sa v tomto smere 
nemá čím pýšiť. O to sympatickejší je prístup spo-
ločnosti KOSIT a. s., ktorá v Košiciach prevádz-
kuje Zariadenie na energetické využitie odpadu 
(ZEVO). Okrem užitočnej premeny odpadu na 

teplo a 
elektri-
nu sa 
K O S I T 
denno-
d e n -
ne vo 
v l a s t -
n o m 
Centre 
e n v i -
r o n -

mentálnej výchovy (CEV) venuje zážitkovému 
vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologické-
ho nakladania s odpadmi. 
Košické „CEV-ko“ sa za viac ako desaťročnú exis-
tenciu stalo v metropole východu mimoriadne 
úspešným príbehom. Jeho bránami do dnešné-
ho dňa prešlo viac ako 55 000 detí. Z mnohých z 
nich sú dnes dospelí ľudia a spotrebitelia, ktorí k 
otázke odpadov pristupujú oveľa citlivejšie ako 
ich generační spolupútnici v ostatných krajoch 
Slovenska.  

„Návšteva bola určite veľmi podnetná pre nás – 
učiteľky k tomu, aby sme vo väčšej intenzite viedli deti 
k ochrane našej prírody, aby deti neboli ľahostajné k 
životnému prostrediu.“
Karina Zvalová, MŠ 8. mája Šaľa

Aká je situácia v okrese Šaľa? Environmentál-
nej výchove detí sa učiteľky a učitelia na ško-
lách venujú, napriek tomu majú záujem o nové 
inšpirácie a nápady, ako prispieť k skvalitneniu 
environmentálneho vzdelávania svojich žiačok 
a žiakov. Aj preto absolvovali v uplynulých týž-
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dňoch exkurziu do Košíc. Priamo na mies-
te mali možnosť vidieť, ako lektori košické-
ho CEV-ka hravou formou učia deti odlíšiť 
recyklovateľný odpad od nerecyklovateľ-
ného, ako odpad triediť a čo sa z neho dá 
vyrobiť podľa princípov cirkulárnej ekono-
miky. 

„V materskej škole, kde momentálne pôsobím 
ako vedúci pedagogický zamestnanec, kladieme 
dôraz na environmentálnu výchovu, keďže nás 
k tomu zaväzuje aj environmentálne zamera-
nie materskej školy. Vychovávame a rozvíjame 
v deťoch myšlienku starostlivosti o životné 
prostredie a snahou je umožňovať im osobnú 
skúsenosť s prírodou, vzbudiť záujem, aby die-
ťa bolo zvedavé a chcelo prírodu spoznávať, a 
intuitívne ich naviesť, aby si osvojili návyky ju 
zároveň chrániť. V Košiciach majú umožnené 
deti vidieť množstvo odpadu a následné spra-
covania, čo prináša zážitkové učenie – najúčin-
nejšiu formu učenia sa.“ 
Alexandra Takácsová, ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom

„Ak by vzniklo Centrum environmentálnej 
výchovy v našom regióne, myslím si, že by 
to malo pozitívny dosah na vzdelávanie 
detí v oblasti zodpovednosti k životnému 
prostrediu nielen v materských, ale aj na 
ostatných stupňoch škôl. Deti by si návšte-
vou takéhoto centra obohatili svoje pozna-
nie o nové vedomosti v oblasti nakladania 
s odpadmi, ich tvorbe, spôsobe triedenia, 
predchádzaní ich vzniku, možností spraco-
vania s dôrazom na následné materiálové 
a energetické zhodnocovanie aj prostred-
níctvom zážitkového učenia.“ Mgr. Soňa 
Hippová, riaditeľka MŠ Močenok
Návštevu a spoluprácu sprostredkovala 
spoločnosť ewia, ktorá by rada environ-
mentálne vzdelávanie detí v regióne pod-
porovala a rozvíjala. Preto v spolupráci s 
vybranými školami šalianskeho okresu 
plánuje podporiť pilotný projekt vzdelá-
vania detí a otvorenie šalianskeho Centra 
environmentálnej výchovy už v najbližších 
mesiacoch.

Záverečné mesiace sezóny
Jesenné mesiace s postupným ochladzovaním vody sú pre 
ryby jasným signálom k príprave na prichádzajúcu zimu. V 
týchto mesiacoch je aj veľká šanca uloviť ryby, nakoľko ubú-
da vo vode prirodzená potrava a ryby vyhľadávajú všetky 
zdroje potvavy, ktorá im dodá dostatok energie na prekona-
nie  zimných mesiacov.
Z hospodárskeho hľadiska sa činnosť organizácie zamerala 
na vykonanie jesenného zarybnenia lovných revírov.
Ako prvé sa zarybnilo zubáčom veľkoústym (10-12 cm) 250 

ks Amerika III a 150 
ks Vízallás. 
Jesenné zarybne-
nie kaprom sa vy-
konako 3. októbra 
2019 dodávkou rýb 
z Rybárstva Hodo-
nín. Zarybnenie sa 
vykonalo rybami z 
priameho výlovu, 
čiže bez druhotnej 
manipulácie, čím 

sa znížilo riziko neskoršieho úhynu. Včasné zarybnenie tiež 
dáva dostatočný čas na adaptovanie sa na zmenené prostre-
die a prípravu na prezimovanie.
Naše lovné revíry boli zarybnené nasledovne:
Kapor  ( 1,3-1,8 kg)           Amerika III 350 kg, Vízallás  250 kg
Kapor I.trieda (1,8-2,3 kg) Amerika III 100 kg, Vízallás 100 kg
Po zarybnení boli reviry na zakonom stanovenú dobu pre lov 
uzavreté. Násada sa na oboch rybníkoch prikŕmila kukurič-
nou drťou a pšenicou.
Nezvyčajne teplé počasie počas októbra a novembra po otvo-
rení rybníkov pre lov umožnilo predĺženie loveckej sezóny 
a umožnilo z je-
sennej násady ulo-
viť si “vianočného 
kapra”.
Tieto nezvyčajné 
teploty a následné 
prudké ochladenie 
nemajú na život rýb 
dobrý vplyv, lebo 
je to neprirodzené 
a ryby nemajú čas 
tak rýchlo na tieto 
zmeny reagovať, čo 
môže mať nepriaznivý vplyv na ich imunitný system a s tým 
spojené choroby v jarných mesiacoch.
Na pobreží revírov sa vykonali posledné jesené úpravy.
Na rybníku Amerika III sa osadili nové revírne tabule a spev-
nila sa pevná časť stavidla v napúšťacom objekte, ktorá bola 
poškodená spätným tlakom vody zo strany rybníka po pl-
nom napustení. Po poklese hladiny vody vo Váhu poklesla aj 
hladina v napúšťacom potrubí a tým sa zvýšil tlak na stavidlo 
zo strany rybníka. Stavidlo bolo spevnené oceľovými dielmi, 
ktoré by mali už bez problémov tlak udržať. 
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Pokosilo sa pobrežie rybníka 
Vermek a na rybárskom dome sa 
vymenili bočné dvere na terasu, 
ktoré boli už poškodené vply-
vom počasia.
Osadili sa tu plastové dvere, kto-
ré nám daroval náš člen p. Plan-
ko.
Zo strechy rybárskeho domu sa 
odstránilo popadané lístie a vy-
čistili sa odtokové žľaby.
S blížiacim sa koncom roka žia-
dame všetkých členov,aby naj-
neskôr do 15.1.2020 odovzdali 
správne vyplnené záznamy o 
úlovkoch p. Tomášovi Gyepeso-
vi na adrese Vážska 627, Trnovec 
nad Váhom a vyhli sa tak poplat-
ku za neodovzdanie záznamu.
 Do konca sezóny prajeme ešte 
najväčším vytrvalcom úspečný 
lov či mieňov, alebo iných rýb  
Na záver, ale nie v poslednom 
rade sa chceme poďakovať za 
spoluprácu vedeniu obce a pra-
covníkom obecného úradu, ktorí 
nám podľa možností vždy vyšli 
v ústrety pri našej činnosti a or-
ganizovaní akcií, ako aj všetkým 
našim sponzorom a podporova-
teľom a samozrejme aj všetkým 
členom, ktorí sa počas roka ak-
tívne zapájali do činnosti organi-
zácie.
Všetkým vyslovujeme ešte raz veľké 
ďakujem a prajeme pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov a všetko najlep-
šie v Novom roku 2020.
 Petrov zdar
Výbor Obvodnej organizácie SRZ v 
Trnovci nad Váhom 

Na ruskom šampionáte zažiarila voltižérka 
                                   z Trnovca nad Váhom    
Ľudskosť sa oplatila. Nakoľko preprava koní z Ruskej federácie je nielen časovo, ale aj finančne 
náročná, už niekoľko rokov lonžérka z Trnovca nad Váhom Vladimíra Lenčéšová bola ochotná 
zapožičať svojho koníka Pluta reprezentantom ruskej federácie na svetových podujatiach. Pluto 

dopomohol Rusom k nejednej medaile a 
ako vďaka prišlo pozvanie pre pani Lenčé-
šovú aj s dcérou Emou na Majstrovstvá 
ruskej federácie. Tie sa konali v dňoch 
18.-20.10.2019 v malej dedinke Konakovo 
neďaleko Moskvy. 
Pre veľké množstvo prihlásených cvičen-
cov začali súťaže už v piatok ráno. Repre-
zentácia zo Slovenska v zložení Zuzana 
Bačiak Masaryková, Vladimíra Lenčéšová 
a Ema Dudonová kvôli pracovnému zane-
prázdneniu však odlietali až v piatok ve-
čer. Cesta prebiehala v pohode a na hotel 

