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  EDITORIAL
Ani sme sa nenazdali a prvý polrok roku 2020 je po-
maly za nami. Nikto z nás nečakal, že naše novoroč-
né priania a predsavzatia budú takto ťažko skúšané. 
Zažili sme a stále zažívame jednu z najväčších skúšok 
posledných rokov. Aké to bude mať následky? Ako 
ďalej? Toto sú časté otázky, ktoré od Vás počúvam. 
Verte mi, na tieto otázky nevie momentálne odpoveď, 
žiaľ, nikto. Či už patríte do tábora, ktorý podporoval 
opatrenia, alebo nie, na tom až tak nezáleží. Obýva-
me spoločný priestor a preto spoločne musíme prejsť 
všetkými opatreniami, ale aj následkami. Najčastejšie 
počúvame o ekonomických následkoch, ktoré ešte ne-
vieme vyčísliť a ktoré, žiaľ, silne narušili aj naše plány 
na rozvoj obce. K dnešnému dňu vieme povedať, že ak 
porovnávame mesiace roku 2019 a roku 2020,  tak na 
príjmoch zo štátu máme výpadok cca 10%, čo zname-
ná výpadok približne 100.000 EUR. Či je to konečná 
suma, sa ešte len uvidí, pretože ekonómovia očakávajú 
najväčšie výpadky v jesenných mesiacoch. Aj napriek 
týmto záležitostiam sa však snažíme, aj keď v obme-
dzenej miere, ale predsa, zveľaďovať našu obec. Do-
budovávame detské ihriská, rozvíjame multifunkčné 
ihrisko, na ktoré sme zakúpili nové sieťky a stĺpiky na 
tenis, resp. nohejbal, vymenili sme piesok na volejbalo-
vom ihrisku, aby spĺňal štandardy na tento šport. Začí-
name s maľovaním priestorov školy. Rekonštruujeme 
chodník na Sötérovej ulici a plánujeme pokračovať Ja-
tovskou ulicou. Obnovili sme tabuľu s názvom nášho 
futbalového štadiónu. Podali sme viacero žiadostí o 
dotáciu: na rozšírenie kapacít materskej školy, zmier-
nenie dopadov koronakrízy (tu plánujeme vymeniť 
okná na komunitnom centre Horný Jatov, nákup sto-
lov a stoličiek, nákup dezinfekčných brán a zariadenia 
na dezinfekciu povrchov bez použitia chémie) a pod. 
Aktivít, ktoré sme rozbehli v tomto období, je ešte 
omnoho viac a nestačil by skromný priestor na edito-
riál na ich vymenovanie. Zároveň vďaka uvoľneniu 
opatrení sme začali so stretnutiami s obyvateľmi našej 
obce. Máme v pláne realizovať stretnutia so všetkými 
„ulicami“ v našej obci. Stretli sme sa takto s obyvateľ-
mi Vážskej ulice pri rekonštrukcii ich chodníka, oby-
vateľmi Sötérovej ulice a Horného Jatova a obyvateľmi 
24-bytovky. Tieto stretnutia budú pokračovať a máme 

v pláne takto prejsť celú obec. Zaujímajú nás Vaše ná-
pady a postrehy, ako môžeme spoločne vybudovať 
lepší priestor na život v našej obci. Okrem týchto ak-
tivít nás v prvom polroku neskutočne zasiahla smrť 
nášho pána farára Mgr. Ondríka. Všetci, ktorí sme ho 
poznali, vieme, že odišiel človek s obrovským srdcom, 
človek, ktorý sa snažil každému pomôcť a robil česť 
svojmu povolaniu. Bol mostom medzi veriacimi ako aj 
neveriacimi, a stratili sme s ním blízkeho priateľa a člo-
veka s láskou k ostatným. Jeho smrť mnou veľmi silne 
otriasla. Môj posledný rozhovor s ním ostane navždy 
v pamäti, rozoberali sme práve smerovanie spoločnos-
ti a to, ako nás kríza vyvolaná koronavírusom zmení. 
Náš pán farár veril, že z tejto krízy vyjdeme silnejší 
a lepší. Cítim nesmierny smútok, že sme sa museli s 
ním rozlúčiť. Verím však, že jeho odkaz v nás navždy 
pretrvá. Veril totiž, rovnako ako verím aj ja, že sa mu-
síme riadiť životným heslom „ak nevieme pomôcť, tak 
aspoň neuškoďme“. Plne s týmto posolstvom musím 
súhlasiť. Aj do nadchádzajúcich mesiacov musíme 
spoločne vstúpiť so snahou zlepšiť naše prostredie a 
spoločne a tímovo budovať naše okolie a vzťahy. Ak 
nevieme pomôcť, nič sa nedeje. Nie vždy je to možné, 
dôležité je však neuškodiť. Áno, v živote sa nájdu vždy 
aj negatíva, nesmieme však zabúdať, že aj pri riešení 
negatívnych javov, či už medziľudských vzťahov, roz-
chodoch, pracovno – právnych záležitostiach a pod. 
musíme vždy konať tak, aby naše jednanie bolo férové 
a úctivé voči druhej strane. V tomto som zdieľal život-
nú filozofiu s naším pánom farárom, ktorý videl náš 
život taký, aký je, v jeho kráse a aj zložitosti. Česť jeho 
pamiatke, my, obyvatelia Trnovca nad Váhom, naňho 
určite nezabudneme.
Čakajú nás letné mesiace a verím, že spoločne preko-
náme každú krízu, ktorú nám život prinesie. Preto, ak 
máte nápady, pripomienky, alebo aj otázky ohľadom 
života v našej obci, neváhajte nás kontaktovať. Veríme, 
že nadchádzajúce mesiace si vychutnáte v kruhu ro-
diny a priateľov a počas leta  strávite spoločné chvíle, 
ktoré sme kvôli koronakríze nemohli plne doteraz rea-
lizovať. Spoločne môžeme zveľadiť našu obec. 
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Za Mgr. Róbertom Ondríkom
15. mája 2020 tragicky zomrel Mgr. Róbert Ondrík. Nečakaná správa pre-
kvapila a zaskočila všetkých obyvateľov, nielen veriacich. Mgr. Ondrík bol 
administrátorom farnosti Trnovec nad Váhom od roku 2017 a svojou láska-
vosťou, slušnosťou a priateľským prístupom si získal všetkých okolo seba. 
V našej obci vykonal kus dobrej práce, keď sa postaral o rekonštrukciu kos-
tola Premenenia Pána, o celkovú obnovu a rekonštrukciu sochy sv. Jána 
Nepomuckého, ktorú minulý rok slávnostne odhalili na našom cintoríne. 
Vždy ochotne spolupracoval pri všetkých obecných akciách, zapájal sa do 
spoločenského a verejného života v obci. V tomto roku, keď nás postihla 
koronakríza, nezištne ponúkol svoju pomoc pri zabezpečovaní potravín 
pre seniorov alebo odkázaných obyvateľov v obci, pričom nielenže nákup 
zabezpečil a priniesol, ale ponúkol aj kúpu  základných potravín z vlast-
ných zdrojov. Smrť ho zastihla vo veku 47 rokov v Trnovci nad Váhom. 
Česť jeho pamiatke!                                           I. Mesárošová 



    2

Z ROKOVANIA OZ
15. zasadnutie OZ sa uskutočnilo dňa 11. mája 2020 a 
vzhľadom na nariadenia Úradu verejného zdravotníctva platné 
pre zasadnutia orgánov verejnej správy sa konalo v zasadačke 
Miestneho kultúrneho strediska Trnovec nad Váhom. Prvým bo-
dom programu bola žiadosť o delimitáciu pozemkov vo vlastníc-
tve Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce. Jed-
ná sa o pozemky v časti obce Nový Trnovec, na jednom z nich 
obec vybudovala detské ihrisko. Druhý pozemok je potrebný na 
prekládku autobusovej zastávky, ktorá je v súčasnosti na nevy-
hovujúcom mieste z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a 
zdravia, preto bude potrebné, aby obec túto zastávku premiest-
nila a vybudovala nástupný ostrovček. 
Ďalej poslanci delegovali štyroch zástupcov zriaďovateľa do 
rady školy, ktorej funkčné obdobie už uplynulo, ale vzhľadom na 
vyhlásený núdzový stav budú voľby jej členov zrejme až v budú-
com školskom roku. Za Obec Trnovec nad Váhom boli delego-
vaní Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský a K. Tusková. 
Poslanci na tomto zasadnutí vzali na vedomie správu o uskutoč-
není inventarizácie majetku obce, ktorá sa uskutočnila na príkaz 
starostu obce Mgr. Berecza, keďže vo volebnom období 2014 – 
2018 inventarizácia urobená nebola. Zároveň poslanci schválili 
aj návrh na vyradenie majetku obce a školy.
Starosta obce poveril hlavnú kontrolórku vykonaním kontroly 
efektívnosti, hospodárnosti a zákonnosti zmlúv o dlhodobom 
prenájme majetku obce, hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že pod-
ľa nej sú zmluvy v súlade so zákonom o majetku obci s použitím 
príslušných častí občianskeho zákonníka a v tom čase platnými 
Zásadami obce určujúcimi pravidlá nájmu a prenájmu nebyto-
vých priestorov. Konštatovala však, že v Zásadách obce prija-
tých v roku 2015 nebola zohľadnená miera inflácie. Hlavná kon-
trolórka konštatovala, že príjmy v súčasnej výške nebudú stačiť 
na opravu ani udržiavanie a nedá sa ani uvažovať o možnosti, 
že by sa z nich tieto priestory zhodnocovali. Jej odporúčaním 
preto je, aby obec vypracovala nové zásady a určila v nich také 
podmienky, ktoré by zohľadnili valorizáciu, ale aj určili obvyklé 
nájomné, aby sa znížili rozdiely medzi príjmami a výdavkami 
na zveľadenie tohto majetku. Do diskusie sa prihlásil poslanec 
Ing. Hlavatý, ktorý sa hlavnej kontrolórky spýtal, či je podľa nej v 
poriadku, že zásady z roku 2015 nezohľadňovali záujmy obce, 
lebo podľa jeho výpočtov konkrétne napr. lekáreň za toto obdo-
bie zaplatila nájomné nižšie o cca 4 200 eur. Ing. Hlavatý ďalej 
konštatoval, že ani jeden poslanec z uplynulého volebného ob-
dobia si nespomína na to, že by boli výšku nájmu prehodnoco-
vali, nájomníci nebytových priestorov o to ani nežiadali. Doplnil, 
že ho trápi, že oni, poslanci, schválili dokument, ktorý je v roz-
pore so záujmami obce a so zákonom o majetku obcí a hlavná 
kontrolórka ich na túto skutočnosť vôbec neupozornila. Takisto 
ich neupozornila na to, že došlo k poklesu príjmov z nájomného. 
Ing. Fülöpová odpovedala, že tieto zásady schválilo zastupiteľ-
stvo a prešli jednaním v dvoch komisiách. K zníženiu nájomné-
ho nedošlo, jedna prevádzka bola predtým zaradená ako pod-
nikateľský subjekt, v zásadách z roku 2015 bola zaradená ako 
zdravotnícke zariadenie.  Bývalý starosta tvrdil, že zásady určite 
schválilo OZ, bola to iniciatíva bývalého poslanca a predsedu 
finančnej komisie R. Lánga. Následne vyzval Ing. Hlavatého, 
aby prestal útočiť naňho a jeho rodinu. Ing. Hlavatý odpovedal, 
že finančná komisia zásady nekonzultovala, jej bývalý predseda 
R. Láng si na nič podobné nespomína, podľa Ing. Hlavatého 

