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  EDITORIAL
Vážení spoluobčania!

Dlhé týždne a mesiace sme sa borili s problémami okolo 
pandémie COVID 19. Pomaly sme nadobúdali dojem, že 
iné problémy, iné ochorenie už ani neexistuje. Prišli sme, 
našťastie, do doby, keď sme sa mohli konečne nadých-
nuť a hľadieť aj na iné veci, ako len testovanie a strach 
z ochorenia. Toto nadýchnutie je však stále poznačené 
informáciami o tretej vlne, ako aj o informáciami ohľa-
dom očkovania. Keďže si uvedomujeme, že situácia je 
vážna, podarilo sa nám zabezpečiť, že dňa 28.6.2021 sa 
bude v našej obci očkovať 1. dávka od spoločnosti Pfi-
zer/Biontech. Sme radi, že môžeme každému, kto má zá-
ujem, priniesť túto možnosť. Treba si však uvedomiť, že 
pandémia stále nie je zažehnaná a je potrebné, aby sme 
boli opatrní aj naďalej. Pandémia nás naučila, ak sme to 
doteraz nechápali, že zdravie je to najdôležitejšie. Verí-
me a dúfame, že z celej tejto situácie sme vyšli silnejší a 
zomknutejší ako komunita.
Stojíme na začiatku prázdnin a leta, po dlhej dobe mô-
žeme relatívne slobodne cestovať a preto vám všetkým 
želám, aby ste si nadchádzajúce mesiace užili čo najviac. 
Všetci máme mnoho povinností zanedbaných, keďže 
sme počas obmedzení nemohli realizovať to, čo sme 
mali pripravené. Žiaľ, tieto problémy postihli aj našu 
obec. Mnoho rozbehnutých projektov sme museli za-

staviť a posunúť bokom, kým sa nedoriešia všetky resty 
a komplikácie, ktoré nám posledný rok priniesol. Stálo 
nás mnoho energie a času zabezpečiť všetky opatrenia, 
ale verím, že sa nám to podarilo dosiahnuť, o čom sved-
čia aj vaše pozitívne ohlasy a dokonca aj ohlasy mimo 
obce. 
Posledný rok nám priniesol aj nevídanú vec, a to pre-
žívanie sviatkov a víkendov bez akejkoľvek možnosti 
kultúrneho vyžitia. Žiaľ, situácia je v tomto stále veľ-
mi komplikovaná, pretože vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva vyžaduje, aby každý účastník hromadnej 
akcie sa preukázal negatívnym testom na ochorenie CO-
VID 19, resp. preukázal, že je riadne zaočkovaný voči 
tomuto ochoreniu. Aj napriek týmto komplikáciám sa 
budeme snažiť v lete spraviť menšie kultúrne akcie, ako 
aj hodovú zábavu a pod. Poprosíme vás však o zhovie-
vavosť pri prípadných opatreniach, ktoré budeme mu-
sieť dodržať, resp. zaviesť.
Na záver mi dovoľte vám ešte raz popriať veľa zdravia a 
aby ste si leto užili do sýtosti. Verím, že nás jeseň nepre-
kvapí novými opatreniami a budeme sa už môcť naplno 
venovať všetkým našim plánom. Krásne prežitie letných 
mesiacov vám prajem. 

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Verejné prerokovanie zámeru Centrum 
cirkulárnej ekonomiky Šaľa

Mesiac jún sme začali pracovne na verejnom pre-
rokovaní, ktoré sa konalo 1. 6. 2021. Prerokovanie 
sa týkalo Centra cirkulárnej ekonomiky, preroko-
vávali sa plány investora na vybudovanie tohto 
zariadenia. Na prerokovaní sa zúčastnilo 72 obča-
nov, väčšinou z našej obce. Som veľmi rád, že sa 
zúčastnilo tak veľa ľudí, a že väčšina sa postavila aj 
k mikrofónu, či už so svojimi otázkami, alebo svo-
jím názorom na dané zariadenie. O tomto zámere 
sme popísali už dosť, venovalo sa mu aj samostat-
né obecné zastupiteľstvo konané dňa 8. 6. 2021, kde 
sa prijalo uznesenie s nesúhlasným stanoviskom 
na vybudovanie daného zariadenia. Mnoho z nás 
však nevie, čo si pod daným názvom predstaviť. 
Jedná sa o zariadenie, ktorého cieľom je spaľovať 
komunálny odpad s výslednou výrobou elektrickej 
energie a tepla. Argumenty, ktoré boli predložené 
na obecnom zastupiteľstve, sú zverejnené v zápis-
nici predmetného zastupiteľstva na našej webovej 
stránke a časť z nich je uvedená aj v našich novi-
nách. 
Prerokovanie samotné prebiehalo vo veľmi kon-
štruktívnej rovine bez väčšej dávky emócií, čím 
sme jasne dokázali, že aj negatívny postoj sa dá 
prejaviť kultivovane a slušne, za čo vám všetkým 
veľmi pekne ďakujem. Svoj postoj som prezento-
val na verejnom prerokovaní ako aj na samotnom 
obecnom zastupiteľstve, keďže si však uvedomu-
jem, že sa jedná o investíciu, ktorá môže negatívne 
ovplyvniť na dlhé roky životné prostredie v oko-
lí našej obce, inicioval som zvolanie referenda na 

túto tému, ktoré, verím, sa uskutoční na začiatku 
septembra. Aj napriek faktu, že sám mám nesú-
hlasný postoj k danej investícii,  je pre mňa bytost-
ne dôležité vypočuť si váš názor a postoj k tomuto 
investičnému zámeru. Pretože, ako sme deklarova-
li, spolu tvoríme našu obec a v takejto závažnej veci 
sa musíme aj spoločne vyjadriť. Práve preto budem 
veľmi rád, ak väčšina z vás príde k referendu a vy-
jadrí svoj názor, či už súhlasný, alebo nesúhlasný. 
Je pre nás dôležité, aby sme vedeli, aký máte k da-
nej veci postoj. 
My na úrade, ako aj v obecnom zastupiteľstve za-
stupujeme vás, obyvateľov a našu obec a preto si 
myslím, že je našou povinnosťou si vás vypočuť v 
závažnej otázke, ktorá môže ovplyvniť životy na-
šich detí aj nás samotných. O tejto problematike by 
sme vedeli popísať mnoho strán, áno, nepopieram 
vedeli by sme uviesť aj kladné stránky, avšak si 
myslím, že negatíva, ktoré investícia prináša, vý-
razne prevyšujú tie pozitívne veci a preto je toto 
zariadenie pre nás neakceptovateľné v tej podobe a 
lokalite, kde je plán ho postaviť. 
O danej téme sa už dlhodobo diskutuje, v onli-
ne priestore prebieha živá diskusia, ktorá je, žiaľ, 
často zámerne usmerňovaná. Aj napriek tomu však 
verím, že využijete možnosť, ktorú nám demokra-
tická spoločnosť prináša a to tak, že v referende vy-
jadríte svoj názor. My na obecnom úrade spolu s 
poslancami obecného zastupiteľstva sme priprave-
ní hájiť záujmy obyvateľov našej obce čo najlepšie.

Mgr. Oliver Berecz
starosta obce
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20. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
26. apríla 2021. Na úvod sa poslanci venovali žiadosti predsedu Okres-
ného súdu v Galante, ktorý sa obrátil na obec so žiadosťou o pomoc 
pri hľadaní prísediacich. Starosta obce navrhol do tejto funkcie zvoliť 
poslancov Dezidera Marčeka a Katarínu Tuskovú, ktorí súhlasili so svo-
jou nomináciou. Poslanci prijatím uznesenia ich zvolili za prísediacich 
na obdobie rokov 2021 – 2025.
Jednou z foriem podpory rozvoja kultúry a športu v našej obci sú aj 
dotácie, ktoré obec poskytuje organizáciám a združeniam pôsobiacim 
na území obce. V tomto roku o dotáciu na šport požiadali OZ „Keď 
nevládzeš, tak pridaj....“ na podujatie Rebel run (dostali dotáciu v sume 
800,- Eur), TJ Dynamo (dotácia 5.167,20 Eur), OZ Farao (dotácia 1.200 
Eur), FK Dynamo (dotácia 14.560 Eur) a Hubert Arrows (dotácia 1.152 
Eur). O dotáciu na kultúru požiadali Klub JDS (dotácia poskytnutá v 
sume 2.000 Eur) a OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj...“ na obnovu sochy 
sv. Tekly. Túto žiadosť však OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“ po doho-
de s poslancami stiahlo, pretože reštaurovanie tejto sochy bude obec 
riešiť zo svojho rozpočtu. 
Plán práce komisie športu, školstva, mládeže a kultúry na rok 2021 pre-
zentovala poslancom predsedníčka komisie K. Tusková. Upozornila, že 
plán je len orientačný, realizácia jednotlivých podujatí bude záležať od 
epidemiologickej situácie. Nasledujúcim bodom programu bolo zriade-
nie dočasnej pracovnej komisie pri OZ a určenie jej úloh. Do komisie 
na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom boli zvolení 
Mgr. Oliver Berecz, Ing. Jaroslav Hlavatý, Iveta Mesárošová, ThDr. An-
ton Solčiansky, PaedDr. Imrich Suba, PhD. a Katarína Tusková. Úlo-
hou komisie bude predovšetkým vypracovať návrh na zápis hmotného 
hnuteľných aj nehnuteľných pamätihodností obce, ako aj metodiku na 
ich ochranu pred zásahmi, ktoré môžu tieto pamiatky poškodiť, ohroziť 
alebo zničiť. 
Spoločnosť Zdroje Zeme sa obrátila na obec so žiadosťou o zaslanie 
stanoviska k predaju a prenájmu pozemku pri vstupe do areálu spoloč-
nosti, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Obecné za-
stupiteľstvo voči predaju a prenájmu týchto pozemkov nemalo námiet-
ky. Spoločnosť ewia, a. s. svoj zámer na vybudovanie Centra cirkulárnej 
ekonomiky (CCE) Šaľa predstavila poslancom aj členom komisií pri OZ 
už niekoľkokrát. Na 20. OZ boli pozvaní predstavitelia spoločnosti Ing. 
Bicek a M. Smolák, MBA, PMP. Priestor na otázky bol pôvodne určený 
v rozsahu 20 minúť, ale vzhľadom na záujem zo strany poslancov a 
obyvateľov sa tento časový rámec zdvojnásobil. Ing. Gašpierik sa zau-
jímal o to, aké technológie plánujú použiť, ale aj na dopravnú situáciu, 
keďže s obchvatom  Šale sa zatiaľ počítať nedá. Ing. Bicek odpovedal, 
že si uvedomujú dopravné zaťaženie, ale prevádzka spaľovne by mala 
dopravu navýšiť cca o 10 áut za hodinu. R. Hrabovský sa zaujímal, 
kde skončí nespracovaný odpad, dostal odpoveď, že v spaľovni skon-
čia len 2% odpadu, vznikne popolček, z ktorého sa urobí pevný blok. 
Tieto bloky sa budú odvážať na skládku nebezpečného odpadu, tieto 
skládky však nebudú v okrese Šaľa. Ing. Hlavatý sa spýtal, či bude dosť 
odpadu pre potreby spaľovne, či nebudú zvážať aj odpad zo zahraničia, 
odpovedal Ing. Bicek, že toto legislatíva zakazuje, ale odpadu je dosť 
aj v regióne. Ing. Ábrahámová sa pýtala na štúdiu, ktorá tvrdí, že v 
okolí troch kilometrov od spaľovní zmizol život a došlo k znehodnoteniu 
poľnohospodárskej pôdy. Ing. Bicek odpovedal, že podobné štúdie sú 
vypracované v závislosti od toho, kto ju vypracúva. Podľa neho cesta, 
ako sa vyrovnať s dopadom takýchto zariadení na životné prostredie, je 
používanie špičkových technológií a ich pravidelná inovácia. Mgr. Var-
gová sa zapojila do diskusie, že má informácie, že umiestniť podobné 
zariadenie do poľnohospodárskej oblasti je pomerne otázne. Dôsledky, 
ktoré má na životné prostredie chemická továreň, znášame my a naše 
deti. Podľa nej by pri realizácii takéhoto zámeru, ktorý na dlhé roky 
zaťaží životné prostredie malo dôjsť k zníženiu jestvujúcej záťaže. M. 
Smolák, MBA, PMP povedal, že podľa neho sú takéto Centrá cirkulárnej 
ekonomiky lepším riešením ako skládkovanie. Do diskusie sa zapojil 
aj obyvateľ PhDr. Takáč, ktorý konštatoval, že pri dovážaní takýchto 
množstiev odpadu musí mať spoločnosť aj miesto na jeho skladovanie, 

takisto uviedol, že mu nesedí informácia o zaťažení ciest, lebo odpad 
sa nielen dováža, ale aj odváža. M. Smolák uviedol, že dopravná štúdia 
túto skutočnosť zohľadňuje. Vytriedené zložky odpadu sa lisujú a zvä-
zujú, takže sú skomprimované a je potrebné menšie množstvo vozidiel. 
PhDr. Takács uzavrel svoj príspevok s tým, že výsledkom celého pro-
cesu je aj tak napokon nebezpečný odpad, s čím predstavitelia spoloč-
nosti ewia nesúhlasili. Ing. Bicek upozornil, že spoločnosť bude musieť 
preukázať, že mestá a obce majú s nimi uzavreté kontrakty, cenu musia 
udržať a musí to byť štandardná cena za tento typ odpadu. Starosta sa 
predstaviteľom spoločnosti poďakoval, pripomenul, že pokiaľ dá RÚVZ 
Nitra súhlasné stanovisko, uskutoční sa verejné prerokovanie, na kto-
rom bude väčší priestor na otázky, ale následne sa prihlásil PaedDr. 
Suba, PhD. Podľa jeho slov v rozpočte vidí, koľko peňazí obec investuje 
do odpadového hospodárstva, náklady stále stúpajú. Obec mala v mi-
nulosti problémy aj so zvozovou spoločnosťou. Tí poslanci, ktorí navští-
vili zariadenie vo Viedni, videli, ako môže fungovať takýto projekt. Podľa 
neho je dôležité toto vysvetliť občanom, lebo niektorí vyložia smetnú 
nádobu a tým to pre nich končí. V niektorých nádobách je však rôzny 
odpad a v okolí obce vznikajú čierne skládky, ktoré tiež musí likvidovať 
obec na svoje náklady. Je potrebné s obyvateľmi diskutovať a poskyt-
núť im relevantné informácie. Starosta pripomenul, že poslanci sa stretli 
s predstaviteľmi spoločnosti ewia opakovane, na zastupiteľstve, na pra-
covných stretnutiach a aj na komisii životného prostredia. Obci zmluva 
so zvozovou spoločnosťou končí tento rok, zatiaľ platíme za tonu odpa-
du 23 Eur, ale treba počítať s tým, že táto cena sa navýši minimálne na 
45 Eur a započítať treba aj manipulačný poplatok za každú nádobu. Po-
kiaľ ide o čierne skládky, pracovníci obecného úradu zlikvidovali takéto 
skládky v smere na Selice, Nové Zámky, Nitru a v Kľučiarni. Ing. Hlavatý 
doplnil, že sa konalo podujatie „Vyčistime si svoju obec“, zapojil sa aj on 
s manželkou a prevažnú väčšinu nájdeného odpadu tvorili plasty, papier 
a sklo. teda komodity, ktoré sa dajú odovzdať na zbernom dvore. Nejde 
teda o to, že by niektorí ľudia nemali peniaze na vývoz odpadu, ale sú 
jednoducho nevychovaní. PaedDr. Suba, PhD. upozornil na množstvo 
dezinformácií, ktoré sa šíria ohľadne pripravovaného CCE, a pripome-
nul, že aj v minulosti mala samospráva obce problémy s komunikáciou 
s veľkými firmami, napr. s Duslom. Obec nemala nikdy žiadne benefity, 
preto možno stačí zlepšiť komunikáciu a budú aj benefity pre obec. Ing. 
Bicek poďakoval poslancom za priestor, ktorý im bol poskytnutý a na 
záver dodal, že súčasťou zariadenia bude aj environmentálne centrum, 
aby sa aspoň deti naučili, ako sa správať k životnému prostrediu. 
Zástupca investora ponúkol možnosť vybudovať veterný park v časti 
obce Horný Jatov, informáciu poslanci vzali na vedomie, podobne ako 
informáciu o príprave a termíne verejného prerokovania zámeru CCE 
Šaľa. 
Ďalším bodom programu bola opakovaná žiadosť M. Tótha, ktorou žia-
da o predaj pozemku vo vlastníctve obce. Zároveň o kúpu časti obec-
ného pozemku požiadal aj jeho sused p. Žilinský, čím by zostala za-
chovaná línia tejto časti ulice. Poslanec PaedDr. Suba, PhD. poukázal 
na to, že poslanci sa touto žiadosťou zaoberajú už niekoľko mesiacov, 
on za členov komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľ-
nohospodárstva nevidí dôvod zmeniť názor, len by chcel pripomenúť, 
že pán Tóth mal možnosť v čase kúpy pozemku si vybrať z deviatich 
pozemkov, mohol si vybrať teda aj iný. Zástupca starostu Ing. Hlavatý 
povedal, že sa ešte nestalo, že poslanci na zasadnutí zamietli žiadosť 
a na ďalšom zasadnutí ju schválili, poukázal, že povinnosťou poslan-
cov je zveľaďovať obecný majetok, treba si uvedomiť, že to neznamená 
predať ho. Nerád by bol, keby v budúcnosti niekto tomuto zastupiteľstvu 
vytkol, že takýmto predajom sa dopustili chyby. PaedDr. Suba, PhD. 
doplnil, že na poslednom OZ hlasovali poslanci proti predaju a on by 
bol rád, keby sa dnes zaujalo k tejto žiadosti konečné stanovisko a 
uzavreli ju. Poslanci napokon obe žiadosti vzali na vedomie. Poslednou 
žiadosťou v tomto bode programu bola žiadosť ThDr. Solčianskeho, ad-
ministrátora farnosti, o zámenu medzi obcou a cirkvou, pričom obec by 
prevzala do svojho vlastníctva pozemok pod cintorínom a domom smút-
ku a cirkev pozemok, na ktorom je postavená fara. Poslanci odporučili 
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starostovi obce dať vypracovať na tieto pozemky geometrický plán a 
pripraviť podklady na zámenu.
V diskusii poslanec R. Hrabovský pripomenul, že v komisiách sa nie-
koľkokrát diskutovalo o opravách niektorých miestnych komunikácií, 
ktoré boli rekonštruované približne pred šiestimi – siedmimi rokmi, na 
niektorých miestach by bolo potrebné urobiť zatavenie povrchu. Ďalej 
poslanci diskutovali o sťažnostiach na nájomníkov bytových domov v 
zdravotnom stredisku, niektorí hádžu po zemi neupratujú ohorky z ciga-
riet, robia smeti, neupracú ani po svojich deťoch. Navrhli, aby nájomníci 
boli upozornení, že po nich nebudú upratovať pracovníci obecného úra-
du. Ing. Ábrahámová navrhla zapracovať do nájomných zmlúv dodatok 
o pravidlách správania v bytových domoch. Navrhla aj urobiť prieskum 
ohľadne voľnočasových aktivít detí. Poslanec D. Marček navrhol opraviť 
úsek cesty od brány na ihrisku a tlmočil aj žiadosť obyvateľa obce o od-
pílenie konára, prípadne vypílenie stromu, ktorý bráni výhľadu na sochu 
sv. Tekly v extraviláne obce. Starosta odpovedal, že je možnosť zvážiť 
orezanie stromu, ale toto určite nie je dôvod na radikálny zásah, resp. 
výrub životaschopnej dreviny. K. Tusková informovala, že po štyroch 
rokoch sa konečne podarí dokončiť modernizáciu biologickej/chemickej 
učebne v základnej škole, informovala, že prebehol zápis do 1. ročníka, 
prihlásilo sa 22 detí, jedno má odklad povinnej školskej dochádzky. Zá-
stupca starostu Ing. Hlavatý oboznámil poslancov so zmenou zákona, 
obecná polícia dostala kompetencie riešiť nesprávne parkovanie ako 
objektívnu zodpovednosť, preto by chcel na príslušníkov OP apelovať, 
aby táto zmena prispela k zlepšeniu situácie v našej obci. 
„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ – stano-
visko obce k navrhovanej činnosti bolo jediným bodom programu 21. 
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 8. júna 2021. Starosta na úvod po-
vedal, že obyvatelia, ktorí sa zúčastnili verejného prerokovania, boli 
okrem dvoch všetci proti tomuto zámeru. Naopak, tí, ktorí prišli z mesta 
Šaľa, boli všetci za projekt a podľa jeho názoru boli ich vystúpenia ko-
ordinované. Dnes je priestor na rozhovor o výhodách a nevýhodách 
projektu, lebo investor mal možnosť projekt prezentovať a obyvatelia 
k nemu zaujali postoj. PaedDr. Suba, PhD. vyslovil názor, že projekt 
má byť transparentne posúdený ministerstvom a navrhol počkať si na 
toto stanovisko. On a členovia jeho komisie o projekte transparentne 
diskutovali, ale niektorí poslanci už zaujali odmietavé stanovisko. Podľa 
neho jej predčasné zavrhnúť tento projekt. R. Hrabovský bol toho ná-
zoru, že najhorší spôsob nakladania s odpadmi je skládkovanie, tesne 
za ním spaľovanie, ale ako teda nakladať s odpadom? Na skládke v 
Rumanovej je množstvo odpadu, ktorý zapácha, produkujú sa dioxíny, 
aspoň raz ročne skládka horí, on neverí, že toto je ekologické. Staros-
ta odpovedal, že keď sa začnú zhovárať o ekológii, on s tým problém 
nemá, lebo v tejto oblasti aktívne  vystupuje 20 rokov. Potom si ale 
treba povedať, že nezastupujeme našu obec, riešme skládky v Ruma-
novej, Kalnej či Kolte. Preňho je dôležité zastupovať obyvateľov obce, 
treba sa zaoberať tým, čo sa nachádza tu.Ing. Gašpierik povedal, že 
po návšteve spaľovne vo Viedni viacerí z nich spočiatku schvaľovali 
túto investíciu, ale dozvedeli sa nové skutočnosti, napr. to, že v Európe 
takéto zariadenia sa budujú vo veľkomestách, nie v takomto malom 
regióne. Obec začína riešiť aj zber kuchynského odpadu, aj dôsledné 
triedenie je cesta na zníženie množstva odpadu. Starosta pripomenul, 
že v časoch, keď obec začínala vydávať kompostéry, Priatelia Zeme 
roztriedili odpad zo smetných nádob a až 45% tvoril práve kuchynský 
odpad, našli sa tam mrazené pizze vrátane obalu, čokoláda, ale aj pra-
sacia hlava. Keby sa vďaka triedeniu toto množstvo znížilo len o 20%, 
aj to je úspora.  
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. informoval, že bol na verejnom preroko-
vaní v Šali, kde viacero ľudí stálo okolo pána, o ktorom sa dozvedel, že 
je to pán Hegyi, s ktorým on aj ostatní poslanci mali webinár o tomto 
projekte. Poslanci podľa neho dostali od europoslanca Hojsíka a  pána 
Hegyiho zavádzajúce informácie. On považuje za dôležité, že projekt 
Centra cirkulárnej ekonomiky je slovenská investícia. Keď riziká potvrdí 
projekt posudzovania vplyvov na životné prostredie, zmení svoj názor, 
ale predtým by dal tomuto projektu šancu. Osobne má informácie, že 

spaľovanie je lacnejšie ako skládkovanie. Dodal, že v Seliciach sa má 
postaviť plazmová spaľovňa a tam sme nenamietali, hoci je podstatne 
nebezpečnejšia ako tento projekt. 