sme dorazili o 3 hod. v noci. Napriek tomu, že sme spali len tri hodiny, 12 ročná Emka zmobilizo-
vala sily a v sobotu absolvovala až 3 kolá cvičenia. Organizátorka Elena Zhelanova aj rozhodcovia 
dali Emke možnosť odcvičiť aj kolá, ktoré sa pretekali v piatok a tým jej dali šancu na umiestnenie. 
Mnohonásobné štarty koní a veľké množstvo cvičencov predurčovalo veľmi krátke skúšania koňa 
pred štartom. Nakoľko Ema sedela na požičanom ruskom koni prvýkrát, dostala šancu skúsiť si 
celú  zostavu, čo je asi 1 minúta čistého času na koni. Na štart išla s ďalšími 6 ruskými cvičenkami 
a tak mala chvíľku času si na štarte všimnúť chody a správanie koňa a zvoliť taktiku cvičenia. 
Ema je napriek veku ostrieľaným koniarom, ktorý získal nielen na medzinárodných voltížnych 
podujatiach medailové umiestnenia , ale zbiera už niekoľko sezón prvenstvá aj v rýchlostných 
westernových disciplínach. Povinnú zostavu odcvičila čisto a po ťažkom dni sa vzdala party a išla 
hneď spať do krásneho jachtárskeho rezortu len 10 minút od areálu. 
Nedeľa mala voľnejší spád a po raňajkách, ku ktorým nám hrala naživo husľová virtuózka, sme sa 
vrhli na upravovanie voľnej zostavy tak, aby náročné gymnastické prvky nenahnevali požičaného 
koňa. Zostavu  sme zľahčili a zvolili cestu istoty, vraví trénerka a matka v jednom Vladimíra Lenčé-
šová. Nechceli sme riskovať Emkine zranenie. V podstate sme prišli na výlet bez akýchkoľvek 
ambícií. Tohtoročná Emina silná téma  Kráľ Artuš a jej herecké predvedenie očarila nielen rozhod-
cov, ale aj divákov. Mnohé pozitívne reakcie cvičencov, ale aj obyčajných ľudí z tribúny, ktorí nás 
zastavovali a Emku chválili, nás nechali dúfať v celkom pekné umiestnenie. Priebežné výsledky 
neboli zverejnené a tak išla Ema na vyhodnotenie, ktoré začínalo o 20 hod. s malou dušičkou a 
veľkou tabuľou Slovenská republika. Keď prišlo na vyhlasovanie titulu Majsterka Ruskej federácie, 
nastal zádrhel.  Ema Dudonová bola víťazkou Majstrovstiev Ruskej federácie , ale keďže nemá 
ruskú štátnu príslušnosť, musela sa o stupienok deliť s cvičenkou, ktorá skončila síce na druhom 
mieste, ale bol jej odovzdaný titul majsterky. Naša spokojnosť však bola veľká a dekrét o víťaz-
stve, medailu a víťazný pohár Eme odovzdával zástupca kraja. Pozitívne emócie v nás zanechali 
milí a ústretoví ľudia, ktorí sa o nás starali , pomáhali a fandili Emke bez ohľadu na to, z akého kúta 
ruskej federácie pricestovali. Krásnou a nezabudnuteľnou bodkou návštevy Ruska bola pondel-
ková prehliadka Moskvy.                                 Vladimíra Lenčéšová
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  EDITORIAL
Szinte észre se vettük, s már itt az év vége. Eredeti-
leg úgy terveztem, röviden összefoglaljuk a 2019-es 
évet, a pozitívumokat és a negatívumokat. De úgy 
gondolom, két fontos oka is van, hogy ezt az össze-
foglalást a 2020-as első számban tegyük közzé. Az 
első, hogy még az év utolsó hónapját írjuk, az értéke-
lés nem lenne komplex, mivel az évet a számok tük-
rében szeretnénk értékelni. A másik ok gondolom 
egyértelmű, itt az ádventi időszak. Olyan heteket 
élünk, amikor az egész évi rohanást és stresszt sze-
retnénk magunk mögött hagyni, és a család, az ösz-
szetartás, az együvé tartozás fontosságára koncent-
rálni. Ugyanekkor emlékezünk meg a szellemi, lelki 
hagyományokról is. Oly korban élünk, amikor körü-
löttünk minden nagy sebességgel rohan el, mellettük 
nincs idő semmire, s lassítani sem lehet. Éppen ezért 
most év végén kimondhatnánk, hogy lassíts és gon-
dolkodj el. Tudatosítom, hogy életünkben nincs fon-
tosabb a családnál. A család a boldogság alapköve, s 
ha részét képezik a gyerekek is, akkor még inkább. 
Éppen ők azok, akik még szebbé teszik az ünnepet. 
A mi feladatunk az, hogy egész évben teljes értékű 
életet tudjunk nekik biztosítani, s most, a várakozás 
időszakában megismertessük őket a szeretet, bol-
dogság, őszinteség, felelősség, szerénység, együvé 
tartozás és kölcsönös segítség szavak értelmével. 
Ez annál is fontosabb, mert látjuk, hogy sok körü-
löttünk az intrika, hazugság és az egoizmus. Ezt a 
trendet sajnos fokozza a szociális háló anonimitása s 
annak a lehetősége, hogy így gyorsan terjedjenek az 
álhírek. Szinte szabály, hogy a kitaláció többet nyom 
a latban, mint maga az igazság, futótűzként terjed, 
nem hiába mondják, hogy a kiejtett szó olyan, mint a 
kilőtt nyíl… Éppen ezért ádvent idején főleg pozitív 

gondolatokat osszunk meg, s terjesszük környeze-
tünkben a jót. De ezért ne várjunk jutalmat, s min-
denkitől, akinek segítünk, csak egyet kérjünk: ő is 
segítsen egy további személynek. Legyen jelszavunk 
a „küldd tovább!”, de csak a pozitív cselekedeteket. 
Épp ezért örülök, hogy községünkben is jelentkeztek 
olyan emberek (Zuzka, Linda és társaik), akik önzet-
lenül gyűjtést szerveztek „Mennyi szeretet fér a do-
bozba” címmel, hogy a község karácsonyi csodához 
hasonló eseményt hozott létre, az emberek önzetle-
nül segítettek megajándékozni az intézményünkben 
lakó idős embereket, s pontosan úgy adták át a dol-
gokat, ahogy azt az idősek kérték, hogy év közben 
olyan jótékonysági akcióknak lehettünk tanúi, mint 
a „Futás Karolinkáért”, ruha- és játékgyűjtés volt az 
iskolában és óvodában, önkéntes tűzoltóink tartósé-
lelmiszer-gyűjtést szerveztek, stb. Ezek mind olyan 
példák, amikor terjesztettük a jót és az önzetlen se-
gítséget, így legyőzve az intrikákat, melyekből a mai 
világban bőven akad.
Ezért végezetül engedjék meg nekem, hogy az ün-
nepi időszakra minden jót kívánjak, hogy teljesüljön 
minden pozitív álmuk, hogy a karácsonyfa alatt az 
ajándékokon kívül összetartó családra, barátokra, 
kollégákra leljenek, akikről az egész jövő évben el-
mondhatják, örülök, hogy itt vannak körülöttem. Az 
új év küszöbét kívánom, hogy szerencsésen lépjék 
át, s csupa vidám és boldog esemény várja Önöket 
az új esztendőben.
Örülök Önöknek az új évben, és lapunk további szá-
maiban is.
Meghitt, boldog ünnepeket kívánunk.

Mgr. Oliver Berecz

A baráti együttműködésről szóló 
megállapodás aláírása

A karácsonyi vásár alkalmából aláírtuk a bará-
ti együttműködésről szóló megállapodást Tornóc 
község és a magyarországi Bajót község között. Mit 
is rejt magában ez a szerződés?
Más községeknél az ilyen 
egyezmények, együttműkö-
dések és memorandumok ma-
gától értetődőek. Megállapít-
hatjuk, hogy csaknem 30 éves 
várakozás után községünknek 
is megszületett az első baráti 
együttműködésről szóló szer-
ződése más állam községével. 
A két önkormányzat műkö-
déséről szóló fontos informá-
ciókon és az európai alapok 
lehívásán kívül ez az együttműködés további lehe-
tőségeket is nyújt, főként a kultúra, sport és a turiz-
mus terén. Községünk az elkövetkezendő években 
ez okból is keresi a további lehetőségeket a nem-
zetközi együttműködésre, s belátható időn belül a 

Cseh Köztársaság egyik községével is szeretnénk 
ilyen barátságot kötni. Ez az első együttműködés 
a Csemadok helyi szervezetének kérését is tükrözi, 
mely rég szeretett volna magyarországi baráti kap-
csolatot kialakítani. Ennek kapcsán szeretnénk kö-
szönetet mondani a szerződés megkötésében való 

aktív részvételért a Hlavatý 
családnak, aki közvetítette a 
Bajóttal való találkozást ott 
élő rokonain keresztül. Köszö-
net illeti Petrovics Károlyt, a 
Csemadok elnökét is, aki jelen 
volt az első hivatalos tárgya-
láson, s azután is részt vett az 
összes találkozón. Köszönet jár 
a községi hivatal képviselőtes-
tülete összes képviselőjének, 
aki támogatta ezt a gondolatot, 
s nem utolsó sorban a községi 

