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  EDITORIAL
Milí obyvatelia,

leto a s ním spojené prázdniny a dovolenky sú za 
nami. Tento rok nám však ukazuje, že všetko, na čo 
sme boli zvyknutí, sa úplne zmenilo. Nikto z nás 
by si ešte pred pár mesiacmi nepripustil, že väčši-
na našich kultúrnych akcií bude musieť ustúpiť a 
byť zrušená z dôvodu opatrení v boji proti koro-
navírusu. Nikto z nás neveril po tom, ako došlo k 
uvoľneniu opatrení, že sa vrátime do doby, kedy 
kultúrne a pomaly už aj športové akcie bude mož-
né realizovať len s ťažkosťami. Pred touto veľkou 
dilemou stála aj naša obec, napokon sme boli nú-
tení rozhodnúť, že riziko sankcií a v neposlednom 
rade aj zdravotné je vysoké a preto sme nemohli 
realizovať kultúrne akcie ako Deň obce, hodová zá-
bava s koncertom, diskotéka mládežníckeho parla-
mentu a Rozlúčka s letom. Nesmierne nás to mrzí, 
pretože sme mali pripravený bohatý program. Na 
deň detí sme zabezpečili každému dieťaťu, ktoré 
prišlo do cukrárne, kopček zmrzliny zdarma, sna-
žili sme sa aspoň takto kompenzovať to, že sme ne-
mohli zrealizovať program pre deti. Leto sa nám 
pomaly dostalo ku koncu a začal nový školský rok. 
Aj začiatok školského roka bol poznačený opat-
reniami, avšak našťastie v spolupráci so ZŠ s MŠ 
Trnovec nad Váhom sme vedeli zabezpečiť začia-
tok školského roka a s ním spojenú výučbu. Veľmi 
ma teší, že sme spoločne mohli ako aj po minulé 
roky prispieť na každého nášho prváka v ZŠ s MŠ 
Trnovec nad Váhom sumou 30 EUR na zakúpenie 
školských pomôcok, škola prispela 15 eurami, tak-
že každý prvák v našej Základnej škole bol podpo-
rený sumou 45 EUR. Vďaka tejto podpore si v prvý 
školský deň naši prváčikovia mohli prevziať tašku 
so školskými pomôckami. Rovnako sme prispeli 
sumou 900 EUR aj na pracovné zošity pri vyučo-
vaní cudzieho jazyka, aby tento náklad nemuseli 
znášať rodičia detí, ktoré navštevujú školu v našej 
obci. Tešíme sa, že okrem podpory  pri narodení 
dieťaťa vieme podporiť naše deti a ich rodičov aj 
v priebehu ich školského života. Veríme, že spo-
ločne nájdeme ďalšie možnosti podpory mladých 

rodín, ale aj seniorov a všetkých obyvateľov obce. 
V obci sme cez leto dokončili chodník na ulici Šő-
terova a začali sme s rekonštrukciou chodníka na 
ulici Jatovská. Táto rekonštrukcia nám zaberie 
pravdepodobne celý zostávajúci čas tohto roka, ke-
ďže sa jedná o dlhú ulicu. Zároveň sme počas leta 
kompletne vymaľovali spoločné priestory školy, 
vybraných tried ako aj vybrané časti v materskej 
škole, zrekonštruovali sme vonkajšiu časť kanali-
zácie na základnej škole. Postupne dokončujeme 
ihriská v obci, napr. aj osadením solárneho osvet-
lenia, a chystáme aj smetné koše, plot na ihrisku v 
Novom Trnovci a pod. Snažíme sa riešiť problém s 
obecným rozhlasom, zatiaľ, žiaľ, neúspešne. Podali 
sme žiadosť o dotáciu na vodozádržné opatrenia v 
obci a pripravujeme ďalšie. Naši pracovníci úseku 
verejnej zelene neúnavne kosili a starali sa o našu 
obec, aby sme spoločne mohli byť hrdí na jej výzor. 
Čo všetko sa za tých pár mesiacov udialo a spravi-
lo sa nedá úplne vypísať, pretože by nám nestačil 
priestor na náš editoriál. Za prácu, ktorá vykoná-
vajú naši zamestnanci, či už pracovníci zelene a 
technického úseku alebo administratíva, im patrí 
obrovská vďaka, pretože len vďaka nim vieme 
spoločne našu obec zveľaďovať a rozvíjať. V nad-
chádzajúcich pár dňoch nás čaká asfaltovanie ulice 
Robotnícka a výmena nefunkčného osvetlenia v 
parku pri zvonici a v okolí zdravotného strediska.
V obci sme počas leta privítali aj nového pána fa-
rára ThDr. Antona Solčianskeho, s ktorým sme v 
pravidelnom kontakte a prajeme mu, aby sa v našej 
obci cítil čo najlepšie a veríme, že spolužitie cirkev-
nej časti obce a svetskej bude aj pod jeho vedením a 
s naším pričinením rovnako bez problémové a plné 
tolerancie a spolupatričnosti ako doteraz.
Na záver mi dovoľte Vám zaželať veľa zdravia a 
verím, že keď pominie pandémia tak sa budeme 
môcť spoločne stretnúť na kultúrnych akciách. Pra-
jem Vám príjemné čítanie najnovšieho vydania Tr-
noveckých novín.

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Pietny akt kladenia vencov
V sobotu, 29. augusta 2020 sme si pripo-
menuli štátny sviatok SR, 76. výročie Slo-
venského národného povstania. Pietny akt 
kladenia vencov sa vzhľadom na existujú-
ce obmedzenia konal bez účasti verejnos-
ti. Pamiatku prvého veliteľa Slovenského 
národného povstania si pri jeho pamätníku 
uctili pietnym aktom kladenia vencov sta-
rosta obce Mgr. Oliver Berecz, zástupca 
starostu Ing. Hlavatý, poslankyňa OZ Ing. 
Ábrahámová, ThDr. Solčiansky, adminis-
trátor Rímskokatolíckej cirkvi Trnovec nad 
Váhom, prednostka obecného úradu Mgr. 

Vargová a kultúrny referent obce I. Me-
sárošová. Mgr. Berecz v krátkom prejave 
citoval slová nemeckého pastora Martina 
Niemöllera: „Keď prišli po komunistov, 
mlčal som. Nebol som predsa komunista. 
Keď prišli po odborárov, mlčal som. Nie 
som predsa odborár. Keď prišli po židov, 
mlčal som. Nebol som predsa žid. Keď 
prišli po mňa, nebolo už nikoho, kto by 
protestoval.“ 
Následne účastníci pietneho aktu položili 
veniec k pamätníku padlých obyvateľov 
na miestnom cintoríne. 

I. Mesárošová
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Z ROKOVANIA OZ
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ko-
nalo v zasadačke obecného úradu 7. septembra 
2020 za účasti ôsmich poslancov. Program zasad-
nutia bol rozsiahly, okrem iného poslanci schválili 
záverečný účet obce za rok 2019. Termín pol posu-
nutý z dôvodu pandémie, účtovníčka p. Szabová 
návrh vypracovala v predstihu. Záverečný účet bol 
zostavený v zmysle zákona a metodických poky-
nov, ktoré určujú, čo má záverečný účet obce obsa-
hovať. Hodnotenie programového rozpočtu vypra-
covala prednostka obecného úradu Mgr. Vargová. 
Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom 
schváliť návrh záverečného účtu a celoročné  hos-
podárenie obce bez výhrad.
Ďalším bodom bol rozbor hospodárenia obce 
za prvý polrok 2020, za toto obdobie boli príjmy 
vo výške 1.141.994,29 Eur, výdavky boli v sume 
971.173,23 Eur, pritom v sume výdavkov sú zahr-
nuté aj výdavky ZŠ s Mš. Pokiaľ ide o kapitálové 
výdavky, obec sa rozhodla pre rozvoj, preto aj po-
čas tohto neľahkého obdobia pokračovala rekon-
štrukcia chodníkov, výstavba kanalizácie, nákup 
strojov, rekonštrukcia futbalového ihriska, moder-
nizácia školskej jedálne, vybudovalo sa ozvučenie 
na miestnom cintoríne, pribudli dve detské ihriská 
a na jednom boli doplnené nové prvky, vybudovali 
sme workoutové ihrisko. Obec obstarala príprav-
nú a projektovú dokumentáciu na ďalšie projekty, 
do ktorých sa plánujeme zapojiť. Výsledkom hos-
podárenia je prebytok 204.347,31 Eur. Hlavná kon-
trolórka konštatovala, že obec dobre hospodárila 
aj vďaka tomu, že výber za daň z nehnuteľností sa 
za prvý polrok 2020 zlepšil proti rovnakému ob-
dobiu minulého roka, v percentuálnom vyjadrení 
o 21,9%, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje 
sumu 114 tisíc eur. Ocenila, že obec nielen včas za-
slala daňové rozhodnutia, ale ale aj avizovala na 
webe a ďalších oznamovacích prostriedkoch mož-
nosť prísť si rozhodnutia prevziať, čo podľa nej tiež 
prispelo k nárastu plnenia tejto položky. Poslanci 
rozbor hospodárenia vzali na vedomie.
Nájomníci z bytového domu č. 1 požiadali o predĺ-
ženie nájomných zmlúv, ktorých platnosť bola do 
30. 9. 2020. Obecné zastupiteľstvo predĺžilo zmlu-
vy všetkým nájomníkom, štyrom z nich o tri roky, 
dvom o jeden rok. Poslanci takto rozhodli v jednom 
prípade na vlastnú žiadosť nájomníka, v druhom z 
dôvodu, že nájomník je majiteľom nehnuteľnosti, 
ktorá je však podľa neho v stave nevhodnom na 
bývanie.
Obyvateľ pán Híreš požiadal obecné zastupiteľstvo 
o odpredaj obecného pozemku, parcely vo výme-
re 18 m2 , svoju žiadosť zdôvodnil tým, že na tejto 
parcele má vybudovaný vstup na svoj pozemok. 
Zistil, že vlastníkom tohto pozemku je obec, preto 
požiadal o možnosť jeho odkúpenia. Na 16. zasad-
nutí OZ  poslanci schválili zámer na predaj pozem-

ku spôsobom hodným osobitného zreteľa, cenu za 
1 meter štvorcový určili vo výške 10 Eur. Na 17. OZ 
schválili trojpätinovou väčšinou všetkých poslan-
cov aj samotný predaj tejto nehnuteľnosti.
Zasadnutie pokračovalo podľa schváleného 
programu, nasledovalo schválenie zápisu do kro-
niky obce za rok 2017. Ako uviedla kronikárka 
obce, v Trnovci nad Váhom existuje kronika len od 
r. 1990, z období pred týmto rokom kroniku obec 
nemá. Kronikári vykonávajú zápis do kroniky pod-
ľa metodiky, buď chronologicky, alebo zápis členia 
do tematických celkov. Poslanci zápis schválili bez 
výhrad. 
Obecná knižnica bola od marca zatvorená v zmys-
le opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Toto 
obdobie využili pracovníci obecného úradu na 
uskutočnenie riadnej revízie knižného fondu. Vý-
sledkom revízie bolo zistenie, že vo fonde chýba 40 
kníh, z ktorých štyri boli nahradené. Vzhľadom na 
to, že v knižnici sa nachádzajú aj knihy opotrebo-
vané, znečistené a zastarané, poslancom predložil 
pracovník knižnice návrh na vyradenie 431 kníh 
spolu s ich zoznamom. Poslanci návrh schválili.
Starosta obce informoval poslancov o možnosti po-
žiadať o návratný finančný príspevok, ktorým by 
mohla obec vykryť straty spôsobené výpadkom na 
dani z príjmov fyzických osôb. Tento výpadok bol 
za prvý polrok v sume takmer 50 tisíc eur. Obec 
síce hospodárila s prebytkom, ale ťažko predvídať, 
čo sa ešte do konca roka môže stať, okrem toho 
úrad šetril všade, kde sa dalo. Štát prišiel s návr-
hom pomoci vo forme návratnej dotácie. Finančné 
prostriedky je potrebné použiť do konca roka, ale 
splácať sa začne až v roku 2024 a ide o bezúroč-
nú pôžičku. Je to suma cca 12 000 ročne. Podľa Ing. 
Rábeka obec je v dobrej finančnej kondícii a úver 
nepotrebuje, PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že 
pokiaľ sa jedná o bezúročný úver, je potrebné ho 
prijať. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti o ná-
vratný finančný príspevok, schválili prijatie výpo-
moci a určili termíny splátok s tým, že tieto finanč-
né prostriedky vo výške 47.782 Eur budú použité 
na výkon verejnej moci. 
Posledným bodom programu bola opakovaná 
žiadosť obyvateľa M. Tótha o odpredaj nehnuteľ-
nosti – pozemku vo vlastníctve obce. Prvú žiadosť 
poslanci neschválili, preto sa obyvateľ obrátil na 
OZ s opakovanou žiadosťou, v ktorej požiadal o 
odpredaj pozemku nižšej výmery, ako žiadal pô-
vodne. Členovia komisie finančnej, podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce dňa 3. 9. iniciovala 
miestne šetrenie, aby situáciu posúdili a odporu-
čili zastupiteľstvo dať pozemok zamerať a predať 
záujemcovi. Obecné zastupiteľstvo opakovanú žia-
dosť vzalo na vedomie a odporučilo, aby sa k nej 
vyjadrili aj členovia komisie životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva pri OZ.
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Z ROKOVANIA OZ
V diskusii informoval starosta poslancov o zmene, ktorá 
čaká obec od 1. januára budúceho roka, začne platiť legis-
latíva, podľa ktorej obce budú nútené pristúpiť k zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Metodika 
zatiaľ neexistuje, obec musí buď odpad zbierať na ďalšie 
zhodnotenie, alebo deklarovať, že všetky domácnosti v obci 
kompostujú. Žiadna obec ani mesto na to nie sú priprave-
né, problém bude aj s likvidáciou odpadu, lebo bioplynové 
elektrárne nemajú kapacity, resp. reagujú na situáciu enor-
mným nárastom cien. V každom prípade, je treba sa pripra-
viť, preto zahájime skúšobnú prevádzku.
Obec sa zapojila do projektu prostredníctvom programu 
Interreg, z financií sa mala rekonštruovať budova bývalej 
fary, práve v týchto dňoch však prišla odpoveď, že našu 
žiadosť zamietli. Pokiaľ ide o plánovanú rekonštrukciu 
zvonice, tam sme boli nútení zrušiť výberové konanie, plá-
nujeme podniknúť kroky na jej rekonštrukciu a nájsť rieše-
nie, aby sa verejné zdroje nevyhodili zbytočne. Pokiaľ ide 
o asfaltovanie, obec vyhlási verejnú súťaž, asfaltovať by sa 
malo pri bytových domoch na Robotníckej ulici, kde je cesta 
rozbitá a v zákrute prepadnutá. 
Potrebné je riešiť situáciu s dodávkou pitnej vody v Hor-
nom Jatove, prebiehajú rokovania s farmou Majcichov. 
Zdroj by chceli odovzdať do správy obce, pôvodný termín 
1. 1. 2021 sa podarilo predĺžiť o rok, čím obec získala čas 
na posúdenie a zváženie možností. Starosta informoval o 
dlhotrvajúcom probléme, ktorým je modernizácia biologic-
kej/chemickej učebne, kde sa stále nepodarilo urobiť verej-
né obstarávanie na stavebné práce. Pokiaľ obec nechce prísť 
o takmer 67 tisíc eur, zrejme musíme časť týchto prác hradiť 
z vlastných zdrojov. Starosta prispel aj dobrou správou, za-
čali práce na hasičskej zbrojnici, aj tu obec investuje svoje 
finančné prostriedky, lebo cena sa navýšila na 71 tisíc eur, z 
tejto čiastky obec získala 41 tisíc ako dotáciu.
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. sa zaujímal, či sa jedná o učeb-
ňu, ktorá sa preberala na OZ už pred niekoľkými rokmi, 
starosta to potvrdil, konštatoval, že projekt sprevádzalo 
množstvo chýb, museli sme začať odznova, ale stavebné 
práce vtedy neobstarávali. Poslankyňa K. Tusková obozná-
mila poslancov, že 2. septembra sa začal školský rok, vy-
tvorili sa dve triedy prvákov, spolu ich je 24, každý prváčik 
dostal tašku so školskými pomôckami v hodnote 45 eur, z 
toho 30 eur prispela obec, zvyšok dofinancovala škola. 
Do diskusie sa prihlásil obyvateľ pán Tóth, ktorý uviedol, 
že nechápe výhrady voči žiadosti, ktorú podal, lebo poze-
mok kúpil v obchodnej verejnej súťaži, ale dnes by k nemu 
chcel prikúpiť ešte časť, na ktorej by chcel zasadiť zeleň, 
prípadne vybudovať detské ihrisko. Podľa jeho slov by tak 
poslanci pomohli obyvateľovi. Podľa jeho názoru aj iní su-
sedia majú ohradené pozemky tak, ako sa im páči, dnes sa 
tu už jeden pozemok tiež predával, on sám nemá záujem 
niekomu poškodiť, len by si chcel kúpiť časť obecného po-
zemku. Starosta poďakoval za diskusný príspevok a ukon-
čil 17. zasadnutie OZ.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom webovom sídle 
www.trnovecnadvahom.sk    I. Mesárošová