je povinnosťou každého poslanca chrániť záujmy obce, ktoré 
v prípade týchto zásad chránené neboli. Do tejto diskusie vstú-
pil starosta Mgr. Berecz, ktorý navrhol, aby sa vecou zaoberala 
finančná komisia a tá rozhodla, aký postup ďalej zvoliť.  Nie je 
možné zmeniť to, čo sa stalo v roku 2015, je potrebné pohnúť 
sa dopredu. Môžeme len diskutovať, či táto zmena zásad bola 
etická alebo nie, doplnil starosta obce.
Poslanci schválili predaj pozemkov P. Garcsárovi a Ing. Žigár-
dimu, schválili prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, 
ktorý obec nemala napriek tomu, že ihrisko je v prevádzke viac 
než 10 rokov. Ďalej sa zaoberali žiadosťami o predaj obecného 
majetku a ponukou na odkúpenie nehnuteľnosti, odporučili, aby 
sa nimi zaoberali komisie obecného zastupiteľstva a zvážili, či 
majetok predať, resp. odkúpiť. OZ schválilo finančný príspevok 
pre Slovenský rybársky zväz na záverečnú fázu odbahnenia 
rybníka Vermek. V diskusii ich starosta informoval o tom, že 
obec navštívil generálny riaditeľ spoločnosti Ewia, ktorá plánuje 
vybudovať v našom okrese spaľovňu a starosta ho upozornil aj 
na skutočnosť, že pokiaľ budú obyvatelia v tejto veci požadovať 
referendum, obec je pripravená ho vyhlásiť. 
Druhým bodom, o ktorom sa starosta rozhodol diskutovať, je op-
tika, ktorá je stále horúcou témou. Na základe zmluvy z r. 2018 
žiadala Carisma o stavebné povolenie na vybudovanie siete, ale 
stavebný úrad konanie zastavil, lebo spoločnosť nepredložila 
požadované doklady. Pokiaľ ide o zmluvy s touto spoločnosťou, 
obecný úrad sa obrátil na právnika, ktorý vydá stanovisko, či sú 
zmluvy v poriadku, lebo takto má obec zviazané ruky. Už niekoľ-
ko spoločností o vybudovanie optickej siete prejavilo záujem, 
ale potrebné je zistiť, či zmluvy uzavreté do r. 2018 sú v súlade 
so zákonom. R. Hrabovský sa zaujímal, či by optiku vybudoval 
Slovak Telekom, starosta odpovedal, že pokiaľ by boli platné 
zmluvy s Carismou, je riziko, že do optickej siete neinvestuje ani 
jedna spoločnosť.
Ďalej Mgr. Berecz informoval poslancov o zrušení podujatia zraz 
motorkárov, odporučili to aj členovia komisie športu, školstva, 
mládeže a kultúry pri OZ, nie je možné usporiadať toto podujatie 
vzhľadom na platný zákaz zhromažďovania, ale stále je tu otáz-
ka, čo s dňom obce, jedným z dôvodov je, že obec doteraz minu-
la vyše 15 000 eur na zabezpečenie opatrení proti koronavírusu, 
pokles je aj na dani z príjmu fyzických osôb, takže je tu riziko, 
ak s interpretmi uzavrieme zmluvy, budeme im musieť vyplatiť 
straty, čo potvrdila aj hlavná kontrolórka, Pokiaľ ide o opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva, každý deň prichádzajú nové, to 
tiež prácu neuľahčuje. Poslankyňa K. Tusková dodala, že ko-
misia športu, školstva, mládeže a kultúry navrhla v tomto roku 
podujatie zrušiť. Starosta doplnil, že najbližšia akcia, ktorá sa 
bude konať, by mohla byť veľkolepejšia, aby sme to obyvateľom 
vynahradili. Ťažko povedať, či to budú hody alebo až rozlúčka s 
letom, nevieme, čo bude ďalej. V Česku je povolené konať akcie 
za účasti 200 ľudí, na tie obecné ich prichádza oveľa viac. Ing. 
Gašpierik navrhol tiež zrušiť deň obce, s tým, že pri výpadku 
financií je potrebné podujatie zrušiť, aj keby to legislatíva me-
dzičasom umožnila. Podľa poslankyne Tuskovej obyvatelia toto 
rozhodnutie určite pochopia. Kontrolórka obce vyjadrila názor, 
že vzhľadom na výpadky v príjme zrušia kultúrne a športové 
podujatia viaceré mestá a obce. Starosta dodal, že obecný úrad 
musí tiež pristúpiť k opatreniam ako zrušenie 13. a 14. platu 
zamestnancom úradu, pretože koronakríza znamenala pre 
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obec značnú finančnú záťaž. Od štátu prišla 
minimálna a nedostačujúca pomoc, ale sme 
vďační aj za to. Zároveň však obci poskytol 
dezinfekciu pán Matušica, obyvateľ obce, a 
jeho firma Water Resources.  
Do diskusie sa zapojili aj poslanci, ako prvý 
Ing. Hlavatý, ktorý informoval, že sa uskutoč-
nilo zasadnutie členov komisie pre dohľad 
nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záuj-
mu pri vykonávaní funkcií verejných funkci-
onárov. V zmysle zákona členovia komisie 
skontrolovali Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára, ktoré podal starosta obce. Bolo 
podané včas a v súlade so zákonom je zve-
rejnené na webovom sídle obce. Podobne 
bývalý starosta obce včas podal oznámenie 
verejného funkcionára po skončení výkonu 
verejnej funkcie. Komisia skonštatovala, že 
obidvaja funkcionári si svoju povinnosť splnili 
a dodržali zákonné ustanovenia. Ing. Hlavatý 
mal aj druhý príspevok, v ktorom uviedol, že 
ako zástupca starostu by za normálnych okol-
ností navrhol prehodnotiť plat starostu obce a 
zvýšiť tú jeho časť, ktorou disponuje OZ. Sta-
rosta rieši veľmi veľa vecí, svoju ťažkú a ná-
ročnú prácu vykonáva zodpovedne a na úkor 
voľného času, je aktívny, transparentný, kaž-
dému odpovedá trpezlivo, každý má k nemu 
dvere otvorené. Keďže okolnosti normálne 
nie sú, zvýšenie platu nenavrhuje.
Poslanec R. Hrabovský upozornil na nelegál-
nu skládku odpadu, ktorú našli poľovníci, sta-
rosta dodal, že aj na Kľučiarni sa vyzbieralo 
množstvo odpadu. Do brigády ku Dňu Zeme 
sa v obmedzenom režime zapojili aj pracov-
níci úradu, našlo sa všeličo. Poslanci riešili 
povinnosť majiteľov domov zaviesť si kanali-
záciu, resp. preukázať spôsob likvidácie od-
padu. Stáva sa, že občania likvidujú splašky 
vypúšťaním do záhrady, čo je v rozpore so 
zákonom. Takýto prípad riešila efektívne aj 
obecná polícia.
16. zasadnutie OZ sa konalo 15. júna 
v Miestnom kultúrnom stredisku za účasti 
8 poslancov. Na tomto zasadnutí poslan-
ci schválili poradovník žiadateľov o obecné 
nájomné byty na 2. polrok 2020. Tento pora-
dovník je zverejnený na webovom sídle obce. 
Ďalej poslanci predĺžili nájomné zmluvy tým 
žiadateľom, ktorí si podali žiadosti o predĺže-
nie nájmu na jeden rok, do 30. 6. 2021.
Žiadatelia M. Tóth a manželia Sýkoroví požia-
dali o zakúpenie obecných pozemkov, ich žia-
dosti boli zamietnuté. Poslanci schválili zámer 
predať majetok obce spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa žiadateľovi J. Hírešovi. Ďalej 

sa zaoberali ponukou Bc. Goštánovej na od-
kúpenie bývalého domu Halászových, s tou-
to ponukou poslanci nesúhlasili. JUDr. Vágo 
ponúkol obci možnosť odkúpiť si pozemok na 
futbalovom štadióne, poslanci odporučili oslo-
viť majiteľov a vysporiadať tieto pozemky.
Starosta informoval poslancov, že obec po-
dala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
v sume 50 000 Eur na zmiernenie dopadu 
koronakrízy, za tieto finančné prostriedky by 
sa mal zakúpiť stroj na vysokotlakovú de-
zinfekciu miestnych komunikácií a povrchov, 
dezinfekčná brána a vymeniť okná a vyba-
viť interiér Komunitného centra Horný Jatov, 
ktoré by v prípade potreby bolo použité ako 
karanténne centrum.
Aj ďalší príspevok sa týkal tejto časti obce, 
starosta prečítal poslancom list, v ktorom Far-
ma Jatov oznamuje, že od 1. januára 2021 
prerušuje dodávku pitnej vody v tejto časti 
obce. Firma v liste píše, že od roku 2009 sa 
snaží odovzdať správu vodovodu obci, oslo-
vili obec v roku 2016 aj 2017, keď ponúkli 
prevzatie tohto vodovodu za 1 euro. Od obce 
odpoveď nedostali, preto sa rozhodli prestať s 
prevádzkovaním vzhľadom na havarijný stav. 
Zároveň žiadajú obec, aby sa postarala o ná-
hradné zabezpečenie dodávky pitnej vody pre 
obyvateľov Horného Jatova. Starosta doplnil, 
že situáciu je potrebné urgentne riešiť. 
Starosta pripomenul poslancom termín pra-
covného stretnutia s predstaviteľmi firmy 
Ewia, ktorá plánuje vybudovať spaľovňu v 
katastri Šale, resp. Močenku. Poslanci navrh-
li stretnúť sa aj so zástupcom druhej strany, 
napr. občianske združenie, ktoré sa touto 
problematikou zaoberá a dokáže projekt pri-
blížiť laickej verejnosti. 
Poslanec D. Marček upozornil na neudržia-
vaný areál firmy Branko pri vstupe do obce 
a požiadal, aby obecný úrad vyzval majiteľa 
na nápravu, podobne ako ďalších, ktorí svoje 
pozemky neudržiavajú. 
V diskusii sa prihlásila obyvateľka p. Matějíč-
ková, ktorá sa zaoberala problematikou par-
kovania v zdravotnom stredisku a pohybom 
áut v tomto areáli, ktorý ohrozuje predovšet-
kým deti. Starosta obce prisľúbil, že obec 
bude situáciu riešiť a poslanci navrhli niekoľ-
ko možností. Obyvateľ M. Tóth sa zaujímal o 
dôvody, prečo komisie OZ neodporučili predaj 
pozemku, o ktorý obec požiadal. Odpovedal 
mu starosta obce, že sa jedná o pozemok, 
ktorý môže obec v budúcnosti využiť na vy-
budovanie miestnej komunikácie alebo na iný 
verejnoprospešný účel. Poslanec Ing. Rábek 
sa zapojil do tejto diskusie a informoval, že 
pod týmto pozemkom vedú drenážne rúry, 

Spoločenská rubrika
     Blahoželáme jubilantom 

  Alojz Ricker
  Peter Oláh
  Ľudovít Žáčik
  František Fülöp
  Rozália Kollárová
  Eva Kissová
  Mikuláš Láng
  Ladislav Boháč
  Eugen Lévai
  Barbora Marčeková
  Alžbeta Kráčalová
  Dezider Mészáros
  Mária Molnárová
  Ján Kovács
  Veronika Podolská

  Narodili sa
  Sofia Kuruczová
  Viktória Mikleová
  Alex Lakatos
  Marína Tóthová

  Uzavretie manželstva
  Michal Gron a Daša Kosztanková
  
   Opustili nás
  Ondrej Anda, 69-ročný
   Ladislav Zelenka, 82-ročný
  Julianna Kürthiová, 81-ročná
  Alžbeta Mészárosová, 67-ročná
 

ktoré zabezpečujú odtok vody 
z artézskej studne, ako aj odvá-
dzanie spodných vôd v prípade 
ich zvýšenej hladiny.  Podobne 
je riešená aj Píšťalová ulica, 
doplnil poslanec. Starosta kon-
štatoval, že takéto vedenia by 
mala mať obec zmapované a 
zakreslené, je problém, ak ta-
kéto informácie nemáme. Pán 
Tóth ukončil svoj príspevok 
oznámením, že o odkúpenie 
pozemku požiada opäť.  Na 
záver hlavná kontrolórka obce 
predložila plán kontrolnej čin-
nosti na druhý polrok.  

Záujemcovia nájdu bližšie 
informácie na našom webe.    

I. Mesárošová
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75. výročie víťazstva nad fašizmom
7. mája 1945 podpísal generál Alfred Jodl bezpod-
mienečnú kapituláciu nacistického Nemecka. Svo-
jím podpisom ukončil krvavý konflikt, ktorý vypu-
kol 1. septembra 1939, keď Nemecko bez vyhlásenia 
vojny napadlo Poľsko. Vojna v Európe sa skončila 
8. mája 1945 a zanechala po sebe obrovské mate-
riálne škody, ale aj straty na ľudských životoch, 

ktoré sa 
c e l k o v o 
odhadujú 
na 45 – 60 
mi l iónov 
obetí. 
Druhá sve-
tová vojna 
p o s t i h l a 
predovšet-
kým civil-
né obyva-

teľstvo a nevyhla sa ani našej obci. Svedectvom 
je 104 mien vyrytých do pamätníka obetí vojny, 

ktorý sa nachádza na miestnom cintoríne. Práve 
k tomuto pamätníku položili veniec starosta obce 
Mgr. Berecz, zástupca starostu Ing. Hlavatý, pred-
nostka obecného úradu Mgr. Vargová, predsed-
níčka komi-
sie športu, 
š k o l s t v a , 
mládeže a 
kultúry K. 
Tusková a 
kultúrny re-
ferent obce. 
Ďalší veniec 
položili k 
p a m ä t n e j 
doske ge-
nerála Jána 
Goliana, prvého veliteľa SNP. Vzhľadom na ak-
tuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu sa na 
pietnom akte verejnosť nezúčastnila.   
                   
