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  EDITORIAL
Vážení spoluobčania!

Ani sme sa nenazdali a leto je za nami. Privítali 
sme prvý jesenný deň a zistili sme, že opatrenia, 
ktoré nás trápia už vyše roka, sú stále tu a vraca-
jú sa. Verím, že jeseň a zimu strávime spoločne v 
zdraví bez väčších prekážok. Chápem frustráciu, 
ktorú, keď pozeráte udalosti okolo nás, cítite, mô-
žem vás ubezpečiť, že rovnakú frustráciu pociťu-
jeme aj my. Avšak by som vás rád poprosil, aby 
sme neprepadali úzkosti a rezignácii a, aby sme 
sa novým výzvam postavili spoločne. V priebe-
hu leta sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu 
biologicko–chemickej učebne a preto sa naši žiaci 
môžu tešiť na nové priestory, veríme, že im po-
môžu vo vzdelávaní. Okrem toho sme pokračo-
vali v rekonštrukčných prácach na našich komu-
nikáciách, podarilo sa nám sfinalizovať pódium 
v Miestnom kultúrnom stredisku a rozbehli sme 
viacero projektov, ktoré by sme radi zrealizovali 
ešte tento rok. Medzi tie, ktoré sa nám, žiaľ, ťaha-
jú, patrí rekonštrukcia miestneho rozhlasu a ka-
merového systému. Veríme však, že ešte v priebe-
hu tohto roka by sme ich mohli zrealizovať. Plán 
je minimálne verejným obstarávaním zabezpečiť 
dodávateľa týchto rekonštrukčných prác a násled-
ne urgovať ich realizáciu. Rovnako problematic-
kou rekonštrukciou je hasičská zbrojnica, kde mo-
mentálne hľadáme dodávateľa stavebných prác. 
V tomto prípade, žiaľ, veľmi zavážila zmena cien 
spôsobená pandémiou. 
Na začiatku septembra sme mali v našej obci refe-
rendum. Veľmi rád by som poďakoval každému 
z vás, ktorí ste sa zúčastnili. Bolo mimoriadne dô-
ležité, aby sme poznali váš názor, ako sme dekla-
rovali od začiatku. Nebudeme skrývať sklamanie 
z toho, že sa referenda zúčastnilo necelých 20% 
obyvateľov, čo vlastne znamená, že svoj názor, 
ktorý môže ovplyvniť život v obci, prišiel povedať 
len každý piaty občan s trvalým pobytom v obci a 
s právom voliť.  Uvedomujeme si, že nízka účasť 
na referende, ale aj všeobecne na všetkých dru-
hoch volieb je spôsobená absolútnym nezáujmom 
obyvateľov o veci verejné. V spoločnosti dlhodobo 
prevláda skepticizmus, ktorý je spôsobený mno-

hými populistickými kampaňami, ktoré nám na-
sľubovali obrovské pozitívne zmeny a slovenské 
švajčiarska. Po zrealizovaní takejto zmeny však u 
obyvateľov vždy zostala trpká pachuť a sklama-
nie. Tento fakt sa, žiaľ, odráža aj v záujme oby-
vateľov. Ďalšou významnou vecou, čo deformuje 
spoločnosť a záujem o veci verejné, sú sociálne sie-
te. Veľká časť verejnosti sa snaží riešiť svoje prob-
lémy a názory práve cez sociálne siete a neuve-
domuje si, že táto platforma nie je prvotne určená 
na spravovanie vecí verejných. Je to platforma na 
komunikáciu a prezentáciu nápadov, nie však na 
rozhodovanie o nich. Žiaľ, v súčasnosti sme sved-
kami rôznych ankiet na sociálnych sieťach, ktoré 
majú snahu rozhodovať o veciach verejných. Av-
šak je to scestná snaha o moderný populizmus. 
Toto sú hlavné dôvody nízkej účasti obyvateľstva. 
Skepticizmus a rezignácia, ktoré pretrvávajú v ľu-
ďoch, sa silne transformujú do frustrácie a rezig-
nácie. Je však dôležité si uvedomiť, že samosprá-
vu a komunitu musíme tvoriť spoločne a aktívne. 
Pretože spravovanie samosprávy nie je nikdy o 
jednom človeku, ale o celej obci a jej obyvateľoch.  
Na záver mi dovoľte vám popriať krásnu jeseň, 
aby sme nadchádzajúce zhoršovanie pandemickej 
situácie, ako aj hroziace opatrenia spolu zvlád-
li čo najlepšie v zdraví a v pohode. Rád by som 
vás ubezpečil, že aj napriek tomu, že aplikujeme 
opatrenia v praxi, uvedomujeme si dôležitosť so-
ciálneho kontaktu, ako aj dopadov pandémie. Tre-
ba si však uvedomiť, že právny štát stojí a padá 
na dodržiavaní zákonov a nariadení vlády. De-
mokratická spoločnosť svojím rozhodnutím volí 
lídrov, ktorí následne spravujú štát. Áno, nie vždy 
sme spokojní, nie vždy to dopadne, ako sme chce-
li, avšak práve toto je to, čo môžeme ovplyvňovať 
výkonom volebného práva pri voľbách, resp. refe-
rende. Z tohto dôvodu vás prosím o trpezlivosť a 
zhovievavosť pri dodržiavaní protipandemických 
opatrení, ktoré, bohužiaľ, náš život veľmi silne po-
značili.
Prajem vám všetko dobré a verím, že to spoločne 
všetko zvládneme.
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Miestne referendum – informácia 
pre obyvateľov

V sobotu, 4. septembra 2021 sa uskutočnilo miest-
ne referendum, ktoré vyhlásilo Obecné zastu-
piteľstvo v Trnovci nad Váhom uznesením číslo 
237/2021. 
V miestnom referende mali obyvatelia s trvalým 
pobytom v obci Trnovec nad Váhom odpovedať 
na otázku: „Súhlasíte s výstavbou centra cirkulár-
nej ekonomiky (CCE) Šaľa v našom okrese“? 

Do zoznamu voličov bolo zapísaných spolu 2 232 
oprávnených voličov.
Z tohto počtu odovzdalo svoj hlas 434 oprávne-
ných voličov, čo predstavuje účasť 19,44%. Plat-
ných bolo 431 hlasov. 
64 oprávnených voličov dalo odpoveď ÁNO, 367 
oprávnených voličov vyznačilo odpoveď NIE.
Miestne referendum nie je platné, keďže svoj 
hlas neodovzdalo najmenej 50% oprávnených 
voličov.
I. Mesárošová
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22. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 21. júna 2021. 
Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 2020 vzali poslan-
ci na vedomie bez výhrad, ako uviedol predseda komisie finančnej, 
podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, v ťažkom období obec 
hospodárila veľmi dobre, keď výsledkom hospodárenia bol prebytok 
v sume 188 215,88 Eur. Poslanci rovnako vzali na vedomie rozbor 
hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2021. Schválili a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia obce o organizácii miestneho referenda, ktoré 
je jedným z tzv. obligatórnych dokumentov obce, teda obec je povinná 
prijať takéto VZN.
Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv si podali všetci nájomníci, 
ktorým zmluvy v obecných nájomných bytoch končili ku dňu 30. júnu 
2021. Takisto všetci nájomníci riadne zdokladovali svoje príjmy. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomných zmlúv všetkým žia-
dateľom o 1 rok, s výnimkou žiadosti jednej nájomníčky, ktorá mala 
problémy s úhradami za užívanie bytu. Tejto nájomnícke bola nájomná 
zmluva predĺžená o 6 mesiacov. Poradovník žiadateľov o nájomný byt 
vo vlastníctve obce prešiel pripomienkovaním v komisii bytovej, soci-
álnej a zdravotníctva, jej členovia návrh poradovníka prediskutovali a 
oboznámili sa so všetkými potrebnými skutočnosťami. Troch žiadate-
ľov vyradili, lebo nespĺňali podmienky na zaradenie do poradovníka. 
Poslanci poradovník na 2. polrok schválili.
Ďalej poslanci schválili zoznam pamätihodností obce Trnovec nad 
Váhom. ďalším bodom programu bol návrh na vyhlásenie miestneho 
referenda. Starosta povedal, že na predošlom zasadnutí zastupiteľ-
stva sa už poslanci o vyhlásení referenda zhovárali, jeho cieľom je 
dozvedieť sa stanovisko obyvateľov na zámer vybudovať Centrum cir-
kulárnej ekonomiky Šaľa. Je to zámer, ktorý dlhodobo ovplyvní život 
v obci. Obecný úrad zaslal materiál, na vyhlásenie referenda navrhol 
termín 4. september 2021, lebo referendum sa musí uskutočniť do 90 
dní od jeho vyhlásenia. Poslanci navrhli zloženie miestnej komisie a 
troch náhradníkov. PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, načo vyhlásiť re-
ferendum, keď na predošlom OZ bolo schválené uznesenie, že obec 
so zámerom nesúhlasí, starosta odpovedal, že do stanoviska obecný 
úrad uviedol, že bude doplnené na základe výsledkov miestneho re-
ferenda. 
Náčelník obecnej polície R. Szabo je dlhodobo práceneschopný, preto 
starosta využil možnosť, ktorú mu dávajú stanovy obecnej polície a 
navrhol vymenovať za zástupcu náčelníka poručíka Gabriela Résö. 
Poslanci tento návrh schválili. V rámci bodu „došlá pošta“ starosta in-
formoval poslancov, že spoločnosť zásielkovňa sa obrátila na obec so 
žiadosťou o prenájom pozemku, na ktorý by chceli umiestniť samoob-
služný automat na vydávanie zásielok a ponúkla sumu 1 Euro za celú 
dobu používania. Obecný úrad považuje túto skutočnosť za proble-
matickú, možnosť prenajať pozemok tu je, prostredníctvom obchodnej 
verejnej súťaže alebo ako zámer prenájmu spôsobom hodným oso-
bitného zreteľa. Žiadosť prediskutovali aj členovia komisie finančnej, 
podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, zaoberali sa ekonomic-
kou rentabilitou, lebo obchodnú verejnú súťaž je potrebné zverejniť 
aj v regionálnej tlači. Cena nie je vysoká, nejedná sa ani o lukratívny 
pozemok, preto obecný úrad navrhol cenu, ktorá vychádza z výšky 
dane z nehnuteľností, čo vychádza pri tejto výmere na 1,26 Eur za rok. 
Navrhol poslancom zvážiť, či má obec záujem prenajať pozemok na 
tento účel, hoci je to pridaná hodnota pre obyvateľov, takisto rozhod-
núť, či ísť cez zámer alebo súťažou. PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, 
že ide o podnikateľskú aktivitu, takýchto spoločností je viacero a keď 
obec vyjde v ústrety jednej, mala by aj inej. Starosta pripomenul, že sa 
jedná len o prípadné náklady obce za inzerciu, ale do úvahy pripadá 
aj možnosť osloviť s ponukou viaceré  spoločnosti. Poslanci odporučili 
pripraviť možnosť prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže.
Socha sv. Tekly v extraviláne je jednou z pamätihodností obce a pred-
stavuje zriedkavé zobrazenie tejto svätice. Podľa názoru odborníka je 
socha pôsobením poveternostných vplyvov zvetraná a pokiaľ nepríde 

