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  EDITORIAL
Vážení spoluobčania!

Pri písaní týchto riadkov som rozmýšľal nad tým, čo napísať. 
Hodnotiť rok 2020? Načrtnúť plány na rok 2021? Uvedomil 
som si, že v predošlých číslach sme plány načrtli a hodnotili 
priebežne. Zároveň som si však uvedomil, že žijeme v dobe, 
kedy sa nám plány zmenia zo dňa na deň. Preto som sa roz-
hodol dnešný editoriál zamerať trošku inak.
Človek od nepamäti plánuje svoje kroky, svoju budúcnosť. Čo 
nás však koronakríza naučila? Faktom je, že sme zistili, že 
akékoľvek plány sa nám dokážu zmeniť zo dňa na deň. Takto 
tomu bolo žiaľ aj v plánovaní rozvoja obce v predošlých mesia-
coch. Takto tomu je však, žiaľ, často aj v našich súkromných 
životoch. Naše plány a snahy sme museli pozastaviť, resp. 
odložiť, kým sa epidemiologická situácia nezlepší. Z tohto dô-
vodu sme už dlhodobo nemali žiadnu kultúrnu akciu, žiadnu 
spoločenskú akciu ani stretnutie s vami, obyvateľmi.
Táto viac-menej nedobrovoľne-dobrovoľná izolácia vyvoláva 
v spoločnosti napätie. Môžeme ho vidieť na pracoviskách, v 
štáte, medzi susedmi, medzi súrodencami, medzi rodičmi a 
deťmi, ako aj medzi manželmi a priateľmi. Úspech, rozvoj a 
šťastie nás ľudí sú vždy sprevádzané pohodou, mierom a dob-
rými medziľudskými vzťahmi. Ako však v súčasnosti pozoruje-
me, tieto dôležité atribúty v našich životoch začínajú absento-
vať. Je len na nás, ako sa s tým popasujeme. Máme na výber, 
máme slobodnú vôľu. Môžeme sa sami rozhodnúť, či chceme 
ostať a niesť sa na vlne negativizmu, nepohody a zlovôle, ale-
bo či sa rozhodneme s tým niečo urobiť. Každá zmena niečo 
stojí, a zmena často bolí. Avšak mnohokrát pre pohodlie a zvyk 
ostávame v stereotypoch. Nie je nič horšie, ako keď sa stere-
otypom stane negativizmus. Ľudstvo mnohokrát dokázalo, že 
sa vie zomknúť a v najťažších časoch spoločne zvrátiť beh 
dejín. Spoločne dokázali transformovať spoločnosť na lepšiu 
a tolerantnejšiu. Áno, aj my sa teraz nachádzame na križovat-
ke. Rozhodujeme sa, ako ďalej. A práve z tohto dôvodu vás a 
nás všetkých chcem požiadať o správne rozhodnutie. Skúsme 
spoločne sa nad tým zamyslieť a spraviť zmenu. Nie nadarmo 
sa hovorí, že najväčšia tma je pred svitaním. Ak sa spoločne 

rozhodneme spraviť túto zmenu, skúsme si vždy, keď chce-
me niečo negatívne riešiť, povedať, že to dá aj inak. Keď sa 
chceme povadiť so susedom, radšej sa otočme a počkajme, 
kým vášne vyhasnú a potom v kľude sa môžeme pozhovárať 
a nájsť kompromis, keď chceme niečo negatívne napísať na 
sociálnych sieťach, predtým, ako začneme písať, odhlásme sa 
na chvíľu. Pozrime sa okolo seba, aké je krásne počasie, aká 
je krásna príroda, akí sú skvelí ľudia okolo a až po chvíli sa 
vráťme na sociálne siete a s kľudom a rešpektom diskutujme. 
Je to len a len na nás. Je jedno, akého sme vierovyznania, je 
jedno, akej sme rasy a národnosti. Ľudskosť, subsidiarita, em-
patia a pozitívna nálada sa na tieto veci nepýta. Raz dávno pri 
exkurzii v Osvienčime som našiel tento nápis: „ Ľudia sa pýtali, 
kde bol Boh, Boh sa pýtal, kde boli ľudia“. Je to len na nás, v 
akom svete, v akej obci, v akom susedstve, v akom priateľstve 
budeme a chceme žiť. Denne sa stretávam s množstvom z 
vás, ktorí ste ochotní pomôcť, ktorí ste ochotní túto zmenu 
denne žiť.
Práve v čase, keď čítate tieto noviny, prežívame významné 
sviatky. Sú to sviatky nádeje, tradícií lásky a aj vzájomného 
porozumenia. Prežime spoločne tieto sviatky v čo najlepšej 
nálade. Neriešme, prosím, opatrenia, ktoré nás už unavujú, 
frustrujú a hnevajú- Zabudnime na tieto pocity a upriamme sa 
na to, čo si v týchto dňoch pripomíname. Je jedno, či ste ve-
riaci alebo nie. Každý z nás ma určité „pomyselné“ svetlo na 
konci tunela. Na konci tunela frustrácie, hnevu a rezignácie. 
Preto by sa každý z nás mal upriamiť na to svetlo, na tú nádej. 
Veriaci si v týchto dňoch túto nádej pripomínajú, pridajme sa 
k nim všetci a pripomeňme si tú svoju nádej. Tú, ktorá nám 
pomôže prekonať toto obdobie. 
Verím, že to spoločne zvládneme. Neexistujú žiadne prekáž-
ky, ktoré by sme spoločne nezvládli. Prajem všetkým veľa síl 
na zdolávanie denných problémov, veľa zdravia a hlavne po-
rozumenia a vzájomnej pomoci.
Krásne sviatky vám prajem!
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

30. marec – výročie oslobodenia obce
Druhá svetová vojna výrazne zasiahla do životov obyvateľov 
našej obce. 2. novembra 1938 bolo územie južného Sloven-
ska pripojené k Maďarskému kráľovstvu.  V Trnovci nad Vá-

hom žilo v r. 1938 
2834 obyvateľov 
a po vytýčení de-
markačnej línie sa 
nachádzala iba tri 
kilometre od hra-
níc. Nevraživosť, 
nenávisť, ano-
nymné udania, aj 
to bolo súčasťou 
denného života 

obyvateľov. Vzhľadom na blízkosť štátnej hranice boli v obci 
prevádzači, ktorí napomáhali ľuďom, utekajúcim zo Sloven-
ska, prekročiť štátnu hranicu. Zabezpečili pre nich aj doklady, 
ubytovanie či stravu. Boli to najmä Židia a hoci za napomáha-

nie Židom hrozilo internovanie, našli sa v obci ľudia, ktorí im 
pomáhali a riskovali vlastnú existenciu.
Aj medzi obyvateľmi našej obce žili príslušníci tejto komunity, 
ktorých na jar 1944 deportovali do zberného tábora a násled-
ne do koncentračných táborov. V koncentračných táboroch  
skončili aj rodičia prvého veliteľa Slovenského národného po-
vstania generála Jána Goliana, ktorých spolu s jeho ďalšími 
príbuznými odvliekli 24. decembra 1944. Po vojne sa do obce 
vrátila iba generálova švagriná Júlia. Zo 46 trnoveckých Židov 
sa vrátili traja...
Pre obyvateľov obce sa hrôzy vojny skončili 30. marca 1945, 
keď obec oslobodila Červená armáda pod vedením maršala 
Malinovského. Na pamiatku jej obetiam je na miestnom cin-
toríne vybudovaný pamätník, na ktorom sa nachádzajú mená 
obetí, ale ich presný počet nepoznáme. Archívne dokumenty uvá-
dzajú aj nezvestných, ktorých mená však na pamätníku nenájdeme. 
Položením venca si každoročne 30. marca pripomenieme a uctíme 
ich pamiatku.

I. Mesárošová
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Z ROKOVANIA OZ
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v Trnovci nad Váhom sa uskutočnilo v pondelok, 
22. februára 2021 za prísnych hygienicko-epide-
miologických opatrení v zasadačke obecného úra-
du. Na tomto zasadnutí bol obsadený uvoľnený 
mandát po zosnulej poslankyni Erike Fülöpovej. 
Mandátová komisia overila, že náhradníkom na 
tento mandát je PaedDr. Jazmína Székházi Hlava-
tá, ktorá získala vo voľbách konaných 10. novem-
bra 2018 najväčší počet platných hlasov. PaedDr. 
Székházi Hlavatá prehlásila, že prijíma mandát 
poslanca obecného zastupiteľstva, zložila zákonom 
predpísaný sľub a potvrdila ho svojím podpisom. 
Následne bola nová poslankyňa zvolená aj za člen-
ku komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva. 
Každoročne v zmysle zákona predkladá náčelník 
obecnej polície správu o činnosti. Keďže náčelník je 
dlhodobo práceneschopný, správu o činnosti obec-
nej polície za rok 2020 predložil zástupca náčelníka 
R. Pavlovič. Konštatoval, že v hodnotenom období 
mala obecná polícia troch členov, ktorí sa zameria-
vali predovšetkým na bezpečnosť a ochranu verej-
ného priestranstva, majetku obce a jej obyvateľov, 
ochranu životného prostredia, dohliadali na čisto-
tu, hygienu a poriadok v uliciach a na miestach prí-
stupných verejnosti. Polícia vykonávala opatrenia 
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, kde 
sa zamerali na kontrolu konzumácie alkoholických 
nápojov na verejnosti, kontrolu pohostinstiev a 
prevádzok verejného stravovania. V spolupráci s 
príslušníkmi policajného zboru v Močenku prispe-
li k objasneniu štyroch trestných činov, udelili nie-
koľko blokových pokút, spolupracovali s OZ Zatú-
lané psíky, poskytli súčinnosť v zmysle zákona. Na 
záver zástupca náčelníka OP poukázal na skutoč-
nosť, že príslušníci obecnej polície poskytli pomoc 
aj vo svojom voľnom čase a obyvateľom  vychádza-
li v ústrety a vyzdvihol, že bezpečnosť v obci je na 
dobrej úrovni. Poslanec R. Hrabovský upozornil 
zástupcu náčelníka OP, že sa rozmáhajú prípady 
vodičov, ktorí na štvorkolkách jazdia po poľných 
cestách v okolí obce v celom extraviláne, v lese, pri 
rybníku, poslanec PaedDr. Suba, PhD. doplnil, že 
aj na poľnohospodárskej pôde. Zástupca náčelníka 
ubezpečil poslancov, že vec budú riešiť.
Ďalej poslanci schválili podanie žiadosti o delimitá-
ciu pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozem-
kového fondu. Je to pozemok v časti obce Horný 
Jatov. Delimitácia pozemku je potrebná preto, že 
Farma Majcichov obci oznámila ukončenie dodáv-
ky pitnej vody pre časť obce Horný Jatov k 31. 12. 
2021. Po osobnom stretnutí s predstaviteľmi firmy 
obec uzavrela dohodu, že dodávka sa o rok predĺži, 
aby obec mohla podniknúť kroky na zabezpečenie 
pitnej vody pre obyvateľov tejto časti obce. Rekon-
štrukciu bude potrebovať nielen čerpacia stanica, 
ale aj rozvody umiestnené pod miestnymi komuni-

káciami, preto obec podala na odporúčanie pracov-
níčky SPF túto predbežnú žiadosť, ktorú však bude 
treba po zameraní pozemkov doplniť. 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorú 
opakovane podal obyvateľ pán Tóth, bola už viac-
krát na zastupiteľstve prerokovaná. Pán Tóth k nej 
doplnil vyjadrenia správcov sietí, ako aj stanovisko 
majiteľov susedných nehnuteľností, že im nepre-
káža narušenie kontinuity línie ulice. Žiadosťou sa 
viackrát zaoberali komisie OZ aj obecné zastupi-
teľstvo. Poslanci po dôkladnom zvážení všetkých 
skutočností napokon predaj pozemku neschválili. 
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť pána Hlošku, ktorý 
mal záujem odkúpiť pozemok vo vlastníctve obce. 
Predajom tohto pozemku by rovnako došlo k na-
rušeniu línie ulice a navyše sa jednalo o pozemok 
malej výmery. Obecný úrad nenašiel ani spôsob, 
ako tento pozemok žiadateľovi predať v zmysle zá-
kona. Aj touto žiadosťou sa zaoberali komisie pri 
OZ a obecné zastupiteľstvo. Poslanci neschválili 
ani predaj tohto pozemku. 
Ďalej poslanci vzali na vedomie žiadosť o prenájom 
veľkej sály MKS, ktorú podalo OZ Divadlo ASI, ako 
aj informáciu o ukončení obchodnej verejnej súťaže 
č. 1/2020. Starosta informoval poslancov, že obec 
dala vypracovať krajinno-architektonickú štúdiu 
na revitalizáciu rybníka Vermek. Bližšie informácie 
nájdete v tomto čísle novín na strane 5.
V diskusii starosta informoval, že jedným z bodov 
programu mali byť aj žiadosti o poskytnutie do-
tácií z rozpočtu obce, členovia komisie finančnej, 
podnikateľskej a nakladania s majetkom obce však 
žiadali doplniť žiadosti aj o reálne čerpanie za rok 
2020. Hlavná kontrolórka obce bola práceneschop-
ná, preto nestihla urobiť kontrolu čerpania dotácií 
za rok 2020. Tento bod by mal byť na programe 
najbližšieho zasadnutia. Ďalej informoval poslan-
cov, že obec dostala oznámenie o zaslaní správy o 
hodnotení vplyvov na životné prostredie projektu 
CCE  Šaľa. Obecný úrad v zmysle zákona infor-
máciu zverejnil, úlohou obce je teraz zvolať verej-
né prerokovanie zámeru, investora sme okamžite 
informovali, že verejné prerokovanie nezvoláme a 
požiadali sme o stanovisko Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva. RÚVZ konštatoval, že zvolať 
verejné prerokovanie za súčasných opatrení nie je 
možné, o tomto stanovisku bude obecný úrad in-
formovať ministerstvo. Až po verejnom prerokova-
ní vydá obec svoje stanovisko k projektu. 
Ďalej sa do diskusie prihlásil PaedDr. Suba, PhD., 
informoval poslancov, že sa organizuje petícia proti 
vybudovanie CCE Šaľa (spaľovne). Na zasadnutie 
komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva boli prizvaní aj zástupcovia 
investora, firmy ewia, a. s. a informovali o projekte 
členov komisie. PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že 
pri tejto citlivej téme je potrebné informovať obyva-
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teľov transparentne, Ing. Gašpierik uviedol, že sa ho už na 
túto problematiku občania pýtali. Starosta konštatoval, že 
pokiaľ obec nemá všetky informácie, nerád by na túto tému 
diskutoval. Zatiaľ neprebehli všetky konania, aby sa mohlo 
začať s výstavbou, musí spoločnosť splniť ešte množstvo 
podmienok. Obec plánuje osloviť externého poradcu, ktorý 
bude hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, a veľmi podstatné 
je to, aký názor na výstavbu majú práve obyvatelia obce. 
PaedDr. Suba, PhD. upozornil, že množstvo odpadu každo-
ročne rastie, životnosť skládok končí. Zostanú tu však ako 
záťaž pre ďalšie generácie. Práve tu vidí poslanec priestor 
na to, aby sa zvážili negatíva aj pozitíva projektu CCE. Ing. 
Gašpierik sa vyjadril, že skládkovanie určite nie je dobrým 
spôsobom riešenia problematiky nakladania s odpadmi, ale 
v okrese je už 19 environmentálnych záťaží a hrozí ďalšia. 
PaedDr. Suba, PhD. pripomenul odkaliská, ktoré tu zosta-
li ako environmentálna záťaž po chemickom závode, ktoré 
mali riešiť poslanci v predchádzajúcich obdobiach. Problém 
vidí aj v umiestňovaní solárnych panelov na poľnohospo-
dársku pôdu, čo tiež životné prostredie zaťažuje. Preto si 
treba vypočuť aj iné riešenia, zostať korektní a hovoriť o 
probléme, a hovoriť aj o benefitoch pre obyvateľov. R. Hra-
bovský konštatoval, že Duslo je téma, ktorá vyvoláva emó-
cie, ale treba si uvedomiť, že Duslo prechádza modernizáci-
ou, tiež musí spĺňať normy EÚ, možno by stačilo rozprúdiť 
komunikáciu medzi Duslom a vedením obce, prípadne 
mestom Šaľa a obcami v okolí, Ing. Rábek sa vyjadril, že 
podľa neho by jestvujúce záťaže malo Duslo zlikvidovať, 
mohli na to čerpať eurofondy, ale neurobili nič. On pokladá 
za najdôležitejšie, aby Duslo odstránilo tieto záťaže. Dodal 
ešte, že už v orku 2008 obyvatelia obce v referende odmietli 
výstavbu spaľovne. PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, čo robilo 
zastupiteľstvo v minulosti, aby zabránili vzniku tejto záťaže. 
R. Hrabovský povedal, že podľa jeho názoru všetko záleží 
od vzájomnej komunikácie, v minulom období bol prístup 
obce laxný a prišli sme tak o značné finančné prostriedky, 
ktoré mohla obec získať. Starosta obce zakončil diskusiu, 
podľa neho by táto diskusia mohla trvať ešte veľmi dlho, 
navrhol pozvať zástupcov spoločnosti ewia, a. s. na zasad-
nutie OZ. Pokiaľ ide referendum proti spaľovni v r. 2008, 
zakončil Mgr. Berecz, jeho výsledky rozhodne nemôžu byť 
záväzné v roku 2021. Pokiaľ by však požadovali vyhlásenie 
referenda k tomuto projektu obyvatelia obce, určite bude 
takéto referendum vyhlásené.
Ďalej poslanci riešili stav miestnych komunikácií v časti 
obce Nový Dvor, ako aj možnosť zvýšiť frekvenciu zberu 
plastov z domácností. Starosta navrhol, aby na najbližšom 
zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva urobili členovia komisie na Novom 
Dvore miestne šetrenie. Pokiaľ ide o harmonogram vývozu, 
bude sa navrhovaná možnosť riešiť až s novou zvozovou 
spoločnosťou. Poslanec R. Hrabovský upozornil na zaorá-
vanie ciest miestnymi podnikateľmi, tlmočil aj požiadavku 
na úpravu starého ihriska, kde sa rozmohli trnkové porasty.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom webovom sídle 
www.trnovecnadvahom.sk    
I. Mesárošová

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste

Obec Trnovec nad Váhom týmto informu-
je o voľnom pracovnom mieste na pozíciu 
Opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení 
opatrovateľskej služby na zastupovanie 
počas PN
Miesto výkonu práce:   
Obec Trnovec nad Váhom, zariadenie 
opatrovateľskej služby
Popis pracovných činností:
starostlivosť o klientov v sociálnom zaria-
dení, vykonávať kŕmenie, prebaľovanie, 
hygienu, polohovanie, vykonávať obsluž-
né práce súvisiace s prevádzkou zariade-
nia, udržiavanie poriadku a čistoty, spolu-
pracovať pri ošetrovateľskej starostlivosti,  
podieľať sa na realizácii výchovných a re-
habilitačných programov klienta, činnosti 
spojené s manipuláciou s bielizňou, práca 
v nepretržitej prevádzke s 12h zmenami
Predpokladaný termín nástupu dohodou
Druh pracovného pomeru:  
plný úväzok (35h/týždeň) príp. dohodou 
na čiastočný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:  
základné/stredné/úplné stredné odborné 
vzdelanie, kurz opatrovania
Iné kritériá a požiadavky:  
bezúhonnosť, samostatnosť, flexibilnosť, 
zodpovednosť, empatia, ochota pomáhať, 
spoľahlivosť
Zoznam požadovaných dokladov: 
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, 
ivotopis, písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov, doklad o vzdelaní a do-
klad o absolvovaní kurzu opatrovania
Výhody zamestnávateľa:  
pracovná doba 35h týždenne v nepretr-
žitej prevádzke, preplácanie nadčasov, 
príplatky za zmennosť, víkendy, sviatky,  
stravné lístky v hodnote 4 EUR, 5 dní do-
volenky naviac v porovnaní s výmerou 
podľa zákonníka práce na základe kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa, v prípade 
záujmu DDS – doplnkové dôchodkové 
sporenie
Platové podmienky: nástupný plat 700,- 
Eur v hrubom + príplatky za zmennosť,  
víkendy, sviatky, nadčasy
Bližšie informácie:
Mgr. Vargová tel. 0917 873 524  
Vyhradzujeme si právo nevybrať ani 
jedného z uchádzačov. 