I. Mesárošová

„Vyčistime si svoju obec“
Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci 
obecného úradu, dobrovoľníci z radov obyvateľov, členo-
via záujmových organizácií a žiaci aj pracovníci ZŠ s MŠ sa 
každoročne pravidelne zapájajú do podujatia „Vyčistime si 
svoju obec“, ktoré každoročne uskutočňujeme pri príleži-
tosti Dňa Zeme.
Vzhľadom na to, že 
6. marca sa potvrdil 
prvý prípad nákazy 
koronavírusom na 
Slovensku, vláda 
bola nútená prijať 
množstvo opatrení 
a obmedziť pohyb 
osôb na verejnosti 
aj zákazom organi-
zovania hromad-
ných podujatí. 
Preto sme v tomto roku množstvo podujatí zrušili, aj brigá-
du ku Dňu Zeme sme uskutočnili len v obmedzenom poč-
te, keď sa zapojili starosta obce a zástupca starostu, vedúci 
technického úseku a administratívni pracovníci obecného 
úradu. 
Napriek obmedzeniam, ktoré sme museli dodržiavať, po-
darilo sa nám vyzbierať množstvo odpadkov a podobne 
ako po minulé roky, aj teraz sme sa nestačili čudovať, čo 
všetko sú ľudia schopní odviezť do prírody, hoci by tento 
odpad mohli odovzdať bezplatne na zbernom dvore. 
Ďakujeme aj miestnym poľovníckym združeniam, ktoré 
pri príležitosti Dňa Zeme urobili brigádu a vyupratovali si 
vo svojich revíroch.                                 I. Mesárošová

Súťaž o najkreatívnejšiu 
fotografiu

Snahou komisie športu, školstva, mláde-
že a kultúry pri obecnom zastupiteľstve je 
pripravovať pre obyvateľov rôzne podu-
jatia. Za normálnych okolností by sme už 
mali za sebou zraz motorkárov, slávnosť 
ku dňu matiek, oslavu Medzinárodné-
ho dňa detí, beh okolo Ameriky a v čase 
zverejnenia týchto novín aj dni obce. Žiaľ, 
okolnosti nás prinútili tieto podujatia zru-
šiť, preto sa členovia komisie rozhodli tro-
cha spestriť obyvateľom ťažké časy, keď 
nebolo bezpečné sa zdržiavať vonku a hes-
lom dňa bola veta „Sme doma“. 
Z tohto dôvodu sme vyhlásili súťaž o naj-
kreatívnejšiu fotografiu na tému „Ako si 
žijeme počas koronakrízy“. Stačilo nám 
poslať tri fotografie a o víťazovi rozhodlo 
hlasovanie na našom facebooku. Svoje fo-
tografie nám zaslalo sedem súťažiacich a 
zistili sme, že toto zložité obdobie trávili 
niektorí z nich pobytom v prírode aj jej po-
zorovaním, aktivitami s deťmi, prácou v 
záhrade, alebo ste si užívali slnečné chvíle.
Víťazkou súťaže sa stala D. Mocková, kto-
rej fotografia získala 112 hlasov. Víťazku 
sme odmenili tričkom na aktuálnu tému a 
ostatní súťažiaci dostali ako malé poďako-
vanie za účasť rúško. Všetkým súťažiacim 
srdečne ďakujeme.
I. Mesárošová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

Aj počas jarných mesiacov bolo práce dosť

pred poštou pribudli dve parkovacie miesta

na cintoríne uskutočnili výkopové práce na in-
štaláciu ozvučenia

v Novom Trnovci pribudlo detské ihrisko

Nakladanie s odpadmi
V poslednej dobe sa často debatuje o tom, ako nakladať do bu-
dúcnosti s komunálnym odpadom. Vieme, že zo strany Európ-
skej únie aj štátu je výrazný tlak na minimalizovanie ukladania 
odpadu na skládky. Dokonca mnohé skládky sú tesne pred 
naplnením svojich kapacít a tým aj pred uzatvorením. Tento 
tlak je určite pozitívny, pretože skládkovanie odpadu tvorí 
veľké environmentálne záťaže a výrazne znečisťuje životné 
prostredie. Zároveň sa tento tlak prejavuje aj zvýšením poplat-
kov zákonných aj komerčných za uloženie odpadu a tým sa 
zvyšuje finančná záťaž na obce a aj obyvateľov. Okrem tohto 
klasického spôsobu nakladania so vzniknutým odpadom exis-
tujú viaceré možnosti. V našom regióne sa v poslednej dobe 
hovorí hlavne o jednej možnosti, ktorá je reprezentovaná dvo-
ma projektmi. Tieto dva projekty sú prezentované dvoma spo-
ločnosťami, ktoré majú v pláne vybudovať zariadenie na ener-
getické využitie odpadov. Ľudovo sa takýmto zariadeniam 
hovorí „spaľovne“. Jeden zámer prezentovaný spoločnosťou 
SPV Dálovce s.r.o. je situovaný do katastra obce Selice a je po-
stavený na plazmovej technológii. Druhý zámer prezentovaný 
spoločnosťou Ewia a.s.by mal byť realizovaný v katastri obce 
Močenok alebo Šaľa a je postavený na roštovom spaľovaní, 
ktoré je zaužívané v Európe. Výsledkom spaľovania komunál-
neho odpadu by malo byť teplo a elektrická energia. Budeme 
Vás ako obyvateľov informovať o týchto zámeroch. Treba si 
uvedomiť skutočnosť, že oba projekty sú zatiaľ v štádiu hod-
notenia vplyvov na životné prostredie. Je to zatiaľ prvý krok, 
ak by oba projekty prešli týmto prvým krokom, tak v ďalšom 
štádiu nasleduje územné a stavebné konanie. Vo všetkých fá-
zach sa môže so svojimi pripomienkami zapojiť aj verejnosť. 
Zároveň pri projekte, ktorý je plánovaný v katastroch Šale, 
resp. Močenku bude v našej obci určite realizované aj verejné 
prerokovanie, aby mohli byť informovaní aj naši občania.
Tieto dva projekty nám ponúkajú príležitosť začať viesť od-
bornú, ale aj laickú diskusiu ohľadom budúcnosti nakladania 
s odpadmi. V tejto diskusii je však určite potrebné zhodno-
tiť hlavne spôsoby, ako ďalej. Žiaľ , v minulosti sa tejto téme 
nevenoval dostatočný priestor a preto teraz nariadenia štátu 
a Európskej únie tlačia na urgentné riešenie tohto problému. 
Nás zároveň mrzí, že v  nastolenej diskusii sa nevenuje takmer 
žiadny priestor téme, ako predchádzať vzniku odpadov. V 
súčasnosti sa hovorí hlavne o tom, že do budúcnosti vďaka 
konzumnému spôsobu života bude množstvo komunálneho 
odpadu narastať. Myslíme si však, že by sa diskusia mala zao-
berať aj možnosťou, že by sme množstvo komunálneho odpa-
du nezvyšovali, ale vplyvom technológií a výučby by sme ho 
v budúcnosti znižovali. Veríme, že pri diskusii, čo s odpadom, 
sa budeme regionálne, ale aj celoštátne venovať aj tejto téme.
Na záver Vám pripomíname, že všetky informácie k tejto téme 
budeme zverejňovať. Určite privítame, ak povedieme kon-
štruktívnu debatu na túto tému, založenú na logických a raci-
onálnych podkladoch. A zároveň dávame verejný prísľub, že 
naše rozhodnutie oprieme o prieskum verejnej mienky v našej 
obci, aby sme vedeli dať spoločné stanovisko za našu obec.
Mgr. Oliver Berecz
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ZO ŽIVOTA OBCE
pokračovanie zo strany 5
na ihrisku v centre pribudlo nové pieskovisko

rekonštruuje sa chodník na Sötérovej ulici

pravidelne prebieha kosenie a údržba verejnej 
zelene

vďaka ich práci je obec čistá, upravená, plná 
stromov a kvetov
 

vedúci úseku TVZaOH Štefan Fábry 

Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska

Ocitli sme sa v čase, ktorý priniesol situácie pre mnohých z 
nás voľakedy nepredstaviteľné. Žijeme dobu, ktorá je pre nás 
nová, museli sme zmeniť svoj spôsob života. Bolo  nevyhnut-
né prispôsobiť sa nastoleným opatreniam, byť zodpovední a 
správať sa navzájom ohľaduplne. Svojim ľahkovážnym alebo 
ignorujúcim prístupom a správaním sme mohli ohroziť seba 
samého a nás všetkých. Môžeme ohroziť hlavne seba, pretože 
patríme, ako sa v tejto dobe zvykne často hovoriť, „k ohroze-

nej skupine ľudí“. Tak 
ako stíchol rušný život 
v uliciach, stíchol aj 
štandardný chod v ško-
lách , inštitúciách, na 
úradoch, v obchodoch, 
všetky podujatia boli 
zakázané.  Zastavilo 
sa aj naše pondelňajšie 
stretávanie sa v našom 
klube a pozastavili sa 
aj naše pripravované a 

naplánované akcie. Je to správne, pretože dnes je pre nás prio-
ritou v čo najväčšej miere eliminovať riziko šírenia koronavíru-
su. Vzniknutá mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne 
opatrenia. Preto aj naše členky – dôchodkyne pomohli v tejto 
neľahkej situácii  aspoň tým, že šili rúška, ktorých bolo viac 
ako 700 kusov a rozdali sme ich tam, kde bolo najviac treba. 
Najviac  ušila naša predsedníčka p. Marika Hrabovská a naše 
členky Valika Súdorová a Adrika Benciová. Ďakujeme všetkým 
sponzorom za dodanie látok, najmä rodine Hanzlíkovej a našej 
členke Valike Horváthovej. Za vyžehlenie vypranej a vydenzi-
fikovanej látky  p. Katke Zalubelovej.
Dnes, keď už sa situácia upokojuje, prísne opatrenia sa začí-

najú uvoľňovať a už 
aj my seniori môžeme 
znovu konečne chodiť 
nakupovať v neobme-
dzených hodinách. 
Prichádzajúce leto 
nám prináša nádej, že 
aj napriek tejto hroz-
be koronavírusu žije-
me uprostred života a 
dúfame, že sa konečne 
budeme môcť stretávať 

a naďalej žiť zmysluplným životom a rozvíjať svoje aktivity.
Verím, že túto situáciu sme spoločne už zvládli a že sa nebude 
v budúcnosti opakovať, zvládli sme ju aj vďaka prístupu nás 
všetkých a verím, že zodpovedný prístup zachránil život nám, 
vám a všetkým našim príbuzným, priateľom a známym.

za Klub JDS Trnovec nad Váhom
Jolana Hečová, tajomníčka
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
...zo školských lavíc...

„...konečne do školy“, povzdychol si nie jeden 
žiak alebo rodič. Základná škola bola zatvorená od 
16.03.2020 do 31. 05.2020. Dva a pol mesiaca je dlhá 
doba pre deti aj učiteľov. Popasovali sme sa s rôzny-
mi problémami so vzdelávaním žiakov. Naši učitelia 
vyučovali dištančnou formou cez Edupage, Bezkrie-
dy alebo cez sociálne siete. Žiakom, ktorí nemajú in-
ternet, osobne nosili úlohy na vypracovanie domov 

a zároveň vypraco-
vané si odnášali, aby 
mohli vyhodnotiť ich 
prácu. Niektorí žiaci 
sa chytili príležitosti a 
aj napriek mimoriad-
nej situácie dosiahli 
výborné úspechy, iní 
poľavili. My sa chce-
me pochváliť úspech-
mi, ktoré sme získali 
počas mimoriadnej 
situácie. 
Žiaci I. stupňa sa zú-
častnili súťaže pod 
názvom Moja malá 
záhradka, ktorú orga-
nizovala spoločnosť 
Kaufland SR v.o.s. 