Odpovedal mu Mgr. Berecz, povedal, že obci skončí zmluva so zvozo-
vou spoločnosťou, bude potrebné verejné obstarávanie, po jeho ukon-
čení sa bude cena za tonu odpadu pohybovať v rozpätí 50 – 60 eur za 
tonu. V Košiciach, kde je spaľovňa, je už dnes cena 72 eur bez DPH. 
Starosta načrtol aj skutočnosť, že cirkulárna ekonomika je model, ktorý 
má byť súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, na jeho konci je spaľova-
nie. Podľa starostu je relevantné to, že spaľovne v zahraničí dodávajú 
teplo do miliónových miest, v ktorých sú aj situované, ale nevie, či Duslo 
potrebuje a využije toto teplo. Pokiaľ ide o plazmu, ministerstvo nás 
nepripustilo ako dotknutú obec, hoci sme o to písomne požiadali, preto 
sme nemohli dať stanovisko k tomuto projektu. Starosta ďalej povedal, 
že ak v Seliciach postavia takúto spaľovňu a sprevádzkujú ju, bude 
prezidentom, lebo nikde na svete nie je takáto spaľovňa, ktorá by aj 
fungovala. 
Ing. Gašpierik povedal, že ho oslovili občania, ktorých postoj k navrho-
vanej činnosti je silne negatívny PaedDr. Suba, PhD. uviedol, že roz-
hodne relevantný orgán, a môže sa napokon stať, že investor odíde a 
CCE postaví v Trnave. Mgr. Vargová povedala, že skládkovanie je síce 
dnes lacnejšie, ale cena sa v budúcnosti zvýši a to je aj správne, aby sa 
odpad prestal skládkovať.  Slovensko dnes nemá kapacity na spaľova-
nie, ani na recykláciu, ale keď začneme budovať viac spaľovní, určíme 
smer, ktorým sa bude uberať nakladanie s odpadmi v budúcnosti.
PaedDr. Suba, PhD. povedal, že pokiaľ sa dočíta v stanovisku odborní-
kov, že projekt je škodlivý pre životné prostredie, povie nie. Rád by však 
udržal šancu na korektnú spoluprácu s investorom. Môže sa stať, že mi-
nisterstvo projekt schváli a naša obec bude posledná, ktorá bude mať 
z toho nejaké benefity. R. Hrabovský zareagoval na slová prednostky 
úradu, niekde staré skládky rozobrali, keď nebolo čím kŕmiť spaľovne, 
na to máme cementárne. Energetické zhodnocovanie nie je perpetuum 
mobile, ale na konci zostane voda a elektrická energia. Je tu podnik, 
ktorý ju vie využiť. Starosta uviedol, že obec od začiatku zaujala k pro-
jektu CCE neutrálne stanovisko, práve preto, aby nebola ovplyvnená 
verejná mienka, čakali sme na verejné prerokovanie. On však hneď na 
začiatku povedal svoj súkromný názor, načrtol to aj na verejnom pre-
rokovaní. Namiesto toho, aby sa chránilo životné prostredie, priniesol 
pokrok do odpadového hospodárstva, povedalo sa, že v r. 2035 bude-
me tvoriť menej odpadu, sa bavíme o tom, že konzumný spôsob života 
je dobrý, že stále máme odpad kam vyhadzovať. Naše deti a vnuci sa 
budú pýtať tak, ako sa dnes pýtame my, keď sa hovorí o Dusle, že sme 
mali možnosť výstavbu ovplyvniť a neurobili sme nič, povedal starosta. 
R. Hrabovský namietal, že technológia za 30 – 50 rokov sa vymení za 
novšiu, ale skládka tu bude neustále, PaedDr. Suba, PhD. doplnil, že 
na území obce sa skutočne veľa robí v oblasti životného prostredia, ale 
štátny systém je nefunkčný. Poslanec povedal, že nechce polemizovať, 
investor prišiel so zámerom a nemal by doňho hovoriť niekto, kto mu 
nerozumie.
Zástupca starostu Ing. Hlavatý sa vyjadril, že nie je odborníkom na túto 
problematiku, prečítal si podklady z ministerstva aj od pána Hegyiho, 
ktorého za odborníka určite považuje. Slovensko má už dnes dosta-
čujúce kapacity na spaľovanie, ale nesmeli by sme dovážať odpad zo 
zahraničia, náš odpad mieri na skládky a zahraničný sa spaľuje. Ak sa 
postaví táto spaľovňa, dovezie odpad z okruhu 50 km, pritom z okresu 
Šaľa ho bude len 10% a z Trnovca nad Váhom snáď 2%. Aj z tohto 
projektu budeme my trpieť 90% emisií, tie postihnú našich obyvateľov, 
pritom odpad bude zo širokého okolia. Je to nespravodlivé voči obča-
nom našej obce, a úlohou poslancov je práve chrániť ich záujmy. 
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. upozornil, že ministerstvo v prvej fáze 
zámer len posúdi, až potom bude rozhodovať. Ing. Gašpierik povedal, 
že je veľa vecí, v ktorých súhlasí s názorom PaedDr. Subu, PhD., ale 
niektoré emisie sa v dôsledku investičného zámeru zvýšia až o 100%. 
Jeho názor je, aby sa záťaž, ktorú tu máme, nezvyšovala. Ing. Ábrahá-
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mová sa vyjadrila, že počas návštevy spaľovne vo Viedni im investor povedal, že pokiaľ 
ide o rezíduum z popolčeka, to sa predá, ale dnes tu riešime, že sa bude skládkovať ako 
nebezpečný odpad. Takisto deklarovali, že súčasné skládky by sa mohli odstrániť, na ve-
rejnom prerokovaní však odznelo, že najbližších 50 rokov sa to robiť nebude. K. Tusková 
dodala, že pokiaľ spoločnosť nemá uzavretú zmluvu, tak si môže povedať, tu je voľné 
odkalisko, uložíme popolček tam. Ing. Gašpierik uviedol, že mnohí obyvatelia sú presved-
čení, že popolček skončí práve tu. K. Tusková sa vyjadrila, že ľudia majú negatívny postoj 
a spaľovňu tu nechcú. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že ľudia, s ktorými sa zhováral on, 
vnímali investíciu pozitívne, K. Tusková konštatovala, že možno projekt sám o sebe nie je 
zlý, ale nie je vhodný k nám. Mgr. Berecz pripomenul, že od začiatku avizoval, že sa chce 
spýtať na názor obyvateľov, ale najskôr nemali dosť informácií, dnes je však po verejnom 
prerokovaní, takže informácie už majú, preto je priestor riešiť, či v tejto veci vyhlásiť refe-
rendum, pretože sa zhovárame o dlhodobej investícii. Ing. Gašpierik doplnil, že ľudia, s 
ktorými sa zhováral on, boli taktiež proti spaľovni, nemohol by sa im pozrieť do očí, keby 
obec dala súhlas len preto, že referendum by bolo prípadne neplatné. 
Starosta ho upozornil, že obec dáva stanovisko k zámeru, K. Tusková uviedla, že aj ona 
má skúsenosť, že väčšina občanov je proti. PaedDr. Suba, PhD. vyslovil názor, že záleží 
aj na tom, aké aktivity má ten-ktorý poslanec, on sa stretáva s okruhom rybárov a poľov-
níkov, tí sú za. On osobne, kým nemá podklady, nepovie áno ani nie, to je podľa neho 
korektné. R. Hrabovský prisvedčil, že aj podľa jeho skúseností sú obyvatelia za projekt. 
Ing. Gašpierik uviedol, že medzi výhody tejto investície patrí 200 novo vytvorených pra-
covných miest, zvýhodnená, resp. lepšia cena pri spracovaní odpadu, vzdelávanie detí, 
hoci myšlienka, že práve spaľovňa vzdeláva deti v oblasti environmentálnej výchovy, je 
scestná. Projekt by možno prilákal aj ďalších investorov, PaedDr. Suba, PhD. doplnil 
medzi výhody zníženie globalizácie, výhodou je aj silný partner v nadväznosti na iné 
podnikateľské subjekty, šetrenie verejných zdrojov, podpora športu a kultúry, aj kompen-
začné opatrenia, ktoré by investor mohol podporiť, ako je výsadba alejí, remízok, pravda, 
sú tu aj negatíva. 
Mgr. Vargová konštatovala, že edukovanie detí je možno výhodou, podpora športu a 
kultúry je dobrá, kedysi ich podporovalo aj Duslo, ale keď prídu ťažšie roky, toto sú prvé 
veci, ktoré sa škrtajú, takže na takúto podporu sa spoľahnúť nedá. PaedDr. Székházi 
Hlavatá povedala, že je poslankyňou len krátku dobu, ale pohybuje sa po obci, stretáva 
sa s ľuďmi a všetci sú proti spaľovni. Pokiaľ ide o environmentálnu výchovu, zvládne ju 
každý učiteľ, nepotrebujeme na to spaľovňu. Naša obec už dnes triedi 62% odpadov, 
približujeme sa k európskej hranici. 
D. Marček sa pripojil k diskusii, aj on bol vo Viedni a to, čo videl, sa mu páčilo, a toto 
povedal našim obyvateľom. Dnes sa však aj on sa prikláňa k tomu, aby prevádzka v 
okrese Šaľa nebola. Hlavným dôvodom sú emisie z komína a to, že nevieme, čo bude s 
odpadom. R. Hrabovský povedal, že spaľovňu nechceme, ale najhorším spôsobom sa 
odpadu zbavíme u niekoho iného doma. 
Ing. Gašpierik povedal, že nechápe, prečo obec, ktorá spĺňa európske limity, má dovážať 
odpad z okruhu 50 km a strpieť spaľovňu. R. Hrabovský sa spýtal, prečo majú v Kolte, 
Rumanovej a inde skládky, Ing. Hlavatý povedal, že na to majú poslancov, to nech riešia 
oni. PaedDr. Suba, PhD. uviedol, že odpad a emisie sú globálne, emisie nebudú najväč-
šie tu, to je tak, že niekto má záhradu čistú, ale odpad hádže k susedom. Mgr. Berecz 
povedal, že sa ešte prihlásil pán Bicek, zástupca investora.
Ing. Bicek poďakoval za priestor, ktorý dostal, veril, že keď bude poslancov edukovať, vy-
svetľovať im, ukáže im prevádzku vo Viedni, nepremôže ich strach. V tom, že poslancov 
nepresvedčil, vidí svoje osobné zlyhanie. Je smutné, že sa zastupiteľstvo takto rozdelilo 
a chce v tejto veci referendum. Vo vedľajšom katastri nie sú ani námietky, prečo obec 
nedá námietku aj k plazme? Rumanová má skládku, na ktorú ročne pribúda množstvo 
odpadu, aj oni triedia, ich odpad je možno 0,5% kapacity skládky. Je potrebná solidarita, 
odpad musí niekde byť. Navrhol stretnutie s autormi štúdie, ktorú poslanci vypočuli, lebo 
v Šali bol autor pristihnutý pri niekoľkých klamstvách.Vie, že projekt vyvoláva emócie a 
konflikty, rád by občanom vysvetlil jednotlivé problematické body ešte predtým, ako bude 
referendum. Poďakoval aj za spoluprácu pri verejnom prerokovaní. Starosta reagoval na 
slová Ing. Biceka, povedal, že ak niekoho obviňujeme zo zavádzania, treba povedať, že 
podobné praktiky používa aj investor, povie A a nepovie B. My v obci vieme, čo je znečis-
tené životné prostredie. On osobne hovorí od samého začiatku o referende a pokiaľ ide 
o plazmu, nie je pravda, že k nej nie sú námietky, obce sa spojili a bojujú proti tejto spa-
ľovni. Povedali, že to zvládnu aj bez našej podpory, veď takáto technológia nikde nefun-
guje. Určite súhlasím, povedal starosta, že skládkovanie je svinstvo a obce, ktoré majú 
skládky, tým trpia, ale majú z toho obrovský príjem do rozpočtu. Keby bola schválená 
daň z emisií bol by tento rozhovor o inom. Obyvateľ R. Láng povedal, že keby obyvatelia 

mali pred 70 rokmi možnosť, určite by výstavbu Dus-
la odmietli, hoci aj vtedy im sľubovali benefity ako 
kúpalisko, ihrisko, kino....nič z toho nemáme.
Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo nesúhlas so záme-
rom na vybudovanie spaľovne v našom okrese a od-
poručilo pripraviť podklady na vyhlásenie referenda. 
22. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva sa konalo 21. júna a viac sa o ňom dočítate 
v budúcom čísle našich novín. Na tomto zasadnutí 
poslanci schválili vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na 
rekonštrukciu sochy sv. Tekly a vyhlásenie referenda 
vo veci investičného zámeru na vybudovanie spaľov-
ne. Viac nájdete na strane 5.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na na-
šom webovom sídle www.trnovecnadvahom.sk                                                           
I. Mesárošová
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Zákon o obecnom zriadení priznáva obyvateľom obce okrem práva voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volený aj 
právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum) a právo zúčastňovať sa na zhromaždeniach 
obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. Referendum je jednou zo základných foriem priamej demokracie. Platnosť 
výsledkov miestneho referenda je upravená priamo v zákone o obecnom zriadení: „Výsledky miestneho referenda sú platné, ak 
sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov miestneho referenda.“

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V TRNOVCI NAD VÁHOM
na svojom 22. zasadnutí dňa 21. júna 2021

1. prerokovalo návrh na vyhlásenie miestneho referenda vo veci investičného zámeru „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) 
Šaľa“
2. vyhlasuje miestne referendum v zmysle § 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení nasledovne:
a. otázka, ktorá sa predkladá oprávneným voličom na rozhodnutie, znie:  Súhlasíte s výstavbou „Centra cirkulárnej ekono-
miky (CCE) Šaľa“ v našom okrese?
b. miestne referendum sa uskutoční dňa 4. septembra 2021 od 7.00 hod. do 22.oo hod. v Miestnom kultúrnom stredisku. 

Výsledky platného referenda slúžia ako dôležitý podklad pri rozhodovaní príslušných orgánov štátnej správy. Vzhľadom na sku-
točnosť, že v prípade vybudovania Centra cirkulárnej ekonomiky (spaľovne) v okrese Šaľa sa jedná o investičný zámer, ktorý 
na niekoľko desaťročí ovplyvní život v našej obci a jej okolí, považovalo obecné zastupiteľstvo za potrebné prostredníctvom 
miestneho referenda sa dozvedieť názor občanov obce. 
I. Mesárošová

Dobrovoľná zbierka
V extraviláne našej obce smerom na Selice sa nachádza socha, o existencii ktorej niektorí obyvatelia možno ani nevedia. Pred-
stavuje zriedkavé vyobrazenie prvomučeníčky sv. Tekly. Socha je spomínaná už vo vizitácii farnosti z roku 1841 a nepoznáme 
meno toho, kto ju zhotovil, ani meno jej darcu. Poznáme však historický názov tejto časti extravilánu, ktorý sa aj v súčasnosti 
nazýva Tekla a pod týmto menom je uvedený aj na mape z 2. vojenskom mapovania z rokov 1819 – 1869. 
Sv. Teklu poškodilo dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov a potrebné je aj odstrániť neodborné sekundárne zásahy . 
Socha bola zaradená medzi pamätihodnosti našej obce a snahou samosprávy obce je zachovať ju pre budúce generácie. 

Na svojom 22. zasadnutí preto Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom vyhlásilo dobrovoľnú zbierku a ustanovilo 
podmienky tejto zbierky takto:

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240
Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly nachádzajúcej sa v 
extraviláne obce Trnovec nad Váhom
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom
Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 01.7.2021 do 31.12.2021

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky: 
1.Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare  IBAN:  SK11 0200 0000 0000 1822 0132 s označením 
„dobrovoľná zbierka“
2.Vložením  hotovosti  do  prenosnej  pokladničky,  označenej  „Dobrovoľná  zbierka  na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly“ 
umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:
Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý 
bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsled-
ku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Všetci darcovia, budú po rekonštrukcii pozvaní na slávnostné odhalenie sochy sv. Tekly. Potrebné je napísať do poznámky pre 
príjemcu okrem označenia „dobrovoľná zbierka“ aj svoje kontaktné údaje, resp. zapísať sa do zoznamu darcov v kancelárii 
prvého kontaktu obecného úradu. Srdečne ďakujeme.
I. Mesárošová                                                                         
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Z čínnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

prebehol zber veľkoobjemového odpadu

pokračovala rekonštrukcia chodníkov - Jatovská

údržba a kosenie verejnej zelene pokračovali 
v obci aj v miestnom cintoríne

stále pokračuje aj rekonštrukcia pódia v MKS...
 vedúci úseku TVZaOH Štefan Fábry 

VÝZVA PRE OBČANOV NA VYZDVIHNUTIE SI KOŠÍKA 
NA KOMPOSTOVANIE

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) 
obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“). Rozsah BRKO, ktoré je obec 
povinná triediť: 
1. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len „BRO z kuchyne“) okrem toho, 
ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 
2. jedlé oleje a tuky z domácností,
3. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej 
len „BRKO zo záhrad“).
V našej obci máme zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a to 
formou domáceho kompostovania alebo kompostovania v obecnej kompostárni na 
zbernom dvore. Jedlé oleje a tuky môžu občania taktiež odovzdať na zbernom dvore.
Od 01. júla 2021 zavádzame aj pilotný zber kuchynského biologicky rozložiteľného od-
padu. Tento zber je určený len pre občanov (domácnosti). Nie je určený pre zariadenia 
spoločného stravovania, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby ako prevádz-
kovateľov kuchyne.
Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť zberu kuchynského bioodpadu priamo z do-
mácností nie je ekonomicky účelné zabezpečovať systém zberu z domácností. Preto 
sme sa rozhodli v pilotnom zavedení zberu a spracovania kuchynského bioodpadu 
distribuovať do každej domácnosti košík na kompostovanie a 25 ks bio vrecúšok. Po 
naplnení bio vrecúška môže občan toto vrecko ďalej odovzdať do hnedej zbernej ná-
doby. Hnedé nádoby budú umiestnené na zbernom dvore, ako i pri bytových domoch. 
Jedná sa o pilotný projekt. V prvom polroku budeme najmä monitorovať množstvo vy-
zbieraného kuchynského odpadu a zapojenie sa Vás, obyvateľov našej obce do tohto 
typu zberu. Následne podľa výsledkov prehodnotíme spôsob zberu, ako aj množstvo a 
umiestnenie zberných nádob.
Priebeh zberu:
Každá domácnosť dostane zdarma košík na bioodpad a 25 ks kompostovateľných vre-
ciek. Po naplnení vrecka môže občan toto vyniesť do hnedých 120 l nádob, ktoré budú 
umiestnené na určených miestach. Zberová spoločnosť 1 x týždenne zabezpečí vývoz 
týchto 120 l hnedých nádob a ich výmenu za dezinfikované a hygienizované nádoby.
ČO PATRÍ DO NÁDOB NA KUCHYNSKÝ ODPAD?
Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia
Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
Kávové a čajové zvyšky
Vajcia a vaječné škrupiny
Starý chlieb a pečivo
Zvyšky jedál
Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky...)
Mäso, ryby
Mliečne výrobky (bez obalu)
Potraviny po záruke (bez obalu)
Do hnedej nádoby je zakázané hádzať plastové vrecká s výnimkou kompostovateľných 
bio vreciek.
Zoznam stojísk:
Zberný dvor
Bytový dom súp. č. 1
Bytový dom súp. č. 78
Bytový dom súp. č. 303
Bytový dom súp. č. 501
Bytový dom súp. č. 584
Bytový dom súp. č. 741
Bytový dom súp. č. 914
Bytový dom súp. č. 993

Občania si môžu vyzdvihnúť košík na kompostovanie a kompostovateľné vrecká v kan-
celárii 1. kontaktu na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom počas úradných hodín. 
Pre každú domácnosť je určený 1 košík na kompostovanie a 25 ks kompostovateľných 
vreciek zdarma.
                                                         Mgr. Nikoleta Vargová
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Objektívna zodpovednosť 

Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa okrem iného do zá-
kona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zavádza možnosť pre obce 
riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla za dodržia-
vanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, 
ktoré prevádzkuje. Zákon č. 146/2021 Z. z. nadobudol účinnosť dňa 
1. mája 2021.
Obec, resp. obecná polícia môže takto riešiť porušenia pravidiel 
cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel. Podstata 
inštitútu objektívnej zodpovednosti spočíva v tom, že nie je potrebné 
pri porušení zákazu státia alebo zastavenia zisťovať vodiča vozidla 
resp. riešiť priestupok na mieste, ale po vyhotovení dokumentácie 
najmä fotografickej je možné zaslať rozkaz o uložení pokuty priamo 
držiteľovi vozidla. Výška pokuty je daná zákonom a nemožno ju zvý-
šiť ani znížiť. Výška pokuty je 
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) 
(zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli 
a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi) alebo 
bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom 
mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako 

je uvedené v písmene a) (zákaz zastavenia a státia podľa §25 alebo 
zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo do-
pravného značenia)
V prípade ak zodpovedná osoba, ktorej bol zaslaný rozkaz o uložení 
pokuty uhradí túto pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, ponuka 
sa znižuje o jednu tretinu. 
V súvislosti s touto novelou upozorňujeme držiteľov motorových vo-
zidiel na nutnosť dodržiavať ods. (1) a (2) § 25 zákona č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke.
Nie je v našom záujme ukladať pokuty a zasielať našim občanom 
rozkazy o uložení pokuty, avšak je potrebné si uvedomiť, že nespráv-
nym parkovaním častokrát ohrozujeme ďalších účastníkov cestnej 
premávky, blokujeme prejazd ulíc pre záchranné zložky a vytvárame 
nebezpečné situácie na našich cestách. Príslušníci obecnej polície 
sa v prvom kroku zamerajú najmä na upozornenie vodičov a držite-
ľov vozidiel na nesprávne parkovanie, ale v prípade, ak sa priestu-
pok bude opakovať, budeme musieť pristúpiť aj k nepopulárnemu 
ukladaniu pokút. Preto vás týmto prosíme, aby ste boli ohľaduplní 
a aj za cenu zníženia osobného komfortu, parkovali svoje vozidlá v 
rámci možností vo svojich dvoroch.
Mgr. Nikoleta Vargová

Správa z činnosti Obecnej polície za obdobie 
01/2021 - 06/2021

Činnosť Obecnej polície Trnovec nad Váhom za obdobie od 01/2021 
do 06/2021 môžem nazvať veľmi špecifickou a to nielen z hľadiska 
činnosti obecnej polície, ale aj z hľadiska všetkých občanov obce, 
nakoľko pandémia nového koronavírusu COVID-19 od marca 2020 
poznačila chod bežného života v obci.
Činnosť obecnej polície za dané obdobe zabezpečovali 4 príslušníci 
obecnej polície, z toho jeden príslušník je dlhodobo práceneschop-
ný. Príslušníci obecnej polície kontrolovali dodržiavanie verejného 
poriadku a preventívne pôsobili v uliciach obce a to hliadkovou 
činnosťou vo večerných a nočných hodinách. Dbali na ochranu ži-
votného prostredia a na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v 
uliciach a na verejne prístupných miestach a plnili pokyny starostu 
obce.
Za uvedené obdobie boli príslušníci obecnej polície privolaní k ro-
dinným nezhodám, z ktorých jeden prípad sa skončil útokom na 
jedného príslušníka obecnej polície. Celá záležitosť sa postúpila 
štátnej polícii, nakoľko išlo o trestný čin útoku na verejného činiteľa. 
Ďalšie prípady rodinných nezhôd boli na mieste vyriešené uložením 
blokovej pokuty. Ďalej objasnili trestný čin krádeže, ktorý bol taktiež 
následne postúpený štátnej polícii. 
Príslušníci obecnej polície boli privolaní aj k viacerým dopravným 
nehodám, kde po príchode účastníkom dopravnej nehody poskytli 
prvú pomoc. Vyrozumeli všetky záchranné zložky a do odstránenia 
dopravnej nehody zotrvali na mieste a riadili bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. Jednou z dopravných nehôd, kam boli príslušníci 
obecnej polície privolaní, bola zrážka cyklistu s vlakom, ktorá, bohu-
žiaľ, skončila tragicky.
Obecnej  polícii bolo nahlásených viacero prípadov, kedy príslušníci 
obecnej polície boli privolaní k osobám dezorientovaným a zjavne 
pod vplyvom alkoholu. Tieto osoby na verejnosti vzbudzovali verej-
né pohoršenie. Týmto osobám sa privolala rýchla záchranná služ-
ba, nakoľko príslušníci obecnej polície nemohli vylúčiť , či osoby 
neutrpeli nejaké zranenie. Po vyšetreniach sa následne tieto osoby 
dopravili domov.
Príslušníci obecnej polície riešili niekoľko prípadov nedovoleného 
pohybu psov. Nakoľko v niektorých prípadoch sa nepodarilo vy-
pátrať majiteľov, boli psy odchytené a uložené do záchytnej klietky 

obce a po potrebných úkonoch ich prevzali pracovníci útulku. 
Z ďalších priestupkov na úseku životného prostredia riešili príslušní-
ci obecnej polície nelegálne uloženie odpadu. V jednom z prípadov 
sa nám v súčinnosti s Obecnou políciou Selice podarilo zistiť pá-
chateľov, ktorým sa na mieste uložila bloková pokuta a páchateľovi 
priestupku sa nariadilo odpratanie daného odpadu na miesto na to 
určené. 
V neposlednom rade by som chcel vyzdvihnúť prácu príslušníkov 
obecnej polície, ktorá vyplývala z nariadení vlády SR a ÚVZ SR  o 
dodržiavaní protiepidemiologických opatrení a to hlavne v nutnosti 
prekrytia horných dýchacích ciest nosením rúšok a dodržania záka-
zu vychádzania. Za tieto priestupky bolo uložených niekoľko bloko-
vých pokút. Na základe hlásení občanov sa príslušníci obecnej polí-
cie zaoberali aj kontrolou dodržiavania povinnej karantény, tu sa jej 
podozrenie nepotvrdilo. Príslušníci obecnej polície sa zúčastňovali 
pravidelných testovaní Covid-19 na odberných miestach v obci, kde 
zabezpečovali verejný poriadok a dbali na dodržiavanie všetkých 
hygienických opatrení. 
V budúcnosti sa plánuje rozšíriť kamerový systém v obci, pretože 
jedným z bezpečnostných aspektov je monitorovanie verejných 
priestranstiev obce a kamerový systém by efektívne napomáhal pri 
objasňovaní priestupkov na úseku verejného poriadku a v doprave 
a v iných správnych deliktoch.
V poslednom rade by som chcel vyzdvihnúť prácu príslušníkov 
obecnej polície, ktorí v niekoľkých prípadoch neváhali konať aj v 
čase svojho osobného voľna, čím prispievajú k pocitu bezpečia oby-
vateľov obce v každodennom živote.
Úlohou obecnej polície do ďalšieho obdobia je pôsobiť nielen re-
presívne, čiže postihovať protiprávne konanie, ale snažiť sa aj o 
preventívnu činnosť. Príslušníci obecnej polície budú naďalej pri-
spievať k predchádzaniu a znižovaniu kriminality, zvyšovať právne 
vedomie čo najširších vrstiev obyvateľstva, predchádzať neprí-
jemným udalostiam, dbať o ochranu životného prostredia, chrániť 
majetok obce a občanov. V rámci možností sa plánuje realizovať 
prevencia kriminality a iných sociálno-patologických javov hlavne na 
základnej škole.

por. Gabriel Réső
zástupca náčelníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom 
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Obecný úrad informuje...
13. júna 2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov, ktoré sa robí raz za 10 rokov. V tomto roku sa po prvý raz 
konalo výlučne prostredníctvom elektronických formulárov. 
Podľa Štatistického úradu SR prináša toto sčítanie nenahra-
diteľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných 
podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Údaje je možné vyu-
žiť pri plánovaní novej infraštruktúry, teda napr. pri budovaní 
ciest a parkovísk, zariadení poskytujúcich služby, ale aj od-
dychových zón alebo detských ihrísk. 
Pre asistované sčítanie, ktoré mohli využiť najmä seniori a 
tí, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami, boli v našej 
obci okrem dvoch stacionárnych asistentov na kontaktnom 
mieste, ktorým bol obecný úrad, aj dvaja mobilní asistenti 
sčítania. 
Do sčítania sa v Trnovci nad Váhom zapojilo celkove 89,16 
%, teda 2575 obyvateľov.

.................
Mnohí obyvatelia našej obce radi zaženú smäd vodou z 
artézskych studní. Dnes sú funkčné už len dve, ale vzhľa-
dom na ich obľubu obec pravidelne dáva robiť rozbor vody 
z týchto studní. Výsledky posledného rozboru určite potešia 
všetkých, ktorí vodu pravidelne požívajú. Voda v obidvoch 
artézskych studniach je zdravotne nezávadná a vhodná na 
pitie a osvieži nás najmä počas slnečných dní.

.................
Kultúrne pamiatky predstavujú významnú zložku prostredia 
a tvoria nenahraditeľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. 
Zároveň sú aj odrazom vývoja ľudskej spoločnosti, ich stav a 
ochrana je svedectvom záujmu obyvateľov, ale aj samosprá-
vy. Preto obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu 
kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom. Jednou z 
úloh tejto komisie bolo aj  vypracovanie zoznamu pamätihod-
ností obce.
Tento zoznam poslúži ako podklad na ochranu historického 
dedičstva, na ochranu pred svojvoľnými zásahmi do historic-
kých objektov a ako podklad pre ich obnovu. Členovia komi-
sie navrhli do zoznamu zapísať tieto objekty:

kostol Premenenia Pána 
socha sv. Floriána
socha sv. Tekly
administratívna budova – bývalá fara
dva kamenné kríže v cintoríne
kamenný kríž obetiam cholery
socha sv. Jána z Nepomuku
Lurdská kaplnka v miestnom cintoríne
kostol sv. Ladislava v Hornom Jatove
zvony v miestnej zvonici 
hrobka rodiny Pirkerovcov v Hornom Jatove

Pokiaľ ide o zvonicu, obec požiadala o jej vyhlásenie za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku, podobne pomníky padlým v miest-
nom cintoríne a pamätník generála Goliana sú zapísané do 
Ústrednej evidencie vojnových hrobov. 
Vážení obyvatelia, v prípade, že máte nejaký návrh alebo pri-
pomienku k zoznamu, kontaktujete nás osobne, telefonicky 
na čísle 0910 395 599 alebo e-mailom na adrese kniznica@
trnovecnadvahom.sk
Za všetky postrehy a nápady vopred ďakujeme. 
                                         I. Mesárošová

Veľkonočná výzdoba
Začiatok roka kultúre neprial, nemohli sme organizovať kultúrne podujatia, kto-
ré sme mali naplánované. Preto sme sa rozhodli urobiť aspoň niečo, čo odvráti 
naše myšlienky od myšlienok na koronavírus a neustále testovanie. Hoci to v 
našej obci nie je zvykom, rozhodli sme sa urobiť veľkonočnú výzdobu a privítať 
tak tieto sviatky jari.
Šikovné ruky pani učiteliek, detí zo základnej školy, ale aj členiek nášho Klubu 
JDS si poradili s touto úlohou a vymaľovali či inak vyzdobili krásne veľkonočné 
vajíčka. Zavesili ich na pestré stužky a mohli sme začať s výzdobou. Na strom 
pri obecnom úrade vešali kraslice zamestnanci obecného úradu, ale ten v par-
číku na námestí vyzdobili vlastnoručne deti z našej školy so svojimi pani učiteľ-
kami. Podľa ohlasov sa táto výzdoba páčila a kto vie? Možno sa nám podarilo 
založiť novú tradíciu...

V parku pribudla knižná búdka
Len čo zasvieti slniečko, stáva sa detské ihrisko v parku obľúbeným miestom 

pre mamičky s deťmi. 
Môžu si tam posedieť a 
sledovať svoje ratolesti 
pri hre. Preto sa práve 
tento park stal miestom, 
na ktoré sme umiestnili 
prvú knižnú búdku v našej 
obci. Tieto knižné búdky 
sú v mnohých mestách a 
obciach, ukladajú sa do 
nich knihy, ktoré už ma-
jitelia prečítali. Umiest-
nením do takejto knižnej 
búdky dostanú knižky 

druhú šancu, možnosť osloviť ďalšieho čitateľa. 
Z knižnej búdky si môžete knižku požičať, posedieť si na lavičke a začítať sa do 
nej. V prípade, že vás zaujme, pokojne si ju vezmite a prečítajte ju. Ak chcete, 
nechajte si ju a nahraďte ju inou, alebo ju do knižnej búdky môžete vrátiť. Našou 
snahou je umiestniť v obci viac takýchto búdok, aby knihy nekončili v zbere.

Stavanie mája
Už niekoľko rokov komisia športu, školstva, mládeže a kultúry v spolupráci s 
obecným úradom a členmi DHZ Trnovec nad Váhom organizuje stavanie mája. 
Obvykle k nemu patrí hudba, smiech, občerstvenie, ale predovšetkým ľudia, 
ktorí sa dobre zabávajú. Hoci tento rok nebolo takéto tradičné stavanie mája 
možné, členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru sa ochotne podujali, 
že májový stromček na námestí postavia. Pomohli aj zamestnanci nášho obec-
ného úradu, ktorí májku aj krásne vyzdobili. Vďaka nim sa pestro vyzdobený 
stromček stal počas tohto najkrajšieho jarného mesiaca neodmysliteľnou sú-
časťou nášho námestia.

8. máj – deň víťazstva nad fašizmom
Druhá svetová vojna bola najrozsiahlejším konfliktom v našich dejinách. V tejto 
vojne zahynulo 45 – 60 miliónov ľudí, okrem vojakov zaplatili životom aj milióny 
civilných obyvateľov. Za šesť rokov jej trvania boli zničené celé mestá a obce, 
boli spáchané nenapraviteľné škody na kultúrnom dedičstve a majetkoch oby-
vateľov. V Európe sa vojna skončila kapituláciou fašistického Nemecka 8. mája 
1945 a my si tento deň pripomíname ako Deň víťazstva nad fašizmom.
V sobotu, 8. mája 2021 pri príležitosti 76. výročia skončenia vojny sa starosta 
obce Mgr. Oliver Berecz, poslanci Rastislav Hrabovský a Katarína Tusková, 
náš farský administrátor ThDr. Anton Solčiansky a kultúrna referentka obce zú-
častnili na pietnom akte položenia venca k pamätníku padlých obyvateľov na 
miestnom cintoríne a uctili si tak pamiatku všetkých obetí tejto vojny.