k jej oprave, jej poškodenie bude nezvratné. OZ „Keď nevládzeš, tak 
pridaj....“ pôvodne požiadalo obec o dotáciu na rekonštrukciu tejto so-
chy, ale poslanci rozhodli, že obec ju zrekonštruuje zo svojho rozpočtu, 
čo na tomto zasadnutí aj schválili. Pri diskusii k tomuto bodu programu 
zástupca starostu Ing. Hlavatý informoval, že o rekonštrukcii diskuto-
vali aj členovia komisie na ochranu kultúrneho dedičstva a on prišiel s 
návrhom na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. Podľa neho by tým rekon-
štrukcia nadobudla aj spoločenskú hodnotu, lebo každý, komu záleží 
na našich pamiatkach, by sa mohol zapojiť osobne a podieľať sa na 
obnove sochy. Navrhol preto schváliť vyhlásenie takejto zbierky. Ing. 
Gašpierik sa spýtal, či obec doplatí za rekonštrukciu, ak sa zo zbierky 
nevyzbiera dosť peňazí, Ing. Hlavatý odpovedal, že obec rekonštruk-
ciu zaplatí a prípadne zo zbierky refunduje. O vyhlásení tejto zbierky 
sme informovali v minulom čísle obecných novín.
Od 1. júla pribudla obci povinnosť triediť biologicky rozložiteľný ku-
chynský odpad, preto sa hľadalo najjednoduchšie a najlacnejšie rieše-
nie. Obec zakúpila hnedé kontajnery na tento typ odpadu a umiestnila 
ich na stojiská. Každý obyvateľ má možnosť vyzdvihnúť si na obec-
nom úrade košík a 25 rozložiteľných vrecúšok, v ktorých môže tento 
typ odpadu likvidovať. Starosta informoval poslancov, že obec má 
záujem vysporiadať niekoľko pozemkov, ktorých je spoluvlastníkom. 
Na ich vysporiadanie bol poverený právnik a poslanci diskutovali o 
tom, akú cenu majiteľom týchto pozemkov ponúknuť. ako povedala 
prednostka obecného úradu, zákon nešpecifikuje, ako obec nadobúda 
majetok, ale hospodárenie s verejnými zdrojmi musí byť účelné a na 
prospech obce.
Už dlhšiu dobu sa diskutuje o možnosti vybudovať urnový háj na 
miestnom cintoríne, existuje niekoľko možných riešení, obec má 
vypracované štúdie a urnový háj bol zahrnutý aj v rozpočte obce. 
Obecný úrad by chcel vybudovať urnový háj ešte počas tohto roka, 
treba sa len rozhodnúť, kam sa umiestni. Jedna možnosť je pri zadnej 
bránke smerom k železničnej stanici, alebo za radom briezok. Poslan-
com presné lokality starosta ukázal v prezentácii, ktorá zahŕňala aj 
výsadbu zelene, riešenie urnových stien a ich umiestnenie. Poslanec 
R. Hrabovský navrhol, aby presná lokalita na vybudovanie urnového 
hája bola predmetom širokej diskusie v jednotlivých komisiách OZ. 
V diskusii poslankyňa K. Tusková informovala o voľbách do Rady ško-
ly, Ing. Hlavatý  oboznámil poslancov, že 5. mája 2021 zasadla komisia 
pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funk-
cionárov . Jej členovia skonštatovali, že starosta obce riadne podal 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
kalendárny rok 2020 v lehote stanovenej zákonom.  Oznámenie bolo 
riadne vyplnené, členovia mali nejasnosti ohľadne ostatných príjmov. 
Keďže starosta bol v úrade, predvolali si ho a on im vysvetlil, že je to 
jeho odmena za prvé kolo celoplošného testovania, v ktorom pracoval 
ako zdravotník a podpísal zmluvu s vojenskou nemocnicou Ružombe-
rok. Po porovnaní oznámenia s minuloročným členovia konštatovali, 
že všetko je v poriadku. Samotné oznámenie je zverejnené na webo-
vom sídle obce a prístupné každému záujemcovi. Ďalej Ing. Hlavatý 
informoval, že zasadala aj komisia na ochranu kultúrneho dedičstva, 
na ktorej predostrel návrh, súvisiaci s erbom obce. Pred rokom, keď 
do našej obce prišiel ThDr. Solčiansky, mal tú česť ho privítať v obci 
a v neformálnom rozhovore kňaz povedal, že ho erb veľmi prekvapil 
a nepovažuje ho za vhodný. Ing. Hlavatý povedal, že on sám nebol s 
týmto erbom nikdy stotožnený a keďže otca Antona pokladá za roz-
hľadeného človeka, chcel by navrhnúť diskusiu o obecnom erbe. Ďalej 
Ing. Hlavatý apeloval na prítomného zástupcu náčelníka obecnej po-
lície, aby jej členovia riešili parkovanie ako objektívnu zodpovednosť, 
aby zabezpečili, že naše cesty budú bezpečnejšie. Poslanec R. Hra-
bovský sa zaujímal, či je možnosť posúdiť zdravotný stav stromov, 
pred troma týždňami jeden spadol, spýtal sa aj na postrekovanie proti 
komárom. Starosta odpovedal, že zdravotné posudky na staré stromy 
sa pravidelne objednávajú, len je potrebné vytipovať si tie, ktoré by 
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mohli najviac ohroziť zdravie a majetok. Pokiaľ ide o postrekovanie, 
zabije nielen komáre, ale aj užitočný hmyz. Naviac, komár má dolet 
5 km, a kým nepostriekajú aj v Šali a v Seliciach, my situáciu nevy-
riešime. Na záver hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej 
činnosti na druhý polrok, ktorý poslanci vzali na vedomie. 
V pondelok, 13. septembra 2021 sa uskutočnilo 23. zasadnutie 
OZ. Na úvod prednostka OcÚ informovala poslancov o hospodárení 
obce za 1. polrok, výsledok je prebytok v sume 315 398,53 Eur. O 
predĺženie nájomných zmlúv požiadali traja nájomníci z byt. domu 1, 
dvom nájomníkom boli zmluvy predĺžené do 30. 9. 2023 a jednému 
do 30. 6. 2022. Fond prevádzky údržby a opráv je základným zdrojom 
finančných prostriedkov bytového domu na zabezpečenie údržby a 
opráv, rekonštrukcie, modernizácie alebo investície bytového domu a 
na iné účely určené zákonom. Platné zásady tvorby fondu prevádzky 
boli schválené v roku 2012 a bolo potrebné vzhľadom na zvýšené 
náklady spojené s údržbou a opravami v bytových domoch súvisiace 
s nízkou kvalitou ako i s vekom budov zvýšenie príspevku do fondu 
prevádzky, údržby a opráv. Poslanci schválili jeho zvýšenie o 0,2% z 
obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov, čo je v prie-
mere na jeden byt 5,51 Eur za mesiac od 1. 11. 2021. 
Poslanci schválili vyhlásenie verejného obstarávania na asfaltovanie 
ulíc Píšťalová a Družstevná. Ďalej poverili starostu obce na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom pozemku vo vlast-
níctve obce na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho 
k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb pre obyvateľov 
obce. Diskutovalo sa o možnostiach rozvoja obce, 
množia sa prípady, že developeri alebo obyvatelia majú záujem sta-
vať rodinné domy v záhradách, čo podnietilo diskusiu o tom, či takéto 
stavby povoľovať alebo nie. Je tu obava, že sa takýmto nekontrolo-
vateľným spôsobom výstavby vytvorí labyrint uličiek, ktoré narušia 
doterajší vidiecky vzhľad obce. Územne veľmi rozptyľovaná výstavba 
je veľmi nákladná a problematická aj z hľadiska investícií do infraš-
truktúry. Výsledkom diskusie bol návrh na vytipovanie novej lokality na 
výstavbu rodinných domov, vyhovujúcej aj z hľadiska územného plánu 
obce.  Od roku 2009 sa ťahajú problémy s dodávkou pitnej vody pre 
obyvateľov časti obce Horný Jatov, ktorú zabezpečovala Farma Jatov. 
V roku 2020 spoločnosť oznámila, že k 01.01.2021 bude vodný zdroj 
v Hornom Jatove zabezpečujúci pitnú vodu pre miestnych obyvateľov 
odstavený z prevádzky. Po rozsiahlych rokovaniach so spoločnosťou 
Farma Jatov predĺžila túto lehotu o jeden rok a dohodli sa aj pod-
mienky odkúpenia vodojemu a priľahlého pozemku. Obecné zastupi-
teľstvo schválilo jeho odkúpenie za sumu 1 Euro za meter štvorcový 
a 1 euro zaplatí obec za vodojem. Majiteľ pozemku v lokalite Nový 
Trnovec v blízkosti plánovaného obchvatu sa obrátil na obecný úrad 
so zámerom predaja pozemku na výstavbu prevádzkových priestorov. 
Pozemok je v katastri definovaný ako orná pôda, taktiež v územnom 
pláne je táto lokalita definovaná ako veľkobloková orná pôda, ale je tu 
predpoklad, že keď sa začne s budovaním obchvatu, vzrastie záujem 
o vybudovanie rôznych prevádzok alebo skladových priestorov v tejto 
časti obce. Poslanci vzali informáciu o zámere na vedomie. 
Žiadosti o odkúpenie nehnuteľností, pozemkov vo vlastníctve obce, si 
podali obyvatelia R. Láng, V. Takács a O. Ladičová. Vo všetkých troch 
prípadoch ide o pozemky, ktoré títo obyvatelia užívajú a udržiavajú. 
Zo žiadosti p. Lánga nebolo zrejmé, o akú výmeru sa jedná, preto 
poslanci odporučili, aby k svojej žiadosti doložil geometrický plán. V. 
Takács a O. Ladičová požiadali o odkúpenie 20, resp. 29 m2 a obecné 
zastupiteľstvo schválilo odpredaj tohto obecného majetku ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Možnosť odkúpiť spoluvlastnícky podiel na 
pozemku ponúkol obci p. Andrášik, obecné zastupiteľstvo odkúpenie 
tohto pozemku neodsúhlasilo. Mgr. Berecz informoval poslancov, že 
občianskej združenie Hornojatovčan požiadalo o poskytnutie finanč-
ného príspevku na opravu krovu a strechy kostola sv. Ladislava v 
Hornom Jatove. Tento kostol nemá vlastníka, snahou občianskeho 