    4

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská rubrika
     Blahoželáme jubilantom 

  Františka Rickerová
  Marieta Szitásová
  Zita Marcibániová
  František Tóth
  Ján Kelemen
  Magdaléna Sojková
  Michal Takáč
  Mária Molnárová
  Mária Jurášeková
  Vincent Kaňa
  Adolf Paller
  Anna Roteková
  Jozef Boháč
  František Rehák
  Júlia Kresanová
    
  Narodili sa
  Jakub Ludovický
  Jakub Švelan
  Mária Kulinová
  Kristína Matějíčková
  Július Stojka
   
   Opustili nás
  Alžbeta Vargová, 63-ročná
  Milan Stojka, 50-ročný
  Agneša Kárasová, 69-ročná
  Karol Oláh, 93-ročný
  Ján Kovács, 90-ročný
  Milan Marget, 66-ročný
  Júlia Kelemenová, 89-ročná
  Július Stojka, 54-ročný
  Ladislav Benede, 63-ročný
  Helena Kruzslíková, 85-ročná
  Magdaléna Tabačeková, 87-ročná
  Dezider Szovics, 83-ročný
  Veronika Podolská, 90-ročná
  Pavol Jašek, 53-ročný
  Iveta Stojková, 50-ročná
  Ján Sztojka, 55-ročný
Ján Javůrek, 67-ročný         

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 
2021) sa začal prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a by-
tov, ktoré vykonávala obec. Sčítanie domov a bytov trvalo 
do 12. 2. 2021 a  plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov 
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii je plne 
elektronické. 
Obyvatelia sa sčítavali z pohodlia domova a vyplnenie elek-
tronického formuláru nezabralo viac ako 10 minút. Samo-
sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v období od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomo-
cou blízkej osoby s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s 
pripojením na internet. 
Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č.44/2021  Z. z. a z dôvodu závažnej 
epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šíre-
ním nového koronavírusu (ďalej len Covid-19) v SR, vláda 
SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia 
na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko zvyšo-
vania počtu ochorení Covid-19. 
Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca 
2021 mohol obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť výlučne 
vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov 
samosčítaním. 
Od 15. februára 2021 do 10. marca 2021 sa v našej obci sčítalo 
1795 obyvateľov, čo je 63,87 % obyvateľov obce. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si svoju povinnosť splnili.  Zároveň upozor-
ňujeme obyvateľov, ktorí sa nesčítali, že sčítanie obyvateľov 
je zo zákona povinné a zákon o sčítaní definuje aj sankcie 
za nesplnenie si povinnosti sčítania. Obyvateľ môže dostať 
pokutu od 25 do 250 eur.
Tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníc-
tvom elektronického formulára sami a ani s pomocou 
blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej 
domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnu-
tím alebo osoby s minimálnymi digitálnymi zručnosťami) 
zabezpečia obce službu asistovaného sčítania prostredníc-
tvom mobilných a stacionárnych sčítacích asistentov v ter-
míne od 1. apríla do 31. októbra 2021. 
Presný termín asistovaného sčítania bude pre obec stano-
vený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu 
SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
Bližšie usmernenie k asistovanému sčítaniu obci zašle šta-
tistický úrad a následne vás budeme informovať prostred-
níctvom našej webovej stránky, FB stránky ako i na úradnej 
tabuli obce.
Ing. Alžbeta Motolíková, Mgr. Nikoleta Vargová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

Pracovníci majú plné ruky práce aj na jar

na zbernom dvore sa preosieval kompost

po dlhej zime prebehla údržba pamätníka ge-
nerála Goliana

opilovali sme suché konáre stromov

Revitalizácia rybníka Vermek
Prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom žije naša rodina, nie je 
len náš príbytok, dom, záhrada, ale aj verejný priestor. Uli-
ce, námestia, parky, detské ihriská, zastávky. To všetko sú 
priestory, ktorými každý deň prejdeme. Priestory, v ktorých 
prebieha náš kultúrno-spoločenský život. Verejný priestor 
rovnako ako naše domáce prostredie ovplyvňuje kvalitu 
nášho života. Okrem toho každý návštevník si práve cez 
verejný priestor vytvára prvý dojem z danej obce. Určite sa 
teda zhodneme, že verejný priestor je dôležitý z užívateľské-
ho, praktického aj estetického hľadiska. 
V minulosti nebol záujem zo strany štátnych či obecných in-
štitúcií zapájať miestnych obyvateľov do tvorby verejného 
priestoru i napriek tomu, že tento priestor má slúžiť najmä 
pre ľudí, obyvateľov daného sídliska, štvrte, obce, mesta. 
Oni sú tí, ktorí v tomto priestore žijú, trávia čas. Našťastie v 
súčasnosti už na Slovensku rastie záujem o tému verejných 
priestorov a participácie obyvateľov na rozhodovaní o ich 
výslednom vzhľade a využití. Aj my sme sa preto rozhodli 
zapojiť obyvateľov našej obce do pripravovanej zmeny vyu-
žitia a vzhľadu rybníka Vermek a jeho okolia. 
Doc. Ing. Attila Tóth, PhD. a Ing. Tomáš Pavelka, krajinní 
a záhradní architekti, pripravili podľa našich zadaní krajin-
no-architektonickú štúdiu „Trnovec nad Váhom –Vermek 
– Centrálny obecný park s jazerom – modro-zelené srdce 
dediny“. Cieľom štúdie je zveľadenie zelenej a modrej in-
fraštruktúry obce a rozšírenie možností kultúrno-spoločen-
ského, rekreačného a športového využitia lokality Vermek. 
Rybník sa nachádza v strede obce, slúži na chov rýb a je ob-
klopený charakteristickými previsnutými vŕbami, ale i tuja-
mi a borovicami. V rámci štúdie autori navrhli povýšiť ryb-
ník Vermek na centrálny obecný park s jazerom, ktorý bude 
modro-zeleným srdcom obce Trnovec nad Váhom. Návrh 
pre obyvateľov a návštevníkov sprístupní vodnú hladinu a 
ponúkne im prechádzky a posedenie v atraktívnom prostre-
dí s peknými výhľadmi. Existujúca vegetácia je v návrhu vo 
veľkej miere zachovaná a doplnená o domáce druhy drevín 
a bylín. Zaujímavosťou návrhu sú prírode-blízke spevnenia 
brehov, terasové sedenie a väčšie mólo pre stretávanie a od-
dych v príjemnom prostredí, ako aj menšie móla pre rybá-
rov. Súčasťou štúdie je i inventarizácia drevín. Štúdia je zve-
rejnená na našej webovej stránke www.trnovecnadvahom.
sk v časti aktuality/novinky.
Hneď ako to pandemická situácia umožní, sme pripravení 
stretnúť sa s obyvateľmi tejto lokality, ale aj so všetkými, kto-
rých táto téma zaujíma. Radi by sme zorganizovali spoločné 
stretnutie aj s autormi štúdie, na ktorom by obyvatelia mohli 
prispieť svojimi nápadmi a návrhmi k predloženému mate-
riálu. Následne sa budeme  snažiť zabezpečiť financovanie 
realizácie tohto projektu z externých zdrojov. Samozrejme, 
svoje pripomienky môžete posielať už teraz na emailovú ad-
resu obec@trnovecnadvahom.sk  s označením „Rybník Ver-
mek – štúdia“.                   Mgr. Nikoleta Vargová
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pokračovanie zo strany 5
najviac práce však bolo s odpadom

čierne skládky boli v smere na Nové Zámky

smerom k železničnému mostu

aj smerom na Nitru. Čas potrebný na ich odstrá-
nenie by sme vedeli využiť lešpie.

 vedúci úseku TVZaOH Štefan Fábry 

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD?
Je smutným faktom, že množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje-
me, každoročne stúpa. V roku 2019 vyprodukoval každý Slo-
vák 434 kg odpadu. Mestá a obce doplácajú za vývoz odpa-
du často z vlastného rozpočtu, pričom niektoré riešia situáciu 
zvýšením poplatkov pre obyvateľov. Jednou z možností, ako 
poplatok za komunálny odpad znížiť, je triedenie odpadu. Čím 
viac triedime, tým nižší poplatok obec platí. V roku 2020 bola 
úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci na úrov-
ni 63,19%, preto v našej obci máme najnižšiu sadzbu za tonu 
odpadu. 
Bolo by to naozaj výborné, keby sme všetci triedili odpad tak, 
ako sa má, ale pri februárovom zbere skla zvozová spoločnosť 
pri dotrieďovaní zistila, že medzi sklom sa nachádza množstvo 
iných druhov odpadu. Zvozová spoločnosť musela všetko, čo 
sa vyzbieralo, zlikvidovať ako komunálny odpad. Často zabú-
dame na skutočnosť, že tieto náklady idú z rozpočtu obce, z 
rozpočtovej položky, do ktorej prispievajú všetci obyvatelia. 
Tieto finančné prostriedky by obec mohla využiť na zlepšenie 
kvality života svojich obyvateľov.
Apelujeme preto na obyvateľov, aby do nádob na triedený zber 
ukladali len tie komodity, ktoré tam skutočne patria. Medzi 
sklo napr. nepatria kovové vrchnáky na zaváraninové poháre, 
tie je potrebné umiestniť do žltých nádob. Do týchto žltých ná-
dob patria aj plasty, ktoré však musia byť očistené od zvyškov 
potravy či farieb. Podobne do papiera, teda modrých kontajne-
rov, nepatria napr. obaly s hliníkovou fóliou. Pokiaľ je medzi 
jednotlivými vytriedenými zložkami nachádza aj iný druh od-
padu, končí na skládke ako odpad komunálny. V prípade, že 
máte nejasnosti, čo do ktorého kontajnera patrí, na našom webe 
https://www.trnovecnadvahom.sk/p/1525/triedeny-zber-odpa-
du-co-kam-patri.html nájdete plagát zvozovej spoločnosti. 
Prečo triediť odpad? Triedením znižujeme množstvo komunál-
neho odpadu, ale znižujú sa aj náklady na odvoz a uloženie 
komunálneho odpadu na skládku. Zároveň sa šetria prírodné 
zdroje a suroviny, ktoré vďaka triedeniu môžeme opakovane 
využiť. V neposlednom rade sa správnym nakladaním s od-
padmi znižujú nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na ži-
votné prostredie. 
I. Mesárošová

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
Obci Trnovec nad Váhom bolo doručené upozornenie, že v na-
šej obci napadol poštovú doručovateľku pes, ktorý ju pohrý-
zol do prsta. Žiadame preto majiteľov nehnuteľností, aby svoje 
poštové schránky umiestnili tak, aby poštové doručovateľky 
pri doručovaní zásielok neboli vystavené riziku pohryznutia 
psom. Upozorňujeme na to z dôvodu, že v prípade pohryznu-
tia psom môže Slovenská pošta pristúpiť k tomu, že v takej-
to lokalite odmietne doručovať zásielky v záujme bezpečnosti 
svojich zamestnancov.
Zároveň pripomíname všetkým majiteľom psov, že vlastník 
alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na za-
bránenie prípadného úteku zvieraťa. Majitelia sú povinní za-
bezpečiť, aby ich pes neohrozoval ľudí, zvieratá, nepáchal ško-
dy na majetku iných občanov a nemohol sa voľne pohybovať 
po obci.                                I. Mesárošová
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V krajine krivých zrkadiel ? ! ?

Ľudia si bežne kupujú a vybavujú svoje domy zrkadlami pre-
to, aby im ukázali realitu a mohli sa správne upraviť. Len 
niekde v zábavných parkoch sú umiestňované krivé zrkadlá, 
aby sa ľudia bavili nad deformovanými tvarmi a tvárami. No 
tragédia je, ak sa namiesto riadnych a rovných zrkadiel sta-
vajú tie krivé v bežnom používaní . Niektorých ľudí dnes ešte 
„baví“ sledovať domnelé či skutočné čísla o mŕtvych či pozi-
tívnych, či pozerať, ako sa niekomu zrovna zachcelo  zafar-
biť si mapu „covidautomatu“, ktorá je vzhľadom na realitu 
aj našej obce, aj okresu  Šaľa, už dávno krivým a falošne 
zobrazujúcim zrkadlom. Mňa to už dosť dlho nebaví a od 
začiatku tohtoročného Veľkého Pôstu už vôbec nie, pozerať 
sa na tie krivé zrkadlá, ktoré nám niekto ukazuje, aby sme 
sa do nich pozreli, akí vraj sme. A aká vraj je realita (!?). 
Niekto si, aj v našich médiách, pomýlil povinnosť informovať 
s jednou veľkou „reality šou“, kto-
rá však prináša do každodennosti 
skepsu, bezradnosť, neistotu a de-
zorientáciu. 
V našej krajine krivých zrkadiel 
neustále počúvame o mŕtvych (ale 
len určitého typu). Veď za posled-
ných 12 mesiacov od marca 2020 
bolo pri potratoch zabitých viac ne-
narodených detí ako uvádza ofici-
álna štatistika mŕtvych „na covid“. 
Taktiež zomrelo za ten rok viac 
ľudí na srdcovocievne choroby, 
či rakoviny. Tí akoby neexistovali. 
Stačí bilancia našej malej trnovec-
kej katolíckej komunity, ktorej mat-
riky vediem: od marca 2020 do 15. marca 2021 sme katolíc-
ky pochovali 38 sestier a bratov, z toho  prvého zosnulého 
na covid až 28. 12. 2020. Z tých 38 pochovaných, „na covid“ 
zomreli 4; celkovo „s covidom“ 7. 
V krajine krivých zrkadiel ktosi bráni ľuďom čo i len vojsť 
do kostola, lebo vraj kostol je ako hovorí (krivé) zrkadlo, je 
rizikovým miestom a nebezpečným miestom kde sa môže 
niekto nakaziť. To je však po roku života s covidom medzi 
nami už len prázdna propagandistická lož, ktorá s faktami a 
vedecky dokázanou realitou nemá nič spoločné. Na to, aby 
niekto niečo mohol tvrdiť, a z toho dokonca vyvodzovať prá-
vo pošliapať jedno z najzákladnejších ľudských práv, teda 
právo na vierovyznanie zaručované Ústavou, mal by mať 
fakty . Iné, ešte krivšie zrkadlá, opakujú: „máme takú zlú si-
tuáciu, lebo sme neskoro zatvorili kostoly“. V krajine krivých 
zrkadiel sme sa preklamali na popredné miesta v Európe. V 
tej Európe, kde majú tiež covid, ale majú všade (s výnimkou 
Írska a Portugalska) otvorené kostoly a verejné bohoslužby. 
A určite aj lepšie „čísla“. Rovné zrkadlá nám vedia povedať: 
„sme na tom tak zle s „počtami“, lebo sme zatvorili kostoly 
a to nielen pre verejné bohoslužby, ale aj pre individuálnu 
modlitbu.“ Moje dve obľúbené krajiny, kde mám v zahrani-
čí najviac priateľov, sú Taliansko a Francúzsko. Iste uznáte, 

že sú veľmi rozdielne, a to najmä čo sa týka vzťahu medzi 
štátom a Cirkvou. V oboch sú verejné bohoslužby súčasťou 
zápasu s covidom. Aj preto, že najvyššie súdy  oboch krajín 
– členov EÚ – uznali a vlády to musia rešpektovať: „právo 
na vierovyznanie, teda na účasť na bohoslužbách je základ-
né Ústavou (aj Talianska aj Francúzska)  zaručované právo, 
ktoré občanom nemôže byť upreté!“ Lži a klamstvá, pokrive-
ná realita je však súčasťou „služby“ krivých zrkadiel. Faktom 
však je, že v okrese Šaľa za 12 mesiacov nemáme nikoho, 
kto by sa nakazil v kostole na bohoslužbách. Ale aby sme 
tých krivých zrkadiel nemali málo, v krajine krivých zrkadiel 
stále už mesiace platí aj zákaz ísť na cintorín (s výnimkou ísť 
na pohreb blízkeho príbuzného). 
Krajina krivých zrkadiel je stav jednotlivca či rodiny alebo 
spoločnosti, kde sa materiálne dáva nad duchovné, kde sa 
egoizmus jednotlivca či určitej skupiny stavia nad spoločné 

dobro. Krajinu krivých zrkadiel vyt-
várame všade tam, kde odložíme 
princíp solidarity s najohrozenej-
šími. Kde dovolíme „odloženosť“, 
opustenosť, odstrčenosť. Krajina 
krivých zrkadiel vzniká tam, kde 
si ako tak udržujeme poriadok 
vo svojich domoch či záhradách, 
a necháme hromadiť odpad na 
každom zákutí prírody. Kde spo-
lu s inými krivými zrkadlami sami 
hromadíme odpad čakajúc, že 
ho potom odstráni obec či nejaký 
„dobrovoľníci“. Krajina krivých zr-
kadiel je tam, kde nedovoľujú pou-
žiť princíp subsidiarity.