I. Mesárošová  
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Vyčistime si svoju obec
Každoročne pri príležitosti Dňa Zeme sa organizácie a združenia 
pôsobiace na území obce, ako aj angažovaní obyvatelia zapoja do 
podujatia „Vyčistime si svoju obec“. V tomto 
roku vzhľadom na pandémiu bolo potreb-
né dodržiavať opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva, preto sme túto akciu zorga-
nizovali inak ako po minulé roky.
Zapojili sa poľovnícke združenie Durmutz, 
Nimród, členovia Slovenského rybárskeho 
zväzu, FK Dynamo, zamestnanci a žiaci 
Základnej školy s materskou školou Tr-
novec nad Váhom 302, pracovníci a deti 
materskej školy, poslanci obecného zastu-
piteľstva, pracovníci administratívy obec-
ného úradu, ale aj dobrovoľníci z radov 
obyvateľov obce. 
Všetkým, ktorí mali záujem sa zapojiť, sme poskytli možnosť pre-
vziať si vrecia na zber odpadu v kancelárii prvého kontaktu. Zároveň 

mohli prostredníctvom našej aplikácie zaslať fotografie a súradnice 
miesta, kde vrecia s odpadom nechali, ak sa nerozhodli odovzdať 
ich na zbernom dvore.

Poľovníci a rybári si vyčistili každý svoj 
revír a vyzbierali tony odpadu. Členovia 
PO Durmutz okrem toho zasadili 100 
stromčekov. Stromčeky – lipy a javory - 
zasadili aj pracovníci obecného úradu, 
bol to sponzorský dar od poslanca NSK 
pána Andrášiho. 
Ako vždy, podstatnú časť odpadu tvorili 
plasty, papier, sklo, plechovky od najrôz-
nejších nápojov, teda veci, ktoré sa dajú 
kedykoľvek odovzdať pri zbere triedené-
ho z domácností. Je to naozaj zarážajú-
ce. 
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa 

do tohto podujatia zapojili a ukázali, že im prostredie, v ktorom všet-
ci žijeme, nie je ľahostajné.         I. Mesárošová

Pastoračné obrátenie farského spoločenstva 
v službe evanjelizačného poslania Cirkvi

a odovzdávanie štafety pastoračnej služby
Vážení spoluobčania, milovaní bratia a sestry,
V tomto príhovore chcem hovoriť o veľmi aktuálnej téme pre naše 
farské spoločenstvo, ktoré však tvorí integrálnu súčasť spoločen-
stva občanov Trnovca nad Váhom. Od toho, ako farské katolícke 
spoločenstvo žije svoje poslanie, ktoré spočíva v posväcovaní a 
rozvoji prostredia, v ktorom žije, výrazne závisí aj rozvoj Trnovca 
nad Váhom, medziľudských vzťahov v ňom. Je to dané už tým, že 
my, katolíci, tvoríme  63% obyvateľov obce, a spolu s evanjelikmi a 
reformovanými kresťanmi tvoríme vyše 67%. Náš Pán a Spasiteľ 
Ježiš Kristus nám kresťanom hovorí: „... vy ste soľou Zeme“ (Matúš 
5,13); „ ... vy ste svetlo sveta ...“ (Matúš 
5,14); „... vy ste kvasom ...“. Máme pri-
nášať dobré a trvanlivé ovocie prikázania 
lásky: „Nové prikázanie vám dávam, aby 
ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy 
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ 
(Ján 13,34-35). Tí druhí nás, samozrejme, 
poznávajú podľa ovocia, aké prinášame: 
„Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, 
kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom 
nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemô-
že rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý 
neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí 
ich poznáte.“ (Matúš 7,17-20)
Aby sme boli tými, ktorí a ktoré prispievame k obnove a rozvoju 
miestneho spoločenstva, musí platiť latinské. „Ecclesia semper re-
formanda!“ – „Cirkev sa musí neustále obnovovať – obracať - re-
formovať!“.  Pastoračné obrátenie je jednou zo základných tém sú-
časnej etapy dejín a evanjelizácie, aby sme napĺňali príkaz nášho 
Zmŕtvychvstalého Majstra: „Choďte teda, učte všetky národy a krsti-
te ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta.“ (Matúš 28,19-20)
Ak sme realisti v dnešnej covidovej dobe, tak veľkým nebezpečen-
stvom v dnešnom svete, poznačenom vtieravou ponukou konzu-
mizmu, je sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho 

srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolova-
ného svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do vlastných záuj-
mov, nezostane v ňom miesto pre druhých, chudobní a núdzni tam 
už nemajú priestor, Boží hlas nepočuť, ustane sladká radosť z jeho 
lásky, vyhasne entuziazmus pre konanie dobra. Aj veriacim hrozí 
vážne a trvalé riziko. Mnohí mu prepadnú a premenia sa na hnevli-
vých, nespokojných ľudí bez života. Toto však nie je cesta plného a 
hodnotného života; toto nie je Božia vôľa pre nás; toto nie je život v 
Duchu Svätom, ktorý vyviera zo srdca vzkrieseného Ježiša Krista. 
V našom farskom spoločenstva sa to tiež prejavuje. Preto pozývam 
každého kresťana tu v Trnovci, nech už sa nachádzate v akejkoľvek 
situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom; na každo-
denné, neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby si niekto 
myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, pretože nikto nie je vylú-

čený z radosti, ktorú daruje Pán. Toho, kto 
je ochotný riskovať, Pán nesklame, a keď 
niekto čo len malým krôčikom vykročí ku 
Kristovi, zistí, že on ho už očakával s otvo-
reným náručím. 
Toto je ten okamih moderných dejín obce i 
nášho farského spoločenstva, keď Ježišovi 
Kristovi treba povedať: „Pane, dal som sa 
oklamať; tisícmi spôsobmi som utekal pred 
tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som 
obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. 
Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma znova 
do svojho zachraňujúceho náručia.“ Bolo by 
nám len na osoh vrátiť sa k Ježišovi, keď 

sme stratení. Musím zdôrazniť: „Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním; 
to sa skôr my unavíme prosením o jeho milosrdenstvo. Ten, kto nás 
pozval odpúšťať „sedemdesiatsedemkrát“ (Matúš 18, 22), dáva nám 
príklad: On sám odpúšťa sedemdesiatsedemkrát. Znovu a znovu sa 
vracia, aby si nás naložil na plecia. Nik nám nebude môcť zobrať 
dôstojnosť, ktorú nám dáva táto nekonečná, neustála Láska. On 
nám umožňuje zdvihnúť hlavu a začať odznova; s nehou, ktorá nás 
nikdy nesklame a ktorá nám vždy vie prinavrátiť radosť. Neutekajme 
od Kristovho vzkriesenia, nepokladajme sa za porazených, nech už 
sa stane čokoľvek.“
Farnosť v Trnovci nad Váhom má od 14. storočia dlhú históriu, ktorú 
sa usilujeme objavovať, a od svojich počiatkov zohrávala zásadnú 
úlohu v živote miestnych kresťanov i obce. Zriadenie farnosti a jej 
spravovanie je vždy odpoveďou na konkrétne pastoračné potreby 
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priblížiť Evanjelium Božiemu ľudu cez ohlasovanie viery a vysluho-
vania sviatostí. Vždy to  zároveň súvisí s počtom kňazov ktorých má 
diecézny biskup k dispozícii. 
Farnosť, ktorú viditeľne predstavuje bohoslužobné miesto - kostol, 
je znakom trvalej prítomnosti Vzkrieseného Ježiša Krista uprostred 
svojho ľudu. Územné usporiadanie farnosti sa však dnes musí kon-
frontovať so špecifickou črtou súčasného sveta, v ktorom rastúca 
mobilita a digitálna kultúra rozširujú pastoračné možnosti i vzťahy 
medzi farnosťami a ich spravovanie. Farnosť ako živé spoločenstvo 
veriacich je zasadená do tohto kontextu v ktorom sa čoraz menej 
vníma pripútanosť k určitému územiu či spoločenstvu. Napr. sa to 
prejavuje tým, že rodiny nekrstia vo svojej farnosti, prvoprijímajúci 
a birmovanci chcú ísť na prvé sväté prijímanie či birmovku v rámci 
školského kolektívu a nie v rámci farnosti (tak mnoho detí nejde  v 
Trnovci nad Váhom, ale v Šali), obdobne mnohé páry z Trnovca nad 
Váhom sa sobášia mimo farnosť. 
Pápež Benedikt XVI. hovorí: „Farnosť je maják, ktorý vyžaruje svetlo 
viery, a tým napĺňa najbližšie opravdivé túžby ľudského srdca, pre-
tože dáva životu jednotlivcov a rodín zmysel a nádej!“ Pápež Fran-
tišek nás pozýva: „Farnosť prostredníctvom všetkých svojich aktivít 
povzbudzuje a formuje svojich členov, aby boli činní v evanjelizácii“.
Naša Farnosť Premenenia Pána v súčasnosti riskuje, že opakovanie 
základných činností a aktivít, ktoré sú však dnes výrazne obmedze-
né a zúžené na občasnú účasť na svätej omši, avšak bez prijíma-
nia sviatosti zmierenia a uzdravovania a sviatosti eucharistie – sa 
stane stále viac neplodným pokusom o prežitie, ktorý nemá žiadny 
vplyv na život konkrétnych ľudí. Ak farnosť nežije duchovnou dyna-
mikou modlitby, spojenou so základnou evanjelizáciou v rodinách, 
vystavuje sa riziku, že sa stane štruktúrou zahľadenou iba do seba 
a skostnatenou, ktorá ponúka niečo, avšak bez evanjeliovej príchuti, 
misijného zápalu, skúsenosti nádeje a uzdravovania osôb a vzťahov.
Pri čítaní Skutkov apoštolov si môže každý z nás uvedomiť, aký veľ-
ký význam mali pre prvé farské spoločenstvá Cirkvi Božie slovo a 
modlitba. Božie slovo a modlitba sú základným pokrmom, ktorým 
sa živia Ježišovi učeníci a učeníčky, zhromaždení okolo Márie, Ježi-
šovej matky. Je preto životne nevyhnutné pre naše spoločenstvo v 
Trnovci nad Váhom, aby sme Sväté Písmo v rodinách čítali, a aby 
sa rodiny stretali na modlitbách. Tak, ako sa rozpadne každá rodina, 
v ktorej členovia pravidelne spolu nestolujú, tak sa stane neživota-
schopnou farnosť, kde sa v rodinách nemodlí a nečíta Sväté písmo. 
Spoločné slávenie Eucharistického tajomstva vo svätej omši je až 
nadstavbou a vrcholom celého kresťanského života. Samozrejme, 
že predstavuje podstatný okamih pri vytváraní farského spoločen-
stva. Je to spoločné zídenie sa farskej rodiny okolo Pánovho stola, 
na spoločnom stolovaní. Je to dôležitý moment, kde sa spolu ďakuje, 
chváli, oslavuje, kde sa prihovára i prosí. Na svätej omši sa jednot-
livci ale najmä spolu ako spoločenstvo otvárajú pre živú prítomnosť 
Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého Pána.
Ako nám pripomína pápež František vo svojom liste Radujte sa a 
plesajte (Gaudete et exultate, 2018) jednotlivci, i spoločenstvo far-
nosti, sme ohrozovaní dvoma falzifikátmi cesty svätosti a lásky, ktoré 
nás môžu zviesť zo správnej cesty: gnosticizmus a pelagianizmus, 
ktoré sú  dnes alarmujúco aktuálne a prítomné aj vo Farnosti Trno-
vec nad Váhom. V prípade gnosticizmu ide o abstraktnú vieru, len 
intelektuálnu, tvorenú poznatkami, ktoré ale ostávajú vzdialené od 
každodenného života. Mnohí povedia „Verím!“, ale ich život a sprá-
vanie sa nelíši v ničom od neveriacich. Pelagianizmus vedie človeka 
k tomu, aby sa spoliehal na vlastné sily a ignoroval pôsobenie Ducha 
Svätého a moc Sviatostí.
Výsledkom vplyvu oboch heréz je, že aj keď ľudia sú pokrstení, 
sú poznačení: sústredenosťou na seba, svoju rodinu, ľahostajnos-
ťou, uzavretím jednotlivca do seba až do stupňa odmietania tých 

druhých. Preto ak má dôjsť k obnove a obráteniu (reforme) v našom 
spoločenstve, je znovuobjavenie modlitby Otče náš a znovuobjave-
nie bratstva a sesterstva z neho vyplývajúce zásadné. Kresťanský 
život a evanjelizácia úzko súvisí s kvalitou medziľudských vzťahov. 
Farské spoločenstvo je povolané rozvíjať skutočné a opravdivé 
„umenie blízkosti“. Farnosť môže byť miestom a životným prostre-
dím, kde sa prekonáva osamelosť, ktorá dnes postihuje životy mno-
hých ľudí, ako aj svätyňou, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí po 
láske, aby vládali pokračovať v ceste životom, smerujúc spolu všetci 
do Otcovho Domu.
Odkedy som prišiel do farnosti opakujem: „Otec arcibiskup ma poslal 
sem modliť sa, tak mi to dovoľte, a  ak máme budovať farské spolo-
čenstvo, z celého srdca vás pozývam, modlite sa so mnou“., Všimol 
som si, že pre mnohých akoby existovala len modlitba prosby (keď 
má niekto problémy), či až prosíkania si. No základná modlitba, ku 
ktorej som vás okrem svätej omše pozýval, je modlitba vďakyvzda-
nia chvály, ku ktorej som Vás pozýval v nedeľu popoludní (večerné 
chvály a Adorácia. Ďakujem každému osobne i všetkým, ktorí ste 
za 11 mesiacov môjho pôsobenia v Trnovci toto pozvanie prijali. A 
prichádzali ste sa modliť posvätný ruženec pred sv. omšou, litánie, 
prichádzali ste na adorácie (poklony). Zapojili ste sa do Deviatnikov, 
procesií, Roku svätého Jozefa. Roku rodiny atď. 
Viac ráz som hovoril, že som sem bol poslaný ako farský adminis-
trátor a nie ako farár, a je preto treba – ak chcete mať vo farnosti 
farára – aby ste sa za neho modlili. Mnohým je to žiaľ, jedno, ale to 
nie je jedno. Posledný kňaz, ktorý tu pôsobil vo funkcii farára, bol. 
O. Karol Schönwiesner. Po ňom všetci už boli farskí administrátori. 
A tak sme sa tu za deväť rokov vystriedali piati. Ak chce mať spo-
ločenstvo veriacich v Trnovci farára, je nutné sa za to v rodinách aj 
modliť. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa do modlitieb v rodinách 
za trnoveckého farára zapojili. Pozývam všetkých katolíkov i všet-
kých ľudí dobrej vôle, ktorí sa modlíte, modliť sa za to, aby Trnovec 
nad Váhom mal svojho farára.
Dňa 29. júna 2020, keď som vo farnosti - na Hornom Jatove - slúžil 
prvú svätú omšu, Svätá Stolica (Vatikán) vydala novú inštrukciu Pas-
toračné obrátenie farského spoločenstva v službe evanjelizačného 
poslania Cirkvi. V nej sa v bode VIIIb Farský administrátor píše: „Ak 
nie je možné bezprostredne pristúpiť k menovaniu farára, je určenie 
farského administrátora ... ide v skutočnosti o úrad, ktorý je svojou 
povahou prechodný a vykonáva sa pokiaľ nie je vymenovaný nový 
farár. Preto je nelegitímne, aby bol vymenovaný farský administrátor 
a ponechaný na dlhé časové obdobie, viac ako rok ....“ (s.36)
Dekanát v Šali prechádza v tomto období náročnou reformou a pre-
stavbou farskej pastorácie. Farnosť Selice bola od tragickej smrti 
farára v r. 1973 vyše 45 rokov spravovaná ex curendo z Trnovca. 
Posledných 30 rokov boli v Trnovci nad Váhom farári a farskí admi-
nistrátori Slováci  s nízkou úrovňou ovládania maďarského jazyka. 
Hoci v Seliciach, čo sa týka katolíckeho spoločenstva, je vyše 40% 
Slovákov, nie sú tam slovenské sväté omše. Ak hovoríme o percen-
tách Slovákov a Maďarov vo farskom spoločenstve je nutné brať do 
úvahy, že percentá nezodpovedajú percentám národností v rámci 
celej obce. Tak v Trnovci nad Váhom podľa sčítania obyvateľov z 
2011 je Maďarov vyše 18%, avšak vo farskom spoločenstve je to 14-
15%. Pritom svätá omša v maďarskom jazyku doteraz bola tri razy 
do týždňa (utorok, štvrtok, nedeľa). O danej otázke som hovoril s 
viacerými dekanmi maďarskej národnosti a aj s generálnymi vikármi 
diecézy. Zhodujeme sa na tom, že je nutné, aby veriacim maďar-
skej národnosti mali vysluhované sviatosti v spisovnej maďarčine. 
To však nebude možné v každej farnosti. Preto sa pristúpilo už v 
r. 2020 k tomu, že Selice boli oddelené od Trnovca nad Váhom, a 
spravuje ich kňaz maďarskej národnosti, ktorý mal svoju formáciu v 
Maďarsku. Teraz pri zmene pána dekana v Šali, ktorý bol slovenskej 
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národnosti, prichádza o. Nagy Péter, maďarskej národnosti. Tak budú mať 
veriaci z Trnovca nad Váhom, ktorí budú chcieť liturgiu a Sviatosti v spisov-
nej maďarčine, 7 km do Selíc a 7 km do Šale.
K zmenám dochádza aj vo farnosti Šaľa-Veča a farnosti Trnovec nad Vá-
hom. V oboch farskí administrátori ukončujú svoje pôsobenie, a prechádza-
jú pôsobiť do iných diecéz, a mimo riadnu farskú pastoráciu. Do farnosti 
Veča prichádza nový farský administrátor (r. 1973), ktorý bude od 1. júla 
spravovať ex curendo aj farnosť Trnovec nad Váhom. Nastáva obdobná si-
tuácia ako po tragickej udalosti v Seliciach. Po tragickej udalosti v Trnovci 
nad Váhom v r. 2020 prechádza farnosť pod správu susednej farnosti. Ak 
som doteraz prosil, aby sa farníci v Trnovci nad Váhom  modlili za nového 
farára, tak vás o to prosím ešte nástojčivejšie.
Na záver môjho pôsobenia v tomto spoločenstve, aj v obci, Vám všetkým zo 
srdca ďakujem za prijatie, vytváranie vzťahov, ktoré umožňovali aj napriek 
covid-obmedzeniam kráčať spolu a pomáhať si v živote. Neodchádzam pre-
to, že by mi tu bolo zle. A prosím, aby sa vo vzťahu k Trnovcu nad Váhom 
nehľadali žiadne negatívne dôvody môjho odchodu. Žiadne nie sú. A ak by 
predsa len niekto také „našiel“, určite sa bude mýliť a mohol(a) by pomýliť aj 
iných. Moje životné krédo i vzťah k tomuto spoločenstvu Obce i Farnosti som 
vyjadril v predošlých dvoch príspevkoch v Trnoveckých novinách. Homíliu, 
ktorá bola na Veľkú noc 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=snP3Z-
0Ca6fo, od 18 do 36 min.; a https://www.youtube.com/watch?v=ZQGzbK4_
jDk, od 39 do 49:25 min;), prijmite prosím ako môj duchovný testament pre 
toto spoločenstvo. Čo sa týka spoločenstva obce ďakujem predovšetkým 
Mg. Oliverovi Bereczovi, za bratské a priateľské prijatie, taktiež všetkým 
pracovníkom obecného úradu, zastupiteľstvu, pracovníčkam a klientom 

Domu opatrovateľskej 
starostlivosti, miestnym 
hasičom. Všetkým ľu-
ďom dobrej vôle, s kto-
rými som mohol zdieľať 
pozdrav, úsmev, dobrú 
radu ... Odchádzam do 
Nitrianskej diecézy, a 
budem poverený du-
chovnou službou pútni-
kom v diecéznej svätyni 
sv. Andreja-Svorada a 
Benedikta na Skalke 
pri Trenčíne, najmä 
vysluhovaním Sviatosti 
zmierenia a uzdrave-

nia. Pokiaľ vás tam potulky Považím zavedú, rád vám budem k dispozícii. 
Neodnášam si len šiltovku FK Dynama Trnovec nad Váhom, ale ako hlavnú 
spomienku 29. máj a 12. jún s prvými svätými prijímaniami 14 detí. Ich roz-
žiarené srdcia, tváre i spev,  i radosť rodičov a zvlhnuté oči matiek a otcov.
Novým farským administrátorom Farnosti Trnovec nad Váhom je otec Mgr. 
Vladimír Šimúnek (1973) pochádzajúci z Bánova. Bol vysvätený za kňaza r. 
2002, spolu s trnoveckým rodákom mgr. S. Illéšom. Prichádza z Banskobys-
trickej diecézy. Doteraz pôsobil v Zlatých Moravciach, Bratislave. Naposledy 
16 rokov v Hronských Kosihách. 
Obaja sme radi, že sa naplnil jeden z našich pastoračných snov. Obaja 
sme mohli spolu priviesť k oltáru prvoprijímajúce deti 12. júna. Tým druhým 
je, aby sme na začiatok jeho pôsobenia boli spolu pri svätej omši pri 
oltári 3.júla o 15:00 v H. Jatove, a 4.júla o 9:30 v Trnovci nad Váhom. Tak 
môžeme vyjadrili kontinuitu, bratské spoločenstvo a našu spoločnú túžbu, 
aby farské spoločenstvo v Trnovci nad Váhom bolo modliacim sa spoločen-
stvom na ceste pastoračného obrátenia v službe evanjelizačného poslania 
Cirkvi a takto si odovzdávali štafetu pastoračnej služby.

V modlitbách vás obaja žehnáme
brat Anton a brat Vladimír 

Otec Vladimír pri požehnávaní novej budovy pošty 
v H. Kosihách

Deň Zeme

„Beda, kto v mori vidí iba vodu,
kto nepočuje nemú prírodu,
kto v skalách vidí iba skaly.“

_____
Andrej Sládkovič

Tak ako každý rok si na našej škole pripomíname významný, 
ekologicky motivovaný sviatok - Deň Zeme,  tak ani tento 
rok nebol výnimkou. Keďže nám Deň Zeme pripadol na štvr-
tok, 22. apríla, rozhodli sme sa niesť celý týždeň v znamení 
osláv toho výnimočného dňa. Žiaci prvého stupňa a žiaci 8. a 
9. ročníka mali počas týždňa naplánované rôzne aktivity na 
podporu a uvedomenie si, že sme súčasťou tejto jedinečnej 
planéty a preto je nevyhnutné starať sa o ňu a chrániť ju.
Žiaci mali možnosť prostredníctvom krátkych filmov a do-
kumentov spoznať krásy našej planéty a v rámci tried klásť 
otázky a viesť rozhovory na tému ochrany životného pros-
tredia. Všetky predmety boli tematicky prepojené s Dňom 
Zeme, či už vo formách pracovných listov či kvízov.
Na dolnej chodbe bola počas celého týždňa umiestnená in-
teraktívna nástenka, ktorá žiakom priblížila najvýznamnejšie 
možnosti v rámci ochrany prírody a Zeme, či už je to separova-
nie, recyklácia, kompostovanie, šetrenie energiami či ochra-
na živočíchov. Žiaci mohli s nástenkou pracovať, odkrývať  a 
dopĺňať jednotlivé úlohy a dozvedieť sa tak nové informácie 
ako chrániť a pomáhať našej Zemi. V rámci interaktívnej 
nás tenky 
mali žiaci 
m o ž n o s ť 
individuál-
ne napísať 
v l a s t n ý 
sľub či že-
lanie našej 
p l a n é t e . 
Ž i a k o m 
sa práca 
s interak-
tívnou ná-
stenkou veľmi páčila a zapojili sa všetky ročníky. 
So žiakmi tretieho ročníka sme vyčistili školský záhon a vy-
siali k levanduli aj nechtík lekársky. Každý prispel pomocnou 
rukou, žiaci boli radi opäť vonku na slnku a mali radosť zo 
spoločnej práce a spoločného výsledku. 
Štvrtáci si silu a húževnatosť prírody vyskúšali vo svojej trie-
de a do téglikov si vysadili zdravé bylinky, na ktorých si už o 
pár dní môžu pochutnať. 
Žiaci 8. ročníka skrášlili okolie školy vysadením rôznych 
kvetov a založením kvetinových záhonov, do ktorých vysiali 
zmesi pre rôzne opeľovače.
Presne na Deň Zeme bola pre žiakov školy pripravená roz-
hlasová relácia, odkiaľ sa dozvedeli množstvo zaujímavých 
informácií o našej modrej planéte a mohli si tak rozšíriť svoje 
vedomosti.
V tento deň sa žiaci každej triedy, vyzbrojení vrecami a ru-
kavicami, vybrali vyčistiť svoju obec a okolie. Každá trieda 
nabrala iný smer cesty a spoločnými silami sa nám podarilo 
nazbierať štyri vrecia plné odpadkov. Starší žiaci vyčistili od 
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odpadkov okolie Váhu a Ameriky. Za vynaložené úsilie boli žiaci od-
menení medailou s nápisom Malý ochranár, ktorej sa veľmi tešili a 
hrdo ju nosili ešte aj na druhý deň.
Nesmieme zabudnúť spomenúť ani našich najmenších z Mater-
skej školy, ktorých pani učiteľky vedú k ochrane prírody už od útle-
ho veku. Škôlkari si spoločne poupratovali školský dvor, pohrabali 
popadané vetvičky a šišky a vyšantili sa vonku na slniečku.
Myslím si, že hovorím za všetkých učiteľov, keď poviem, že týždeň 
v znamení Dňa Zeme, ochrany a aktivít na  záchranu  našej vzác-
nej planéty sa úspešne vydaril. Každý priložil ruku k dielu, nikto 
nechcel stáť bokom. Už aj najmladší chápu, prečo musíme dávať 
pozor a neznečisťovať si životné prostredie, v ktorom sami žijeme. 
Veď naša Zem je široko-ďaleko jediná planéta, na ktorej sa dá žiť.
Nech každý deň je dňom Zeme!