Dotácie z rozpočtu obce
Trnovec nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom v súlade s § 7 
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy 
za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením obce č. 2/2019 po-
skytuje dotáciu aj pre právnické osoby a 
fyzické osoby - podnikateľov na podporu 
všeobecne prospešných služieb, ktoré sú 
zadefinované vo všeobecne záväznom na-
riadení obce. Výška dotácie je obmedzená 
schváleným rozpočtom obce, ale platí pod-
mienka minimálne 20% spolufinancova-
nia zo strany žiadateľa o dotáciu. Žiadosti 
sa predkladajú v termíne do 31.10. a ako i 
minulý rok, tak i tento rok sa budú pred-
kladať prostredníctvom systému egrant. 
Žiadateľ o dotáciu predloží žiadosť pro-
stredníctvom webového rozhrania https://
trnovec.egrant.sk. Po otvorení webovej 
stránky je žiadateľ povinný sa zaregistro-
vať kliknutím na odkaz registrácia v pra-
vom hornom rohu. Následne je potrebné 
si zadať vami zvolené prihlasovacie meno 
a heslo a systém Vám bude plne k dispo-
zícii. Vo formulári žiadosti je potrebné vy-
plniť všetky potrebné údaje, najmä údaje 
o žiadateľovi, informácie o projekte a jeho 
aktivitách, rozpočet projektu a priložiť 
požadované prílohy. Po uzávierke gran-
tového programu predložené žiadosti 
posúdia príslušné komisie OZ a následne 
komisia finančná, podnikateľská a nakla-
dania s majetkom obce predloží návrh na 
poskytnutie dotácie obecnému zastupiteľ-
stvu, resp. pri dotáciách do výšky 1000 € 
starostovi obce. Na základe rozhodnutia 
starostu alebo uznesenia obecného zastu-
piteľstva je úspešným žiadateľom po pod-
pise zmluvy poskytnutá dotácia. Dotácia 
musí byť použitá a zúčtovaná najneskôr 
do 31.12. príslušného roka. Príjemca, kto-
rý nepredloží zúčtovanie finančnej dotá-
cie alebo ju použije na iný účel, je povin-
ný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce 
najneskôr do 31.12. Pracovníci obecného 
úradu Vám radi poradia alebo pomôžu 
pri práci so systémom egrant. Dotačný 
systém je jedným z dôležitých prvkov roz-
voja obce a podpory verejnoprospešných 
aktivít miestnych organizácií a združení 
a veríme, že i v rozpočte na rok 2021 sa 
nám podarí vyčleniť finančné prostriedky 
na tento účel.
Mgr. Nikoleta Vargová
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská rubrika
     Blahoželáme jubilantom 

  Dezider Alaksa
  Ľubica Nováková
  Štefan Kysučan
  Jozef Ács
  Marta Laczkiová
  Oľga Kelemenová
  Ján Nagy
  Juraj Kriško
  Vladimír Varchulík
  Peter Krokavec
  Jozefína Valanecová
  Karol Éles
  Zoltán Csikós
  Zdeňka Marčeková
  Mária Hrdá
  Terézia Sabová
  Anna Petrovicsová
  Alžbeta Kónyová
  Štefan Valanec
  Dezider Vágo
  František Bahorec
  Jozef Klinko
  Irena Farkašová

   
  Narodili sa
 Leo Mészáros
  Timea Gaálová
  Lukáš Španír
  Melisa Sztojková
  Denisa Bošáková
  Marko Lakatos
  Eliot Hátaš
  Samuel Székházi
  Kristína Vargačíková
  Samuel Rudický
  Michael Hučko

  
  Uzavretie manželstva
   Lukáš Karas a Simona Jančovičová 
   Alexander Rózsa a Nikoleta Rudická
   Juraj Švelan a Veronika Zalúbelová
   Václav Svoboda a Estera Rábeková
   Peter Árendás a Katarína Bachratá

  
   Opustili nás
  Katarína Ácsová, 60-ročná
  Júlia Smatanová, 77-ročná
  Eugen Csonka, 28-ročný
  Gabriel Sedlák, 71-ročný
  Roman Martinkovič, 50-ročný
 

Nakladanie s odpadovými vodami - informácia
Novela zákona č. 364/2004 Z. z.  o vodách prešla v roku 2018 novelizáciou prostredníc-
tvom zákona č. 51/2018 Z. z. a priniesla niektoré nové povinnosti pre občanov i obce v 
oblasti nakladania s vodami, najmä odpadovými. Pripomíname, že v zmysle tejto novely 
vznikla povinnosť vlastníka nehnuteľnosti pripojiť túto nehnuteľnosť na verejnú kanali-
záciu najneskôr do 31. decembra 2021, a to ak je to technicky možné a nevyžaduje si 
to neprimerane vysoké náklady. Samozrejme, otázka neprimerane vysokých nákladov 
je veľmi individuálna, nakoľko zákon nedefinuje presnú výšku. 
Vzhľadom k tomu, že aj v našej obci je ešte značná časť nehnuteľností, ktoré nie sú 
pripojené na verejnú kanalizáciu, radi by sme upozornili týchto občanov na ich povin-
nosti. Odpadové vody nesmú byť vypúšťané do povrchových vôd alebo podzemných 
vôd bez ich predchádzajúceho prečistenia. Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v 
aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, kam sa radí i naša obec, sa musia 
odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. 
V prípade, ak napojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu predstavuje neprimerane vysoké 
náklady alebo to nie je technicky možné, môže orgán štátnej vodnej správy povoliť 
použitie individuálneho systému, ako sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne 
odpadových vôd. Ale aj pri nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp tieto musia byť 
zneškodňované v čistiarni odpadových vôd a občan má povinnosť takéto nakladanie s 
odpadovými vodami preukázať, ak ho k tomu vyzve oprávnený orgán. Každý obyvateľ, 
ktorý nie je napojený na verejnú kanalizáciu a má vlastnú žumpu je povinný na výzvu 
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklad o odvoze odpadových vôd za 
posledné dva roky. Taktiež subjekt, ktorý vykonáva odvoz odpadových vôd, má podľa 
§36 ods. 4 povinnosť vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.
Takýto doklad musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno, priezvisko a adresa toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný
- dátum odvozu
- miesto umiestnenia žumpy
- množstvo vyvezených odpadových vôd
- názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
- adresu čistiarne odpadových vôd
Teda podľa § 36 ods. 4 Zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Sloven-
skej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ten, 
kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie 
odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej 
správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. 
Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí podľa § 
77 ods.1 písm. p) zákona č. 364/2004 Z. z. ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpa-
dových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (§ 36 ods. 4). 
Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur pre fyzickú osobu. Tento priestupok 
prejednáva okresný úrad. Upozorňujeme preto občanov, ktorí nie sú napojení na verej-
nú kanalizáciu, na túto ich zákonnú povinnosť, nakoľko obec ako i orgán štátnej vodnej 
správy budú postupne vyžadovať predloženie uvedených dokladov. 
Voda je jednou z najvzácnejších a najviac využívaných látok, bez ktorej by nebol život 
na Zemi možný. Napriek tomu si ju málo vážime a neprejavujeme voči nej takú úctu, 
akú by si zaslúžila. Posledné štúdie o vode ukazujú, že voda je už takým významným 
a vzácnym artiklom, že pri takomto nešetrnom zachádzaní s ňou bude ohrozený život 
všetkého živého na Zemi. Aby sme predišli takejto zlej situácii, musíme začať všetci od 
seba a postupne  k tomu viesť i generácie po nás. Preto je potrebné vodu šetriť a chrániť 
pred ďalším znečistením.
Obec Trnovec nad Váhom je pripravená byť nápomocná každému občanovi pri rieše-
ní konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu. 
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci na Obecnom úrade v Trnovci nad 
Váhom.
Mgr. Nikoleta Vargová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

Práca pri údržbe zelene a kosení bola aj v lete

namontovali sa štyri solárne svietidlá

pri Merkante, v Novom Trnovci aj na worko-
utovom ihrisku

pribudli nové lavičky v parčíku na Sötérovej 
ulici

Máte záujem o nájomný byt?
Aj napriek koronakríze a očakávaniam ekonómov ceny nehnu-
teľností na Slovensku neustále rastú. Najmä mladí ľudia, ktorí sa 
chcú osamostatniť a založiť si rodinu, majú často problém bez po-
moci rodičov si zabezpečiť vlastné bývanie. Alternatívou k hypo-
tékam je nájomné bývanie. Obec Trnovec nad Váhom disponuje 
aktuálne 63 nájomnými bytmi. Cieľom bytovej politiky obce je 
najmä podpora bývania mladých ľudí a ľudí, ktorí nemajú mož-
nosť zabezpečiť si bývanie. Tento cieľ sme sledovali aj pri prijatí 
VZN obce Trnovec nad Váhom č. 6/2019 o podmienkach nájmu a 
užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Vá-
hom. V zmysle uvedeného VZN si môže podať žiadosť o pride-
lenie bytu každý občan Slovenskej republiky, ktorý je plnoletý, 
má pravidelný mesačný príjem, nie je vlastníkom alebo väčšino-
vým spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie, nemá 
záväzky voči obci Trnovec nad Váhom a neporušuje dobré mra-
vy v mieste svojho aktuálneho bydliska. Žiadosti sa môžu pred-
kladať priebežne na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom na 
predpísanom tlačive. Tlačivo žiadosti môžete získať v podateľni 
obecného úradu alebo na webovej stránke www.trnovecnadva-
hom.sk v časti Obecný úrad/Ako vybaviť. K žiadosti je potreb-
né doložiť potvrdenie o aktuálnom mesačnom príjme všetkých 
spoločne posudzovaných osôb, potvrdenie o čistom mesačnom 
príjme za kalendárny rok, ktorý predchádzal podaniu žiadosti 
všetkých spoločne posudzovaných osôb, potvrdenie príslušnej 
školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky u spoločne 
posudzovaných nezaopatrených detí (neplatí pre žiadateľa s tr-
valým pobytom v obci Trnovec nad Váhom) a doklad o diagnóze 
a rozsahu zdravotného postihnutia (v prípade, ak žiadateľ žiada 
o nájom bezbariérového bytu). 
Následne sú žiadatelia posúdení v zmysle VZN č. 6/2019, každý 
žiadateľ je transparentne vyhodnotený podľa zverejnených kri-
térií. Výsledkom tohto procesu je poradovník žiadateľov o obec-
ný nájomný byt. Poradovník sa schvaľuje dvakrát ročne, a to k 
01.01. a 30.06. kalendárneho roka.  Poradovník na druhý polrok 
2020 je zverejnený na stránke obce a aktuálne sa v ňom nachádza 
5 žiadateľov o nájomný byt postavený s podporou štátu, čo zna-
mená, že možnosť mať pridelený nájomný byt v našej obci nie je 
zanedbateľná. V prípade, ak nemáte zabezpečené vlastné býva-
nie alebo ste mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť od rodičov 
alebo založiť si vlastnú rodinu a spĺňate podmienky stanovené 
vo VZN č. 6/2019, obráťte sa na pracovníkov obecného úradu, 
ktorí vám radi poradia a poskytnú ďalšie informácie.
Mgr. Nikoleta Vargová

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 28.09.2020 do 10.10.2020 vrátane sa na zber-
nom dvore v Trnovci nad Váhom uskutoční zber objemného odpadu a zber elektro-
odpadu.
Medzi veľkoobjemový odpad patrí objemový odpad, ktorý sa nedá ďalej spracovať, 
triediť, recyklovať. Jedná sa napr. o starý nábytok (váľandy, sedačky), skrine, podlaho-
vé krytiny (koberce, linoleum, gumolit), sanitárna keramika (umývadlá, vane, toalety), 
ostatné (matrace, periny), znečistené plasty. Objemný odpad predstavujú komunálne 
odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do 120 l nádoby na zmesový komunálny 
odpad.
Komunálny odpad menších rozmerov, ako je horeuvedené, je spoplatnený sa-
dzbou 0,030 eur za jeden liter. Zber sa uskutoční v prevádzkových hodinách 
zberného dvora, teda v pondelok, stredu, piatok a sobotu od 14.00 do 18.00 h.
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pokračovanie zo strany 5
nové lavičky sú aj na Hlavnej ulici

zrekonštruoval sa chodník na Sötérovej ulici

rekonštrukcia pokračuje Jatovskou ulicou

pani Ábrahámovej ďakujeme za kvetinovú 
výzdobu artézskej studne, ktorej okolie upravili 
zamestnanci obecného úradu

 vedúci úseku TVZaOH Štefan Fábry 

Prenájom Miestneho kultúrneho strediska 
a Komunitného centra po novom

Obec Trnovec nad Váhom ponúka svojim obyvateľom, občianskym združeniam, zá-
ujmovým organizáciám, fyzickým alebo právnickým osobám – podnikateľom mož-
nosť usporiadania rodinných podujatí (svadba, kar, oslava životného jubilea), kultúr-
no-spoločenských podujatí, záujmovo-umeleckých, výchovno-vzdelávacích podujatí 
ako sú koncerty, divadelné predstavenia, tanečné zábavy, prezentácie, semináre, 
kurzy, školenia a pod. v Miestnom kultúrnom stredisku Trnovec nad Váhom a v Ko-
munitnom centre Horný Jatov.
kontaktná osoba: Iveta Mesárošová, referát kultúry
e-mail: kniznica@trnovecnadvahom.sk
tel.: 0910 395 599
Obec prenajíma v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska veľkú sálu. Jej stolič-
ková kapacita je 230 miest. Na spoločenské podujatia so stolovým usporiadaním je 
kapacita sály 170 miest.
Obec Trnovec nad Váhom ponúka zároveň možnosť krátkodobého prenájmu riadov, 
obrusov, stolov a stoličiek, ako aj pivných setov.
Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a  Obec Trnovec nad Váhom si vyhradzuje 
právo zamietnuť žiadosť o prenájom priestorov bez udania dôvodu.
Podmienky krátkodobého prenájmu a výpožičky:  
1. Žiadosť o prenájom veľkej sály sa podáva písomne na Obecný úrad minimálne 4 
týždne pred uskutočnením akcie, v individuálnych prípadoch minimálne tri pracovné 
dni pred uskutočnením akcie.
2. Žiadosť o prenájom riadov, stolov, stoličiek a pivných setov sa podáva minimálne 
týždeň pred ich zapožičaním.
3. Poplatok za prenájom veľkej sály, ako aj prenájom riadov a príslušenstva sa platí 
zálohovo dopredu.
4. Od platenia poplatku sú oslobodené obcou zriadené organizácie, miestne nezis-
kové organizácie a cirkev.
5. V prípade zrušenia objednávky v termíne 2 týždne pred uskutočnením akcie sa 
žiadateľovi vracia 50% zaplateného poplatku.
6. V prípade zrušenia objednávky v termíne 48 hodín pred uskutočnením akcie sa 
žiadateľovi vracia 25% zaplateného poplatku.
7. V prípade zrušenia objednávky v termíne menej ako 48 hodín pred uskutočnením 
akcie sa zaplatený poplatok nevracia.
I. Mesárošová      

Dotácie z Fondu na podporu umenia a  
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rok 2020 je netypický aj v oblasti poskytovania dotácií, pandémia nového korona-
vírusu sa prejavuje asi vo všetkých oblastiach a zasiahla nás aj vo verejnom živote. 
Zrušili sa kultúrne či športové podujatia, nekonali sa jarmoky, obmedzenia sa dotkli 
nás všetkých. Dotácie, ktoré pravidelne obec získava, tiež postihli zmeny. Fond na 
podporu umenia predĺžil termíny na podávanie žiadostí, ale našej obecnej knižnici to 
vynahradila správa, že na akvizíciu knižného fondu sme z tohto fondu získali 2000 
eurovú dotáciu. Predstavuje to množstvo kníh, ktoré pribudnú na poličkách knižnice.
Nitriansky samosprávny kraj pôvodne oznámil, že v tomto roku z dôvodu pandémie 
zruší podporu na kultúru a šport, napokon v auguste poslanci rozhodli inak a na 
svojom zasad-
pokračovanie zo strany 6
nutí 24. augusta podporili aj naše žiadosti. Získali sme sumu 1.037 Eur na jubilejný 
XXV. ročník turnaja o pohár starostu obce. Turnaj sme usporiadali 4. júla 2020. Pokiaľ 
ide o kultúru, žiadali sme o dotáciu na materiálno-technické zabezpečenie obecných 
dní, žiaľ, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme ich neorganizovali, ako aj na 
akvizíciu obecnej knižnice. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja nám schválili 
dotáciu v sume 1 190 eur. 
Žijeme naozaj ťažké časy, keď sa situácia okolo nás veľmi rýchlo mení. Je problé-
mom zorganizovať aj jednoduché podujatie, lebo sa môže stať, že kým pristúpime k 
jeho realizácii, zákazy a obmedzenia to celkom znemožnia. Ďakujeme všetkým za 
pochopenie, zostáva nám len veriť, že budúci rok bude pre šport a kultúru priaznivej-
ší.                       I. Mesárošová  
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DUCHOVNÉ SLOVO
Nechajme sa inšpirovať solidárnosťou 

a osvojme si novú mentalitu pamätajúcu na potreby ostatných.
 Súčasná pandémia zvýraznila našu vzájomnú závislosť: všet-
ci sme prepojení jedni s druhými, ako v zlom, tak aj v dobrom. 
Preto, aby sme z tejto krízy vyšli lepší, musíme tak urobiť spo-
ločne, nie sami. Spolu, nie osamotene, pretože to sa nedá! 
Buď to spravíme spoločne, alebo neurobíme nič. Musíme tak 
urobiť všetci spoločne, v solidarite. 
Toto slovo by som dnes chcel zdôrazniť: solidarita. Ako ľud-
ská rodina máme spoločný pôvod v Bohu; obývame spoločný 
dom, planétu ako záhradu, zem, na ktorú nás Boh postavil; a 
máme spoločný cieľ v Kristovi. Keď však na toto všetko za-
budneme, naša vzájomná závislosť sa stáva závislosťou nie-
ktorých od tých druhých - strácame túto harmóniu vzájomnej 
závislosti a solidarity - zväčšujúc nerovnosť a vysúvanie nie-
ktorých na okraj spoločnosti. Oslabuje sa sociálna štruktúra 
a poškodzuje sa životné prostredie. Je to vždy ten istý model 
spôsobu myslenia a konania. Preto je princíp solidarity dnes 
viac než kedykoľvek nevyhnutný. Vo vzájomne prepojenom 
svete zakúšame, čo znamená žiť v jednej „globálnej dedine“. 
Je to pekné vyjadrenie: veľký svet nie je nič iné, než jedna 
globálna dedina, pretože všetko je vzájomne prepojené. Avšak 
nie vždy premieňame túto vzájomnú závislosť na solidaritu. Je 
tu dlhá cesta medzi vzájomnou závislosťou a solidárnosťou. 
Slovo „solidarita“ sa akoby častým používaním opotrebovalo a 
niekedy býva nesprávne interpretované: znamená totiž omno-
ho viac než len občasný prejav štedrosti.   Je niečím viac! Vy-
žaduje si novú mentalitu, ktorá dokáže premýšľať v termínoch 
spoločenstva a uprednostňovať životy všetkých pred privlast-
ňovaním dobier zo strany len niektorých. Toto znamená solida-
rita. Nie je to len otázka pomáhania druhým, čo je samo osebe 
dobré, no tu ide o viac: ide o spravodlivosť. Aby vzájomná 
závislosť bola solidárnou a prinášala ovocie, potrebuje silné 
korene v človečenstve a v prírode stvorenej Bohom, potrebuje 

úctu k tváram iných a k zemi.
Rozličnosť a solidarita zjednotené v harmónii – toto je cesta. 
Solidárna rozličnosť má v sebe „protilátky“ na to, aby jedineč-
nosť každého – ktorá je unikátnym a neopakovateľným darom 
– neochorela na individualizmus, na egoizmus. Solidárna roz-
ličnosť má aj protilátky na uzdravenie spoločenských štruktúr 
a procesov, ktoré zdegenerovali na systémy nespravodlivosti, 
na systémy útlaku. Takže solidarita je dnes cestou, ktorou sa 
treba uberať smerom k post-pandémiovému svetu, smerom 
k uzdraveniu našich medziľudských a spoločenských chorôb. 
Niet inej cesty. Buď pôjdeme vpred cestou solidarity, alebo sa 
veci zhoršia. Chcem to zopakovať: z krízy nevyjdeme rovnakí 
ako predtým. Pandémia je krízou. Z krízy vyjdeme buď lepší, 
alebo horší. Musíme si vybrať. A solidarita je práve cestou k 
tomu, aby sme z krízy vyšli lepší, nie s povrchnými zmenami, 
s akýmsi ľahkým povrchovým náterom a všetko je v poriadku. 
Nie. Lepší! A k tomuto pomáha solidarita. Položím jednu otáz-
ku: Myslím na potreby ostatných? Poznám ich?  Každý nech 
si odpovie vo svojom srdci.
Uprostred kríz a búrok, Pán Ježiš Kristus nám kladie otázku 
a pozýva nás prebudiť a aktivovať túto solidaritu schopnú do-
dať pevnosť, oporu a zmysel v týchto hodinách, keď sa zdá, 
že sa všetko potápa. Nech nás kreativita Ducha Svätého po-
vzbudzuje k vytváraniu nových foriem rodinnej pohostinnosti, 
plodného bratstva a univerzálnej solidarity. 
Na záver týchto slov Vám chcem každému, a každej rodine tu 
v Trnovci nad Váhom poďakovať za zodpovednosť v prístupe 
k ochrane pred pandémiou. Aj za to že tu nemáme pozitívne 
prípady. Aj to je solidarita s našimi najslabšími. Z deťmi ktoré 
tak môžu chodiť do školy a sú v tzv. „zelenej zóne“. So starými 
a chorými v ZOS, ktorí tak môžu byť navštevovaní. Ďakujem 
každému z Vás za každý prejav solidarity a pomoci tým  tým 
núdznejším.