združenia je zamedziť jeho postupujúcemu chátraniu. Kostol sv. La-
dislava sa nachádza aj na zozname pamätihodností obce a snahou 
obce by malo byť chrániť a zveľaďovať tieto pamiatky, zanechať ich 
pre budúce generácie, povedal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 1.000,- Eur po 
predložení rozpočtu na opravu.
V diskusii sa slova ujal starosta, konštatoval, že poslancom boli za-
slané vizualizácie navrhovaného umiestnenia urnového hája v miest-
nom cintoríne, prebehli diskusie v komisiách, kde sa členovia komisií 
životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, ako aj 
členovia komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom 
obce zhodli na tom, aby bol urnový háj umiestnený pri vstupe do cin-
torína v priestoroch pred domom smútku. Potom starosta informoval 
o výsledku miestneho referenda. Ďalej starosta informoval o možnosti 
dať si vyhotoviť netradičný suvenír vo forme eurobankovky s nulo-
vou hodnotou, na ktorej by boli zobrazené niektoré z pamätihodností 
našej obce. Starosta ďalej informoval o tom, že obecný úrad oslovil 
projektanta ohľadne rekonštrukcie budovy bývalej fary, do ktorej by 
sa po rekonštrukcii presťahoval obecný úrad. Súčasná budova úradu 
by sa zmenila na zdravotné stredisko a lekáreň, čo je výhodné vzhľa-
dom na blízkosť k zariadeniu opatrovateľských služieb. Obec plánuje 
vybudovať na dnešnom obecnom dvore aj malometrážne byty pre se-
niorov. Po uvoľnení priestorov v zdravotnom stredisku by vznikli ďal-
šie nájomné byty. Poslanec R. Hrabovský navrhol prehodnotiť šírku 
retardérov, upozornil na situáciu na križovatke ulíc Majerská a Hlavná, 
starosta odpovedal, že retardéry sa dajú zúžiť a dopravné riešenie 
skomplikovala zmena vedúceho technického úseku, ale bude sa to 
riešiť umiestnením dopravnej značky. Ďalej sa R. Hrabovský zaujímal, 
či sa neplánuje kosiť staré futbalové ihrisko, starosta odpovedal, že 
podľa jeho informácií tam mala vzniknúť biodiverzná lúka. K. Tusková 
konštatovala, že je veľmi rada, že sa začína riešiť rekonštrukcia býva-
lej fary, že obec nebude čakať na výzvy, ale použije vlastné finančné 
prostriedky. Ďalej informovala, že začiatok školského roka bol plynu-
lý, do prvej triedy nastúpilo 25 detí a vznikli dve prvé triedy. Celkovo 
navštevuje základnú školu 177 detí a materskú školu 69 detí. Z nich 
je 26 predškolákov, preto by ju zaujímalo, ako pokračuje projekt na 
rozšírenie kapacity materskej školy. Starosta odpovedal, že obec rieši 
tento projekt externým manažmentom a začína sa súťaž na dodá-
vateľa. Ďalej K. Tusková informovala, že konečne bola dokončená 
biologická/chemická učebňa v základnej škole, z vlastných peňazí si 
vytvorili centrum čitateľskej gramotnosti. Starosta informoval o výzve 
na vybavenie, vnútorné zmeny a výmenu okien a dverí na Miestnom 
kultúrnom stredisku, obecný úrad požiadal o vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Ing. Rábek sa zaujímal, koľko detí nebolo možné prijať 
do materskej školy, Ing. Hlavatý povedal, že po rekonštrukcii fary bude 
mať obec krásne priestory, sobášnu miestnosť na úrovni. Ing. Rábek 
sa pýtal, či nie je možné riešiť pozemky pod farou prostredníctvom 
krajského úradu, aby cirkev nedoplatila na administratívnu chybu, kto-
rá sa stala v minulosti, starosta mu odpovedal, že obecný úrad musí 
postupovať v súlade so zákonom a konštatoval, že keď sa o tomto 
probléme 20 rokov vedelo, bolo ho treba vtedy aj riešiť. 
Do diskusie sa prihlásil aj bývalý obyvateľ obce pán Mezei, navrhol 
využiť možnosť dať si k územnému plánu vypracovať urbanistické 
štúdie, čo možno napomôže rozumnému usporiadaniu pozemkov a 
dôraz kládol na komunikáciu s ich vlastníkmi. Spýtal sa aj na mož-
nosť komunikácie s majiteľmi významných budov obce, prípadne ob-
čianskej vybavenosti, zapracovať do územného plánu regulatív, aby 
schvaľovanie dokumentácie a návrhov robil architekt. Obec sa tak vy-
hne nevhodným zásahom do budov a ich fasád. Navrhol aj vybudovať 
pamätnú izbu, ktorá by dokumentovala históriu obce, starosta mu od-
povedal, že obec plánuje pamätnú izbu zriadiť v budove bývalej fary. 
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom webovom sídle 
www.trnovecnadvahom.sk                                                           
I. Mesárošová 
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Spoločenská rubrika
     Blahoželáme jubilantom 
  Valéria Horváthová
  Anna Nagyová
  Viola Kumanová
  Alžbeta Hambalková
  Brigita Lencsésová
  Ladislav Tóth
  Ladislav Špánik
  Karol Bakoš
  Michal Székházi
  Vlasta Keszeliová
  Ondrej Gulyás
  Anna Karátsonyová
  Mária Šupenová
  Štefan Malko
  Marta Szovicsová
  Gizela Zuzáková
  Anna Zelenková
  Karol Kollár
  Viliam Gyurík
  Ladislav Jobbágy
  Anton Klincko
  Magdaléna Puterová
  Viliam Marček
  Viktória Vaníková
  Narodili sa
  Natália Hlavatá
  Sabrina Kováčová
  Timotej Vižďák
  Adam Mitlík
  Melánia Svíbová
  Ema Mráziková
  Nina Sobotová
  Uzavretie manželstva
 Tomáš Szmek a Lenka Iványiová
  Tomáš Iványi a Ivana Haviarová
  Viktor Molnár a Kristýna Kunderlíková
  Vojtech Blau a Oľga Pitoniaková
  Jaroslav Bakoš a Etela Rudická
  Patrik Rehák a Emily Zsáková
  Nikolas Sztojka a Viola Stojková
  Tomáš Franko a Simona Miháliková
  Opustili nás
  Ivan Legner, 52-ročný
  Agneša Kebová, 55-ročná
  Zita Petrovicsová, 75-ročná
  Gabriela Mesárošová, 89-ročná
  Irma Holosová, 80-ročná
  Miloš Krajčík, 64-ročný
  Jozef Boháč, 85-ročný
  Milan Javůrek, 66-ročný
  Valéria Takáčová, 65-ročná
  Jozefína Lobodášová, 82-ročná
  PhDr. Katarína Alaksová, 69-ročná
  Irena Fülöpová, 85-ročná          