Týždeň detskej radosti v MŠ 2021
V našej materskej škole sa Medzinárodný deň detí oslavuje celý 
týždeň. Tento školský rok bol opäť poznačený „Covidovými“ opat-
reniami, ktoré sa nevyhli aj našej materskej škole. S niektorými 
deťmi sme sa stretli až po úplnom obnovení chodu materskej školy. 
Mnohých akcií sme sa museli nedobrovoľne vzdať. Pri plánovaní 
Týždňa detskej 
radosti 2021 
sme s progra-
mom ani na 
chvíľu neza-
váhali. Aspoň 
čiastočne sme 
dobehli za-
meškané.  Po-
čas týždňa od 
31.5.2021 do 
04.6.2021 sme 
mali  spoločné 
akcie, zároveň 
si jednotlivé triedy zvolili aj svoje triedne aktivity. V pondelok si 
každá trieda zvolila individuálny program. V utorok sme si pochut-
nali na miestnej zmrzline . V stredu nás navštívilo divadlo NaTraky 
s rozprávkou o Guľkovi Bombuľkovi, pri ktorom sa zasmiali nielen 
malí, ale aj my dospelí. V štvrtok smiech zo školského dvora vy-
striedali sirény hasičského a policajného auta. Najväčším zážit-
kom bolo, keď deti mohli vidieť a pochytať náradie, ktoré hasiči 
mali vyložené, vyskúšali prilbu alebo striekanie vody hadicou. V 
policajnom aute si vyskúšali zapnúť majáky, spustiť sirénu a nasa-
diť policajné putá. Počas týždňa sme mali aj diskotéku v maskách, 
športové aktivity u najmenších, deti si vyrobili rôzne čelenky, ná-
ramky priateľstva . Odmenou im neboli len vecné darčeky, ktoré v 
ten týždeň dostali, ale hlavne pocit radosti, neutíchajúci smiech,  
že sme  SPOLU opäť prežili a oslávili sviatok všetkých detí.  Ďa-
kujeme vedeniu ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom pri organizovaní 
tohto týždňa, pani učiteľkám jednotlivých tried za kreativitu a fle-
xibilitu, ďakujeme za vynikajúcu zmrzlinu Kamilovi Sejdini z Jad-
ranskej zmrzliny v Trnovci nad Váhom, miestnemu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru v Trnovci nad Váhom , že každoročne radi prídu 
medzi nás. Ďakujeme aj riaditeľovi okresného riaditeľstva PZ  v 
Šali plk. Mgr. Romanovi Révayovi za spoluprácu pri organizovaní 
MDD a to ukážkou policajnej techniky, ktorú každoročne prezentu-
je npor. Mgr. Juraj Zalúbel. 
Alexandra Takácsová

Môj prvý herbár
Príroda okolo nás je rozmanitá a čarovná. O tom sa mohli presved-
čiť aj žiaci 1. B 
triedy. Mesiac 
máj sa niesol v 
znamení pro-
jektu „ Môj prvý 
herbár “. Najprv 
v škole na vyu-
čovaní prvouky, 
spoznávali za-
ujímavé rastliny 
vo svojom okolí 
a učili sa o stav-
be ich tela a 
jednotlivých častiach. Následne aj so svojimi rodičmi vyhľadávali, 
zbierali, sušili a lepili rastlinky na prvý pohľad obyčajné. Rástli na 
každom kroku, nepovšimnuté, každodenné. Deti však zistili, že 
vďaka ich „obyčajnosti“, ale zároveň rozmanitosti, je naša príroda 
plná fascinujúcich druhov, ktoré aj liečia. Pridali k nim bylinky a 
liečivé rastlinky zo záhrad, lúk, lesov a polí a vytvorili si tak pa-
miatku v podobe herbára, ktorý vydrží roky. Pri jeho tvorbe sa učili 
láske k prírode, objavovali a spoznávali zaujímavé druhy, cibrili 
si trpezlivosť a iste zažili aj radosť a zábavu s rodičmi pri ich hľa-
daní. Názvy rastliniek písali vlastnoručne, veď počas celého roka 
objavovali krásu a dôležitosť písaného písma. Každý si zaslúžil 
jednotku a dokonca aj dve. 
Triedna učiteľka I.B Mgr. Martina Horváthová

Projekt Ľudské telo – IV.A
Vedeli ste, že...
...ľudské telo – tento zázrak je veľmi obdivuhodne utvorené ?
Posúďte sami:

• Celková dĺžka všetkých krvných ciev v ľudskom tele je asi 100 
tisíc km
• Počas celého ľudského života spracuje mozog človeka asi 150 

biliónov infor-
mácií
• Ľudská koža 
sa počas života 
úplne nahradí 
asi 1000 x
• Nechty na no-
hách rastú asi 
4x pomalšie ako 
na rukách
• Nervové im-
pulzy sa po-
hybujú  v tele 
rýchlosťou 90 m 

za sekundu
• Deti sa rodia bez jabĺčka. U detí sa objavuje vo veku 2-6 rokov
• Plocha ľudských pľúc je približne rovnaká ako plocha tenisového 
kurtu
• Biele krvinky žijú iba 2-4 dní, červené 4 mesiace
• Vaše srdce je približne rovnakej veľkosti ako keď si zovriete svoju 
päsť, cca 250 g.
• Srdce pumpuje krv v tele takým tlakom, že by dokázalo vystrek-
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núť krv až do výšky 4 poschodí
• Deti rastú najrýchlejšie počas jarného obdobia
• Oči počas života ostávajú rovnakej veľkosti, ale uši a nos rastú celý život
• Mozog je tvorený z 80% vodou
• Celé ľudské telo zo 70% vodou
• Srdce váži menej ako ½ kg
• Naše očné zreničky sa rozšíria, keď sa pozriem na niekoho, koho máme radi
Po informáciách o ľudskom tele pátrali žiaci 4.ročníka počas dištančného vzdelávania na 
internete  alebo v encyklopédiách. Vedomosti o krvnom obehu, srdci, tráviacej a dýchacej 
aj rozmnožovacej sústave človeka si vedia ľahko osvojiť, lebo ich táto téma zaujíma. Túto 
tému majú v osnovách prírodovedy žiaci tretieho aj štvrtého ročníka na I. stupni ZŠ. Štvrtá-
ci si po príchode na prezenčnú formu vyučovania urobili zo svojich pekných a zaujímavých 
projektov aj triednu výstavu svojich projektov.
Mgr. Ingrid Fülöpová – triedna učiteľka IV.A triedy

Rada školy pri Základnej školy s materskou školou Trnovec nad 
Váhom 302 – výsledky volieb

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v 
znení neskorších predpisov a na základe Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou 
sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 
o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  a na základe výzvy zriaďovateľa školy na 
uskutočnenie volieb členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 č. 135/2021 
zo dňa 10.05.2021 riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy pre nové funkčné obdobie 
2021 - 2025 v termíne 26. – 28. mája 2021.

Voľby sa uskutočnili v jeden deň (26.05.2021) pre pedagogických zamestnancov ZŠ, pe-
dagogických zamestnancov MŠ a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, tajným hla-
sovaním a vhadzovaním svojho hlasovacieho lístka do urny. 
Pre zákonných zástupcov MŠ sa uskutočnili voľby počas dvoch dní (27. – 28.05.2021) 
tajným hlasovaním a vhadzovaním svojho hlasovacieho lístka do urny. Pre zákonných 
zástupcov žiakov ZŠ sa uskutočnili voľby do Rady školy taktiež počas dvoch dní (27. – 
28.05.2021) online tajným hlasovaním cez portál Edupage  – rodičovské konto. 
Nakoľko sa volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, bol vyhlásený termín opa-
kovaných volieb. Pri opakovaných voľbách nie je podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny 
oprávnených voličov. Opakované voľby do rady školy pre zákonných zástupcov žiakov 
ZŠ sa konali v termíne od 31.05.2021 do 02.06.2021 online tajným hlasovaním cez portál 
Edupage – rodičovské konto.
Ustanovujúce zasadnutie novozvolených členov Rady školy sa uskutočnilo 09.06.2021, 
kde boli zvolení predseda a podpredseda Rady školy. Zápisnica je zverejnená na webovej 
stránke školy.

Novozvolená Rada školy, funkčné obdobie 2021 – 2025:
  
Predseda Rady školy Katarína Tusková za zriaďovateľa školy
Podpredseda Rady školy Rastislav Hrabovský za zriaďovateľa školy
Členovia Rady školy Ing. Monika Ábrahámová za zriaďovateľa školy

JUDr. Lucia Gašpieriková za zástupcov rodičov MŠ
Ing. Jaroslav Hlavatý za zriaďovateľa školy
Lucia Lacková za pedag. zamestnancov MŠ
Mgr. Mária Mészárosová za nepedag. zamestn. ZŠ a MŠ
PaedDr. Róbert Mittermayer za pedag. zamestnancov ZŠ
Mgr. Soňa Puskásová za zástupcov rodičov ZŠ
Silvia Tóthová za zástupcov rodičov ZŠ
Mgr. Silvia Zalúbelová za zástupcov rodičov ZŠ

Katarína Tusková

ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zo života 

Základnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska

Tak isto ako celý svet, celá naša spoloč-
nosť  aj naša organizácia bola od marca  
roku 2020 poznačená obmedzeniami sú-
visiacimi s vírusovou pandémiou. V tomto 
roku dopadlo takmer všetko inak, než sme 
si naplánovali. To, čo sme považovali za 
nemožné, stalo sa skutočnosťou. Prišiel 
Covid 19 a všetko postavil naruby. Zrušili 
sa naše pondelňajšie stretávania sa v klu-
be dôchodcov a tiež všetky naše pripravo-
vané a naplánované akcie. Po vypuknutí 
pandémie sa život neskutočne spomalil a 
reštartoval sa iba tento rok, keď prvú akciu 
sme mali 7.6.2021, keď sme zorganizovali  
stretnutie pre našich členov vo dvore kul-
túrneho domu. Pekné počasie sme využili 
aj na zahranie si petangu. Dňa 14.6.2021 
sme mali druhé stretnutie, zahrali sme si 
petang, zacvičili s Lindou a pohostili sa na 
dobrotách, ktoré pre nás pripravili naše 
členky, a hlavne sa porozprávali a konečne 
po dlhom čase sa videli.  Aj tento rok pri-
pravujeme mnohé zaujímavé akcie, prvou 
nádhernou akciou bude určite oslava výro-
čí narodenia jubilantov, našich členov, ktorí 

svoje jubileum oslávili ešte v roku 2020, 
keď z dôvodu pandémie bola pozastavená 
naša činnosť. Ďalej pripravujeme výlet do 
Podolia, kde sa nachádza Park miniatúr. 
Plánujeme naše aktivity iba na mesiac 
dopredu, aby nás niečo nepredvídateľné 
nezaskočilo.  Touto cestou chceme poďa-
kovať nášmu p. starostovi Mgr. Oliverovi 
Bereczovi a poslancom nášho Obecného 
úradu, ktorí podporujú našu organizáciu a 
prichádzajú medzi nás seniorov. Spoločne 
strávený čas pomáha všetkým, veselým, 
smutným, osamelým, ale aj tým ktorí majú 
pri sebe niekoho blízkeho, ale chcú byť 
bližšie aj k ostaným. Ďakujeme. 
Jolana Hečová



    14

ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Od jari do začiatku sezóny

V pokračujúcej pandemickej situácii sme pokračovali v prácach na 
zabezpečenie chodu organizácie a vykonanie potrebných prác v na-
šich revíroch tak, aby sa rybárska sezóna mohla otvoriť v zákonom 
stanovenom termíne.
Zvlášť dôležité bolo zabezpečiť vydávanie povolení na lov a príjem 
nových členov našej organizácie tak, aby boli dodržané všetky opat-
renia  v súvislosti so šírením ochorenia na koronavírus.
Poďakovanie v tomto smere patrí  hospodárovi Tomášovi Gyepesovi 
a Silvii Vinczeovej, ktorí túto úlohu zabezpečili k spokojnosti každé-
ho člena, ktorý je členom našej obvodnej organizácie.
Začiatkom apríla sa pri prístupovej ceste k lovnému revíru mŕtve ra-
meno Amerika III ( ďalej MR Amerika III)  vysadili tuje a kríky tak, aby 
zamedzili  vytvorenie cesty cez zelenú plochu mimo prístupovej ko-
munikácie. Za výsadbu a starostlivosť o 
vysadené stromčeky a kríky ďakujeme 
Patrikovi  Szabovi a Dianke Szabovej.
V polovici apríla sa zorganizovala bri-
gáda na  všetkých troch našich reví-
roch, ktorej sa zúčastnilo až 40 členov, 
rozdelených tak, aby sme dodržali stá-
le pretrvávajúce opatrenia. 
Na chovnom rybníku Vermek sa poko-
silo celé pobrežie a vykosila sa časť 
trstiny, ktorá sa kvôli zvýšenej hladine 
vody musela kosiť v brodiacich čiž-
mách, čo tiež sťažovalo túto prácu a z 
toho dôvodu časť pobrežia zostala ešte 
nepokosená. Veľkou pomocou pri tejto činnosti boli novozakúpené 
motorové nožnice na zastrihávanie živých plotov. Bez tohto náradia 
by sa táto práca nedala pri aktuálnom stave hladiny vody vykonať. 
Po vykosení trstiny sa táto musela vyhrabať, poviazať, a povynášať 
na pobrežie a pripraviť na odvoz. Nepoviazaná hmota po kosení sa 
vyhrabala, naložila do BIG-BAGOV a tiež povyťahovali na pobrežie 
a sústredila na odvoz, ktorý nám zabezpečili pracovníci obecného 
úradu. Aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu.
 Ďakujeme aj kolegom z MsO SRZ Šaľa, ktorí nám pri tejto práci 
vypomohli.
Na lovnom revíri MR Amerika III sa vyzbierali popadané suché ko-
náre zo zatrávnených plôch ,aby sa umožnilo strojové kosenie  a 
nepoškodilo sa kosiace ústrojenstvo. Vykonal sa orez a zastrihá-
vanie pobrežnej vegetácie, povyrezávali sa koreňové výhonky a z 
uplynulého roka vyrastené  náletové dreviny .Čiastočne sa upravili 
cesty- hlavne vyjazdené koľaje, ktoré sa zahrabali. Vyzbierali sa už 
tretíkrát od zimy odpadky a odviezli sa na separačný dvor. 
Na lovnom revíri mŕtve rameno Vízallás (MR Vízallás) sa vyzbiera-
li odpadky porozhadzované v príbrežnej vegetácii a odstránila sa 
nelegálna skládka stavebného odpadu, demontovaných autodielov, 
televízorov a nábytku pri výtokovom kanáli pri železničnej trati ve-
dúcej do Dusla a.s. Množstvo odtiaľ odvezeného odpadu vidieť v 
priloženej fotodokumentácii. Je to veľmi obľúbené miesto nejakých 
„podnikateľov“, kam vynášajú odpad zo svojho „podnikania“. Aj touto 
cestou upozorňujeme, že táto časť bola vyčistená a v spolupráci s 
obecnou políciou budú v okolí rozmiestnené zariadenia zachytáva-
júce pohyb a činnosť v tejto oblasti. Monitorovanie priľahlej oblasti 
bude zverejnené na tabuľke pod revírnou tabuľou.
Ďalšou, už nevyhnutnou prácou, ktorú bolo potrebné vykonať v tom-
to revíri, bolo vyzbieranie veľkého množstva plastových fliaš, ktoré 
boli naviate vetrom a doplavené vlnami do príbrežnej vegetácie. Po 
štyroch hodinách práce s dvoma člnmi sa vyzbieral jeden BIG-BAG 
plastov a iného odpadu a to len z jednej časti revíru.  Nevieme, čo 
a ako urobiť, aby sa toto neopakovalo. To nie sú doplavené plasty 

odniekadiaľ, ale LEN a LEN prinesené rybármi a tu zanechané na 
brehu, odkiaľ ich vietor sfúkol do vody, alebo aj zámerne rybármi 
hodené do vody. Aj tu upozorňujem, že tu  bolo všetko skutočne 
poctivo vyčistené a vyzbierané. Ak sa počas sezóny pri rybárovi náj-
du nejaké odpadky, budú považované za jeho a budeme požadovať 
ich okamžité odstránenie. Všetky zozbierané odpadky sa odviezli na 
zberný dvor na  triedenie a likvidáciu.
22.4.-  Deň Zeme, keď si každoročne pripomíname ohrozenia, ktoré 
prináša náš spôsob života pre život našej planéty. Všetci veľmi dobre 
vieme z rôznych dokumentárnych filmov,  správ, vedeckých konfe-
rencií, čo všetko život na planéte ohrozuje . Mnohí  z nás to berú tak, 
že  to sa mňa netýka, to je problém niekde inde, to nech riešia iní, 
atď. Môžeme mať takýto názor, ale v konečnom dôsledku budeme 
následky znášať všetci.
Nemusí byť každý z nás ochranár, aktivista a robiť veľké veci. Sta-

čí, keď začne každý s tým, že nezahodí 
obal od čohokoľvek v prírode, nevyne-
sie  svoj odpad do prírody, ale  len na 
to učené miesta, nebude zbytočne ku-
povať veci, ktoré v krátkom čase vyhodí 
a bude hľadať spôsob  ďalšieho využitia 
vecí, ktoré sám nepotrebuje . 
Keď bude čím viac ľudí, ktorí budú toto 
dodržiavať, je to cesta, ktorou je možné  
terajší stav postupne zmeniť.
Každý má možnosť niečo urobiť pre to, 
aby v našej prírode nezostávali odpady, 
s ktorými sa príroda nedokáže vyspo-
riadať.

Začiatkom mája sme si pripomenuli malé výročie - 10 rokov našej 
web stránky www.srztrnovec.sk.
Uplynulo už 10  rokov od  nášho zámeru založiť webovú stránku, na 
ktorej by sme vedeli našich členov, ale aj ostatných, ktorí  sa zaují-
majú o činnosť organizácií v našej obci, informovať o našej činnosti.
Počas týchto rokov sme v jednotlivých príspevkoch prinášali infor-
mácie nielen čo sa týkalo rybárstva, ale aj z činností a akcií, ktoré v 
širšom kontexte s týmto koníčkom súvisia a obohacujú spoločenský 
život a prostredie, v ktorom sa náš koníček vykonáva.
V jednotlivých príspevkoch na stránke, ako aj informáciami na strán-
kach obecných novín sme sa snažili jednoduchou formou vždy infor-
movať o aktuálnych problémoch a o ich riešení.
S rýchlo sa prebúdzajúcou prírodou sa zintenzívnila aj ďalšia brigád-
nická činnosť v našich revíroch.
Z každého revíru boli odobraté vzorky vody na rozbor a boli dodané 
do certifikovaného laboratória na rozbor. Po vykonaní rozborov a po 
ich vyhodnotení budeme mať údaje, ktoré sa porovnajú s predchá-
dzajúcimi rokmi. Dlhodobé sledovanie kvality vody a jej vhodnosti 
na chov  a život rýb je potrebné k tomu, aby sme do určitej miery 
vedeli reagovať v prípade nepredvídaných zmien a ľahšie našli pô-
vod týchto zmien.
Na lovnom revíri MR Amerika III sa upravili prístupové cesty, v kto-
rých sa vytvorili prejazdmi aut v jesennom, zimnom a jarnom období 
jamy a koľaje.
Za poskytnutú techniku na vykonanie týchto prác ďakujeme p. Pet-
rovi Suchému .
Z vody sa vyzbierali po zime uhynuté ryby a zakopali sa v blízkom 
lese. Tohtoročný úhyn bol prijateľný –uhynulo približne 25 ks rýb. 
Bolo to spôsobené tým, že jar bola oveľa chladnejšia ako v niekoľ-
kých predchádzajúcich rokoch a tým sa voda pomalšie prehrievala,  
čím bol vyrovnanejší pomer medzi postupne sa rozvíjajúcou imuni-
tou rýb po zime a tvorbou choroboplodných vírusov a baktérií.
Na lovnom revíry  MR Vízallás sa pokosila prístupová cesta. Pokosili 
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sa aj lovné miesta a okraj porastov vedľa prístupovej cesty tak, aby 
nezasahovali do cesty .Zabráni sa tým tomu, aby prechádzajúce vo-
zidlá jazdili po poľnohospodárske pôde a poškodzovali tu pestované 
porasty.
Na chovnom rybníku Vermek sa začalo aj s podporou obce už so 
4.etapou biologického odbahňovania. Účinnosť tohto spôsobu od-
bahňovania je evidentná v tom, že aj pri vysokých teplotách v minu-
lých rokoch nebol zaznamenaný žiadny kyslíkový deficit vo vode a 
ryby tieto obdobia prekonali bez úhynu.
Ďalšia sobota 16.5. bola po daždivom týždni prvým slnečným dňom.
Na lovnom revíri MR Amerika III sa pokosila stará trstina, ktorá sa 
pohrabala  a odviezla. Doviezol sa štrkopiesok na úpravu ciest, ktorý 
sa rozvezie na prístupové cesty ,aby sa vyrovnali diery a znížila sa 
prašnosť. Za dovoz štrkopiesku ďakujeme nášmu kolegovi Júliusovi 
Kárásovi.
Povyberali sa neresové hniezda pre zubáčov  a odložili sa na budúci 
rok.
Na oboch lovných revíroch MR Amerika 
III aj MR Vízallás sa vykonalo  kŕmenie 
rýb pšenicou. Zároveň to bolo krmivo aj 
pre jarnú násadu rýb.
Výdatné zrážky ,ktoré boli na celom 
Slovenku,  naplnili aj menšie či väčšie 
prítoky Váhu  v jeho povodí množstvom 
vody, ktorá sa postupne zlievala do 
hlavného toku. Sústava vodných diel 
na Váhu .-postupne zachytávala počia-
točný nápor vody  a tak zabránila vzni-
ku veľkých škôd na majetku.
18.-19.5.2021 táto už skrotená zápla-
vová vlna dorazila aj do dolného úseku Váhu, ktorý je našim revírom.
Lovný revír MR Amerika III je jediný lovný revír MsO SRZ Šaľa, kam 
sa dá regulovaným spôsobom dopustiť voda pri zvýšenej hladine 
vody vo Váhu.
Sledovaním hydrologického vývoja na Váhu sme posúdili, že určite 
bude vodný stav taký, že sa bude dať voda dopustiť a preto sme 
18.5.2021 o 15:00 hod. otvorili stavidlo na korune protipovodňovej 
hrádze pri údajoch SHMÚ Hlohovec Váh 365 cm a Šaľa Váh 296 
cm. Pri stále stúpajúcej tendencii -stavidlo na strane rybníka zostalo 
zatvorené, lebo hladina vody v rybníku bola v tom čase ešte vyššia 
ako hladina vody vo Váhu.
18.5.2021 o 23:30 hod.  pri údajoch SHMÚ Hlohovec  Váh 412 cm 
a Šaľa Váh 400cm sa otvorilo aj stavidlo na rybníku a začalo sa s 
napúšťaním vody.
Obe stavidlá boli uzatvorené 19.5.2021 o 13:30 hod. pri  stave 465 
cm  vodomerná stanica Šaľa VÁH a napúšťanie bolo ukončené. Na-

púšťalo sa do naplnenia tak, aby bolo ešte prístupné pobrežie na lov. 
Voda bola dopustená v pomerne krátkom čase cca 13 hodín.
Pri zvýšenej hladine Váhu sa ryby dostali aj do výtokového objektu 
z odkaliska Amerika, odkiaľ sa po poklese hladiny už nemohli dostať 
späť do toku.
23. a 30.5. sa čereňmi, vrhacou sieťou a pomocou elektrického agre-
gátu vylovilo z tohto objektu spolu 420 kg väčšinou karasa striebris-
tého. Vylovené ryby sa použili na zarybnenie lovného revíru MR 
Amerika III a lovného revíru Štrkovisko Kráľová. Pri výlove nám 30.5. 
pomohli aj kolegovia z obvodnej organizácie Kráľová nad Váhom , 
ktorí si na zarybnenie zobrali 200 kg vylovených rýb.
V predchádzajúci riadkoch ste si mohli prečítať, koľko práce sa vyko-
nalo predtým, ako sa 27.5.2021 vykonala už záverečná práca pred 
otvorením hlavnej rybárskej sezóny- zarybnenie revírov.
Aj napriek veľkým problémom s násadovými rybami na trhu  a opat-
reniam v súvislosti s pandémiou sa vďaka kompetentným  vykonalo 

zarybnenie tak ,ako bolo naplánované 
a všetky lovné rybníky  MsO SRZ Šaľa 
boli zarybnené tak ako bolo naplánova-
né.
Naše dva lovné revíry boli zarybnené 
nasledovne:
2-2400-1-1 Mŕtve rameno Amerika III: 
800 kg K3 +500 kg K2
2-2500-1-1 Mŕtve rameno Vízallás:       
800 kg K3
Revíry sa takto aj s obmedzeniami, 
ktoré zabránili konaniu rybárskych pre-
tekov, pripravili na otvorenie sezóny. 
Dúfame, že vynaložené úsilie všetkých, 

ktorí počas jari obetovali čas, prostriedky a úsilie na to ,aby  boli 
revíry takto pripravené, bude ocenené nielen loviacimi, ale aj všet-
kými, ktorí sem prídu za akýmkoľvek cieľom aspoň tým, že budú na 
pobreží udržiavať čistotu a poriadok.
Kultúrne prostredie by malo vplývať aj na kultúru človeka. Veríme, že  
je to skutočne tak a nebude sa opakovať to, čo po minulé roky, že po 
prvom týždni lovu bude potrebné vyzbierať  množstvo ponechaných 
odpadkov.
Záverom ešte raz ďakujeme všetkým členom aj nečlenom, ktorí sa 
zapojili  akýmkoľvek spôsobom do našej činnosti  a zabezpečili pek-
né prostredie v našich revíroch..
Členom prajeme úspešnú sezónu a veľa pekných loveckých  zážit-
kov.

Výbor Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom      

Voltižéri z Trnovca nad Váhom opäť s titulmi
Napriek prísnym epidemiologickým opatreniam otvorili voltižéri se-
zónu v Šali a to hneď Majstrovstvami západoslovenskej oblasti s 
rekordnou účasťou 70 cvičencov. Trnoveckí voltižéri z klubu JK FA-
RAO-Trnovec nad Váhom si odniesli  do Trnovca 6 titulov.
Prvý titul majsterky západoslovenskej oblasti sa podarilo získať v 
kategórii mladšie dievčatá Viktórii Kálmán na koni Furioso Uhřičický 
s lonžérkou Laurou Lenčéšovou. Titul vicemajsterky vybojovala jej 
tímová kolegyňa Sofia Hodúrová tiež na koni Furioso Uhřičický s tré-
nerkou Laurou Lenčéšovou.
Stálicou medzi majstrami je už ostrieľaný Jack Oláh na koni Furioso 
Uhřičický  s trénerkou Laurou Lenčéšovou ktorý aj tento rok obhájil 
svoj majstrovský titul z predošlých rokov v kategórii mladších chlap-
cov.
Prekvapením bol zisk titulu druhej vicemajsterky nováčika  Sary 

Klenhapell na koni Ejél Pluto s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou , 
ktorej sa oplatila tvrdá zimná príprava.
Aj v kategórii skupiny detí do 9 rokov obhájila skupina z JK Farao-Tr-
novec nad Váhom titul majstra  pod vedením Laury Lenčéšovej na 
koni Furioso Uhřičický v zložení : Jack Oláh, Lea Čičmišová, Sophia 
Hodúrová, Lucia Takáčová, Mia Bakošová a Dorotka Kázarová.
Ani skupina juniorov, ktorá sa skladá z detí od 10-18 nezostala v 
hanbe a po krásne predvedenej voľnej zostave v cvale  na koni Ejfél 
Pluto si odnášali titul vicemajstrov západoslovenskej oblasti. Pod ve-
dením Vladimíry Lenčéšovej  cvičili : Ema Dudonová, Tamara Zorić, 
Timea Súdorová, Sara Kleinhapell, Sára Slámová a Viktória Kálmán.
Týmto krásnym pretekom prialo aj počasie a deti po dlhšej pretekár-
skej pauze žiarili šťastím zo zisku medailí. Dúfame , že tohto ročná 
sezóna bude taká vydarená ako jej úvodné preteky... 
Ďakujeme Obci Trnovec nad Váhom za podporu. 
Vladimíra Lenčéšová
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Westernová jazdkyňa z Trnovca nad Váhom 

zvíťazila v Galante
Napriek prísnym epidemiologickým opatreniam sa podujal 
otvoriť tohtoročnú westernovú sezónu  tím Branislava Šabla-
túru na Ranči na Striebornom jazere v Galante. Ani nepriazni-
vé počasie neodradilo ambicióznych kovbojov a pohodlne sa 
so všetkými disciplínami schovali do priestrannej haly, ktorou 
tento ranč disponuje. Trnovec nad 
Váhom vyrazili reprezentovať dva-
ja jazdci rýchlostných disciplín  a to 
Ema Dudonová z OZ Golden Hor-
se a Andrej Ján Takáč z Dreamer 
Ranch .
V disciplíne Pole bending (beh 
okolo tyčí) v kategórii mládež do 
18 rokov dokázala zvíťaziť s fan-
tastickým časom 22,9 sek.  Ema 
Dudonová s koňom Little Gold 
Power z OZ Golden Horse. Druhé 
miesto obsadil tiež zástupca Tr-
novca nad Váhom, Andrej Ján Takáč  na koni My Exuisite Dre-
ams s časom 25,542 sek. V kategórii open  zvíťazila Veronika 
Kakošová s koňom Special First Filli z Popradu.
Druhou rýchlostnou disciplínou bol Barel race alebo beh okolo 
sudov, v ktorej v kategórii mládež vyhrala Hanka  Hajtmanová 
na koni Little step to bar. Zástupcovia Trnovca nad Váhom ob-

sadili: Andrej Ján Takáč 4.miesto a  Ema Dudonová 7.miesto. 
Nakoľko sú naši  westernoví jazdci vo veľmi mladom veku s 
mladými koníkmi, nie je ani toto umiestnenie hanbou. V ka-
tegórii open zvíťazil v tejto disciplíne Tamáš Takáč na koni 
Romeo z Dlhej nad Váhom.
Nasledujúci víkend sa opäť Ema Dudonová z OZ Golden Hor-
se a koníkom Little Gold Power vydala reprezentovať Trnovec 

nad Váhom do krásneho prostredia 
Nemšovej. V najväčšej westernovej 
hale v strednej Európe bravúrne uká-
zala, aká kvalitná westernová mlá-
dež nám rastie. V obidvoch disciplí-
nach bola najrýchlejšou slovenskou 
reprezentantkou. V barel race sa 
umiestnila na druhom mieste za poľ-
skou reprezentantkou, a to s výbor-
ným časom 17,1 sek. . V prvom kole 
disciplíny pole bending zhodila tyčku 
a tým utŕžila diskvalifikáciu. Preto 
druhé kolo vsadila na istotu a zvolila 

pomalšie tempo bez penalizácie . Výkon mladučkej Emky a 
veľmi mladého koňa Goldena stačil opäť na druhé miesto za 
poľskou reprezentantkou na ostrieľanom koni.
Dúfame, že sa aj naďalej bude mladým trnoveckým jazdcom 
takto dariť.
Vladimíra Lenčéšová

Vážení futbaloví fanúšikovia!
Futbalový život v našej obci sme mali od začiatku roka opäť prerušený. Ča-
kali sme s vierou, že sezónu 2020/2021, ktorá bola fantasticky rozbehnutá, 
úspešne dokončíme. Žiaľ, nestalo sa. Ani jedna z navrhovaných alternatív 
neprešla, a tak naše A mužstvo má súťaž anulovanú a v súčasnosti sa pri-
pravuje v priateľských zápasoch. Tím U19 zohráva zvyšné 3 zápasy jesennej 
časti.
Počas odmlky sme priestor využili na opravu 
vnútorných zvlhnutých častí stien v budove. 
Postaral sa o to hlavne p. M. Klimo, začo mu 
patrí naše poďakovanie. Taktiež vyjadrujeme 
vďaku p. Čerhákovi a p. Hírešovi za ošetre-
nie a hnojenie trávnatej plochy. 