Brat Anton Ján Mária Solčiansky, administrátor 
farnosti Trnovec nad Váhom

Zo života Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska

Tak isto ako celý svet, celá naša spoločnosť  aj naša organizácia 
bola od marca tohto roku poznačená obmedzeniami súvisiacimi s ví-

rusovou pan-
démiou. Zru-
šili sa naše 
pondelňajšie 
stretávania 
sa v klube 
dôchodcov 
a tiež všetky 
naše pripra-
vované a 
naplánované 
akcie.  Pri-
chádzajúce 
leto v nás 

vzbudzovalo nádeje, že nastane uvoľnenie prísnych opatrení a my 
sa budeme môcť konečne stretávať  a rozvíjať svoje aktivity. Koneč-
ne nastal deň „D“ a my sme zorganizovali športový deň pre našich 
členov vo dvore  kultúrneho domu. Pohostenie pre členov sa sčasti fi-

nancovalo zo zdrojov poskytnutých starostom našej obce Mgr. Olive-
rom Bereczom.  Dňa 4. septembra sa šesť našich členov zúčastnilo 
turnaja v petangu v Lužiankach, kde sme získali jedno druhé a jedno 
tretie miesto. 
Ale tým naša 
činnosť a 
naše spoloč-
né stretnutia 
a organizo-
vané akcie 
skončili z dô-
vodu druhej 
vlny korona-
vírusu. Ne-
končia však 
naše aktivity 
v šití rúšok, 
naše členky šijú aj naďalej rúška pre deti aj pre dospelých, pomá-
hame aj  takto v tejto neľahkej situácii. Dúfame však, že táto pre 
nás zložitá doba čoskoro pominie a my sa budeme môcť stretávať a 
rozvíjať svoje aktivity.
Jolana Hečová, tajomníčka 
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90. výročie organizovaného futbalu 
v Trnovci nad Váhom

Jedným z najobľúbenejších športov, ak nie tým po-
vestným športom č. 1, je futbal. V našej obci sa jeho 
história začala písať v roku 1930 a 90. výročie vzni-
ku organizovaného futbalu sme si 
pripomenuli 25. júla 2020 na futba-
lovom štadióne  Antona Keszeliho. 
Prítomných pozdravil prezident FK 
Dynamo Ing. Vladimír Klincko, kto-
rý privítal starostu obce, poslancov 
obecného zastupiteľstva, poslanca 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a futbalovú legendu Ing. Ľubomíra 
Moravčíka, pozvaných hostí, me-
dzi nimi primátora mesta Šaľa Mgr. 
Jozefa Belického, poslanca NSK 
Ing. Róberta Andrášiho,  ďalších 
pozvaných a všetkých prítomných 
divákov. Po prezidentovi klubu sa 
prítomným prihovoril starosta obce 
Mgr. Oliver Berecz.
Ing. Juraj Boženík venoval trnoveckému futbalu 
kus svojho života, preto 90. výročie organizované-
ho futbalu v obci bolo výbornou príležitosťou po-
ďakovať sa za jeho prácu. Okrem krásnej kytice si z 
rúk Ľuba Moravčíka prevzal dres s číslom 52, ktoré 
symbolizuje počet rokov, ktoré futbalu v Trnovci 
nad Váhom venoval ako hráč, tréner, funkcionár. 
Potlesk množstva prítomných bol poďakovaním za 

jeho prácu. Po slávnostnom výkope Ľuba Moravčí-
ka nasledoval turnaj štyroch mužstiev.
Pozvaní hostia si mohli pozrieť výstavku fotogra-
fií dokumentujúcich históriu trnoveckého futbalu, 
ktoré boli rozvešané v pavilóne, podpísať sa do 

pamätnej knihy, či podebatovať si s 
ďalším skvelým futbalistom, ktorý 
svojou prítomnosťou obohatil toto 
podujatie, Henrichom Benčíkom. 
Veľmi príjemné bolo stretnutie via-
cerých bývalých opôr „A“ muž-
stva, ktorí si spoločne podebatovali 
a zaspomínali na svoje hráčske či 
funkcionárske časy. Mnohí z nich 
sa stretli po rokoch a balili sa naozaj 
dobre, podobne ako prítomní divá-
ci.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
si našli čas a prišli na futbalový šta-
dión Antona Keszeliho, pozvaným 
hosťom, divákom, zúčastneným 
mužstvám, našim futbalistom, ktorí 

v turnaji zvíťazili, organizátorom, ktorí podujatie 
napriek opatreniam skvele zvládli, všetkým, ktorí 
prispeli k tomu, že sviatok futbalu v našej obci sme 
oslávili na veľmi dobrej úrovni. ĎAKUJEME!
Pri tejto príležitosti Obec Trnovec nad Váhom 
v spolupráci s FK Dynamo Trnovec nad Váhom 
bulletin mapujúci 90 rokov futbalu v našej obci. 
Záujemcovia oň sa môžu informovať na obecnom 
úrade.             I. Mesárošová 

Milí fanúšikovia futbalu!
Aj napriek celosvetovým problémom s pandémiou sme sa rozhodli 
v spolupráci s obecným úradom zorganizovať toto podujatie, pre-
tože 90 rokov futbalu a naša história pre nás znamená veľa. Na 
to, aby klub v našej obci vedel fungovať, potrebuje mať pri sebe 
ľudí, ktorí ho podporujú, dajú kus svojho 
srdca a obetujú svoj vzácny čas. Ďaku-
jem preto súčasnému pánovi starostovi, 
ale aj jeho predchodcom, ktorí spolu s 
poslancami obecného zastupiteľstva 
náš klub aj v ťažších chvíľach stále pod-
porovali a nevymazali z futbalovej mapy. 
Sponzorom, ktorí svoj úspech a ťažko 
zarobené peniažky investovali do nás. 
Funkcionárom, trénerom aj hráčom, kto-
rí tu nechali a nechávajú kus svojho sr-
diečka. Čas relaxu po práci, nedeľného 
obeda alebo aj rodinnej oslavy obetovali 
pre náš klub a futbal v obci.
Dúfam, že sa  Vám na turnaji  páčilo a zažili ste príjemné športové 
popoludnie. Podieľali sa na tom dobrovoľníci, ktorým  chcem tým-
to vyjadriť svoje  poďakovanie . A to pánovi starostovi obce Mgr. 
Oliverovi Bereczovi, že nám dal "zelenú" :) a  všetkým zamest-
nancom obecného úradu. Pani Ivete Mesárošovej okrem iného 
aj za pána Moravčíka. Za krásny stánok VIP, obzvlášť tete Joji za 
úžasnú starostlivosť.  Marike Szabovej, Marike Holosovej a Katke 

Batykovej za skvelý guláš a pomoc pri občerstvení. Pánovi Lán-
govi, ktorý nám zapožičal „ pípu“ a plynové pekáče.
Dievčatám Majke, Linde a Vlaďke, ktoré "kváskuju" a spravili nám 
chutné chlebíky. Deťom pána trénera Szikoru pri výbere vstup-
ného a Laure s Adrikou pri predaji tombolových lístkov. Všetkým 

sponzorom a  kamarátom, ktorí nám 
obohatili tombolu. Tomášovi Hučkovi 
za vzácny dres, nášmu Martinovi –„Slí-
žovi“ za super hudbu a moderovanie. 
Filipkovi a Deniskovi za obsluhu sve-
telnej tabule. Súperom aj rozhodcom, 
že prijali naše pozvanie a za fair play 
hru. Danke, ktorá sa starala o náš 
pitný režim  :) a fanúšikom za  skvelú 
atmosféru. Jožkovi Krkoškovi za kva-
litnú hraciu plochu a našim hráčom aj 
trénerovi, že sa pripravili na turnaj tak, 
aby víťazstvo bolo naše! 

V neposlednom rade ďakujem mojim spolupracovníkom - členom 
výboru FK, ktorí do toho dali všetku svoju energiu a nadšenie. 
 Veľmi si vážime  návštevu našich hráčov zo 70 -tych rokov , ďa-
kujeme im, že prijali naše pozvanie a želáme im veľa pevného 
zdravia a spokojnosti.
Športu zdar a futbalu zvlášť !
S pozdravom 
Ing. Vladimír Klincko – prezident FK Dynamo        
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Zostali ste odkázaní sami na seba 
a potrebujete výpomoc v domácnosti?

Zabezpečím pre Vás nákupy, navštívim s Vami 
lekára, lekáreň. 
Pomôžem Vám vybaviť záležitosti na úradoch.
Po dlhoročnej praxi ako opatrovateľka
Vám viem poskytnúť opatrovateľské služby.
Absolvovala som opatrovateľský kurz, ukončený 
s certifikátom.                          
Cenník služieb poskytnem pri osobnom stretnutí.
KONTAKT: 0918 259 935, narucprevas@gmail.com      

Rebel run 
Už po tretí raz usporiadalo občianske združenie „Keď nevlá-
dzeš, tak pridaj....“ prekážkové preteky série OCR s názvom 
Rebel run, okrem detských kategórií sa po prvý raz mohli do 
pretekov prihlásiť aj dospelí. Napriek mnohým obmedzeniam 
na zamedzenie šírenia koronavírusu sa na Lángovom dvore v 
Trnovci nad Váhom na štart postavilo 180 detí a 40 dospelých.

Pri vstupe 
do areálu 
sa každý 
musel pod-
robiť dezin-
fekcii rúk 
a mohol v 
rúšku prejsť 
k registrácii. 
Po zare-
g is t rovaní 
dostal kaž-
dý pretekár 

čip, pretože po prvý raz sa okrem najmladšej detskej kategórie 
vo všetkých súťažných kategóriách meral aj výsledný čas. Pred 
zahájením pretekov predviedli ukážky svojej práce príslušníci 
Zboru justičnej a väzenskej stráže a prítomní ich sledovali so 
zatajeným dychom. Napokon po krátkom príhovore a organi-
začných pokynoch zakladajúceho člena OZ „Keď nevládzeš, 
tak pridaj...“ Mgr. Olivera Berecza sa preteky mohli začať. Na 
úvod nechýbala rozcvička s Lindou a potom už dymovnica od-
štartovala jednotlivé vlny a pretekári sa mohli vydať na náročnú 
trať. Prekážky boli viac aj menej náročné, využité boli aj vodné 
plochy dostupné na Lángovom dvore. Pretekajúce deti vydali 
na trati zo seba úplne všetko, ale jedinečná medaila špeciálne 
vyrobená na tieto preteky a funkčné tričko, ktoré dostal každý, 
kto dobehol do cieľa, bola zaslúženou odmenou. V žiackych 
kategóriách sa súťažilo na 980 metrovej trati, 14 – 15 roční a 
dospelí mali pred sebou trať náročnejšiu a dlhšiu, ktorá merala 
3 200 metrov. Dobrovoľníci pri prekážkach nikomu nič neodpus-
tili, mnoho detí aj dospelých muselo v prípade neúspechu na 
prekážke povinne urobiť „angličáky“. Dospelí, ktorí niektorú z 
prekážok nezvládli, dostali ako penalizáciu až 20 angličákov.

Na záver si mohli trať vyskúšať aj dobrovoľníci, medzi nimi mno-
hí z tých, ktorí pri jej stavbe pomáhali, členovia občianskeho 
združenia, dobrovoľní hasiči, ale aj pán Marynčák zo Zdrojov 
Zeme, ktorý bol jedným zo sponzorov podujatia. 
Rebel run je podujatie, ktoré si za tri roky získalo množstvo 
priaznivcov, niektorí súťažiaci sa vracajú každoročne a prišli aj 
tento rok. Atmosféra je tu vždy výborná, všetci sa dobre bavia, 
hoci mnohých sklamalo, že tento rok nepršalo :) Deti si mohli 
pochutnať na melónoch, jabĺčkach či pagáčikoch, každé dostalo 
džúsik. Tie najmenšie deti do 4 rokov, ktoré na pretekoch štarto-
vať nemohli, si mohli vyskúšať stánok Active baby, ktorý mal veľ-
ký úspech. Deti sa vybláznili aj na trampolíne, preliezačkách a 
hojdačkách, ktoré im dal k dispozícii majiteľ ranča Róbert Láng. 
OZ Zopár típis vybudovalo stanový tábor pre radosť mladších aj 
starších detí.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom Lángov dvor, Obec 
Trnovec nad Váhom, Tesco, Zdroje Zeme, Mecatube, Autoškola 
Ing. Hlava-
tý, Focesa, 
M M - š p e d , 
OZ Oveč-
ka si číta s 
nami, Môj 
zdravý svet, 
N i t r iansky 
samospráv-
ny kraj, Sil-
via s. r. o., 
Fit klub Tr-
novec nad 
Váhom, Sklenár – strechy, stavby, COOP Jednota Galanta, Bil-
la, Netcom.sk s. r. o., Katarína Bachratá – Herbalife, Agro-Toras 
s. r. o., Dušan Barczi – Mix Zelovocko, Gabriel Száraz, Vlasta 
Szabová, poľovnícke združenie Durmutz, Valeri Style Valéria 
Hrabovská, Alojz a Eva Čelitkoví, rodina Tusková, bez ktorých 
by sa podobné podujatie uskutočniť určite nedalo, všetkým, kto-
rí napriek ťažkej dobe, ktorú žijeme, prišli a zašportovali si, dob-
rovoľníkom, ktorí prišli pomôcť bez nároku na odmenu, všetkým 
členom nášho OZ, ale predovšetkým manželom Silvii a Olivero-
vi Bereczovým, ktorí sú srdcom a dušou tejto akcie. Tešíme sa 
na štvrtý ročník, milí priatelia!     OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“
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...zo školských lavíc...
...na začiatok školského roka 2020/2021 budú žiaci 
našej ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom spomínať ešte 
veľmi dlho. Bol iný ako tie predošlé. Bohužiaľ, sláv-
nostné zahájenie školského roka nebolo možné usku-
točniť za prítomnosti všetkých rodičov. Základná aj 

materská 
škola sa 
m u s e -
li riadiť 
u s m e r -
n e n i a m i 
a  ma-
n u á l o m 
opatrení 
pre školy 
a školské 
zariade-
nia MŠV-