HODY 2021
Hody sú sviatkom, ktorý úzko súvisí s dátumom vysvätenia kostola, prí-
padne s jeho patrónom. Sviatok Premenenia Pána, ktorý dal meno nášmu 
kostolu, patrí k významným sviatkom rímskokatolíckej cirkvi.

V tomto roku sa 
hody v našej obci 
konali 8. augusta 
a po ťažkom obdo-
bí pandemických 
opatrení, ktoré veľ-
mi zasiahli najmä 
hromadné poduja-
tia, sme prvé kul-
túrnospoločenské 
podujatie v tomto 
roku usporiadali 
práve v hodovú so-
botu. 

Od 12.00 sa na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska konala súťaž vo 
varení guláša Trnovecká vareška. Do 6. ročníka súťaže sa prihlásilo 9 tí-
mov, ktoré poriadne rozkúrili pod kotlíkmi. Počet tímov bol vzhľadom na si-
tuáciu limitovaný, veľmi nás mrzí, že sa nemohli zapojiť aj ďalší záujemco-
via. Všetky súťažné družstvá si dali záležať, odborná porota v zložení Mgr. 
Vargová, prednostka obecného úradu, Norbert Szikora, šéftréner Dynamo 
Trnovec nad Váhom „A“, Gabriel Száraz, podnikateľ v gastronómii a Jozef 
Popelka, majiteľ a šéfkuchár reštaurácie Pepper Inn mala skutočne ťaž-
kú úlohu. Po dlhom 
a náročnom roz-
hodovaní vyhlásili 
víťazov. Na treťom 
mieste sa umiest-
nila Mária Banda 
od Váhu, druhý bol 
Dobrovoľný hasič-
ský zbor Trnovec 
nad Váhom a na 
prvom mieste sa 
umiestnil tím MO 
Csemadok Trnovec 
nad Váhom. 
Po vyhlásení víťazov a odovzdaní vecných cien nasledovali hudobné vy-
stúpenia. Nášmu publiku sa predstavila skupina Weekend zo Šurian, ktorá 
zahrala a zaspievala známe trampské a country piesne. 
Skupina ShockBand sa do Trnovca nad Váhom so známymi a populárnymi 
skladbami vo vlastnom aranžmán vrátila po dvoch rokoch a jej vystúpenie 
ocenili prítomní veľkým potleskom. Bola už poriadna tma, keď na pódium 
nastúpila formácia Atlantic4ever, ktorá návštevníkom zahrala do spevu aj 
do tanca.
Hodová sobota bola dobrou príležitosťou konečne si spolu posedieť, za-
baviť sa v prítomnosti priateľov a známych a nás teší, že ste prišli a spolu 
s nami si vychutnali príjemnú sviatočnú atmosféru. Vďaka patrí vám všet-
kým, ako aj organizátorom a každému, kto sa do podujatia zapojil. Ďakuje-
me za vašu priazeň, veľmi si ju vážime! 
I. Mesárošová 



   5

ZO ŽIVOTA OBCE
„Srdce pre prírodu“

Prednedávnom sa na našom námestí objavilo čer-
vené kovové srdce, ktoré má okrem svojej estetic-
kej hodnoty má aj inú, pridanú. Slúži ako nádoba 
na triedený zber vrchnákov 
z PET fliaš a zároveň práve 
odovzdaním týchto vrch-
nákov pomôže niekomu, 
kto pomoc potrebuje. Prá-
ve týmto červeným srdcom 
sme sa inšpirovali pri názve 
nášho podujatia „Srdce pre 
prírodu“, ktoré sme pripra-
vili pre všetkých, ktorým 
nie je životné prostredie ľa-
hostajné.
Je smutnou skutočnosťou, 
že tento rok k 29. júlu ľud-
stvo vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je 
biosféra schopná nahradiť za jeden rok. Slovensko 
vyčerpalo tieto zdroje ešte oveľa skôr, už 13. mája... 
Ochrana životného prostredia a prírody by sa 
mala stať jednou z našich hlavných priorít, aj pre-
to sme sa rozhodli usporiadať podujatie, ktorého 
cieľom bolo zvýši povedomie o dôležitých témach 
ako odpad, jeho triedenie a 
nakladanie s ním, ťaženie 
zdrojov, z ktorých vyrába-
me predmety, pestovanie 
potravín, ktoré potom po-
šleme cez polovicu planéty 
do krajiny určenia a zane-
chajú po sebe uhlíkovú sto-
pu. Dnes všetci vieme, že 
je nutná zmena správania 
v oblasti výroby a spotre-
by, aby sa podarilo znížiť 
množstvo vyprodukované-
ho odpadu. 
Chceli sme však nielen poukázať na jestvujúce 
problémy, ale aj hravou formou prostredníctvom 
hier a súťaží vysvetliť deťom súvislosti medzi člo-
vekom a prostredím, ale aj zodpovednosť, ktorú 
človek má vo vzťahu k okolitej prírode. Oslovili 
sme organizácie a združenia, pôsobiace v obci a do 
nášho projektu sa zapojili aj členky Klubu JDS, ry-
bári, včelári a základná škola s materskou školou. 
Členky klubu JDS si pripravili tvorivé dielne, deti 
si mohli vyzdobiť medovníky, pozrieť sa, ako sa 
pletú košíky, pozrieť si ukážku tkania a servítko-
vej techniky. Včelári priniesli sklenený úľ, mnohí 
prítomní videli včeliu kráľovnú po prvý raz. Po-
rozprávali aj mnoho zaujímavostí zo života včelie-
ho spoločenstva a priniesli aj med a ukážky pro-
duktov z neho. Naši rybári si pripravili preparáty 
rýb, obrázky rýb, ktoré žijú v našich vodách, ale 

aj ukážky rybárskeho náčinia. Mgr. Majka Peško-
vá a Katka Tusková zo základnej školy nachystali 
pre deti množstvo obrázkov a hier, ale učili ich aj 
to, ako sa triedi odpad. Ing. Monika Ábrahámová 
si pre malé aj väčšie deti pripravila náučný kvíz, 

v ktorom odpovedali na 
rôzne otázky. Okrem toho 
naučila aj všetkých záu-
jemcov, ako sa dá zo staré-
ho trička urobiť ekologická 
taška. Pri každom stano-
visku deti, ktoré správne 
odpovedali na otázku, vy-
triedili odpad a preskočili 
cez kmeň stromu, dostali 
pečiatku. Za päť pečia-
tok si mohli pochutnať na 
sladkej palacinke, ktoré 

napiekla Irenka Lángová, za čo jej veľmi pekne ďa-
kujeme. Slack line je pomerne nový šport, voľnoča-
sová aktivita, ktorá spočíva v balansovaní na voľne 
napnutom popruhu. Deti si mohli pod dohľadom 
Ing. Gabriela Bergendiho vyskúšať, či si dokážu 
udržať pri chôdzi po lane rovnováhu iba vlastným 
telom. 