K milým podujatiam patrilo udeľovanie oce-
není pre najlepších športovcov 2020 v okrese 
Šaľa. V kategórii najlepší tréner nás zastupo-
val p. N. Szikora. Srdečne mu blahoželáme a 
ďakujeme za jeho prínos pre náš futbal. Oslá-
vili sme aj krásne životné jubileá : p. K. Moto-
lík (60) a prezident klubu  p. V. Klincko (40). 
Obidvom pánom želáme hlavne veľa zdravia a šťastia.

4. júla 2021 organizujeme v spolupráci s Obecným úradom Trnovec 
nad Váhom tradičný minifutbalový turnaj. Všetkých vás srdečne 
pozývame. Veríme, že spolu strávime pekný športový deň. Tešíme 
sa na stretnutie.

                                                      FK Dynamo Trnovec nad Váhom
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  EDITORIAL
Hosszú heteken és hónapokon keresztül a COVID 19 
világjárvány problémáival küszködtünk. Lassan olyan érzé-
sünk lett, hogy más probléma, más betegség nem is létezik. 
Szerencsére eljutottunk abba az időszakba, hogy végre fellé-
legezhetünk, és más dolgokra is figyelhetünk, mint a tesztelés 
és a betegségtől való rettegés. Ezt a fellélegzést azonban be-
árnyékolják a harmadik hullámról szóló információk, valamint 
az oltás körüli szóbeszédek. Tudatosítjuk, hogy a helyzet ko-
moly és sikerült biztosítanunk, hogy 2021.6.28-án községünk-
ben is oltottak a Pfizer/Biontech első adagjával. Örülünk, hogy 
minden érdeklődőnek meg tudjuk adni ezt a lehetőséget. De 
tudatosítanunk kell, hogy a pandémia még mindig nem ért 
véget, szükség van további óvatosságra is. A járvány meg-
tanított bennünket arra, ha eddig még nem fogtuk volna fel, 
hogy az egészség a legfontosabb. Reméljük, hisszük, hogy 
az egészben mi voltunk az erősebbek és a közösség is job-
ban összetart.
A nyár és a szünidő előtt állunk, hosszú idő után végre szaba-
don utazhatunk, ezért mindenkinek kívánom, hogy használja 
ki, élvezze az elkövetkező hónapokat. Mindegyikünknek sok 
az elmaradt kötelessége, hiszen a korlátozások alatt nem 
tudtuk megvalósítani azt, amit előkészítettünk. Sajnos ezek 
a problémák községünket is érintették. Számos elkezdett pro-

jektet kellett leállítanunk vagy félretennünk, amíg nem oldód-
nak meg a komplikációk, melyeket az elmúlt év hozott. Sok 
energiába és időbe tellett, amíg minden intézkedést sikerült 
biztosítani. De hiszem, hogy sikerült, erről szólnak az önök 
pozitív visszajelzései és a községen kívüli visszajelzések is.
Az elmúlt év előre nem látott dolgokat is hozott, mégpedig a 
hétvégéket és ünnepeket mindenféle kulturális élmény nélkül. 
Sajnos, e téren a helyzet még mindig nagyon bonyolult, hiszen 
a Közegészségügyi Hivatal rendelete megköveteli, hogy a tö-
megrendezvényeken negatív tesztet illetve oltási igazolványt 
mutassunk fel. Ezen komplikációk ellenére is igyekszünk 
majd nyáron kisebb kulturális rendezvényeket szervezni, pl. 
búcsúi mulatságot stb. Kérjük, legyenek elnézőek az egyes 
intézkedéseket illetően, melyeket be kell tartanunk, esetleg 
be fog kelleni vezetnünk. 
Végezetül engedjék meg, hogy még egyszer jó egészséget 
kívánjak, s azt, hogy élvezzék ki a nyarat teljes mértékben. 
Hiszem, hogy az ősz nem lep meg minket új intézkedésekkel, 
s teljes erőbedobással foglalkozhatunk majd minden tervünk-
kel.

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
Mgr. Oliver Berecz

Nyilvános fórum a vágsellyei cirku-
láris gazdasági feldolgozó kapcsán

A júniusi hónapot munkával kezdtük, 2021.6.1-én 
nyilvános tanácskozáson vettünk részt. A fórum a 
cirkuláris gazdasági feldolgozó (CCE) ügyét érin-
tette, megbeszéltük a beruházó terveit a szemété-
gető építésével kapcsolatban. A tanácskozáson 72 
lakos vett részt, többnyire községünkből. Nagyon 
örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, s többségük ké-
rdéseivel, véleményével oda is állt a mikrofon elé. 
E téma kapcsán már sok mindent leírtunk, a 6.8-án 
tartott képviselőtestületi ülés is foglalkozott vele, 
ahol elutasító határozat született a feldolgozó épí-
tésével kapcsolatban. Sokan önök közül azonban 
nem tudják, hogy mit is képzeljenek el a név alatt. 
Olyan üzemről van szó, melynek célja a kommuná-
lis szemét elégetése, melynek eredménye villa-
mos-energia és hő lesz. A képviselőtestületi ülésen 
felsorolt érveket nyilvánosságra hoztuk az említett 
ülés jegyzőkönyvében weboldalunkon, egy részük 
újságunkba is bekerül. Maga a tanácskozás nagyon 
konstruktívan, különösebb emóciók nélkül zajlott, 
ezzel bebizonyítottuk, hogy a negatív álláspontot 
is lehet kultiváltan, illedelmesen kezelni, kifejezni, 
s ezt mindannyiuknak nagyon szépen köszönöm. 
A nyilvános főrumon saját álláspontomat is el-
mondtam, csakúgy, mint a képviselőtestületi ülé-
sen. Mivel tudatosítom, hogy olyan invesztícióról 
van szó, mely hosszú éveken át negatív hatást gya-
korolhat községünk és környéke életkörnyezetére, 
azt javaslom, csináljunk referendumot a témával 
kapcsolatban. Remélem, erre szeptember elején 

sor is került. Annak ellenére, hogy álláspontom 
ebben az ügyben elutasító, végtelenül fontos szá-
momra, hogy az önök véleményét, álláspontját is 
meghallgassam. Mert mint azt kinyilatkoztattuk, 
együtt építjük községünket és ilyen fontos ügyben 
közösen kell kifejezni álláspontunkat. Éppen ezért 
nagyon fogok örülni, ha többségük eljön a népsza-
vazásra és kifejti véleményét, akár a beleegyezé-
st, akár az elutasítást illetően. Fontos számunkra, 
hogy tudjuk, milyen álláspontot képviselnek ezzel 
kapcsolatban. Mi a községházán és a képviselőtes-
tületben is önöket, lakosokat, és községünket ké-
pviseljük, ezért azt hiszem, kötelességünk, hogy 
eme fontos kérdésben meghallgassuk önöket, 
hiszen ez a szemétfeldolgozó gyermekeink életére 
és saját életünkre is hatással lesz. Ezzel kapcsolat-
ban sok oldalt írhatnánk tele, s nem is tagadom, 
hogy a jó oldaláról is tudnánk írni, de azt gondo-
lom, hogy az invesztíció általi negatív hozadékok 
jelentős többségben vannak a pozitívakkal szem-
ben, ezért a szemétégetőt ebben a formában nem 
tudjuk akceptálni, s a tervezett helyen felépíteni. 
A témában már hosszúidő óta folyik a vita, online 
térben élőben is, melyet sajnos szándékosan irá-
nyítanak. Ennek ellenére is hiszem, hogy élünk a 
lehetőséggel, melyet a demokratikus társadalom 
biztosít számunkra úgy, hogy a népszavazáson 
kifejtjük véleményünket. Mi a községházán a kép-
viselőtestület tagjaival együtt készek vagyunk a le-
hető legjobban megvédeni községünk lakosainak 
érdekeit.

Mgr. Oliver Berecz  
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 20. ülésére 2021. április 
26-án került sor. A képviselők bevezetőben a Galántai Járásbíróság el-
nökének kérvényével foglalkoztak, aki segítséget kért a községtől ülnök 
keresésében. A polgármester erre a tisztségre Dezider Marčeket és Ka-
tarína Tuskovát javasolta, akik beleegyeztek a kinevezésbe. A képviselők 
határozat elfogadásával a 2021-2025-ös időszakra meg is választották 
őket.
A községben a kultúra és sport támogatásának egyik formáját azok a 
dotációk képezik, melyeket a község nyújt az egyes helyi szervezetek-
nek, egyesületeknek. Ez évben a sport dotációjára kért támogatást a „ 
Ha nem bírsz, gyorsíts…” polgári társulás a Rebel un rendezvényre (800  
Є dotációt kaptak), a TJ Dynamo (5.167,20 Є), A Farao PT (1.200 Є), az 
FK Dynamo (14.560 Є) és a Hubert Arrows (1.152 Є dotáció). A kultúra 
támogatását kérte a JDS nyugdíjas klub (2000 eurót kapott), a „Ha nem 
bírsz, gyorsíts…” PT Szent Tekla szobrának felújítására. Ezt a kérvényt 
a PT azonban a képviselőkkel való megegyezés után visszavonta, mert 
a szobor restaurálását a község saját költségvetésből fogja megoldani.
A sport-, ifjúsági-, iskolaügyi- és kulturális bizottság 2021-es munkatervét 
K. Tusková terjesztette elő. Figyelmeztetett, hogy a terv csupán tájékoz-
tató jellegű, az egyes rendezvények megvalósítása a járványhelyzettől 
függ. A program következő pontja a képviselőtestület ideiglenes munkabi-
zottságának létrehozása, valamint a bizottság feladatainak meghatározá-
sa volt. A Tornóc község kulturális örökségének védelmével foglalkozó bi-
zottságba Mgr. Oliver Bereczet, Ing. Jaroslav Hlavatýt, Iveta Mesárošovát, 
ThDr. Anton Solčianskyt, PaedDr. Suba Imrét PhD. és Katarína Tuskovát 
választották. A bizottság feladata elsősorban egy javaslat kidolgozása 
lesz a község anyagi ingóságainak és ingatlanainak beírására a neveze-
tességek közé, továbbá a védekezési mód kidolgozása ezek védelmére a 
károsodást, veszélyeztetést vagy megsemmisítést illetően.
A Föld Forrása részvénytársaság kérvényt nyújtott be a községre a társa-
ság területére való belépésnél lévő földterület eladására vagy bérbevéte-
lére vonatkozó álláspont elküldésére, ez a Szlovák Földalap alá tartozik. A 
községi képviselőtestületnek nem volt kifogása e területek eladása vagy 
bérbe adása ellen. Az ewia r.t. ismertette a képviselőkkel és a bizottsági 
tagokkal a cirkuláris gazdasági feldolgozó – centrum cirkulárnej ekono-
miky  (CCE) építésével kapcsolatos álláspontját. A 20. ülésre a társaság 
képviselői, Ing. Bicek és M. Smolák MBA, PMP is meghívást kaptak. A 
kérdésekre eredetileg 20 percet szántak, de a képviselők és lakosok ér-
deklődése miatt ez az idő duplájára nőtt. Ing. Gašpierik afelől érdeklődött, 
hogy milyen technológiát terveznek használni, érdekelte a közlekedési 
helyzet is, hiszen a vágsellyei kerülőúttal egyelőre nem számolhatunk. 
Ing. Bicek elmondta, hogy tudatosítják a közlekedés problémáit, de a 
szemétfeldolgozó a közlekedésben kb. 10 autót jelentene óránként. R. 
Hrabovský  afelől érdeklődött, hol végzi a fel nem dolgozott szemét. Azt a 
választ kapta, hogy a közlekedéssel kapcsolatos tanulmány beszámította 
azokat az autókat is, melyek ezt a hulladékot fogják elszállítani. A sze-
métfeldolgozóban csak a szemét 2%-a végzi, hamu keletkezik, amelyből 
szilárd blokkot készítenek. Ezeket a blokkokat a veszélyes hulladék táro-
lójába viszik, ezek nem a Vágsellyei járásban lesznek. Ing. Hlavatý rákér-
dezett, lesz-e elég hulladék a feldolgozó részére, nem fognak-e majd kül-
földről is szemetet behozni. Ing. Bicek elmondta, hogy ezt tiltja a törvény. 
De a régióban elegendő a hulladék. Ing. Ábrahámová arra a tanulmányra 
kérdezett rá, amely azt állítja, hogy a feldolgozó három kilométeres körze-
téből eltűnt az élet, és tönkrement a mezőgazdasági földterület. Ing. Bicek 
azt válaszolta, hogy hasonló hatástanulmányok annak függvényében jön-
nek létre, hogy ki dolgozta azt ki. Szerinte az utat, hogy hogyan rendezzük 
ezen berendezések életkörnyezetre gyakorolt hatását, a csúcstechnoló-
giák használata és azok rendszeres fejlesztése jelenti. Mgr. Vargová is 
bekapcsolódott a vitába, olyan információi vannak, hogy ilyen berendezés 
mezőgazdasági területen való elhelyezése viszonylag kérdéses. A vegyi 
üzem környezetre gyakorolt hatásának következményeit mi és a gyereke-
ink viseljük. Szerinte ilyen dolog megvalósításában (mely hosszú évekre 
terheli a környezetet) a meglévő terhelés csökkentését kellene elérni. M. 
Smolák MBA, PMP azt mondta, hogy szerinte az ilyen centrumok létre-
hozása jobb megoldás, mint a tárolók. A vitába lakosunk, PhDr. Takáč 
is bekapcsolódott, aki megállapította, hogy ekkora mennyiségű hulladék 
szállításánál a társaságnak ennek raktározására is helyet kell biztosíta-

nia, s közölte, hogy nem ül neki az utak leterheltségéről szóló információ, 
hiszen a szemetet nem csak hozzák, el is szállítják. M. Smolák elmondta, 
hogy a közlekedési tanulmány ezt a tényt is figyelembe veszi. A hulladék 
osztályozott összetevőit préselik és összenyomják, tehát sűrítik, és ke-
vesebb kocsira van szükség. PhDr. Takáč azzal fejezte be felszólalását, 
hogy az egész folyamat eredménye végül is veszélyes hulladék, de ezzel 
az ewia képviselői nem értettek egyet. Ing. Bicek figyelmeztetett, hogy a 
társaságnak fel kell mutatnia, hogy a városok és falvak szerződést kötöt-
tek velük, az árat tartaniuk kell, s ez standard ár kell legyen ezen hulladé-
kot illetően. A polgármester köszönetet mondott a társaság képviselőinek, 
s megjegyezte, hogy ha a Nitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal 
beleegyező álláspontot ad, sor kerül a nyilvános tanácskozásra, melyen 
nagyobb teret kapnak a kérdések. Utána még PaedDr. Suba PhD. kért 
szót. Szavai szerint a költségvetésben látja, menyi pénzt invesztál a falu 
a hulladékgazdálkodásba, és a költségek egye növekednek. A múltban a 
községnek az elszállító társasággal is gondja volt. Azok a képviselők, akik 
ellátogattak a bécsi intézménybe, látták, hogyan működik egy ilyen pro-
jekt. Szerinte ezt fontos elmagyarázni a lakosoknak, mert néhányan bár 
kiteszik a szemeteskukát, ezzel számukra vége. Az egyes edényekben 
viszont különféle szemét található, a község környékén illegális lerakatok 
jönnek létre, s ezeket is a község likvidálja, saját költségén. Szükséges 
tájékoztatni a lakosságot, s releváns információkkal kell őket ellátni. A pol-
gármester megjegyezte, hogy a képviselők ismételten találkoztak az ewia 
képviselőivel a képviselőtestületi ülésen, a munkaértekezleteken és a kör-
nyezetvédelmi bizottság ülésein. A község elszállító céggel kötött szer-
ződése ez évben lejár, eddig a hulladék tonnájáért 23 eurót fizettünk, de 
számolni kell azzal, hogy ez az ár legalább 45 euróra ugrik fel, és be kell 
számítani a kukák manipulációs díját is. Ami az illegális lerakatokat illeti, a 
községi hivatal munkásai ezeket Sókszelőce, Érsekújvár, Nitra irányában 
és Kľučiareň-ben is felszámolták. Ing. Hlavatý azzal egészítette ki, hogy 
sor került a „Tisztítsuk meg  községünket” rendezvényre, melybe felesé-
gével együtt ő is bekapcsolódott. A talált szemét nagy részét pet-üvegek, 
papír, üveg és olyan hulladék képezte, melyet a gyűjtőudvarban is le lehet 
adni. Nem arról van szó, hogy egyeseknek nem lenne pénze az elszál-
lításra, egyszerűn csak neveletlenek. PaedDr. Suba PhD. figyelmeztetett 
a készülő CCE körül terjedő álinformációk sokaságára, s megjegyezte, 
hogy a községnek a múltban is problémái voltak a nagyüzemekkel való 
kommunikációt illetően (pl. Duslo). A községnek sosem volt semmilyen 
előnye, ezért lehet, hogy csak a kommunikáción kell javítani és a község-
nek is lesz belőle haszna. Ing. Bicek megköszönte a képviselőknek, hogy 
teret adtak nekik, s végezetül hozzátette, hogy a berendezés része lesz 
egy enviromentális centrum is, hogy legalább a gyerekek megtanulják, 
hogyan kell viselkedi a környezettel szemben.
Az invesztor képviselője szélpark építésének lehetőségét ajánlotta fel 
Horný Jatov-ban, ezt a képviselők tudomásul vették, úgy mint a CCE Šaľa 
nyilvános tanácskozásának előkészületeit is.
További programpont Tóth M. ismételt kérvénye volt, aki községi tulaj-
donban lévő telket szeretne megvásárolni. A községi telek egy részének 
megvásárlására a szomszédja, Žilinský úr is beadta a kérvényt, így az 
utca vonala megmaradna. PaedDr. Suba PhD. rámutatott, hogy a kép-
viselők már hónapok óta foglalkoznak ezzel a kérvénnyel, ő, mint a kör-
nyezetvédelmi-, közlekedési-, építésügyi- és mezőgazdasági bizottság 
tagja nem lát okot arra, hogy véleményén változtasson. Csak azt szeretné 
megjegyezni, hogy Tóth úr kilenc telek közül választhatott, kérhetett vol-
na másikat is. Ing. Hlavatý polgármester-helyettes elmondta, hogy még 
nem volt rá példa, hogy a képviselők az ülésen elutasítsák a kérvényt és 
a következőn pedig elfogadják. Rámutatott, hogy cél a falu vagyonának 
gyarapítása, s tudatosítani kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy eladja azt. 
Nem szeretné, ha a jövőben valaki ennek a képviselőtestületnek felróná, 
hogy ezzel az eladással hibát követett el. PaedDr. Suba PhD. hozzátette, 
hogy az előző ülésen a képviselők ellene szavaztak, és szeretné, ha ma 
kifejeznék ezzel kapcsolatban végleges álláspontjukat, és ezzel lezárnák 
az ügyet. A képviselők mindkét kérvényt tudomásul vették. Ebben a prog-
rampontban az utolsó ThDr. Solčianksy plébániai adminisztrátor kérvé-
nye volt egy cserére a község és egyház között. A község tulajdonába 
vehetné a temető és halottasház alatti telket, az egyház pedig cserébe 
azt, melyen a plébánia áll. A képviselők azt javasolták a polgármesternek, 
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hogy a község dolgoztasson ki egy geometriai tervet, s készítse elő a 
csere tervezetét.
A vitában  R. Hrabovský megjegyezte, hogy a bizottságokban már foglal-
koztak néhányszor a helyi kommunikációk felújításával, melyek rekonst-
rukciójára hat-hét évvel ezelőtt került sor, néhány helyen be kéne önteni  
a felületet. A képviselők tárgyaltak még az egészségügyi központ bérla-
kásai lakóinak panaszairól, néhányan kidobálják és nem takarítják el a 
cigarettacsikkeket, szemetelnek, gyerekeik után se tesznek rendet. Java-
solták, hogy a bérlőket figyelmeztessék: a község munkásai nem fognak 
utánuk takarítani. Ing. Ábrahámová javasolta, hogy a bérleti szerződést 
egészítsék ki a lakásokban való viselkedés szabályaival. Felmérést is ja-
vasolt a gyerekek szabadidős aktivitásaival kapcsolatban. D. Marček kép-
viselő javasolta a pályán a kaputól vezető út megjavítását, s tolmácsolta 
egy lakos kérvényét ágak illetve öreg fák kivágására, melyek eltakarják a 
kilátást Szent Tekla szobrára a község külterületén. A polgármester azt 
felelte, hogy mérlegelni kell a fa megmetszését, de ez nem ok radiká-
lis beavatkozásra, az életképes fa kivágására. K. Tusková tájékoztatott, 
hogy négy év után végre sikerül korszerűsíteni az alapiskola biológia-ké-
miai szaktantermét, elmondta, hogy megvolt az elsősök beíratása, idén 
22  elsős gyermek érkezett, egynek kértek halasztást. Ing. Hlavatý al-
polgármester ismertette a képviselőkkel a törvény változásait, a községi 
rendőrség kompetenciája lesz a szabálytalan parkolás rendezése, mint 
objektív felelősség, ezért  apellál a KR tagjaira, hogy ez a változás a hely-
zet javulásához vezessen a községben.
A cirkuláris gazdasági feldolgozó (CCE Vágsellye) – a 
község álláspontja Ez volt a községi képviselőtestület 21. ülésének egyet-
len programpontja. Az ülésre 2021. június 8-án került sor. A polgármester 
bevezetőben elmondta, hogy a lakosok, akik a nyilvános fórumon részt 
vettek, kettő kivételével a megépítés ellen voltak. Azok pedig, akik Vág-
sellyéről jöttek, mind támogatták a projektet,  s nézete szerint fellépésük 
koordinált volt. Ma teret kap az előnyökről és hátrányokról szól beszélge-
tés, hiszen a befektetőnek már volt lehetősége prezentálni a lakosoknak 
a tervezetet, s ők állást is foglaltak. PaedDr. Suba, PhD elmondta, hogy 
a projektet a minisztériumnak áttekinthetően kell megítélnie, s azt java-
solta, várják meg ezt az álláspontot. Ő és bizottságának tagjai vitáztak 
a tervezetről, de néhány képviselő már elutasította. Szerinte még korai 
elutasítani a projektet. R. Hrabovský azt a nézetet vallja, hogy a szemét 
esetében a raktározás a legrosszabb módszer, utána az égetés jön, de 
akkor hogyan járjunk el? A rumanovái hulladékgyűjtőben sok a bűzlő 
hulladék, dioxinok termelődnek, és legalább évente egyszer kigyullad, ő 
nem hiszi, hogy ez ökologikus. A polgármester azt felelte neki, hogy ha az 
ökológiáról kezdenek beszélni, neki azzal nincs problémája, mert e téren 
20 éve aktívan lép fel. De utána el kell mondani, hogy nem községünket 
képviseljük, a rumanovái, kálnai és koltai szemétgyűjtőket oldjuk itt meg. 
Neki személy szerint fontos a lakosokat képviselni, ezért azzal kell foglal-
kozni, ami itt található. Ing. Gašpierik elmondta, hogy a bécsi szemétége-
tőben tett látogatás után többen először jóváhagyták ezt az invesztíciót, 
de újabb tények jutottak tudomásukra, pl. hogy Európában ilyen égető-
ket nagyvárosokban építenek, nem pedig ilyen kis régiókban. A község 
a konyhai hulladék gyűjtését is megkezdte, a következetes osztályozás 
is egy út a szemét mennyiségének csökkentéséhez. A polgármester el-
mondta, azokban az időkben, amikor a község elkezdte a komposztálók 
kiosztását, a Föld Barátai osztályozták a kukákban lévő hulladékot, és 
megállapították, hogy épp a konyhai szemét tette ki a 45 százalékát, fa-
gyasztott pizza is volt benne dobozostól, csokoládé, de még disznófej is. 
Ha az osztályozásnak köszönhetően ez csak 20 %-kal csökkenne, már ez 
is spórolást jelentene.
PaedDr. Suba, PhD. arról tájékoztatott, hogy részt vett a vágsellyei nyil-
vános fórumon, ahol többen is körülvettek egy urat, akiről kiderült, hogy ő 
Hegyi úr, akivel ő és a többi képviselő is webináriumot (webkonferenciát) 
készített erről a tervezetről. A képviselők szerinte Hojsík EU parlamenti 
képviselőtől és Hegyi úrtól félrevezető információkat kaptak. Ő azt tartja 
fontosnak, hogy a CCE projekt szlovák beruházás. Ha a projekt megí-
télése alátámasztja az életkörnyezetre gyakorolt hatás rizikóit, változtat 
a véleményén, de addig esélyt adna ennek a tervezetnek. Személyes 
információi vannak, hogy az égetés olcsóbb, mint a raktározás. Hozzá-