VaŠ SR z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19. 
Vzhľadom na to bolo potrebné zabezpečiť ochranu 
zdravia žiakov aj zamestnancov škôl. 
Brány školy sa otvorilo pre 170 žiakov základnej 
školy a pre 69 detí v materskej školy. Do dvoch tried 
prvého ročníka nastúpilo 24 prváčikov. Naši naj-
menší žiaci mali výnimku a  do tried mohol vstúpiť 
jeden zákonný zástupca žiaka za prísnych epide-
miologicko-hygienických podmienok. Triedne pani 
učiteľky na úvodnej triednickej hodine im rozdali ba-
líčky so školskými potrebami v hodnote 45,00 EUR 
(na ktoré prispela Obec Trnovec nad Váhom sumou 
30,00 EUR/ žiak). Pani riaditeľka privítala všetkých 
školským rozhlasom, popriala všetkým zdravý, 
pohodový a úspešný školský rok. Žiakom menej 

vymeška-
ných ho-
dín a len 
tie najlep-
šie znám-
ky, za 
k t o r ý m i 
budú bo-
haté ve-
domosti. 
Vyjadrila 
svoje že-

lanie, aby naša škola  fungovala ako úspešná vý-
chovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala 
svoju dušu, otvorené srdce ako v dobrej rodine.  
Našou prvou školskou akciou bol projekt Biela pas-
telka. Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme. 
Projekt Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj 
vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa 
ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je 
získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je 
každoročne použitý na poskytovanie sociálneho 

poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na finan-
covanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým 
ľuďom pomáhajú 
začleniť sa do bež-
ného života. Záro-
veň sme sa zapojili 
do organizácii špor-
tového podujatia 
Beh okolo Ameriky 
spolu s Obcou Tr-
novec nad Váhom, 
DO Fénix Trnovec 
nad Váhom a Atle-
tickým oddielom 
Šaľa. Aj napriek 
mnohým opatre-
niam účastníkov 
pretekov nič neod-
radilo. Cez online 
registráciu časomiera KRIL a registráciu priamo na 
mieste sa prihlásilo 60 pretekárov, ktorí prišli pod-
poriť 3. ročník tohto športového podujatia. 
Výsledková listina:
Kategória najml. žiaci (0,8 km)
1. Jakub Urban  - čas 03:17
2. Damien Berecz – čas 03:29
3. Matúš Babinec  - čas 03:56
Kategória najml. žiačky (0,8 km)
1. Soňa Mészárosová – čas 03:39
2. Annabella Takácsová – čas 03:40
3. Tímea Eva Súdorová – čas 03:40
Kategória  ml. žiaci (0,8 km)
1. Adam Súdor – čas 03:33
2. Sebastián Petréč – čas 03:39
Kategória ml. žiačky (0,8 km)
1. Nela Mészárosová – čas 03:08
2. Kristína Tóthová – čas 03:13
3. Natália Lelovicsová – čas 03:47
Kategória dorastenci (2,4 km)
1. Dávid Poláček  - čas 09:28
2. Timur Sauer – čas 9:33
3. Michal Pollák – čas 11:50
Kategória dorastenky (2,4 km)
1. Barbora Štrbová – čas 10:01
2. Lea Krišková – čas 16:19
Kategória ženy (2,4 km)
1. Zdenka Hezká – čas 09:54
2. Lucia Štrpková – čas 10:47
3. Monika Mitošinková – čas 12:39
Kategória muži (4 km)
1. Matúš Kompas – čas 15:21
2. Marek Baláž – čas 15:23
3. Norbert Vízvári – čas 15:40
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!
Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok bol 
plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme 
sa tešili  zo spoločenských a športových podujatí, 
aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových ob-
javov.           Katarína Tusková       
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Hlavná sezóna v našich revíroch
Po problémoch v súvislosti s pandémiou, ktoré čiastočne narušili a 
obmedzili činnosť aj v našej organizácii, sa po vykonaní potrebných 
prác v jarných mesiacoch začala 1.6. hlavná rybárska sezóna.
Hneď sa však začala opakujúcimi sa problémami s odpadkami. Ten-
toraz to bol nebezpečný odpad azbestových dosiek , ktoré neznámy 
páchateľ vyhodil na pobreží rybníka Vízallas.
Skládka bola nahlásená obecnej polícii, ktorá miesto obhliadla a po-
stúpila vec Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné 
prostredie. Vďaka tejto aktívnej spolupráci bola skládka odstránená 
24.6. firmou Astana Poprad. Aj touto cestou ďakujeme všetkým zain-
teresovaným za spoluprácu.
Prvé dni po otvorení lovu na rybníkoch boli oba lovné revíry pod 
veľkým tlakom, nakoľko  nebol otvorený rybník v Kráľovej a ani no-
vovybudovaný rybník v Seliciach.
Tento počiatočný tlak bol čiastočne eliminovaný prikŕmením rýb, čo 
sa síce niektorým členom nepáčilo, ale ak chceme úlovky zo zaryb-
nenia rozdeliť na celú sezónu, je potrebé robiť takéto opatrenia, lebo 
chamtivosť niektorých členov už presahuje hranice.
 Intenzívne zrážky počas júna, hlavne v druhej polovici mesiaca, 
zdvihli hladinu Váhu tak, že 22.6. od 09:15 do 23:50 hod. sme mohli 
doplniť tak potrebnú vodu do rybníka Amerika III.
Vlastnou technikou a aj za pomoci techniky, ktorú poskytla obec, sa 
pokosilo pobrežie rybníka Amerika III a priľahlé plochy.
17.6. potápači z Klubu potápačov Amfora Šaľa  na základe súhla-
su majiteľa objektu Duslo a.s. Šaľa a objednávky z MsO SRZ Šaľa 
vykonali prehliadku tesnosti a funkčnosti uzatváracieho hradidla na 
korune protipovodňovej hrádze. Zo dna objektu boli odstránené na-
plavené nečistoty, kamene, konáre ,fľaše  ktoré mohli spôsobiť ne-
tesnosť uzatváracej časti hradidla.
Tieto práce boli vykonané ako sponzorský príspevok Klubu potápa-
čov v prospech organizácie MsO SRZ Šaľa. Prezideentovi klubu p. 
Vladímírovi Sliškovi a kolegom  Ing. Tureničovi a Mgr. Petrovi Ša-
bíkovi ďakujeme za ústretový a profesionálny prístup a vykonanú 
prácu
Správa z vykonaných prác bola zaslaná vedeniu Oddelenia odpado-
vého hospodárstva úseku energetiky Dusla a.s. Šaľa.
V priebehu ďalšieho obdobia sa pokosilo pobrežie rybníka Vermek 
a za pomoci techniky poskytnutej obecným úradom sme čiastočne 
upravili prístupové cesty k Váhu, ktoré boli rozjazdené po predchá-
dzajúcich dažďoch.
13.7. sa v spolupráci s Oužp  vykonala obhliadka nelegálnych 
stavieb na pobreží rieky Váh na oboch stranách toku v úseku od 
cestného mosta v Šali po vodné dielo Selice. Množstvo rozličných 
prísteškov vybudovaných zo stavebného odpadu a aj nebezpečného 
odpadu, azbestu, pneumatik, plechu, fólie, vybavených vyradenými 
autosedačkami, gaučmi, matracmi, kobercami atď. nemá čo v pri-
rode a hlavne pri vode hľadať. Nedostatočná legislativa a nejasné 
vlastnícke vzťahy k príslušným pozemkom umožňujú beztrestnosť 
takéhoto konania. Tieto “skvosty” rybárskej architektúry by sa mali 
čo najskôr odstrániť ,aby pobrežie  rieky bolo opäť prirodzene krásne 
bez takýchto stavieb. Je to opäť len na nás rybároch, či si uvedo-
míme, že to k vode nepatrí. Dnes je už dostupné vybavenie, ktoré 
umožňuje aj dhodobý pobyt pri vode  s tým, že keď opustíte lovné 
miesto, nezostane tam niečo nevkusné.
V priebehu mesiaca august sa vykonal zber odpadkov z pobrežia 
rybníkov a rieky Váh. Žiaľ, musíme konštatovať ,že nedochádza k 
zlepšeniu v tomto smere, hoci na to upozorňujeme v každom prí-
spevku a aj priamo loviacich na lovných miestach.
Aj touto cestou Vás opätovne žiadame, aby ste si odpadky odniesli 
so sebou a nevešali vrecia s odpadkami po stromoch. Niekto to musí 
aj tak pozbierať, vytriediť a odviesť na likvidáciu. Všekto je to čas a 

peniaze, ktoré sa dajú použiť aj rozumnejšie.
14.8. sa pokosili kraje prístupovej cesty k Váhu od rybníka Amerika 
III a pretekárska trať na Váhu
14.-16.8. sa na rybníku Amerika III uskutočil sumčiarsky víkend.
Počet loviacich nebol určený a hoci z pozvaných a oslovených vy-
znávačov lovu sumcov  viacerí prisľúbili účasť, nakoniec z pracov-
ných či rodinných dôvodov sa akcie mnohí nemohli zúčastniť. Lov 
zahájilo približne 12 lovcov, ktorí sa počas dvoch dní usilovali uloviť 
niektorého zo sumcov v rybníku. Aj keď bolo niekoľko záberov a 
strhnutých nástrah, opäť sa nepodarilo žiadneho sumca uloviť. Dva 
večery však prebehli v dobrej nálade, vyrozprávali sa už známe i 
nové príbehy zo života a od vody.
Počas priebehu lovu účastníci uvarili výborný guláš z diviny, ktorú 
nám darovali kolegovia poľovníci. Gulášom boli pohostení všetci, 
ktorí sa pri nás na rybníku zastavili. K poobednej káve manželka 
Janka Doboša, Marika, upiekla vynikajúci jablkovo - slivkový koláč, 
ktorým ešte vylepšila dobrú atmosféru akcie. Záverečný večer bol 
obohatený perfektnou večerou z pečenej diviny s knedľou a brus-
nicovým lekvárom. Za prípravu guláša a pečenej diviny ďakujeme 
nášmu kolegovi Lajosovi Vinczemu a jeho manželke Silvii.
Keď už nebol úspešný lov, tak sme čas využili aj na drobné úpravy 
na rybníku. Vymenili sa revírne tabule s novým revírnym názvom a 
doplnili sa lavičky, ktoré budú slúžiť nielen rybárom, ale aj ostatným, 
ktorí sa tu zastavia počas prechádzky.
Po akcii sme sa rozišli s predsavzatím, že v budúcom roku už musí-
me aj niečo uloviť, aby bola akcia dokonalá. Ďakujeme všetkým za 
účasť aj za vykonanie spomenutých prác na rybníku.
V druhej polovici augusta sa aplikovala ďaľšia dávka baktérií do ryb-
níka Vermek a súčasne sa urobila obhliadka pobrežia z vody. Foto-
dokumentácia potvrdzuje značnú eróziu časti pobrežia, V spolupráci 
s obecným úradom by sme chceli toto pobrežie upraviť, stabilizovať 
brehovú časť, aby bola prístupná a dalo sa prípadne aj poprechá-
dzať okolo rybníka.
24.8. nás vo veku 71 rokov opustil náš kolega Gabriel Sedlák, s kto-
rým sme sa rozlúčili 29.8.
Aj touto cestou mu chceme poďakovať za jeho dlhoročné aktívne 
členstvo a vykonanú prácu v prospech organizácie. 
S blížiacou sa jeseňou sa budú postupne zarybňovať aj naše revíry. 
Bolo vykonané zarybnenie
sumcom veľkým na rieke Váh, kde v Seliciach sa zarybnilo 1.400 ks 
a Trnovci 600 ks vo veľkosti 10 cm.
Zarybnenie kaprom na všetkých rybníkoch sa vykoná po dohode s 
dodávateľom podľa plánu zarybnenia .Plánujeme ešte zarybnenie 
ročnou šťukou.
Sezóna ako taká bola doteraz z hľadiska úlovkov podľa vyjadrenia 
väčšiny rybárov nie veľmi úspešná, aj keď sa ulovilo na rieke Váh 
niekoľko kapitálnych sumcov, kaprov a amurov čo len potvrdzuje 
atraktivitu revíru.
Aj v dôsledku pandémie veľa ľudí trávilo čas na domácej dovolenke 
a veľa z nich aj práve pri love rýb. Pri kontrolách revírov, ale aj počas 
lovu  bolo vidieť enormný tlak na rieke Váh, kde denne desiatky člnov 
križovalo rieku buď rekreačnou plavbou, alebo aj  súčasným lovom.
Musíme nájsť kompromis medzi zážitkovým a úžitkovým lovom ,aby 
naše revíry aj v budúcnosti zostali atraktívne a musíme sa znažiť 
nájsť spôsob a prostriedky na prirodzenú obnovu života hlavne v 
rieke, ktorej prirodzená obnova je narušená vodnými stavbami.
Do posledných mesiacov sezóny prajeme kolegom rybárom ešte 
pekné úlovky a ostatným spoluobčanom príjemný pobyt a relax na 
brehoch našich revírov.

Výbor Oo SRZ  Trnovec nad Váhom
Petrov zdar
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Milí spoluobčania, naši fanúšikovia,
opäť sa vám prihovárame aj prostredníctvom našich novín, aby 
sme vás v skratke i týmto spôsobom informovali o našom trno-
veckom futbale .
Po uvoľnení opatrení v našej krajine sa pomaly rozbehol aj špor-
tový život. Výnimkou nebol ani náš futbal.  V Campri Cupe sezóny 
2019/2020 sme sa so súťažou rozlúčili vo štvrťfinále na ihrisku 
neskoršieho víťaza Klasova prehrou 2:3 , kde sme dali o sebe 
vedieť .
Letné prípravné obdobie bolo netradičné,kedže sme ho zahájili 
skôr z dôvodu zrušenia minulého ročníka súťaže . Mužstvo po-
silnili Filip Kučera ( staronový hráč , ktorý prišiel zo Žihárca ) a 
Dušan Sklenár ( taktiež staronový hráč, ktorý prišiel z Nededu 
) . Do mužstva sme zapracovali Peťa Kumaja z nášho dorastu.  
Odohrali sme blok prípravných zápasov s mužstvami , ktoré hrajú 
vyššiu súťaž a tak sme si mali možnosť otestovať naše možnosti 
a všetkých hráčov . Myslím, že tieto zápasy splnili účel a pomohli 
mužstvu, ako i hráčom v napredovaní . Nebudem uvádzať výsled-
ky, tie nie sú to najpodstatnejšie v prípave, hra, ktorou sa snažíme 
prezentovať, mala v uvedených zápasoch miestami veľmi slušné 
parametre v hernej oblasti. Podarilo sa nám spolu dať dokopy 
mužstvo, ktoré stále má svoje rezervy a je ochotné sa posúvať, 
má budúcnosť.
Nedá mi nespomenúť oslavy 90. výročia nášho fubalu v obci. Boli 
zorganizované na veľmi vysokej spoločenskej úrovni, za čo sa aj 
na tomto mieste chcem poďakovať pánovi starostovi i všetkým 
ľuďom, čo priložili akokoľvek ruku k dielu a v neposlednom rade 
sponzorom, ktorí prispeli na bohatú tombolu. Náš finálový zápas 
mal i veľmi slušnú športovú úroveň , kde chlapci ukázali pekné 
momenty a srdiečko, za čo im bolo odmenou víťazstvo na pre-
stížnom turnaji.
Sezónu 2020/2021 sme začali doma víťazstvom proti Vinohra-
dom nad Váhom 6:1 , kde som však s výkonom mužstva spokoj-
ný nebol. V druhom kole sme cestovali na derby do Selíc. Tieto 
zápasy majú pre nás vždy špeicifický náboj. Po veľmi dlhej dobe 
sme priviezli všetky tri body domov a tešili sa z víťazstva 3:0 spolu 
s veľkou podporou našich naozaj skvelých fanúšikov .
Pokračujeme i v dobrých výkonoch v novom ročníku Campri 
Cupe, kde sme v 1.kolo zvíťazili na ihrisku Velčíc a v 2.kole sme 
zázračne vyradili minuloročného víťaza z Klasova po fantistickom 
našom výkone a penaltovej dráme. To bolo skutočne „zážitkové 
predstavenie“. 
Verm, že sa budeme spoločne v čo najväčšom počte stretávať  
na našom peknom štadióne a že urobíme všetci všetko preto, 
aby nás nezasiahla 2.vlna covidu a mohli sa venovať športu, kto-
rý je v živote detí i dospelých dôležitý, v tom nech nás pán boh 
sprevádza .
Záverom mi dovoľte pozvať všetkých tých, ktorí nás pozrieť ešte 
neboli, príďte sa zabaviť a povzbudiť, náš spoločný areál je nao-
zaj skvelé miesto na oddych a zábavu . Všetky aktuálne informá-
cie vždy nájdete na našej „FB“ stránke .
s úctou Norbert Szikora, šéftréner FK Dynamo a člen VV FK   

Turnaj o pohár starostu
V sobotu 4.7.2020 sa na našom 
ihrisku konal už 25.ročník minifut-
balového turnaja o pohár starostu 
obce Trnovec nad Váhom a žiac-
ky turnaj U16. V peknom počasí 
sa na turnaji zúčastnilo dokopy 
šesť mužstiev. ktoré si to medzi 
sebou rozdali v skupinovej fáze 
každý s každým, aby následne 
štyri najlepšie tímy postúpili pria-
mo do semifinále 1-4 a 2-3 .
Po skupine sa najviac darilo tímu 
SIR ALEX TEAM, ktorý ju vyhral 
bez jedinej prehry a šiel do semi-
finále z prvého miesta, kde na-
razil na štvrtý tím skupiny PIZZA 
GRAND, s ktorým si však hladko 
poradil 9:0. V druhom semifinále 
na seba narazili tímy PUERTO 
RICO (2.) a FLAMENGO (3.) V 
napínavom semifinálovom zápa-
se nakoniec FLAMENGO oplatilo 
prehru PUERTO RICU zo základ-
nej skupiny a výsledkom 3:1 po-
stúpilo do finále.
Zápas o tretie miesto nepriniesol 
väčšie prekvapenie a lepšie ho 
zvládlo PUERTO RICO, ktoré 
zdolalo PIZZA GRAND hladko 
9:3.
Finále prinieslo tiež zaujímavý a 
vyrovnaný boj, kde rozhodovali 
ozaj malé chybičky. Nakoniec sa 
z víťazstva tešil SIR ALEX TEAM, 
ktorý FLAMENGO zdolal 3:1, rov-

nako ako aj v základnej skupine a 
nedovolil tak FLAMENGU obhájiť 
minuloročné prvenstvo.
Najlepším strelcom turnaja sa 
jednoznačne stal Filip Kučera z 
timu SIR ALEX TEAM, ktorý skó-
roval dovedna 19 krát.
V žiackom turnaji, o ktorý sa po-
staral a pekne zorganizoval Pavel 
Kuruc, sa predviedli dokopy tri 
mužstvá, v ktorých behali šikovní 
domáci chlapci, ale aj chlapci z 
akadémie FC NITRA, ktorí svojím 
talentom spestrili úroveň tohto 
turnaja.
Prvé miesto obsadilo nakoniec 
mužstvo REAL MADRID, na dru-
hom skončili KOJOTI  a tretie os-
talo pre BIELY SUMEC.
Chlapci potom súťažili aj v penal-
tách a zo 16 prihlásených nako-
niec vyhral Maroš Demko.
Celý deň sa niesol v super slneč-
nej atmosfére, všetky ceny odo-
vzdal starosta obce Oliver Berecz 
spolu s prezidentom FK Dynamo 
Trnovec nad Váhom  Vladimírom 
Klinckom.
Všetkým ďakujeme za účasť a už 
teraz sa tešíme na ďalší, 26. roč-
ník v roku 2021! 
Peter Hrebík
Podujatie finančne podporil Nit-

riansky samosprávny kraj
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  EDITORIAL
Kedves lakosok,

a nyár, és ezzel együtt a nyári szünidő is mögöt-
tünk van már. Ez az év azonban azt mutatja, hogy 
minden, amit megszoktunk, megváltozott. Senki 
sem gondolta volna pár hónappal ezelőtt, hogy 
kulturális rendezvényeink többségétől el kell te-
kintenünk, mert a koronavírussal kapcsolatos in-
tézkedések miatt meg lesznek szüntetve. Senki sem 
hitte a szigorítások enyhülése után, hogy olyan 
időszakba lépünk, ahol a kulturális- és lassan a 
sportrendezvényeket is csak nagy nehézségek árán 
rendezhetjük meg. Községünk is nagy dilemma 
előtt állt, végül kénytelenek voltunk úgy dönteni, 
hogy a szigorú szankciók és nem utolsó sorban a 
magas egészségi rizikó miatt nem tarthatjuk meg 
az olyan rendezvényeket, mint a Falunap, a búcsúi 
mulatság koncerttel, az ifjúsági parlament discoja, 
a Nyárbúcsúztató. Nagyon elkeserít bennünket, 
mivel gazdag programot készítettünk elő. Gyerek-
napra minden cukrászdába látogató gyereknek in-
gyen fagyit biztosítottunk, legalább így próbáltuk 
kompenzálni azt, hogy nem tudtuk megvalósítani 
a gyermeknapi programot. A nyár lassan véget ért 
és megkezdődött az új tanév. A tanévnyitó is intéz-
kedések garmadának jegyében folyt, de szerencsére 
az iskolával és óvodával együttműködve biztosíta-
ni tudtuk az új tanév kezdetét és az ezzel kapcsola-
tos tanítást. Nagy örömmel tölt el, hogy akárcsak 
az előző években, közösen ismét hozzájárulhattunk 
a tornóci kiselsősök tanszereinek megvásárlásához 
30 euró értékben, az iskola 15 euróval járult hozzá, 
így minden elsős 45 eurós támogatást kapott. Ennek 
a támogatásnak köszönhetően az első napon vala-
mennyi elsősünk átvehette a tanszerekkel teli isko-
latáskát. Hasonlóan 900 euróval járultunk hozzá 
az idegen nyelvű munkafüzetek megvásárlásához, 
hogy ez a kiadás ne az ide járó gyerekek szüleit ter-
helje. Örülünk, hogy a gyermek születésekor nyúj-
tott támogatáson kívül a gyerekeket és a szülőket is 
támogatni tudjuk az iskolai időszak alatt. Hisszük, 
hogy közösen további támogatási lehetőségeket ta-
lálunk a fiatal családok és a többi lakos számára is. 