Interaktívnu rozprávku 
prítomným deťom prečíta-
la členka klubu JDS Jolana 
Hečová. Potom starosta 
obce Mgr. Oliver Berecz s 
pomocníčkami zapálil 40 
sviečok a prítomným de-
ťom porozprával príbeh 
o vymieraní živočíšnych 
druhov. Za každý z nich 
prišlo jedno dieťa sfúknuť 
horiacu sviečku. Napokon 
horela len posledná svieč-
ka, ktorá podľa príbehu 

predstavuje nádej. Touto nádejou sú práve deti...
Na záver ekologicky zameraného podujatia všetky 
deti len s malou pomocou zasadili pamätnú lipu, 
ktorá bola označená aj tabuľkou, ktorá bude pripo-
mínať tento sviatočný deň.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri or-
ganizácii tohto netradičného podujatia, predovšetkým 
poslankyniam OZ Ing. Monike Ábrahámovej a Katarí-
ne Tuskovej a členovi komisie športu, školstva, mládeže 
a kultúry pri OZ Martinovi Hajdú za ozvučenie, ktoré 
robí na obecných podujatiach bez nároku na odmenu. 
Ďakujeme členkám Klubu JDS, Základnej škole s mater-
skou školou Trnovec nad Váhom, včelárom a rybárom, 
Ing. Bergendimu a najmä všetkým, ktorí prišli aj so svo-
jimi deťmi. Vzhľadom na odozvu, ktorú toto podujatie 
vyvolalo, veríme, že sa stane jedným z tých, ktoré orga-
nizujeme každoročne.                 I. Mesárošová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

prebehla výmena prvkov na detskom ihrisku

pribudli aj nové hojdačky pre menšie deti

neprehliadnuteľné je červené srdce na zber plas-
tových vrchnákov na námestí

pomohli aj pri vysádzaní hrobu padlého vojaka
 vedúci úseku TVZaOH Boris Adámek  

...zo školského zápisníka  
Ani počas prázdnin sme nezaháľali...  
...zatiaľ, čo žiaci našej školy oddychovali a naberali nové sily 
počas prázdnin, pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci a 
niektorí žiaci našej školy spolu so zamestnancami Obce Trno-
vec nad Váhom nelenili a pripravili na začiatok nového škol-
ského roka nie jedno malé prekvapenie.  Obci Trnovec nad 
Váhom sa podarilo zrealizovať modernizáciu biologicko-che-
mickej učebne.
Obec získala na rekonštrukciu multifunkčnej učebne dotáciu 
vo výške 51.712,08 EUR z Európskeho fondu sociálneho rozvo-
ja, 6.083,77 EUR zo štátneho rozvoja SR a obec spolufinancova-
la  sumou 3.041,89 EUR. Získali sme nielen vynovenú učebňu, 
ale aj množstvo učebných pomôcok. 

Ak ste sledo-
vali dianie na 
konci škol-
ského roka 
2020/2021, ur-
čite ste niekto-
rí postrehli, že 
naša základná 
škola sa zapo-
jila do projektu 
M o d e r n e j š i a 
škola. Bohu-
žiaľ, naša škola 

v tomto projekte nezískala financie na realizáciu nášho projek-
tu. A pretože projekt sa nám páčil, chceli sme aspoň časť z neho 
zrealizovať. Samozrejme, urobili sme len toľko, koľko nám do-
voľovali naše financie. Takže po skončení prázdnin môžu naši 
žiaci využívať nové Centrum čitateľskej gramotnosti. Zakúpili 
sme nové knižničné skrinky, sedacie vaky, koberec a vyrobili 
pódium. A pretože súčasťou je aj interaktívna tabuľa, Centrum 
čitateľskej gramotnosti sa bude využívať hlavne vo výučbe 
predmetu Slovenského jazyka a literatúry, Anglického jazyka, 
na rôzne besedy, súťaže, posedenia, záujmové útvary a pod. 
V projekte sme plánovali oddychovú zónu pre všetky triedy. 

Zatiaľ sa nám 
podarila zre-
alizovať len v 
jednej triede 
vďaka triedne-
mu učiteľovi. 
R iad i te ľ s tvo 
Základnej ško-
ly s materskou 
školou Trno-
vec nad Vá-
hom 303 touto 
cestou vyslo-
vuje veľké po-

ďakovanie zamestnancom obce, ktorí sa podieľali na maľovaní 
priestorov základnej školy, materskej školy a školskej jedálne, 
oprave vodovodného potrubia, ktoré ako naschvál prasklo 
a ohrozilo začiatok nového školského roka, ale pán školník 
a chlapci z obce urobili všetko preto, aby prváčikovia mohli 
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2.septembra zasadnúť do lavíc vo svojej triede. Ďa-
kujeme Združeniu rodičov školy,
ktoré  zakúpilo nové skrine do tried pre žiakov II. 
stupňa a koberce do tried pre žiakov I. stupňa.
Katarína Tusková

Zahájenie školského roka 2021/2022  
Prázdniny sa skončili. Začiatok nového školského 
roka prišiel, ani sme sa nenazdali. Netrpezlivo sme 
čakali na zahájenie nového školského roka, aby 
sme konečne mohli privítať všetkých žiakov našej 
školy. Triedni učitelia  urobili v triedach posledné 
úpravy a školský rok môže začať.
Bohužiaľ, aj tento rok sme museli pristúpiť k hy-

gienicko-epidemiologickým opatreniam. Hymnu a 
príhovor pani riaditeľky si deti vypočuli zo škol-
ského rozhlasu. Žiakov 1.ročníka mohol sprevá-
dzať jeden zo zákonných zástupcov. Pozdraviť a 
podporiť ich prišiel aj pán starosta Mgr. Oliver Be-
recz a správca farnosti pán farár Vladimír Šimúnek 
. Spolu odovzdali  štartovací balíček učebných po-
môcok v hodnote 45,00 EUR každému prváčikovi. 
V školskom roku 2021/2022 nastúpilo do základnej 
školy 177 žiakov z toho 25 prvákov a do materskej 
školy 69 detí, z toho 26 predškolákov.

Katarína Tusková

  Zo života Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska

Po mesiacoch tvrdej karantény sme si urobili prvý 
„pokoronový“ piknik pod holým nebom na dvore 
kultúrneho domu až 7.6. 2021. Pekné počasie sme vy-
užili aj na zahranie si a zasúťaženie v petangu. O toto 
súťaženie je veľký záujem, lebo petang  je výborným 
relaxom pre nás seniorov, keďže nie je na rekreačnej 
úrovni namáhavý. 
Dňa 14.6.2021 sme mali 
druhé stretnutie, zahrali sme 
si znovu petang, zacvičili s 
Lindou a pohostili sa na dob-
rotách, ktoré pre nás pripra-
vili naše členky, a hlavne sa 
porozprávali a konečne po 
dlhom čase sa videli, veď je 
to predovšetkým o tom, aby 
sme  sa stretávali, pozdravili 
sa a podebatovali.  
Prvou nádhernou akciou 
bola oslava výročí narodenia 
jubilantov, našich členov, 
ktorí svoje jubileum oslávili ešte v roku 2020, keď z 
dôvodu pandémie bola pozastavená naša činnosť a 
konala sa 28.6.2021, na ktorej sme si aj uctili pamiat-
ku našich členov, ktorí v tomto období opustili naše 
rady.  
Bola to veľmi vydarená akcia s krásnym programom, 
kde Simonka Ešeková a Lilika Abrahámová nám 
predviedli svoje umenie. Po slávnostnom príhovore 
p. Hečovej starosta obce Mgr. Oliver Berecz zabla-
hoželal jubilantom a  odovzdal im kvety a darčeky. 
Nasledovala zábava so spevom za sprievodu „kláve-
sov“ p. Tégenovej. Dňa 7.7.2021 sme zorganizovali 
výlet do Podolia, kde sme si prezreli veľké kráľov-
stvo malých modelov, dobových rekonštrukcií hra-
dov, zámkov, kostolíkov, chát, rozhľadní a rodných 
domov slovenských osobností.  
O necelý týždeň neskoršie sme sa stretli na oslavách 
jubilantov, ktorí svoje jubilea oslávili v prvom pol-
roku roku 2021. Aj táto  akcia bola veľmi vydarená 

so slávnostným príhovorom a blahoprianím poslan-
kyne obecného zastupiteľstva p. Katky Tuskovej a s 
krásnym programom, kde do spevu a do tanca nám 
zahral p. Karol Horváth a my, všetci prítomní, sme 
si zašantili pri hitoch našej mladosti, ale aj pri  súčas-
ných skladbách. 
14. 8. 2021 sme mali dve akcie, zorganizovali sme 
výlet do Oroslánu na ich dedinský deň a tiež sme sa 
zúčastnili na akcii REBEL RUN na Lángovom dvo-