tette, hogy Sókszelőcén plazmaégetőt akartak építeni, az ellen sem volt 
kifogásunk, pedig alapvetően veszélyesebb, mint ez.
Mgr. Berecz válaszában elmondta, hogy a községben lejár a szemétel-
szállítókkal kötött szerződés, nyilvános közbeszerzést kell kiírni, ennek 
befejeztével egy tonna hulladék ára 50-60 euró közt mozog majd. Kas-
sán, ahol égető van, ma már 72 euró áfa nélkül. A polgármester arra is rá-
mutatott, hogy a cirkuláris gazdaság egy modell, mely egy hosszan tartó 
fejlődés része kell legyen, s ennek végén az égetés áll. A polgármester 
szerint releváns, hogy az égetők milliós városokba szállítják a hőt, a me-
leget, melyek közt jól szituáltak is vannak, de nem tudja, hogy a Duslo 
kihasználná-e ezt a hőt. Ami a plazmát illeti, a minisztérium nem tart min-
ket érintett községnek, bár ezt írásban kértük, ezért nem tudtuk kifejezni 
álláspontunkat ezzel kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy ha Sókszelő-
cén megépül az az égető, és üzembe is helyezik, ő lesz a köztársasági 
elnök, hiszen sehol a világon nincs még ilyen égető, amely működne.
Ing. Gašpierik elmondta, hogy megszólították őt azok a lakosok, akik ál-
láspontja erősen negatív, PaedDr. Suba, PhD. közölte, hogy a releváns 
szerv dönt, s végül lehetséges, hogy az invesztor elmegy és a CCE Nagy-
szombatban  épül meg. Mgr. Vargová elmondta, hogy a raktározás ma 
olcsóbb, de az ár a jövőben emelkedik, s ez rendben is van, azért, hogy 
szűnjön meg a hulladék raktározása. Szlovákiának ma nincs kapacitása 
az égetésre, a  reciklálásra se, de ha több feldolgozót építünk, megadjuk 
az irányt, hogy a jövőben csökkenjen a szemét raktározása.
PaedDr. Suba, PhD. elmondta, hogy amint azt olvassa a szakemberek 
véleményében, hogy a projekt káros a környezetre, nemet mond. De szí-
vesen adna esélyt az invesztorral való korrekt együttműködésre. Lehet, 
hogy a minisztérium elfogadja a projektet és községünk lesz az utolsó, 
akinek bármi haszna lesz belőle. R. Hrabovský reagált a hivatal elöljáró-
jának szavaira, néhol a régi tárolókat felszámolták, mert nem volt mivel 
„etetni” az égetőket, erre vannak a cementgyárak. Ez nem perpetuum 
mobile, de a végén víz és elektromos energia keletkezik. Itt egy vállalat, 
amely fel tudja használni. A polgármester közölte, hogy a község kez-
dettől fogva neutrális álláspontot foglalt el a CCE projekttel kapcsolatba, 
éppen azért, hogy ne befolyásolja a közvéleményt, vártuk a nyilvános 
tárgyalást. De ő rögtön az elején elmondta magánvéleményét, s emel-
lett a nyilvános fórumon is kiállt. Ahelyett, hogy védenék a környezetet, 
előrelépésre kerülne sor a szemétgazdálkodás terén – azt mondjuk, 
hogy 2035-re kevesebb lesz a szemét - arról szórakozunk, hogy az élet 
konzummódja jó, még mindig van hová kidobni a szemetet. Gyerekeink 
és unokáink úgy fognak rákérdezni, mint mi kérdezünk rá ma, amikor a 
Duslo-ról beszélünk, hogy befolyásolhattuk volna az építkezést és nem 
tettünk semmit, mondta a polgármester.
R. Hrabovský kifogásolta, hogy a technológia 30-50 év alatt újabbra cse-
rélődik, de a hulladékgyűjtő mindig itt lesz. PaedDr. Suba, PhD. kiegészí-
tette, hogy a község területén tényleg sokat teszünk a környezetvédelem 
terén, de az állami rendszer nem tölti be funkcióját. A képviselő elmondta, 
hogy nem akar vitatkozni, a beruházó jó szándékkal érkezett, és nem 
kéne vele olyanoknak kötekedni, akik nem értenek hozzá.
Ing. Hlavatý alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy nem ez a szakterüle-
te, elolvasta a minisztérium és Hegyi úr érveit, akit szaktekintélynek tart.  
Szlovákiának ma már elegendő a kapacitása az égetésre, de külföldről 
nem lenne szabad hulladékot szállítanunk, a mi szemetünk a hulladéktá-
rolóba kerül, a külföldit pedig elégetik. Ha megépül ez a szemétfeldolgozó, 
50 km-es körzetből fogják ide hordani a hulladékot, miközben a Vágsellyei 
járásból csak 10 % lesz a szemét, Tornócról esetleg 2 %. A projekt miatt 
90 %-ban mi fogunk szenvedni az emissziótól, ez lakosainkat fogja érin-
teni, a hulladék viszont a széles környékről jön. Ez igazságtalan közsé-
günkkel szemben, s a képviselők feladata épp az ő érdekeinek védelme. 
PaedDr. Suba, PhD. képviselő arra figyelmeztetett, hogy a minisztérium 
szándéka első fázisban a megítélés, aztán fog csak dönteni. Ing. Gašpie-
rik azt mondta, hogy mindenben egyetért PaedDr. Suba, PhD. képviselő-
vel, de az invesztíció következtében némely emisszió 100 % - kal is nő. 
Neki az a nézete, hogy az eddigi terhelés ne növekedjen. Ing. Ábrahámo-
vá úgy nyilatkozott, hogy a bécsi égetőben tett látogatáskor a beruházó 
azt mondta, hogy amíg a hamu maradványáról, üledékéről van szó, azt 
eladják, de itt ma azt oldjuk, hogy veszélyes hulladékként lesz-e raktá-
rozva. Azt is deklarálták, hogy a mostani tárolókat el kellene távolítani, 
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a nyilvános fórumon viszont elhangzott, hogy a legközelebbi 50 évben erre nem kerül sor. 
K. Tusková hozzátette, hogy amíg a társaságnak nincs megkötött szerződése, addig azt 
mondhatja, van itt egy szabad ülepítő, elhelyezzük ott a hamut. Ing. Gašpierik elmondta, 
hogy sok lakos meg van győződve arról, hogy a hamu épp itt végzi majd. K. Tusková úgy 
nyilatkozott, hogy az emberek álláspontja negatív, itt nem akarják az égetőt. PaedDr. Suba, 
PhD. azt mondta, hogy azok, akikkel ő beszélt, pozitívan látják a befektetést. K. Tusková 
megállapította, hogy maga a projekt önmagában nem is rossz, de nem ide való. Mgr. Be-
recz megállapította, hogy kezdettől azt mondogatja, hogy meg akarja kérdezni a lakosság 
véleményét, de eddig nem volt elég információ, most viszont már megvolt a nyilvános fó-
rum, tehát már vannak információk, teret kaptunk a megoldásra, ez ügyben referendumot 
hirdetünk, mivel hosszú távú invesztícióról van szó. Ing. Gašpierik azzal egészítette ki, hogy 
akikkel ő beszélt, szintén az égető ellen voltak, nem tudna a szemükbe nézni, ha a község 
csak azért bólintana rá, hogy esetleg a referendum érvénytelen lenne.
A polgármester figyelmeztetett, hogy a község a szándékhoz állást foglal, K. Tusková el-
mondta, hogy tapasztalatai szerint a lakosok többsége ellenzi. PaedDr. Suba, PhD. viszont 
azt állítja, hogy attól függ, egyes képviselőknek milyen aktivitásai vannak, pl. ő halászok 
és vadászok köreiben mozog, ők a projekt mellett állnak. Ő személy szerint, amíg semmi 
se biztos, addig nem mond se igent, se nemet, ez szerinte így korrekt. R. Hrabovský is azt 
mondta, tapasztalat szerint a lakosok támogatják a projektet. Ing. Gašpierik elmondta, hogy 
a beruházás előnye a 200 újonnan létrejött munkahely, a szemétfeldolgozás kedvezőbb ára, 
a gyerekek oktatása, bár az, hogy épp az égető nevelheti a gyerekeket környezetvédelemre, 
enyhén szólva tévhit. A projekt lehet, más invesztorokat is idecsalogatna. PaedDr. Suba, 
PhD. szerint előnyként a globalizáció csökkentését emelte ki, további előny az, hogy más 
cégeket is idevonz , továbbá a nyilvános forrásokkal való takarékoskodás, a sport és kultúra 
támogatása, a kompenzációs intézkedések, melyeket az invesztor támogathatna, a fasorok 
ültetése - de igaz, hogy negatívumok is vannak. Mgr. Vargová megállapította, hogy a gye-
rekek edukálása lehet, hogy előny, a kultúra, sport támogatása jó, de valamikor a Duslo is 
támogatott, ám mikor jönnek a nehezebb évek, ez lesz az első, amit keresztülhúznak, tehát 
ilyen támogatásokra nem lehet számítani. PaedDr. Székházi Hlavatá elmondta, hogy csak 
rövid ideje képviselő, de járja a falut, találkozik emberekkel, és mind az égető ellen van. 
Ami az enviromentális nevelést illeti, minden pedagógus képes rá, nem kell ehhez égető. 
Községünk ma a szemét 62%-át osztályozza, közelítünk az európai határhoz.
D. Marček is bekapcsolódott a vitába, ő is járt Bécsben, tetszett, amit látott s ezt a lakos-
ságnak el is mondta. Ma viszont már ő is afelé hajlik, hogy a járásban ne üzemeltessenek 
ilyet. Fő ok a kéményből keletkezett kibocsátás, és nem tudjuk, mi lesz a hulladékkal, mel-
léktermékekkel. 
Ing. Gašpierik nem érti, hogy az európai limitet teljesítő községnek miért kellene 50 km-es 
körzetből ide hordani a szemetet és megtűrni az égetőt. R. Hrabovský rákérdezett, miért 
van Koltán, Rumanován és másutt szemétgyűjtő. Ing. Hlavatý elmondta, hogy arra vannak 
a képviselők, hogy oldják meg. PaedDr. Suba, PhD. azt mondta, a hulladék és a kibocsátá-
sok globálisak, nem itt lesz a legtöbb emisszió, ez olyan, hogy valakinek tiszta a kertje, de 
a szemetet a szomszédba dobálja, Mgr. Berecz azt mondta, hogy még Bicek úr kért szót.
Bicek úr megköszönte, hogy teret kapott, hitt benne, hogy ha edukálni fogja a képviselőket, 
elmagyarázza nekik, megmutatja a bécsi üzemet, eloszlatja aggodalmaikat. Abban, hogy 
nem tudta őket meggyőzni, saját személyes kudarcát látja. Szomorú, hogy a képviselőtestü-
let így meg van osztva és referendumot akar. Nálunk az önkormányzat referendumot akar, 
a szomszéd kataszterben nem volt kifogásuk. Ha a község ezt a projektet elutasítja, miért 
nem utasítja el a plazmát is? Elmondta továbbá, hogy Rumanová-ban olyan hulladékgyűjtő 
van, ahol évente nő a szemét mennyisége, ők is osztályoznak, hulladékuk lehet, hogy csak 
0,5 %-át teszi ki a gyűjtő kapacitásának. Fontos a szolidaritás, a szemétnek valahol lennie 
kell. Találkozást javasolt a tanulmány szerzőivel, amelyet a képviselők meghallgattak, mert 
a vágsellyei tanácskozáson a szerzőt hazugságon érték. Tudja, hogy a tervezet emóciókat 
és konfliktusokat szül, szívesen elmagyarázná a lakosoknak a problémás pontokat még a 
referendum előtt. Megköszönte az együttműködést a nyilvános tanácskozáson.
A polgármester reagált arra, hogy ha valakit félrevezetéssel gyanúsítunk, el kell monda-
nunk, hogy ilyen praktikákat az invesztor is alkalmaz, mert A-t mond, de B-t már nem. Mi a 
községben tudjuk, mi a szennyezett környezet. Ő személy szerint kezdettől fogva referen-
dumról beszél, és ami a plazmát illeti, nem igaz, hogy az ellen nincsenek kifogások, ott a 
községek összefogtak és harcolnak az égető ellen. Azt mondták, a mi támogatásunk nélkül 
s megbirkóznak vele, hiszen ilyen technológia sehol se működik. Biztosan egyetértek azzal, 
mondta a polgármester, hogy a hulladékraktározás disznóság, s a gyűjtőkkel rendelkező 
falvak szenvednek, viszont a költségvetésben hatalmas pénzekhez jutnak. Ha bevezetnék 
az emissziós adót, egészen másról szólna ez a beszélgetés.
R. Láng lakos elmondta, hogy ha a lakosságnak 70 évvel ezelőtt lehetősége lett volna, 
bizonyára elutasítja a Duslo építését is, pedig akkor is ígértek nekik mindenféle előnyöket, 
fürdőt, játszóteret, mozit…semmi sem lett belőle. 

A helyi képviselőtestület elutasítóan nyilatkozott  a 
szemétfeldolgozó építésével kapcsolatban járásunk-
ban, és azt javasolta, hirdessék meg a referendumot.
A községi képviselőtestület 22. ülé-
sére június 21-én került sor, erről részletesen új-
ságunk következő számában olvashatnak. Ezen az 
ülésen a képviselők jóváhagyták az önkéntes gyűjtés 
kihirdetését szent Tekla szobrának rekonstrukciójára 
és  a szemétfeldolgozó invesztíciójával kapcsolatos 
referendum kihirdetését. Részleteket a 5 oldalon ta-
lálhatnak.
További információkat érdeklődés 
esetén weboldalunkon találhatnak.

I. Mesárošová 
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A községi önkormányzatokról szóló törvény elismeri a község lakóinak jogát arra, hogy községi önkormányzatot vá-
lasszon, őt is megválaszthassák, szabadon szavazhasson a község fejlődését érintő kérdésekben (helyi referendum), 
jogában áll részt venni a község gyűlésein, összejövetelein és ott kifejteni a véleményét. A népszavazás a közvetlen 
demokrácia egyik alapvető formája, a helyi referendum eredményeinek érvényességét az önkormányzatokról szóló 
törvény szabályozza: „ A helyi referendum eredményei érvényesek, ha rajta részt vesz az arra jogosult választók 
legalább fele, s ha a határozatot a népszavazásban résztvevők az érvényes szavazatok  többsége által elfogadták.”

TORNÓC KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE
2021. június 21-i 22. ülésén

megtárgyalta a helyi referendum kihirdetésének javaslatát a vágsellyei cirkuláris gazdasági feldolgozó (CCE) beruházása 
ügyében referendumot hirdet ki az önkormányzatokról szóló törvény  11. § 4. bekezdésének f/ pontja értelmében a követke-
zőképpen:
a. A választásra jogosultaknak feltett kérdés így hangzik:
Beleegyezik a vágsellyei cirkuláris gazdasági feldolgozó megépítésébe járásunkban?
b. A helyi referendumra 2021. szeptember 4-én 7.00-tól 22.00 óráig kerül sor a helyi kulturális központban

A helyi referendum eredményei fontos dokumentumként szolgálnak az illetékes állami szervek döntésében. Arra való tekin-
tettel, hogy a CCE megépítése esetében a vágsellyei járásban beruházási szándékról van szó, mely néhány évtizedre befo-
lyásolja községünk és környéke életét, a községi képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy e kérdést illetően népszavazás 
segítségével tudja meg a lakosság álláspontját.

I. Mesárošová

Önkéntes gyűjtés
Községünk külterületén, Sókszelőce irányában található egy szobor, aminek létezéséről sokan lehet, hogy nem is tudnak. Ez 
Szent Tekla első vértanúnő különleges ábrázolása. A szobrot már 1841-ben említik, alkotóját nem ismerjük, az ajándékozót sem. 
Ismerjük viszont a falurész nevét, melyet jelenleg Teklának neveznek, ilyen név alatt található meg az 1819-1869-ből származó 
katonai térképen is.

Szent Teklát az idősjárás viszontagságai a hosszú évek alatt tönkretették, és a másodlagos, nem szakszerű beavatkozásokat 
is el kellene távolítani. A szobrot falunk nevezetességei közé sorolták, s a községi önkormányzat célja, hogy megőrizze a kö-
vetkező nemzedékek számára.

Ezért Tornóc képviselőtestülete 22. ülésén önkéntes gyűjtést hirdetett,, és ennek feltételeit így határozta meg:

Kihirdető: Tornóc Község, 925 71 Trnovec nad Váhom 587.  IČO: 00306240
Az önkéntes gyűjtés célja: anyagi eszközök szerzése az út melletti Szent Tekla szobor rekonstrukciójára, mely Tornóc külte-
rületén található
Az önkéntes gyűjtés helye: Tornóc katasztere
Az önkéntes gyűjtés ideje: 2021.7.1 – 2021.12.31.
Az önkéntes gyűjtés módja: 
1. A hozzájárulások átutalása a VÚB bankban vezetett számlára,   IBAN: SK11 0200 0000 0000 1822 0132, megjelölés: „ön-
kéntes gyűjtés” 
2. Készpénz elhelyezése a hordozható pénztárba, melynek megjelölése „Gyűjtés az út menti Szent Tekla szobor felújítására”, 
mely a községi hivatal ügyfélfogadó osztályán van elhelyezve

Az önkéntes adományok felhasználása, elszámolása, ellenőrzése:
Az önkéntes gyűjtésből származó összeg az önkormányzat költségvetési szabályairól szóló 583/2004 sz. törvény 5.§ 1. be-
kezdése  e/ pontja alapján a község bevételét képezi. A megszerzett pénz arra a célra lesz felhasználva, amelyre a gyűjtést 
meghirdették. A pénz felhasználásának ellenőrzését a falu főellenőre végzi. A gyűjtés által szerzett összeg felhasználásának 
eredményeiről szóló jelentést a községi képviselőtestület ülésén tárgyalják meg.

A felújítás után valamennyi adományozót meghívunk a szobor leleplezésére. A címzettnek írt megjegyzésbe az „önkéntes 
gyűjtés” jelölésén kívül az elérhetőségeket is be kell írni, vagy pedig az ügyfélfogadó irodában fel kell iratkozni az adományozók 
jegyzékébe.
Szívből köszönjük!
I. Mesárošová                                                                         
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A községi hivatal tájékoztat...
A műszaki- és kőzterület-fenn-

tartó részleg

A nagy kiterjedésű hulladék gyűjtése

A jatai úton folytatódott a járdák rekonstruk-
ciója

A zöldterület rendezése és kaszálása a községben 
és a helyi temetőben is folytatódott

Még mindig folyik a helyi kulturális központ 
pódiumának rekonstrukciója        Štefan Fábry 

Felhívás a komposztálókosár átvételére
A 79/2015 Zz hulladékról szóló törvény és annak 91/2016-os kiegészítése ( a továb-
biakban „hulladéktörvény”) 81.§-a 7.bekezdése b/ pontjának értelmében a községek 
kötelesek bevezetni és elvégezni a „BRKO” (biológiailag lebomló kommunális hulla-
dék) szelektált gyűjtését. A község köteles osztályozni:
1. A biológiailag lebomló konyhai hulladékot (a továbbiakban konyhai BRO) aminek a  
produkálója fizikai személy – vállalkozó vagy jogi személy, aki közétkeztetési üzemet 
működtet (a továbbiakban konyhát üzemeltető)
2. Háztartási étolajat és zsírt
3. Kertekből, parkokból, temetőből származó biológiailag lebomló hulladékot /kerti 
BRKO/
Községünkben bevezettük a biológiailag lebomló kerti hulladék gyűjtését, mégpedig 
házi komposztálók és a gyűjtőudvarban lévő községi komposztáló segítségével. Az 
étolajat és zsírt a lakosok szintén a gyűjtőudvaron adhatják le.
2021. július 1-től bevezetjük a konyhai lebomló hulladék próbagyűjtését, ez csak 
lakosokra, háztartásokra vonatkozik. Nem vonatkozik a közétkeztetésre, fizikai sze-
mélyekre és konyhát működtetőkre.
A konyhai bio-hulladék háztartásokból gyűjtésének magas anyagi igényességére 
való tekintettel gazdaságilag nem hatékony a háztartásokból való begyűjtés bizto-
sítása. Ezért bevezettük, hogy minden háztartásba komposztálókosarat biztosítunk 
25 db bio-zacskóval együtt. Ha megteltek, a lakos a zacskót berakhatja a barna 
gyűjtőedénybe. Ezeket a gyűjtőudvarban helyezzük el, de a lakásoknál is lesznek 
ilyenek. Próbatervezetről van szó. Az első félévben a hulladék mennyiségét és az 
önök bekapcsolódását fogjuk figyelni. Ezek eredményének ismeretében átértékeljük 
a gyűjtés módját, és a gyűjtőedények mennyiségét és elhelyezését. 

A gyűjtés menetrendje:
Minden háztartás ingyen kap egy kosarat 25 db komposztálható zacskóval. A zacskó 
megtelte után a 120 literes barna gyűjtőedényekbe dobható, melyeket meghatározott 
helyeken rakunk ki. A gyűjtőtársaság heti 1x viszi el ezeket a 120 literes barna edé-
nyeket és fertőtlenített, tiszta edényekre cseréli.

MI TARTOZIK A KONYHAI HULLADÉK  GYŰJTŐEDÉNYEIBE?
Zöldség és gyümölcs hulladéka, héja
Romlott, penészes gyümölcs, zöldség
Kávé és teamaradék
Tojás, tojáshéj
Öreg kenyér és péksütemény
Ételmaradék
Folyékony konyhai hulladék (leves, főzelék)
Hús, hal
Tejtermékek – csomagolás nélkül
Lejárt élelmiszer – csomagolás nélkül

A barna edénybe nem szabad műanyagzacskót, csak komposztálható biozacskót 
tenni.
Állomások:
Gyűjtőudvar
1. sz. lakóház
78. sz. lakóház
303. sz. lakóház
501. sz. lakóház
584. sz. lakóház
741. sz. lakóház
914. sz. lakóház
993. sz. lakóház
A lakosok a komposztálókosarat és a zacskókat a Tornóci Községi Hivatal 1.sz. iro-
dájában vehetik át hivatalos órák idején.
Minden háztartás számára ingyen 1 komposztálókosár
és 25 db komposztálható zacskó jár

                                                         Mgr. Nikoleta Vargová
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A községi hivatal tájékoztat...
Objektív felelősség

2021. március 31-én elfogadtak egy törvényt, mellyel a 8/2009 
Zz közúti közlekedésről szóló törvénybe belefoglaltatik az is, 
hogy a községeknek lehetőségük lesz az ún. objektív felelős-
ség megállapítására a gépkocsit üzemeltető tulajdonosoknál a 
közúti közlekedés taxatívan megállapított szabályainak betar-
tását illetően. A  146/2021 Zz törvény 2021. május 1-én lépett 
érvénybe.
A község illetve községi rendőrség elbírálhatja a közúti köz-
lekedés szabályainak megszegését a gépkocsi megállását és 
várakozását illetően. Az objektív felelősség azon alapul, hogy a 
várakozási és megállási tilalom megszegésénél nem kell meg-
keresni a kocsi-tulajdonost, illetve megoldani a helyi bírságot, 
de /főként foto-dokumentáció elkészítésével/ felszólítást lehet 
küldeni a büntetés kifizetésére egyenest a gépkocsi tulajdono-
sának. A bírság nagyságát a törvény szabja meg és nem lehet 
sem emelni, sem csökkenteni.
A bírság összege: 
a/ 198 Є, ha megszegték a 25. § 1. bekezdésének g/ pontját 
(megállás és várakozás vasúti síneken, aluljáróban, alagútban 
és kevesebb mint 15 méterrel előtte és utána) vagy ha meg-
szegték a megállási és várakozási tilalmat a rokkant személy-

nek fenntartott parkolón.
b/ 78 Є, ha a 6. § e/ pontja alapján egyéb törvénysértésre került 
sor, mint az a/ pontban (megállási és várakozási tilalom a 25. 
§ alapján) vagy ugyanez, ha ezt közlekedési tábla vagy jelzés 
tiltja.
Ha a felelős személy, akinek elküldik a felszólítást a bírság befi-
zetésére, a kézbesítéstől számított 15 napig befizeti a bírságot, 
annak összege egyharmadával csökken.
E módosítással kapcsolatban felhívjuk a motoros járművek tu-
lajdonosait a 8/2009-es közúti közlekedésről szóló törvény 25 
§-a (1) és (2) pontja betartásának szükségességére.
Nem érdekünk bírságokat kiszabni és bírságra való felszólí-
tásokat küldözgetni a lakosoknak, de tudatosítani kell, hogy a 
helytelen parkolással sokszor sodorjuk veszélybe a közúti köz-
lekedés résztvevőit, elbarikádozzuk az utca bejáratát a tűzoltók, 
mentők elől, s veszélyes helyzeteket okozunk az utakon. A KR 
tagjai első körben figyelmeztetik a gépjárművezetőket és gép-
kocsi-tulajdonosokat a szabálysértésre, de ha a kihágás ismét-
lődik, meg kell lépnünk a nem túl népszerű büntetéskiszabást. 
Ezért kérjük önöket, hogy legyenek figyelmesek személyes 
komfortjuk csökkenése árán is, s ha lehetséges, udvarukban 
parkolják le a járművet.          Mgr. Nikoleta Vargová

A Községi Rendőrség tevékenységéről szóló 
beszámoló a 2021.01-2021.06 időszakban

A Községi Rendőrség (KR) tevékenységét az első félév idő-
szakában nagyon specifikusnak nevezhetjük, nem csak a tevé-
kenység, hanem a falu lakosságának szempontjából is, mivel a 
COVID 19 okozta világjárvány 2020 márciusától jelentősen be-
folyásolta a község normális életét.
Az említett időszakban a KR tevékenységét 4 tagunk látta el. 
Közülük egy hosszú ideje munkaképtelen. A KR tagjai ellenőriz-
ték a közrend betartását, megelőzésképpen járták az utcákat, 
őrjáratokat tartottak, főként az esti és éjszakai órákban. Ügyeltek 
környezetünk védelmére, a rend, tisztaság és higiénia betartásá-
ra az utcákon és közterületeken, és teljesítették a polgármester 
utasításait.
Az említett időszakban a KR tagjait családi viszályokhoz is ki-
hívták, az egyik ilyen esetnél támadás érte az egyik községi 
rendőrt. Az ügy az állami rendőrséghez került, mivel a hivatalos 
személy elleni támadás büntetendő cselekmény. A többi, csalá-
di viszállyal kapcsolatos esetet helyben, büntetés kifizetésével 
elintéztük. Volt egy lopási ügy is, mely szintén az állami rendőr-
séghez került.
A KR tagjait több közlekedési balesethez is kihívták, ahol a sé-
rülteknek elsősegélyt is nyújtottak. Értesítették a mentőket, tűz-
oltókat s a helyszínen maradtak, irányították a forgalmat. Egyik 
közúti baleset, ahová kihívtak, egy kerékpáros vonattal való üt-
közése volt, mely sajnos tragikusan végződött.
A KR-nek több esetet is jelentettek, amikor a községi rendőrök 
dezorientált, ittas személyhez kellett kimenjenek. Ezek a sze-
mélyek közmegbotránkozást keltettek. Kihívtuk hozzájuk a 
gyorsmentőt, mivel nem tudtuk kizárni, hogy a személyek nem 
szenvedtek-e valamilyen sérülést. A kivizsgálás után ezeket a 
személyeket hazahozták.
A KR tagjai néhány kóborló kutyával kapcsolatos esetet is meg-
oldottak. Mivel nem mindig tudtuk kinyomozni a gazdát, a ku-

tyákat befogták és a községben lévő ketrecbe zárták, majd a 
szükséges intézkedések után a menhely dolgozói vették át őket.
A környezet terén néhány kihágást kellett megoldanunk az ille-
gális szemétlerakással kapcsolatban. Egy esetben a sókszelő-
cei KR tagjaival karöltve sikerült elfogni az elkövetőket, akik 
helyben pénzbírságot fizettek, és el kellett vinniük a hulladékot 
a megfelelő helyre. Nem utolsó sorban szeretném kiemelni a 
községi rendőrök kormányrendeletekből adódó munkáját, mely 
a pandémia terjedése elleni intézkedések betartására vonatko-
zott, főként a felső légutak maszkkal való eltakarására és a ki-
járási tilalom betartására. Ezen szabályok megszegőire néhány 
esetben pénzbírságot kellett kiszabnunk. Lakossági bejelentés 
alapján tagjaink a kötelező karantén betartásának ellenőrzésé-
vel is foglalkoztak, itt a gyanú nem igazolódott be. A KR tagjai 
részt vettek a rendszeres Covid 19 tesztelésen is a község tesz-
telő pontjain, ahol ügyeltek a rendre és minden higiéniai előírás 
betartására.
A jövőben a község kamerarendszerének bővítését tervezik, hi-
szen a legbiztonságosabb, ha monitorozzák a közterületeket. A 
kamerarendszer hatékony segítséget nyújtana a kihágások fel-
derítésében, a közlekedésben és egyéb területeken.
Végül szeretném kiemelni azon községi rendőrök munkáját, akik 
néhány esetben nem haboztak, szabadidejükben is cselekedtek, 
s ezzel hozzájárultak a község mindennapi biztonságos életé-
hez. A KR feladata a következő időszakban nem csak represz-
szív, tehát a jogellenes cselekedetek megtorlása lesz, hanem 
igyekszünk preventív tevékenységet is folytatni. Továbbra is 
hozzájárulunk a bűnözés csökkentéséhez és megelőzéséhez, 
növelni fogjuk a lakosság széles körének jogi tudatát, elejét 
vesszük a kellemetlen eseményeknek, ügyelünk a környezet 
védelmére, a lakosok és vagyonuk védelmére. Lehetőségeink-
hez mérten megelőzzük a bűnözést és egyéb szociál-patológiai 
jelenségeket, főként az alapiskolában.
                                  Gabriel Réső hadnagy, a tornóci KR tagja 
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Községi hivatal tájékoztat...
2021. június 13.-án fejeződött be a lakás-, ház- és népszám-
lálás, amely 10 évente történik. Először ebben az évben tel-
jesen elektronikusan zajlott.
Szlovákia Statisztikai Hivatala szerint ez a számlálás pótol-
hatatlan adatokat ad a társadalom helyzetéről, demográfiai, 
szociális-gazdasági és kultúrális szerkezetéről, a lakosok 
életkörülményeiről és lakhatásukról. Az adatok kihasznál-
hatóak új infrastruktúra tervezésénél, pl. utak és parkolók, 
szolgáltatások, pihenőhelyek vagy játszóterek kiépítésénél.
Az aszisztált népszámlálást azok számára, akik nem tudták 
magukat elektronikusan számolni, a mi községünkben a 
községházán lévő két sztacionáris segéd mellett két mobil 
aszisztens is biztosította.
Tornócon a népszámlálásba összesen a lakosok 89,16%-a, 
vagyis 2575 lakos kapcsolódott be

.................
Sokan a falu lakosaiból szívesen oltják szomjukat az artézi 
kutaknál. Ma már csak kettő kút működőképes. A falu rend-
szeresen vízelemzést végeztet ezekből a kutakból. Az utol-
só elemzés eredményei jó hírrel szolgálnak azok számára, 
akik rendszeresen fogyasztják az artézi vizet. Mindkét artézi 
kút vize egészségre ártalmatlan, alkalmas ivásra és felfrissít 
bennünket főleg a meleg napokon.

.................
A kultúrális emlékművek jelentős részét képezik környeze-
tünknek és pótolhatatlan része a kultúrális örökségünknek. 
Ugyanakkor az emberi társadalom fejlődésének tükörképe, 
az állapotuk és védelmük a lakosság és az önkormányzat 
érdeklődésének bizonyítéka. Ezért a falu önkormányzati ta-
nácsa bizottságot alapított a kultúrális örökség védelmére 
Tornócon. A bizottság egyik feladata volt kidolgozni a falu 
nevezetteségeinek listáját. 

Ez a lista a történelmi örökség védelmének alapját szolgálja. 
A bizottság tagjai a következőket javasolták a listára:

Az Úr átváltozásának temploma
Szent Florián szobra
Szent Tekla szobra
a volt plébánia épülete
két kőkereszt a temetőben
kőkereszt a kolera áldozatainak
Nepomuki Szent János szobra
Lurdi kápolna a helyi temetőben
Szent László temploma Felső Jatón
Harang a helyi harangtoronyban
Pirker család síremléke Felső Jatón

A falu kérte a harangtorony nemzeti kultúrális emlékké való 
kijelentését, ugyanúgy mint az elesettek emlékműve a helyi 
temetőben és Golian generális emlékműve a háborús sírok 
központi nyilvántartásába vannak bejegyezve.
Tisztelt Lakosok, ha bármilyen javaslatuk vagy meg-
jegyzésük van a listához, vegye fel velünk a kapcsolatot 
személyesen, telefonon a 0910 395 599- es telefonszá-
mon,  vagy a  kniznica@trnovecnadvahom.sk e-mail 
címen.
Minden észrevételüket és ötletüket előre köszönünk.