Triedy získali kompletný balíček na pestovanie rast-
lín a mali si vypestovať malú záhradku v triede. Pod-
mienkou súťaže bolo zaslať spoločnosti fotografie zá-
hradky s rozprávkou. Veľmi dobre sa súťaže zhostila 
II. A trieda so svojou triednou pani učiteľkou. Naši 
druháci vyhrali pre svoju triedu počítač, za čo im sr-
dečne blahoželáme.
Z II. A triedy sa môžeme pochváliť úspechom Paulín-
ky Kárasovej, ktorá sa úspešne zúčastnila súťaže z 
časopisu Vrabček.  Ninke Vinceovej, tiež žiačke II.A 
triedy vyšiel v časopise Vrabček Obrázok postup, ako 
si urobiť z papiera psíčka.

V májovom čísle časopisu Maxík vyšla krásna báseň 
nášho žiaka 3. ročníka Jakubka Lacka.
Žiačky IX. A triedy Viktória Alexandra Mlejová a 
Michaela Nováková sa dištančnou formou zúčast-
nili okresného kola chemickej olympiády , kde ako 
úspešné riešiteľky si zabezpečili postup do krajského 
kola. Viktória Alexandra Mlejová sa stala úspešnou 
riešiteľkou KK CHO.
Sme veľmi radi, že aj napriek situácii, ktorá nebola 
na začiatku veľmi priaznivá, sa našim žiakom darilo 
a zo srdca im blahoželáme a ďakujeme za krásne re-
prezentovanie našej školy a obce.
Zápis do 1.ročníka základnej  školy.
Zápis do 1. ročníka ZŠ a MŠ prebiehal netradičnou 
formou – elektronickou prihláškou. Tradíciou zápisu 
je , že predškoláci si pred samotným zápisom prídu 
so svojimi rodičmi pozrieť priestory našej školy, naši 
učitelia im pripravia rôzny program – zúčastnia sa vy-
učovania 
v 1. trie-
de, rôzne 
súťaže v 
priesto-
roch te-
locvične, 
z o z n á -
mia sa s 
pani vy-
chováva-
teľkami 
v ŠKD a 
s pani kuchárkami zo školskej jedálne. Bohužiaľ, ten-
to rok naši predškoláci o toto všetko prišli, tak sme im 
pripravili DOD online ako malé odškodnenie a aspoň 
trošku priblížili priestory, v ktorých sa od septembra 
budú vzdelávať.
Do základnej školy sa zapísalo 32 detí.
Vstup do základnej školy je pre dieťa prvým váž-
nym krokom v jeho živote. V novom školskom roku 
2020/2021 sa na nich tešia pani učiteľky a žiaci našej 
školy.               Katarína Tusková

Rybári a revíry počas pandémie
Tak ako celú spoločnosť a všetky  bežné aktivity, aj činnosť našej or-
ganizácie počas jarných mesiacov bola poznačená  obmedzeniami 
súvisiacimi s vírusovou pandémiou.
Aj napriek týmto obmedzeniam sa vykonali potrebné práce v našich 
revíroch tak, aby bolo možné otvoriť hlavnú rybársku sezónu na na-
šich revíroch od 1.6. bez vážnejších obmedzení.
V lese priľahlom k rybníku Amerika III sa vykonalo odstránenie su-
chých, zlomených,   vyvrátených a chorobami poškodených stromov 
na základe súhlasu majiteľa pozemku Dusla a.s. Šaľa.
Ku Dňu Zeme sa zorganizovalo v malých skupinách čistenie brehov 
rieky Váh a rybníkov.
Odpadky boli odvezené na zberné dvory  na likvidáciu.
Rybárske preteky v takej podobe, ako sme boli každoročne zvyknu-
tí, sa z dôvodu obmedzení neorganizovali.
Pri kontrolnom výlove na chovnom rybníku Vermek boli na niekto-
rých ulovených rybách badateľné známky napadnutie cudzopasným 
kôrovcom Lernea ciprinacae, ktorá spôsobuje ochorenie zvané ler-

neóza.
Napadnuté ryby zostanú letargické, plávajú pri hladine, prestanú 
prijímať potravu a po čase uhynú.
Nakoľko už pred niekoľkými rokmi sme mali skúsenosť s týmto 
ochorením, ihneď sme sa skontaktovali s našim veterinárnym leká-
kom MVDr. Jurajom Meszárosom, CsC.,  ktorý základe zaslaných 
fotografií  potvrdil  toto ochorenie a ihneď dodal prípravok na ošetre-
nie, ktorý sa aplikoval v dvoch dávkach.
Ošetrenie bolo účinné a po ďalšom kontrolnom odlove nebol zistený 
už žiadny prípad ochorenia.
Počas troch kontrolných výlovov, ktoré okrem zistenia zdravotného 
stavu rýb mali za účel aj postupný odlov karasov z tohto  chovného 
revíru, lebo požierajú potravu pred chovanými kaprami a tým dochá-
dza k pomalším prírastkom.
Bolo odlovených 80 kg karasov, ktoré sa použili na zarybnenie ryb-
níka Amerika III.
Jarný úhyn rýb bol minimálny, cca 15 ks a do 17.5. sa úhyn v rozsa-
hu uplynulých rokov neprejavil.
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2. a 3.5. boli organizované tiež za účasti obmedzeného množsta ry-
bárov kontrolné výlovy na  lovných rybníkoch na základe rozhodnu-
tia Predsedníctva MsO SRZ Šaľa za účelom zistenia zdravotného 
stavu rýb po prezimovaní a pred zarybnením.
Na lovných rybníkoch sa nezistili žiadne ochorenia, ktoré sa v mi-
nulých rokoch prejavovali zvýšeným úhynom.
Zarybnenie lovných revírov sa z dôvodu objektívnych príčin  - pretr-
vávajúce obmedzenia v súvislosti s pandémiou a zlé poverernostné 
podmienky pri odlove u dodávateľa rýb-vykonalo až druhej polovici 
mája v množstve Amerika III-820 kg a Vízallás 500 kg. Po zaryb-
není bolo vykonané prikŕmenie rýb. Nakoľko neboli zistené žiadne  
jarné ochorenia rýb ani pred ani po zarybnení, nebolo použité ani 
medikované krmivo rupím špeciál, ktoré sa každoročne aplikovalo.
Na základe našej žiadosti zaslanej obecnému zastupiteľstvu a prís-
lušnej komisii obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 11.5.2020 
uznesením č.160/2020 odsúhlasilo finančný príspevok vo výške 
2.250.- € na 3. etapu odbahňovania rybníka Vermek
Po úspešnom ošetrení rýb proti lerneóze, ktorá sa na rybníku vy-
skytla, sme 30.5.2020 začali aplikáciou prvej dávky baktérií,  ktoré 
sa budú dávkovať v pravidelných intervaloch podľa pokynov dodá-
vateľa do septembra- októbra, kedy bude odbahňovanie ukončené.
Aj touto cestou chceme poďakovať obecnému zastupiteľstvu za 
odsúhlasenie finančných prostriedkov a všetkým, ktorí sa budú po-
dielať na aplikácii, za obetovaný čas a vykonanú prácu.
Mnohí z vás, ktorí sa radi pohybujete v prírode  v okolí našej obce, 
ste si určite pri prechádzke, behu, bicyklovaní, jazde na koni,alebo 
len tak pri posedení pri rybníku Amerika III všimli poletujúci párik 
bielych vtákov, ktorí vydávajú intenzívny pískavý zvuk a často pri-
stávajú a posedávajú na kmeni umelého ostrovčeka, ktorý tu bol 
vytvorený pred 6 rokmi, aby dotváral schenériu rybníka.
Tieto poletujúce vtáčiky sú rybáre riečne[ alebo zastarane ry-

bár obyčajný (lat. sterna hirundo) a  rozhodli sa na starom kmeni 
ostrovčeka zahniezdiť. Spoločenská hodnota jedinca  je 1.840.- €
Pri kŕmení rýb sme sa bližšie pozreli, aký poklad tak intenzívne 
chránia svojim pískaním a nalietavaním , keď sme sa ku kmeňu 
priblížili. Na naše prekvapenie sa z dutiny kmeňa vykotúľali 3 ne-
dávno vyliahnuté mláďatká. Nie je to síce ohrozený druh, ale na 
Slovensku hniezdi len okolo 250 párov.Sme radi, že si tento párik 
našiel vyhovujúce miesto na hniezdenie na umelom ostročeku z 
kmeňov, ktorý tu bol vybudovaný aj za týmto účelom.
Starostliví rodičia sa o nich vzorne starajú a dúfajme, že ich aj 
úspečne vychovajú.
A ešte niečo všeobecne aj pre všetkých, ktorí na pobrežia našich 
revírov ako nerybári chodia za účelom relaxu.
Voľný čas, ktorý z dôvodu obmedzení v súvislosti s vírusovou pan-
démiou mnohí strávili v prírode, čo je len a len na prospech zdravia, 
sa na pobrežiach našich revírov, hlavne rybníka Amerika III a Váh 
prejavil  zvýšením množstvom odpadkov. Teraz je to evidentné, že 
tieto odpadky tu nezanechali rybári ,ale tí, čo sem prišli stráviť voľný 
čas a načerpať energiu z prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Keď nám 
pobyt v prírode prináša spokojnosť a radosť správajme sa k nej rov-
nako a keď už nič viac nerobíme, aspoň odpadky zo zjedeného a 
vypitého občerstvenia zoberme so sebou a zlikvidujme ich v rámci 
vlastného komunálneho odpadu.
Príroda človeka nepotrebuje tak, ako človek potrebuje prírodu, čo 
sme si v tomto čase mohli trocha viac uvedomiť.
Vo vzťahu k prírode by sme sa mali riadiť jedným výrokom hlavné-
ho predstaviteľa filmu Bod zlomu, kde pri jednom zamyslení o vzťa-
hu človeka a prírody hovorí :“Musíme dávať viac ako si berieme, 
aby sme zastavili skazu miesta, ktoré nám dáva život “
Príjemný pobyt všetkým v našich revíroch.
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 