A községben nyáron befejeztük a Sőtér utca járdájá-
nak javítását, s hozzákezdtünk a Jatai utcához is. Ez 
valószínűleg egész év végéig tart, ugyanis hosszú 
utcáról van szó. A nyáron komplett kifestettük az 
iskola közös helyiségeit, a kiválasztott osztályokat 
és az óvoda egyes termeit, rekonstruáltuk az iskola 
csatornahálózatának külső részét. Fokozatosan be-
fejezzük a községben a játszótereket, pl. napelemes 
világítás beszerelésével, szemetes kosarakat készü-
lünk kihelyezni és az Új Tornóc-i játszótér kerítését 
is rendbe hozzuk stb. Próbáljuk orvosolni a  helyi 
hangosbemondó problémáit is, sajnos, eddig nem 
sok sikerrel. Kérvényt adtunk be egy dotációra a 
község esővízfelfogó berendezésével kapcsolat-
ban, és még továbbiakat is előkészítettünk. A zöl-
dövezetet karbantartó munkások fáradhatatlanul 
kaszáltak, törődtek községünk tisztaságával, hogy 
büszkék lehessünk arra, hogyan néz ki. Ami ez alatt 
a néhány hónap alatt történt, nem is tudjuk teljessé-
gében felsorolni, mert a vezércikk terjedelme erre 
kevés lenne. Alkalmazottainknak – akár a zöldö-
vezeti és a műszaki részleg vagy az adminisztráció 
dolgozói – hatalmas köszönet jár, hiszen csak velük 
együtt tudjuk községünket fejleszteni, gyarapítani. 
Az elkövetkező napokban a Robotnícka utca aszfal-
tozása vár ránk, illetve a parkban, a haranglábnál és 
az egészségügyi központnál ki kell cserélni a nem 
működő világítást. 
A községben a nyáron új plébános urat üdvözöl-
hettünk, ThDr. Anton Solčianskyt, akivel állandó 
kapcsolatban vagyunk és kívánjuk neki, hogy köz-
ségünkben minél jobban érezze magát. Bízunk ben-
ne, hogy a község egyházi és világi részének együt-
télése vezetése alatt és a mi segítségünkkel olyan 
problémamentes, toleráns és együttműködő lesz, 
mint eddig.
Végezetül engedjék meg, hogy jó egészséget kíván-
jak önöknek, hiszen hogy ha eltűnik a pandémia, 
újra együtt lehetünk kulturális rendezvényeinken. 
A Tornóci Hírek legújabb számához kellemes olva-
sást kívánok Önöknek.

Mgr. Oliver Berecz, a község polgármestere

Kegyeletteljes koszorúzás
2020. augusztus 29-én szombaton a Szlo-
vák Köztársaság állami ünnepén megem-
lékeztünk a Szlovák Nemzeti Felkelés 76. 
évfordulójáról. A koszorúzásra a meglévő 
korlátozásokra való tekintettel a nyilvá-
nosság kizárásával került sor. A SzNF első 
parancsnoka emlékművénél koszorú elhe-
lyezésével rótta le kegyeletét a hős emléke 
előtt Mgr. Oliver Berecz polgármester, Ing. 
Hlavatý alpolgármester, Ing. Ábrahámová, 
a községi képviselőtestület képviselője, 
ThDr. Solčiansky, a tornóci római katolikus 
egyház adminisztrátora, Mgr. Vargová, a 
községi hivatal elöljárója és I. Mesárošová, 

a község kultúrfelelőse. Mgr. Berecz rövid 
beszédében Martin Niemöller német lelkész 
szavait idézte: „Mikor a nácik elvitték a kom-
munistákat, csendben maradtam, hisz nem 
voltam kommunista. Amikor a szakszerve-
zeti tagokat vitték el,csendben maradtam, 
hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor 
a zsidókat bezárták, csendben maradtam, 
hisz nem voltam zsidó. Amikorra engem vit-
tek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott 
volna.”
Ezt követően a résztvevők elhelyezték ko-
szorújukat a helyi temetőben a háborúban 
elesett lakosok emlékművénél.
I. Mesárošová
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 17. ülése 
2020. szeptember 7-én zajlott a községháza üléster-
mében nyolc képviselő jelenlétében. Az ülés prog-
ramja széleskörű volt, a képviselők többek közt 
jóváhagyták a község 2019-es zárszámadását. Az 
időpont a pandémia miatt tolódott el, M. Szabová, 
a község könyvelője a javaslatot idő előtt kidolgoz-
ta. A zárszámadás a törvény értelmében  módszer-
tani utasítások alapján került kidolgozásra, melyek 
meghatározzák, mit kell tartalmaznia. A program-
költségvetés értékelését a községi hivatal elöljáró-
ja, Mgr. Vargová dolgozta ki. A falu főellenőre azt 
javasolta a képviselőknek, hogy a zárszámadást és 
a falu egész évi gazdálkodását fenntartások nélkül 
fogadják el.
A további programpont a község 2020-as első félévi 
gazdálkodása volt, ebben az időszakban a bevétel 
1.141.994,29 euró, a kiadás pedig 971.173,23 euró 
volt, a kiadásokban benne foglaltatnak az iskola 
és óvoda kiadásai is. Ami a tőkekiadásokat illeti a 
község a fejlesztés mellett döntött, mert ebben a ne-
héz időszakban is folytatódott a járdák rekonstruk-
ciója, a csatornahálózat építése, a gépek vásárlása, 
a focipálya rekonstrukciója, az iskolai étkezde kor-
szerűsítése, hangosítást kapott a temető, két játszó-
terünk lett, egyiket új felszerelésekkel egészítették 
ki, workout játszótér épült. A község több további 
projekt előkészítési és tervezési dokumentációját is 
elkészítette, melyekbe be akarunk kapcsolódni. A 
gazdálkodás eredménye 204.347,31 euró többlet-
tel zárult. A főellenőr megállapította, hogy a köz-
ség annak köszönhetően is jól gazdálkodott, hogy 
az ingatlanadó beszedése a 2020-as év ugyanezen 
időszakához képest 21,9 százalékkal javult, értékét 
tekintve ez 114 ezer eurót tesz ki. Értékelte, hogy a 
község nem csak időben küldte el az adóról szóló 
döntéseket, hanem a weboldalon és egyéb tájékoz-
tatási eszközök segítségével is közölte, hogy a ha-
tározatokat át lehet venni, szerinte ez is hozzájárult 
az e területen történt javuláshoz. A képviselők a 
gazdálkodás elemzését tudomásul vették.
Az 1. sz. lakás bérlői bérleti szerződéseik meghosz-
szabbítását kérték, ezek 2020. szeptember 30-ig 
volt érvényesek. A képviselőtestület minden bérlő 
szerződését meghosszabbította, négynek három-, 
kettőnek egy évre. A képviselők egy esetben a bér-
lő kérésére döntöttek így, a másik esetben pedig 
azért, mert ez a bérlő olyan ingatlan tulajdonosa, 
amely szerinte lakhatatlan állapotban van.
Híreš úr kérte a községet egy községi tulajdonban 
lévő telek eladására, ez egy 18 m2-es parcella. Kér-
vényét azzal indokolta, hogy ezen a parcellán van 
a telkére vezető út. Megállapította, hogy a telek a 
község tulajdonában van, ezért élni akar a megvá-
sárlás lehetőségével. A 16. ülésen a képviselők el-
fogadták a telek egyedi szempontok alapján elbírá-
landó esetként történő eladását, 1 m2 ára 10 euró. 

A 17. ülésen a képviselők háromötödös többséggel 
magát az ingatlan eladását is jóváhagyták. 
Az ülés az elfogadott program szerint folytatódott. 
A községi krónika 2017. évi bejegyzésének jóvá-
hagyása következett. Mint azt a falu krónikása el-
mondta, Tornócon krónika csak 1990 óta létezik, 
azelőtt nem volt a községnek krónikája. A króniká-
sok bizonyos módszertan szerint írják a krónikát, 
vagy időrendi sorrendben, vagy tematikus egysé-
gek szerint. A képviselők ellenvetés nélkül jóvá-
hagyták a bejegyzést. 
A községi könyvtár tavasz óta a közegészségügyi 
hivatal intézkedései értelmében zárva tartott. Ezt 
az időszakot a községi hivatal dolgozói a köny-
vállomány revíziójára használták. Az ellenőrzés 
megállapította, hogy az állományból 40 könyv hi-
ányzik, négyet ebből már pótoltak. Tekintettel arra, 
hogy a könyvtárban vannak elhasználódott, össze-
fenődött és elöregedett könyvek is, a könyvtáros a 
képviselőknek 431 könyv kiselejtezését terjesztette 
elő egy listával kiegészítve. A képviselők a javasla-
tot elfogadták.
A község polgármestere ismertette a képviselőkkel, 
hogy lehetőség van visszatérítendő anyagi juttatás 
kérvényezésére, mellyel a falu kompenzálni tud-
ná a fizikai személyek jövedelemadójának kiesése 
okozta hiányt. Ez a kiesés az első félévben csaknem 
50 ezer eurót tett ki. Bár a község többlettel gazdál-
kodott, nehéz előrelátni, mi minden történhet még 
év végéig, bár a hivatal ahol csak lehetett, minde-
nütt spórolt. Az állam visszatérítendő juttatás for-
májában nyújtott segítséget. Az anyagi eszközöket 
év végéig kell felhasználni, de téríteni csak 2024-től 
kell, s a kölcsön kamatmentes. Ez cca 12 000 évente. 
Rábek mérnök szerint a falu jó pénzügyi kondíci-
óban van és nincs szüksége hitelre. PaedDr. Suba 
PhD megállapította, hogy mivel kamatmentes hi-
telről van szó, el kell fogadni. A képviselők bele-
egyeztek a kérvény beadásába, jóváhagyták a segít-
ség elfogadását s a törlesztés idejét úgy határozták 
meg, hogy ez a 47.782 eurós összeg a köz érdeké-
ben lesz felhasználva.
A program utolsó pontja M.Tóth ismételt kérvénye 
volt a község telkének-ingatlanának eladására. Az 
első kérvényt a képviselők nem fogadták el, ezért a 
lakos újabb kérvénnyel fordult a képviselőtestület 
felé, melyben kisebb méretű telek eladását kérte, 
mint amilyen az eredeti volt. A pénzügyi-, vállal-
kozói-, és a község vagyonával foglalkozó bizottság 
9.3-án helyi szemlét javasolt, hogy a helyzetet elbí-
rálják, és azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
mérjék be az ingatlant és adják el az érdeklődőnek. 
A községi képviselőtestület tudomásul vette az is-
mételt kérelmet és javasolta, hogy véleményezzék 
a környezetvédelmi-, közlekedési-, építésügyi- és 
mezőgazdasági bizottság tagjai is.
A vitában a polgármester arról a változásról tá-



3

A képviselőtestület ülése
jékoztatott, mely a községre vár jövő év január elsejétől. 
Érvénybe lép ugyanis az a törvény, mely szerint a közsé-
gek kénytelenek lesznek elkezdeni a biológiailag lebomló 
konyhai hulladék gyűjtését. Még nincs meg a módszertana, 
a községnek vagy további hasznosításra kell begyűjteni a 
hulladékot, vagy deklarálni, hogy minden háztartás kom-
posztálja. Semmilyen község és város sincs erre felkészül-
ve, a hulladék likvidálása is problémát jelent majd, mert a 
biogázos erőműveknek nincs rá kapacitásuk, ill. hatalmas 
áremeléssel reagálnak a helyzetre. Minden esetre fel kell ké-
szülni, ezért elkezdjük a próba üzemmódot.
A község az Interreg program segítségével kapcsolódott be 
egy projektbe, a pénzből a régi parókia épületét kellene fel-
újítani, de épp a napokban jött a válasz, hogy kérvényünket 
elutasították. Ami a harangláb tervezett rekonstrukcióját 
illeti, meg kellett szüntetnünk a versenytárgyalást, de lépé-
seket tervezünk tenni a felújításra és megoldást találni arra, 
hogy a közpénz ne vesszen kárba. Ami az aszfaltozást illeti, 
a község nyilvános versenyt hirdet, a Robotnícka utcai la-
kóházak előtt kellene aszfaltozni, ahol az út szét van verve 
és a kanyarban meg van süllyedve.
Meg kell oldani továbbá Horný Jatov ivóvízproblémá-
ját, folynak a tárgyalások a majcichovi farmmal. A forrást 
a község hatáskörébe akarják adni, az eredeti időpontot 
(2021.1.1.) sikerült egy évvel kitolni, s ezzel a község időt 
nyert a döntésre és a lehetőségek mérlegelésére. A polgár-
mester tájékoztatott a hosszantartó problémáról a biológi-
ai-kémiai terem korszerűsítésére vonatkozóan, ahol még 
mindig nem sikerült versenytárgyalást kiírni az építési 
munkálatokra. Ha a község nem akar elesni a csaknem 67 
ezer eurótól, valószínűleg e munkák egy részét saját forrás-
ból kell finanszíroznunk. A polgármester jó hírt is közölt: 
megkezdődtek a tűzoltószertár munkálatai, a község itt is 
beleinvesztál a saját pénzéből, mivel a költségek 71 ezer eu-
róra emelkedtek, ebből a falu dotációként 41 ezret nyert.
PaedDr Suba PhD érdeklődött, hogy arról a tanteremről 
van-e szó, mellyel a képviselőtestület már néhány évvel ez-
előtt is foglalkozott. A polgármester megerősítette és meg-
állapította, hogy a projektet számos hiba kísérte, elölről 
kellett mindent kezdeni, de akkor építési közbeszerzésről 
nem volt szó. K. Tusková képviselő ismertette képviselőtár-
saival, hogy szeptember 2-án elkezdődött a tanév, két első 
osztály nyílt, összesen 24 gyermekkel. Minden elsős táskát 
és iskolaszereket kapott 45 Є értékben, ebből 30-at a község, 
10-et az iskola fizetett.
A vitába Tóth úr jelentkezett, aki elmondta, nem érti a kér-
vénye elleni kifogásokat, mert a telket versenytárgyalás 
keretében vette, s most hozzá szeretne vásárolni egy részt, 
melyen zöldövezetet vagy gyermekjátszóteret tervez. Sze-
rinte ezzel a képviselők a lakosokat segítenék. Véleménye 
szerint a többi szomszédnak is úgy van elkerítve a telke, 
ahogy nekik tetszik.  Neki nem áll szándékában senkit meg-
károsítani, csupán a községi telek egy részét szeretné meg-
vásárolni. A polgármester megköszönte a felszólalást és a 
képviselőtestület 17. ülését berekesztette.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást weboldalunkon kaphatnak.
 I. Mesárošová