                                         I. Mesárošová

Húsvéti díszítés

Az év eleje nem kedvezett a betervezett kulturális programoknak, Ezért lega-
lább valamit megpróbáltunk kitalálni, ami eltereli figyelmünket a koronavírusról 
és a folyamatos tesztelésről. Bár ez községünkben nem volt szokás, húsvéti 
díszítéssel köszöntöttük a tavaszt.
A tanító nénik és iskolás gyerekek, de a JDS nyugdíjasai is tojást festettek, 
díszítettek. A csodálatos hímes tojásokat szalagokra fűzték, és kezdődhetett a 
díszítés. A községháza előtti fára a község alkalmazottai rakták fel a tojásokat, 
de a főtéri parkban maguk a gyerekek dísztettek a tanító nénikkel. A visszhang 
jó volt, és ki tudja? Lehet, hogy újabb hagyományt indítottak útjára…

Könyvbódé a parkban

Amikor kisüt a nap, a parki játszótér a kisgyermekes anyukák kedvenc helyé-
vé válik. Elüldögélhetnek 
itt, figyelhetik játszadozó 
gyermekeiket. Épp ez a 
park lett az a hely, ahol el-
helyeztük az első könyv-
bódét. Ilyenek számos 
városban, községben 
beváltak már, könyveket 
raknak bele, olyanokat, 
amiket a tulajdonos már 
elolvasott. A könyvek 
így másik esélyt kapnak, 
újabb olvasóhoz juthat-
nak el. 
A bódéból ki lehet köl-

csönözni a könyvet, üldögélni lehet a padon, bele lehet lapozni. Akit érdekel, 
nyugodtan elviheti. Ha tetszik, meg is tarthatják és pótolhatják egy másikkal 
vagy visszahozhatják a bódéba. Szeretnénk minél több ilyen bódét elhelyezni a 
községben, hogy a könyvek ne a gyűjtésben végezzék.  
                                                                                                         

Májusfa állítása

A képviselőtestület sport-, iskolaügyi-, ifjúsági és kulturális bizottsága az ön-
kéntes tűzoltókkal karöltve néhány éve májusfaállítást szervez. Többnyire nem 
hiányzik a zene, nevetés, frissítők, de az emberek sem. Ez évben nem lehetett 
igazán hagyományos májusfaállítás, de az önkéntes tűzoltók szívesen bevetet-
ték magukat, és felállították a fát. A község alkalmazottai is segítettek, szépen 
kidíszítették. Hála nekik, a gyönyörű fa az év legszebb tavaszi hónapjában mél-
tó dísze volt a térnek. 
                                                                                                               

Május 8. – a fasizmus feletti győzelem napja

A második világháború történelmünk legnagyobb konfliktusa volt. A háborúban 
45-60 millió ember halt meg, a katonákon kívül több millió civil is életét vesz-
tette. A hat év alatt városokat, falvakat romboltak le, a kulturális örökségben és 
a vagyonban felbecsülhetetlen károk keletkeztek. Európában a háború 1945.
május 8-án, a fasiszta Németország kapitulációjával ért véget, s mi erről a  na-
pról a fasizmus felett aratott győzelem napjaként emlékezünk meg.
2021 május 8-án szombaton a háború befejezésének 76. évfordulóján Mgr. Oli-
ver Berecz polgármester, Rastislav Hrabovský és Katarína Tusková képviselők, 
egyházi adminisztrátorunk, ThDr. Anton Solčiansky és a falu kultúrfelelőse 
koszorú elhelyezésével rótta le kegyeletét az elhunytak emlékművénél a helyi 
temetőben, így emlékeztek a háború valamennyi áldozatára.
                                                            I. Mesárošová  
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Tisztítsuk meg községünket
A Föld napja alkalmából a község területén lévő szervezetek, 
egyesületek néhány lakossal együtt évente bekapcsolódnak a 
„Tisztítsuk meg köz-
ségünket” akcióba. 
Ez évben a járvány-
ra való tekintettel be 
kellett tartani a Köz-
egészségügyi Hivatal 
intézkedéseit, ezért 
mindent másképp kel-
lett megszerveznünk. 
Az akcióba bekapcso-
lódott a Durmutz és 
Nimród vadászegylet, 
a Szlovák Horgász-
szövetség és az FK 
Dynamo tagjai, az iskolások és óvodások, az intézmény alkal-

mazottai, a község képviselői és hivatali alkalmazottai, valamint 
az önkéntesek is.
Mindenkinek, aki bekapcsolódott, zsákot biztosítottunk, és app-

likációnkon keresztül fotókat küldhettek. Ily módon azon 
hely koordinátáit is be lehetett küldeni, ahol a szeméttel teli 
zsákot hagyták, hogy ha nem vitték el a gyűjtőudvarba.
A vadászok és horgászok kitisztították saját területeiket, 
tonnányi hulladékot szedtek össze. A Durmutz vadászegy-
let tagjai 100 fát is kiültettek. Hárs-és juharfákat a községi 
hivatal dolgozói is ültettek, ez szponzori ajándék volt And-
ráši úrtól, a NKÖ képviselőjétől.
Mint mindig, a hulladék jelentős részét most is a pet-üveg, 
papír, üveg, italoktól származó pléhdoboz képezte, tehát 
olyan dolog, amit az osztályozott gyűjtés során le lehetett 
volna adni. Ez döbbenetes.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott a ren-
dezvénybe, s megmutatta, hogy számára az életkörnyezet 

nem közömbös.                                    I. Mesárošová        
A plébániai közösség pasztorációs megtérí-
tése az Egyház evangelizációs küldetésének 
szolgálatában és a pasztorációs szolgálat 

stafétájának átadása
Tisztelt polgárok, kedves testvérek, nővérek!
E felszólalásban a plébániai közösségünk számára nagyon aktuá-
lis témáról szeretnék beszélni, mely integrált részét képezi Tornóc 
lakosai közösségének. Attól, hogy a katolikus plébániai közösség 
hogyan éli meg küldetését (mely az életkörnyezet felszentelésében 
rejlik) nagyban függ Tornóc és a lakosok emberi kapcsolatainak fej-
lődése is. Ez abból adódik, hogy mi, katolikusok a falu lakosságának 
63 % - át alkotjuk, az evangelikusokkal és reformátusokkal több, 
mint 67 % - át. Urunk és Megváltónk  Jézus Krisztus ezt mondja 
nekünk, keresztényeknek: „...ti vagytok a 
föld sója“ /Máté 5,13/, „...ti vagytok a világ 
világossága” /Máté 5,14/, „…ti vagytok a 
kovász”. A szeretet jó és tartós gyümöl-
csesőt kell, hogy hozzon. „Új parancsot 
adok nektek, hogy szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek titeket, úgy sze-
ressétek ti is egymást. Arról ismeri meg 
mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha 
szeretettel vagytok egymás iránt” /János 
13, 34-35/ A többiek természetesen az 
általunk hozott gyümölcsről ismernek fel: 
„ Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt te-
rem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt 
terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem terem-
het jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivá-
gattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg 
őket.” /Máté 7, 17-20/
Hogy azok legyünk, akik hozzájárulunk a helyi közösség felújítá-
sához és fejlesztéséhez, a latin mondást kell követnünk: „Ecclesia 
semper reformanda” – „Az egyháznak állandóan meg kell újulnia – 
reformálódnia”. A pasztorációs fordulat a mai történelmi kor és az 
evangelizáció egyik alapvető témája, hogy teljesítsük a halottaiból 
feltámadott Mester parancsát. „Elmenvén azért tegyetek tanítvá-
nyotokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és 
Szentlélek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsolta néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig” /Máté 28, 19-20/. 
Ha realisták vagyunk a mai covidos világban, akkor a ma nagy veszé-
lye (melyre a konzumizmus betolakodása jellemző) az önző gyász, 
mely a kényelmes és fösvény szívből fakad, a felületes örömök lázas 
kereséséből, az izolált lelkiismeretből. Ha a belső élet saját érdekek-
be zárkózik, nem jut benne tér másoknak, a szegényeknek, a nélkü-
lözőknek, nem hallani Isten hangját, kimerül a szeretet édes ereje, 
kialszik a jó cselekedet iránti entuziazmus. A hívőket is komoly, tar-
tós rizikó fenyegeti. Sokan a rabjai lesznek, és haragos, elégedetlen, 
élet nélküli emberekké válnak. Ez azonban nem a teljes értékű élet 
útja, ez nem Isten akarata, ez nem a szentlélekben való élet, mely 
a feltámadott Jézus Krisztus szívéből fakad. Ez lelkészközségünk-
ben is megnyilvánul. Ezért új, Jézus Krisztussal való találkozásra 
szólítok fel minden tornóci keresztényt, bármilyen helyzetben van is, 
hogy naponta megállás nélkül keresse Krisztust. Nincs ok arra, hogy 

bárki is azt higgye, hogy az ilyen találkozás 
nem neki való, hiszen senki sincs kizárva az 
Úr által nekünk nyújtott örömökből. Az, aki 
hajlandó kockáztatni, nem fog csalatkozni 
az Úrban, s ha valaki csak kis lépéssel is 
közelít Krisztus felé, rájön, hogy ő már tárt 
karokkal várta. Ez a község és lelkészköz-
ségünk modern történelmének pillanata, 
amikor Jézus Krisztusnak ezt kell monda-
nunk: „ Uram, hagytam magam becsapni, 
ezer módon futottam el a szereteted elől, de 
most újra itt vagyok, hogy felvegyem veled a 
kapcsolatot. Szükségem van rád. Szabadíts 
fel, Uram, vegyél oltalmazó karjaidba”. Ha el 

vagyunk veszve, csak hasznunk lenne a Jézushoz való visszatérés-
ből. Hangsúlyoznom kell: „ Isten sose fárad el a megbocsátásban, 
hamarabb fáradunk el mi a kegyelemért való könyörgésben.  Az, 
aki „hetvenszer hétszer” hívott megbocsátani /Máté 18,22/, példát 
mutat. Ő maga is hetvenszer hétszer bocsát meg. Újra és újra visz-
szatér, hogy két vállra fektessen bennünket. Senki sem veheti el a 
méltóságot, melyet ez a végtelen  Szeretet ad. Ez lehetővé teszi, 
hogy fejünket felemelve újrakezdjük, gyöngéden, mely gyöngédség 
sose okoz csalódást és mindig visszaadja örömünket. Ne szaladjunk 
el Krisztus feltámadása elől, ne tartsuk magunkat legyőzöttnek, bár-
mi történjék is.”
A tornóci plébánia története (melyet igyekszünk felfedezni) a 14. 
század óta nagyon hosszú, és kezdetektől fogva alapvető szerepet 
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tölt be a község keresztény lakosainak életében. A plébánia létre-
hozása és igazgatása mindig konkrét pasztorációs, lelki gondozási 
szükségleteknek felel meg, hogy az Evangéliumot a hit hirdetésével 
és a szentségek szolgálatával közelebb hozza az emberekhez. Ez 
mindig a püspök rendelkezésére álló papok számával függ össze.
A plébániai közösség, a templom láthatóan a Feltámadott Jézus 
Krisztus állandó jelenlétének jele az emberek között. A plébánia 
területi elrendezésének konfrontálódni kell a jelenkor specifikus vo-
násaival, melyben a növekvő mobilitás és a digitális kultúra újabb 
pasztorációs lehetőségeket ad a kapcsolatokban a plébániai közös-
ségek között és azok irányításában. Az plébániai közösség, mint a 
hívők élő közössége, ebben a kontextusban van, és egyre keveseb-
bet észlel abból, hogy valami területhez, közösséghez tartozna. Pl. 
ez abban is megnyilvánul, hogy a családok nem saját plébániai kö-
zösségükben keresztelkednek, az elsőáldozók, bérmálkozók az is-
kolai közösségben szeretnék magukhoz venni a szentségeket, nem 
a plébánián (sok tornóci gyerek Vágsellyére megy), hasonlóan sok 
idevalósi fiatal házasodik másutt.
XVI. Benedek pápa ezt mondta: „A plébániai közösség egy világí-
tótorony, mely a hit lángját szórja szét, s ezzel az emberi szív igazi, 
legközelebbi vágyait tölti be, hiszen az egyén és a családok életének 
értelmet és reményt ad.” Ferenc pápa így szólít meg: „  A plébánia 
minden aktivitásával buzdítja és formálja tagjait, hogy tevékenyek 
legyenek az evangelizációban.
Az Urunk Színeváltozása nevet viselő plébániánk jelenleg kockáz-
tatja, hogy az alapvető tevékenységek és aktivitások ismétlődése 
– mely ma kimondottan a néhány szentmisén való részvételre kor-
látozódik a szentségek felvétele és az eukarisztia szentsége nélkül 
– egyre inkább a túlélés terméketlen kísérletévé válik, melynek a 
konkrét emberek életére semmi hatása sincs. Ha a plébániai közös-
ség nem él az ima lelki dinamikájával, mely szorosa kötődik a család 
evangelizációjához, azt kockáztatja, hogy megkövültté, magába for-
dulóvá válik, mely kínál ugyan valamit, de evangéliumi íz, missziós 
fellángolás, személyek és kapcsolatok meggyógyításának reménye 
nélkül.
Az Apostolok tetteit olvasva mindegyikünk tudatosíthatja, milyen 
nagy jelentőséggel bírtak az első plébániai közösségek számára a 
szó és az ima. Isten szava és az ima alapvető eledel, melyből Jézus 
tanítványai élnek, Mária, Jézus anyja köré gyülekezve. Ezért tornóci 
közösségünkben elengedhetetlen, hogy a szentírást a családokban 
is olvassák, hogy a család imádkozásoknál találkozzon. Úgy, ahogy 
minden család szétesik, amelynek tagjai nem étkeznek együtt, úgy 
az a plébánia is életképtelenné válik, ahol nem imádkoznak, és nem 
olvassák a Szentírást. Az eucharisztikus titok együttes ünneplése a 
szentmisén az egész keresztény élet felépítménye és csúcsa. Ter-
mészetesen alapvető pillanat az egyházi közösség létrehozásánál 
is. Ez az egyházcsalád közös összejövetele az Úr asztalánál. Ez egy 
fontos momentum, ahol együtt mondanak köszönetet, dicsérnek, 
ünnepelnek, beszélnek és kérnek. A szentmisén az egyének, főleg 
közösségbe tömörülve ajtót nyitnak a keresztre feszített és feltámadt 
Úr jelenlétéhez. Ahogy Ferenc pápa is említi Örüljetek és mulassa-
tok – Gaudete et exultate, 2018 levelében,egyének, közösségek, a 
szentség és szeretet útjának két hamisítványa fenyeget bennünket, 
melyek letéríthetnek a helyes útról: a gnoszticizmus és a pelagianiz-
mus, s ezek vészjóslóan jelen vannak a tornóci egyházközségben 
is. A gnoszticizmus esetében absztrakt hitről van szó, csak intellek-
tualitásról, melyet olyan ismeretek alkotnak, melyek távol állnak a 
mindennapi élettől. Sokan mondják „Hiszek”, de életvitelük, viselke-
désük nem különbözik a hitetlenekétől. A pelagianizus ahhoz vezeti 
az embert, hogy saját erejére támaszkodjon és ignorálja a Szentlélek 
és a Szentség erejének hatalmát és hatását.
A két eretnekség eredménye, hogy a megkeresztelt emberek is meg 

vannak jelölve: önmagukra, családjukra való összpontosítással, kö-
zömbösséggel, magukba zárkózással, egészen mások elutasításá-
ig. Ezért ha a társadalom megújulásához, reformjához kell elérnünk, 
ennek alapja a Miatyánk ima és az ebből adódó testvériség újrafelfe-
dezése. A keresztény élet és az igehirdetés szorosan összefügg az 
emberi kapcsolatok minőségével Az egyházközségnek fejlesztenie 
kell a valódi „közelség művészetét”. A plébánia hely és életkörnyezet 
lehet, ahol legyőzik a ma, annyi ember életét megkeserítő egyedül-
létet, de szentély is, ahová a szeretetre szomjas emberek járnak, 
hogy tudjanak haladni életútjukon, mely együttesen az Isten házába 
vezet.
Amióta ide kerültem, mondogatom: „ A püspök úr ideküldött, hogy 
imádkozzak, engedjék hát meg, hogy közösséget építve teljes szí-
vemből imádkozni hívjam önöket.” Megfigyeltem, hogy sokak szá-
mára csak a probléma esetén használt esdeklő ima létezik, amolyan 
könyörgés. De az alapima, melyre a szentmisén kívül hívtam önöket, 
a dicsőítés imája, melyre vasárnap délután kerül sor (esti dicsőség 
és Adoráció). Mindenkinek személy szerint köszönöm, aki a 11 hó-
napos tornóci küldetésem alatt elfogadta ezt a meghívást. És eljött 
szent rózsafüzért imádkozni a mise előtt, litánián, adoráción is részt 
vett. Bekapcsolódott a körmenetekbe, a Kilencedekbe, a Szent Jó-
zsef Év eseményeibe.
Többször elmondtam, hogy egyházi adminisztrátorként, nem pap-
ként kerültem ide, azért szükséges – ha a plébániájukra papot sze-
retnének – hogy imádkozzanak érte. Sokaknak sajnos mindegy, 
pedig nem mindegy. Az utolsó lelkész, aki itt papként működött, 
O.Karol Schönwiesner volt. Utána mindenki csak papi adminisztrá-
tor volt. És így kilenc év alatt öten váltottuk egymást. Ha a hívők 
közössége Tornócra papot szeretne, ezért a családokban imádkozni 
kell. Köszönöm mindenkinek, aki a családi imába a tornóci papot is 
belefoglalta. Minden katolikust és jóakaratú, imádkozó ember arra 
kérek, imádkozzon azért, hogy Tornócnak papja legyen.
2020. június 29-én, amikor Horný Jatov-ban  első szentmisémet 
szolgáltam, a Vatikán új instrukciót adott ki A plébániai közösség 
pasztorációs megtérítése az Egyház evangelizációs küldetésének 
szolgálatában és a pasztorációs szolgálat stafétájának átadása 
címmel. Ennek VIII b pontjában (egyházi adminisztráció) ezt írja:  „ 
Ha nem lehetséges közvetlenül papot kinevezni, adminisztrátort kell 
választani…valójában egy hivatalról van szó, mely ideiglenes és ad-
dig működik, míg sor nem kerül az új pap kinevezésére. Ezért nem 
legitim, hogy a papi adminisztrátort hosszú időre, több mint egy évre 
nevezzék ki…/36.o./
A vágsellyei dekanátus mostanság igényes reformokon és a paszto-
ráció átépítésén megy keresztül. A sókszelőcei plébániát a plébános 
1973-as tragikus halála óta több mint 45 évig ex curendo Tornócról 
irányítják. Az utóbbi 30 évben Tornócon szlovák, magyarul csak alig 
tudó plébánosok és adminisztrátorok voltak. Sókszelőcén, ami a ka-
tolikusokat illeti, több mint 40 % a szlovák, még sincsenek szlovák 
misék. Ha a szlovákok és magyarok arányát tekintjük, a katolikus 
egyházközségben figyelembe kell venni, hogy a százalékok nem 
felelnek meg a nemzetiségek százalékának a községben. Így Tor-
nócon a 2011-es népszámlálás alapján a lakosok több mint 18 %-a 
magyar, de az egyházközségben ez 14-15 %. Emellett eddig heti 
3x (kedd, csütörtök, vasárnap) volt magyar nyelvű mise. A kérdés-
ről több magyar nemzetiségű dékánnal is beszéltem, csak úgy, mint 
főbb egyházi vikáriusokkal. Megegyeztünk abban, hogy fontos, hogy 
a magyar nemzetiségűeknek a miséket magyar irodalmi nyelven 
tartsák. Erre azonban nem mindenütt lesz lehetőség. Ezért 2020-
ban arra került sor, hogy Sókszelőce különvált Tornóctól és magyar 
nemzetiségű lelkész irányítja, akinek Magyarországon volt formáci-
ója. Most Vágsellyén új dékánt neveztek ki, a szlovák nemzetiségű 
helyett most a magyar Nagy Péter került oda. Így a tornóci hívők, 
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akik magyarul szeretnének misét hallgatni, 7 km-t utazhatnak Sókszelő-
cére vagy ugyancsak 7 km-t Vágsellyére.
Változás lesz Vecsén és a tornóci plébánián is. Az adminisztrátorok mind-
két helyen befejezik tevékenységüket, más egyházmegyébe mennek, 
más pasztorációba kerülnek. Vecsére új adminisztrátor érkezik /1973/, aki 
július 1-től ex curendo a tornóci egyházközséget is irányítja majd. Hasonló 
helyzet alakult ki a sókszelőcei tragikus haláleset után is. A 2020-as tor-
nóci tragikus haláleset után a plébániai közösség a szomszéd plébániai 
közösséghez került. Ha eddig imára kértem önöket, hogy a tornóciak új 
papért imádkozzanak, most még inkább erre kérem önöket.
A közösségben és faluban való működésem végén mindenkinek szívből 
köszönöm, hogy befogadtak, hogy kapcsolatokat alakítottunk ki, hogy a 
covid-korlátozások ellenére is együtt mentünk előre és segítettük egy-
mást. Nem azért megyek el, hogy rossz lenne itt nekem. Kérem, a Tornóc-
cal való kapcsolatomban ne keressenek negatív okokat a távozásomra. 
Nincs ilyen. S ha mégis „találnának” ilyet, ez csak tévedés lehet és máso-
kat is megtévesztene. Életszemléletemet és a községhez, a plébániához 
való viszonyomat már a Tornóci Újságban közölt két előző cikkemben 
is elmondtam. A 2021-es húsvéti Homíliát     (https://www.youtube.com/
watch?v=snP3Z0Ca6fo , 18-36 perc.; a https://www.youtube.com/watch?-
v=ZQGzbK4_jDk , 39 - 49:25 perc;) fogadják lelki testamentumként e köz-
ség iránt. Ami a községet illeti, elsősorban Mgr. Berecz Olivérnek monda-
nék köszönetet a baráti-testvéri fogadtatásért, valamint a községi hivatal 
dolgozóinak, a képviselőknek, a Gondozói Szolgáltatások Háza dolgozói-
nak, klienseinek és a tűzoltóknak is. Köszönöm minden jóakaratú ember-

nek, akikkel megoszt-
hattam egy-egy 
üdvözletet, mosolyt, 
tanácsot. A Nitrai 
E g y h á z m e g y é h e z 
megyek, ahol a Szt. 
Szórád és Benedek 
vándorainak nyújtok 
majd lelki segítséget 
Skalkán, Trencsén 
mellett, főként a Meg-
békélés és Gyógyulás 
Szentségének kiszol-
gálásában.  Ha Vág 

menti kirándulásaik során arra járnak, szívesen látom önöket. Nem csak 
az FK Dynamo Trnovec sildes sapkáját viszem magammal, hanem  május 
29. és június 12. legfontosabb emlékét,14 gyermek elsőáldozását is. A 
gyerekek ragyogó szívét. Arcát és énekét, a szülők örömét, az anyukák, 
apukák könnytől csillogó szemét. 
A tornóci egyházközség új adminisztrátora Mgr. Vladimír Šimúnek atya 
/1973/ lesz, aki Bánovból származik. Pappá 2002-ben szentelték, a tor-
nóci születésű Mgr. S. Illéšsel együtt. A besztercebányai egyházmegyéből 
jön, eddig Aranyosmaróton és Pozsonyban működött. Legutóbb 16 évet 
töltött Hronské Kosihy-ban.
Mindketten örülünk, hogy beteljesült az egyik pasztorációs álmunk. Együtt 
oltárhoz vezethettük június 12-én az elsőáldozókat. A másik az, hogy 
működése kezdetén, július 3-án 15 órakor együtt legyünk az oltárnál a 
szentmisén Horný Jatov-ban és július 4-én 9.30-kor Tornócon. Így kife-
jezhetjük kontinuitásunkat, testvéri közösségünket és közös vágyunkat, 
hogy a tornóci plébániai közösség imádkozó közösségé váljon, járjon  a 
pasztorációs megtérítés útján az Egyház evangelizációs küldetésének 
szolgálatában, és így adjuk át a pasztorációs szolgálat stafétáját.

Imáinkban áldjuk Önöket
Anton testvér és Vladimír testvér

A Föld napja

„Szegény az, aki a tengerben csak vizet lát,
Aki nem hallja a néma természetet

És aki a sziklában csak a sziklát látja”     
(Andrej Sládkovič)

Mint minden évben, iskolánkban most is megemlékeztünk 
a fontos, környezeti szempontból motivált ünnepről, a 
Föld napjáról. Mivel idén április 22. csütörtökre esett, úgy 
döntöttünk, az egész hét e különleges nap jegyében zajlik 
majd. Az alsó tagozatosok és a 8.9. évfolyam tanulói a hét 
folyamán különféle aktivitásokon vettek részt, melyek ál-
tal elmélyült bennük a tudat, hogy egy egyedi, különleges 
bolygó részei vagyunk, ezért elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy törődjünk vele és védjük.
A gyerekek rövidfilmek és dokumentumok által megismer-
hették bolygónkat, s az osztályokban kérdéseket tehettek 
fel, vitát nyithattak a környezetvédelem témájában. Min-
den tantárgy a Föld napja témájához kapcsolódott, akár 
versenyek, akár feladatlapok formájában. 
Az alsó folyosón egész héten interaktív faliújság volt kité-
ve, mely ismertette a tanulókkal a Föld és környezet vé-
delmének legjelentősebb lehetőségeit, például recikláció, 
a hulladék szeparálása, komposztálás, energiatakarékos-
ság, állatvédelem. A gyerekek dolgozhattak a táblán, felfe-
dezhették, kiegészíthették a feladatokat, és új ismereteket 
s z e r e z -
h e t t e k 
a r r ó l , 
h o g y a n 
s e g í t -
h e t n é n k 
Földünk -
nek. Az 
interaktív 
t á b l á r a 
ráírhatták 
saját foga-
dalmukat 
és a Földhöz intézett kívánságaikat. A gyerekeknek az 
interaktív munka nagyon tetszett, hiszen majdnem minde-
gyik évfolyam bekapcsolódott.
A harmadikosokkal kitisztítottuk az iskolai ágyásokat, le-
vendulát és körömvirágot ültettük. Mindenki segítő kezet 
nyújtott, a gyerekek örömmel mentek ki ismét a napfény-
re, örültek a közös munkának és közösen elért eredmé-
nyeknek.
A negyedikesek szívósságukról az osztályban tettek tanú-
bizonyságot, cserepekbe egészséges növényeket ültet-
tek, melyeket pár nap múlva meg is kóstolhattak.
A nyolcadikosok az iskola környékét szépítették, virágokat 
ültettek ki és virágágyásokat hoztak létre, melyekbe virág-
mag-keveréket szórtak. 
Épp a Föld napjára készült a diákoknak egy rádióműsor, 
ahonnan sok érdekes információt tudtak meg kék boly-
gónkról, s ezzel bővíthették ismereteiket.
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E napon minden osztály tanulói zsákokkal, kesztyűkkel felsze-
relkezve felkerekedtek, hogy kitisztítsák a községet és környé-
két. Minden osztály más irányt vett, közös erővel négy nagy 
szeméttel teli zsákot sikerült produkálniuk. Az idősebb diákok 
a Vág és az Amerika környékét tisztították meg a hulladéktól. 
Szorgalmukért a Malý ochranár /kis természetvédő/ jelvényt 
kapták meg, aminek nagyon örültek és még másnap is viselték.
Nem hagyhatjuk ki a legkisebbeket, a kis ovisokat sem, akiket 
az óvónénik már kiskortól a természet védelmére nevelnek. Az 
óvodások az iskola udvarát takarították ki, összegereblyézték a 
száraz ágakat és játszottak a verőfényes napsütésben.
Azt gondolom, minden pedagógus nevében elmondhatom, 
hogy a Föld napja, a természet- és bolygónk védelmében tett 
aktivitások jegyében telt hét eseményei sikeresnek mondhatók. 
Már a legkisebbek is tudják, értik, mire kell ügyelni és miért nem 
szabad szennyezni környezetünket, ahol élünk. Hiszen Földünk 
széltében-hosszában az egyetlen bolygó, ahol élet van.
Minden nap legyen a Föld napja!