hivatal dolgozóinak, akik segítettek megszervezni 
magát az aláírási aktust. Hiszem, hogy ez az együtt-
működés számos hasznos információt és barátságot 
is hoz majd nekünk. 
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármestere           
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 10. ülésére 
október 23-án került sor, egyetlen programpontja 
Rábek Gyula mérnök kérvénye volt a közérdekvé-
delmi javaslat eljárása véleményezési határidejé-
nek meghosszabbítására és az érdekellentét meg-
akadályozására a 357/2004-es, a köztisztviselők 
közérdek védelméről szóló törvénye értelmében, 
mely a község volt polgármestere ellen irányult. 
Ahogy azt Ing. Hlavatý is elmondta, 9.24-én a volt 
polgármester saját kezébe elküldték a községi kép-
viselőtestület határozatát, melyet Ing. Rábek mint 
az eljárás résztvevője vett át 2019.9.30-án. A közsé-
gi képviselőtestület 10 napos határidőt adott a véle-
ményezésre, ez 2019. október 10-én járt le.
A község volt polgármestere a határidő meghosz-
szabbítását kérte mailben 2019.10.14-én a hivatal 
munkaidejének lejárta után, s kérvényét azzal in-
dokolta, hogy munkaképtelen. A községi képvi-
selőtestület, mint illetékes szerv úgy döntött, hogy 
elnézi a volt polgármesternek a késedelmet, és ezt 
a határidőt kérvénye értelmében 20 nappal meg-
hosszabbítja.
A képviselőtestület 11. ülése november 14-
én zajlott. Az iskola és óvoda 2018/2019-es tanévé-
nek oktatási-nevelési eredményeiről szóló jelentést 
Mgr. Miriam Žigová, az intézmény megbízott igaz-
gatója terjesztett elő. Marta Szabová, a község köz-
gazdásza tájékoztatta a képviselőket a gazdálkodás 
elemzéséről 2019.9.30-ig. Megállapította, hogy a 
község többlettel gazdálkodott. A község bevétele 
2019.9.30-ig elérte az 1 602 813,97 eurót, a kiadás 
pedig 1 567 928,4 Є volt. A képviselők továbbá jó-
váhagyták a költségvetés megváltoztatásának ja-
vaslatát, mikor is a község bevétele 101 ezer euróra, 
a kiadás pedig 76 500 euróra változott.
A képviselők jóváhagyták a helyi adókról és a 
kommunális hulladék, valamint az apró építkezési 
hulladék illetékéről szóló általános érvényű rende-
letet a 2020-as évre és a további adózási időszak-
ra, mellyel a 2015-ös általános érvényű rendeletet 
helyettesítik, mivel szükség van az érvényes törvé-
nyekkel való összehangolásra, és az egyes adó-díj-
szabások megváltoztatására. A községi képviselő-
testület a rendelettel nem vezet be új adót, csupán 
néhány tétel korrigálásáról van szó, pl. a kutya-
adónál kedvezményt kapnak azok a tulajdonosok, 
akik fel tudják mutatni, hogy az eb be volt oltva 
veszettség ellen. Nő a közterületek külön felhasz-
nálásának a díja, csökken a közterületek ára, mivel 
az eddig érvényes 5 euró négyzetméterenként a 
gyakorlatban nem volt betartva. Itt is 50 százalékos 
kedvezményt kapnak a Tornócon állandó lakhely-
lyel rendelkező polgárok. Az árusító automaták és 
nem játék automaták adója 1 gépre egy évre 100 
euróra növekszik. Ami a szemétdíjat illeti, megma-
rad a mennyiségi gyűjtés, a jegy ára 1,80-ról, 2,10 

euróra nő. Az apró építkezési hulladék illetéke is 
változik, 0,015-ről  0,030 euróra.
A képviselők megszüntették az alapvető irányelvet, 
mely a lakások és a nem lakás jellegű helyiségek és 
telkek bérbe vételének szabályára vonatkozik, me-
lyek már az elfogadás idején ellentétben álltak az 
érvényes törvényekkel, ahogy azt Ing. Hlavatý em-
lítette. Ezek az irányelvek többek közt nem vették 
figyelembe az infláció emelkedését, és a nem lakás 
jellegű helyiségek bérleti díjában sem mutatkoztak 
meg, 2015-ig havi 177 euró volt, ezen irányelvek 
elfogadásával a díj havi 111 euróra csökken.  Ing. 
Hlavatý szerint itt is durván megsértették a község 
tulajdonáról szóló törvényt.
A képviselők foglalkoztak továbbá Ing. Rábek 
kérvényével a határidő ismételt kitolásáról a 
köztisztviselők közérdekvédelmi javaslata és a 
357/2004-es, közérdek védelméről szóló törvénnyel 
kapcsolatban. A volt polgármester kérte a termi-
nus meghosszabbítását munkaképtelensége teljes 
idejére, s a képviselők kérésére, hogy mutassa be 
az erről szóló igazolást, csak a munkaképtelenség 
időtartamáról hozott dokumentumot. Ing. Hlavatý 
a 354/2004-es közérdekvédelmi törvény betartá-
sát felügyelő bizottság elnöke rámutatott, hogy a 
község köteles ebben az ügyben a közérdek és az 
érdekellentét megakadályozása védelmében 60 na-
pon belül dönteni az eljárás megkezdéséről, hiszen 
Ing. Rábeknek elegendő teret biztosítottak a véle-
ményezésre, és az eljárás résztvevőjének ideiglenes 
munkaképtelensége nem képez akadályt az eljá-
rás folytatásában. Ing. Hlavatý csodálkozott, hogy 
az eljárás résztvevője, aki egészségi gondjai miatt 
nem tudja véleményezni az eljárás tárgyát, mégis 
jelen van a kereskedelmi televízió által sugárzott 
közösségi rendezvényeken. A képviselők megfon-
tolták ezeket az információkat és 7 szavazattal elfo-
gadták a határozatot, mellyel a funkciók, állások, 
tevékenységek és tulajdonviszonyok törvényileg 
előírt határidőn belüli jelentése elmulasztása miatt, 
valamint a 2018-as tulajdonviszonyokkal kapcsola-
tos jelentések hiányossága miatt háromhavi fizeté-
sének megfelelő büntetést szabtak ki. Havi fizeté-
sen a közéleti funkció betöltésében elért előző évi 
bevétel 1/12 részét értjük. Az előző polgármester 
büntetését 8.803,11 euróban határozták meg.
A képviselők jóváhagyták Bc. Kristina Klimo ré-
szére telke egy részének eladását, különleges el-
bírálást igénylő szempontok alapján. A saját telke 
melletti kis területről van szó, melyet a község már 
évek óta nem használ és karbantartását sem bizto-
sítja. A képviselők elfogadták továbbá a 2/2019-es 
nyilvános versenytárgyalás feltételeit, hogy a leg-
kedvezőbb javaslatot fogadhassák el a községi in-
gatlanok eladására megkötött szerződésben az új 
építkezési terület telkeit illetően.
A községi képviselőtestület elfogadta a község fő-
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A képviselőtestület ülése
ellenőre ellenőrző tevékenységéről szóló terv ja-
vaslatát a 2020-as év I. félévére. A beérkezett posta 
pontban foglalkoztak a kerékpárút építésével köz-
ségünkből Vágsellyére a meglévő panelút kihasz-
nálásával, mely lakosaink javát szolgálná. Ez ügy-
ben Vágsellye képviselőivel is tárgyalni kell, hiszen 
a bicikliút nagy része az ő katasztrális területükön 
lenne. A telkek cseréje illetve községi tulajdon-
ba való megvásárlásának kérvényezése esetén a 
képviselők javasolták a kérvényezőknek, hogy ké-
szíttessenek geometriai tervet, hogy a kérvényből 
világos legyen, melyik községi tulajdonban lévő 
telekről van szó.   A polgármester tájékoztatott az 
Energie Park társaság „szélpark” építésével kap-
csolatos terveiről, ezzel kapcsolatban a képviselő-
testület környezetvédelmi, közlekedési, építészeti 
és mezőgazdasági bizottsága negatív állásfoglalást 
tanúsított az állatvilág, főleg a madarak veszélyez-
tetettsége miatt.
Mgr. Berecz tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
SzK Környezetvédelmi Minisztériuma  találkozót 
rendez a vágsellyei  ekonómiai cirkuláris centrum, 
hulladékégető építési tervezetével kapcsolatban, 
mely Vágsellye vagy Močenok kataszterében épül-
ne. A terveket a községhez is eljuttatták, küldtünk 
hozzá néhány megjegyzést, de az 1. számú variánst 
elutasítottuk. A nyilvánosságtól a minisztériumba 
csak egy megjegyzés érkezett, melyet a polgármes-
ter, mint polgár egy lakos javaslatára adott be. Más 
lakos a hulladékégető terveivel kapcsolatban nem 
tett javaslatot, megjegyzést.

A Kerékpárosok Szlovákiai Szövetségének elnöke, 
Privara úr felajánlotta a lehetőséget, hogy közsé-
günk ismertebbé válhatna, mint a Szlovákia körüli 
kerékpárverseny utolsó állomása. A feltétel anya-
gi hozzájárulás, melynek magasságát tekintve azt 
szponzorok illetve több falu részvételének segítsé-
gével fedezhetnénk. Mgr. Berecz elmondta, hogy 
ez hatalmas lehetőség, ez a verseny hatalmas show, 
ahol számos ember fordul meg és itt a lehetőség, 
hogy Peter Sagan is részt vegyen rajta. Itt számba 
kell venni a község saját lehetőségeit, hiszen 2021-
es versenyről beszélünk.   
A vitában a polgármester tájékoztatott a karácsonyi 
vásár időpontjáról s ez alkalomból a Bajót község-
gel való együttműködési szerződés aláírásáról is, a 
képviselők beszéltek a Carisma kábeltévé helyzeté-
ről, egyik legfontosabb feladatnak a község optikai 
hálózatának kiépítését tartják. Megszólítottuk a Te-
lekomot, amely megígérte, hogy a községet beso-
rolja a távlati  tervekbe, az Orange nem vette tervbe 
a háztartások rákapcsolódását. A képviselők tár-
gyaltak a fizetőterminál létrehozásáról az adók és 
illetékek befizetésében, a szociális taxiszolgáltatás 
kínálatáról, mely valahol a minisztériumban akadt 
el, a vasút melletti kivilágított útról Vágsellye felé 
és a másik oldalon a rossz látási viszonyok  miatt, a 
helyi kultúrház színpada javításának szükségessé-
géről, mely balesetveszélyes és az egészség és biz-
tonság szempontjából is veszélyt jelent.
Bővebb tájékoztatást a község weboldalán találnak.      
I.Mesárošová

  A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 
a választások 2020. február 29-én lesznek