re s našimi dielničkami, p. 
Marta Petrovičová so svoj-
imi perníčkami, ktoré mali 
veľký úspech, deti si ich 
ozdobovali a potom mohli 
spokojne zjesť a p.  Katarína 
Zemková s pletením koší-
kov. Čo sa týka športových 
aktivít, zúčastnili sme dvoch 
športových hier a to Okres-
né športové hry seniorov v 
Močenku,  kde sme získali 
prvé miesto v hode graná-
tom do diaľky a tretie miesto 

v hode granátom na cieľ a celkovo naše družstvo zís-
kalo tretie miesto.  
Na Krajských športových hrách seniorov v Nových 
Zámkoch sme získali dve druhé miesta za streľbu zo 
vzduchovky a za hod granátom do diaľky. 
Ruku k dielu sme priložili aj na veľmi peknom pod-
ujatí usporiadanom obecným úradom s našimi diel-
ničkami - p. Petrovičová s perníčkami, s pletením 
košíkov p. Zemková, servítkovou technikou p. Súdo-
rová a p. Hečová  s čítaním rozprávok. U detí mali 
tieto naše dielničky veľký úspech a sme veľmi spo-
kojné, že sme mohli svojou trochou prispieť k tomuto 
nádhernému podujatiu.
Veríme, že tieto stretnutia neboli posledné, ktoré sa 
nám podarilo tento rok zorganizovať a pevne verí-
me, že situácia bude aj naďalej pre nás priaznivá,  aby 
sme sa mohli aj v budúcom období stretávať tak, ako 
sme boli zvyknutí.

Jolana Hečová
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Obnova pomníka 
Józsefa Kahlenbergera, kňaza

Poďakovanie Nitrianskemu samosprávnemu kraju
Medzi významnými  osobnosťami pôsobiacimi v Ostrihom-
skej arcidiecéze a aj v Trnovci na prelome 19. a 20.storočia 
je určite potrebné zaradiť vdp. dekana Józsefa Kahlenber-
gera (1856-1938), ktorý v našej obci a farnosti pôsobil v r. 
1896-1927. Je vhodné si pripomenúť základné informácie 
o tomto nitrianskom rodákovi: Narodený: 10.1.1856 v Nit-
re; Ordinovaný (vysvätený za kňaza): 20.6.1879; pôsobil 

ako kaplán: 1879 
Hronská (Tekovská) 
Nová Ves; 1882 v 
Zlatých Moravciach; 
Pôsobil ako správca 
farnosti: 1885 Výča-
py Opatovce farár; 
od 1897 – do r. 1927 
Tornócz (v Tornoku);  
Podľa záznamov v 
krstnej matrike prvý 
záznam o krste, kto-
rý vyslúžil je 9. de-
cembra 1897. Od-
chod do dôchodku: 
r. 1928 - na dôchod-
ku žil v Nových Zám-
koch;  zomrel: 20. 

apríla 1938 v Nových Zámkoch; pochovaný: 22. apríla 1938 
v Trnovci nad Váhom; zostalo po ňom: Rituale Strigoniensis, 
z. r. 1907, s jeho vlastnoručným podpisom a starou pôvod-
nou pečaťou a erbom farnosti; Missale Romanum; jeho teo-

logické 
knihy z 
ktorých 
študo-
val.
Vzhľa-
d o m 
na zlý 
s t a v 
pomní-
ka sme 
požia -
dali v 

roku 2020 Nitriansky samosprávny kraj o pomoc pri obnove 
pomníka tohoto významného kňaza. Komisia kultúry a špor-
tu Zastupiteľstva NSK na svojom zasadaní v marci 2021 od-
poručila Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
schváliť materiál Návrh dotácií na podporu kultúry a športu 
na rok 2021. Na 26. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nit-
rianskeho samosprávneho kraja dňa 29.03.2021 bola dotá-
cia na Obnovu pomníka Józsefa Kahlenbergera schválená. 
Z celkovej sumy obnovy 3961,- eur Nitriansky samosprávny 

kraj prispel sumou 3321,- eur. 
Následne sme urobili výber  kamenárstva, ktoré by mohlo 
v požadovanej kvalite vykonať obnovu vzácneho pomníka. 
Bolo vybrané Kamenárstvo GARANT N&N zo Šale.
Pomník sa skladal z troch častí: základ a horizontálnu platňu 
zhotovili z betónu a bola rozlámaná;  na nej bol postavený 
kamenný podstavec o rozmeroch 70x50x30 cm z pieskovca.  
Na ňom stála horná umelecky veľmi hodnotná časť pomní-
ka zhotovená zo vzácneho krémového mramoru. Pomník 
je vzácny, ale predovšetkým pre svoje umelecké stvárne-
nie. Pán dekan zomrel v r. 1938, keď sa konal v Budapešti 
Medzinárodný eucharistický kongres. Pomník je vyhotovený 
v secesnom štýle, podľa hlavného loga budapeštianskeho 
eucharistického kongresu. 
Pomník sa stáva svojím posolstvom významným aj pre 
našu generáciu. Hovorí nám predovšetkým o tom, že ten-
to vzácny človek a 
kňaz, ktorý v obci 
pôsobil 30 rokov sa 
žiadal pochovať  tu 
v Trnovci nad Vá-
hom, hoci na dô-
chodku žil  11 rokov 
v Nových Zámkoch. 
Jeho nástupca, ďal-
ší vzácny kňaz fa-
rár-dekan a biskup-
ský vikár, mons. Ján 
Hanzlík (pôsobil v 
Trnovci nad Váhom 
1924-1946) si uctil 
svojho predchodcu, 
u ktorého pôsobil v 
r. 1924-1928 ako administrátor tým, že mu dali vo farnosti 
postaviť takýto vzácny pomník, s jasným eucharistickým po-
solstvom o hlbokej eucharistickej úcte oboch kňazov. 
Sme plní vďačnosti Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že 
v rámci záchrany kultúrnych hodnôt a pamiatok financoval 
svojou dotáciou záchranu a obnovu tejto pamiatky, ktorá má 
nielen svoje miesto v rámci celého kraja, ale ho v nadväz-
nosti na širšie historické súvislosti aj prekračuje. Farnosť 
Trnovec nad Váhom, ani Obec Trnovec nad Váhom by z 
vlastných prostriedkov pomník nemohli obnoviť.
Želám všetkým, ktorí navštívite miestny cintorín, zastaviť sa, 
pozrieť si krásnu kultúrnu pamiatku a pomodliť sa za zosnu-
lého farára-dekana Józsefa Kahlenbergera.

Anton Ján Solčiansky, 
Vladimír Šimunek, farskí administrátori
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Zo života MO Csemadok
7. augusta sa v našej dedine uskutočnila súťaž vo 
varení guláša pod názvom Trnovecká vareška, kto-
rú organizovala obec už po šiesty raz. MO Csema-
dok sa už tradične prihlásila do súťaže s trojčlen-
nou skupinou v zložení I. 
Hlavatá, M. Laczkiová a  
F. Fülöp. Veľmi sa snažili 
a vynaložili veľké úsilie, 
aby obsadili 1. miesto. 
Ich cieľ a plán sa vydaril. 
Boli úspešní a získali za-
slúžené 1. miesto. Guláš 
bol výborný, chutil kaž-
dému. Naši členovia si 
na ňom pochutnávali až 
do neskorého večera. Sa-
mozrejme, nechýbalo ani 
dobré vínko.
Ďakujeme a blahoželáme!
Po dlhšej dobe MO Csemadok organizovala už 
tradične VI. nostalgické popoludnie. Bolo to 20. 
augusta 2021 na nádvorí Miestneho kultúrneho 
strediska. Akcia sa začala svätou omšou v miest-
nom kostole. Omšu celebroval p. farár Dr. Sztya-
hula, a touto omšou sme si pripomenuli pamiatku 
svätého Štefana. Boli to dôstojné, slávnostné chvíle. 

Potom sme sa odobrali do kultúrneho domu, kde 
už bolo prítomných asi 80 našich členov. V progra-
me vystúpila miestna spevácka skupina s veľkým 
úspechom. Predseda MO Ing. Petrovič vo svojom 
príhovore pripomenul význam svätého Štefana 

a jeho posolstva. S veľkým 
úspechom vystúpil aj J. Po-
lák, ktorý spieval staré, ale 
veľmi známe tanečné piesne. 
Nesmieme zabudnúť ani na 
hudobnú skupinu zo Selíc 
pod vedením O. Lencsésa. Pri 
dobrej hudbe a bohatom ob-
čerstvení sme si zaspomínali, 
zaspievali, ale aj zatancovali 
do neskorého večera. Ďaku-
jeme členom výboru MO za 
prípravu občerstvenia a ob-
sluhu. Bolo nám fajn na tejto 

akcii ako aj na výlete, ktorý sa organizoval 17-19. 
septembra. Počas týchto dní si oddýchli v  najzná-
mejšom kúpeľnom meste Veľkej dunajskej kotliny  
Hajdúszoboszló a pozreli pamätihodnosti mesta 
Debrecín a aj Národný park Hortobágy. Bol to vy-
darený výlet!