Tornóc község 
az 583/2004-es, a területi önkormányza-
tok költségvetési szabályairól szóló tör-
vény 7.§-ának 4. bekezdése értelmében a 
2/2019-es általános érvényű rendeletben 
foglalt feltételek alapján dotációt nyújt 
jogi és fizikai személyeknek-vállalko-
zóknak sikeres szolgáltatások támogatá-
sára, melyeket az ÁÉR definiál. A dotá-
ció magassága a község által elfogadott 
költségvetéstől függ, de érvényes a 20 
%-os önrész is a dotációt kérvényezők 
részéről. A kérvényeket október 31-ig 
kell beadni úgy mint tavaly, az egrant 
rendszer segítségével. A kérvényező 
weboldalon keresztül adhatja be kérvé-
nyét: https://trnovec.egrant.sk. A web-
oldal megnyitása után a kérvényező 
köteles regisztrálni a regisztráció gomb-
ra kattintva a jobb felső sarokban. Meg 
kell adni még az önök által választott 
bejelentkezési nevet és jelszót, s ekkor 
a rendszer teljes mértékben rendelkezé-
sükre áll. A kérvényben minden szüksé-
ges adatot ki kell tölteni, főleg a kérvé-
nyezőről, tájékoztatni kell a projektről 
és az aktivitásokról, a költségvetésről, és 
csatolni kell a szükséges mellékleteket. 
A grant-program lezárta után a beadott 
kérvényeket a képviselőtestület megfe-
lelő bizottsága és a pénzügyi bizottság 
is elbírálja és előterjeszti a képviselőtes-
tületnek a dotáció folyósítására. Az 1000 
euróig terjedő dotációt pedig a polgár-
mesternek kell eljuttatni. A polgármes-
ter vagy a képviselőtestület döntése 
után a sikeres pályázónak a szerződés 
aláírása után folyósítják az összeget. A 
dotációt legkésőbb folyó év 12.31-ig fel 
kell használni. Annak, aki nem adja be 
az elszámolást vagy más célra használ-
ja fel, legkésőbb december 31-ig vissza 
kell utalnia a község számlájára. A köz-
ségháza alkalmazottai szívesen adnak 
tanácsot, segítenek az egrant rendszer 
kezelésében is. A dotációs rendszer a 
község fejlesztésének és a helyi szerve-
zetek közhasznú aktivitása támogatásá-
nak egyik legjelentősebb eleme, hisszük, 
hogy a 2021-es költségvetésben is sike-
rül elkülönítenünk bizonyos összeget 
erre a célra.
                                                             
Mgr. Nikoleta Vargová
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Társadalmi rovat
    Gratulálunk a jubilánsoknak

  Dezider Alaksa
  Ľubica Nováková
  Štefan Kysučan
  Jozef Ács
  Marta Laczkiová
  Oľga Kelemenová
  Ján Nagy
  Juraj Kriško
  Vladimír Varchulík
  Peter Krokavec
  Jozefína Valanecová
  Karol Éles
  Zoltán Csikós
  Zdeňka Marčeková
  Mária Hrdá
  Terézia Sabová
  Anna Petrovicsová
  Alžbeta Kónyová
  Štefan Valanec
  Dezider Vágo
  František Bahorec
  Jozef Klinko
  Irena Farkašová

   
  Újszülöttek
  Leo Mészáros
  Timea Gaálová
  Lukáš Španír
  Melisa Sztojková
  Denisa Bošáková
  Marko Lakatos
  Eliot Hátaš
  Samuel Székházi
  Kristína Vargačíková
  Samuel Rudický
  Michael Hučko

  
  Házasságot kötöttek
  Lukáš Karas és Simona Jančovičová 
  Alexander Rózsa és Nikoleta Rudická
  Juraj Švelan és Veronika Zalúbelová
  Václav Svoboda és Estera Rábeková
  Peter Árendás és Katarína Bachratá

  
   Elhunytak
  Katarína Ácsová, 60-éves
  Júlia Smatanová, 77-éves
  Eugen Csonka, 28-éves
  Gabriel Sedlák, 71-éves
  Roman Martinkovič, 50-éves
 

A 364/2004-es törvényt 2018-ban az 51/2018-as törvény-
nyel novellizálták, s ez újabb kötelezettségeket hozott a lakosok és 
a falu számára is a vízgazdálkodást, főként a szennyvizeket illetően. Meg 
kell említeni, hogy e törvénymódosítás értelmében az ingatlan tulajdono-
sa köteles az ingatlant rákötni a nyilvános csatornahálózatra, legkésőbb 
2021. december 31-ig, ha ez technikai szempontból lehetséges és nem 
kerül túl sokba. Természetesen a magas költségek kérdése individuális, 
mivel a törvény nem szabja meg a pontos összeget.
Tekintettel arra, hogy községünkben még az ingatlanok jelentős része 
nem kapcsolódott rá a csatornahálózatra, ezeket a lakosokat figyelmez-
tetjük kötelességükre. A szennyvizet nem lehet felszíni vizekbe vagy a 
talajvízbe engedni előzetes tisztítás nélkül. A 2000 lakos feletti falvakban, 
ahová községünk is tartozik, el kell vezetni és meg kell tisztítani a szeny-
nyvizet a szennyvíztisztító állomáson keresztül. Abban az esetben, ha az 
ingatlan csatornahálózatra való rákötése nagyon drága lenne vagy tech-
nikailag nem kivitelezhető, az állami vízgazdálkodási szerv individuális 
rendszer használatát is engedélyezheti, mint pl. elszigetelt pöcegödrök 
vagy kis szennyvíztisztítók. De az innen elhordott szennyvizeknek is át 
kell menni a szennyvíztisztító állomáson, s a lakosnak ezt igazolnia kell, 
ha az illetékes szerv erre felszólítja. Minden lakosnak, akinek az ingatla-
na nincs rákötve a csatornahálózatra és saját pöcegödörrel rendelkezik, a 
község vagy a vízművek felszólítására igazolnia kell a szennyvíz elvitelét 
az utolsó két évben. A szubjektum, mely a szennyvizet elszállítja, a 36. § 
4. bekezdése értelmében köteles bizonylatot adni az elszállításról annak, 
aki az elszállítást kérte. Ennek az okmánynak a következő adatokat kell 
tartalmaznia:
- a szennyvizet elszállíttató neve és lakcíme
- az elszállítás időpontja
- a pöcegödör helye
- az elszállított víz mennyisége
- az elszállítást végző személy neve
- a víztisztító állomás címe
Tehát a 364/2004-es vízről és a kihágásokról szóló törvény 36. §-ának 
4. bekezdése és a 372/1990-es novella értelmében az, aki pöcegödörben 
halmozza a szennyvizet, köteles biztosítani annak ártalmatlanná tételét 
szennyvíztisztítóba szállítás által, s a községnek és az illetékeseknek az 
erről szóló bizonylatot bemutatni két évre visszamenőleg.
A vízvédelem, vízfolyások és vízi építkezések terén kihágást a 364/2004-
es törvény 77. § 1/p pontjának értelmében az követ el, aki nem tudja a 
fent említett elszállítást igazolni (36. § 4. bekezdés). Ezért a kihágásért 
személyenként 165 euró büntetést fizetnek. Ezt a járási hivatal tárgyalja.
Ezért figyelmeztetjük a lakosságot, hogy aki nincs rákötve a csatornahá-
lózatra, ügyeljen erre a kötelességére, mivel a község és a vízművek foko-
zatosan kérni fogja a fent említett bizonylatokat.
A víz az egyik legértékesebb és legtöbbet használt anyag, amely nélkül 
nem lenne élet a Földön. Ennek ellenére nem becsüljük meg eléggé, nem 
tanúsítunk iránta annyi tiszteletet, amennyit érdemelne. A vízről szóló 
legutóbbi tanulmányok azt mutatják, hogy a víz olyan jelentős és értékes 
árucikk, hogy ilyen pazarlásánál a Földön minden élőlény élete veszély-
be kerül. Hogy megelőzzük ezt a vészhelyzetet, mindegyikünknek tenni 
kell érte, s erre kell nevelni a jövő generációt is. Épp ezért takarékoskodni 
kell a vízzel is, meg kell óvni a további szennyezéstől.
Tornóc község minden lakosnak kész segítő kezet nyújtani a konkrét 
problémák megoldásánál a kanalizációra kapcsolódás előkészítésében és 
megvalósításában. Bővebb tájékoztatást a községi hivatal dolgozói adnak.
                           Mgr. Nikoleta Vargová
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A műszaki- és közterület-fenn-
tartó részleg tevékenységéről

a zőldterület karbantartása és kaszalása a 
nyár folyamán

4 napelemes lámpát szereltek fel

a Merkant firmanál, Újtornécon és a workout 
játsotérnél

A Sötér utcán a parkban új padokat telepítettek

A koronavírus és a közgazdászok várakozása 
ellenére Szlovákiában az ingatlanok ára állandóan emelkedik. 
Főként az önállósulásra vágyó, családalapítást tervező fiatal 
családoknak okoz gondot a saját lakhatás biztosítása szülői 
segítség nélkül. A jelzáloghitel egyik alternatívája a bérlakás. 
Tornóc község jelenleg 63 bérlakással rendelkezik. A község 
lakáspolitikájának célja főként a fiatalok és azon polgárok lak-
hatásának támogatása, akik nem tudják biztosítani maguknak 
a lakást. Ezt a célt tartotta szem előtt Tornóc Község 6/2019-es 
a község tulajdonában lévő lakások bérlési feltételeiről szóló 
általános érvényű rendeletének (ÁÉR) elfogadásával is. Ezen 
ÁÉR értelmében lakás-kiutalási kérvényt a Szlovák Köztársa-
ság minden polgára beadhat, aki nagykorú, rendszeres havi 
jövedelemmel rendelkezik, és nem birtokol ingatlant, vagy 
nem többségi tulajdonosa egy lakhatásra szolgáló közös in-
gatlannak, nincs tartozása Tornóc Község felé és aktuális lak-
helyén nem szegi meg a jó erkölcs szabályait. A kérvényeket 
folyamatosan a Tornóci Községi Hivatalba lehet beadni a 
megfelelő nyomtatványon, melyet a községháza iktatójában 
vagy a www.trnovecnadvahom.sk weboldalon szerezhetnek 
meg az Obecný úrad/Ako vybaviť ablakban. A kérvényhez 
csatolni kell az összes közösen elbírált személy havi tiszta 
jövedelméről szóló igazolást, a kérvény beadását megelőző 
évről minden fent említett személynél, a kötelező iskolaláto-
gatás igazolása a közösen elbírált kiskorú gyermekeknél (a 
Tornócon állandó lakhellyel rendelkező kérvényezőre ez nem 
érvényes), az egészségkárosodásról és annak fokozatáról szó-
ló igazolást, ha a kérvényező akadálymentesített lakást sze-
retne.
Azután a kérvényezőket a 6/2019-es ÁÉR alapján ítélik meg, 
mindenkit áttekinthetően, a nyilvánosságra hozott kritériu-
mok alapján értékelnek. E folyamat eredménye egy lista azok-
ról, akik községi lakást kérvényeztek. A 2020-as év második 
felének várólistája a község weboldalán található, jelenleg 5 
kérvényezőnk van állami támogatásból épült bérlakásra, ami 
azt jelenti, hogy községünkben nem elhanyagolható a lehe-
tőség a bérlakosok kiutalására. Abban az esetben, ha nincs 
biztosítva a lakhatása, vagy olyan fiatal, aki önállósulni akar 
a szülőktől, családot szeretne alapítani és teljesíti a 6/2019-es 
ÁÉR feltételeit, forduljon bizalommal a községi hivatal dolgo-
zóihoz, akik szívesen segítik önöket további információkkal.       
Mgr. Nikoleta Vargová

Értesítjük a lakosságot, hogy 2020.09.28-tól 2020-10.10-ig
a tornóci gyűjtőudvaron sor kerül a nagyméretű hulladék ingyenes és elekt-
romos hulladék begyűjtésére.
A nagyméretű hulladékhoz tartozik az a hulladék, melyet nem lehet feldolgozni, re-
ciklálni, osztályozni, nem fér bele a klasszikus gyűjtőedényekbe. Ide tartozik pl. az 
öreg bútor (válenda, ülőgarnitúra), szekrény, talajfedők (szőnyeg, linóleum, gumo-
lit), egészségügyi kerámia (mosdók, kádak, toalettek), egyéb (matracok, paplanok), 
szennyezett műanyagok. A nagyméretű hulladék olyan kommunális hulladék, amely 
nem fér bele a hagyományos konténerekbe.
A fentiektől kisebb méretű hulladék átvételéért már fizetni kell, literenként 0,030 eurót.
A gyűjtés a gyűjtőudvar nyitvatartási ideje alatt valósul meg: hétfő, szer-
da, péntek és szombat 14.00 órától 18.00 óráig. 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...

új padok kerúltek a Fő utcára is

rekonstrukálták a járdaszakaszt a Sőter utcán

A járdaépítés a Jatai utcán folytatódik

Ábrahámnénak a ártézi kút virágdíszítéséért 
köszönet jár

 Štefan Fábry 

Tornóc község  ajánlattal fordul a lakosokhoz, polgári társulásokhoz, 
érdekképviseleti szervezetekhez, a fizikai és jogi személyekhez – vállalko-
zókhoz.
A tornóci helyi kulturális központban és a Horný Jatov-i közösségi centrum-
ban lehetőség nyílik családi rendezvények (esküvő, halotti tor, születésnap), 
kulturális rendezvények, művészi fellépések, oktató-nevelő akciók (koncer-
tek, színi előadások, táncmulatságok, prezentációk, szemináriumok, kurzu-
sok, iskolázások stb.) szervezésére.
Kapcsolat: Iveta Mesárošová kultúrfelelős
e-mail: kniznica@trnovecnadvahom.sk
tel.: 0910 395 599
A község a kultúrház nagytermét adja bérbe, mely a székek számát tekint-
ve 230 férőhelyes. A társadalmi-közösségi rendezvényekre, asztalokkal 170 
személy a terem kapacitása.
Tornóc Község lehetőséget ad edények, abroszok, asztalok, székek és sör-
szettek rövid távú kölcsönzésére.
Minden kérvényt külön bírálnak el és a Községi Hivatal fenntartja a jogot, 
hogy indoklás nélkül elutasítsa a kérvényt.
A rövid távú kölcsönzések és bérlések feltételei:
1. A nagyterem bérlésére írásbeli kérvényt kell beadni a községi hivatalba, a 
rendezvény előtt legalább 4 héttel, egyedi esetekben legalább 3 nappal az 
akció előtt
2. Az edények, asztalok, székek, sörszettek kölcsönzésére legalább 1 héttel 
előtte kell beadni a kérvényt
3. A nagyterem és az edények stb. bérlését előre kell fizetni
4. A díj alól a község által alakított szervezetek, a helyi nonprofit szervezetek 
és az egyház mentesül
5. A megrendelés visszamondása esetén 2 héttel az akció előtt a befizetett 
összeg 50 %-át visszafizetik
6. Ha 48 órával előtte mondják vissza, 25 %-ot térítenek
7. Ha 48 óránál rövidebb időn belül mondják vissza a rendezvényt, a befize-
tett összeget nem kapják vissza
I. Mesárošová  

 Dotációk a művészetet támogató alapból és a Nyitrai 
Kerületi Önkormányzat költségvetéséből

A 2020-as év a dotációk folyósítása terén sem tipikus, a pandémia, a koronaví-
rus minden területen jelen van és a közéletet is érinti. Elmaradtak a kulturális és 
sportrendezvények, nem voltak vásárok, a szigorítások mindnyájunkat érintettek. 
A dotációk, melyeket a község rendszeresen kap, szintén változtak. A művésze-
tet támogató alapnál meghosszabbították a kérvények leadásának időpontját, de 
községünk ebből az alapból a könyvállomány feltöltésére 2000 eurós támogatást 
kapott. Ez számos könyvet jelent, melyek a könyvtár polcaira kerülnek.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat eredetileg azt közölte, hogy ez évben a pandé-
mia miatt megszünteti a kultúra és sport támogatását, de végül augusztusban a 
képviselők másként döntöttek, s augusztus 24-i ülésükön a mi kérvényeinket is 
támogatták 1.037 eurót kaptunk a polgármester serlegének XXV. jubileumi évfo-
lyamára. A tornát 2020. július 4-én  rendeztük meg. Ami a kultúrát illeti, kértünk 
anyagi-műszaki támogatást a falunapra is, de a járványhelyzetre való tekintettel 
nem rendeztük meg, de a könyvtárra is folyamodtunk dotációért. A kerület 1.190 
eurós támogatást hagyott jóvá. 
Valóban nehéz időket élünk, a helyzet körülöttünk nagyon hamar változik. Még 
az egyszerű rendezvények megszervezése is gond, mert előfordul, hogy mire 
megvalósíthatnánk, a tiltások, szigorítások ezt megakadályozzák. Mindenkinek 
köszönjük a megértést, csak bizakodhatunk, hogy a következő év a sport és 
kultúra számára is kedvezőbb lesz.  
I. Mesárošová  
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Lelki szó
Legyünk szolidárisak és sajátítsuk el az új 
mentalitást, mely mások szükségleteit is fi-

gyelembe veszi
A jelenlegi világjárvány kiemelte kölcsönös kiszolgáltatottságun-
kat: mindnyájan össze vagyunk kötve, egyik a másikával, ahogy a 
rosszban, úgy a jóban is. S hogy jobbakként jöjjünk ki a válságból, 
ezt együtt kell elérnünk, nem egyedül. Együtt, nem magányosan, 
mert ezt nem lehet! Vagy megcsináljuk közösen, vagy nem csiná-
lunk semmit. Mindnyájunknak együtt kell megcsinálnunk, szolida-
ritásban.
Ma ezt a szót szeretném hangsúlyozni: szolidaritás. Mint embe-
ri család, közösen Istentől származunk, közös házban lakunk, a 
földgolyót mint kertet lakjuk, a földet is, ahová Isten állított ben-
nünket, s Krisztusban közös a célunk. De ha mindezt elfelejtjük, 
a kölcsönös kiszolgáltatottság egyesek függősége lesz mások-
tól – elveszítjük a kölcsönös kiszolgáltatottság és a szolidaritás 
harmóniáját, s ezzel csökken az egyenrangúság, és nő egyesek 
társadalom peremére kerülése. Gyengül a szociális struktúra, 
sérül az életkörnyezet. Mindig ugyanaz a gondolkodási- és cse-
lekvésmodell. Ezért a szolidaritás elve ma elengedhetetlen, még 
inkább, mint bármikor máskor. A kölcsönösen összekapcsolt vi-
lágban próbálgatjuk, mit jelent egy „globális faluban” élni. Ez egy 
szép kifejezés: a nagyvilág nem más, mint egy globális falu, mert 
minden kölcsönösen össze van kapcsolva. Ám nem mindig tudjuk 
ezt a kölcsönös kiszolgáltatottságot szolidaritásra váltani. Ez egy 
hosszú út a kölcsönös kiszolgáltatottság és szolidaritás között.
A „szolidaritás” szó mintha a sok használattól elhasználódott vol-
na, s helytelenül értelmezik: ugyanis sokkal többet jelent, mint 
a bőség esetenkénti megnyilvánulása. Ettől valamivel több! Új 
mentalitást követel, mely képes társadalmi terminusokban gon-
dolkodni és mindenki életét előtérbe helyezni a csupán néhányak 
oldaláról történő kisajátítása elé. Ezt jelenti a szolidaritás. Ez nem 
csupán a másokon segítés kérdése, ami önmagában jó, itt többről 
van szó: az igazságosságról. Hogy a kölcsönös kiszolgáltatottság 
szolidáris legyen és meghozza gyümölcsét, erős gyökerekre van 
szüksége az emberiségben és az isten által teremtett természet-