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke 351/2019 Z. z. számú, 2019. november 4-i  határoza-
tával meghirdette a parlamenti választásokat, melynek  időpontját 2020. február 19-re tűzte ki.
Tornóc községben három választási körzetet hozunk létre:
1.sz. választási körzet – helyi kultúrház, a következő házszámokban lakó választóknak: 
1-512, 918, 974, 976-977, 980-981  986-987,    990, 992, 998-999, 1011-1013, 1017-1018-1019, 1020-1021, 1027-
1043, 1047, Nový Dvor  
2.sz. választási körzet – helyi kultúrház, a következő házszámok alatt lakó választóknak:  
515-850, 906-907, 910-917, 919-964,  966-973, 982, 985, 988-989, 991, 993-997, 1000-1010, 
1015,1022,1026,1044,1048,1049. és a KÖZSÉGRE bejelentett választók.
3.sz .választási körzet: Komunitné centrum Horný Jatov,  
Horný Jatov és Kľučiareň lakosainak

A község 2020. február 4-ig minden háztartásba eljuttatja a választások helyéről és időpontjáról szóló 
értesítést, valamint a jelöltek listáját a regisztrált szavazólapokon.
A lakosok munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, szerdán 17.00 óráig győződhetnek meg a községi hivatalban 
arról, rajta vannak-e a választók listáján.  
Az értesítés részét képezik a választási tudnivalók is, melyek a hátlapon találhatók.
Annak a választónak, aki komoly, főként egészségi okokból nem tud eljutni a választó helyiségbe, joga van kérni a 
választóbizottságot, hogy szavazatát hordozható urnába adhassa le – ezt legkésőbb egy nappal a választás előtt teheti 
meg a községi hivatalban, illetve a 031 7781496  és  0910 395 599 telefonszámokon.
                                                                                                           I. Mesárošová      
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Nyugdíjasok találkozója

Még fel sem eszméltünk, s a természet 
már felöltötte csodálatos tarka ruháját, a 
fák levelüket hullajtják, itt az ősz. Az első 

őszi hónap, az október az idősek iránti 
tisztelet jegyében telik, s községünkben 
immár szép hagyománnyá vált, hogy 
ilyenkor találkozunk a 70 éven felüli 
nyugdíjasokkal, hogy kifejezzük tisztele-
tünket és köszönetet mondjunk munká-
jukért.
2019. október 24-én, csütörtökön a helyi 
kulturális központ nagyterme megtelt 

idős polgárokkal. Először Mgr. Oliver 
Berecz polgármester köszöntötte őket, 
akinek szívből jövő, őszinte szava-
it tapssal jutalmazták a jelenlévők. Az 
óvodások és iskolások színes program-
mal kedveskedtek nagyszüleiknek és 
dédszüleiknek, daloltak, szavaltak, és 
tánctudásukat is megcsillogtatták. Ver-
ses-zenés összeállításával Maja Velšico-
vá szerzett örömet a közönségnek. Vége-
zetül a Rusalka opera egyik áriáját Mgr. 
Majka Pešková fiatal énekesnő adta elő. 
A kultúrműsort szabad szórakozás kö-
vette, mindenki örült a nekik készített 
frissítőnek, s utána még sokáig üldögél-
tek és beszélgettek egymással.
I. Mesárošová                                                                                                        

5.  KARÁCSONYI  VÁSÁR
Nagy léptekkel közeledik az év vége, s vele együtt a sokak szá-
mára a legszebb ünnep – a karácsony. Nem csak a gyerekek ked-
vence, a felnőttek is örömmel várják, bár az ádventi időszakot, 
melyet értékeléssel és elmélkedéssel kellene tölteni, a karácsony 
előtti bevásárlási láz, a takarítás, az ajándékok hajszolása, a ro-
hanás és a stressz tölti ki. Talán ezért is közkedvelt karácsonyi 
vásárunk, mely jó alkalom arra, hogy lassítsunk, találkozzunk 
a barátokkal isme-
rősükkel, eredeti kí-
nálatból válasszunk 
még utolsó ajándé-
kot, hogy megkóstol-
juk a káposztalevest, 
és igyunk egy pohár 
puncsot.
Ez évben a vásár de-
cember 7-én került 
megrendezésre, ez a 
szombati nap való-
ban programokban 
gazdag és igényes 
volt, hiszen 10 órától került sor a községi hivatal üléstermében 
az ünnepi aktusra, ahol aláírták a Tornóc és Bajót község együtt-
működéséről szóló megállapodást, délután pedig elkezdődött a 
karácsonyi vásár. Számos árus érkezett, nem csak községünk-
ből, a sokszínű árukínálattal rendelkező sátrakkal a kulturális 
központ udvarán, előterében és nagytermében rakodtak szét. 
Az ügyes árusoknak volt mit sürgölődniük, hisz rengeteg volt 
a vásárló. Sokan dicsérték a házi disznóölési készítményeket, 
melyeket a községi hivatal műszaki- zöldterületért és hulladék-
gazdálkodásért felelős dolgozói készítettek. Vásárunk kiegé-
szítője már évek óta a Mikuláš Láng gyönyörű fafaragásaiból 
rendezett kiállítás. Szívből köszönjük, hogy mindig készséggel 
fogadja meghívásunkat és munkái bemutatásával gazdagítja a 
rendezvényt. Ez évben haranglábunk történetét felölelő fényké-
peiből az ifjú Bergendi Gabriel mutatta be kiállítását. Az Urunk 
Színeváltozása nevét viselő templomunk betlehemét Mgr. Ond-
rík plébános készséggel bocsátotta rendelkezésünkre, hogy fel-
hívja a figyelmet a 
karácsony lelki olda-
lára is.
A téren 13 órától 
gyülekeztek a gye-
rekek, anyukák, 
nagymamák, akik 
türelmetlenül vár-
ták a Mikulást. Ezt 
az akciót már húsz 
éve Láng Róbert és a 
Láng-udvar rendezi, 
idén is ők szervezték 
meg a községi hivatal együttműködésével. Rengeteg volt a gye-
rek, a Mikulásnak verset is mondtak és édes jutalmat kaptak.
A helyi kulturális központban addig folytatódott a karácsonyi 
vásár, mégpedig egy apiterápiai előadással, melyet a Szlovák 
Méhészszövetség regionális vezetésének tagjai készítettek elő, 
akik számos mézfajtát és ebből készült terméket hoztak a vásár-
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Társadalmi rovat
    Gratulálunk a jubilánsoknak

  Mária Hraňová
  Tibor Valkár
  Izabela Ácsová
  Ján Székházi
  Helena Mészárosová
  Agáta Schönfelderová
  Alžbeta Kajmová
  Anna Suba
  Michal Borka
  Anna Salayová
  Mária Slíšková
  Georgína Vágová
  Juliana Špaleková

   Újszülöttek
  Patrik Stojka
  Marián Kuman
  Oliver Franko
  
    Házasságot kötöttek
  Karol Fidler és Mária Fodorová
   Peter Kelemen és Erika Francisciová

   Elhunytak
  Mária Vinceová, 71-éves
   Dominik Koller, 11-éves  
  Jozef Matuš, 94-éves
  Jozef Kunderlík, 71-éves

ra. A kultúrműsorban Mgr. Berecz polgármester beszéde után felléptek a 
helyi óvodások és iskolások, Viktória Stachová nagyreményű fiatal éne-
kes és a baráti Bajót község énekkarai – a katolikus egyházi kórus és a fol-
klórcsoport. Őket követték a helyi Csemadok énekesei, végezetül pedig 
a pozsonyi Kozovanka állt színpadra. Szívből köszönjük a sport-, oktatásügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság tagjainak, elsősorban Hlavatý Székházi Jázminnak, 
Majka Peškovának, Marika Hrabovskának és Martin „Slížo” Hajdúnak a készséges 
segítséget, a községi hivatal képviselőtestülete valamennyi képviselőjének, hogy jelen-
létükkel támogatták rendezvényünket és a községi hivatal dolgozóinak is köszönjük 
az odaadó munkát, továbbá minden szervezetnek, egyesületnek, és mindenkinek, aki 
hozzájárult, hogy ez a rendezvény ennyire közkedvelt legyen, de elsősorban köszönet 
Önöknek, hogy eljöttek, és velünk töltötték ezt az ünnep előtti szombati napot. 

KÖSZÖNJÜK!                                             I.Mesárošová

Mikuláš Láng kiállítása
A karácsonyi vásár keretében gyönyörű fafaragásaival ismét bemutat-
kozott Láng Miklós úr. Ezek többnyire új alkotások voltak, melyekből 
árad a szeretet, az érzelem, a szépség és a művészi érzés. A kiállításon 

csodálatos tálakat, vázákat, 
kancsókat, gyertyatartókat 
és bizsukat is láthattunk, pl. 
láncokat, karkötőket, gyűrű-
ket. Hiába, „Miki bácsi” egy 
csodálatos, ügyes és munkáit 
illetően végtelenül szerény. 
Fantasztikus, hogy kezei alól 
mi minden kerül ki, mit képes 
elővarázsolni a fából, a kiál-
lított tárgyak épp csak hogy 
meg nem szólaltak. Köszönet 
a csodálatos kiállításért, és to-

vábbra is gazdag fantáziát, kitartást és munkájához jó egészséget kívá-
nunk!
                                                                                       Mgr. Zita Szovicsová