Výbor MO Csemadok

Z okienka DHZ - júl, august 2021
Mesiace júl a august patria medzi najteplejšie me-
siace v roku. So stúpajúcimi teplotami stúpajú aj 
požiare a búrky z tepla. Našťastie,  nijaké požiare 
sme nemuseli v týchto mesiacoch riešiť. Avšak veľ-
ké búrky z tepla a prívaly dažďa vystrašili nejed-
ného obyvateľa. Pomoc potrebovali aj obyvatelia 

bytovky na ul. 
Hollého v Šali 
–Veča, zavolali 
nás na výpomoc 
na odčerpanie 
vody z pivníc. 
V auguste, tak 
ako po iné roky, 
sme sa zúčast-
nili v súťaže vo 
varení gulášu.  
Naša DHZ-ka 
sa umiestnila na 
peknom druhom 
mieste. Náš gu-
láš chutil každé-
mu, len sa tak po 
ňom zaprášilo.

Tento rok nás, ako aj obyvateľov našej obce, potrá-
pil premnožený bodavý hmyz – osy. Zasahovali 
sme už po tretí raz.  Likvidácia veľkých hniezd je 

náročná a nebezpečná. Je potrebné sa patrične vy-
strojiť.
Bohatá pena vytvorená našimi hasičmi na športo-
vej akcii REBEL RUN  na Lángovom dvore potešila 
nejednu detskú dušičku.
Naša práca je nielen o výpomoci na rôznych podu-
j a -
tiach, 
ale aj 
o pre-
v e n -
cii.
B l í ž i 
sa vy-
kuro-
va c i e 
o b -
dobie 
a už 
teraz treba myslieť na vykurovacie telesá a komí-
ny. Čistenie, kontroly a revízie patria do rúk od-
borníkom – kominárom, revíznym technikom raz 
do roka.
Aj naši dobrovoľní hasiči budú chodiť po domoch 
(ak to pandemické opatrenia dovolia). Ich úlohou 
bude poradiť napr. pri Vašich vykurovacích tele-
sách, komínoch, v garážach, navrhnú, aké opatre-
nia urobiť, aby nevznikol požiar. 
Katarína Jarošová -  predseda DHZ 
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Sezóna 2021
Jazdci z Lángovho dvora v Trnovci nad Váhom aj tento rok 
úspešne reprezentovali našu obec v seriáli pretekov „Putov-
ného pohára vo westernovom jazdení“. Aj napriek rôznym ob-
medzeniam vyplývajúcich z protipandemických  opatrení sa 
podarilo zorganizovať už 13. ročník westernových pretekov .
Za hojnej účasti jazdeckých dvojíc z rôznych  klubov  sa potvr-
dilo známe „ ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“. Naše jazd-
kyne a jazdec vybojovali 16 x prvé miesto,13 x druhé miesto, 
5 x tretie miesto  7 x štvrté  miesto 2 x piate miesto a 3 x šieste 

miesto . 
Na slávnostnom vyhodnotení celej sezóny, ktorého sa zhostila 
obec Vrakúň, potvrdili svoje kvality  celkovým umiestnením : 
Barbora Beláková v kategórii open  1. miesto v disciplíne 
pole bending 
2. miesto v disciplíne barrel race  
CHAMPION pole bending open 
Sarah Hochelová v kategórii open 1. miesto v disciplíne bar-
rel race 
2. miesto v disciplíne pole bending 
 CHAMPION   barrel race   
Nikola Havrilová v kategórii open   3. miesto v disciplíne pole 
bending  7. miesto v disciplíne barrel race.
Richard Dobrovocký – v kategórii profi open 2. miesto v 
disciplíne barrel race
15.septembra sa konali MSR pod patronátom PPWJ, ktorých 

sa mohli zúčastniť len najlepší jazdci v disciplínach Pole ben-
ding a Barrel race nominačné požiadavky.
Aj tu potvrdili naše dievčatá svoje kvality a umiestnili sa na-
sledovne: 
Barbora Beláková – Majsterka Slovenska v disciplíne barrel 
race a 1.vicemajsterka Slovenska v disciplíne pole bending v 
kategórii open.
Sarah Hochelová - 1.vicemajsterka Slovenska v disciplíne 
barrel race a  2. miesto v druhej divízii v disciplíne pole ben-
ding  v kategórii open.
Vanesa Galbavá - obsadila 1. miesto v druhej divízii v disciplí-
ne barrel race v kategórii open 
Ella Štefániková - obsadila 3. miesto v druhej divízii v disciplí-
ne barrel race a 2. miesto v tretej divízii v disciplíne pole ben-
ding v kategórii open .
Csilla Bergendi  - obsadila 1. miesto v tretej divízii  v disciplí-
ne barrel race a 3. miesto v druhej divízii v disciplíne pole ben-
ding v kategórii junior.
Činnosť nášho klubu je len ťažko predstaviteľná bez ak-
tívnej pomoci Obce Trnovec nad Váhom a partnerov: Alojz 

Čelítko, Peter Suchý Ňaňo, Jurko Híreš, rod. Vološinová, 
bagetéria MOMA, František Végfalvi a Ján Patyi, za čom 
im patrí naša vďaka.                       
Sme radi, že si tento ušľachtilý  šport získava ďalších fanú-
šikov a dúfame, že nám bude  aj naďalej prinášať radosť a 
budeme patrične hrdí na našich jazdcov.
Lángov dvor

Aj naša obec mala zástupcu na majstrovstvách sveta vo voltíži
Tento rok sa konali majstrovstvá sveta vo voltíži pre juniorov (do 18 rokov) vo francúzskom LeMans a pre 
seniorov (od 18 rokov) v maďarskej Budapešti . Z trnoveckého  voltížneho  klubu FARAO sa, bohužiaľ, 
nikto nenominoval. Medzinárodne ostrieľaná Ema Dudonová  má dlhodobú rekonvalescenciu a ostatní 
členovia sa nemohli nominovať kvôli vekovému obmedzeniu.
Napriek tomu mala naša obec zástupcu na obidvoch šampionátoch. Prvýkrát v histórii sa totiž stalo, že 
slovenská voltížna komisia a predsedníctvo Slovenskej jazdeckej federácie zvolilo do funkcie Sef Equip 
jednu osobu na obidva šampionáty. Dôveru celej voltížnej komunity a zástupcov federácie získala členka 
a spoluzakladateľka klubu FARAO, len 21 ročná Laura Lenčéšová. Laura vykonávala túto funkciu už na 
majstrovstvách Európy juniorov v holandskom Ermelo v r. 2019 , kedy mala 19 rokov a bola najmladšou 
šéfkou ekipy z celej Európy. Pobila sa však s touto neľahkou funkciou bravúrne , čoho dôkazom boli ďa-
kovné listy odoslané na Slovenskú jazdeckú federáciu od členov výpravy. 
Sef Equip je funkcionár, ktorý musí ovládať okrem niekoľkých jazykov perfektne aj voltížne pravidlá, 
všeobecné jazdecké  pravidlá , veterinárne pravidlá, ale aj pandemické opatrenia v každej krajine, cez ktorú 
výprava prechádza. Práca začína už pred samotným šampionátom, kedy musí Sef Equip nominovať cvi-
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čencov a kone, 
sledovať uzá-
vierky , na-
plánovať cestu 
výpravy, na-
plánovať od-
dychové pre-
stávky pre 
kone, zabez-
pečiť na tých-
to miestach 
ustajnenie a 
u b y t o v a n i e 
r e p r e z e n t á -
cie. Na mieste 
šampionátu je 
zodpovedný 
za všetko, čo 
sa týka slovenskej ekipy. Musí zabezpečovať po-

hodlie a dobré podmienky reprezentačným koňom 
a reprezentantom, ale je zodpovedný aj za dodr-
žiavanie všetkých podmienok a opatrení ekipou v 
danej krajine. Pri nedodržaní niektorých pravidiel 
dostáva sef equip od organizátora žltú výstraž-
nú kartu, ktorá upozorní, že výprava nedodržala 
niektoré pravidlo a keď nepríde náprava, červenú 
kartu s pokutou. Túto úlohu však zástupkyňa našej 
obce a klubu Farao zvládla na jednotku. Na dôkaz 
toho, že je zodpovedný funkcionár, bola oslovená 
predsedníčkou svetovej voltížnej komisie s pros-
bou, aby na Slovensku usporiadala medzinárodné 
preteky v sezóne 2022, ktoré budú nominačnými 
pretekmi pre Svetové jazdecké hry v Dánsku, ale 
aj majstrovstvá sveta juniorov v maďarskom Kapo-
svári. Dúfame, že sa na toto podujatie nominujú už 
aj cvičenci klubu Farao Trnovec nad Váhom.