ben, tiszteletre van szükség másokkal és a földdel szemben.
A másság és a szolidaritás harmóniában egyesítve – ez az út. 
A szolidáris másságban „ellenanyag” van azért, hogy mindenki 
páratlansága, egyedülállósága – amely egyedi és megismételhe-
tetlen ajándék - ne kapja el az individualizmus és egoizmus beteg-
ségeit. A szolidáris másságnak, különbözőségnek ellenanyagai 
vannak a társadalmi szervezetek és folyamatok gyógyítására, me-
lyek az igazságtalanság, elnyomás rendszerére degenerálódtak. 
Tehát a szolidaritás ma egy út, melyen a pandémia utáni irányba 
kell haladnunk, az emberek közötti és társadalmi betegségek gyó-
gyítása felé. Nincs más kiút. Vagy mindnyájan a szolidaritás útján 
megyünk előre, vagy a dolgok rosszabbra fordulnak. Újra megis-
métlem: a válságból kilábalva nem leszünk olyanok, mint eddig. 
A világválság egy krízis. A krízisből vagy jobbakként, vagy mint 
rosszabbak jutunk ki. Választanunk kell. A szolidaritás épp egy út 
afelé, hogy jobbakként jöjjünk ki belőle, nem felszíni változások-
kal, valami könnyű felületi bevonattal, és minden rendben. Nem! 
Jobbak legyünk! És ebben segít a szolidaritás. Felteszek egy kér-
dést: Gondolok mások szükségleteire? Ismerem őket? Mindenki 
válaszoljon szíve szerint.
A válságok és viharok közepén Jézus Krisztus Urunk kérdést tesz 
fel nekünk és ébredni hív, aktivizálni ezt a szolidaritást, mely ké-
pes erőt, támaszt és értelmet adni ezekben az órákban, amikor 
úgy tűnik, hogy minden süllyed. A Szentlélek kreativitása buzdít-
son minket a vendégszeretet, termékeny testvériség és az univer-
zális szolidaritás új formáinak kialakítására. 
Ezen gondolatok végén minden tornóci családnak meg akarom 
köszönni a felelősségteljes hozzáállást a pandémia elleni védeke-
zésben. Azt, hogy itt nincsenek pozitív esetek. Ez is szolidaritás 
leggyengébbjeinkkel. A gyerekekkel, akik így iskolába járhatnak 
és az ún,”zöld zónában” vannak. A gondozói szolgáltatások házá-
nak idős és beteg lakóival, akiket így meglátogathatunk. Minden-
kinek köszönöm a szolidaritás mindennemű megnyilvánulását és 
a leginkább rászorulóknak nyújtott segítséget.

Anton Ján Mária Solčiansky barát, 
a plébánia adminisztrátora

A nyugdíjasok egyesületének életéből
Mint az egész világ, az egész társadalom, március óta szerveze-
tünk is a pandémia okozta korlátozások jegyében él. Hétfői találko-
zásaink a klubban megszűntek, ahogy minden tervezett és előké-
szített akciónk is. Az érkező nyár reményekkel töltött el bennünket, 

hogy majd 
enyhülnek 
a szigorú in-
tézkedések 
és mi végre 
t a l á l k o z -
hatunk és 
folytathatjuk 
aktivitásain-
kat. Végre 
elérkezett a 
nagybetűs 
NAP, s mi 

tagjainknak sportnapot szerveztünk a kultúrház udvarán. A meg-
vendégelés egy részét a Mgr. Berecz Olivér polgármester által 
adományozott pénzből  finanszíroztuk. Szeptember 4-én hat 

tagunk részt vett Lužianky-ban a petang-bajnokságon, ahol egy 
második és egy harmadik díjat szereztek. Ám a koronavírus má-
sodik hulláma miatt ezzel közös találkozásaink, tevékenységünk 
és szerve-
zett ren-
dezvénye-
ink véget 
is értek. 
De az arc-
maszk-var-
r á s b a n 
k i f e j t e t t 
t evékeny -
s é g ü n k 
megmaradt, 
tagjaink to-
vábbra is varrják a maszkokat a gyerekek és a felnőttek részére, 
így is segítünk ebben az áldatlan helyzetben. Reméljük, hogy ez 
az összetett időszak hamarosan véget ér, és mi újból találkoz-
hatunk, folytatva aktivitásainkat.

                        Jolana Hečová titkár



A falu életéből
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A szervezett labdarúgás 90. évfordu-
lója Tornócon

Bizonyára a labdarúgás a legnépszerűbb, ha csak 
nem az 1. számú sport. Községünkben történel-
mét 1930 óta írják, a megalakulás 90. évfordulójá-
ról 2020. július 25-én emlékeztünk 
meg az Anton Keszeli futballstadi-
onban. A jelenlévőket Ing. Vladimír 
Klincko, az FK Dynamo elnöke kö-
szöntötte, aki üdvözölte a község 
polgármesterét, a képviselőket, Ing. 
Ľubomír Moravčík futball-legen-
dát, a Nyitrai Kerületi Önkormány-
zat képviselőjét, a meghívott vendé-
geket, köztük Mgr. Jozef Belickýt, 
Vágsellye polgármesterét, Ing. Ró-
bert Andráši kerületi képviselőt, 
valamint a további jelenlévőket és 
nézőket. A klubelnök után a jelenlé-
vőkhöz Mgr. Oliver Berecz polgár-
mester szólt. 
Ing. Juraj Boženík élete jókora részét a tornóci foci-
ra áldozta, ezért a 90. évforduló kiváló alkalom volt 
munkásságának megköszönésére. Ľubo Moravčík 
gyönyörű virágcsokrán kívül az 52-es számú mezt 
is átvehette, mely a tornóci labdarúgásban játékos-
ként, edzőként és tisztségviselőként eltöltött évek 
számát jelképezi. A jelenlévők hatalmas tapssal 
köszönték meg munkáját. Az ünnepi kezdőrúgás 
után négy csapat tornájára került sor.

A meghívott vendégek megtekinthették a tornóci 
futball sikereit bemutató fotókiállítást, mely a pavi-
lonban volt kirakva, alá lehetett írni az emlékköny-
vet és beszélgetni lehetett egy további fantasztikus 
focistával, Henrich Benčíkkel, aki jelenlétével gaz-

dagította a rendezvényt. Kellemes 
volt a találkozás az „A” csapat több 
régi kulcsjátékosával, akik felemle-
gették a régi időket, játékosokként 
és tisztségviselőkként megélt él-
ményeiket. Sokan közülük hosszú 
éveken át nem találkoztak, s most 
ahogy a jelenlévő nézők is, valóban 
jól szórakoztak. 
Köszönet illet mindenkit, aki időt 
szakított rá és eljött az Anton Kesze-
li sportstadionba, köszönet a meghí-
vott vendégeknek, nézőknek, a jelen 
lévő csapatoknak, focistáknak, akik 
a tornán győzelmet arattak, a szer-
vezőknek, akik a rendezvényen a 
korlátozó rendelkezések ellenére is 

csodásan helytálltak, mindenkinek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy községünkben a foci ünnepét ilyen 
színvonalasan ünnepelhessük meg. KÖSZÖNJÜK!
Ez alkalomból Tornóc Község az FC Dynamo 
együttműködésével brosúrát adott ki, amely fel-
térképezi a foci 90 évét községünkben. Az érdek-
lődők a községi hivatalban tájékozódhatnak.
I. Mesárošová

Kedves fociszurkolók!
A pandémia egész világot érintő problémája ellenére úgy döntöt-
tünk, hogy a községi hivatallal együttműködve megszervezzük ezt 
a rendezvényt, hiszen  a labdarúgás 90 éve és történelmünk sokat 
jelent nekünk. Ahhoz, hogy községünkben működhessen a klub, 
minket támogató emberekre van szük-
ség, akik szívük egy darabját ideadják 
és drága idejüket is feláldozzák. Ezért 
köszönöm a polgármester úrnak és 
elődjének is, akik a képviselőkkel együtt 
klubunkat a nehéz időkben is támogat-
ták, s nem radírozták le a focitérképről. A 
szponzoroknak, akik sikerüket, nehezen 
megkeresett pénzüket invesztálták be-
lénk, a tisztségviselőknek, az edzőknek 
és a játékosoknak, akik itt hagyták és 
hagyják szívük egy darabkáját. A munka  
utáni relax idejét, a vasárnapi ebédet, a 
családi összejöveteleket is feláldozták klubunkért, a községi foci-
ért. 
Remélem, jól érezték magukat a tornán és kellemes sportdélutánt 
éltek meg. Az önkéntesek is részt vettek benne, akiknek ez úton 
is szeretném kifejezni köszönetemet. Köszönjük Mgr. Oliver Be-
recz polgármester úrnak, hogy zöld utat adott nekünk :), a községi 
hivatal összes dolgozójának, Iveta Mesárošovának és Moravčík 
úrnak. Köszönjük a gyönyörű VIP sátrat, s főleg Joja néninek a 
példás gondoskodást, Marika Szabovának, Marika Holosovának 

és Katka Batykovának a finom gulyást és a frissítőket. Láng úrnak 
is köszönet jár, ő kölcsönözte többek közt a gázsütőket, továbbá 
Majkának, Lindának és Vladkának, akik „kovászoltak“ és finom 
kenyeret készítettek. Szikora edző „gyerekei” a belépődíjak sze-
désénél segítettek, Laura és Adrika pedig tombolajegyeket árult. 

Hálásan köszönjük minden támogató-
nak és barátnak, aki tomboladíjat ho-
zott. Köszönet jár Tomáš Hučkonak az 
értékes mezért, Martin „Slížnek” pedig 
a szuper zenéért és a moderálásért. 
Filipko és Denisko a világító táblát 
kezelte. Köszönjük az ellenfélnek és 
a bíróknak, hogy elfogadták meghívá-
sunkat és „fair play” játékot játszottak, 
Dankának, aki az ivóprogramot biztosí-
totta és a szurkolóknak, akik kiváló lég-
kört teremtettek. Jožko Krkoška a pá-
lya minőségét biztosította, s köszönjük 

a játékosoknak és edzőknek is, hogy úgy készítették elő a tornát, 
hogy mi győzhessünk.
Nem utolsó sorban köszönöm munkatársaimnak – a klub veze-
tőségi tagjainak, akik minden energiát és lelkesedést beleadtak.
Nagyra értékeljük a 70-es évek játékosainak látogatását, köszön-
jük, hogy elfogadták meghívásunkat, jó egészséget és nyugodt 
életet kívánunk nekik.
Üdvözlettel

Ing. Vladimir Klincko – a klub elnöke



A falu életéből

    9

Magára maradt és szüksége van
segítségre a háztartásban?

Biztosítom Önöknek a bevásárlást, elkísérem az 
orvoshoz, gyógyszertárba. Segítek a hivatali ügyintézé-
sekben. Mint sokéves tapasztalattal rendelkező ápoló, 
gondozói szolgáltatást is tudok nyújtani.
Gondozói-ápolói tanfolyamot végeztem, erről bizonylat-
tal rendelkezem. 
A szolgáltatás árajánlatát személyes találkozáskor is-
mertetem.
Elérhetőség: 0918 259 935,
narucprevas@gmail.com         

Rebel run 
A „ Keď nevládzeš, tak pridaj...“ (Ha nem bírod, gyorsíts…) polgári 
társulás már harmadszor rendezte meg az OCR-sorozat Rebel 
run elnevezésű akadályversenyét, ahol a gyerekeken kívül most 
első ízben felnőttek is jelentkezhettek a versenybe. A koronaví-
rus terjedésének megakadályozására hozott számos korlátozó 
intézkedés ellenére a tornóci Láng-udvaron 180 gyerek és 40 

felnőtt állt 
rajthoz.
Az areál-
ba belépve 
m i n d e n k i 
fertőtlenítet-
te a kezét, 
és csak arc-
maszkban 
regisztrá l-
hatott. Ezu-
tán minden 
versenyző 

chipet kapott, mert most először a legkisebb gyerekeken kívül 
minden versenykategóriában mérték e teljesítmény idejét. A 
verseny indítása előtt a büntetés-végrehajtási testület tagjai mu-
tattak be ízelítőt munkájukból, amit a jelenlévők lélegzetvissza-
fojtva figyeltek. Aztán a „Ha nem bírod, gyorsíts…” PT alapító 
tagja, Mgr. Berecz Olivér polgármester rövid beszédet tartott, 
ismertette a szervezési tudnivalókat, és indulhatott a verseny. 
Az elején Lindával mindenki bemelegített, majd a jelzőrakéta 
elindította az egyes csoportokat, s a versenyzők elindulhattak 
az igényes útvonalon. Az akadályok hol jobban, hol kevésbé 
voltak igényesek, a Láng-udvar „vizes” területeit is kihasználták. 
A versenyző gyerekek mindent beleadtak, az egyedi érem és a 
speciálisan erre a versenyre készített póló, mely minden célba 
érőnek kijárt, megérdemelt jutalom volt. A diákok kategóriájában 
980 méteres volt a táv, a 14-15 évesek és a felnőttek hosszabb 
és igényesebb útvonalat abszolváltak, mely 3200 m volt. Az ön-
kéntesek az akadályoknál senkinek semmit nem néztek el, sok 
gyereknek és felnőttnek a sikertelen akadályvétel után büntető 
gyakorlatokat kellett csinálnia. Ha nem ment át az akadályon, 
néhány felnőtt még 20 büntetőgyakorlatot is végzett.

Végül a versenyszakaszt önkéntesek is kipróbálhatták, sokan 
voltak közülük olyanok, akik a pályát építették, továbbá a polgári 
társulás tagjai, önkéntes tűzoltók, valamint Marynčák úr, a Föld 
Forrásából, aki a rendezvény egyik szponzora volt.
A Rebrel run egy rendezvény, mely a három év alatt sok rajongót 
szerzett, néhány versenyző évente visszatér és most is eljött. Itt 
mindig kiváló a hangulat, mindenki jól szórakozik, bár sokakat 
elkeserített, hogy idén nem esett az eső . A gyerekek dinnyét, 
almát, pogácsát és dzsúszt kaptak. A négy év alatti gyerekek, 
akik nem indulhattak, az Active baby sátrat próbálhatták ki, mely 
nagy sikert aratott. Bolondultak a trampolinon, mászókákon, 
hintákon, mindezt Láng Róbert, a rancs tulajdonosa bocsátotta 
rendelkezésükre. A „Zopár típis” PT sátortábort épített a kis és 
nagyobb gyerekek nagy örömére.
Nagyon szépen köszönjük a következő szponzoroknak: 
Láng-udvar, Tornóci Községi Hivatal, Tesco, Zdroje Zeme, Me-
catube, Autoškola Ing. Hlavatý, Focesa, MM-šped, OZ Ovečka si 
číta s nami, 
Môj zdravý 
svet, Nyitrai 
Kerületi Ön-
k o r m á n y -
zat, Silvia 
s. r. o., Fit 
klub Tornóc, 
S k l e n á r 
– tetők, 
é p í t k e z é -
sek, COOP 
J e d n o t a 
Galanta, Billa, Netcom.sk s. r. o., Katarína Bachratá – Herba-
life, Agro-Toras s. r. o., Dušan Barczi – Mix Zelovocko, Gabriel 
Száraz, Vlasta Szabová, Durmutz vadászegyesület, Valeri Sty-
le Valéria Hrabovská, Čelítko Alojz és Eva, Tuska család. Nél-
külük hasonló rendezvény nem valósulhatna meg. Mindenkinek 
köszönet, aki a megélt nehéz időszakban is eljött és sportolt 
velünk, köszönjük az önkénteseknek, akik jutalmat nem várva 
segítettek, polgári testületünk valamennyi tagjának, elsősorban 
a Berecz házaspárnak, Olivérnek és Szilviának, akik ezen akció 
szívét-lelkét képezik. Örülünk a negyedik évfolyamnak, kedves 
barátaink!                A „Ha nem bírod, gyorsíts…” PT
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...jelentés az iskolapadból...
...a 2020/2021-es tanév kezdetére a tornóci iskola és 
óvoda diákjai még nagyon sokáig emlékezni fog-
nak. Más volt, mint az eddigiek. Sajnos, az ünnepi 

tanévnyi-
tót se tart-
h a t t u k 
meg min-
den szülő 
jelenlété-
ben. Az 
iskolának 
és óvo-
dának is 
az iskola-
ügyi mi-

nisztérium  által kiadott irányelvek szerint kellett 
eljárnia a COVID 19 vírus terjedése miatt. Erre való 
tekintettel biztosítanunk kellett a gyerekek és az al-
kalmazottak egészségének védelmét.
Az iskola 170 tanuló számára nyitotta meg kapuit, 
az óvodába 69 gyerek jár. A két első osztályban 24 
kis elsős tanul majd. A legkisebb gyerekek kivételt 
képeztek és szigorú járványügyi és higiéniai intéz-
kedések mellett szüleik egyike bejöhetett velük az 
osztályba. Az osztályfőnökök a bevezető osztály-

főnöki óra után cso-
magot osztottak ki 
nekik 45 euró érték-
ben (a tanszereket a 
helyi községi hivatal 
diákonként 30 euró-
val szponzorálta). 
Az igazgatónő az is-
kolarádión keresztül 
köszöntötte a gyere-
keket, mindenkinek 
egészséges, kellemes 
és sikeres tanévet kí-
vánt. A gyerekeknek 
kevés elmulasztott 
órát és a legjobb je-
gyeket kívánta, me-

lyek mögött gazdag tudás rejlik. Kifejezte kérését, 
hogy iskolánk, mint sikeres intézmény működjön, 
de legyen szíve és lelke is, mint a legjobb családban.
Első iskolai projektünk a Fehér pasztellceruza volt. 
Mindenkinek köszönet, aki bekapcsolódott. Ez egy 
nyilvános gyűjtés, amely segítségünknek köszönhe-
tően olyanok életét teszi szebbé, akik nehéz élethely-
zetbe kerültek. A gyűjtés célja pénzadomány gyűj-
tése látássérült embereknek. A Fehér pasztellceruza 
bevételét minden évben szociális tanács és szociális 
rehabilitáció céljaira használják fel, tehát az olyan 
aktivitások finanszírozására, melyek segítenek a 
világtalanoknak és látássérülteknek beilleszkedni a 
normál életbe.