Hivatása: pedagógus…
…a pedagógussá válás feltétele a saját tudás és 
annak átadása a gyerekeknek. Azt mondják, ta-
nítónak születni kell. És ez igaz. A pedagógusok 
is különfélék, úgy, mint a más pályákon dolgozó 
emberek, vagy sikerül beilleszkedni, vagy nem 
jön be a dolog. Sajnos, a mai világban többnyire az 
az ember lesz tanító, akinek  egyértelműen szeret-
nie kell ezt a munkát. A tanítókat számos terüle-
ten nem értékelik, s a környezet közömbösségével 
is meg kell küzdeniük. Ha egy nem bennfentest 
kérdeznek, mit tud a tanítók munkájáról, így felel: 
„Hisz mit is csinálhatnak? Reggel fél 8-ra járnak 
munkába, letanítják a magukét és kettőkor haza-
mennek. Két hónap szünidejük van, ez aztán az 
élet. Mit akarhatnának még?”
Az iskola nem pedagógiai alkalmazottja vagyok. 
Talán tudok egyet, s mást a tanítók munkájáról.
Az 1. osztályban a pedagógusnak 22 tanítási órá-
ja van hetente. A többieknek 23. Átlagban ez úgy 
néz ki, hogy a tanító napi 4-5 órát dolgozik. A 
gyakorlat viszont más, a tanítás munkájuk csu-

pán 55 százaléka. A tanításon kívül az órák közti 
szünetekben felügyelnek is. Az az általános gya-
korlat, hogy a tanító reggel 7.30-kor bemegy az 
osztályba, s akkor megy ki, mikor ebédre kíséri a 
tanulókat. Ebéd alatt rendszerint tovább felügyel, 
tehát nem ebédel, hanem vigyázza a gyerekeket. 
Délután szakkörök vannak. Mikor ezeknek vége 
/15.30/, a tanítók hazamennek, vagy kitöltik az 
iskolai dokumentációt: osztálykönyvek, osztály-
napló, tantervek ellenőrzése stb. A tanító munká-
jába azonban nem csak ez számít bele. A kötelező, 
tehát külön nem fizetett aktivitások közé tartozik 
az irányításban való részvétel is /az igazgatón és 
a helyetteseken kívül a sortanítókból kerülnek ki 
a módszertani csoportok, tantárgybizottságok ve-
zetői, a pályaválasztási tanácsadók stb./, a tanítók 
túlóráznak is, tehát a kötelező óraszámon kívül is 
vállalnak órát, versenyekre készítik fel a gyereke-
ket, beszélgetéseket rendeznek, műsorokat taníta-
nak be különféle alkalmakra, segítenek a különfé-
le önkéntes aktivitásokban. A tanító munkájának 
kötelező része az önművelődés. Ez is a tanításon 
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kívül történik /mivel különben helyettesíteni kel-
lene őket/ és semmi szokatlan nincs abban, hogy 
ezt maguk fizetik.
És az előkészületek? Ez egy újabb fejezet. Sok pe-
dagógus hazaérve is dolgozik. A másnapi tanításra 
2-6 órát is készülhet, ez az iskola típusától és a tan-
tárgyaktól is függ. S nem utolsó sorban itt a látha-
tatlan munka is, melyre az elektronikus ellenőrző 
könyv és az AsC agenda mutat rá. A szoftver cégek 
statisztikái egyértelműen mutatják, hogy a tanítók 
az elektronikus ellenőrzőkkel a legtöbbet a délutá-
ni és az éjszakai órákban dolgoznak, s nem kevés 
időt fordítanak rá hétvégeken is. 
A jó pedagógus szereti a munkáját. Sokoldalúan, 
főleg pedagógiai és pszichológiai szempontból 
képzett, s állandóan képezi magát. A jó tanító min-
denről tud, ami az osztályban történik. Egyszerűen 
fogalmazva „ott a szeme mindenhol”.
A jó tanító az osztályban egyidejűleg mindenre 
figyel. A pedagógus tanácsadó, pszichológus, ren-
dőr, nyomozó, útikalauz, könyvtáros, bankár, me-
nedzser, táplálkozási tanácsadó, fényképész, jós, s 
ha anya és apa elmegy, mindkét szülő is egyszerre.
Senki sem áll meg afölött, hogy a tanító gyakran 
saját családja és magánélete kárára old meg olyan 
problémákat, melyek az iskolai év idején bukkan-
nak elő. A többség azt gondolja, hogy a tanárok 
nyáron nem dolgoznak, hiszen a gyerekeknek 
szünidejük van. Gyakran szünidő alatt szerveznek 
nyári táborokat, szabadságukat önképzéssel töltik, 
mely számukra kötelező, különféle aktivitásokban 

vesznek részt és a pszichohigiénával is foglalkoz-
nak. Néhány embernek elferdített, torz elképzelé-
sei vannak arról, mennyit is dolgozik a pedagógus, 
s mit is csinál valójában.
A tanítók sok esetben nagy stressznek vannak kité-
ve. Érzékeny téma náluk az impulzív, hiperaktív és 
diagnosztizáltan sérült gyerekek problémája. Ezek 
a gyerekek a tanítónak sok többletmunkát jelente-
nek.
A tanító munkája pszichikai szempontból is na-
gyon igényes. Az iskolaügyben kialakult helyzet 
fájón érinti a pedagógusokat, mivel nem egy eset-
ben az alulfizetettséggel és a puszta túléléssel küz-
denek, s ez egy különféle személyiségekből álló 
osztályban nem könnyű a munka. Nem csak az 
érdeklődést kell felkelteniük, de eredményeket is 
fel kell mutatniuk, jól ki kell jönniük az osztályban 
lévő gyerekekkel, s nem utolsó sorban azok törvé-
nyes képviselőivel.
Nagyon bánt és sokszor dühít, hogy a közvélemény 
nem veszi komolyan a pedagógusokat. A múltban 
a tanító volt „valaki”, volt tekintélye, s  hivatását 
tisztelet, megbecsülés övezte.
Nem pedagógiai alkalmazottként dolgozom egy 
teljes szervezettségű iskolában. Iskolánkban van bi-
zonyos „munkazaj”, de ez senkit nem zavar. Kala-
pot emelek, s meghajlok minden tanítónő és tanító 
előtt, akik ilyen körülmények közt is képesek inspi-
rálódni, belsőleg motiválódni és respektálva őket, 
szeretettel foglalkozni a rájuk bízott tanulókkal.

         Katarína Tusková

Nagyon nehéz kiválasztani néhány olyan akciót, 
melyet az iskola szervezett, illetve melyen rész vett. 
Épp ezért röviden próbálok most írni több olyan 
rendezvényről, mely október és december között 
zajlott intézményünkben.

2019 október
Állatvédelmi világnap – ez al-
kalomból tanulóinknak beszél-
getést rendeztünk Réső Natá-
liával, aki mesélt a vágsellyei 
önkéntesek egy csoportjáról, 
akik a kóbor kutyákon próbál-
nak segíteni a városban és köz-
vetlen környékén. Feladatuk, 
hogy minél hamarább megta-
lálják az eredeti gazdát vagy 
egy új, szerető családot az eb 
számára… Köszönjük Natálkának, s úgy fogunk 
viselkedni az állatokkal, mint az ember legjobb ba-
rátjával.
Almanap – tudtátok, hogy almanap is van? Az alma 
ezt meg is érdemli, hiszen az egyik legegészsége-
sebb gyümölcs. Célunk az volt, hogy nem erőszak-
kal, hanem játékos módszerrel támogassuk, hogy 
a gyerekek egyenek több gyümölcsöt és zöldséget. 
Ezzel a gyerekek elhízását megelőző nemzeti prog-

ram néhány feladatát is megpróbáltuk teljesíteni.
Tanítás – álarcban. Természetesen a halloweenről 
sem feledkeztünk meg. A tanulók ijesztő kísértetjel-
mezekben jöttek iskolába, a tanítók szintén, s isko-

lánk egyszer csak kísértetek és 
szellemek iskolájává változott. 
Őszi célirányos foglalkozás – 
régen honvédelmi gyakorlat 
volt a neve. Őszi elméleti és 
gyakorlati foglalkozás, mely 
kötelező iskolai akció minden 
évben. Először az osztályok-
ban elméleti felkészítés zajlik, 
utána következik a gyakorlat.
Látogatás a seredi Holokaust 
Múzeumban – a felső tagoza-
tos diákok 2019. 10. 8-án elláto-

gattak a seredi Holokaust  Múzeumba, mely az egy-
kori seredi munka- és koncentrációs tábor helyén 
jött létre. Ez egy autentikus hely, mely a zsidókér-
dés megoldásának tragikus időszakához kapcsoló-
dik Szlovákiában a II. világháború idején. A mú-
zeumban korabeli dokumentumokat, fényképeket 
és olyan tárgyakat állítanak ki, melyek a szlovákiai 
zsidóüldözéshez kapcsolódnak. Az egyik kiállított 
tárgy a marhavagon, mellyel zsidókat deportáltak 
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Jelentés az iskolapadból...
az auschwitzi koncentrációs táborba.
Az októberi akciók közül megemlíteném még a papírgyűjtést, a 
nyugdíjas napot, az iskolákat összekötő könyvjelzőt, a halloweeni 
töklampionos felvonulást, a szlovák nyelvi és irodalmi olimpiát, a 
sporttal a vörös szalagért akciót és a turisták kirándulását /Haluzická 
tiesňava/

2019 november
Az Élő vörös szalag és az Egy nap pirosban - mely a Vörös szalag 
szlovákiai kampány 13. évfolyama keretében zajlott – iskolánkban 
2019.11.29-én valósult meg. A csodálatos akciót mindnyájan támo-
gattuk, s nem felejtettük el az élő piros szalag kialakítását sem.
Az elsősök ünnepélyes avatása – erre már hagyományosan novem-
berben kerítünk sort iskolánkban, ilyenkor avatjuk iskolásokká és 
fogadjuk be magunk közé a kis elsősöket. A kicsik beírták nevüket 
az iskola krónikájába, s letették a fogadalmat is szüleik előtt.
Önkéntes ruha- és  játékgyűjtés – iskolánk , mint minden évben, idén 
is a klasovi Kreatív Szociális Szolgáltatási Háznak szervezte meg ezt 
a gyűjtést. Az ott lakók nagyon örültek, az iskolás gyerekek pedig új 
barátokra leltek.
További novemberi rendezvényeink: látogatás a Középiskolások 
börzéjén, járási kosárlabda-bajnokság, Tesztelés 5 2019, járási asz-
talitenisz-bajnokság, a 
szlovák nyelvi és irodalmi 
olimpia járási fordulója, a 
vágsellyei levéltár és táj-
ház meglátogatása.