Nie, nejdem milovaní bratia a sestry, milí spoluobčania, pla-
kať nad realitou krajiny krivých zrkadiel, ale skôr nás všet-
kých chcem pozvať k nádeji i Nádeji. Pozerajme sa teraz na 
realitu krásy a dobra v tomto krásnom čase prebúdzajúcej 
sa prírody, kvitnúcich snežienok, kobercov fialiek a pučiacich 
cibulovín, štebotajúch vtáčikov, ktoré predvádzajú svoje sva-
dobné spevy a lety. Príroda, táto dobrá a múdra učiteľka ži-
vota, nás pozýva k novej nádeji v čase, keď môžeme vidieť, 
ako sa vrátili sťahovavé druhy, a ako v našich záhradách i na 
verejnej zeleni pribúdajú nové hniezda. Chvíľu mi už chýbali 
miestne papagáje so svojím hlasným krikom, ale už sa zasa 
ozvali. Príroda sa zobúdza, mohli by sme sa už zobudiť aj 
my. Najmä z letargie čakania, že „niečo, čo tu straší“ pomi-
nie, a my sa „vrátime k normálu“. Ďakujem vám všetkým: 
- ktorí sa správate zodpovedne, ale aj s nádejou a udržujete 
kontakty;
- usilujete sa byť pri tých, o ktorých viete, že prežívajú osa-
melosť či opustenosť;
- máte a nachádzate si dosť času pre vaše deti, partnerov, 
objatia a rozhovory (nielen online);
- ktorí si pri vychádzke do prírody, či k Váhu so sebou zo-
beriete aj nejaké to vrece či tašku a pozbierate tam niečo z 
toho, čo tam niekto „zabudol“;
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- ktorí učíte deti a vnukov zdraviť tých, ktorých na ulici stretnú;
- ktorí upozorníte deti či vnukov, ak zahodia niečo na zem 
mimo odpadový kôš, že sa to  nerobí.
Ale pozývam Vás aj k Nádeji. Každý deň je dar! Učme sa 
a učme novú generáciu prijímať ho ako dar, od DARCU. S 
úctou k DARCOVI, ktorý nám vo svojom Slove - v Biblii - 
ukazuje a nastavuje dobré a skutočne pravé Zrkadlo, v kto-
rom môžeme vidieť realitu života. A cez ZRKADLO SLOVA, 
znova a znova objavovať krásu a dobro života. Biblia nie je 
zbierka niekoľko tisícročných múdrych spisov, ale Návod na 
použitie Daru Života. DARCA nám v Biblii hovorí. „Ži takto, a 
budeš šťastný (á); ži takto a budeš iných robiť šťastných...“
TEN, ktorý jediný si mohol dovoliť o seba povedať: „JA SOM 
– a upresnil to aj: ja som svetlo sveta, ja som Cesta, Pravda, 
Život, TEN nás pozýva v tomto čase skúšok lásky v nás: „Ak 
ma chceš nasledovať – na ceste Lásky, Pravdy, skutočné-
ho Života – vezmi každý deň svoj kríž, a nasleduj ma ...“, 
ale tiež: „Ak ma chce niekto nasledovať, a neberie každý 
deň svoj kríž, nemôže sa odo mňa nič naučiť!“. Čo nás chce 
DARCA Dobra, Lásky, Života naučiť, aj v tomto čase Pôstu 
a slávenia Veľkej noci Prechodu zo Smrti do Života?  „Poďte 
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, preťažení, 
znechutení ... a ja vás posilním ... Učte sa odo mňa lebo som 
tichí a s pokorným srdcom, a nájdete pokoj pre svoju dušu“. 
Je na každom z nás, či zostaneme otrokmi vládcov krajiny 
krivých zrkadiel alebo sa rozhodneme pozerať sa do prav-
divého Zrkadla vykupiteľskej obety Ježiša Krista, ktorý nám 
aj v tomto Pôste, aj v tejto Veľkej noci viac ako kedykoľvek v 
minulosti pripomína: „Ja som prišiel, aby ste mali živo a mali 
ho v plnosti; ja som prišiel aby nezahynul nik, ale aby každý 
mal večný život.“ 
Moje pracovné „povinnosti“, ktoré ja skôr nazývam pracovné 
možnosti, mi umožňujú byť viac mimo fary, ako na fare. To mi 
umožňuje vidieť jednu z krásnych realít našej obce, o ktorej 
sa už úplne málo hovorí a verejne už vôbec nie. Posledné 
týždne som veľa času strávil s mamičkami, ktoré nosia pod 
srdcom dieťa. Ale tiež s radosťou stretám na našich uliciach 

mnoho mamičiek alebo rodičovských párov s kočíkom s die-
ťaťom narodeným v r. 2020 alebo už aj 2021. Keď som s 
nimi, alebo ich stretám, tak ich nahlas alebo potichu žehnám. 
A pozývam aj všetkých Vás. Keď stretneme mamičku nosia-
cu pod srdcom dieťa alebo mamičku, otecka s kočíkom, žeh-
najme ich a modlime sa za nich. 
Ba v tomto čase potrebujem postaviť a nastaviť jasnejšie a 
viditeľnejšie nové rovné zrkadlo Nádeje. Dá sa to tým, čo sa 
doteraz v Trnovci nerobí, ale mohlo by sa. Keď niekto zom-
rie, tak sa to hlási v miestnom rozhlase. „Smútriaca rodina 
oznamuje ...; a tiež zvonia zvony. Nebolo by dobré, aby keď 
sa niekto narodí, aby sa aj to hlásilo v miestnom rozhlase: 
„Radujúca sa rodina oznamuje ...“?, a tiež by mohli zvoniť 
zvony. Nie je to len nejaká moja predstava, ale realita ktorú 
majú vo viacerých talianskych mestách či obciach. V jednej z 
tých obcí, kde som pri meste Verona pôsobil v roku 1995 ma 
prekvapilo, že z času na čas o 13:00 zvonili zvony. Tak som 
sa pýtal, čo sa deje, kto zomrel. Dostal som odpoveď: „Nikto 
nezomrel, v tej a tej rodine sa narodilo dieťa, a tak sa vo 
farnosti radujeme z nového dieťatka.“ Možno ste si všimli, že 
sme obnovili funkčnosť malého zvona na kostole. A symbo-
licky po prvý raz zvonil keď sme išli krstiť malého Samuela. 
Nahraďme: „zomrel, zomreli ...“ s „narodil sa, narodilo sa, 
narodili sa ...“
Aj keď sväté omše slúžim každý deň podľa rozpisu ako ho 
nájdete na stránkach obce (Farské oznamy), zvon okrem 
pohrebov teraz mlčí, ale bude dlho zvoniť počas Svätej veľ-
konočnej noci a Bohoslužby z 3. na 4. apríla, aby oznamoval 
všetkým, že Ježiš Kristus naozaj vstal v mŕtvych a daroval 
nám Život, aby sme žili večne. A tak nám priniesol to najrov-
nejšie zrkadlo nádeje. Nemusíme žiť v krajine krivých zrka-
diel, ak prijmeme do svojho každodenného života Zmŕtvych-
vstalého Vykupiteľa.
Požehnanú Veľkú noc a radostné Veľkonočné obdobie plné 
nádejí i Nádeje, Vám želám a vyprosujem všetkým.

Brat Anton Ján Solčiansky, administrátor farnosti   

Cintorín Horný Jatov po dlhých rokoch 
prechádza do vlastníctva obce

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozem-
kom sú celoslovenským problémom. Inak to 
nie je ani v našej obci, množstvo pôdy nemá 
majiteľa a správcom je Slovenský pozemkový 
fond. Tu môžu vzniknúť rôzne situácie, ťaž-
kosti, problémy. Tým skôr, keď na takomto 
pozemku je zriadený cintorín. Dnes už asi ne-
zistíme, prečo až doteraz nebol tento pozemok 
z majetkovoprávneho hľadiska vysporiadaný, 
prečo predstavitelia obce nepožiadali už pred 
rokmi o jeho odkúpenie alebo delimitáciu. Dô-
ležité je, že cintorín Horný Jatov sa podarilo 
obci získať do vlastníctva. Informácia určite 
poteší predovšetkým všetkých, ktorí majú na 

tomto cintoríne pochovaných svojich blízkych 
a drahých. 
Poslanci rokovali o možnosti delimitácie cinto-
rína na svojom 4. zasadnutí v apríli 2019, trva-
lo teda takmer dva roky, kým sa obci podarilo 
tento pozemok získať do svojho majetku. Cin-
torín Horný Jatov bol dlhodobo zanedbávaný, 
hoci obecný úrad rekonštruoval chodníky, v 
nasledujúcich rokoch je však potrebná oprava 
studne, osadenie smetných košov, lavičky, ale 
aj pasportizácia hrobových miest. Snahou sa-
mosprávy obce je areál cintorína riadne udr-
žiavať, čistiť a skrášľovať, aby sa zlepšil prístup 
k hrobom, ale aj pohodlie návštevníkov 
a účastníkov smútočných obradov.
I. Mesárošová
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Testujeme, testujeme...
Pod heslom „Zachráňme spolu životy“ delegovala vláda na 
mestá a obce povinnosť plošného testovania obyvateľov. Prvé 
takéto testovanie sa uskutočnilo v našej obci 23. a 24. januára, 
pozitívnych bolo 38 testovaných, čo bolo 2,18% z celkového 
počtu. Ďalšie testovanie sme uskutočnili 6. a 7. februára, po-
zitívnych bolo 23 vzoriek, teda 1,28%. Od 8. 2. 2021 platí na 
území Slovenska COVID automat, v ktorom sme od samot-
ného začiatku figurovali ako „čierny okres“, teda okres, v kto-
rom je potrebné testovať každý týždeň. V čase písania tohto 
článku máme perspektívu, že od 21. marca budeme „bordoví“, 
ale aj tak sa musíme testovať každý týždeň, teda na tejto sku-
točnosti sa nič nezmení.... Pre úplnosť ešte spomeniem, že pri 
poslednom testovaní, v sobotu, 20. marca 2021 boli v našej 
obci 4 pozitívni, čo je 0,27%.
Neodmysliteľnou súčasťou testovania sú naše odberové tímy, 
ktoré pracujú od samého začiatku v takmer nezmenenej zo-
stave. Všetci ich členovia si zaslúžia obdiv a obrovské po-
ďakovanie za prácu, ktorú pravidelne 
robia. Väčšina z nich má cez týždeň 
riadne zamestnanie, pracujú teda vo 
svojom voľnom čase. Na niekoľkých 
testovaniach pracoval ako zdravotník 
aj starosta obce Mgr. Berecz. Praco-
val bez nároku na odmenu, zdarma. 
Veľké „ďakujeme“ patrí aj členom 
Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
dezinfikujú odberové miestnosti po-
čas samotného testovania aj po jeho 
skončení, všetkým, ktorí prispievajú k 
tomu, aby všetko fungovalo hladko a 
bez problémov. Neodmysliteľnou súčasťou tímov sa stali prís-
lušníci našej armády, ktorí sa tiež na testovaní zúčastňujú a v 
prípade potreby ochotne pomôžu.
Aby sme mohli zabezpečiť možnosť otestovať sa pre našich 
obyvateľov, zriadila si obec mobilné odberové miesto. Nie je to 
však MOM, ktoré vzniklo na základe výzvy ministerstva zdra-
votníctva, nedostávame preto každý mesiac dotáciu a určite 
z testovania neprofitujeme. Vďaka niektorým príspevkom v 
médiách si dnes mnohí myslia, že samosprávy na testovaní 
zarábajú, nie je to však pravda.
Obec nielenže platí odberové tímy, musí zabezpečiť všetko, 
čo je na samotné testovanie potrebné, od lístkov, ktoré do-
stávajú tí, ktorí sa prídu otestovať, cez osobné ochranné pro-
striedky,  dezinfekciu, stravu, prevádzku a réžiu za odberové 
miestnosti ,ako aj odvoz nebezpečného odpadu, ktorý po kaž-
dom testovaní vzniká. Jedinou výnimkou sú testy, ktoré nám 
dodáva štát. Vytvorili sme registračný systém, do ktorého sa 
môžu prihlásiť občania na konkrétny čas testovania, aby sme 
predišli dlhým radom čakajúcich. Aj za SMS-ky, ktoré dostá-
va každý, kto sa chce registrovať, platí obec. Štát refunduje 
náklady sumou 5 Eur na jedného testovaného, čo len pokryje 
naše náklady. Dnes pripravujeme 10. kolo testovania, zaplate-
né máme za prvé štyri testovania v tomto roku.
Napriek tomu, že testovanie stojí čas, prácu a peniaze, po-
kračujeme v ňom, kým je povinné preukázať sa potvrdením 

o vykonaní testu. Robíme to, aby sa všetci, ktorí potrebujú 
potvrdenie o vykonaní testu, ako aj tí, ktorí chcú vedieť, či sú 
zdraví, nemuseli zaradiť do zástupov čakajúcich v susednej 
obci alebo meste. Dokedy budeme testovať?  Na túto otáz-
ku odpoveď nepoznáme. Chceme sa však poďakovať aj vám 
všetkým, že v drvivej miere  túto nepríjemnú povinnosť znáša-
te trpezlivo a s humorom. 
Zostáva nám spoločne dúfať, že čoskoro sa tento kolo-
toč skončí, že počas víkendov sa namiesto na odberových 
miestach budeme môcť stretávať na kultúrnych, športových 
alebo spoločenských podujatiach.     
 A aký názor má na testovanie starosta obce?
V našich životoch sa žiaľ už začína stávať zvykom, že cez ví-
kend podstúpime testovanie na ochorenie COVID-19. Vieme, 
že bez potvrdenia o negatívnom teste máme dosť oklieštené 
slobody. Aj z tohto dôvodu sa nechávame otestovať. Naša 
obec realizuje toto testovanie pravidelne.
Zvažovali sme ukončenie testovania, avšak rozhodli sme sa, 

že to by nebolo najideálnejšie rieše-
nie. Nie sme zástancovia tejto aktivity, 
ani netvrdíme, že je to jediné riešenie. 
Avšak ak je platné vládne nariadenie 
(bez ohľadu na vládu) tak je našou po-
vinnosťou sa ním riadiť. A ak v tomto 
nariadení požadujú potvrdenie o tes-
te nie staršie ako 7 dní, tak je našou 
povinnosťou, ak je to v našich silách 
zabezpečiť čo najväčší komfort pre 
obyvateľov. Trúfame si povedať, že sa 
nám to aj podarilo. Za toto môžeme ďa-
kovať tímom, ktoré neúnavne pracujú v 

odberových miestnostiach. Sú to ľudia, čo celý týždeň pracujú 
a potom cez víkend, resp. v sobotu strávia chvíle testovaním. 
V týchto tímoch ste sa pravidelne mohli stretnúť s Marcelou 
Pavelkovou, Stanislavou Keselyovou, Adrianou Baraníkovou, 
PhDr. Líviou Kmeťkovou, Ivetou Ficekovou, Patrikom Szabom, 
Boglárkou Garami, Lenkou Kubičkovou, Silviou Zalúbelovou, 
Miriam Adámkovou, MDDr. Teréziou Mečírovou, Marcelou Bu-
jkovou, Michaelou Tuskovou, Máriom Tomašovičom, Adrianou 
Tomašovičovou, Gabrielou Miklovou, Eliškou Hrotákovou, 
Tomášom Fülöpom, Miroslavou Lackovičovou,  zamestnanca-
mi obecného úradu,  členmi DHZ, obecnej polície a armády. 
Vymenovali sme pravidelných účastníkov tímov, okrem toho 
sa v tímoch vystriedali aj iní dobrovoľníci. Okrem týchto ľudí 
je pravidelným účastníkom odberového tímu aj zástupca sta-
rostu Ing. Jaroslav Hlavatý a ja sám. Pracoval som v odbero-
vom tíme ako dobrovoľník bez nároku na odmenu z vlastného 
rozhodnutia. Sme neskutočne vďační a radi, že máme v obci 
takýchto skvelých ľudí a že máme aj mimo obce priateľov, ktorí 
sú ochotní prísť k nám pomôcť. Všetkým, ktorí sa spolupo-
dieľajú na testovaní, patrí obrovská vďaka. Obrovská vďaka 
však patrí aj vám, nakoľko bezproblémový priebeh testovania 
je práve vďaka vašej disciplinovanosti a prístupu, preto veľké 
ďakujem. Dúfame, že túto aktivitu čo najskôr budeme považo-
vať za minulosť. Našťastie môžeme skonštatovať, že pozitivita 
v obci od začiatku testovaní kontinuálne klesala.        
 I. Mesárošová, Mgr. Oliver Berecz     
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Naše školské fašiangy...
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to čas 
veselých zábav, plesov a karnevalov. Počas obdobia Fašiangov sa 
usporadúvajú rôzne sprievody či karnevaly, ľudia sa obliekajú do roz-
ličných bláznivých masiek a prevlekov a oslavujú tak prichádzajúcu 
jar. 
Každoročne sa v tomto období radosti a hojnosti usporadúval v na-
šej základnej a materskej škole karneval. V súčasnej zložitej situácii 
sme, bohužiaľ, karneval nemohli usporiadať v škole, preto sme si 
pre žiakov pripravili online aktivitu – Veľkú fašiangovú súťaž, aby 
sme im spestrili nútený pobyt doma a zároveň ich trošku rozveselili 
zaujímavými úlohami. Súťaž odštartovala 25. januára na Facebooku 
školy, bola zložená z troch častí a trvala celé fašiangové obdobie, až 
do Popolcovej stredy. Počas prvého týždňa súťaže bol pre žiakov 
pripravený online kvíz – Čo všetko vieš o fašiangoch? Vyhlásení boli 
prví traja najlepší a zároveň najrýchlejší riešitelia. V nasledujúcom 
týždni bolo úlohou žiakov napiecť alebo uvariť fašiangové dobroty 
a fotku uverejniť na Facebooku školy. Podobne to bolo aj v treťom 
týždni, kedy si žiaci mali zhotoviť fašiangovú masku, odfotiť sa a 
opäť ju uverejniť na Facebooku školy. Prvé tri fotky s najväčším poč-
tom lajkov zvíťazili. 
V prvej časti súťaže VEĽKÝ FAŠIANGOVÝ KVÍZ  sa na prvých 
miestach umiestnili:
1) Nelka Zalubelová (ZŠ)
2) Dominik Barczi (ZŠ)
3) Damiánko Tóth (ZŠ)
V druhej časti súťaže FAŠIANGOVÉ DOBROTY sa na prvých 
miestach umiestnili:
1) Charlotka Hovorková (MŠ), počet hlasov: 172
2) Radko Fujdiar (ZŠ) , počet hlasov: 116
3) Hanka Kárászová (ZŠ) , počet hlasov: 80
V tretej časti súťaže FAŠIANGOVÉ MASKY sa na prvých miestach 

umiestnili:
1) Martinko Mihálik (ZŠ) , počet hlasov: 241
2) Sofinka Tóthová (ZŠ) , počet hlasov: 164
3) Sabinka Kováčová (ZŠ) , počet hlasov: 97
Víťazom srdečne blahoželáme!
Do súťaže sa zapojilo vyše sedemdesiat žiakov, ktorým aj touto 
cestou srdečne ďakujeme a veríme, že sme im aspoň trochu pripo-
menuli slobodnú radosť z tvorenia, súťaženia a jednoty školského 
kolektívu.                                                    Mgr. Mária Pešková

Čitateľské súťaže
V našej škole si uvedomujeme, aké je dôležité vytvárať u žiakov, a 
detí všeobecne, pozitívny vzťah ku knihám. Preto sa ich v čítaní a 
umení porozumieť prečítanému textu snažíme čo naviac podporo-
vať. Každoročne sa zapájame do rôznych čitateľských, literárnych a 
recitačných súťaží.
Bohužiaľ, v tejto situácii sa mnohé nemohli uskutočniť (Šaliansky 
Maťko, Hviezdoslavov Kubín a pod.). V prvom polroku sa žiaci 1. 
stupňa zapojili do čitateľskej súťaže Knižné kamarátstva, vyhlásenej 
spoločnosťou Panta Rhei. Súťaž trvala počas celého prvého polro-
ku a rozčlenená bola do mesačných, čiastkových súťaží. V druhom 
polroku sme sa zapojili do čitateľskej súťaže, vyhlásenej naklada-
teľstvom Raabe, Čitateľský oriešok 7. Žiaci mali za úlohu prečítať 
dva príbehy, vyriešiť úlohy zamerané na porozumenie prečítaného 
textu a následne nakresliť jeden obrázok. Úlohy aj príbehy sa žiakom 
veľmi páčili a už sa tešia na nové súťaže.
Naša škola má pre žiakov, samozrejme, už pripravené ďalšie zau-
jímavé projekty a úlohy zamerané na čítanie a vytváranie kladného 
vzťahu ku knihám.
Pretože si uvedomujeme, že... „Čítanie knihy je neustály dia-
lóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.“                                                                                                                         
(André Maurois)            Mgr. Mária Pešková           