Naše Dynamo a pandémia
Milí fanúšikovia futbalu, 
dovoľte, aby sme sa vám týmito pár riadkami opäť prihovorili . Veríme, že ste obdobie, ktoré bolo 
pre všetkých ťažkou skúškou, prežili relatívne v pokoji a v zdraví. Počas tohto obdobia sme sa všetci 
museli naučiť žiť tak trochu „inak“ , ako sme nepoznali a prispôsobiť všetky naše aktivity v prvom rade 
ochrane nášho zdravia a zdravia našich blízkych.
Šport nebol vynímkou. Po našom fantastickom výkone hlavne v prvom polčase v 1.kole jarnej časti 
súťaže sa zastavil i športový život . Zobrali sme to však, ako inak, športovo a chlapci počas obdobia 
trenovali individuálne doma podľa svojich možností.
Počas tohto času odmlky športu sme boli v kontakte s vami cez našu stránku facebooku, kde nás teší 
narastajúci počet priaznivcov . 
Na našom milovanom štadióne sme stihli zrekonštruovať hlavnú tribúnu, za pomoci pána starostu a 
pracovníkov OU boli zrekonštruované sociálne priestory. Obec vybudovala v našom areáli work-ou-
tové ihrisko a za pomoci poslancov OZ bola zakúpená nová kosačka . Ošetrili sme trávnik požadova-
ným postrekom, kde nám podal pomocnú ruku pán Čerhák . O areál sa počas tohto obdobia vzorne 
staral náš „hospy“ Jožko Krkoška . V neposlednom rade sme sa dočkali nových tréningových bránok 
v TOP kvalite .
Po uvoľnení opatrení sme za prísnych bezpečnostných opatrení začali postupne s tréningom „A“ 
mužstva, následne dorastu a žiakov . Z usporených zdrojov sme zakúpili pre mužov nové tréningové 
lopty JAKO .
Sme radi, že postupne sa vracia život aj na športoviská, verím, že sa čoskoro stretneme v príjemnej 
atmosfére. Plánujeme zorganizovať celodenné oslavy k 90. výročiu nášho futbalu v obci.
Touto cestou by sme chceli poďakovať vopred všetkých, ktorý by nám vedeli podať pomocnú ruku. 
Pre našich verných máme pripravené klubové šály a šiltovky .
Riadiacim orgánom OBFZ Nitra bola spustená súťaž Campri Cup, ktorej sme stále súčasťou . ( v čase 
prípravy tohto článku sa chystáme na štvrťfinále ) .
Na záver si prajme všetci pevné zdravie a božie požehnanie .
s úctou   Norbert Szikora
    šéftréner FK Dynamo a člen VV FK 
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  EDITORIAL
Fel se eszméltünk, s a 2020-as év első féléve már mö-
göttünk van. Senki közülünk nem sejtette, hogy az új-
évi kívánságok és fogadalmak ilyen nehéz vizsga elé 
állítanak bennünket. Az utóbbi évek egyik legnagyobb 
megpróbáltatását éltük és éljük át. Milyen következmé-
nyei lesznek? Hogyan tovább? Ezek azok a kérdések, 
melyeket Önöktől a leggyakrabban hallok. Higgyék el, 
sajnos, ezekre a kérdésekre jelen pillanatban senki sem 
tud válaszolni. S hogy az intézkedéseket támogatók tá-
borába tartoznak-e vagy sem, ez nem is olyan lényeges. 
Közös helyen lakunk, együtt kell teljesítenünk minden 
rendeletet, s következményeit is közösen viseljük. Legy-
gyakrabban a gazdasági következmények kerülnek szó-
ba, melyeket még nem tudunk felmérni, kiszámolni, s 
melyek erősen keresztülhúzzák községünk fejlesztési 
terveit is. Ma elmondhatjuk, hogy ha összehasonlítjuk 
2019 és 2020 hónapjait, az állami bevételeket illetően 
10%-os a kiesés, mely hozzávetőlegesen 100.000 eurót 
jelent. S hogy ez a szám végleges-e, még elválik, mivel 
a közgazdászok az őszi hónapokra jelzik a legnagyobb 
kiesést. Ezek ellenére is igyekszünk – ha kissé korláto-
zott mértékben is – fejleszteni községünket. Befejezzük 
a gyermek-játszótereket, fejlesztjük a multifunkciós ját-
szóteret, ahová új oszlopokat és hálót vettünk a tenisz-
hez és a lábteniszhez, a röplabdapályán kicseréltük a 
homokot, hogy megfeleljen az előírásoknak. Nekifog-
tunk az iskola festésének is. Felújítjuk a járdát a Sőtér 
utcában, majd a Jatai utcában fogjuk folytatni. Felújítot-
tuk a futballklub nevét jelző táblát is. Több kérvényt is 
beadtunk az óvoda kapacitása növelésének dotációjára, 
a koronakrízis következményeinek enyhítésére (tervez-
zük a Horný Jatov-i közösségi centrum ablakcseréjét, 
asztalokat, székeket, dezinfekciós kaput és nem vegyi 
jellegű felületfertőtlenítő berendezéseket szeretnénk vá-
sárolni) stb. Az ez időszakban elindított aktivitásokból 
még sokkal több is van, a vezércikk szerény terjedelme 
azonban nem lenne elég ezek felsorolására. Egyidejű-
leg az intézkedések enyhülésének köszönhetően már 
találkozókat is szerveztünk a lakossággal. Tervezzük a 
községünk valamennyi „utcájával” való találkozót. Ily 
módon találkoztunk már a Vági utcaiakkal a járdafelújí-
tásnál, a Sőtér utca és Horný Jatov lakóival és a községi 
lakásokban lakókkal is. Ezeket a találkozókat folytatjuk, 
s tervezzük, hogy az egész falut sorra kerítjük. Érdekel-

nek minket az ötleteik, javaslataik, hogyan is tudnánk 
közösen jobb életteret biztosítani községünk lakosainak. 
Ezen kívül az első félévben nagy sokkot jelentett Mgr. 
Ondrík plébános halála is. Mindnyájan, akik ismertük, 
tudjuk, hogy vele olyan ember távozott, akinek hatal-
mas szíve volt, aki mindenkin segített és hivatását be-
csülettel teljesítette. Hidat képezett a hívő és nem hívők 
között, közeli jó barát és egy szerető ember távozott vele. 
Halála engem is mélységesen megrázott. Utolsó beszél-
getésünk örökre emlékezetembe vésődött, épp azt tag-
laltuk, merre irányul a társadalom, s hogyan változtat 
meg bennünket a koronavírus által okozott válság. A 
plébános úr hitt benne, hogy a válságot magunk mögött 
hagyva erősebbek és jobbak leszünk. Kimondhatatlan 
szomorúság tölt el, hogy búcsút kellett vegyünk tőle. 
Hiszem, hogy üzenete bennünk örökké él majd. Hitt 
ugyanis benne, akárcsak én, hogy egy életjelszó szerint 
kell előre haladnunk, mégpedig úgy, hogy ha segíteni 
nem tudunk, legalább ne ártsunk. Ezzel a küldetéssel 
teljes mértékben egyet kell értenem. A következő hóna-
pokba is úgy lépünk, hogy igyekszünk javítani környe-
zetünket, és kapcsolatainkkal együtt, közösen építjük, 
szépítjük azt. Nem történik semmi, ha nem tudunk se-
gíteni, nem mindig lehetséges. Fontos azonban, hogy ne 
ártsunk senkinek. Igen, az életben negatívumok is adód-
nak, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a 
negatív jelenségek megoldásánál, akár az emberi kap-
csolatokban, az elválásnál, a munkaügyi-jogi dolgokban 
stb. mindig úgy kell cselekednünk, hogy viselkedésünk 
„fér” legyen és tiszteljük a másik felet. Erre vonatkozó-
an osztottam meg életfilozófiámat a plébános úrral, aki 
olyannak látta az életet, amilyen, a maga szépségében, 
de fájdalmában is. Emlékét megőrizzük, mi, Tornóc la-
kosai sosem felejtjük őt el.
Ránk várnak még a nyári hónapok, s én hiszem, hogy 
együtt minden élet hozta krízist meg tudunk oldani. 
Ezért, ha ötletük, javaslatuk, kérdésük van falunk éle-
tét illetően, nyugodtan keressenek meg. Bízunk benne, 
hogy a következő hónapokat családjuk, barátaik köré-
ben élvezik majd, s nyáron közös pillanataik is lesznek, 
melyekre a koronaválság miatt eddig nem került sor. 
Községünket csak közös erővel fejleszthetjük, gyarapít-
hatjuk.
Mgr. Oliver Berecz

Mgr. Róbert Ondrík emlékére
2020. május 15-én tragikus körülmények között elhunyt Mgr. Róbert 
Ondrík. A váratlan hír minden lakost szíven ütött, nem csak a hívőket. 
Ondrík úr a tornóci parókia adminisztrátora volt 2017 óta, szeretetével, 
becsületességével, kedvességével és baráti hozzáállásával mindenkit 
megnyert maga körül. Községünkben nagy munkát végett, kézbe vette 
az Urunk Színeváltozása templom rekonstrukciójáénak ügyét, magát az 
átalakítást és Nepomuki Szent János szobrának rekonstrukcióját, ezt a 
múlt évben leplezték le a helyi temetőben. Mindig készséggel működött 
együtt a falu valamennyi rendezvényénél, bekapcsolódott a társadalmi- 
és közéletbe. Ebben az évben, amikor bejött a koronavírus, rögtön felaján-
lotta a segítségét az idősek és rászorulók élelmiszerrel való ellátásában. A 
bevásárlást nem csak elvégezte és házhoz vitte, hanem saját pénzéből is 
vásárolt alapvető élelmiszereket, A halál Tornócon érte, 47 éves korában.
Emléke örökké élni fog!                                            I. Mesárošová 
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A képviselőtestület ülése
A képviselőtestület 15. ülésére 2020. május 11-én ke-
rült sor, a Közegészségügyi Hivatal erre vonatkozó rendelkezései 
értelmében a tornóci kultúrház üléstermében. Az első programpont 
a Szlovák Földalap tulajdonában lévő telkek község tulajdonába 
történő delimitációjára vonatkozó kérvény volt. Az Új Tornócon 
lévő telkekről van szó, egyiken a község gyermek-játszóteret épít-
tetett. A másik telekre az autóbuszmegálló áthelyezése miatt van 
szükség, hogy a község ezt a megállót átrakja máshová és felszál-
lási szigetet építsen.
A képviselők a fenntartótól négy tagot delegáltak az iskolatanács-
ba, melynek funkciós időszaka lejárt, s a kihirdetett vészhelyzetre 
való tekintettel a tagok választására valószínűleg csak a követ-
kező iskolai évben kerül sor. Tornóc község nevében Ing. Ábra-
hámovát, Ing. Hlavatýt, R. Hrabovskýt és K. Tuskovát jelölték az 
iskolatanácsba. A képviselők ezen az ülésen tudomásul vették a 
község tulajdona leltározásáról szóló jelentést, melyre Mgr. Be-
recz polgármester utasítására került sor, ugyanis a 2014-2018-as 
választási időszakban nem volt leltározás. A képviselők egyúttal 
elfogadták község és az iskola vagyonának selejtezésére beadott 
javaslatot is.
A község polgármestere megbízta a főellenőrt a községi vagyon 
hosszú távú bérbeadási szerződései hatékonyságának, gazda-
ságosságának és törvényességének ellenőrzésével. A főellenőr 
elmondta, hogy szerinte a szerződések összhangban vannak 
a község vagyonáról szóló törvénnyel, a polgári törvénykönyv 
rá vonatkozó részeinek és a község érvényes irányelveinek fel-
használásával, melyek a nem lakás jellegű területek bérlésére 
és bérbeadására vonatkoznak. Megjegyezte azonban, hogy a 
község 2015-ben elfogadott irányelve nem vette figyelembe az 
inflációt. A főellenőr megállapította, hogy a jelenlegi bevételek nem 
fogják fedezni a javításokat és a karbantartást, s azt a lehetősé-
get sem tudják mérlegelni, hogy azok felújítására sor kerülhetne. 
Ezért ő azt javasolja, hogy a község új irányelveket dolgozzon ki 
és olyan feltételeket határozzon meg bennük, melyek figyelembe 
veszik a valorizációt, de megállapítják a megfelelő lakbért is, hogy 
csökkenjen a különbség a bevétel és a kiadás között e tulajdon 
gyarapítását illetően. E pontban a vitába Ing. Hlavatý képviselő 
jelentkezett, aki megkérdezte a főellenőrt, szerinte rendben van-e, 
hogy a 2015-ös alapelvek nem vették figyelembe a falu érdekeit, 
mert az ő számításai szerint pl. konkrétan a gyógyszertár erre az 
időszakra cca 4.200 euróval kevesebb bérleti díjat fizetett. Ing. Hl-
avatý továbbá megállapította, hogy az előző választási időszakból 
egyetlen képviselő sem emlékszik arra, hogy átértékelték volna a 
bérleti díjak magasságát, a nem lakás jellegű területek bérlői ezt 
nem is kérték. Elmondta, aggodalommal tölti el, hogy ők, mint kép-
viselők elfogadták a dokumentumot, mely ellentétben áll a község 
érdekeivel, és a község vagyonáról szóló törvénnyel, s a főellenőr 
e tényekre őket egyáltalán nem figyelmeztette. Arra se hívta fel 
a figyelmüket, hogy csökkent a bérleti díjból származó bevétel. 
Ing. Fülöpová elmondta, hogy ezeket az alapelveket a képviselő-
testület fogadta el és két bizottság is megtárgyalta. A bérleti díj 
csökkentésére nem került sor, az egyik üzemet azelőtt, mint vál-
lalkozói szubjektumot sorolták be, a 2015-ös irányelvekben pedig 
egészségügyi intézményként könyvelték el. A volt polgármester 
azt állítja, hogy az irányelveket biztosan elfogadta a képviselőtes-
tület, ezt az egykori képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke R. 
Láng indítványozta. Felszólította Hlavatý mérnököt, hogy fejezze 
be az ő és családja elleni támadásokat. Ing. Hlavatý azt felelte, a 
pénzügyi komisszió nem konzultált az irányelvekről, egykori elnö-
ke, R.Láng semmi hasonlóra nem emlékszik. Ing. Hlavatý szerint 