2019 december 
A Vágsellyei járás flor-
bal-bajnoksága 2019. de-
cember 3.4.5-én zajlott, 
Tornóc község anyagilag 
a versenyzők frissítővel 
való támogatásához járult 
hozzá. Nálunk találkoz-
tak a vágsellyei iskolák és a járás iskoláinak florbal versenyzői. A 
verseny baráti légkörben zajlott, mindenki megpróbált győzni és dí-
jat vinni iskolájának.
2019.12.6. – Mikulás – a Mikulás és segédei, az ördög és az angyal 
nem várattak sokáig magukra. A gyerekek versekkel, dalokkal vár-
ták őket. Fokozatosan minden osztályba ellátogattak. A Mikulás 
édes ajándékokkal kedveskedett nekik. Még a tanító néniknek és bá-
csiknak is jutott belőle. Ezután a Gondozói Szolgáltatások Házába 
vették útjukat, ahol megörvendeztették az időseket, majd utána a 
községi hivatalba is ellátogattak.
…sportsikereink
Asztalitenisz, járási bajnokság:
2. hely – diáklányok
2. hely – fiúk
Járási florbal-bajnokság, lányok: 1. hely, továbbjutás a kerületi ver-
senyre
Fiúk járási kosárlabda-bajnoksága – 3. hely
Tantárgyversenyek, többfordulós iskolai versenyek
Tanulóink sikerrel képviselték alapiskolánkat a különféle olimpiá-
kon és többfordulós versenyeken
OK SJLO / szlovák nyelvi és irodalmi verseny / - sikeres megoldó: 
Viktória Alexandra Mlejová     
                                                                  Katarína Tusková 

Társadalmi szervezetek
A Klub JDS életéből...
Szervezetünk tevékenysége az előző 
időszakban sem lanyhult, néhány 
nagyon sikeres rendezvénnyel is 
büszkélkedhettünk. Az egyik leg-
szebb a „Spevy domova” akció volt. 
A gyönyörűen feldíszített kultúr-
ház csak úgy zengett nagyanyáink, 
dédanyáink dallamaitól. Berecz Oli-
vér, községünk polgármestere be-
szédében gyönyörűen fogalmazta 
meg, hogy gyermekeinket, unoká-
inkat a hagyományok megtartásá-
ra kell nevelnünk, legyen az ének, 
mese, elbeszélés, népviselet vagy 
népi kézművesség.  Ez a rendezvény 
a  Vágsellyei járás énekkarainak nem 
nyilvános seregszemléje volt. Járá-
sunkból négy nyugdíjas szervezet 
vett részt rajta, Vágsellyéről, Deá-
kiból, Mocsonokról és Hájske-ból, 
a vendéglátó együttes a Jatovčanka 
volt, mely a jatovi nyugdíjas egyesü-
let mellett működik. Kúrňava úr, a 
nyugdíjas egyesület járási szerveze-
tének elnöke minden résztvevőnek 
díjat adott át, elnöknőnk, Marika 
Hrabovská pedig mindenkinek aján-
dékot készített. A jelenlévők tagunk, 
Martuška Petrovičová mézeskalá-
csából is kaptak. Ma, amikor ilyen 
rohanó világot élünk, semmire sincs 
időnk, nekünk, öregeknek a felada-
tunk, hogy ápoljuk és őrizzük a ha-
gyományokat, a népviseletet, táncot, 
éneket, kézművességet, s átadjuk 
gyermekeinknek, unokáinknak. Kul-
turális örökségünket védenünk kell, 
s főként gyarapítanunk, hiszen az a 
mondás járja, hogy ha elvesznek a 
hagyományok, a dalok, táncok, nép-
viseletek, akkor nemzetünk is kihal, 
s ezt semmiképp se akarjuk, és nem 
is engedhetjük.
A rendezvény mögött semmiben 
sem maradt el az Idősek iránti tisz-
telet napja, nyugdíjasaink Kata-
lin-napi találkozója, melyen Nelika 
Vižďáková, a Vágsellyei Körzeti Hi-
vatal elöljárója, Berecz Olivér, köz-
ségünk polgármestere és Andráši 
úr, a Nitrai Kerületi Önkormányzat 
képviselője is részt vett. Nagyon kö-
szönjük, hogy hozzájárultak a tom-
boladíjakhoz is.
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Nem részletezem most az összes akciót, összejö-
vetelt, kirándulást, melyeket szerveztünk, de meg 
kell említenem a sze-
mináriumot, melyen 
három tagunk vett 
részt, s mely a bűn-
cselekmények áldo-
zatairól és a számukra 
létrehozott érintkezé-
si pontokról szólt. Ez 
egy nemzeti projekt, 
melynek keretében 
különféle aktivitások-
ra kerül sor, melyek 
különféle csoportokat 
céloznak meg, főként a szeniorokat és gyereke-
ket. A környék városaiban, falvaiban is megelőző 
aktivitások zajlanak, például beszélgetések arról, 

hogyan ne váljunk bűncselekmény áldozatává. 
Szakmai segítségről van szó, tagjainknak a követ-

kező találkozásainkon adunk bővebb 
tájékoztatást.
Mivel a 2019-es év vége csak karnyúj-
tásnyira van tőlünk, ezúton szeretnék 
köszönetet mondani minden támoga-
tónknak, akik ez évben is segítették 
tevékenységünket: Tornóc Község, 
élén Berecz Olivér polgármesterrel, a 
Hubert íjász areál, a Láng udvar, Fran-
tišek Mrázik, a Boháč fotószalon és 
más szponzorok, akik nem kívánják 
megnevezni magukat.
Községünk valamennyi lakosának 

erőt, egészséget, sok boldogságot és családi örö-
möt kívánok a 2020-as esztendőre!
a klub nevében J. Hečová

A Csemadok 70. évfordulója
A napokban országszerte megemlékeztek a Csemadok megalakulásának 70. évfordulójáról. Mi, Tornócon 
is nagyszabású ünnepi délutánt szerveztünk a kultúrházban. Ezúton is köszönjük polgármesterünknek, a 
képviselőtestület tagjainak és tagságunknak, hogy olyan nagy számban megjelentek a számunkra oly fon-

tos ünnepségen. Először üdvözölhettük körünkben Bajót község 
küldöttségét is. Az ünnepi beszéd után Fülöp Margit, Csikós 
Zoltán és Kyszucsan István szavalatait hallgattuk meg. Fellépett 
nagy sikerrel a Csemadok énekkara, majd a bajótiak lepték meg 
gyönyörű dalolással a közönséget. Helyi szinten több tagunk a 
megérdemelt munka után átvehette az Emlékplakettokat. Itt em-
lítenénk, meg, hogy országos kitüntetésben részesült két tagunk, 
Mgr. Szovics Zita és Mészáros Ferenc. Az ünnepi rész keretében 
Bergendi Gábor fényképkiállítására is sor került, amit ezúton is 
meg szeretnénk köszönni. Köszönjük, Gabi, ügyes és tehetséges 
vagy. Csak így tovább!
Az ünnepi rész után disznótoros finomságok kerültek az asztal-
ra. Nem hiányzott a jó borocska sem, no meg a jobbnál jobb és 

több sütemény. Sokáig szórakoztunk. A jókedvet Polák és Lipovsky úr biztosította.
Méltóképpen megünnepeltük a Csemadok megalakulásának 70. évfordulóját. További sikeres 70 évet kí-
vánunk a Csemadok munkájában! Minden kedves Csemadok tagnak nagyon szép, örömteljes ünnepeket 
kíván a Vezetőség.                                                                                   Mgr. Szovics Zita    
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A 7 legfontosabb tény a vágsellyei 
CCE-ről

Az ewia vállalat néhány hónappal ezelőtt mutatta be egy 
Körkörös gazdasági központnak (Centrum cirkulárnej eko-
nomiky – CCE) a Vágsellyei járásban 120 millió euró befek-
tetéssel tervezett megépítésére vonatkozó szándékát . A 
projektet műszakilag a legnagyobb európai nagyvárosokban, 
mint Koppenhágában, Bécsben, Stockholmban vagy Amsz-
terdamban már megvalósult ilyen létesítmények ihlették. 
Szeretnénk most megosztani önökkel azt a hét legfontosabb 
tényt, amit Tornóc lakóinak tudniuk kell a CCE projektről. 
1. Hogyan fog működni a vágsellyei CCE?
A Körkörös gazdasági központ az a hely, ahol városának hul-
ladéka összegyűlik, ám ahelyett, hogy a szeméttelepre kerül-
ne értékké válik. A sárga, kék és zöld konténerekből származó 

szelektá l t 
hulladék to-
vábbi osz-
tályozásra 
kerül, hogy 
elkülönül-
jenek azok 
az alko-
tó részek , 
a m e l y e k 
nem újra-
hasznosít-

hatóak. Az ilyen anyagok közé tartoznak például a higiéniai 
cikkek, nem újrafelhasználható műanyagok vagy a szennye-
zett hulladékok. Ezek a nem újrahasznosítható hulladékok a 
fekete konténerekből származó vegyes települési hulladék-
kal együtt az Energetikai célú hulladékhasznosító üzembe 
(Zariadenia na energetické využitie odpadu – ZEVO) kerül-
nek.
A hulladék legértékesebb része a műanyagok, fémek, üveg 
vagy papír formájában visszakerül a gyártókhoz, akik ezek-
ből újra mindennapi használati termékeket hoznak létre. Az 
anyagok újrahasznosításának folyamatát nevezzük körkörös 
gazdaságnak.
2. Mi az az energetikai célú hulladékhasznosítás?
Ez a kifejezés energia (hő és elektromos áram) előállítását 
jelenti hulladékból. A hulladék energetikai célú hasznosítá-
sával kapcsolatban azt szokás mondani, hogy az a „szemé-
tégetőben” történik. Ám ez nem teljesen igaz. Az a beren-
dezés, amely a vágsellyei CCE projekt részét képezi nem 
„szemétégető”, hanem ún. ZEVO (Zariadenie na energetické 
využitie odpadu – ZEVO, Energetikai célú hulladékhaszno-
sító üzem). De mi a különbség a szemétégető és a ZEVO 
között? A különbség alapvető. A szemétégetőben a hulladék 
megsemmisül, a ZEVO-ban pedig hasznosul. 
A hulladékból származó fűtőanyag ezenfelül a véges kész-
letekben rendelkezésre álló földgáztól, kőolajtól vagy szén-
től eltérően megújuló energiaforrásnak (obnoviteľný zdroj 
energie – OZE) is minősül. A hulladékból előállított elektro-
mos energia egy része az üzem saját áramellátását fedezi, 