Egyidejűleg a Futás az Amerika körül sportverseny 
szervezé-
sébe is be-
k a p c s o -
lódtunk, 
T o r n ó c 
K ö z s é g -
gel, a DO 
F é n i x 
T r n o ve c 
nad Vá-
hom-mal 
és a vág-
sellyei atlétikai osztállyal karöltve. A verseny részt-
vevőit a számos intézkedés sem tántorította el cél-
juktól. A KRIL online regisztrációval és a helyszínen 
60 versenyzőt regisztráltunk, akik eljöttek támogat-
ni e sportrendezvény 3. évfolyamát.
Eredmények:
Legifjabb  fiúk kategóriája (0,8 km)
1. Jakub Urban  - idő 03:17
2. Damien Berecz – idő 03:29
3. Matúš Babinec  - idő 03:56
Legifjabb lányok kategóriája  (0,8 km)
1. Soňa Mészárosová – idő 03:39
2. Annabella Takácsová – idő 03:40
3. Tímea Eva Súdorová – idő 03:40
Ifjabb fiúk kategóriája (0,8 km)
1. Adam Súdor – idő 03:33
2. Sebastián Petréč – idő 03:39
Ifjabb lányok kategóriája (0,8 km)
1. Nela Mészárosová – idő 03:08
2. Kristína Tóthová – idő 03:13
3. Natália Lelovicsová – idő 03:47
Ificsapat - fiúk (2,4 km)
1. Dávid Poláček  - idő 09:28
2. Timur Sauer – idő 9:33
3. Michal Pollák – idő 11:50
Ificsapat - lányok (2,4 km)
1. Barbora Štrbová – idő 10:01
2. Lea Krišková – idő 16:19
Nők kategóriája (2,4 km)
1. Zdenka Hezká – idő 09:54
2. Lucia Štrpková – idő 10:47
3. Monika Mitošinková – idő 12:39
Férfiak kategóriája (4 km)
1. Matúš Kompas – idő 15:21
2. Marek Baláž – idő 15:23
3.Norbert Vízvári – idő 15:40
Minden győztesnek szívből gratulálunk!

A cikk végén kívánjunk sok sikert, hogy a tanév 
számos érdekes projekttel, versennyel, játékkal 
teli időszak legyen, hogy örülhessünk a közös 
rendezvényeknek és sportakcióknakhogy a tanév 
színes, vidám legyen, teli új felfedezésekkel.
                                                                    
Katarína Tusková    
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Főidény horgászterületeinken
A pandémiához kötődő problémák után, melyek megbolygatták és 
korlátozták szervezetünk tevékenységét is, a szükséges tavaszi 
munkálatok elvégzése után 6.1-jén kezdetét vette a fő horgászi-
dény. Rögtön itt voltak az ismétlődő gondok a hulladékkal. Most 
veszélyes azbeszt lapokról volt szó, melyeket ismeretlen tettes 
dobott ki a Vízállás partján. A lerakatot jelentettük a községi rend-
őrségnek, amely terepszemle után a körzeti hivatal környezetvé-
delmi osztályának adta át az ügyet. Velük aktívan együttműködve 
a lerakatot 6.24-én az Astana Poprad cég által eltávolítottuk. Ez-
úton is köszönjük mindenkinek az együttműködést.
A horgászat megnyitásának első napjaiban a halastavakon mind-
két horgászterület nagy nyomás alatt volt, mivel a vágkirályfai 
halastavat és a sókszelőcei újonnan kialakított halastavat se nyi-
tották meg. Ezt a kezdeti nyomást részben kiküszöbölte a halak 
beetetése, mely ugyan sok tagunknak nem tetszett, de ha a halak 
horgászását az egész szezonra el akarjuk osztani, akkor szükség 
van ilyen intézkedésekre, mert néhány tag kapzsisága már túl-
megy minden határon.
A júniusi intenzív esőzések idején főleg a hó második felében a 
Vág szintje úgy megemelkedett, hogy 6.22-én 9.15-től 23.50-ig 
pótolni tudtuk az oly szükséges vizet az Amerika III. halastóba. 
Saját, és a község által rendelkezésre bocsátott technikával le-
kaszáltuk az Amerika III. halastó partját és a hozzá tartozó terü-
leteket.
6.17-én a vágsellyei Amfora búvárklub búvárai a Duslo mint tu-
lajdonos engedélyével és a vágsellyei városi horgászszervezet 
megrendelésére elvégezték a zsilip tömítésének és működésé-
nek ellenőrzését a zsilip területén az árvízellenes töltés tetején. 
Az objektum aljáról eltávolítottuk a belekerült szennyeződést, kö-
veket, ágakat, üvegeket, ezek is okozhatták, hogy a zsilipkamra 
nem zárt rendesen. Ezeket a munkákat a búvárklub szponzorálta 
meg a vágsellyei városi szervezetnek. Köszönjük Vladimír Sliško 
elnöknek és kollégáinak, Ing. Tureničnak és Mgr. Peter Šabíknak 
a professzionális hozzáállást és a munka elvégzését. Az elvégzett 
munkákról szóló jelentést elküldtük a Duslo hulladékgazdálkodási 
részlegére.
A továbbiakban a községi hivatal gépeinek segítségével a Vermek 
partját is lekaszáltuk, rendeztük a Vághoz vezető bekötő utakat, 
melyek az esőzések után tönkrementek.
7.13-án a körzeti hivatal környezetvédelmi osztályával együtt-
működve sor került a Vág folyó partján lévő illegális építkezések 
szemléjére a folyó mindkét oldalán a vágvecsei hídtól a sókszelő-
cei vízierőműig. A különféle  építkezési- és veszélyes hulladékból, 
azbesztből, abroncsokból, pléhből, fóliából épített hajlékoknak, 
melyeket autóülésekkel, rekamiékkal, matracokkal, szőnyegekkel 
rendeztek be, semmi keresnivalójuk a természetben, a víz mel-
lett. A hiányos törvények és a rendezetlen tulajdonjogi viszonyok 
miatt az ilyesmit nem büntetik. Ezeket a „horgászépítményeket” 
mielőbb el kell távolítani, hogy a folyópart szépsége ilyen építmé-
nyek nélkül tudjon érvényesülni. Ismét csak rajtunk, horgászokon 
múlik, hogy tudatosítsuk, ez nem való a víz mellé. Ma már vannak 
olyan felszerelések, melyek lehetővé teszik a hosszú, víz melletti 
tartózkodást úgy, hogy a horgászhely elhagyásával nem marad 
ott semmi ízléstelen dolog.
Augusztus folyamán a Vág partján és a halastavak partján is sor 
került a hulladékgyűjtésre. Sajnos, meg kell mondanunk, hogy e 
téren nincs javulás, bár sok cikkben és közvetlenül a helyszínen 
is nem egyszer figyelmeztetjük a horgászokat. Ezúton ismételten 
kérjük önöket, hogy a szemetet vigyék el magukkal, ne akasszák 

a zsákokat a fára. Valakinek azt össze kell szedni, osztályozni, 
elvinni, likvidálni kell. Ez mind idő és pénz, melyet értelmesebben 
is fel lehetne használni.
8.14-én az Amerika III-tól a Vághoz vezető bekötő utat, valamint a 
versenyszakaszokat is lekaszáltuk.
8.14-16-án az Amerika III. halastónál harcsázó hétvégére került 
sor. A horgászok számát a meghívott és megszólított harcsa-
horgászok közül nem határozták meg. Bár többen is megígérték 
részvételüket, végül munkahelyi és családi okokból sokan nem 
tudtak eljönni. Az akciót 12 horgász nyitotta meg, akik két napon 
keresztül próbáltak a tóból minél több harcsát kifogni. Bár volt né-
hány kapás és leszakított csali, mégsem sikerült egy halat se fog-
nunk. De a két este jó hangulatban telt, régi és újabb történeteket 
meséltünk az életből és a vízhez kapcsolódó élményekről. A hor-
gászás ideje alatt a résztvevők kitűnő vadgulyást főztek, melyhez 
a húst vadászkollégáinktól kaptuk. A gulyásból minden arra járó 
kapott. Az ebéd utáni kávéhoz Janko Doboš felesége, Marika cso-
dás almás-szilvás kalácsot sütött, ezzel is emelve a rendezvény 
hangulatát. A záróest menüje sült vadhús volt knédlivel és áfo-
nyalekvárral. A gulyás és a sült vad elkészítéséért köszönet illeti 
Vincze Lajost és feleségét, Szilviát. Ha nem is sikerült halat fog-
ni, a halastónál azért kisebb javításokat elvégeztünk. Kicseréltük 
a táblákat a horgászterületek új nevével, több padot helyeztünk 
ki, melyek nem csupán a horgászokat szolgálják, hanem az arra 
sétálóknak is jó szolgálatot tesznek. A rendezvény után azzal tá-
voztunk, hogy jövőre fogunk is kell valamit az akció tökéletessége 
érdekében. Mindenkinek köszönöm a részvételt és az elvégzett 
munkát.
Augusztus második felében további baktériumokat juttattunk a 
Vermek halastóba, és ezzel egyidejűleg a partszakaszt is átel-
lenőriztük. Fotódokumentáció bizonyítja a part egy részének je-
lentős erózióját. A községi hivatallal együttműködve szeretnénk 
a partot rendbe hozni, egy részét stabilizálni, hogy hozzáférhető 
legyen és sétálni is lehessen a halastó körül.
8.24-én 71 éves korában itt hagyott minket Gabriel Sedlák kollé-
gánk, akitől augusztus 29-én vettünk búcsút. Ez úton is szeret-
nénk megköszönni sokéves aktív tagságát és szervezetünk érde-
kében végzett munkáját.
A közelgő ősszel fokozatosan telepítjük majd be halastavainkat. A 
harcsával való betelepítést a Vágon már elvégeztük, Sókszelőcé-
nél 1400 darab, Tornócon pedig 600 db 10 cm-es halat telepítet-
tünk. A ponttyal való betelepítés minden halastóban a szállítóval 
való megegyezés után történik. Tervezzük még az 1 éves csukák 
telepítését is. Ez az idény a fogások terén a horgászok többsé-
gének elmondása szerint nem volt túl sikeres, még ha a Vágon 
kapitális harcsát, pontyot és amúrt is fogtak, ez a horgászterület 
attraktivitását bizonyítja.
A pandémia következtében sokan itthon töltötték szabadságukat, 
épp horgászással. A horgászterületek és a fogások ellenőrzésénél 
is hatalmas nyomást észlelhetünk a Vág folyón, ahol naponta több 
tíz csónak cirkált rekreációs hajókázás vagy horgászás céljából.
Kompromisszumost kell találnunk az élményszerű és haszon-
fogások között, hogy horgászterületeink a jövőben attraktívak 
legyenek, s igyekezni kell megtalálni a módot és eszközt, főleg 
a folyami élet természetes megújítására, melynél ezt a vízi építke-
zések már megbolygatták.
Az idény utolsó hónapjaira minden horgászkollégánknak szép 
példányokat kívánunk, lakosainknak pedig kellemes relaxálást és 
jó időtöltést horgászterületeinken. 
a tornóci horgászszervezet vezetősége    Petrov zdar!      
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Tornóci Hírek

A község negyedévente megjelenő, információs és hirdetési  lapja  
- A szerkesztőség címe: 925 71 Trnovec nad Váhom 587, tel. 
031/7781493 - e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szerkesztőség nem küldi vissza  -  
Az egyes cikkek álláspontja nem kell, hogy tükrözze a szerkesztőség 
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Kedves lakosok, szurkolók,
újból szólunk Önökhöz újságunk hasábjain keresztül, hogy rövi-
den ilyen formában is tájékoztassuk önöket a tornóci labdarúgás-
ról.
A korlátozások feloldásával hazánkban lassan felélénkül a spor-
télet. Ez alól a foci sem kivétel. A 2019/2020-as Campri Cupe 
idényben a versenytől a negyeddöntőben búcsúztunk a későbbi 
klasovi győztes pályáján, 2:3-as vereséggel.
A nyári előkészítő időszak nem volt hagyományos, hamarabb 
kezdtük a tavalyi versenyek megszüntetése miatt. A csapatot Filip 
Kučera (régi-új zsigárdi játékos) és Dušan Sklenár (negyedi ré-
gi-új játékos) erősítette. A csapatba ifi játékosunkat, Peťo Kumajt 
is bevettük. Előkészítő mérkőzések blokkját abszolváltuk a maga-
sabb versenyosztályban szereplő csapatokkal, így tesztelhettük 
minden játékos lehetőségeit. Gondolom, hogy ezek a meccsek 
elérték céljukat és segítettek a csapatnak és a játékosoknak is az 
előbbre jutásban. Nem közlöm az összes eredményt, nem ezek 
a legfontosabbak az előkészítésben, a játék, mellyel prezentáljuk 
magunkat, néhány mérkőzésen elég rendes játékbeli javulást mu-
tat. Sikerült összehoznunk egy csapatot, amelynek még mindig 
megvannak a maga tartalékai és kész előrehaladni, van jövője.
Nem tudom nem megemlíteni a községi labdarúgás 90. évfordu-
lóját. Nagyszabású, színvonalas ünnepséggel emlékeztünk meg 
róla, s itt is szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak 
és mindenkinek, aki hozzátette kezét a műhöz, nem utolsó sor-
ban a szponzoroknak, akik hozzájárultak az értékes tombolához. 
A döntő mérkőzés magas sportszínvonalon zajlott, ahol a fiúk 
gyönyörű pillanatokat mutattak, szívből játszottak, amiért jutalmul 
megnyerték a tekintélyes mérkőzést.
A 2020/2021-es idényt itthon a Vinohrady n/Váhom elleni 6:1 es 
győzelemmel indítottuk, ahol viszont nem voltam elégedett a csa-
pat teljesítményével. A második fordulóban Sókszelőcére utaz-
tunk a derbire. Ezek a meccsek mindig specifikusan feltöltenek 
minket. Nagyon hosszú idő után mindhárom pontot hazahoztuk 
és 3:0 arányú győzelemnek örülhettünk csodálatos szurkolóink 
támogatásával.
Folytatjuk jó eredményeinket a Campri Cupe új évfolyamában is, 
ahol az 1. fordulóban Velčíc pályáján győztünk, a 2. fordulóban 
a büntetőrúgások-beli drámában nyújtott fantasztikus teljesítmé-
nyünkkel csodásan kiiktattuk a múlt évi klasovi győztest. Ez való-
ban nagy „élményt nyújtó” előadás volt.
Hiszem, hogy  szép  stadionunkon minél nagyobb számban tu-
dunk majd találkozni és mindent megteszünk azért, hogy ne érjen 
el a covid 2. hulláma, hogy a sportnak élhessünk, mely minden 
gyerek és felnőtt életében nagyon fontos, ebben segítsen minket 
a jóisten.
Végezetül engedjék meg, hogy meghívjak mindenkit, aki még 
nem látott minket, jöjjenek el szórakozni, buzdítani, sportareálunk 
valóban kiváló hely a pihenésre, szórakozásra. Minden aktuális 
információt mindig megtalálnak „FB” oldalunkon.
Tiszte            Norbert Szikora, az FK Dynamo vezető edzője,

            vezetőségi tag                                                                             

2020. 7.4-én szomba-
ton a sportpályán 

sor került Tornóc község polgár-
mesterének serlegéért folyó mi-
nifoci torna 25. évadjára, valamint 
az U16 diáktornára.
A szép időben rendezett verseny-
ben összesen hat csapat vett 
részt, akik először csoportokban, 
mindenki mindenkivel alapon 
játszottak, majd a legjobb négy 
egyenesen az elődöntőbe került 
(1-4 és 2-3).
A csapatoknál legjobban a SIR 
ALEX TEAM teljesített, egyetlen 
vereség nélkül, s első helyről ke-
rült az elődöntőbe, ahol a negye-
dik csapattal, a PIZZA GRAND-
dal került össze, de könnyedén 
le is győzte 9:0-ra. A második elő-
döntőben a PUERTO RICO (2.) 
és a FLAMENGO (3.) mérkőzött 
egymással. Az izgalmas meccsen 
végül is a FLAMENGO megverte 
a PUERTO RICO-t és 3:1-gyel a 
döntőbe jutott.
A harmadik helyért folyó mérkő-
zés nem hozott nagyobb megle-
petést, a PUERTO RICO volt a 
jobb, 9:3 arányú győzelmet ara-
tott a PIZZA GRAND fölött.
A döntő érdekes és kiegyensúlyo-
zott harcot hozott, ahol valóban 
apró hibák döntöttek. Végül a SIR 
ALEX TEAM örülhetett a győze-
lemnek, amely 3:1-re verte meg 

a FLAMENGO-t, csakúgy, mint az 
alapcsoportban, és nem engedte, 
hogy megvédje előző évi elsősé-
gét.
A torna legjobb góllövője egyér-
telműen Filip Kučera volt a SIR 
ALEX TEAM-ból , aki 19 gólt lőtt.
A diáktornán, melyet Pavel Kuruc 
rendezett, három csapat indult, 
az ügyes hazai fiúk mellett az FC 
NITRA akadémia versenyzői is 
játszottak, s tehetségükkel színe-
sebbé tették a versenyt.
Az első helyet a REAL MADRID 
csapata szerezte meg, a második 
a KOJOTI volt, a harmadik helyet 
pedig a BIELY SUMEC nyerte el.
A fiúk ezután büntetőrúgásokban 
versenyeztek, a 16 jelentkező kö-
zül Maroš Demko győzött.
Egész nap jó volt a hangulat, sü-
tött a nap. A díjakat Oliver Berecz 
polgármester és az FK Dynamo 
Tornóc elnöke, Vladimír Klincko 
adta át.
Mindenkinek köszönjük a részvé-
telt és előre örülünk a 2021-es 26. 
évfolyamnak!

Peter Hrebík

Podujatie finančne podporil Nit-
riansky samosprávny kraj
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