valamennyi képviselő kötelessége a község érdekeinek védelme, 
melyre ez esetben nem került sor. A vitába Mgr. Berecz polgár-
mester is bekapcsolódott, aki javasolta, hogy az üggyel a pénzügyi 
bizottság foglalkozzon, s az döntse el, hogyan tovább. Ami 2015-
ben történt, azon már nem lehet változtatni, előre kell lépni. Csak 
vitatkozni lehet, hogy az irányelvek ezen változása etikus volt-e 
vagy sem – tette hozzá.
A képviselők jóváhagyták a telkek eladását P. Garcsárnak és Ing. 
Žigárdinak, elfogadták a többfunkciós játszótér működtetési rend-
szabályait – mert ilyen annak ellenére, hogy már 10 éve működik, 
nem volt. Foglalkoztak továbbá a községi vagyon eladására vonat-
kozó kérvényekkel s az ingatlanok megvásárlására tett ajánlattal, 
javasolták, hogy ezekkel a községi képviselőtestület bizottságai 
foglalkozzanak, s mérlegeljék, hogy a tulajdont eladják illetve 
megvegyék. A képviselőtestület anyagi támogatást hagyott jóvá a 
Szlovák Horgászszövetség részére a Vermek halastó iszaptalaní-
tásának utolsó szakaszára. A vitában a polgármester arról tájékoz-
tatott, hogy a községbe ellátogatott az Ewia társaság igazgatója, 
aki járásunkban hulladékégető építését tervezi. A polgármester 
arra is figyelmeztetett, hogy ha a lakosok ez ügyben referendumot 
kérnek, a község kész azt kihirdetni. 
A második, polgármester által vitára bocsátott pont az optika volt, 
mely még mindig égető téma. A 2018-as szerződés alapján a Car-
isma építkezési engedélyt kért a hálózat kiépítésére, de az építés-
ügyi hivatal leállította az eljárást, mivel a társaság nem nyújtotta be 
a kért iratokat. Ami az ezzel a társasággal kötött szerződést illeti, 
a községi hivatal jogászhoz fordult, aki állást foglal, hogy rendben 
vannak-e a szerződések, mert így a község keze meg van kötve. 
Az optikai hálózat megépítésével kapcsolatban már néhány társa-
ság érdeklődést mutatott, de nem tudjuk, hogyan tovább, a jogász 
még további hat kiegészítő kérdést tett fel. Mi megválaszoljuk, és 
meglátjuk. R. Hrabovskýt az érdekelte, hogy az optikát a Slovak 
Telekom építené-e, a polgármester azt felelte, hogy ha a Caris-
mával kötött szerződések érvényesek lennének, akkor itt a rizikó, 
hogy egyik társaság sem fektetne be az optikai hálózatba.
Mgr. Berecz tájékoztatta továbbá a képviselőket a Motorostalálko-
zó visszavonásáról, ezt a sport-, oktatásügyi-, kulturális- és ifjúsá-
gi bizottság tagjai is javasolták. Az érvényes gyülekezési tilalomra 
való tekintettel ezt a rendezvényt nem lehet megtartani, de még 
mindig itt a Falunap problémája. Egyfelől felmerül a kérdés, hogy 
a község 15.000 eurót költött a koronavírussal kapcsolatos intéz-
kedések biztosítására, a fizikai személyek bevételeiből származó 
adó is csökkent, tehát félő, hogy ha a fellépőkkel szerződéseket 
kötünk, ki kell nekik fizetni a veszteséget. Bizonyára a főellenőr is 
megerősíti, hogy a Közegészségügyi Hivatal intézkedései napon-
ta változnak, újak lépnek érvénybe, nem is tudjuk, mit tegyünk. 
K. Tusková hozzátette, hogy a sport-, oktatásügyi-, kulturális- és 
ifjúsági bizottság azt javasolta, idén maradjon el a rendezvény. 
A polgármester hozzátette, hogy a legközelebbi akció, amelyet 
megtartunk, nagyobb szabású lehetne, hogy kissé kárpótoljuk a 
lakosságot. Nehéz megmondani, hogy ez a búcsú lesz, vagy a 
Nyárbúcsúztató lesz-e, nem tudjuk, mi lesz még. Csehországban 
200 fő részvételével lehet akciókat szervezni, a községi rendezvé-
nyekre ettől jóval többen járnak. Ing. Gašpierik szintén a Falunap 
lefújására voksolt azzal, hogy a pénzkiesés miatt jobb, ha elmarad 
a rendezvény, még ha idővel a törvény meg is engedné. Tusková 
képviselő szerint a lakosok biztosan megértik ezt a döntést. A főel-
lenőr nézete szerint tekintettel a bevételkiesésekre, több város és 
falu is lefújja majd a kulturális- és sportrendezvényeket. A polgár-
mester hozzátette, hogy a községi hivatalnak is szigorító intézke-
déseket kell hoznia, pl. a hivatal dolgozói 13. és 14. fizetésének 
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A képviselőtestület ülése
megszüntetését, mivel a koronaválság nagy 
pénzügyi terhet rótt a községre. Az államtól mi-
nimális, nem elégséges segítség érkezett, de 
ezért is hálásak vagyunk. A községnek Matuši-
ca úr, tornóci lakos és cége, a Water Resources 
is biztosított fertőtlenítőszereket.
A vitába a képviselők is bekapcsolódtak, el-
sőnek Ing. Hlavatý, aki tájékoztatott, hogy sor 
került a 357/2004-es alkotmánytörvény (mely a 
köztisztviselők közérdekvédelmére vonatkozik 
tisztségük betöltése alatt) betartását felügyelő 
bizottság tagjainak ülésére. A törvény értelmé-
ben a bizottság tagjai ellenőrizték a köztisztvi-
selők funkciójáról, munkahelyéről, tevékenysé-
géről és vagyoni viszonyairól szóló jelentést, 
melyet a község polgármestere adott be. Idő-
ben, a törvénnyel összhangban adta be és a 
község weboldalán hozta nyilvánosságra. Ha-
sonlóan a volt polgármester is időben, köztiszt-
viselői tevékenysége végeztével tett eleget kö-
telességének. A bizottság megállapította, hogy 
mindkét funkcionárius teljesítette kötelességét 
és betartotta a törvény előírásait. Ing. Hlavatý 
második hozzászólásában közölte, hogy mint 
alpolgármester, normál körülmények között ja-
vasolná a polgármester fizetésének átértékelé-
sét és emelését azzal az összeggel, amellyel 
a képviselőtestület rendelkezik. A polgármester 
sok mindent old meg, nehéz és igényes mun-
káját felelősségteljesen, szabadideje rovására 
végzi, aktív, áttekinthető, mindenkihez türel-
mes, ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Mivel azon-
ban nem beszélhetünk normál körülményekről, 
a fizetésemelést nem javasolja. R. Hrabovský 
képviselő felhívta a figyelmet a nem legális sze-
métlerakatra, melyre a vadászok figyeltek fel. A 
polgármester hozzátette, hogy Kľučiareň-ben is 
összeszedtek egy rakás szemetet. A Föld napi 
brigádba csökkentett rezsimben a községi hi-
vatal dolgozói is bekapcsolódtak, s mindenfélét 
találtak. A képviselők foglalkoztak a háztulaj-
donosok kanalizáció bevezetésére vonatkozó 
kötelezettségeivel, illetve rámutattak a likvidá-
lás módjának igazolására. Megtörtént, hogy a 
lakosok a szennyvizet a kertbe engedték ki, s 
ez ellenkezik a törvénnyel. Ilyen esetet hatéko-
nyan oldott meg a községi rendőrség is.
A községi képviselőtestület 16. 
ülésére szintén a helyi kulturális központban 
került sor 8 képviselő jelenlétében. Ezen az ülé-
sen a képviselők elfogadták a községi bérlaká-
sok kérvényezőinek várólistáját 2020. második 
félévére. Ezt a várólistát a község weboldalán 
tették közzé. A képviselők 2021. június 30-ig 
meghosszabbították azok bérleti szerződéseit, 
akik ezt egy évre kérték.
M. Tóth és a Sýkora házaspár kérvényezte a 
községi telkek megvásárlását, kérvényüket el-
utasították. A képviselők egyedi szempontok 
alapján elbírálandó esetként elfogadták a va-

gyon eladását J. Híreš kérvényezőnek. Foglal-
koztak továbbá Bc. Goštánová ajánlatával, aki 
Halászék egykori házának megvásárlása iránt 
érdeklődik, ezzel a képviselők nem értettek 
egyet. JUDr. Vágo lehetőséget kínált a község-
nek a futballpálya telkének megvásárlására, a 
képviselők javasolták a tulajdonosok megszólí-
tását és e telkek rendezését.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a község kérvényezte egy 50.000 eurós 
vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás 
megítélését a koronakrízis hatásának enyhí-
tésére, ebből szeretnének egy gépet vásárolni 
a helyi utak és felületek magasnyomású dez-
infekciójára, továbbá fertőtlenítő kaput vásá-
rolnának, szeretnék kicserélni az ablakokat és 
rendbe hozni a belső tereket a Horný Jatov-i 
Közösségi Centrumban, mely szükség esetén 
karantén-központként szolgálhatna.
A következő pont is a község ezen részére 
vonatkozott, a polgármester felolvasott egy le-
velet a képviselőknek, melyben a jatovi farm 
közölte, hogy 2021. január 1-től leállítja az ivó-
víz biztosítását a község ezen részébe. A cég 
levelében írja, hogy 2009-től próbálja átadni a 
vízvezetéket a községnek, a községet 2016-ban 
és 2017-ben szólították meg, felkínálták, hogy 1 
euróért átadnák ezt a vízvezetéket. A községtől 
nem kaptak választ, ezért a vészhelyzet miatt 
a működés leállítása mellett döntöttek. Egyúttal 
kérik a községet, hogy gondoskodjon az ivóvíz 
pótlásáról Horný Jatov lakosai számára. A pol-
gármester hozzátette, hogy az esetet sürgősen 
meg kell oldani.
A polgármester az Ewia cég képviselőivel tör-
ténő munkatalálkozás időpontját is említette. A 
cég Vágsellye kataszterében, ill. Močenokon 
hulladékégető építését tervezi. A képviselők 
javasolták a másik féllel (pl. polgári társulás) 
való találkozást is, amely foglalkozik ezzel a 
problémával és közelebb tudja hozni a projektet 
a laikus nyilvánossághoz. D. Marček képviselő 
figyelmeztetett a Branko elhanyagolt telepére a 
község határában, s kérte, hogy a községi hiva-
tal a helyzet orvoslására szólítsa fel a tulajdo-
nost és a további illetékeseket, akik elhanyagol-
ják az említett területet.
A vitában Matejíčková asszony is felszólalt, aki 
az egészségügyi központban való parkolással, 
az itt közlekedő gépkocsikkal foglalkozott – ez 
elsősorban a gyerekekre veszélyes. A polgár-
mester megígérte, hogy a község meg fogja 
oldani a helyzetet, a képviselők fel is vetettek 
néhány lehetőséget. M. Tóth azon okok felől 
érdeklődött, hogy a képviselőtestület bizottsá-
gai miért nem ajánlották a községtől kért telkek 
eladását. Kérdésére a polgármester válaszolt, 
elmondta, hogy olyan telekről van szó, melyet 
a község a jövőben a közlekedés kiépítésére 
vagy más közhasznú célokra használ majd. Ing. 
Rábek képviselő is bekapcsolódott a vitába, 
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arról tájékoztatott, hogy e telek 
alatt vízelvezető csövek találha-
tók, melyek az artézi kút vizét és 
a talajvizet vezetik el abban az 
esetben, ha ezek szintje meg-
emelkedne. Hasonlóan oldották 
meg a Fütyülő sort is, egészítette 
kis a képviselő. A polgármester 
megjegyezte, hogy az ilyen ve-
zetékeket a községben fel kell 
térképezni, rajzok kellenek, de az 
a gond, hogy ilyen információik 
nincsenek. Tóth úr hozzászólását 
azzal fejezte be, hogy a megvé-
telt újból kérvényezni fogja.
Végezetül a község főellenőre 
benyújtotta az ellenőrzési tevé-
kenység tervét a második félévre.
Az érdeklődők bővebb tá-
jékoztatást weboldalunkon 
kaphatnak.
I. Mesárošová
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A fasizmus felett aratott győzelem 
75. évfordulója

1945. május 7-én Alfred Jodl generális aláírta a náci 
Németország feltétel nélküli kapitulációját. Aláírá-
sával véget vetett a véres konfliktusnak, mely 1939. 
szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország 
háború kihirdetése nélkül támadta meg Lengye-

lországot. 
E u r ó p á -
ban a há-
ború 1945. 
május 8-án 
fejeződött 
be és hatal-
mas anya-
gi károkat 
h a g y o t t 
m a g a 
után, az 
emberi ál-

dozatok száma pedig 45-60 millió körül mozgott.
A második világháború főként a civil lakosságot 