OZNAM pre rodičov budúcich prvákov
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spojenej so 
šírením koronavírusu COVID-19 a usmernení ministerstva školstva sa zápis do 1. ročníka ZŠ koná na termín od 12. apríla do 14. apríla 2021.
Priebeh zápisu: Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí . Zápis bude prebiehať formou online prihlášky, ktorú je možné 
nájsť na školskom webe: https://zstrnovecnv.edupage.org/ - v záložke  Zápis do 1.ročníka, kde sú umiestnené základné informácie k zápisu 
a  kde sa nachádza uvedený odkaz na Elektronickú prihlášku. 
V mimoriadnych prípadoch je možné zápis uskutočniť v priestoroch školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opat-
rení. Na našej škole sa uskutoční v dňoch: 12.4. - 14.4. 2021 / pondelok - streda / v čase od 14.00 do 15.30 hod. Na zápis je potrebné 
doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami - o presnom termíne overenia údajov Vás budeme informovať na našej web stránke.
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň ne-
spĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi 
zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú 
školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu 
zariadenia. 
Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne 
oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a 
dorast najneskôr do 15. júna 2021.
Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva 
a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, ale len ak pôjde o dieťa: 
- ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, 
- nedosiahne školskú spôsobilosť, 
- pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a 
- vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a požiadaviek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zstrnovecnv.sk. 
Elektronická prihláška bude sprístupnená  12. apríla 2021.         Mgr. Miriam Žigová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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Rozdali sme respirátory obyvateľom 
Je to už rok, čo bojujeme s COVIDOM-19 a zdá sa, že víťazstvo je v 

nedohľadne. Pande-
mická situácia v na-
šom okrese sa kon-
com januára výrazne 
zhoršila, choroba už 
nebola len niečím, 
o čom sme počuli v 
médiách, ale zasiahla 
aj do životov našich 
obyvateľov. 
Preto starosta obce 
po dohode s poslan-
cami obecného za-

stupiteľstva a členmi krízového štábu nariadil zabezpečiť pre všetkých 
obyvateľov s trvalým pobytom v Trnovci nad Váhom vo veku od 60 
rokov a starším respirátory FFP2.
K tomuto rozhodnutiu viedla snaha poskytnúť lepšiu ochranu tým, ktorí 
sú považovaní za najzraniteľnejších. Respirátory FFP2 poskytujú lep-
šiu ochranu ako klasické rúška, ktoré, žiaľ, dnes tvoria neoddeliteľnú 
súčasť nášho každodenného života. Samospráva obce pristúpila k 
tomuto kroku, pretože pokladala za dôležité poskytnúť aspoň takúto 
pomoc na ochranu svojho zdravia na miestach, kde nie je možné vy-
hnúť sa kontaktu s inými ľuďmi, najmä v lekárskych ambulanciách a 
obchodných prevádzkach.
Za ochotu a pomoc ďakujeme zástupcovi starostu Ing. Jaroslavovi Hla-
vatému a poslancovi obecného zastupiteľstva Deziderovi Marčekovi, 
ktorí začiatkom februára rozniesli respirátory takmer 560 obyvateľom 
našej obce.                   I. Mesárošová

„Vyčistime si svoju obec“
Žijeme už viac než rok život plný obmedzení, 
zákazov, opatrení, nariadení. Jedným z mála 
únikov je prechádzka v prírode, a zdá sa, že 
túto možnosť využíva množstvo ľudí. Väčšina 
v prírode relaxuje, načerpá energiu, ale nájdu 
sa takí, ktorí cestou zahadzujú obaly z toho, 
čo so sebou priniesli, dokonca niektorí využijú 
prechádzku v prírode na likvidáciu odpadov z 
domácnosti. Likvidácia týchto čiernych skládok 
je potom na pleciach samosprávy a financuje sa 
z obecného rozpočtu, teda zaplatíme ju všetci. 
Pritom veľká väčšina nájdeného odpadu sa dá 
uložiť na zbernom dvore, prípadne vyložiť pri 
triedenom zbere z domácností. 
Obecný úrad sa každoročne zapája do aktivity 
„Vyčistime si svoju obec“. Zapájajú sa do nej 
zamestnanci úradu, poslanci obecného zastupi-
teľstva, členovia komisií, rybári, poľovníci, ale aj 
ďalšie organizácie a združenia, deti a zamest-
nanci našej školy aj dobrovoľníci z radov oby-
vateľov obce.
Napriek tomu, že naďalej platí zákaz usporiadať 
hromadné podujatia, túto aktivitu by sme chce-
li podporiť aj tento rok a vyčistiť si obec a jej 
okolie. V týždni od 17. do 24. apríla pripravíme 
vrecia na odpad pre každého dobrovoľníka, or-
ganizáciu, združenie, všetkých, ktorí sa chcú do 
podujatia zapojiť. Vrecia si môžete vyzdvihnúť v 
kancelárii prvého kontaktu na prízemí obecného 
úradu počas úradných hodín už od 12. apríla. 
Všetky prípadné otázky zodpovie záujemcom Š. 
Fábry, vedúci technického úseku, na tel. čísle 
0917 621 435. 
Po naplnení vriec môžete poslať fotografiu spolu 
s popisom miesta, na ktorom ste ich  uložili, pro-
stredníctvom našej aplikácie alebo e-mailom na 
technicky@trnovecnadvahom.sk a uviesť svoje 
kontaktné údaje. Samozrejme, vrecia môžete 
priniesť aj na zberný dvor a keď nie je otvore-
ný, uložiť ich k bráne. Podobne aj organizácie 
a združenia môžu vyzbieraný odpad zložiť na 
zbernom dvore alebo kontaktovať vedúceho 
technického úseku.
Veríme, že sa do našej iniciatívy zapojíte, aby 
sme spoločnými silami vyčistili svoju obec a jej 
okolie. Ďakujeme!
I. Mesárošová

DHZO - BILANCIA ZA ROK 2020 
Aký bol rok 2020? Bilancovať ešte v novembri pre nás je veľmi ťažké. Ťažké sú pre nás po-
sledné mesiace v roku. Prichádza zima a tým aj vykurovacie obdobie, Vianoce, spomienky 
na najbližších zapaľovaním sviečok a nakoniec Silvester, manipulácia s pyrotechnikou. Na-
šťastie,  katastrofické scenáre sa nenaplnili.
Ale aký bol teda náš hasičský rok?  Bol úplne iný, ako sme si ho naplánovali na začiatku roka. 
Napriek  tomu sme mali 18 evidovaných výjazdov. Z toho dva pri požiaroch komunálneho od-
padu a suchého porastu v našej obci a jeden pri výpomoci požiaru ubytovne pri BILLE v Šali, 
dva výjazdy boli pri likvidácii bodavého hmyzu a ostatné pri dezinfekcii verejných priestorov v 
našej obci a účasti na celoplošných testovaniach. 
Naša  účasť bola aj na iných podujatiach, ktoré sa uskutočnili ešte pred vypuknutím COVIDU 
19, ako trojkráľový beh okolo „AMERIKY 2“, deti mali veľkú radosť pri penovej šou na akcii 
REBEL RUN na Lángovom dvore. Dňa 03.02.2020 sme pred budovou krajského riaditeľstva 
HaZZ v Nitre  prevzali nové prvozásahové  vozidlo CAS 15 Iveco daily.  Toto vozidlo nám 
odovzdávala  ministerka vnútra SR Denisa Saková.   
Od marca sa však celé všetko zmenilo nielen pre nás hasičov, ale aj pre všetkých v našej 
obci. I napriek opatreniam sa život nezastavil. Pomáhali sme roznášať pre občanov  rúška, 
postavili sme v našej obci májku, zúčastnili sme sa na 3.ročníku beh okolo AMERIKY, v dvoch 
prípadoch sa zachránil vzácny druh mláďaťa myšiarky ušatej.
Mali sme aj radostné príležitosti. V našej hasičskej rodine sa narodil manželom Iványiovým 
malý Oliverko, náš veliteľ DHZ Mário Tomašovič sa oženil. 
No koniec roka bol zahalený aj do smútku. Odprevadili sme na poslednej ceste  Ing. Arpáda 
Baranyaiho – predsedu Územnej Organizácie DPO SR. Každým rokom bol na našich člen-
ských schôdzach. ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Za to, že naši dobrovoľný hasiči sú vždy v prvej línii a sú tam, kde ich je potreba, nasadzujú 
svoje životy, obetujú svoj voľný čas a vedia vždy pomôcť, im patrí veľké VĎAKA. Veľké VĎA-
KA patrí aj ich rodinám, za ich trpezlivosť, toleranciu, lásku a porozumenie. 
Prajem si, aby tento rok bol lepší. Všetkým  hasičom a ich rodinám veľa zdravia i obyvateľom 
našej obce, aby sme sa v tomto roku 2021 stretávali pri príjemnejších akciách. 
Katarína Jarošová
Predseda DHZO     

Marec – mesiac knihy
Viete, prečo nesie tretí mesiac roka prívlastok mesiac knihy? Dostal ho v roku 1955 a vyhlá-
sili ho v bývalom Československu na pamiatku Mateja Hrebendu. Takto chceli u obyvateľov 
podporiť záujem o knihy a čítanie. A kto bol Matej Hrebenda? Už ako dieťa stratil zrak, ale 
mal veľmi rád knihy. Neskôr ich od vydavateľov kupoval a rozširoval po celom území. Okrem 
predaja sa snažil ľudí poučiť, šíriť vzdelanie a kultúru. Okrem toho bol aj vášnivým zberateľom 
kníh. Narodil sa aj zomrel v marci.
Dnes mnohí uprednostňujú pred klasickou knihou e-knihu alebo časopis.  Čítanie ako také 
je však naozaj dôležité. Vedci zistili, že čítanie kníh znižuje krvný tlak, zlepšuje pamäť, slov-
nú zásobu. Zlepšuje aj koncentráciu, kniha je naším ideálnym a múdrym spoločníkom, ktorý 
poskytne zábavu aj poučenie. Aj v tomto neľahkom období môžete navštíviť obecnú knižnicu 
a pozrieť sa, aké tituly pribudli na policiach. Vďaka dotáciám, ale aj samospráve obce, sa na 
nedostatok nových titulov naozaj nemôžeme sťažovať. Veríme, že každá z nich si nájde svojho 
čitateľa, pretože ako povedal G. R. R. Martin, autor obľúbených Hier o tróny, „Čitateľ prežije 
tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“     I. Mesárošová
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Prvé mesiace roka v našich revíroch
Tak, ako v celej spoločnosti, aj v našej organizácii je činnosť ovplyvňo-
vaná pretvávajúcou pandemickou situáciou.
V januári bola činnosť zameraná hlavne na štatistické zhodnotenie 
roka, sumarizáciu úlovkov a hľadanie spôsobu výdaja povolení na lov 
na rok 2021 tak, aby sa dodržali hygienické predpisy. Tieto záležitosti 
sa podarilo úspešne zvládnuť a tak všetci, čo mali záujem o vydanie 
povolenia, sa k povoleniam aj dostali. V spolupráci s obecným úradom 
sme zabezpečili  s výdajom povolení na lov aj  súčasný výdaj štátnych 
rybárskych lístkov, čím sa obmedzili ďalšie kontakty ľudí  na obecnom 
úrade.
V januári sa ako každoročne v spolupráci so Slovenskou ornitologic-
kou spoločnosťou vykonalo vrámci zimného sčítania vtáctva sčítanie 
Kormorána veľkého. Už podľa viacročných údajov v našich revíroch je 
ustálený počet približne 120 ks tohto rybožravého predátora.Len pre 
zaujímavosť každý vták potrebuje denne približne 0,5 kg rýb. Bližšie 
informácie o ochrane tohoto  predátora našich vôd si môžete prečítať 
na našom webe www.srztrnovec.sk v aktuálnom príspevku z januára.
Počas januára sa v rámci individuálnych brigád vyzbierali odpadky v 
našich lovných revíroch. Je to však nekonečný príbeh, čim viac sa vy-
zbiera, tým viac pribúda.
Počas monitoringu sme sa stretli aj s ďalšou neblahou činnosťou tiež 
chráneného bobra vodného, ktorého populácia sa naďalej rozrastá a 
spôsobuje škody na pobrežnej a lesnej vegetácii, ktoré ste si iste  pri 
prechádkach pri Váhu všimli.
Ďalšia neblahá činnosť, ktorú sme zaznamenali, sa týka už nás, ľudí. 
Odpadky pri našich lovných revíroch, rozjazdené prístupové cesty oko-
lo Ameriky a k Váhu, zakladanie ohnísk .Pri každdej príležitosti na tieto 
veci poukazujeme. Je ozaj potrebné v čase, keď rozmŕza pôda, jazdiť 
po týchto nespevnených cestách, narobiť kolaje, rozjazdiť upravené 
trávnaté plochy, ktorých údržba malou technikou sa tým skomplikuje, 
ponechávať odpadky rozhádzané po zemi? Viackrát sme už upozornili 
na to, že na pobreži lovného revíru Amerika III je zo strany prenají-
mateľa Duslo a.s. Šaľa vydaný prísny zákaz zakladania otvoreného 

ohňa.V prípade, že bude niekto pristihnutý pri takejto činnosti a bude 
sa to opakovať, môže to byť aj dôvod na zrušenie nájomnej zmluvy na 
túto vodnú plochu.
Vo februári sa každoročne konali ťlenské schôdze. Keďže pandemická 
situácia momentálne nedovoľuje takéto zhromažďovanie, tohtoročná 
členská schôdza sa zatiaľ konať nebude.
Aj z toho dôvodu chceme členskú základňu informovať, že činnosti, 
ktoré každoročne treba v revíroch vykonať, sa budeme snažiť aj za 
vašej pomoci organizovať tak, aby boli spravené.V najbližššom období 
sa jedná hlavne o vápnenie revírov, pokosenie a odvoz trstiny z pobre-
žia Amerika III a Vermek, príprava a uloženie hniezd na výter zubáča  
v reviri Amerika III, osadenie nových revírnych tabúľ v revíri Vízallás, 
kontrola kvality vôd, pokračovanie v biologickom odbahňovaní chovné-
ho rybníka Vermek a jarné zarybnenie revírov. V rámci jarného upra-
tovania prírody sa zapojíme do vyčistenia širšieho okolia našej obce. 
Źiadame preto aj touto cestou našich členov, aby sa v rámci svojich ča-
sových možností individuálne prihlásili na odpracovanie brigádnických 
hodín hospodárovi p. Gyepesovi Tomášovi,alebo Ing. Belovičovi, ktorí 
pridelia konkrétnu prácu.
Či budú tento rok rybárske preteky, je otázkou  vývoja situácie ohľadom 
pandémie v ďalšom období.
Ešte jedna informácia k rybníku Vermek. 
Už v niekoľkých našich príspevkoch na našom webe sme poukazova-
li na zhoršujúci sa zdravotný stav stromov rastúcich na pobreží, ako 
aj na eróziu, ktorá poškodzuje pobrežie rybníka. Po konzultácii tohto 
problému s vedením obce, ako aj iniciatívou zo strany obce dala obec 
vypracovať štúdiu na revitalizáciu pobrežia a okolia rybníka tak, aby 
sa  toto miesto stalo súčasne rybochovným aj oddychovým miestom 
v  strede obce. 
Do najbližších mesiacom prajeme všetkým obyvateľom, našim čle-
nom, sponzorom a podporovateľom hlavne veľa zdravia a optimizmu.
Na záver jeden  vždy aktuálny výrok známeho maďarského humoristu 
Hofiho Gejzu: “ Za ruky sa pochytajme, ľudia –nie za krky a hneď bude 
každému cirkusu koniec”
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom

Čistý revír 
Vážení obyvatelia obce Trnovec nad Váhom,
naše poľovnícke združenie Nimród Trnovec 
nad Váhom sa v dnešných ťažkých časoch 
pandémie Covid -19  a opatreniam proti šíre-
niu vďaka svojim aktívnym členom prispieva k 
zveľaďovaniu prírody a starostlivosti o zver .
Pravidelne sa zúčastňujeme podujatí ako 
,,Čistý revír“ resp. ,,Dni ZEME“ , kedy sa indi-
viduálne vyzbierajú z prírody veľké množstvá 
odpadu, celkom 2 050 kg, ktorý tam vyhodia 
nezodpovední jednotlivci. Stále sa nájdu me-
dzi nami aj takíto ľudia.
Ak sa náhodou stretnete s takýmto konaním, 
odfotografujte ich , nahláste ich , nech sa za 
svoje činy hanbia. 
Našu voľne žijúcu zver sme v ťažkých časoch 
pravidelne prikrmovali , aby prežila hlavne ťaž-
ké chvíle, keď napadol sneh a zver sa neve-
dela dostať k potrave. Každoročnou samozrej-
mosťou sú opravy krmelcov, resp. zriadenie 
nových.
Na záver chceme našim obyvateľom popriať 
veľa pevného zdravia, lásky , porozumenia, 
nech sa to už všetko uvoľní.
Spolu to dáme !!!
S úctou 
Poľovnícke združenie Nimród Trnovec nad Váhom 
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  EDITORIAL
Kedves lakosok,