Örömhét az óvodában
Óvodánkban a gyermeknapot egy héten át ünnepeljük. Ez a 
tanév ismét covid-intézkedések jegyében zajlott, s ez óvodánkat 
sem kerülte el. Néhány gyerekkel csak az ovi teljes beindulása 
után találkoz-
tunk. Számos 
a k c i ó n k r ó l 
kellett – nem 
önként – le-
mondanunk. 
A „2021-es 
Ö r ö m h é t ” 
t e r v e z é -
sénél egy 
percig sem 
haboztunk a 
programot il-
letően. Legalább részben behoztuk, ami elmaradt. Május 31. 
és június 4. között számos közös akciónk volt, néhány osztály 
külön is tartott aktivitásokat. Hétfőn minden osztály individuális 
programot választott. Kedden fagyizni voltunk. Szerdán idelá-
togatott a  NaTraky színház a Guľko Bombuľko meseelőadás-
sal, melyen nem csak a kicsik mulattak jól, hanem a felnőttek 
is. Csütörtökön a nevetést tűzöltó- és rendőrautók szirénája 
váltotta fel az udvaron. A legnagyobb élmény az volt, hogy a 
gyerekek láthatták és meg is foghatták a berendezést, amit a 
tűzoltók hoztak mutatóba, kipróbálhatták a sisakot, spriccelték 
a vizet. A rendőr-kocsiban bekapcsolhatták a villogót, a szirénát 
és bele is ülhettek. A hét folyamán maszkos disco is volt, sport-
versenyeket tartottunk, a gyerekek homlokpántot, karkötőt ké-
szítettek. A jutalom nem csak tárgyi ajándék volt, hanem kijutott 
az örömből, nevetésből is, mindenki örült, hogy újra EGYÜTT 
ünnepelhettük a gyermeknapot. 
Köszönjük az iskola és óvoda vezetésének a hét megszervezé-
sét, a tanító nénik kreativitását, flexibilitását, köszönjük Kamil 
Sajdini tornóci balkán-fagyiját, az önkéntes tűzoltók segítsé-
gét s azt, hogy minden évben eljönnek hozzánk. Köszönjük a 
vágsellyei rendőrparancsnokság igazgatójának, Mgr. Roman 

Révaynak az együttműködést és a bemutatót, melyet minden 
évben Mgr. Juraj Zalúbel vezényel le.
                                                                          Alexandra Takácsová

Első herbáriumom
A körülöttünk lévő természet sokrétű és varázslatos. Erről az 
I.B osztály ta-
nulói is megy-
győződhettek. 
A májusi hónap 
az „Első herbá-
riumom” pro-
jekt jegyében 
zajlott. Először 
az iskolában, 
környezetisme-
ret órán, ahol 
a gyerekek 
meg ismer ték 
a környék érdekes növényeit és tanultak testük egyes része-
iről is. Szüleikkel növényeket kerestek, szedtek, préseltek és 
ragasztottak, melyek közönségesnek tűnhettek. Hisz minden 
lépésben nőnek, észre sem vesszük őket, olyan mindennapiak. 
De a gyerekek megállapították, hogy „egyszerűségüknek”, de 
sokrétűségüknek is köszönhetően a természet tele van számos 
gyógyhatású növénnyel is. Ehhez jöttek a füvek, gyógynövé-
nyek, rétről, kertből, erdőből, mezőről és emlékek lettek belő-
lük az évekig megtartható növénygyűjteményben. A herbárium 
összeállításánál természetszeretetet tanultak, érdekes fajtákat 
fedeztek fel, ismertek meg, csiszolták türelmüket és szüleikkel 
a keresés közben sok örömet éltek meg, jól is szórakoztak. A 
növények neveit saját kezűleg írták be, hiszen a tanév alatt 
felfedezték az írott betű szépségét és fontosságát. Mindenki 
megérdemelt egy vagy két egyest.
                              Mgr. Martina Horváthová, az I.B osztályfőnöke

Az emberi test – a IV. A osztály  projektje
Tudták, hogy…
…az embe-
ri test – ez a 
csoda, milyen 
csodálatosan is 
van összerak-
va?
Döntsék el ma-
guk:
• Az összes vé-
rér hossza az 
emberi testben 
kb. 100 ezer 

km
• Egy emberélet alatt az agy kb. 150 billió információt dolgoz fel
• Az ember bőre élete során 1000x cserélődik le
• A láb körmei 4x lassabban nőnek, mint a kézen
• Az idegimpulzusok a testben 90 m/mp sebességgel terjednek
• A gyerekek térdkalács nélkül születnek, 2-6 éves korukban 
fejlődik csak ki
• Az emberi tüdő felszíne kb. akkora, mint egy teniszpálya fe-
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lülete
• A fehér vérsejtek csupán 2-4 napig, a vörösek 4 hónapig élnek
• A szívünk kb. olyan nagy, mint ökölbe szorított kezünk, súlya 250 g
• A szívünk olyan nyomással pumpálja testünkben a vért, hogy képes lenne 4 emelet-
nyi magasságban is kilövellni azt
• A gyerekek a tavaszi időszakban nőnek jobban
• A szem életünk során ugyanolyan nagyságú marad, de a fül és az orr egész életünk-
ben nő
• Az agy 80 %-a víz
• Az emberi test 70 %-a víz
• A szív súlya kevesebb, mint fél kiló
• A pupillánk kitágul, ha olyanra nézünk, akit szeretünk
Az emberi testről szóló információkat a 4. osztályos gyerekek a digitális oktatás idején 
gyűjtötték az interneten vagy enciklopédiákban. Ismereteket szereztek a vérkeringés-
ről, szívről, az emésztő- és légző-rendszerről, és a szaporodószervekről. Könnyen 
elsajátítják mindezt, mert érdekli őket a téma. Ezek a témák az alsó tagozat 3. és 4. 
évfolyama természetismereti tanterveiben is megtalálhatók. A negyedikesek vissza-
térve az iskolába szép és érdekes prezentációkat is készítettek, és projektjeiket az 
osztályban kiállították.
                                                                     Mgr. Ingrid Fülöpová – a IV.A osztályfőnöke

A Tornóci Alapiskola és Óvoda Iskolatanácsának választási 
eredményei

Az 596/2003 Zz iskolai önkormányzatokról szóló törvény és Szlovákiai Iskolaügyi Minisz-
tériuma 291/2004 Zz rendelete alapján – mely meghatározza az iskolai önkormányzati 
szervek megalakulásának részleteit, módját, szervezési és anyagi biztosítását – és az 
iskola fenntartójának iskolatanács megváltoztatására szóló felhívása alapján (135/2021, 
2021. május 10.) az igazgatónő kihirdette az iskolatanácsba történő választás időpontját 
a 2021-2025-ös időszakra, erre 2021. május 26-28-án került sor.
A választás 2021. 5.26-án zajlott, megválasztották az AI és óvoda pedagógiai és nem 
pedagógiai alkalmazottait. A szavazás titkos volt, a szavazólapokat az urnába dobták. 
Az óvoda törvényes képviselőinek választására a következő két napban (5.27-28.) ke-
rült sor titkos szavazással, a szavazólapok urnába dobásával. Az alapiskola törvényes 
képviselőit az iskolatanácsba szintén e két napon választották, titkos online szavazás-
sal az Edupage – rodičovské konto segítségével. Mivel a szavazáson nem vett részt a 
választók többsége, újabb fordulót hirdettek meg. Itt már nem volt szükség a szavazók 
többségének jelenlétére. Az ismételt választás az iskola diákjainak törvényes képviselői-
re 2021.5.31-től 2021.6.2-ig zajlott titkos online szavazással az Edupage – rodičovské 
konto portál segítségével. 
Az iskolatanács újonnan megválasztott tagjainak alakuló ülésére 2021. június 9-én került 
sor, ahol megválasztották az iskolatanács elnökét és alelnökét. A jegyzőkönyvet az iskola 
weboldalán nyilvánosságra hoztuk.

Az újonnan alakult iskolatanács (2021-2025)
Predseda Rady školy Katarína Tusková za zriaďovateľa školy
Podpredseda Rady školy Rastislav Hrabovský za zriaďovateľa školy
Členovia Rady školy Ing. Monika Ábrahámová za zriaďovateľa školy

JUDr. Lucia Gašpieriková za zástupcov rodičov MŠ
Ing. Jaroslav Hlavatý za zriaďovateľa školy
Lucia Lacková za pedag. zamestnancov MŠ
Mgr. Mária Mészárosová za nepedag. zamestn. ZŠ a MŠ
PaedDr. Róbert Mittermayer za pedag. zamestnancov ZŠ
Mgr. Soňa Puskásová za zástupcov rodičov ZŠ
Silvia Tóthová za zástupcov rodičov ZŠ
Mgr. Silvia Zalúbelová za zástupcov rodičov ZŠ

Katarína Tusková

Jelentés az iskolapadból
A nyugdíjasok egyesülete 
alapszervezetének tevékeny-

ségéből
Mint az egész világ, az egész társada-
lom, alapszervezetünk is múlt év márci-
usától a pandémiával kapcsolatos korlá-
tozások jegyében élt.  Ez évben szinte 
minden másképp alakult, mint ahogy 
terveztük. Amit lehetetlennek tartottunk, 
az most valósággá vált. Jött a Covid 19, 
és mindent felforgatott. Megszűntek a 
klubbéli hétfői találkozások, s minden 
tervezett és előkészített akciónk is elma-
radt. A járvány kitörése után az élet tény-
leg lelassult, s csak ez évben éledt újra. 
Első akciónk 2021. június 7-én tagjaink 
találkozója volt a kultúrház udvarán. A 
szép idő a petang versenynek is kedve-
zett. 2021.6.14-én volt a második talál-
kozó, petangot játszottunk, tornáztunk 
Lindával, s megkóstoltunk a tagok által 
készített finomságokat, de leginkább 
örültünk, hogy hosszú idő után újra láttuk 
egymást és elbeszélgettünk. Ez évben is 
tervezünk jó pár érdekes rendezvényt, 
az első jubilánsaink megünneplése lesz. 
Volt, aki még 2020-ban ünnepelt, de a 
pandémia miatt tevékenységünk stag-

nált. Tervezünk még egy kirándulást Po-
dolie-ba, ahol miniatűr park található. Te-
vékenységünket csak egy hónapra előre 
tervezzük, nehogy valami váratlan dolog 
közbejöjjön. Ez úton szeretnék köszö-
netet mondani Mgr. Oliver Berecz pol-
gármesternek s a képviselőknek, hogy 
támogatnak bennünket és eljönnek, 
közénk, seniorok közé. Az együtt töltött 
idő mindenki számára hasznos, a vi-
dám, szomorú, magányos embereknek, 
azoknak, akik közel éreznek magukhoz 
valakit, és akik közelebb akarnak kerülni 
a többiekhez. 
Köszönjük!
Jolana Hečová
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Társadalmi szervezetek
Tavasztól az idény kezdetéig

A tartós járványhelyzetben folytattuk a szervezet munkájának 
biztosítását, horgászterületeinken elvégeztük a szükséges mun-
kálatokat úgy, hogy a horgászidényt a törvény által megszabott 
időben beindíthassuk. Különösen fontos volt a horgászengedé-
lyek kiadása és az új tagok felvétele úgy, hogy a koronavírus 
terjedésére vonatkozó minden intézkedést betartsunk. E téren 
köszönet jár Tomáš Gyepešnek és Silvia Vinczeovának, akik 
minden tag megelégedésére végezték el ezt a feladatot. Ápri-
lis elején az Amerika III holtága /a továbbiakban MR  Amerika 
III/  horgászterületéhez vezető bekötő úton tujákat és bokrokat 
ültettünk úgy, hogy a zöldterületeken ne lehessen utat kialakítani 
a rendes úton kívül. A kiültetésért és a fákkal, bokrokkal való tö-
rődésért Patrik Szabót és Dianka Szabovát illeti köszönet. Április 
közepén mindhárom horgászterüle-
ten brigádot szerveztünk, ahol úgy 
vettek részt a tagok, hogy a munkát 
elosztva mindig betartsuk az óvintéz-
kedéseket.
A Hlinisko Vermek halnevelő tónál 
az egész partot és a nád egy részét 
is lekaszáltuk, ezt a megemelkedett 
vízszint miatt csak gázoló-csizmák-
ban tudtuk elvégezni, s mivel ez ne-
hezítette a munkát, a part egy részét 
nem sikerült lekaszálni. Nagy segít-
séget jelentettek az újonnan vásárolt 
motoros ollók, melyek az élő sövény nyírására szolgálnak. Enél-
kül a víz akkori állásánál nem tudtuk volna elvégezni a munkát. 
A nádat kivágás után össze kellett szedni, összekötözni, kivinni 
a partra és előkészíteni az elvitelre. Az össze nem kötött anyagot 
a kaszálás után elgereblyéztük, BIG-BAG-re raktuk és kihúztuk a 
partra, ahonnan a községi hivatal munkásai elszállították. Ezúton 
is köszönjük együttműködésüket.
Köszönjük a Szlovák Horgászszövetség Vágsellyei Városi Szer-
vezetéből érkezett kollégáknak is a segítséget.
Az MR  Amerika III  horgászterületen összegyűjtöttük  a száraz 
ágakat, hogy lehetővé tegyük a gépi kaszálást, ne károsodjon 
a kaszagép. Levágtuk, lenyírtuk a tavalytól kinőtt invazív fákat, 
gyökereket. Részben az utat is rendbetettük, főleg a kigyúrt 
keréknyomokat, ezeket elgereblyéztük. Tél óta már háromszor 
szedtük össze a szemetet és vittük el a gyűjtőudvarba. A Vízállás 
holtágánál /MR Vízállás/ összegyűjtöttük a szemetet és eltávolí-
tottuk az illegális szemétlerakatot, az autóalkatrészeket, televí-
ziókészülékeket, bútort a Dusloba vezető vasút melletti kifolyó 
kanálisnál.  A szemét mennyiségét szépen mutatja a foto-doku-
mentáció is. Ez az egyes „vállalkozók” kedvenc helye, ahová a 
„vállalkozásukból” származó szemetet hordják. Ezúton is figyel-
meztetünk arra, hogy ez a rész már ki volt tisztítva és a községi 
rendőrség együttműködésével mozgásérzékelő berendezéseket 
is felszereltünk. Az említett terület monitorozását a névtábla alatti 
táblán nyilvánosságra hozzuk.
A további elengedhetetlenül szükséges feladat a rengeteg pet-
üveg összeszedése volt ugyanitt. Ezeket idefújta a szél és ide-
sodorták a hullámok. Két csónakkal négy órás munka után egy 
BIG-BAG  telt meg pet-üvegekkel és egyéb szeméttel, s ez csak 
a horgászterület egy része volt. Nem tudjuk, mit hogyan tehet-
nénk, hogy ez ne ismétlődjön meg. Ezek nem ki tudja honnan jött 
üvegek, CSAK és CSAKIS a horgászok hordták ide és hagyták 

itt, s a szél belefújta a vízbe, vagy a horgászok direkt beledobták. 
Itt is felhívom a figyelmet arra, hogy itt minden valóban becsü-
letesen ki lett tisztítva és össze lett szedve. Ha a szezon alatt a 
horgász mellett szemetet veszünk észre, azt az övének tekint-
jük, és azonnali eltávolítást kérünk. Minden begyűjtött hulladék a 
gyűjtőudvarba került, ahol osztályozzák és likvidálják majd.
Április 22. a Föld napja, amikor évente emlékeztetünk azokra a 
veszélyekre, amelyeket életvitelünk zúdít bolygónkra. Különféle 
dokumentumfilmekből, előadásokból, cikkekből, konferenciákból 
mindnyájan tudjuk, mi veszélyeztetheti az életet bolygónkon. So-
kan közülünk úgy veszik, hogy ez engem nem érint, a probléma 
valahol másutt van, oldja meg más, stb. Lehet ilyen vélemé-
nyünk, de végeredményben a következményeket mindnyájan vi-
selni fogjuk. Nem kell, hogy mindenki természetvédő, aktivista le-

gyen, és nagy dolgokat tegyen. Elég, 
ha mindenki azzal kezdi, hogy nem 
dobja el a természetben a dobozokat, 
üvegeket, nem viszi ki a szemetet a 
természetbe, csak a meghatározott 
helyre, nem fog feleslegesen olyasmit 
venni, amit hamarosan úgyis kidob, 
és keresni fogja a már nem szüksé-
ges dolgok felhasználásának további 
módjait. Ha minél több ember be fogja 
tartani, ez olyan út lesz, amely lehet, 
hogy fokozatosan megváltoztatja a 
mostani állapotot. Mindenkinek meg-

van a lehetősége, hogy valamit tegyen azért, hogy a természet-
ben ne maradjon szemét, mellyel az nem tud mit kezdeni.
Május elején egy kicsit ünnepeltünk, weboldalunk /www.srztrno-
vec.sk/ 10 éves lett. 10 év telt el azóta, hogy weboldalt akartunk 
kialakítani, melyen keresztül tagjainkat és a többi érdeklődőt is in-
formálhattuk tevékenységünkről. Ezalatt az idő alatt a cikkekben 
nem csak a horgászatot érintő információkat közöltük, hanem 
horgászathoz kötődő tevékenységünkről, akcióinkról is beszá-
moltunk, melyek gazdagítják társadalmi életünket és a hobbink-
hoz kötődő környezetet. Az oldalon és a Tornóci Újságban közzé 
tett írásokban mindig igyekeztünk tájékoztatni a problémákról és 
azok megoldásáról.
A gyorsan ébredő természettel együtt brigádmunkáink is meg-
szaporodtak horgászterületeinken. Minden helyről vízmintát vet-
tünk és elemzésre küldtük egy certifikált laborba. Az elemzés és 
értékelés után olyan adataink lesznek, melyeket összehasonlít-
hatunk az előző évekkel. A víz minőségének hosszú távú megfi-
gyelése és haltenyésztésre való alkalmassága ahhoz kell, hogy 
előre nem látott változások esetén bizonyos mértékig reagálni 
tudjunk és könnyebben megtaláljuk a változások eredetét.
A MR Amerika III. horgászterületen rendbe hoztuk a bekötőuta-
kat, ahol az autók az őszi-téli-tavaszi időszakban gödröket és 
keréknyomokat hagytak maguk után. A rendelkezésre bocsátott 
technikáért Peter Suchýnak mondunk köszönetet.
A vízből a tél elmúltával kiszedtük az elpusztult halakat és elástuk 
őket a közeli erdőben. Az ez évi pusztulás elfogadható volt – kb. 
25 darab hal pusztult el. Ez abból adódott, hogy a tavasz jóval 
hűvösebb volt, mint az előző években, s ezáltal a víz lassabban 
melegedett fel, s így jobban kiegyenlítődött a viszony a halak fo-
kozatosan fejlődő tél utáni immunitása és a betegséget okozó 
vírusok és baktériumok között.
A MR Vízállásnál, ahol bekötőút van, lekaszálták a horgászhe-
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lyeket és a bekötőút menti növényzetet, hogy ne érjenek az útra. 
Ezzel megakadályozzuk, hogy a gépkocsik a mezőgazdasági 
földterületeken közlekedjenek és kárt tegyenek a termesztett nö-
vényekben.
A Vermek halastónál a község támogatásával már a biológiai 
iszaptalanítás 4. szakasza is megkezdődött. Az iszaptalanítás e 
módjának hatékonysága evidens, hiszen a múlt évi magas hő-
mérsékleteknél sem jegyeztünk fel semmilyen oxigénhiányt a 
vízben. A halak pusztulás nélkül vészelték át ezt az időszakot. 
A következő szombat, május 16. az esős hét első napsütéses 
napja volt. Az MR Amerika III horgászterületen levágtuk az öreg 
nádat, összegyűjtöttük és elszállítottuk. Kavicsot hoztunk az 
útra, melyet a bekötőutakon szórunk szét, hogy a por felverését 
megszüntessük. A kavics szállításáért köszönetet mondunk kol-
légánknak, Július Kárásnak. Összeszedtük a fogasok ívófészkeit 
és eltettük a következő évre. A MR 
Amerika III és MR Vízállás területén 
is sor került a halak búzával való ete-
tésére. Ez a tavaszi halállománynak 
is tápanyagul szolgált.
Az egész Szlovákia területén lehullott 
kiadós esők a Vág kisebb-nagyobb 
mellékfolyóit is olyan mennyiségű 
vízzel árasztották el, mely a fő folyás-
ba is bekerült. A Vág menti vízierőmű-
vek fokozatosan fogták fel az áradó 
vízmennyiséget, s ezáltal megaka-
dályozták a tulajdonban keletkezet 
nagyobb károkat.
2021.5.18-19. ez a megfékezett árhullám a Vág alsó folyását is 
elérte, mely a mi egyik horgászterületünk.
Az MR Amerika III az egyetlen, a Horgászszövetség Vágsellyei 
Városi Szervezetéhez tartozó horgászterület, ahová szabályozva 
vizet lehet engedni a Vág megemelkedett szintjénél. A Vág hid-
rológiai megfigyelésével úgy ítéltük meg, hogy a víz szintje olyan 
lesz, hogy vizet engedhetünk, ezért 2021. május 18-án 15 órakor 
megnyitották a zsilipet az árvíz elleni gáton (az SHMÚ szerint a 
Vág Galgócnál 365 cm volt, Vágsellyén 296 cm, és egyre emel-
kedett) A halastó oldalán lévő zsilip csukva maradt, mert a ha-
lastó vízszintje abban az időben még magasabb volt, mint a Vág 
vízszintje.
2021.5. 18-án 23.30-kor az SHMÚ szerint Galgócon 412 cm, 
Vágsellyén 400 cm volt a Vág, ekkor a halastó zsilipjét is meg-
nyitottuk.

2021.5.19-én 13.30 órakor mindkét zsilipet lezárták ( Vágsellyén 
465 cm-es volt a Vág) és a víz engedése befejeződött. Addig 
engedték vízzel, hogy a partról még halászni lehessen. A vizet a 
tóba viszonylag rövid ideig, cca 13 órán át engedték. A Vág emel-
kedett szintjének következtében a halak az Amerika II kifolyó 
objektumába kerültek, s innen a víz szintjének csökkenése után 
már nem tudtak visszaúszni a folyóba. 5.23-án és 30-án merítő 
hálóval, dobóhálóval és villany aggregátorral ebből az objektum-
ból összesen 420 kg halat, többnyire ezüstkárászt fogtak ki. A 
kifogott halakkal az MR Amerika III és a Vágkirályfai Kavicsbánya 
területét telepítették be. A május 30-i halászásnál a királyfai alap-
szervezet kollégái is segítettek, akik 200 kg kifogott halat adtak 
a betelepítéshez.
Eddig arról olvashattak, milyen munkákra került sor az előtt, hogy 
2021.5.27-én a fő szezon megnyitása előtti végső munkálatokra, 

a halbetelepítésre sor került. Az elő-
nevelt halak piaci hiánya és a pandé-
miával kapcsolatos intézkedések el-
lenére is a kompetenseknek hála úgy 
sikerült a betelepítés, ahogy tervez-
tük, s a vágsellyei városi szervezet 
minden halastava a terv szerint lett 
betelepítve. Ezen felül két horgásztó 
is be lett telepítve:
2-2400-1-1 Amerika III holtága : 800 
kg K3 + 500kg K2
2-2500-1-1 Vízállás holtága:         800 
kg K3

A horgászterületek a horgászversenyek megtartásának korláto-
zásával is felkészültek a szezonnyitásra. Hisszük, hogy az igye-
kezet, a tavasszal befektetett idő, szorgalom meghozza gyümöl-
csét és az elkészített horgászterületek nem csak a horgászok, 
hanem az ide látogatók tetszését is elnyerik. Reméljük, a tavak 
partján megtartják majd a rendet és tisztaságot.
A kulturált környezet az ember kultúrájára is hat. Hisszük, hogy 
ez valóban így van, és nem fog ismétlődni a múlt évek rossz ta-
pasztalata, hogy már a horgászat első hete után egy rakás ott 
hagyott szemetet kellett összeszednünk.
Végezetül köszönjük minden tagunknak és nem tagunknak, akik 
bármi módon bekapcsolódtak tevékenységünkbe és széppé tet-
ték horgászterületeinket.
A tagoknak sikeres idényt és jó fogásokkal teli szép élményeket 
kívánunk!      a tornóci horgászszervezet vezetősége     

Ismét bajnok a tornóci lovastorna-csapat
A járvánnyal kapcsolatos szigorú intézkedések ellenére Vágsellyén 
ismét idényt nyitottak a voltizs versenyzői, rögtön Nyugat-Szlovákiai 
Bajnoksággal, melyen rekord számú részvételt könyveltek el, 70 ver-
senyző állt rajthoz. A tornóci lovastorna képviselői (JK Farao - Trno-
vec nad Váhom) 6 díjat hoztak haza.
Az első bajnok a fiatalabb lányok kategóriájában Viktórii Kálmán volt 
Furioso Uhřičický nevű lovával, edzője  Laura Lenčéšová. A második 
díjat csapatbéli kolléganője, Sofia Hodúrová vitte el, szintén a Furio-
so Uhřičický nevű lóval, edzője  Laura Lenčéšová.
A bajnokok közt állócsillagnak számít a már „öreg harcos” Jack Oláh 
- lova  Furioso Uhřičický, edzője  Laura Lenčéšová - aki idén is meg-
védte előző években szerzett bajnoki címét a fiatal fiúk kategórijában.
A meglepetés a harmadik díj volt az újonc Sari Kleinhapell  (Ejfél 
Pluto, edzője  Vladimíra Lenčéšová) személyében, aki nagy sikert 

aratott. A kemény téli felkészülés meghozta gyümölcsét.
A 9 év alatti gyerekek csapatversenyében is megvédte bajnoki cí-
mét a JK Farao-Tornóc csapata Laura Lenčéšovával és a Furioso 
Uhřičický lóval. A csapat tagjai:  Jack Oláh, Lea Čičmišová, Sophia 
Hodúrová, Lucia Takáčová, Mia Bakošová és Dorotka Kázarová.
 A 10-18 éves gyerekek juniorcsapata sem maradt szégyenben, a 
szabadon választott gyakorlatok gyönyörű vágtája után (Ejfél Pluto) 
a második díjat szerezték meg Vladimíra Lenčéšová irányítása alatt. 
A tornászok: Ema Dudonová, Tamara Zorić, Timea Súdorová, Sara 
Kleinhapell, Sára Slámová és Viktória Kálmán.
A gyönyörű versenynek az idő is kedvezett, a gyerekek hosszú ver-
seny-kényszerszünet után az érmek megszerzésénél ragyogtak a 
boldogságtól. Reméljük, hogy az idei idény is olyan sikeres lesz, mint 
a kezdet.
Köszönjük Tornóc Községnek a támogatást!     Vladimíra Lenčéšová
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A szerkesztőség fenntartja a jo-
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maiba, és szükség szerint lerö-
vidítse vagy átdolgozza azokat.  

Társadalmi szervezetek
A tornóci westernlovas galántai győzelme

A galántai Ezüst-tó ranch Branislav Šablatúra vezet-
te csapata a szigorú járványügyi intézkedések elle-
nére is megnyitotta az idei western-idényt. Az am-
bíciózus cowboyokat a rossz idő sem tántorította el, 
minden versenyszámmal a ranch hatalmas csarno-
kába vonultak. Tornócot két gyorsasági versenyző 
képviselte, Ema Dudonová  
(OZ Golden Horse) és Andrej 
Ján Takáč (Dreamer ranch).
A Pole bending (rúd körü-
li futás) kategóriájában a 18 
éven aluli fiataloknál Ema 
Dudonová Little Gold Power 
lovával (OZ Golden Horse) 
fantasztikus idővel, 22,9 má-
sodperccel aratott győzelmet. 
A második helyet a szintén 
Tornócot képviselő Andrej 
Ján Takáč szerezte meg (lova 
My Exuisite Dreams, ideje 
25,542 mp). Az „open” kategóriában a poprádi Vero-
nika  Kakošová nyert Special First Filli nevű lovával.
A másik gyorsasági sportág a Barel race (hordó kö-
rüli futás) volt, ahol az ifjúsági kategóriában  Hanka 
Hajtmanová győzött  Little step to bar lovával. A tor-
nóciak eredményei: Andrej Ján Takáč 4. hely, Ema 

Dudonová 7. hely. Mivel western-lovasaink nagyon 
fiatalok, fiatal lovakkal, ez egyáltalán nem szégyen. 
Az „open” kategóriában e sportágban a vághosszú-
falui Tamáš Takáč győzött Romeo nevű lovával.
A következő hétvégén az OZ Golden Horse verseny-
zője, Ema Dudonová Little Gold Power lován ismét 
Tornócot képviselte a festői környezetű Nemšován. 

Közép-Európa legnagyobb 
western-csarnokában bra-
vúrosan szerepelt, bizonyítva, 
milyen western-utánpótlásra 
számíthatunk. Mindkét sport-
ágban a leggyorsabb szlováki-
ai versenyző volt. A barel ra-
ce-ban második lett a lengyel 
versenyző után, kiváló 17,1 
mp-es idővel. A pole bending 
első körében leütötte a rudat és 
diszkvalifikálták. Ezért a máso-
dik körben biztosra akart men-
ni, és visszavett a tempóból 

büntetés nélkül. A fiatal Emka és nagyon fiatal lova, 
Golden ismét a második helyet szerezte meg a len-
gyel versenyző  és bejáratott lova mögött. Reméljük, 
az ifjú tornóci lovasok a továbbiakban is sikeresek 
lesznek.
Vladimíra Lenčéšová

Tisztelt fociszurkolók!

Labdarúgóéletünk év eleje óta ismét leállt. Bíztunk benne, hogy a 2020/2021-
es idényt, melyet fantasztikusan indítottunk, befejezhetjük. Sajnos, nem így 
lett. Az egyik alternatíva sem ment át, így A csapatunk versenyét anulálták, 
s most baráti meccsekre készül. Az U 19 csapata most játssza le az ősztől 
elmaradt 3 mérkőzést.

A kényszerszünetet az épület belső, meg-
nedvesedett falainak javítására használtuk ki. 
Erről főleg M. Klimo úr gondoskodott, akinek 
ezért köszönet jár. Köszönetünket fejezzük ki 
Čerhák úrnak és Híreš úrnak is, akik gondoz-
ták és trágyázták a füves területet.

Kedves esemény volt az elismerések átadása 
a Vágsellyei járás 2020-as legjobb sportolói-
nak. A legjobb edző kategóriában N. Szikora 
képviselt bennünket. Szívből gratulálunk és 
köszönjük, amit a fociért tett. Néhány jubilán-
st is köszönthettünk: K. Motolík 60 éves lett, 
klubunk elnöke, V. Klincko pedig 40. Mindkettőjüknek erőt, egészséget kí-
vánunk!

Július 4-én a Tornóci Községi Hivatallal karöltve megrendezzük 
a hagyományos minifoci tornát. Mindenkit szeretettel várunk. 
Hisszük, hogy együtt szép sportnapot töltünk majd el. Örülünk a 
találkozásnak.
                                                                               FK Dynamo
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