érintette és falunkat sem kerülte el. Ezt bizonyítja 
a háború áldozatainak a helyi temetőben található 
emlékművére vésett 104 név is. Ezt az emlékművet 
koszorúzta meg Mgr. Berecz, községünk polgár-
m e s t e r e , 
Ing. Hla-
vatý alpol-
gármester, 
Mgr. Var-
gová, a köz-
ségi hivatal 
elöljárója és 
K. Tusková, 
a sport-, ok-
tatásügyi-, 
ifjúsági és 
kul turá l i s 
bizottság elnöke. További koszorút helyeztek el 
Ján Golian emléktáblájához, aki az SzNF első pa-
rancsnoka volt. Az aktuális higiéniai-járványügyi 
helyzetre való tekintettel az ünnepi aktusra a nyil-
vánosság kizárásával került sor.         I. Mesárošová

„Tisztítsuk meg községünket!“
A polgármester, a képviselők, a községi hivatal dolgozói, 
a lakosság közül kikerült önkéntesek, az érdekképviseleti 
szervek tagjai, valamint az iskola és óvoda tanulói és alkal-
mazottai minden évben bekapcsolódnak a „Tisztítsuk meg  
községünket” rendezvénybe, melyet évente a Föld napján 
rendezünk meg.
Tekintettel arra, 
hogy március 6-án 
b e i g a z o l ó d o t t , 
hogy Szlovákiába 
ért a koronavírus és 
kimutatták az első 
esetet, a kormány 
kénytelen volt szá-
mos intézkedést 
hozni és korlátozni 
az emberek nyilvá-
nos mozgását, betil-
tani a tömeges rendezvényeket. Ezért ebben az évben szá-
mos akciót fújtunk le, így  a Föld napjára tervezett brigádot 
is csak korlátozott számú résztvevővel tudtuk megvalósí-
tani, az akcióba a polgármester, az alpolgármester, a mű-
szaki részleg vezetője és a községi hivatal adminisztratív 
dolgozói kapcsolódtak be.
A betartandó szigorítások ellenére sikerült egy csomó sze-
metet összegyűjtenünk, s az előző évekhez hasonlóan most 
is győztünk csodálkozni, hogy mi mindent képes az ember 
kidobálni a természetbe, pedig mindez ingyen leadható a 
gyűjtőudvarban. Köszönjük a helyi vadászegyesületeknek 
is, hogy a Föld napja alkalmából saját vadászterületeiken is 
brigádokat szerveztek.                      I. Mesárošová

A legkreatívabb fotó – verseny
A községi képviselőtestület mellett mű-
ködő sport-, oktatásügyi-, ifjúsági- és kul-
turális bizottság igyekszik különféle ren-
dezvényeket szervezni a lakosság részére. 
Normál körülmények között túl lennénk 
már a motoros-találkozón, az anyák nap-
ján, az Amerika körüli futáson és a faluna-
pon is. Sajnos, a körülmények arra kény-
szerítettek, hogy ezeket a rendezvényeket 
lefújjuk, így a komisszió tagjai gondolták, 
színesebbé teszik a lakosok számára is 
nehéz időket, amikor is veszélyes volt ki-
menni, s napjaink jelszava a „Maradj ott-
hon!” volt.
Ezért versenyt hirdettünk a legkreatí-
vabb fotó cím elnyeréséért a „Hogy élünk 
a koronavírus idején” témára. Elég volt 
beküldeni három fényképet, a győztesről 
facebook-szavazás döntött. Képeket hét 
versenyző küldött, megállapítottuk, hogy 
néhányan ezt a bonyolult időszakot ter-
mészetjárással és annak megfigyelésével 
töltötték, foglalkoztak a gyerekekkel, kert-
ben dolgoztak vagy csak élvezték a napos 
pillanatokat.
A verseny győztese 112 szavazattal D. 
Mocková lett. Egy aktuális témájú póló 
volt a jutalma, a többi versenyző pedig kö-
szönetképpen arcmaszkot kapott. Minden 
versenyzőnek szívből köszönjük.
I. Mesárošová



   5

A közsegi hivatal tájékoztatt...
A műszaki- és közterület-fenn-
tartó részleg tevékenységéről

Ezekben a hónapokban is volt munka épp elég

postánk előtt két parkolóhely létesült

a helyi temetőben befejeződtek a földmunkála-
tok a hangosítás beszereléséhez

Új-Tornócon gyermekjátszóteret hoztak létre

                               
A hulladék feldolgozása

Az utóbbi időben gyakran vitázunk arról, hogy az Európai 
Unió és az állam részéről is nagy a nyomás a szemétlerakatok 
minimalizálására. Sőt néhány szemétlerakat kapacitása lassan 
megtelik, s ezzel bezárás előtt áll. Ez a nyomás biztosan pozi-
tív, hisz a szemét tárolása óriási enviromentális megterhelést 
jelent és erősen szennyezi a környezetet. Az a nyomás egyúttal 
a raktározás törvényes és kereskedelmi illetékének növelésé-
ben is megnyilvánul, s ezzel nő a község és a lakosok anyagi 
terhe is. A tárolás klasszikus módja mellett többféle lehetőség 
is létezik. Régiónkban az utóbbi időben főként egyik lehető-
ségről esik szó, melyet két projekt által reprezentálnak. Ezeket 
két társaság terjeszti elő, akik a hulladék energetikai felhaszná-
lására szolgáló berendezések építését tervezik. Népiesen eze-
ket a berendezéseket „égetőknek” hívják. Az egyik irányzatot 
az SPV Dálovce kft képviseli és Sókszelőce kataszterében len-
ne, ez plazmatechnológián alapulna. A másikat az Ewia rész-
vénytársaság képviseli, ez Močenok vagy Vágsellye területén 
épülne meg és rostégetésen alapulna, mely Európában hasz-
nálatos. A kommunális hulladék égetésének eredménye olcsó 
villamos illetve hőenergia lenne. Önöket, lakosainkat tájékoz-
tatni fogjuk ezekkel kapcsolatban. Tudatosítanunk kell, hogy 
mindkét tervezet jelenleg még az életkörnyezetre gyakorolt 
hatása vizsgálatának fázisában van. Eddig ez az első lépés, s 
ha ezen mindkét projekt túljut, a következő stádium a területi 
és építészeti eljárás lesz. Valamennyi fázisba hozzászólásaival, 
javaslataival a nyilvánosság is bekapcsolódhat. A Vágsellye 
ill. Močenok kataszterét érintő tervezettel kapcsolatban köz-
ségünkben nyilvános tárgyalásra kerül sor, hogy lakosainkat is 
tájékoztassuk.
Ez a két projekt lehetőséget ad arra, hogy szakmai, de laikus 
vitát is folytassunk a hulladék feldolgozásának jövőjét illető-
en. A vitában értékelni kell a „hogyan tovább” főbb lépéseit. 
Sajnos, a múltban e témának nem szenteltek kellő figyelmet, s 
most az állam és az EU rendeletei a probléma megoldását sür-
getik. Aggaszt bennünket, hogy a vitában semmi teret nem kap 
a hulladék felhalmozódásának megelőzése. Jelenleg főként 
arról beszélnek, hogy a jövőben az ún. konzumáló életmód 
miatt nőni fog a kommunális hulladék mennyisége. Úgy gon-
doljuk azonban, hogy a vita azzal a lehetőséggel is foglalkoz-
hatna, hogy ne növeljük a kommunális hulladék mennyiségét, 
hanem a technológia és a felvilágosítás hatására csökkentsük 
azt. Hisszük, hogy a hulladékot illető vitákon, tárgyalásokon 
regionális és állami keretek közt is foglalkoznak majd ezzel a 
témával.
Végezetül megemlítjük, hogy e témában minden információt 
nyilvánosságra hozunk. Örülünk, ha konstruktív vitát tudunk 
kialakítani ez ügyben, mely a logikán és a racionális dolgokon 
alapul. Egyúttal nyilvánosan is megígérjük, hogy döntésünk a 
falu nyilvánosságának nézetét képviseli majd, hogy községünk 
nevében közös állásfoglalást adhassunk.  Mgr. Oliver Berecz                                                                                                     
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A falu életéből
új homokozó a községi hivatal melletti 
játszótéren

a járdák javítása a Sőtér utcán 

a zöldterületet karbantartó dolgozóknak sok a 
munkájuk

munkájuknak köszönhetően községünk tiszta, 
rendezett, tele fával és virággal
 

Štefan Fábry 

A szlovákiai nyugdíjasok egyesületének 
alapszervezete

Olyan idők köszöntöttek ránk, melyek eddig elképzelhetetlen 
helyzetbe hoztak bennünket. Számunkra szokatlan, új időket 
élünk, meg kellett változtatni életmódunkat is. Kénytelenek 
voltunk alkalmazkodni a bevezetett intézkedésekhez, mind-
ez nagyobb felelősségtudatot és kölcsönös tapintatot követelt. 
Könnyelmű, ignoráló hozzáállásunkkal, viselkedésünkkel nem 
csupán magunkat, hanem minden körülöttünk élőt is veszély-
be sodorhattunk volna. Főleg magunkat, hozhatjuk veszélyes 
helyzetbe, hiszen ahogy mostanság fogalmaznak, a „veszélyez-

tetettek csoportjához” 
tartozunk. Úgy, ahogy 
az utcánkon az élénk 
élet, az iskolák kör-
nyéke is elcsendesült, 
megszűnt a rendszeres 
iskolába járás, az intéz-
mények, hivatalok, üz-
letek bezártak, minden 
rendezvényt betiltot-
tak. A mi hétfőnkénti 
klubtalálkozásaink is 

megszűntek, elmaradtak a már előkészített és tervezett akciók. 
Ez így helyes, hisz most a prioritás a koronavírus terjedésének 
minél nagyobb mértékben történő megakadályozása. A rend-
kívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket vont maga után. Ezért 
nőtagjaink, nyugdíjasaink ebben a nehéz helyzetben legalább 
azzal segítettek, hogy arcmaszkokat varrtak, több mint 700 da-
rabot, s ezeket ott osztottuk szét, ahol a legnagyobb szükség 
volt rájuk. A legtöbbet elnöknőnk, Marika Hrabovská varrta, 
valamint Valika Súdorová és Adrika Benciová. Köszönjük min-
den szponzornak az anyagot, főként a Hanzlík családnak és 
tagunknak, Valika Horváthovának. A kimosott, kifertőtlenített 
anyag vasalásáért Katka Zalubelovát illeti köszönet.

Ma, amikor a helyzet 
normalizálódik, eny-
hülnek a szigorú intéz-
kedések, mi szeniorok 
is végre bármikor jár-
hatunk vásárolni. Az 
érkező nyár remény-
nyel tölt el, hogy e ko-
ronavírustól rettegő 
időszakban is élünk, 
és reméljük, hogy vég-
re találkozhatunk is, s 
teljes életet élhetünk, 

folytatva aktivitásainkat.
Hisszük, hogy ezen a helyzeten már közösen túljutottunk és 
a jövőben mindez nem ismétlődik meg. Mindnyájunknak kö-
szönhető, hogy sikeresen túléltük, s hiszem, hogy a fegyelme-
zett hozzáállás mentette meg a mi életünket, az önökét, rokona-
inkét, barátainkét, ismerőseinkét.
                            a tornóci JDS klub nevében
                                Jolana Hečová, titkár  
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Jelentés az iskolapadból...
…jelentés az iskolapadból…

„…végre iskolába!”, sóhajtott fel nem egy diák 
vagy szülő. Az alapiskola 2020. március 16-tól 2020. 
május 31-ig zárva volt. Két és fél hónap hosszú idő, 
gyereknek, pedagógusnak egyaránt. Az oktatás-
sal kapcsolatban számos problémába ütközünk. 
Pedagógusaink internetes oktatással tanítottak az 
Edupage, Bezkriedy portálok és a szociális háló 
segítségével. Az internettel nem rendelkező gyere-

keknek személyesen 
hordták a leckét ott-
honi kidolgozásra, 
a kész feladatokat el 
is hozták, hogy érté-
kelni tudják. Néhány 
tanuló élve a lehető-
séggel, a rendkívüli 
helyzet ellenére is si-
kereket ért el, mások 
lazítottak. Mi a rend-
kívüli helyzetben el-
ért sikerekkel szeret-
nénk dicsekedni.
Az alsó tagozato-
sok a Kaufland által 
meghirdetett, Az én 
kiskertem versenybe 

kapcsolódtak be. Az osztályok komplett csoma-
gocskákat kaptak növénytermesztéshez, és az osz-
tályban kis kertecskét hoztak létre. A feltétel az volt, 
hogy küldjenek be a kertről fényképeket egy mesé-
vel. A versenyben a II.A és osztályfőnöke nagyon 
szépen szerepelt. Másodikosaink osztályuknak szá-
mítógépet nyertek, amihez szívből gratulálunk!
A II. A-ból Karásová Paulinkára is büszkék lehe-
tünk, aki sikerrel szerepelt a Vrabček folyóirat ver-
senyében. Vinceová Ninka szintén ebből az osz-
tályból a Vrabčekben olyan képet szerzett, mely 
papírkutya készítését mutatta be.