E sorok írása közben azon gondolkodtam, mit is írjak. Értékelni 
a 2020-as évet? Felvázolni 2021 terveit? Tudatosítottam, hogy 
előző számainkban már szóltunk a tervekről, átlagban értékel-
tünk is. Végül arra jutottam, hogy olyan korban élünk, melyben 
a tervek napról napra változnak. Ezért a mai vezércikket kissé 
más irányba terelem.
Az ember emlékezete óta tervezi lépéseit, jövőjét. A korona-
válság azonban mire tanított meg? Tényként állapíthatjuk meg, 
hogy bármelyik tervünk képes napról napra megváltozni. Így 
volt ez sajnos az elmúlt hónapokban is, mikor a község költség-
vetését terveztük. Sajnos, gyakran magánéletünkben is ez van. 
Terveinket, törekvéseinket le kellett állítani, ill. el kellett halasz-
tani, amíg az epidemiológiai helyzet nem javul. Ez okból sajnos 
hosszú idő óta nem volt semmilyen kulturális és társadalmi ren-
dezvény, nem találkozhattunk Önökkel sem.
Ez a többé-kevésbe ránk kényszerített „önkéntes” izoláció 
társadalmunkban feszültséget okoz. Találkozunk vele a mun-
kahelyeken, az országban mindenütt, szomszédok között, szü-
lők-  és gyermekek-, barátok-, de házastársak között is. A sikert, 
előrelépést, szerencsét nálunk embereknél mindig a kényelem, 
mérték és a jó emberi kapcsolatok kísérik. De ahogy mostaná-
ban megfigyelhetjük, ezek a fontos vonások, jellemző dolgok 
hiányozni kezdenek életünkből. Csak rajtunk áll, hogyan birkó-
zunk meg vele. Választhatunk, szabad akaratunk van. Magunk 
dönthetünk, hogy a pesszimizmus, a kellemetlenség, a rossz 
hullámhosszán maradunk és sodródunk tovább, vagy úgy dön-
tünk, kezdünk vele valamit. Minden változás áldozatot kíván, 
gyakran fáj is. De sokszor kényelemből és megszokásból meg-
maradunk a sztereotípiáknál. Semmi sem rosszabb, mint ha a 
negativizmus válik sztereotípiává. Az emberiség számtalanszor 
bizonyította, hogy össze tudott fogni és a legnehezebb idők-
ben is tudott fordítani a történelem kerekén. Közösen jobbá, 
toleránsabbá tudták alakítani a társadalmat. Igen, most mi is 
egy kereszteződéshez értünk. Mi döntünk, hogyan tovább. Épp 
ez okból kérem Önöket és magunkat, hogy döntsünk jól. Pró-
báljunk közösen elgondolkodni ezen, és változtatni rajta. Nem 

véletlenül mondják, hogy a legnagyobb sötétség virradat  előtt 
van. Ha közösen döntünk, és meglépjük ezt a változást, mi-
előtt valami negatív dolgot akarunk megoldani, mondjuk, hogy 
ezt másként is lehet. Ha veszekedni támad kedvem a szom-
széddal, jobb sarkon fordulni és megvárni, míg elcsitulnak a 
kedélyek, utána pedig nyugodtan beszélhetünk és kompromisz-
szumot köthetünk. Ha valami rosszat akarunk felrakni a szoci-
ális hálóra, előtte kicsit jelentkezzünk ki. Nézzünk körül, milyen 
szép az idő, mily gyönyörű a természet, milyen csodálatosak az 
emberek stb., s csak ezután térjünk vissza a szociális hálóra, 
ahol nyugodtan, megfontoltan, tisztelettel vitázzunk.
Ez csak, és csakis rajtunk áll. Mindegy, milyen vallásúak, fele-
kezetűek vagyunk, mindegy, milyen a származásunk, nemzeti-
ségünk. Az emberség, szubszidiaritás, empátia és jókedv erre 
nem kíváncsi, ezt nem kérdezi. Régen Auswitzban járva olvas-
tam ezt a feliratot: „ Az emberek azt kérdezték, hol volt Isten, Is-
ten pedig azt kérdezte, hol voltak az emberek” Csak rajtunk áll, 
milyen világban, milyen községben, milyen szomszédságban, 
barátságban fogunk, akarunk állni. Naponta találkozom Önök 
közül sok olyannal, aki kész segíteni, aki készséggel éli meg 
naponta ezeket a változásokat.
Épp, amikor e lapot olvassák, ünnepet ülünk. Ez a remény, a 
szeretet hagyományának, a kölcsönös megértésnek az ünne-
pe. Éljük át együtt ezt az ünnepet, minél vidámabban. Ne most 
oldjuk a fárasztó, frusztráló, dühítő dolgokat. Feledkezzünk 
meg ezekről az érzésekről, figyeljünk arra, amiről ezek a napok 
szólnak. Mindegy, hogy valaki hívő vagy nem. Mindnyájunknak 
van egy „elképzelt” fénye az alagút végén. A frusztráltság, ha-
rag és rezignálás alagútjának végén. Ezért mindnyájunknak 
erre a fényre, reményre kellene koncentrálnia. A hívők ezekben 
a napokban e reményre emlékeznek, csatlakozzunk hozzájuk 
mindnyájan és emlékezzünk saját reményünkre.
Hiszem, hogy együtt sikerül. Nem létezik olyan akadály, ame-
lyet közösen ne tudnánk legyőzni. Mindnyájuknak sok erőt, jó 
egészséget, kölcsönös megértést és segítséget kívánok a napi 
gondok, problémák leküzdéséhez.
Kellemes ünnepeket kívánok!
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármestere          

Március 30. – községünk 
felszabadulásának évfordulója

A második világháború jelentős mértékben beavatkozott közsé-
günk lakosságának az életébe. 1938. november 2-án Dél-Szlo-

vákiát a Magyar 
Királysághoz csa-
tolták. Tornócnak 
1938-ban 2834 
lakosa volt és a 
demarkációs vonal 
kitűzése után csu-
pán három kilomé-
terre volt a határ-
tól. Gyűlölködés, 
áskálódás, névte-

len feljelentések – ez is része volt a lakosság napi életének. 
Az államhatár közelségére való tekintettel a községben ember-
csempészek is voltak, akik segítettek a Szlovákiából menekülő 
embereknek, hogy átjussanak a határon. Iratokat, szállást, élel-

met is szereztek nekik. Ezek főként zsidók voltak, s bár a zsidók 
segítéséért is internálás járt, akadtak a községben olyan embe-
rek, akik saját életüket is veszélybe sodorva segítettek nekik.
A község lakosai közt is voltak ilyen felekezetűek, akiket 1944 
tavaszán gyűjtőtáborokba majd koncentrációs táborokba depor-
táltak. Koncentrációs táborban végezték Ján Goliannak, a SzNF 
hadtestparancsnokának szülei is, akiket néhány rokonnal együtt 
1944. december 24-én hurcoltak el. A háború után a községbe 
csak a parancsnok sógornőjének, Júliának sikerült visszatérnie. 
A 46 tornóci zsidó közül három jött vissza.
A község lakói számára a háború borzalmai 1945. március 30-
án értek véget, amikor a falut Malinovszky marsall vezetésével 
felszabadította a Vörös Hadsereg. Áldozataik emlékére  a helyi 
temetőben emlékművet állítottunk, ahová felvéstük az áldoza-
tok neveit, de pontos számukat nem ismerjük. A levéltári doku-
mentumok eltűntekről is beszélnek, az ő nevük nincs felírva az 
emlékműre. Minden év március 30-án koszorú elhelyezésével 
hódolunk emlékük előtt.  
        
I. Mesárošová
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A képviselőtestület ülése
A tornóci képviselőtestület 19. ülésére 
2021. február 22-én került sor a községi hivatal ülés-
termében szigorú higiéniai-járványügyi intézkedé-
sek mellett. Ezen az ülésen betöltötték az elhunyt Eri-
ka Fülöpová halálával felszabadult mandátumot. A 
mandátumbizottság hitelesítette, hogy a póttag erre a 
mandátumra PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá, aki 
a 2018. november 10-i választásokon a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapta. PaedDr. Székházi Hlavatá kö-
zölte, hogy a községi képviselőtestület mandátumát 
elfogadja, letette az előírt esküt, melyet aláírásával 
hitelesített. Ezt követően az új képviselőt a szociális-, 
lakás- és egészségügyi bizottság tagjává választották.
A törvény értelmében a községi rendőrség parancs-
noka tevékenységükről évente jelentést terjeszt elő. 
Mivel a parancsnok hosszabb ideje munkaképtelen, 
a KR 2020-as tevékenységéről szóló jelenést helyet-
tese, R. Pavlovič olvasta fel. Megállapította, hogy az 
értékelt időszakban a rendőrségnek három tagja volt, 
akik tevékenysége főként a közterület és a lakosság 
valamint annak vagyona védelmére és a környezet-
védelemre irányult, figyelték továbbá az utcák és 
közterületek tisztaságát és rendjét, a higiéniai szabá-
lyok betartását. A rendőrség intézkedéseket fogana-
tosított a COVID-19 betegség terjedésének megaka-
dályozására, ahol a nyilvános alkoholfogyasztást, 
a vendéglátó egységeket és éttermeket ellenőriz-
ték. A močenoki rendőrökkel együttműködve négy 
bűntényre derítettek fényt, kiróttak néhány pénz-
büntetést, együttműködtek a Kóborkutyák Polgári 
Társulással, ahol kellett, közreműködtek a törvény 
betartásáért. Végezetül a KR parancsnokhelyette-
se rámutatott arra, hogy a községi rendőrség tagjai 
szabadidejükben is segítséget nyújtottak, védték a 
lakosság érdekeit, s kiemelte, hogy a község bizton-
sága színvonalának szintje jónak mondható. R. Hra-
bovský képviselő figyelmeztette a KR parancsnoká-
nak helyettesét, hogy nő azon sofőrök száma, akik 
négykerekűvel  a község melletti mezei utakon, az 
erdőben, a halastónál cirkálnak. PaedDr. Suba, PhD. 
képviselő kiegészítette, hogy még a mezőgazdasági 
termőföldeken is. A parancsnokhelyettes biztosította 
a képviselőket, hogy megoldást fognak találni.
A képviselők elfogadták a Szlovák Földalap tulajdo-
nában lévő telkek delimitációjára irányuló kérvényt. 
Ez egy Horný Jatov-ban lévő telek.  A telek delimi-
tációja azért szükséges, mert a Majcichov Farm kö-
zölte a községgel, hogy 2021.12.31-től leállítja a köz-
ség Horný Jatov részének ivóvízzel való ellátását. A 
cég képviselőivel való személyes találkozás során a 
község egyezséget kötött, hogy az ellátást egy évvel 
meghosszabbítják, hogy a község lépéseket tehessen 
az ottani lakosok vízzel való ellátásának biztosításá-
ra. Nem csupán a szivattyúállomás rekonstrukciójára 
lesz szükség, hanem  a helyi utak alatti csövek felújí-
tására is, ezért a község a Szlovák Földalap dolgozó-
jának tanácsára kérvényt adott be, melyet azonban a 
föld kimérése után ki kell egészíteni.
A község telkének megvételére szóló kérvényről, 

melyet Tóth úr több alkalommal is beadott, már 
többször tárgyalt a képviselőtestület. Tóth úr kérvé-
nyét kiegészítette a hálózatok kezelőinek állásfogla-
lásával, a szomszéd ingatlanok tulajdonosának véle-
ményével, akik közölték, hogy nem zavarja őket az 
utca vonala kontinuitásának megbontása. A kérvény-
nyel a képviselőtestület és annak bizottságai is több-
ször foglalkoztak. A képviselők minden tény alapos 
mérlegelése után végül a telek eladását nem hagyták 
jóvá.
A további kérvény Hloška úré volt, aki községi tulaj-
donban lévő telket szeretett volna vásárolni. Ennek 
eladásával ugyanúgy megbontanák az utca arculatát, 
ráadásul kisebb telekről van szó. A községi hivatal 
nem is talált módot arra, hogyan adhatná el ezt a 
telket a törvény értelmében a kérvényezőnek. E kér-
vénnyel is a testület és annak bizottságai foglalkoz-
tak. A képviselők e telek eladását sem hagyták jóvá.
A képviselők tudomásul vették a kultúrház nagyter-
mének bérbeadásáról szóló kérvényt, melyet a Di-
vadlo ASI polgári társulás adott be, továbbá a 2020/1-
es nyilvános üzleti versenytárgyalás befejezéséről 
szóló tájékoztatást is. A polgármester tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a község a Vermek tóra vidéki-ar-
chitektonikus tanulmány kidolgozását kérte. Bővebb 
tájékoztatást erről az újság e számának….oldalán ta-
lálnak.
A vitában a polgármester arról tájékoztatott, hogy 
a program egyik pontja a község költségvetéséből 
nyújtott dotációkra való néhány kérvény legyen, a 
pénzügyi-, vállalkozói- és vagyonkezelő bizottság 
tagjai azonban kérték, hogy a kérvényeket a 2020-
as év valódi költségkimerítésével is egészítsék ki. A 
község főellenőre munkaképtelen volt, s ezért nem 
tudta elkészíteni a 2020-as évi dotáció kimerítésének 
ellenőrzését. Ennek a pontnak a következő ülésen 
kell sorra kerülnie. Informálta továbbá a képviselő-
ket, hogy a község jelentést kapott a CCE Šaľa pro-
jekt környezetre gyakorolt hatásának értékeléséről. 
A községi hivatal a törvény értelmében közzétette 
ezt az információt. A község feladata a szándék nyil-
vános megtárgyalásának összehívása, a befektetőt 
azonnal értesítettük, hogy nyilvános tanácskozást 
nem hívunk össze, s kértük a Regionális Közegész-
ségügyi Hivatal állásfoglalását. A RÚVZ megálla-
pította, hogy jelen körülmények között nyilvános 
tanácskozás összehívása nem lehetséges, erről az 
álláspontról a községi hivatal tájékoztatni fogja a mi-
nisztériumot. A község csak a nyilvános megvitatás 
után foglal állást a projekttel kapcsolatban.
A vitába jelentkezett még PaedDr. Suba, PhD. is, aki 
tájékoztatta képviselőket, hogy petíció indul a CEE 
Šaľa (szemétégető) megépítése ellen. A környezetvé-
delmi-, közlekedési-, építésügyi- és mezőgazdasági 
bizottság ülésén a befektető (ewia a.s.)  képviselőit 
is meghívták és tájékoztattak a tervezetről. PaedDr. 
Suba, PhD. megállapította, hogy eme érzékeny témá-
ról áttekinthetően kell tájékoztatni a lakosságot. Ing. 
Gašpierik közölte, hogy a lakosok már rákérdeztek 
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nála ebben a témában. A polgármester megállapította, hogy 
amennyiben a község nem rendelkezik minden információ-
val, nem szívesen vitázna ebben a témában. Még nem került 
sor minden eljárásra, hogy elkezdhessék az építkezést, a társa-
ságnak még számos feltételt kell teljesítenie. A község extern 
tanácsadó megszólítását tervezi, aki a község és lakói érdekeit 
képviseli, s az alapvető fontosságú, mi a véleménye a község 
lakosságának. PaedDr. Suba, PhD. arra figyelmeztetett, hogy  
a hulladék mennyisége évről évre nő, a lerakatok élettarta-
ma befejeződik. Viszont nyűgként, teherként itt maradnak a 
következő nemzedéknek is. Épp itt lát teret a képviselő arra, 
hogy mérlegeljék a CCE projekt pozitív és negatív oldalát is. 
Ing. Gašpierik úgy nyilatkozott, hogy a raktározás biztos nem 
jó módszer a szemétprobléma megoldására, de a járáson már 
19 enviromentális teher van, és még további fenyeget. PaedDr. 
Suba, PhD. említette a szennyvíz-ülepítőt, mely enviromentá-
lis teherként maradt ott a vegyi üzem után, melyet a képvi-
selőknek az előző időszakokban kellett volna megoldaniuk. 
Gondot lát a napelemek mezőgazdasági termőterületeken 
való elhelyezésében is, ez szintén terheli a környezetet. Éppen 
ezért más megoldásokat is meg kell hallgatni, korrektnek kell 
lenni, beszélni kell a problémáról és a lakosságra gyakorolt 
előnyeiről is. R. Hrabovský megállapította, hogy a Duslo erős 
emóciókat kiváltó téma, de tudatosítani kell, hogy a vegyi 
üzem korszerűsítés alatt áll, meg kell felelnie az EU-s nor-
máknak. Lehet, hogy elég lenne elindítani a kommunikációt 
a Duslo és a község vezetősége között, esetleg Vágsellyével 
és a környező falvakkal. Ing Rábek elmondta, hogy szerinte 
a Duslonak a jelenlegi megterhelést, terhet likvidálnia kelle-
ne, erre lehetne meríteni az uniós forrásokból, de nem tettek 
semmit. Ő a legfontosabbnak azt tartja, hogy a Duslo távolít-
sa el ezeket a terheket. Hozzátette, hogy 2008-ban a község 
lakosai referendumban utasították el a szemétégető építését. 
PaedDr. Suba, PhD. azt kérdezte, hogy mit tett a képviselőtes-
tület a múltban azért, hogy e teher létrejöttét megakadályoz-
za. R. Hrabovský elmondta, hogy szerinte minden a kölcsö-
nös kommunikáción múlik, a múltban a község hozzáállása 
közömbös volt, jelentős pénzektől estünk el, amit a falu nem 
tudott megszerezni. A község polgármestere lezárta a vitát, 
szerinte ez a vita még nagyon sokáig eltartana, javasolta az 
ewia a.s. képviselőinek meghívását a községi képviselőtestü-
let ülésére. Ami az égető elleni 2008-as referendumot illeti – 
fejezte be Mgr. Berecz – eredményei nem lehetnek kötelező 
érvényűek 2021-ben is. De ha a lakosság e projekttel kapcso-
latban referendumot kérne, bizonyára kihirdetnék.
A képviselők tárgyaltak továbbá az utak állapotáról Nový 
Dvor-ban, s arról, hogy lehetne a háztartásokban növelni a 
műanyagok gyűjtésének frekvenciáját. A polgármester java-
solta, hogy a környezetvédelmi-, közlekedési-, építészeti- és 
mezőgazdasági bizottság tagjai  helyi terepszemlét tartsanak.
Ami az elszállítási harmonogramot illeti, a javasolt lehetősé-
get új elszállító társasággal fogják megoldani. R. Hrabovský 
figyelmeztetett az utak magánvállalkozók általi beszántására, 
tolmácsolta a régi  játszótér rendbehozatalára tett javaslatot, 
ahol elszaporodtak a kökénybokrok.
További információkat érdeklődés esetén weboldalunkon 
találhatnak.
I. Mesárošová

ÉRTESÍTÉS
szabad munkahelyről

Tornóc Község, 925 71 Trnovec nad Váhom 
č. 587. Mgr. Oliver Berecz polgármester kép-
viseletében a 2003/552. sz. , a köz érdekében 
végett munkáról szóló törvény 1. bekezdésé-
nek 6. §-a értelmében tudatja, hogy szabad 
munkahely jött létre a következő pozícióban
ápoló/ápolónő a gondozói szolgáltatások házában, 
helyettesítés munkaképtelenség idejére
A munkavégzés helye: Obec Trnovec nad 
Váhom, Gondozói Szolgáltatások Háza 
Munkaköri leírás:
a szociális intézmény klienseiről való gon-
doskodás, etetés,átpakolás, higiéna, forgatás, 
az üzemeltetéssel kapcsolatos  munkák, a 
rend és tisztaság megtartása, együttműködés 
a gondozásban, a kliens nevelési és rehabi-
litációs programjában való részvétel, a fe-
hérneművel való manipuláció, éjjel-nappali 
szolgálat 12 órás műszakokban
A belépés feltételezett ideje: megegyezés 
alapján
A munkaviszony fajtája: teljes munkaidő (35 
ó/hét) esetleg megegyezéssel részmunkaidő
Képesítési feltételek: alap/közép/teljes kö-
zépfokú végzettség ápolói-gondozói tanfo-
lyam
Egyéb kritériumok, feltételek: erkölcsi fedd-
hetetlenség, önállóság, flexibilitás, felelőssé-
gérzet, empátia, segítőkészség, megbízható-
ság
A kért iratok: kérvény a munkba való fel-
vételre életrajz a személyi adatok feldolgo-
zására való írásbeli engedély  végzettséget 
igazoló bizonyítványok, az ápolói kurzus                                                                  
elvégzéséről szóló dokumentum
A munkaadó ajánlása: 35 órás heti munka-
hét állandó működéssel túlórák, műszakok, 
hétvégék, ünnepek kifizetése, 4 eurós ebéd-
jegyek, 5 nappal több szabadság a munka-
törvénykönyv vagy kollektív  szerződés 
alapján, érdeklődés esetén nyugdíjkiegészítő 
spórolás
Fizetési feltételek: belépési fizetés brutto 
700,- euró + pótlék műszakokért, hétvégék,                                                                  
ünnepek, túlórák   
A kérvény beadásának határideje: a hirdetés 
törléséig érvényes

Az érdeklődők írásbeli kérvényüket a köz-
ségi hivatal iktatójában személyesen adhat-
ják le a hivatalos órákban, de az obec@trno-
vecnadvahom.sk  e-mail címen vagy postán 
is elküldhetik:
Obec Trnovec nad Váhom
925 71 Trnovec nad Váhom č.587.
Kontaktszemély: Mgr. Vargová tel. 0917 873 524 
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelentkezők közül 
senkit sem választunk ki.
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A közsegi hivatal tájékoztatt...