a többi azonban az elektromos hálózatba kerül. Az előállí-
tott hő ipari létesítmények és háztartások fűtésénél kerül 
felhasználásra. Az áram és hő hulladékból való előállítása 
minden fejlett országban a hulladékgazdálkodás egyik pill-
érét alkotja. Svédországban, Finnországban vagy Ausztriá-
ban már több tíz Energetikai célú hulladékhasznosító üzem 
(ZEVO) működik, amelyek a legszigorúbb környezetvédelmi 
szabályoknak is megfelelnek. Az Európai Unió ezeket az 
előírásokat a legjobb elérhető technológiák alapján (Best 
Available Techniques – BAT) folyamatosan szigorítja. Ennek 
eredményeként az összes tüzelőberendezés (távfűtőművek, 
szénerőművek, cementgyárak stb.) közül a ZEVO-ra vonat-
koznak a legszigorúbb kibocsátási határértékek.
3. Hogyan történik majd a hulladék szállítása?
A Körkörös gazdasági központba a hulladékot 30 kilomé-
teres elsődleges és 60 kilométeres másodlagos körzetből 
fogják beszállítani. Ez a jelenlegihez képest a közlekedési 
terhelés kevesebb, mint 0,5 százalékos emelkedését fogja 
okozni, vagyis nem lesz semmilyen észrevehető hatása a ré-
gió közlekedésére. A Körkörös gazdasági központ ráadásul 
legkorábban a 2025-ös év folyamán léphetne üzembe, vagy-
is már Vágsellye tervezett körgyűrűjének megépülése után.
Az útvonalak forgalmi terhelése minden új projekt körzeté-
ben a környezeti hatásvizsgálat (EIA) keretében kerül elbí-
rálásra. Abban az esetben, ha a tehergépjárművek forgalma 

meghalad-
ná a helyi 
ú thá lóza t 
lehe tősé-
geit vagy 
befolyásol-
ná a közeli 
városok és 
községek 
lakosainak 
é le tm inő-
ségét, a 

projekt nem kapja meg az elbíráló szakemberek jóváhagyá-
sát. 
4. A kibocsátások és a lakosság egészsége terén mi vár-
ható?
A hulladékok energetikai felhasználásának környezetbaráttá 
tétele az utóbbi évtizedekben gyors fejlődésnek indult. Ez 
az energetikai hulladékhasznosító berendezések moderni-
zációjába való hatalmas befektetéseket is magával hozott. 
A szigorú kibocsátási határértékeknek köszönhetően ma 
már a hulladékok energetikai felhasználása sokszorosan 
környezetbarátabb, mint az energia előállítási módszerei ha-
gyományos erőművekben vagy távfűtőművekben. Emellett 
azokban az országokban, ahol ZEVO berendezések épül-
tek, nagy mértékben csökkent a hulladéklerakók száma, 
amelyek az üvegház hatású gázok, elsősorban a rendkívül 
káros metán kontrollálatlan forrásai. A hulladéklerakóktól el-
térően, ahol a káros gázok ellenőrizetlenül szabadulnak fel 
a légkörbe, minden egyes ZEVO állomás az állami ellenőrző 
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hatóságok által a nap 24 órájában ellenőrzés alatt áll.
A jelenleg érvényes szigorú kibocsátási határértékek mellett nem 
volt kimutatva az emberi egészségre káros hatás. A szigorú köt-
nyezetvédelmi normák bevezetésének évei alatt rengeteg tanul-
mány készült, amelyek megerősítették, hogy a ZEVO berendezé-

seknek nincs a 
lakosság egész-
ségére káros 
hatása. A leg-
utóbbi 20 év so-
rán nem bukkant 
fel olyan hír, 
amely bizonyí-
totta volna az 
energetikai célú 
hulladékfelhasz-
nálás emberi 
egészségre való 

negatív hatását. 
5. Milyen stádiumban van jelenleg a projekt?
A CCE Vágsellye projekt jelenleg a környezettanulmány (EIA) el-
bírálási szakaszában van. Ennek része a tervezett helyszín által 
érintett önkormányzatok, illetve a környezetvédelmi intézmények 
és a lakosság általi észrevételezés is. A Mocsonok község, illet-
ve Vágsellye kataszteri területén elhelyezkedő variánsok állnak 
elbírálás alatt.
6. Mikor lép üzembe a vágsellyei CCE?
Az ewia vállalat a vágsellyei CCE-t legkorábban a 2025-ös év 
folyamán tervezi üzembe helyezni.
7. Mit hoz a CCE projekt Tornóc község lakosai számára?
Elsősorban azt kell leszögezni, hogy a Vágsellyei járás új, a leg-
fejlettebb európai országok színvonalát képviselő környezetbarát 
hulladékkezelési eljárással gazdagodik majd. A vágsellyei CCE 
emellett hosszútávu megoldást jelent majd az eljövendő nemze-
dékek hulladékkezelésére is, akiknek nem kell majd olyan környe-
zeti terhekkel bajlódniuk, amit a jelenlegi hulladéklerakók jelente-
nek. A Vágsellyei járás, beleértve Tornóc községet is, Pozsony és 
Kassa után Szlovákia harmadik olyan komplex hulladékkezelésű 
régiójává válik, amely Koppenhágával, Londonnal és Béccsel lesz 
összehasonlítható. A lakosság számára jelentett további előnyök 
a projekt további fázisaiban, az önkormányzatokkal való megálla-
podás után lesznek bemutatva.
Ezen felül a vágsellyei CCE-ben Körkörös laboratórium is kiépül, 
amely a hulladék összetételét fogja tanulmányozni és megoldáso-
kat dolgoz ki a nem újrafeldolgozható hulladékok felhasználására, 
illetve azok keletkezésének minimalizálására és megelőzésére. A 
gyermekek és fiatalok számára Környezetvédelmi nevelési köz-
pont is létesül a hulladékokkal való környezettudatos bánásmód 
gyakorlati oktatása céljából. A Körkörös gazdasági központ emel-
lett közvetlenül 200 ember számára biztosít majd munkahelyet és 
sok további ember talál majd munkát a beszállítóknál.
A CCE Vágsellye projekttel kapcsolatos információkat a követke-
ző honlapon talál: www.ewia.sk. További kérdések esetén fordul-
jon hozzánk bizalommal a következő e-mail címen: info@ewia.sk. 

A vágsellyei  kerület gyermekeinek  
környezetvédelmi oktatása új mére-

teket ölt
Az éghajlatváltozás szinte napi téma az újsá-
gokban, az internetes portálokon és az esti hír-
műsorokban. Ne is csodálkozzunk, hogy ezért  a 
fogyasztói életmódért meg kell adóznunk. Hogy 
csökkenteni tudjuk az éghajlatváltozás hatását, 
annak  egyik módja  a jövő generációjának ok-
tatása az ökológia területén, annak érdekében is, 
hogy ne ismételjék meg azokat  a hibákat, ame-
lyeket mi elkövettünk.
A negatív környezeti változások egyik legfonto-
sabb tényezője a felelőtlen hulladékkezelés. Szlo-
vákia ebben az irányban nem büszkélkedhet, 
hiszen  sajnálatos módon  „hulladéklerakó nagy-
hatalomnak“ nevezik.  Annál szimpatikusabb a 
KOSIT társaság hozzáállása, amely  Kassán  Hul-

ladékenergia-hasznosítási  létesítményt  üzemel-
tet. A hulladék hasznos hő - és villamos energi-
ává  való átalakításán  kívül a KOSIT  naponta 
a saját Környezetvédelmi Oktatási Központjában  
a gyermekek és fiatalok tapasztalati oktatásának  
szentel figyelmet az ökológiai hulladékgazdálko-
dás területén.
A kassai környezetvédelmi központ  létezésének 
több mint egy évtizede alatt  rendkívül sikeres 
történetté vált a keleti nagyvárosban.

„A látogatás minden bizonnyal nagyon inspiráló volt 
számunkra ahhoz, hogy még intenzívebben vezessük a 
gyermekeket  a természet védelmére, hogy a gyermekek 
ne legyenek közömbösek a környezet  iránt.“

Karina Zvalová, Május 8. óvoda, Vágsellye

A mai napig több mint 55 000 gyermek haladt 
át a kapuin.Sokan közülük mára olyan felnőtté 
és fogyasztóvá váltak, akik  a hulladék kérdését 
sokkal érzékenyebben  közelítik meg, mint Szlo-
vákia  más régióiban  élő generációs társaik.
Milyen a helyzet a vágsellyei  kerületben? Az is-
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kolákban a tanárok  hangsúlyt fektetnek a 
diákok  környezetvédelmi oktatására, ennek 
ellenére érdeklődést mutatnak az új inspirá-
ciók és ötletek iránt, amelyekkel még hatáso-
sabbá tehetnék tanulóik környezetvédelmi 
oktatását. Ez okból végeztek exkurziókat  az 
elmúlt hetekben  Kassára. Lehetősgük volt

„Az óvodában, ahol jelenleg vezető pedagógiai 
beosztásban dolgozom, nagy hangsúlyt fek-
tetünk a környezetvédelmi oktatásra, mivel az 
óvodánk környezetvédelmi orientációja  is erre 
kötelez. Ápoljuk és fejlesztjük a gyermekek kör-
nyezetvédelmi tudatát és célunk  lehetővé tenni 
számukra, hogy személyes tapasztalatokat sze-
rezzenek a természettel, felkelteni a gyermekek 
érdeklődését, kíváncsiságát, hogy meg akarják is-
merni és intuitív módon egyidejűleg  kialakítani 
bennük, hogy ösztönösen védjék  a természetet. 
Kassán a gyermekeknek lehetőségük van  nagy 
mennyiségű hulladékot látni, továbbá a későbbi 
feldolgozását  is, ami tapasztalati tanulást ered-
ményez  -  a tanulás leghatékonyabb formáját .“