A Maxík májusi számában Jakub Lacko 3.o. tanu-
lónk gyönyörű versét közölték.
A IX.A osztályos Viktória Alexandra Mlejová és 
Michaela Nováková részt vett az online járási kémi-
ai olimpián, ahol, mint sikeres megoldók, tovább-
jutottak a kerületi fordulóba. Viktória Alexandra 
Mlejová a kerületi olimpia sikeres megoldója lett.
Nagyon örültünk, hogy a nem túl kedvező helyzet 
ellenére diákjaink helytálltak és ♥-ből gratulálunk 
neki, köszönjük iskolánk és községünk sikeres rep-
rezentálását.
Elsősök beíratása
Az elsősök beíratása idén nem hagyományos módon, 
elektronikusan történt. Hagyomány, hogy a jöven-
dő elsősök szüleikkel együtt eljönnek az iskolába, 
a pedagógusok különféle programokat készítenek 
nekik, bemennek az 1. osztály óráira, versenyeken 
vesznek rész, megismerkednek a napközivel és a ne-
velőnők-
k e l , 
szakács-
n ő k k e l . 
S a j n o s , 
idén a 
kicsik er-
ről mind 
lemarad-
tak, így 
hát on-
line nyílt 
napot tartottunk nekik, hogy kárpótoljuk őket, s 
kicsit betekinthessenek a termekbe, épületbe, mely-
ben szeptembertől tanulni fognak.
Az iskolába 32 elsőst írattak be.
Az iskolába lépés mindig mérföldkő egy kisgyerek 
életében. A 2020/2021-es új tanévben szeretettel vár-
ják a kis elsősöket iskolánk pedagógusai és tanulói.

Katarína Tusková

Horgászok és  horgászterületek a pandémia 
idején

Mint az egész társadalomra, az összes aktivitásra, szervezetünk 
tevékenységére is rányomta bélyegét a pandémiával kapcsola-
tos sok-sok korlátozás, szigorítás. Ezen korlátozások ellenére 
is elvégeztük horgászterületeinken a szükséges munkákat úgy, 
hogy június 1-jén meg tudjuk nyitni a fő horgászidényt, komoly 
korlátozások nélkül. Az Amerika III. halastóhoz tartozó erdőben 
eltávolítottuk a száraz, törött, kicsavarodott, betegséggel fertő-
zött fákat, a tulajdonos, a Duslo vállalat engedélyével. A Föld 
napjára kis csapatokban folyt a Vágpart és a halastavak partjai-
nak tisztítása. A hulladékot likvidálásra a gyűjtőudvarba szállítot-
ták. Horgászversenyekre a megszokott formában a szigorítások 
miatt nem került sor.
Az ellenőrző lehalászásnál a Vermek halastóban megállapítást 
nyert, hogy némely halon észleltük a horgonyfejű rák és a hor-
gonyféreg által okozott fertőzés látható jeleit, ez ún. lerneózist 

okoz. A beteg halak letargiába zuhannak, a felszínen úsznak, 
elutasítják az élelmet és egy idő után elpusztulnak. Mivel pár éve 
már volt tapasztalatunk ezzel a betegséggel, rögtön felvettük a 
kapcsolatot állatorvosunkkal, MVDr. Juraj Mészárossal, CsC, aki 
a fotók alapján beazonosította a betegséget s rögtön gyógyszert 
is adott, melyet két adagban alkalmaztunk. A kezelés hatásos 
volt, a további ellenőrző horgászatnál nem volt már egy ilyen eset 
sem.
A három ellenőrző lehalászásnak a halak egészségének fel-
mérése mellett a kárászok kifogása is célja volt, ezek ugyanis 
eleszik a tápot a tenyésztett pontyok elől, így azok lassabban 
gyarapodnak.
80 kg kárászt fogtunk ki, ezeket az Amerika III. halastó betelepí-
tésére használtuk.
A halak tavaszi pusztulása minimális volt, cca 15 db, és május 
17-ig az előző években megszokott pusztulás sem jelent meg.
Május 2-án és 3-án csökkentett létszámú horgászok jelenlétében 
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szintén voltak ellenőrző lehalászások a Vágsellyei Városi Szer-
vezet elnökségének határozata alapján, ezek a halak egészségi 
állapotának felmérésére irányultak a telelés után és a betelepítés 
előtt. A halastavakon nem állapítottak meg semmi betegséget, 
mely az előző években halpusztulást okozott.
A horgászterületek betelepítésére objektív okokból – a pandémi-
ával kapcsolatos megszorítások, rossz éghajlati körülmények a 
lehalászásnál, a halneveldékben – csak május második felében 
került sor. Az Amerika III. halastóba 820 kg, a Vízállásba 500 kg 
halat telepítettek. Ezután a beetetésre is sor került. Mivel nem 
volt semmi tavaszi halkór se betelepítés előtt, sem utána, még a 
Rupín speciál gyógytápra sem volt szükség, melyet minden évben 
használunk.
A községi képviselőtestülethez és a megfelelő bizottsághoz elkül-
dött kérvényünkkel a 2020. május 11-i ülésen foglalkoztak, s a 
160/2020-as rendelettel elfogadták a 2.250 eurós anyagi hozzájá-
rulást a Vermek halastó iszaptalanításának 3. szakaszára. A halak 
lerneózis elleni sikeres kezelése után 2020.5.30-án megkezdtük 
az első baktériumok adagolását, melyeket folyamatos intervallu-
mokban fogunk adagolni a halakat biztosító társaságok utasítása 
szerint szeptember-októberig, amikor is az iszaptalanítás befeje-
ződik. Ez úton is szeretnénk megköszönni a községi hivatalnak, 
hogy jóváhagyták az anyagi támogatást, s hálásak vagyunk min-
denkinek, aki segíteni fog ebben, előre is köszönjük a rááldozott 
időt és az elvégzett munkát.
Önök közül – akik szeretnek a természetben barangolni – séta, 
futás, kerékpározás, lovaglás, parton üldögélés közben bizonyára 
sokan felfigyeltek egy röpködő, fehér madárpárra, akik intenzív 
fütyülő hangot adnak ki és gyakran megállnak és elüldögélnek a 
mesterséges sziget fatörzsén, melyet 6 éve alakítottunk ki, hogy 
esztétikailag emelje a tó környékének szépségét. Ezek a röpködő 

madarak, a küszvágó csérek (latinul Sterna hirundo) úgy döntöt-
tek, a sziget régi fatörzsén raknak fészket. Az egyed társadalmi 
értéke 1.840 Є. A halak etetésekor a fatörzsnél közelebbről is 
megfigyeltük, milyen kincset is őriznek olyan intenzíven a füttyel 
és a röpködéssel, Meglepetésünkre a törzs üregéből 3 nemrég 
kikelt fióka gurult ki. S bár ez nem védett faj, Szlovákiában csu-
pán 150 pár található belőle. Örülünk, hogy ez a pár épp itt talált 
megfelelő otthonra a mesterséges szigeten, mely pont ilyen céllal 
épült. A gondos szülők példásan törődnek a fiókákkal, s reméljük, 
sikeresen fel is nevelik majd őket.
S még egy általános tudnivaló azoknak, akik nem horgászni, ha-
nem relaxálni járnak horgászterületeinkre. A koronavírussal kap-
csolatos intézkedések és szigorítások alatt a természetben töltött 
szabadidő az egészség javára válik, viszont főként az Amerika III. 
és a Vág partján fokozott szemétmennyiséget is hozott. Evidens, 
hogy a hulladékot nem a horgászok hagyták hátra, hanem azok, 
akik szabadidejüket töltötték itt, energiát merítettek a tavaszi ter-
mészetből. A természetben töltött idő nyugalmat, örömet ad, de mi 
is így viselkedjünk vele szemben, s ha mást nem is teszünk, leg-
alább az elfogyasztott ital, étel hulladékait, csomagolását vigyük 
vissza magunkkal és likvidáljuk a kommunális hulladék keretében.
A természetnek nincs annyira szüksége az emberre, mint fordít-
va, s ezt ebben az időben kissé jobban kellene tudatosítanunk. A 
természethez való viszonyban a Töréspont – Bod zlomu c. film 
főszereplőjének egyik kijelentése alapján kéne eljárnunk, aki az 
ember és a természet kapcsolatáról eképp elmélkedett: „Többet 
kellene adnunk, mint amennyit elveszünk, hogy megállítsuk a hely 
romlását, amit az élet adott.”
Kellemes időtöltést horgászterületeinken!    
               
a tornóci horgászszervezet vezetősége

A Dynamo és a pandémia
Kedves focirajongók!
Engedjék meg, hogy néhány sor erejéig ismét szóljak Önökhöz. Hisszük, hogy ezt az emberpróbáló, 
nehéz időszakot viszonylag békében, egészségben éltük át. Ezalatt az idő alatt mindnyájunknak meg 
kellett tanulnia „másképp” élni, ami eddig ismeretlen volt, s minden aktivitásunkat elsősorban saját és 
közeli ismerőseink egészségének védelméhez igazítottuk.
A sport sem volt kivétel. A tavaszi idény 1. fordulója, főként első félidejének fantasztikus teljesítménye 
után a sportélet is leállt. Ezt  - hogyan is másképp  - sportosan vettük, a fiúk ezalatt otthon maguk 
edzettek, mindenki lehetőségei szerint.
A sport eme holtszezonjában önökkel facebook-oldalunkon keresztül tartottuk a kapcsolatot, ahol 
követőink száma egyre nő.
Szeretett stadionunk fő tribünjét a polgármester úr segítségével sikerült rekonstruálnunk, a hivatal 
dolgozói pedig a szociális helyiségek rendbetételénél segítettek. A község a sport areálban work-out 
játszóteret hozott létre, a képviselők segítségével pedig új fűnyírót vettünk. A füvet kellőképpen meg-
permeteztük, melyben Čerhák úr nyújtott segítő kezet. Az areálról Jožko Kroška ebben az időszakban 
is példásan gondoskodott. Nem utolsó sorban új, jó minőségű tréningkapukat is kaptunk.
Az óvintézkedések feloldásával szigorú biztonsági intézkedések mellett fokozatosan megkezdte 
edzéseit az „A” csapat, majd az ifik és a diákok is. Megtakarításainkból új JAKO tréninglabdákat 
vásároltunk a fiúknak.
Örültünk, hogy fokozatosan visszatér az élet a sportpályákra is, hiszem, hogy nemsokára kellemes 
hangulatban találkozunk. Szeretnénk egy egész napos ünnepséget rendezni a községi foci megala-
kulásának 90. évfordulójára.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki segítő kezet tudott nyújtani nekünk.
Hűséges szurkolóinknak klubsálakat és sildes sapkákat készítettünk.
Az OBFZ Nitra elindította a Campri Cup versenyt, melynek még mindig része vagyunk ( a cikk írása-
kor a negyeddöntőre készültünk ). 
Végezetül jó egészséget kívánunk, és isten áldását kérjük mindenkire.
Tisztelettel:  
Norbert Szikora, az FK Dynamo Tornóc vezető edzője, a VV FK tagja 

Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, 
információs és hirdetési  lapja  
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- A kéretlen kéziratokat és fotókat a 
szerkesztőség nem küldi vissza  -  Az 
egyes cikkek álláspontja nem kell, 
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00306240. 
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rális Minisztériuma EV 3433/09  ISSN: 
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sorolja be az újság egyes számai-
ba, és szükség szerint lerövidítse 
vagy átdolgozza azokat.  
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