Társadalmi rovat
     Gratulálunk a jubilánsoknak

  Františka Rickerová
  Marieta Szitásová
  Zita Marcibániová
  František Tóth
  Ján Kelemen
  Magdaléna Sojková
  Michal Takáč
  Mária Molnárová
  Mária Jurášeková
  Vincent Kaňa
  Adolf Paller
  Anna Roteková
  Jozef Boháč
  František Rehák
  Júlia Kresanová
    
 Újszülöttek
  Jakub Ludovický
  Jakub Švelan
  Mária Kulinová
  Kristína Matějíčková
  Július Stojka
   
   Elhunytak
  Alžbeta Vargová, 63-éves
  Milan Stojka, 50-éves
  Agneša Kárasová, 69-éves
  Karol Oláh, 93-éves
  Ján Kovács, 90-éves
  Milan Marget, 66-éves
  Júlia Kelemenová, 89-éves
  Július Stojka, 54-éves
  Ladislav Benede, 63-éves
  Helena Kruzslíková, 85-éves
  Magdaléna Tabačeková, 87-éves
  Dezider Szovics, 83-éves
  Veronika Podolská, 90-éves
  Pavol Jašek, 53-éves
  Iveta Stojková, 50-éves
  Ján Sztojka, 55-éves
  Ján Javůrek, 67-éves        

A lakosság, házak 
és lakások számlálása

A Népszámlálás 2021 (SODB 2021) projekt első fázisára 
2020.6.1-jén került sor a házak és lakások megszámlálásá-
val, amelyet a község végzett. A házak, lakások számolása 
2021.2.12-ig tartott, s erre kapcsolódott rá a lakosok számlá-
lása 2021.2.15-től 2021.3.31-ig. 
A népszámlálás több mint százéves története alatt most elő-
ször zajlott teljesen elektronikusan. A lakosság otthonról, ké-
nyelmesen tölthette ki az elektronikus kérdőívet, mely nem 
vett igénybe 10 percnél több időt. A lakosság önszámlálása 
2021.2.15-től március 31-ig tartott. Mindenki magát számlál-
ta meg, vagy más személy segített neki a számítógép, tábla-
gép vagy internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefon hasz-
nálatánál.
A 223/2019-es népszámlálási, házak, lakások 2021-es szám-
lálására vonatkozó törvény valamint a 44/2021-es törvény 
értelmében  és a súlyos járványhelyzet okán, melyet az új 
koronavírus terjedése okozott hazánkban (a továbbiakban 
csak covid-19), az SzK kormánya és Közegészségügyi Inté-
zete intézkedéseket fogadott el az egészségvédelemre vonat-
kozóan, hogy csökkentse a covid-19 megbetegedések növe-
kedésének rizikóját. 
Ezért 2021. február 15. és március 31. között a lakosság a 
népszámlálásba kizárólag elektronikus kérdőív kitöltésével 
kapcsolódhatott be.
2021. február 5-től 2021. március 10-ig községünkben 1795 
lakos számláltatott meg, mely a lakosság 63,87 százaléka. 
Köszönjük mindenkinek, aki teljesítette kötelességét. Egyút-
tal felhívjuk a még be nem kapcsolódott lakosok figyelmét, 
hogy a népszámlálásban való részvétel törvényből adódóan 
kötelező, s ez a törvény szankciókat is megállapít ezen köte-
lezettség elmulasztása esetén. A lakosokra 25-től 250 euróig 
terjedő pénzbüntetést is kiróhatnak.
Azoknak a lakosoknak, akik elektronikus úton nem tudják 
egyedül, közeli, vagy más vele egy háztarásban élő személy 
segítségével kitölteni a kérdőívet (idősek, mozgássérültek, 
számítógépes ismeretekkel nem rendelkező személyek) a 
községek lehetővé teszik az asszisztált népszámlálást mobil 
vagy sztacionáris számlálóbiztosok segítségével, mégpedig 
2021. április 1-től október 31-ig. 
Az asszisztált népszámlálás pontos idejét a község a Szlovák 
Statisztikai Hivatal elnökének döntése alapján kapja meg, 
együttműködve az SzK Közegészségügyi Hivatalával, illet-
ve a Regionális Közegészségügyi Hivatallal. 
A segédlettel történő népszámláláshoz a statisztikai hivatal 
küld majd közelebbi irányelveket, s mi weboldalunkon, FB 
oldalunkon és a község hivatalos hirdetőtábláján tájékoztat-
juk majd Önöket. 
Ing. Alžbeta Motolíková, Mgr. Nikoleta Vargová
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A műszaki- és kőzterület-fenn-
tartó részleg tevékenységéről

A munkásoknak minden tavasszal sok a dol-
guk

a gyűjtőudvarban átrostálták a komposztot

a hosszú tél után Golian tábornok emlékművét is 
rendbehozták

levágtuk a száraz faágakat

„Rybník Vermek-štúdia”
A környezet, amelyben élünk, amelyben családunk él, nem 
csak a lakás, a ház, a kert, hanem a közterület is. Az ut-
cák, terek, parkok, játszóterek, buszmegállók. Ezek mind 
olyan helyek, melyeken naponta áthaladunk. Helyek, ahol 
kulturális-társadalmi életünk zajlik. A közterület – ahogy 
az otthoni környezet is – hatással van életünk minőségé-
re. Ezen kívül minden látogató a közterület alapján alkotja 
meg első benyomását a községről. Bizonyára egyetértünk 
abban, hogy a közterület használati, gyakorlati és esztéti-
kai szempontból is fontos.
A múltban nem volt érdeklődés az állami és községi intéz-
mények részéről az iránt, hogy bevonják a helyi lakosokat 
a közterületek alakításába annak ellenére, hogy ez a terü-
let főként a lakosokat, a lakótelepen, lakónegyedekben, 
városokban, falvakban élőket szolgálja. Ők azok, akik itt 
élnek, itt töltik idejüket. Szerencsére Szlovákiában mosta-
nában nő az érdeklődés a közterületek iránt, és a lakosok 
is bekapcsolódnak a döntésbe, hogyan is nézzen ki és mire 
használják. Mi is úgy döntöttünk, bevonjuk a lakosokat a 
készülő változásokba a Vermek halastó és környéke kiné-
zetét illetően.
Doc. Ing. Tóth Attila, PhD. és Ing. Tomáš Pavelka táj- és 
kertépítők előkészítettek egy vidékfejlesztési tanulmányt 
„Tornóc-Vermek-központi park tóval-a falu kék-zöld szíve” 
címmel. A tanulmány célja a község zöld és kék infrastruk-
túrájának gyarapítása, a kulturális-társadalmi, rekreációs 
és sportlehetőségek kihasználása a Vermek lokalitásában. 
A halastó a község közepén található, haltenyésztésre szol-
gál, jellegzetes szomorúfűzek övezik, de tuja és boróka is 
található itt. A tanulmány keretében a szerzők javasolták 
a Vermek tavas központi községi parkká alakítását, mely 
Tornóc kék-zöld szíve lehetne. A javaslat lehetővé teszi a 
lakosoknak és látogatóknak az attraktív környezetben tett 
sétát, üldögélést, a szép kilátást. A jelenlegi vegetáció a ja-
vaslatban többnyire megmarad és kiegészül itthoni fákkal, 
növényekkel. A javaslat érdekessége a természet-közeli 
parkmegerősítés, a terasz-szerű ülés, a nagyobb móló a ta-
lálkozásokhoz, a kellemes környezetben való pihenés, va-
lamint kisebb mólók a horgászoknak. A tanulmány része a 
fák inventarizációja is. Mindez megtalálható weboldalun-
kon, a www.trnovecnadvahom.sk – aktuality, novinky.
Amint a járványhelyzet megengedi, rögtön készek va-
gyunk találkozni a környék lakosaival, de mindenki más-
sal is, akit érdekel ez a téma. Szívesen szerveznénk be-
szélgetést is a szerzőkkel, ahol a lakosok elmondhatnák 
ötleteiket, javaslataikat az előterjesztett anyaghoz. Közben 
igyekszünk biztosítani az anyagiakat is a projekthez, kül-
ső forrásokból. Természetesen javaslataikat már most is 
beküldhetik az obec@trnovecnadvahom.sk e-mail címre 
„Rybník Vermek-štúdia” megjelöléssel.
 Mgr. Nikoleta Vargová
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A közsegi hivatal tájékoztatt...

legtöbb munka azonban a hulladékkal volt

illegális szemétlerakatok voltak Érsekújvár felé

a vasúti híd irányába

és Nitra felé. Az eltávolításukra fordított időt 
jobban is ki tudtuk volna használni

 Štefan Fábry 

HOGYAN OSZTÁLYOZZUK HELYESEN 
A HULLADÉKOT?

Szomorú tény, hogy az általunk termelt hulladék mennyisége 
évre-évre nő. 2019-ben minden szlovákiai lakos 434 kg hulla-
dékot produkált. A városok és falvak sokszor saját költségveté-
sükből egészítik ki a hulladék elhordását, néhányan a lakossági 
díjakat emelik meg. A szemételhordás költségei csökkentésé-
nek egyik módja a hulladék osztályozása. Minél többet osztá-
lyozunk, annál kevesebb a község által fizetett szemétdíj. 2020-
ban községünkben a hulladék osztályzása 63,19 százalékos 
volt, így a hulladék tonnájáért a legalacsonyabb díjat fizetjük.
Tényleg nagyon szuper lenne, ha mindnyájan úgy osztályoz-
nánk a hulladékot, ahogy kell, de a februári üvegelszállításnál 
az elszállító cég ellenőrzéskor megállapította, hogy az üveg 
között egy csomó más hulladék is volt. A cégnek mindet likvi-
dálnia kellett, mint kommunális hulladékot. Gyakran elfeled-
kezünk arról a tényről, hogy ez a pénz a község költségveté-
séből megy, melyhez minden lakos hozzájárul. Ezt az összeget 
a község a falu lakosai életkörülményeinek szebbé tételére is 
felhasználhatná.
Ezért kérjük a lakosokat, hogy az osztályozott szemét gyűjtőe-
dényeibe csak azt rakják, ami oda tartozik. Az üveg közé pl. nem 
tartoznak a befőttes üvegek fémtetői, ezeket a sárga edények-
be kell rakni. A sárga edényekbe tartozik a plaszt is (pet üve-
gek), melyeket meg kell tisztítani az ételmaradékoktól illetve 
festéktől. Hasonlóan a kék konténerbe, tehát a papír közé nem 
tartozik pl. az alufóliás doboz. Ha az osztályozott részek közé 
más hulladék kerül, kommunális hulladékként végzi. Ha bár-
mi nem világos, tudni szeretnék, melyik konténerbe pontosan 
mi kerül, honlapunkon megtalálják az elszállító cég plakátját: 
https://www.trnovecnadvahom.sk/p/1525/triedeny-zber-odpa-
du-co-kam-patri.html
Miért osztályozzuk a hulladékot? Ezzel csökkentjük a kommu-
nális hulladék mennyiségét, de csökkennek az elszállítás és a 
tárolás költségei is. Kíméljük a természetes forrásokat és nyers-
anyagokat is, melyeket az osztályozásnak köszönhetően újra 
hasznosíthatunk. S nem utolsó sorban a hulladék kellő tárolása 
csökkenti az ember kellemetlen hatását az életkörnyezetre.
I. Mesárošová

         Kutyatulajdonosok figyelmébe
Tornóc Község bejelentést kapott, hogy községünkben egy eb 
rátámadt a postásnőre, megharapta az ujját. Éppen ezért kérjük 
az ingatlanok tulajdonosait, hogy postaládáikat úgy helyezzék 
el, hogy a postás a küldemények kézbesítésénél ne legyen kité-
ve a kutyák támadásának. Azért is hívjuk fel figyelmüket, mert 
a Szlovák Postának jogában áll elrendelni, hogy alkalmazottaik 
biztonsága érdekében az ilyen helyeken elutasítsa a küldemé-
nyek kézbesítését.
Egyúttal figyelmeztetjük az ebtulajdonosokat, hogy a tulajdo-
nos vagy a kutyát tartó személy köteles biztosítani, hogy az 
állat ne jusson ki, ne mehessen el. A tulajdonosoknak gondos-
kodni kell arról, hogy az eb ne veszélyeztesse az embereket, 
állatokat, ne tegyen kárt más lakosok vagyonában, és ne mo-
zoghasson szabadon a község területén.
I. Mesárošová
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Lelki szó
Görbe tükrök országában ?!?

Az emberek általában azért vesznek tükröket és látják el velük 
házaikat, hogy azok mutassák a valóságot és rendbe szed-
hessék magukat. Csak valahol a vidámparkokban helyeznek 
el görbe tükröket, hogy szórakozzanak az emberek eldefor-
málódott testükön, arcukon. A tragédia az, amikor a rendes, 
egyenes tükrök válnak a mindennapi használat során görb-
évé. Néhány embert még szórakoztat, hogy az elhunytak és 
pozitívak vélt vagy valós számadatait figyelje, megnézze, hogy 
valakinek épp milyen színűre volt kedve festeni a „covid auto-
mata” térképét, mely a valóságot tekintve községünkre és já-
rásunkra nézve is hamis, görbe tükröt mutat. Engem már elég 
régóta nem érdekel, az idei nagyböjt kezdetétől meg aztán 
végképp nem, hogy lessem a görbe tükröt, melyet valaki elénk 
rak, hogy nézzük, milyenek vagyunk. S hogy milyen a valóság 
/!?/. Valaki a médiában is eltévedt és a tájékoztatási kötelessé-
get egy nagy „valóságsóval” kever-
te össze, amely napjainkba kételyt, 
tanácstalanságot, bizonytalanságot 
és dezorientáltságot hoz.
Görbe tükrös országunkban mindig 
a halottak számát halljuk /de csak 
bizonyos típusúakat/. Hiszen az 
utóbbi 12 hónapban 2020. március 
óta abortusz által több meg nem 
született gyermeket öltek meg, mint 
a hivatalos statisztika által covidban 
„elhunytak” száma. Ez évben is sok 
ember halt meg szív- és érrend-
szeri megbetegedésben, rákban. 
De ezek mintha nem is léteznének. 
Elég a mi kis tornóci katolikus kö-
zösségünk statisztikája, melynek anyakönyvét én vezetem: 
2020. márciusától  2021. március 15-ig katolikus szertartással 
38 nővért és testvért temettünk el, az első covidban elhunytat 
2020. december 7-én. A 38-ból négyen haltak meg „covidban”, 
„coviddal” összesen 7. 
A görbe tükrök országában valaki megtiltja az embereknek 
még a templomba való belépést is, hiszen a templom, ahogy 
mondják /görbe/ tükör, rizikós és veszélyes hely, ahol meg le-
het fertőződni. De ez egy évnyi covid után csak üres propa-
gandista hazugság, melynek a tényekhez és a tudományosan 
bizonyított valósághoz semmi köze. Ahhoz hogy valaki valamit 
állítson, és még jogot is kreáljon magának a legalapvetőbb 
emberi jog, tehát hitünk megvallásának eltiprására, mely al-
kotmányos jogunk, ehhez tények kellenének. Más, még gör-
bébb tükrök ezt ismétlik: „azért ilyen rossz a helyzet, mert 
későn zártuk le a templomokat”. A görbe tükrök országában 
áthazudtuk magunkat Európa vezető helyére. Abba az Euró-
pába, ahol szintén van covid, de Írország és Portugália kivéte-
lével mindenütt nyitott templomok és nyilvános misék vannak. 
És jobb „számok” is. Az egyenes tükrök azt tudják mondani: „ 
azért vagyunk annyira rosszak a „számokban”, mert bezártuk 
a templomokat, s nem csak a misékre, hanem  magánjellegű 
imádkozásokra is.” Az én két szeretett külföldi országom, ahol 
a legtöbb külföldi barátom van, Olaszország és Franciaország. 

Bizonyára elismerik, hogy nagyon különbözőek, főként ami az 
állam és az egyház kapcsolatát illeti. Mindkettőben a nyilvá-
nos istentiszteletek a coviddal való harc részét képezik. Azért 
is, mert a két EU-tag ország legfelsőbb bíróságai elismerték, 
s a kormánynak is respektálnia kell, hogy a „hitvalláshoz való 
jog, tehát az istentiszteleteken való részvétel alkotmány által 
/ Olaszországban és Franciaországban is / biztosított jog, s 
ezt az emberektől nem lehet megtagadni.” A hazugságok, az 
elferdített realitás viszont a görbe tükrök „szolgáltatásának” 
része. Tény, hogy a Vágsellyei járásban 12 hónap alatt senki 
nem volt, aki templomban, mise alatt fertőződött volna meg. 
De hogy ne legyen kevés az a görbe tükör, a görbe tükrök or-
szágában már hónapok óta nem lehet temetőbe menni /kivéve 
a közeli hozzátartozó temetését/.
A görbe tükrök országa az egyén, család vagy társadalom álla-
pota, ahol az anyagiakat a lelkiek fölé helyezik, ahol az egyén 
vagy csoport egoizmusa a társadalmi jólét fölé kerül. A görbe 

tükrök országát ott hozzuk létre, 
ahol  a legveszélyeztetettebbekhez 
helyezzük a szolidaritás elvét. Ahol 
megengedjük a mellőzést, elha-
gyatottságot, kirekesztést. A görbe 
tükrök országa ott jön létre, ahol 
úgy-ahogy rendet tartunk házaink-
ban, kertjeinkben, de a természet 
más zugaiban hagyjuk felgyülem-
leni a szemetet. Ahol más görbe 
tükrökkel együtt magunk halmoz-
zuk a szemetet arra várva, hogy a 
község vagy az „önkéntesek” majd 
eltakarítják. A görbe tükrök országa 
ott van, ahol nem engedik érvénye-
sülni a szubszidiaritás elvét.