Takácsová Alexandra, 
Általános iskola  óvodával, Tornóc

látni közvetlenül a helyszínen, ahogyan 
a kassai környezetvédelmi  központ  oktatói  
játékosan  tanítják a gyermekeket az újra-
hasznosítható hulladékok megkülönbözte-
tésére a nem újrahasznosíthatóktól, továbbá 
hogy  hogyan  lehet a hulladékot  szétválo-
gatni és mit lehet előállítani  belőlük a kör-
körös gazdaság elveinek megfelelően.
„Ha a mi régiónkban is létrehoznák a Kör-
nyezetvédelmi Oktatási Központot, úgy 
gondolom, hogy pozitív hatással lenne 
a gyermekek  oktatására a környezeti fe-
lelősségvállalás területén nem csak az óvo-
dákban, hanem más iskolai szinteken is. 
Egy ilyen központ látogatásával a gyer-
mekek gazdagítanák tudásukat új ismere-
tekkel a hulladékgazdálkodás, a hulladé-
kkeletkezés, a válogatás, a megelőzés és a 
feldolgozási lehetőségek területén, hang-
súlyt fektetve a későbbi anyag- és energia-
visszanyerésre  tapasztalati tanulás révén 
is.“ 
Mgr.Soňa Hippová, a mocsonoki óvoda 
igazgatónője A látogatást és az együttműkö-
dést az ewia társaság segítette elő, amely 
támogatni és fejleszteni kívánja a gyerme-
kek környezetvédelmi oktatását a régióban. 
Ezért a vágsellyei kerület kiválasztott  isko-
láival együttműködve tervezi támogatni  a 
gyermekek oktatására vonatkozó kísérleti 
programot és a vágsellyei Környezetvédel-
mi Oktatási Központ mielőbbi megnyitását 
az elkövetkező hónapokban.

Az idény utolsó hónapjai
Az őszi hónapok a víz fokozatos lehűlésével világos jelzés a 
halaknak, hogy készüljenek a télre. Ezekben a hónapokban 
nagy eséllyel lehet halat is fogni, mivel a vízben fogy a termé-
szetes élelem és a halak minden élelmiszerforrást megkeres-
nek, mely kellő energiát adhat nekik a téli hónapokra.
Gazdasági szempontból a szervezet tevékenysége a horgász-
területek őszi betelepítésére irányult.
Elsőként 250 darab nagyszájú fogassal /10-12 cm/ az Amerika 
III halastavat, 150 darabbal pedig a Vízállást telepítették be.

A ponttyal való őszi 
betelepítésre 2019. 
október 3-án ke-
rült sor a hodoníni 
halgazdaságból. Ez 
közvetlen kifogás 
útján, mindenféle 
másodlagos ma-
nipuláció nélkül 
történt, mellyel 
csökkent a későbbi 
halpusztulás veszé-

lye. Az időben történő telepítés elegendő időt ad az adaptá-
cióra, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra 
és a télre való felkészülésre.
Horgászterületeink betelepítése a következőképpen történt:
Ponty (1,3-1,8 kg)                      Amerika III 350 kg, Vízállás 250 
kg
Ponty I. osztály (1,8-2,3 kg)      Amerika III 100 kg, Vízállás 
100 kg
A betelepítés után a halastavakat a törvényben előírt időre 
lezárták. Az állományt mindkét halastóban kukoricatörme-
lékkel és búzával etették.
Az októberi és no-
vemberi szokatlanul 
meleg idő a meg-
nyitás után lehetővé 
tette a horgászidény 
meghosszabbítását 
és az őszi állomány-
ból ki lehetett fogni 
a „karácsonyi pon-
tyot”.
Ezek a szokatlan 
hőmérsékletek s 
utánuk a gyors le-
hűlés nincsenek jó hatással a halak életére, mivel ez nem ter-
mészetes és a halaknak nincs idejük ilyen gyorsan reagálni a 
változásokra, ami által ez kedvezőtlenül hat immunrendsze-
rükre, s ez a tavaszi hónapokban betegségekkel járhat.
A horgászterületek partjain sor került az utolsó őszi javítá-
sokra.
Az Amerika III halastónál új táblákat helyeztek ki és megerő-
sítették a zsilipet, mely a Vág vízszintjének csökkenése miatt 
sérült meg. Csökkent a szint az áteresztő csövekben is, s ezzel 
nőtt a nyomás a halastó felől. A zsilipet acélrészekkel rögzí-
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tették, melyek már probléma nél-
kül meg kell tartsák a nyomást.
Lekaszálták a Vermek halastó 
partját is, a horgászházon kicse-
rélték a terasz oldalajtaját, melyet 
már tönkretett az időjárás. Plasz-
tajtó került ide, melyet egyik ta-
gunk, Planko úr ajándékozott ne-
künk. A háztetőről eltávolítottuk 
a lehullott leveleket és megtisztí-
tottuk a lefolyókat.
A közelgő évvége kapcsán kérjük 
minden tagunkat, hogy legké-
sőbb 2020.1.15-ig adják le Gyepes 
Tomáš úrnak a helyesen kitöltött 
fogásnaplót a következő címre: 
Vážska 627, Trnovec nad Váhom, 
s így kerüljék el a le nem adásért 
járó büntetést.
A szezon végéig a legkitartób-
baknak sikeres fogásokat kívá-
nunk menyhal és egyéb halak 
terén.
Végül, de nem utolsó sorban sze-
retnénk megköszönni a község 
vezetésének és a községi hivatal 
dolgozóinak az együttműködést, 
hiszen mindig igyekeztek ked-
vünkben járni az akciók szer-
vezésénél, köszönjük a szpon-
zoroknak, a támogatóknak és 
természetesen minden tagunk-
nak, akik egész évben aktívan 
bekapcsolódtak szervezetünk te-
vékenységébe.
Mindenkinek még egyszer őszin-
tén köszönjük,  kellemes kará-
csonyi ünnepeket és 2020-ra si-
kerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk!      Petrov zdar

A tornóci horgászszervezet 
vezetősége

Tornóci lovas-tornászlány tündökölt az orosz bajnokságon
Az emberség meghozta gyümölcsét. Mivel az Orosz Föderációból a lovak szállítása nemcsak 
időigényes, hanem sok pénzbe is kerül, néhány éve a tornóci voltízs futószárazó, Vladimíra 
Lenčéšová hajlandó kölcsönözni Pluto nevű lovát az orosz föderáció versenyzőinek a világver-
senyekre. Pluto nem egy éremhez segítette hozzá már az oroszokat, s köszönetként meghívás 

érkezett Lenčéšová és lánya Ema részére 
az Orosz Föderációs Bajnokságra. Erre 
2019. 10.18-20-án került sor a Moszkva 
mellett kis faluban, Konakovoban. A sok 
bejelentkezett tornász miatt a verseny már 
péntek reggel megkezdődött. A szlovák 
válogatott Zuzana Bačiak Masaryková, 
Vladimíra Lenčéšová és Ema Dudonová 
összetételben munkaköri kötelességek 
miatt csak péntek estére repült el. Az út 
rendben zajlott, a szállodába éjjel 3-ra 
értünk. Annak ellenére, hogy csak három 
órát aludtunk, a 12 éves Emka mobilizálta 
az erejét és szombaton a gyakorlatok 3 

fordulóját abszolválta. Elena Zhelanová szervező és a bírák is lehetővé tették Emkának, hogy 
olyan fordulókon is részt vegyen, melyben pénteken versenyeztek, s így lehetőséget kapott arra, 
hogy helyezést érjen el. A sok rajt és a számos gyakorlat miatt a lovak a start előtt csak nagyon 
rövid ideig próbálhattak. Mivel Emka először ült az orosz kölcsön-lovon, lehetőséget kapott, hogy 
az egészet elpróbálja, amely 1 perc tiszta időt jelent lovon. További 6 orosz versenyzővel állt 
rajthoz s így volt egy kis ideje, hogy megfigyelje a lovak viselkedését a rajtnál, és taktikát tudjon 
választani. Emka fiatal kora ellenére tapasztalt lovas, aki nem csak nemzetközi lovasversenye-
ken ért el érmes helyezést, de néhány idény óta gyűjti a western gyorsasági versenyekben is az 
első helyezéseket. A kötelező versenyszámot tisztán tornázta le, s a nehéz nap után azonnal 
aludni ment az areáltól 10 percre lévő gyönyörű jacht-rezortba. A vasárnap szabadabb volt, reg-
geli után (melyhez élő hegedűvirtuóz szolgáltatta a zenét) a szabadon választott gyakorlatokat 
céloztuk meg úgy, hogy az igényes gimnasztikai elemek ne idegesítsék fel a kölcsönzött lovat. 
Az összeállítást megkönnyítettük és a biztonság útját választottuk, mondja az edző és anyuka 
egy személyben, Vladimíra Lenčéšová. Nem akartuk Emka sérülését kockáztatni. Tulajdonkép-
pen kirándulni mentünk minden ambíció nélkül. Ema idei erős témája az Artuš király volt, és 
színészi teljesítménye nem csak a bírákat, hanem a nézőket is elvarázsolta. A versenyzők és 
a tribünön lévő egyszerű emberek számos pozitív reakciója, akik drukkoltak nekünk és Emkát 
dicsérték, reményekre jogosítottak fel a szép eredménnyel kapcsolatban. A részeredményeket 
nem hozták nyilvánosságra, így Ema a 20 órai eredményhirdetésre szorongva érkezett a nagy 
Szlovák Köztársaság táblával. Amikor kihirdették az Orosz Föderáció bajnokát, fojtogató érzés 
fogott el. Ema Dudonová lett a győztes, s mivel nincs orosz állampolgársága, osztoznia kellett a 
másik versenyzővel, aki ugyan a második helyen végzett, de neki adták át a bajnoki címet. De 
végtelenül elégedettek voltunk s a győzelemről szóló dekrétumot, érmet és serleget Emának a 
kerület képviselője adta át. A kedves és közvetlen emberek pozitív érzéseket hagytak bennünk, 
törődtek velünk, segítettek és drukkoltak Emának tekintet nélkül arra, az Orosz Föderációnak me-
lyik sarkából érkeztek. Oroszországi látogatásunk fénypontja hétfőn Moszkva megtekintése volt.

                                            Vladimíra Lenčéšová
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