Nem, szeretett nővéreim, testvéreim, kedves lakosok, nem 
megyek sírni a görbe tükrök országának valósága fölött, in-
kább mindnyájatokat a reményhez, a nagybetűs Reményhez 
invitálom. Nézzük meg most a szépség és a jóság realitását, 
az ébredező természet gyönyörűséges időszakában, a nyíló 
hóvirágok, az ibolyaszőnyeg, a bimbózó tavaszi nárciszok, 
jácintok, a madárcsicsergés idején, mely a nászrepülést és 
nászéneket kíséri. A természet, ez az okos és jó élet-tanító új 
reményt kínál ebben az időben, amikor láthatjuk, hogyan tér-
nek vissza a költöző madarak, kertünkben és a közterületeken 
új fészkek nőnek gomba módra. Egy kicsit már hiányzott a he-
lyi papagájok éles hangja, de ismét megszólaltak. A természet 
ébredezik, mi is felébredhetnénk végre. Főként a várakozás 
letargiájából, hogy „az a valami, ami itt ijesztget” eltűnik, és 
mi visszatérünk a „normális kerékvágásba”. Köszönjük min-
denkinek:
- aki felelősségteljesen viselkedik, reménykedik és tartja a 
kapcsolatokat
- aki az elhagyatottak, magányosok mellett próbál lenni
- akinek van elég ideje a gyerekeire, partnerére, az ölelésre, a 
beszélgetésekre /nem csak on line/ 
- aki a természetbe, a Vághoz sétálva visz valami zsákot, tás-
kát, s összeszed olyasmit, amit más „ottfelejtett”
- aki arra tanítja a gyermekét, unokáját, hogy köszönjön an-
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nak, akivel az utcán találkozik
- aki figyelmezteti a gyerekeket, unokákat, ha nem a kosárba 
dobják a szemetet, hanem mellé, hogy ez nem illik
De a Reményhez is invitálom önöket. Minden nap ajándék! 
Tanuljunk és tanítsuk az új generációt, hogy ez ajándék, egy 
AJÁNDÉKOZÓTÓL. Az AJÁNDÉKOZÓ iránti tisztelettel, aki 
a Biblia szavával mutat és állít elénk, igazi jó, valódi Tükröt, 
melyben az élet valóságát látjuk. És a TÜKÖR SZAVÁN ke-
resztül újra s újra felfedezzük az élet jóságát, szépségét. A 
Biblia nem néhány ezeréves régi irat gyűjteménye, hanem 
Útmutató az Élet ajándékához. Az AJÁNDÉKOZÓ a Bibliában 
azt mondja: „Így élj és boldog leszel, élj így, és boldoggá fogsz 
tenni másokat…”
Ő, aki egyedül mondhatja el magáról: ÉN VAGYOK – és így 
pontosított: én vagyok a világ fénye, az Út, az igazság, az Élet. 
Ő hív minket ezekben a szeretetpróbáló időkben: „Ha követni 
akarsz -  a Szeretet, Igazság, igazi Élet útján – vedd minden 
nap a keresztedet és kövess engem…de szintén: „ Ha valaki 
követni akar engem, de nem veszi fel minden nap a kereszt-
jét, nem tanulhat tőlem semmit!” Mit akar velünk megtanítani 
a Jó, Szeretet, Élet AJÁNDÉKOZÓJA most, a Böjt, a húsvét 
ünneplése, a HALÁL és az ÉLET átmenete idején? „ Gyertek 
hozzám mind, akik küzdötök és fáradtak, túlterheltek, kedvet-
lenek vagytok…és én erőt adok…Tanuljatok tőlem, mert csen-
des vagyok, alázattal a szívemben, lelked nyugalomra talál.”
Csak rajtunk áll, hogy a görbe tükrök országa uralkodóinak 
rabszolgái leszünk-e, vagy belenézünk az igaz Tükörbe, me-
lyet Jézus Krisztus vásárolt meg áldozatával, aki e böjti időben 
ebben a húsvétban még inkább mint a múltban máskor, így 
szól: „Eljöttem, hogy teljes életet éljetek, eljöttem, hogy senki 
ne haljon meg, hogy mindenkinek örök élete legyen.”
Munkával kapcsolatos „kötelességeim”, amelyeket én inkább 
munkalehetőségnek nevezek, lehetővé teszik, hogy többet le-
gyek a parókián kívül, mint ott. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
lássam a község egyik gyönyörű valóságát, melyről keveset 
beszélünk, nyilvánosan meg egyáltalán nem. Az utóbbi időben 
sok időt töltöttem olyan anyukákkal, akik gyermeket hordanak 
a szívük alatt. De örömmel találkozom az utcán sok olyan 

anyukával is, vagy kocsit tologató szülőkkel is, akiknek a gyer-
mekük 2020-ban vagy akár 2021-ben született. Ha velük va-
gyok, vagy találkozunk, hangosan vagy csendben megáldom 
őket. És erre biztatok  mindenkit. Ha szíve alatt gyermeket hor-
dó anyával, kocsit toló szülőkkel találkozunk, mondjunk áldást 
rájuk és imádkozzunk értük.
Mostanság világosabb, láthatóbb, egyenes Remény-tükröt kell 
beállítanunk. Ezt azzal lehet, amit Tornócon nem tesznek, de 
tehetnének. Ha valaki meghal, kijelentik a hangszóróban, „a 
gyászoló család értesíti…” és szól a harang. Nem lenne jó, 
ha az új élet születését is kijelentené a hangszóró?: „ az ör-
vendező család tudatja…” és szintén szólhatna a harang. Ez 
nem csak az én elképzelésem, hanem a valóság, így van ez 
számos olasz városban, faluban. Az egyik Verona melletti fa-
luban, ahol 1995-ben működtem, meglepett, hogy időről időre 
1300 órakor megszólaltak a harangok. Kérdeztem, mi történt, 
ki halt meg. Ezt a választ kaptam: „Senki se halt meg, gyermek 
született ebben és ebben a családban, így a parókián mi is 
örvendünk az új jövevénynek.”
Talán észrevették, hogy újra beüzemeltük a templom kis ha-
rangját. És jelképesen először akkor szólalt meg, amikor a kis 
Samuelt kereszteltük. Az „elhunyt, elhunytak” kifejezést he-
lyettesítsük azzal, hogy „megszületett, megszülettek”.
Bár szentmisét minden nap szolgáltatok, a község honlapján 
Farské oznamy címszó alatt feltüntetett harmonogram szerint, 
a harang a temetésen kívül nem szólal meg, de Szent húsvét 
éjjelén sokáig szól majd, valamint az április 3-i és 4-i szent 
mise idején is szólni fog, hogy mindenkinek hirdesse: Jézus 
Krisztus halottaiból feltámadott, Életet adott nekünk, hogy örök 
életűek lehessünk. S így a remény legegyenesebb tükrét állí-
totta elénk. Nem kell a görbe tükrök országában élnünk, ha 
mindennapi életünkbe bevesszük a Halottaiból Feltámadott 
Megváltót.
Áldott húsvéti ünnepeket, vidám, Reményteljes húsvéti idő-
szakot kívánok, és könyörgök mindenkiért.

Anton Ján Solčiansky, a parókia adminisztrátora   

A Horný Jatov-i temető hosszú 
idő után a község tulajdonába kerül

A telekrendezések körüli tulajdonviszonyok 
országos problémát jelentenek. Nincs ez más-
ként nálunk se, községünkben számos föld-
területnek nincs tulajdonosa, kezelője pedig 
a Szlovák Földalap. Itt különféle helyzetek 
jönnek elő, sok a nehézség, probléma. Még in-
kább, ha az ilyen telken temető található. Ma 
már nem tudjuk megállapítani, hogy a köz-
ség vezetői miért nem kérték évekkel ezelőtt a 
megvásárlást vagy delimitációt. Fontos, hogy a 
Felső Jattó-i temetőt sikerült a község saját tu-
lajdonába megszerezni. Ez a tény biztos min-
denkit megörvendeztet, akinek itt nyugszanak 

drága halottai, szerettei.
A képviselők 2019. áprilisában zajló 4. ülésü-
kön már tárgyaltak a temető delimitációjáról, 
tehát csaknem két évig tartott, amíg ez a telek 
a község tulajdonába került. A Horný Jatov-i 
temető régóta el volt hanyagolva, bár a község 
megjavította a járdákat, a továbbiakban a kút is 
javításra szorul, szemétkosarakat kell elhelyez-
ni, a halottasház berendezését is korszerűsíteni 
kell, s a sírok feltérképezését is el kell végezni. 
A községi képviselőtestület célja rendben tar-
tani, tisztítani és szépíteni a temető területét, 
hogy jobban hozzá lehessen férni a sírokhoz, 
továbbá  szolgálni  a látogatók és szertartáso-
kon résztvevők kényelmét.
I. Mesárošová
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Tesztelünk, tesztelünk…
A kormány „Védjük meg együtt életünket” jelszó alatt ráru-
házta a városokra és községekre az országos tesztelést. 
Az első ilyen tesztelésre községünkben január 23-án és 
24-én került sor, 38 pozitív esetet találtak, mely az összes 
tesztelt egyén 2,18 %-a. A második tesztelést február 6-7-re 
tettük, 23 pozitív tesztet produkáltunk, ez 1,28 %. 2021.2.8-
tól Szlovákiában bevezették a COVID automatát, melyben 
kezdettől fogva „fekete járásként” szerepeltünk, tehát olyan-
ként, ahol hetente tesztelni kell. E cikk születése idején van 
remény, hogy március 21-től „bordókká” válunk, de így is 
hetente kell tesztelni, tehát ezen semmi sem változtat… A 
teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy a legutóbbi tesztelé-
sen 2021. március 20-án 4 pozitív tesztünk lett, ez 0,27 %.
A tesztelés elengedhetetlen részét képezik  mintavevő 
csapataink, akik kezdettől fogva szinte ugyanabban a fel-
állásban dolgoznak. Minden tagjuk csodálatot és hatalmas 
köszönetet érdemel a rendszeresen 
elvégzett munkáért. Többségüknek 
hét közben rendes munkája van, 
tehát szabadidejében dolgozik. Né-
hány tesztelésen egészségügyisként  
Mgr. Oliver Berecz polgármester 
is részt vett. Jutalomra nem tartott 
igényt, ingyen dolgozott. Hatalmas 
„köszönöm” illeti az önkéntes tűzol-
tókat is, akik a tesztelés alatt és után 
is fertőtlenítik a helyiségeket, és kö-
szönet mindenkinek, aki hozzájárult, 
hogy minden ilyen olajozottan, prob-
lémamentesen haladjon. A team elengedhetetlen részét ké-
pezték a hadsereg tagjai is, akik szintén részt vesznek a 
tesztelésen és szükség esetén szívesen segítenek. 
Hogy tesztelni tudjuk a lakosságot, a község mobil teszte-
lő pontot létesített. Ez nem az egészségügyi minisztérium 
felhívása által hirdetett mobilközpont, ezért nem kapunk ha-
vonta dotációt, és a tesztelésből nem profitálunk, Hála né-
hány, médiában megjelent cikknek sokan ma azt gondolják, 
hogy a községek anyagi hasznot húznak a tesztelésből, ez 
azonban nem igaz.
A község nem csak a tesztelő csapatot fizeti, de mindent 
biztosítania is kell, ami szükséges, beleértve az igazoló 
íveket, amit a tesztnél kapnak, a védőfelszerelést, a fertőt-
lenítőt, az ételt, a működést, a helyiségek elrendezését, a 
veszélyes hulladék elszállítását, mely minden tesztelésnél 
összegyűlik. Egyetlen kivétel maga a teszt, ezt az állam 
adja. Regisztrációs rendszert hoztunk létre, ahol a lakosok 
konkrét időpontra jelentkezhetnek, így megelőztük a hosszú 
sorokban várakozást. A regisztráláskor kapott sms-eket is a 
község fizeti. Az állam 5 eurót fizet minden egyes tesztelőre, 
ami épp csak fedezi a költségeket. Ma a tesztelés 10. fordu-
lóját készítjük elő, az évi első 4 van megfizetve.
Annak ellenére, hogy a tesztelés időt, munkát, pénzt emészt 
fel, folytatjuk, amíg fel kell mutatni a tesztelésen való rész-

vételt. Azért tesszük, hogy senkinek, akinek igazolás kell a 
tesztről, vagy aki tudni szeretné, egészséges-e, ne kelljen 
sorba állnia a szomszéd faluban, városban. Meddig fogunk 
tesztelni? Erre a kérdésre nem ismerjük a választ. De önök-
nek is köszönjük, hogy többnyire türelemmel és humorral 
veszik ezt a kellemetlen kötelességet.
Nem marad más, mint közösen remélni, hogy ez a körhinta 
hamarosan leáll, s a hétvégeken tesztelés helyett kulturá-
lis-, sport- és társadalmi rendezvényeken találkozunk majd.
Mi a polgármester véleménye a tesztelésről?
Életünkben már szokássá vált, hogy hétvégén COVID-19 
tesztre megyünk. Tudjuk, hogy negatív teszt nélkül szabad-
ságunk eléggé korlátozott. Ezért is hagyjuk magunkat tesz-
telni. Községünk rendszeresen végzi a tesztelést.
Gondolkodtunk a tesztelés megszüntetésén is, de úgy dön-
töttünk, ez nem lenne ideális megoldás. Nem támogatjuk 
ezt az aktivitást, nem is állítjuk, hogy ez az egyetlen meg-

oldás. De érvényben van a kormány-
rendelet (tekintet nélkül a kormányra), 
tehát kötelességünk eszerint eljárni. 
S ha eszerint 7 naptól nem régebbi 
tesztet kérnek, akkor kötelességünk 
a legnagyobb komfortot biztosítani a 
lakosság számára. Ki merjük jelente-
ni, hogy ez sikerült is. Ezt a csapa-
tunknak köszönhetjük, mely fáradha-
tatlanul dolgozik a tesztelőpontokon. 
Olyan emberek ők, akik hét közben 
dolgoznak, hétvégeken, szombatokon 
pedig teszteléssel töltik szabadidejü-

ket. E csapatban a következő emberekkel találkozhattunk 
rendszeresen: Marcela Pavelková, Stanislava Keselyová, 
Adriana Baraníková, PhDr. Lívia Kmeťková, Iveta Ficeková, 
Patrik Szabó, Garami Boglárka, Lenka Kubičková, Silvia Za-
lúbelová, Miriam Adámková, MDDr. Terézia Mečírová, Mar-
cela Bujková, Michaela Tusková, Mário Tomašovič, Adriana 
Tomašovičová, Gabriela Miklová, Eliška Hrotáková, Tomáš 
Fülöp, Miroslava Lackovičová, a község alkalmazottai, az 
önkéntes tűzoltók, a községi rendőrség és a hadsereg kép-
viselői. Felsoroltuk a csapatunkban rendszeresen dolgozó-
kat, de más önkéntesek is cserélődtek is.. Rajtuk kívül a 
tesztelésben rendszeresen részt vett Ing. Jaroslav Hlavatý 
és jómagam is. Önként, bérmentesen dolgoztam, önszán-
tamból nem tartottam igényt jutalomra. Örülünk, hálásak 
vagyunk, hogy községünkben ennyi csodálatos ember van, 
s a községen kívül is vannak barátaink, akik készek segít-
ségünkre sietni. Minden tesztelésben részt vevő segítőnek 
óriási köszönet jár. De hatalmas köszönet illeti önöket is, hi-
szen fegyelmezettségükkel, hozzáállásukkal hozzájárultak 
a problémamentes teszteléshez, köszönöm. Remélem, ez 
az aktivitás hamarosan a múlté lesz. Szerencsére megál-
lapíthatjuk, hogy a tesztelés kezdete óta községünkben a 
pozitivitás jelentősen csökkent.
I. Mesárošová, Mgr. Oliver Berecz
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Iskolai farsang...
A farsangi időszak Három királyoktól hamvazó szerdáig tart. Ez 
a vidám mulatozás, bálozás és a karneválok időszaka. Sokszor 
felvonulást, karnevált rendeznek, az emberek bolondos álarcokat 
öltenek, beöltöznek, ünneplik a tavasz közeledtét.
Iskolánk és óvodánk is ilyenkor minden évben karnevált rende-
zett. Sajnos, ebben a bonyolult időszakban ezt most nem tehettük 
meg, az iskolában nem szervezhettünk álarcosbált, ezért a gye-
rekeknek online aktivitást „Nagy farsangi versenyt”szerveztünk, 
hogy színesebbé tegyük az otthoni bezártságot és kissé felvidít-
suk őket az érdekes feladatokkal. A verseny január 25-én indult 
az iskola facebook-oldalán, három részből állt, s a farsang egész 
ideje alatt tartott, egészen hamvazó szerdáig. Az első héten a 
gyerekeknek online kvízt készítettünk – Mit tudsz a  farsangról 
címmel. Kihirdettük a három legjobb és a leggyorsabb megoldót. 
A következő héten a gyerekeknek farsangi finomságot kellett sütni 
vagy főzni, s a fotót fel kellett tenni az iskola fb-oldalára. Hasonló 
volt a harmadik hét is, a gyerekeknek jelmezt kellet készíteni és 
közzétenni az említett oldalon. Az első három legtöbbet lájkolt kép 
volt a nyerő.
A NAGY FARSANGI VERSENY első fordulójának eredményei:
1) Nelka Zalubelová (ZŠ)
2) Dominik Barczi (ZŠ)
3) Damiánko Tóth (ZŠ)
A  FARSANGI FINOMSÁGOK forduló nyertesei:
1) Charlotka Hovorková (MŠ) 172 szavazat
2) Radko Fujdiar (ZŠ)  116 szavazat
3) Hanka Kárászová (ZŠ)  80 szavazat
A FARSANGI JELMEZEK forduló legjobbjai:
1) Martinko Mihálik (ZŠ)  241 szavazat
2) Sofinka Tóthová (ZŠ)  164 szavazat

3) Sabinka Kováčová (ZŠ) 97 szavazat
Gratulálunk a győzteseknek!
A versenybe több mint hetven tanuló kapcsolódott be, akiknek ez 
úton is köszönjük, és hisszük, hogy legalább egy kicsit eszükbe 
juttattuk az alkotás szabadságával, versengéssel, az egységes 
kollektívával járó örömet.
                                                  Mgr. Mária Pešková

Olvasói verseny
Iskolánk tudatosítja, milyen fontos, hogy a gyerekeknél, általá-
nosságban kialakuljon a könyvekhez való pozitív viszony. Éppen 
ezért a lehető legjobban támogatjuk őket az olvasásban és az értő 
olvasásban. Évente bekapcsolódunk s különféle olvasói-, irodal-
mi-  és szavalóversenyekbe.
Sajnos, a jelen helyzetben több meg sem valósulhatott (Šaliansky 
Maťko, Hviezdoslavov Kubín stb.). Az alsó tagozatosok az első 
félévben bekapcsolódtak a „Könyves barátságok” versenybe, me-
lyet a Panta Rhei társaság hirdetett meg. A verseny egész első 
félévben tartott, havi részletekre lebontva. A második félévben is 
bekapcsolódtunk egy olvasói versenybe, melyet a Raabe hirde-
tett meg Čitateľský oriešok 7 címen. A tanulóknak két történetet 
kellett elolvasni, meg kellett oldani az értő olvasással kapcsolatos 
feladatokat és egy rajzot is kellett készíteni. A feladatok és tör-
ténetek a tanulóknak nagyon tetszettek és már várják az újabb 
versenyeket.
Iskolánk természetesen több érdekes projektet, olvasással, kö-
nyvekkel kapcsolatos feladatot is készített a tanulóknak.
Hiszen tudatosítjuk, hogy…
„A könyvolvasás egy állandó párbeszéd, melyben a 
könyv megszólít bennünket, lelkünk pedig válaszol neki”                                                                                                                           
(André Maurois)                    Mgr. Mária Pešková

ÉRTESÍTÉS a jövendő elsősök szüleinek
A Tornóci Alapiskola és Óvoda értesíti a jövendő elsősök szüleit, hogy a COVID 19 vírus terjedésével kapcsolatos rendkívüli epidemiológiai 
intézkedések miatt és az iskolaügyi minisztérium irányelve alapján az elsősök beíratására 2021.április 12-től 14-ig kerül sor.
A beíratás folyamata
A beiratkozás a gyerekek személyes jelenléte nélkül zajlik online jelentkezési lap formájában, melyet az iskola weboldalán találnak: https://
zstrnovecnv.edupage.org./ - a Zápis do 1. ročníka részben, ahol minden fontos információt megtalálnak a beiratkozással kapcsolatban, s itt 
van az elektronikus jelentkezési lap is.
Kivételes esetben a beiratkozásra személyesen az iskolában is sor kerülhet a higiéniai-járványügyi intézkedések szigorú betartá-
sa mellett: 2021. április 12 – 14. /hétfő-szerda/ 14.00-15.00 óráig. A beiratkozáshoz szükséges a személyigazolvány és a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata.
A törvényes képviselő által benyújtott adatok hitelesítése – a hitelesítés pontos időpontjáról weboldalunkon értesítjük majd Önöket.
Amennyiben valószínű, hogy a 2021. 8.31-ig hatodik életévét betöltő gyermek nem felel meg az iskolaérettség követelményeinek, s nem 
teljesíti a feltételeit annak, hogy első osztályba kerüljön, az igazgató javasolja a szülőnek vagy intézménynek az óvodába való beíratást, ha 
eddig nem járt, vagy  kérvényezze az óvoda igazgatójánál az óvodai ellátás meghosszabbítását a nevelési tanácsadó intézmény, a gyermek-
orvos és a szülő írásbeli beleegyezése alapján.
Ha az óvoda igazgatója az óvodai nevelés meghosszabbítása mellett dönt, a szülő vagy törvényes képviselő értesítse erről az alapiskolát, 
ahová a gyermeket beíratta. A speciális oktatói-nevelői gondoskodást igénylő gyermek törvényes képviselője legkésőbb 2021. június 15-ig 
nyújtsa be a pszichológiai tanácsadó javaslatát és a gyermekorvos írásbeli beleegyezését.
A 2021/2022-es tanévre az a tanuló, akit a szakember nem tekintett iskolaérettnek, a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:
- 2021. 8. 31-ig betölti hatodik életévét
- nem éri el az iskolaérettség szintjét
-	 szociálisan	hátrányos	környezetből	származik
-	 a	szociális	környezetre	való	tekintettel	nincs	meg	a	feltétele	arra,	hogy	elsajátítsa	az	elsős	anyagot

Bármilyen kérdés, információ esetén e-mailben keressenek minket: info@zstrnovecnv.sk. Az elektronikus jelentkezést 2021. április 12-én 
tesszük hozzáférhetővé.

Mgr. Miriam Žigová – az iskola igazgatónője
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Respirátorokat osztottunk a lakosságnak
Már egy éve, hogy küzdünk a COVID-19 járvánnyal, és a győzelem 

még mindig nincs be-
látható távolságban. 
A világjárvány okoz-
ta helyzet járásunk-
ban január végén 
jelentősen romlott, a 
betegség már nem 
csak azt jelentette, 
amiről a médiában 
hallottunk, itt is fel-
ütötte a fejét, lakosa-
ink életét is érintette. 

Ezért a község polgármestere a képviselőtestület képviselőivel való 
megegyezés után a válságstáb tagjaival karöltve úgy döntött, FFP2 
respirátort biztosít minden Tornócon állandó lakhellyel rendelkező 60 
év feletti lakosnak.
Ezzel nagyobb védelmet szeretnének nyújtani azoknak, akiket a leg-
veszélyeztetettebbeknek tartanak. Az FFP2 respirátor nagyobb védel-
met nyújt, mint a klasszikus arcmaszk, mely sajnos, ma mindennapi 
életünk részét képezi. A község önkormányzata megtette ezt a lépést, 
mert fontosnak tartotta, hogy legalább így segítsen az egészség 
megőrzésében azokon a helyeken, ahol nem lehet elkerülni a más 
emberekkel való találkozást, főként orvosi rendelőkben, üzletekben. A 
segítségért és a készségességért köszönet Ing. Jaroslav Hlavatý al-
polgármesternek és Dezider Marček képviselőnek, akik február elején 
csaknem 560 lakosnak hordták szét községünkben a respirátorokat.  
I. Mesárošová

„Tisztítsuk meg  községünket”
Már több mint egy éve korlátozásokkal, megszorí-
tásokkal, parancsokkal, intézkedésekkel, utasí-
tásokkal, rendeletekkel teli életet élünk. Az egyik 
„menekülési” lehetőség a természetben tett séta, 
s úgy tűnik, ezt sokan kis is használják. Több-
ségük relaxálni megy, energiával töltődik fel, de 
olyanok is vannak, akik útközben eldobálják a 
magukkal hozott élelmiszerek dobozát, tasakját, 
zacskóját, sőt néhányan a háztartási hulladék 
likvidálására használják a természetben tett sé-
tákat. Ezen illegális szemétlerakatok likvidálása 
a községi önkormányzatot terheli és a község 
költségvetéséből fizetjük, tehát mindnyájunk 
pénzéből. Miközben a talált hulladék nagy részét 
el lehetne vinni a gyűjtőudvarba, vagy a háztar-
tási szemét keretében osztályozni lehetne.
A községi hivatal évente bekapcsolódik a „Tisz-
títsuk meg községünket” aktivitásba. Részt 
vesznek benne a hivatal dolgozói, a községi 
képviselők, a bizottságok tagjai, a horgászok, 
vadászok és a többi szervezet és egyesület, az 
iskola tanulói, dolgozói és további önkéntesek is 
a lakosság soraiból.
Annak ellenére, hogy tilos tömegrendezvénye-
ket szervezni, ezt az aktivitást idén is szeret-
nénk támogatni, ki szeretnénk tisztítani a falut 
és környékét. Az április 17-24. közötti héten 
szemeteszsákokat biztosítunk minden önkéntes 
szervezet, egyesület és lakos számára, aki be 
szeretne kapcsolódni az akcióba. A zsákokat a 
községi hivatal földszintjén, az első kontaktus 
irodájában vehetik át a hivatalos órák alatt, már 
április 12-től. Š. Fábry, a műszaki részleg veze-
tője minden kérdésükre válaszol, telefonszáma 
0917 621 435.
A zsákok megtöltése után fotót küldhetnek a hely 
megjelölésével, ahol gyűjtötték, ebben applikáci-
ónk is segít, de elküldhetik a technicky@trnovec-
nadvahom.sk e-mail címre is, adataikkal együtt. 
A zsákokat természetesen a gyűjtőudvarba is el-
hozhatják, s ha zárva van, a kapuhoz is letehetik. 
A szervezetek és egyesületek is ide hozhatják az 
összegyűjtött hulladékot, vagy értesíthetik a mű-
szaki részleg vezetőjét is. Bízunk benne, hogy 
bekapcsolódnak a kezdeményezésbe, s közös 
erővel sikerül megtisztítanunk a községet és 
környékét. Köszönjük!          I. Mesárošová 

Az önkéntes tűzoltók 2020-as mérlege
Hogy milyen volt a 2020-as esztendő? Novemberben nagyon nehéz mérleget készíteni. Az 
év utolsó hónapjai nagyon nehezek. Jön a tél, a fűtési szezon, a karácsony, a gyertyagyújtás 
elhunyt szeretteinkért, a Szilveszter - tűzijátékokkal. Szerencsére a katasztrófa-forgatókönyv 
nem vált valóra.
De milyen is volt a tűzoltóévünk? Teljesen más, mint amilyennek év elején terveztük. Ennek 
ellenére 18 bejegyzett kiszállásunk volt. Ebből két alkalommal a háztartási hulladék és a 
száraz növényzet égett községünkben, a további pedig a vágsellyei BILLA melletti munkás-
szállóban keletkezett tűznél nyújtott segítség volt. Kétszer voltunk szúnyogirtáson, a többi 
alkalommal fertőtlenítettük a község közterületeit és részt vettünk a teszteléseken.
Jelen voltunk más rendezvényeken is, amelyeket még a COVID 19 kitörése előtt szerveztek, 
futás az Amerika 2 körül, hab-show is volt a gyerekeknek az OZ REBEL RUN Láng udvarban 
tartott akcióján 2020.2.3-án. A nitrai HaZZ kerületi igazgatóságának épülete előtt átvettük a 
CAS 15 iveco daily új tűzoltókocsit. Ezt az autót Denisa Saková, az SzK belügyminisztere 
adta át.
Márciustól azonban minden megváltozott, s nem csak a tűzoltóknál, hanem a község minden 
lakosának életében is. A rendelkezések ellenére se állt meg az élet. Segítettünk széthordani 
a lakosoknak a maszkokat, májusfát állítottunk, részt vettünk a futás az Amerika körül 3. 
évfolyamán, két értékes erdei fülesbagoly-fiókát mentettünk meg.
Voltak örömteli pillanatok is. A tűzoltócsaládban az Iványi házaspárnál megszületett a kis 
Olivér, parancsnokunk, Mário Tomašovič pedig megnősült.
Az év vége viszont gyászosra sikeredett. Utolsó útjára kísértük Ing. Baranyai Árpádot, a DPO 
SR területi szervezetének elnökét, aki évente részt vett gyűléseinken. EMLÉKÉT MEGŐRIZ-
ZÜK!
Önkéntes tűzoltóink mindig az élvonalban vannak, ott teremnek, ahol szükség van rájuk, 
életüket vetik be, szabadidejüket áldozzák fel és mindig segítenek, ezért NAGY KÖSZÖNET 
illeti őket. Nagy KÖSZÖNET családjainknak is, főleg a türelemért, toleranciáért, szeretetért 
és megértésért.
Az új évre azt kívánom, hogy legyen jobb. Minden tűzoltónak és családjának, minden lakos-
nak jó egészséget kívánok, s azt, hogy 2021-ben kellemesebb rendezvényeken találkozzunk.
Katarína Jarošová, az önkéntes tűzoltók alapszervezetének elnöke

Március – a könyv hónapja
Tudják miért március a könyv hónapja? Ezt a jelzőt 1955-ben kapta, az egykori Csehszlovákiá-
ban hirdették meg Matej Hrebenda emlékére. Így akarták a lakosság körében fokoznia könyv, az 
olvasás iránti érdeklődést. S hogy ki volt Matej Hrebenda? Már gyermekként elvesztette látását, 
de nagyon szerette a könyveket. Később a kiadóktól is vásárolta őket, és terjesztette az egész or-
szágban. Az eladáson kívül igyekezett tanítani is az embereket, terjesztette a tudományt és a kul-
túrát. Ezen kívül szenvedélyes könyvgyűjtő is volt. Márciusban született, és a halál is akkor érte.
Ma már sokan helyezik a klasszikus könyv elé az elektronikus könyveket vagy folyóiratokat. Ám 
maga az olvasás nagyon fontos. A tudósok megállapították, hogy a könyvolvasás csökkenti a 
vérnyomást, javítja az emlékezetet, bővíti a szókincset. Javítja a koncentrálóképességet is, a 
könyv a mi ideális, művelt társunk, amely nem csak szórakoztat, tanít is. Ebben a nehéz időszak-
ban is ellátogathatnak a községi könyvtárba, megnézhetik, milyen új könyvek kerültek a polcra, 
a dotációknak és a község önkormányzatának köszönhetően valóban nem panaszkodhatunk az 
új példányok hiányára. Hisszük, hogy minden könyv olvasóra talál, mert ahogy G.R.R. Martin, a 
közkedvelt Trónok harcának alkotója is mondja: „ Az olvasó ezer életet él, mire meghal. Az em-
bernek, aki soha nem olvas, csak egy élete van.”                                                    I. Mesárošová 
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Tornóci Hírek

A község negyedévente megjelenő, 
információs és hirdetési  lapja  
- A szerkesztőség címe: 925 71 Trno-
vec nad Váhom 587, tel. 031/7781493 
- e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szer-
kesztőség nem küldi vissza  -  Az egyes 
cikkek álláspontja nem kell, hogy tükröz-
ze a szerkesztőség álláspontját - Kiadja: 
Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: Mgr. 
Oliver Berecz, Mária Futóová, Iveta Me-
sárošová, Mgr. Anikó Polák Ábrahámo-
vá, PhD., Katarína Tusková                                              
Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová 
Nyomda: Ars Spektrum Nitra - Példány-
szám: 100 db - ESZ  SzK Kulturális 
Minisztériuma EV 3433/09  ISSN: 1338-
7774 -  Megjelent: 2021 március

A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a megjelenésre szánt cikkeket 
saját belátása szerint sorolja be az 
újság egyes számaiba, és szükség 
szerint lerövidítse vagy átdolgozza 
azokat.  

Az év első hónapjai horgászterületeinken
Úgy, mint az egész társadalom életére, alapszervezetünk tevékeny-
ségére is hatással van a még mindig tartó pandémia-helyzet.
Januárban tevékenységünk főként az év statisztikai értékelésére irá-
nyult, összegeztük a kifogott halak mennyiségét, kerestük, hogyan 
lehetne kiadni a 2021-es horgászengedélyeket a higiéniai előírások 
betartása mellett. Mindezt sikerrel teljesítettük, így minden érdeklődő 
megkapta az engedélyt. A községi hivatallal együttműködve az en-
gedéllyel együtt kiadtuk az állami horgászleveleket is, ezzel is korlá-
toztuk az emberek találkozását a községi hivatalban.
Januárban, mint minden évben, a Szlovák Ornitológiai Társasággal 
karöltve sor került a nagy kárókatona téli megszámlálására. Hor-
gászterületeinken már  a többéves adatok szerint is állandóan kö-
rülbelül 120 darabra tehető ezen itt élő halevő ragadozók száma. 
Csak az érdekesség kedvéért: mindegyiküknek napi 0,5 kg halra van 
szüksége. E ragadozó madár védelméről weboldalunkon, a www.
srztrnovec.sk olvashatnak bővebb tájékoztatást, aktuális januári írá-
sunkban. Januárban individuális brigád keretében horgászterülete-
inken összeszedtük a szemetet. Ez egy végtelen történet lehetne, 
minél többet összegyűjtünk, annál több keletkezik. 
A monitoring idején további nem túl örömteli tevékenységre is felfi-
gyeltünk, a védett vízihódok száma is egyre nő, kárt tesznek a part 
menti és az erdei növényzetben, ezt Vág menti sétáik alatt bizonyára 
meg is figyelték. További károkat pedig mi, emberek okozunk a sze-
métlerakatokkal, az Amerika és a Vág  körüli utak tönkretételével, a 
tűzrakással. Erre minden alkalommal rámutatunk. Tényleg annyira 
fontos a megpuhult földutakon most autózni, amikor olvad a talaj, 
„keréknyomokat” csinálni, szétnyomni a füves talajt, melynek kisebb 
technikával való karbantartása ezzel komplikáltabbá válik, szétdo-
bálni a földön a szemetet? Többször is felhívtuk a figyelmet, hogy 
az Amerika III partjain a Duslo Šaľa r.t. mint bérlő részéről szigorúan 
meg lett tiltva a tűzrakás. Abban az esetben, ha valakit ilyen tevé-
kenységen kapnak rajta, s ez ismétlődni fog, ez még a kölcsönös 

bérleti szerződés felmondásához is vezethet. Februárban minden 
évben tagsági gyűléseket rendezünk. Mivel a járványhelyzet miatt 
tilos gyülekezni, az évzáró taggyűlésre egyelőre nem kerül sor.
Emiatt is értesíteni szeretnénk a tagokat, hogy a tevékenységeket, 
melyeket területeinken évente el kell végezni, az Önök segítségével 
igyekszünk úgy megszervezni, hogy mindent meg tudjunk csinálni. 
Hamarosan sort kerítünk a horgászterületek meszesítésére, a part 
lekaszálására, a nád elvitelére az Amerika III és a Vermek partjá-
ról, ívófészkeket készítünk és rakunk be az Amerika III területére, 
a Vízállásnál új táblákat helyezünk el, ellenőrizzük a víz minőségét, 
folytatjuk a Vermek halastó iszaptalanítását és a tavaszi betelepítést. 
A tavaszi takarítás keretében bekapcsolódunk a község tágabb kör-
nyékének tisztításába is. 
Ezért ezúton is kérjük tagjainkat, hogy ha idejük engedi, jelentkezze-
nek a brigádórák ledolgozására Gyepes Tamás gazdasági felelősnél 
vagy Ing. Belovičnál, akik kiosztják a konkrét munkákat.
Hogy lesznek-e idén horgászversenyek, az még kérdés, minden a 
járványhelyzet alakulásától függ.
Még egy információ a Vermek halastóval kapcsolatban. Weboldalun-
kon már néhány hozzászólásban rámutattuk a part menti fák romló 
egészségi állapotára, s az erózióra, mely károsítja a partot. A község 
vezetőivel való konzultálás után és a község kezdeményezésére 
egy tanulmány kidolgozását kérték a part és a halastó környékének 
revitalizációjára úgy, hogy halnevelde- és pihenő helyként  is meg-
maradjon a falu szívében. A tanulmányt a www.srztrnovec.sk oldalon 
tekinthetik meg.
Az elkövetkező hónapokra lakosainknak, tagjainknak, szponzora-
inknak és támogatóinknak is főleg jó egészséget és optimizmust 
kívánunk. Végül Hofi Géza, ismert magyar humorista egyik örökké 
időszerű mondását idézem: „Egymás kezét, ne a nyakát fogjuk meg, 
emberek, s rögtön vége lesz minden cirkusznak.”  

A Szlovák Horgászszövetség
tornóci alapszervezetének vezetősége     

Tiszta vadászterület
Tisztelt tornóci lakosok, 
a Nimród Trnovec nad Váhom vadászegylet 
ebben a covid-19 világjárvány és az ezzel 
kapcsolatos védőintézkedések okozta nehéz 
időkben is aktívan hozzájárul a természet gya-
rapításához és a vadállomány gondozásához. 
Rendszeresen részt veszünk olyan rendezvé-
nyeken, mint a Čistý revír, a Föld napja, amikor 
is nagy mennyiségű szemetet szedünk össze 
a természetben, összesen 2050 kg-ot, amit 
a felelőtlen emberek dobnak ki. Még mindig 
akadnak közöttünk ilyenek.
Ha ilyesmivel találkoznának, fotózzák le, je-
lentsék nekünk, hogy szégyenkezzenek tetteik 
miatt.
Szabadon élő vadjainkat a nehéz időkben is 
rendszeresen etetjük, hogy éljék túl a nehéz 
pillanatokat, amikor hó borít mindent, és nem 
találnak élelmet. Évente természetesnek vesz-
szük az etetők javítását, illetve újak kihelyezé-
sét.
Végezetül minden lakosnak jó egészséget, 
szeretetet, megértést kívánunk, és végre le-
gyen egy kis lazítás. Együtt sikerül!!!

Tisztelettel
a tornóci NIMRÓD  vadászegylet



                   

Jelentés az iskolapadból...

                                        

                                            

          
                        
                                                                                                                                                                 



Társadalmi szervezetek