V. Lenčéšová

Leto a rybári
Vážení kolegovia rybári, vážení spoluobčania!
Po ústupe pandémie a uvoľnení obmedzení sa po otvorení hlav-
nej rybárskej sezóny mohli rybári rozbehnúť za svojimi zážitkami 
aj do celozväzových revírov, ako aj súkromných revírov, mnohí 
pri svojich kratších či dlhších výpravách uloviť svoj životný úlo-
vok, alebo si len ako sa hovorí zachytali .
V našich revíroch bol však tento rok pomerne slabší na úlovky, 
aj keď sa ulovilo niekoľko rekordných úlovkov.
Príčiny neúspešného lovu sme si vysvetľovali rôznymi spôsob-
mi a hľadali dôvody nielen v 
počasí, teplote, stave vody a 
jeho rozkolísaní, ale aj sebe 
samých, v spôsobe lovu, pou-
žitých montážach, nástrahách  
a pod. 
Kedysi jednoduché spôsoby 
už dnes nefungujú a nefungujú 
mnohokrát ani najnovšie me-
tódy prezentované v rôznych 
rybárskych videách.
Pri rôznych debatách pri vode 
sme však konštatovali, že situ-
ácia v našich revíroch, hlavne 
v rieke, je z roka na rok horšia. 
Ubúda množstvo fytofilných rýb- rýb neresiacich sa na živé, ale-
bo odumreté rastliny z dôvodu, že veľké rozkolísanie hladiny v 
čase neresu spôsobené činnosťou VD Králová ničí nakladené 
ikry tým, že po prudkom poklese hladiny zostanú na vzduch a 
slnku a nemajú čas sa vyliahnuť.
Bolo by preto vhodné osloviť kompetentné strany - vodohospo-
dárov a energetikov, aby hlavne v čase neresu brali ohľad na 
tieto skutočnosti a v tomto čase upravili manipulačný poriadok 
tak, aby došlo ku zlepšeniu podmienok na prirodzenú reproduk-
ciu rýb.
Ďalším faktorom, ktorý spôsobuje úbytok rýb, je množstvo rybá-
rov, veľký rybársky tlak na vody a lovecké vybavenie, ktorým je 
dnes už možné uloviť aj tie najväčšie jedince, ktorých hodnota 

je pre udržanie a rozvoj života vo vode nevyčísliteľná. Česť ry-
bárom, ktorí takéto ulovené ryby len zdokumentujú fotografiami 
a ryby pustia. Ale ešte je, žiaľ, veľa takých, pre ktorých je lov rýb 
spôsobom na obchodovanie a ulovené ryby predávajú na kon-
zum, alebo kapitálne kusy  predávajú za ich zlomkovú hodnotu 
do súkromných revírov.
Tu sa už dostávame k otázke, ako je možné zvrátiť tento stav.
Tak ako sú určené  minimálne lovné miery pre každý druh ryby a 
u kapra rybničného je už určená aj horná lovná miera, nad ktorú 
je rybu zakázané si privlastniť, bude do budúcna potrebné po 

riadnej odbornej diskusii v rám-
ci rybárskej obce v spolupráci 
s Ministerstvom životného pro-
stredia a Štátnou ochranou prí-
rody určiť hornú lovnú mieru  aj 
ostatných druhov rýb tak, aby 
bol zachovaný prirodzený ge-
nofond aj do budúcna. 
To boli myšlienky, ktoré sa tý-
kajú možnej budúcnosti udr-
žateľného rybárstva a otvárajú 
diskusiu na túto tému, v ktorej 
budeme určite ďalej pokračo-
vať.
 Naša činnosť aj v lete bola za-

meraná na kontrolu kvality vody, pokračovali sme v biologickom 
odbahňovaní nášho chovného revíru Hlinisko Vermek, kde sa 
už  štvrtý rok aj s finančnou podporou obce snažíme udržať kva-
litu vody tak, aby bola vhodná na chov rýb a bola živým kúskom 
prírody v centre obce.
V chovnom revíri Hlinisko Vermek sme počas leta kŕmili ryba 
pekárenskými prebytkami z obchodného reťazca Tesco, ktoré 
nám zabezpečili kolegovia poľovníci z PO Durmutz, ktorým aj 
touto cestou ďakujeme.
V priebehu sezóny sa konali priebežne aj brigády, ktorých hlav-
nou náplňou bolo kosenie a úprava pobrežia revírov, nakoľko 
pomerne časté a výdatné dažde spôsobili bujný rast vegetácie 
a preto bolo potrebné častejšie kosenie. Upravovali sa aj prístu-
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pové cesty k revírom , na ktorých sa  častým prejazdom aut po 
dažďoch vytvorili hlboké koľaje. Pri týchto prácach nám veľkú 
pomoc poskytol náš kolega Július Káras, ktorý doviezol štrk a 
upravil prístupovú cestu k pretekárskej dráhe na Váhu. 
S kosením a úpravou ciest nám taktiež vypomohla obec na-
kladacou technikou  a náš ko-
lega Bugyi Jozef starší, ktorý 
rozviezol štrk na úpravu ciest.
Orezaním stromov v spoluprá-
ci so Štátnymi lesmi  na pobre-
ží Váhu pri výtoku vody z bý-
valého meandra sme prispeli 
k väčšej bezpečnosti miesta, 
kde sa počas letnej sezóny 
pohybuje väčšie množstvo 
ľudí.
Pretrvávajúcim problémom 
je opäť veľké množstvo od-
padkov, ktoré zostávajú na 
pobreží našich revírov a van-
dalizmus.
Po kritike  cez facebookovú stránku došlo k zlepšeniu na lov-
nom revíri Mŕtve rameno Amerika III, kde je vidieť, že odpadky 
si  návštevníci - nielen rybári so sebou odnášajú, aj keď je vždy 
niekto, kto to nedodržiava.
Opäť, ako už mnohokrát upozorňujeme, že je  prísny zákaz 
kladenia otvoreného ohňa na pobreží našich revírov ako aj vo 
voľnej prírode všeobecne.
Na zamedzenie nežiadúcej činnosti v okolí lovného revíru Mŕt-
ve rameno Amerika III sú so súhlasom majiteľa Duslo a.s. a v

spolupráci s obecnou políciou  rozmiestnené záznamové za-
riadenia. Informácia o umiestnení týchto zariadení je pri každej 
revírnej tabuli.
Rovnako je monitorovaný aj priestor pri lovnom revíri Mŕtve ra-
meno Vízallás pri výtokovom kanáli,  kde sa v minulosti vytvá-

rali nelegálne skládky.
V rámci spoločenskej činnos-
ti sme sa zúčastnili stretnutia 
s kolegami poľovníkmi z PO 
DURMUTZ. Uvarili sme  „ha-
lászlé“, upiekli ryby , pochutili 
sme si na srnčom paprikáši a 
v priateľskej atmosfére sme sa 
porozprávali o spoločných prob-
lémoch a príjemne sa zabavili. 
Aj touto cestou ďakujeme za 
pozvanie a príjemnú atmosféru.
1.9. sme sa zúčastnili podujatia 
organizovaného obcou „ Srdce 
pre prírodu“ zameraného na 

zlepšenie povedomia o ochrane životného prostredia hlavne u 
mladej generácie. V tematickom stánku sme pripravili ukážky 
preparátov rýb, rybárskeho náčinia, našich revírov ako aj ob-
rázky našich druhov rýb.
Deti  po správnych odpovediach z poznávania rýb boli odme-
nené pexesom s obrázkami rýb a medailami s rybárskym mo-
tívom.
Do záverečných mesiacov sezóny prajeme rybárom ešte 
úspešný lov a všetkým ,ktorí prídu  do našich revírov príjemný 
pobyt v prírode.         
Výbor OoSRZ Trnovec nad Váhom
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Vážení fanúšikovia,
Začala sa nám nová sezóna 2021/2022. „A“ tím začal sezónu ako no-
váčik súťaže VI. liga OBFZ Nitra. Máme za sebou prvé veľmi náročné 
zápasy. Súťaž a tímy sú kvalitné. Výsledky nemáme momentálne naj-
presvedčivejšie, avšak veríme, že sa to zlepší. V pohári Campri cup 
sme obstáli dôstojne, ale aj trošku nešťastne. V 2. kole sme vypadli 

gólom v nadsta-
venom čase pro-
ti Nitrianskym 
Hrnčiarovciam. 
Výkon v tomto 
stretnutí bol veľ-
mi dobrý, čo aj sú-
per ocenil. 
Tím U19 podáva 
slušné výkony 
v súťaži VI. liga 
OBFZ Nitra sk. B. 
Podarilo sa nám 

posilniť a rozšíriť tím o niekoľko nádejných futbalistov a tak veríme, 
že tvrdou drinou sa postupne prepracujú aj do „A“ tímu.
Pánovi Alakszovi veľmi pekne ďakujeme za rýchle vyrobenie a spon-
zorský dar - ozubenú súčiastku pre pohon zavlažovacieho bubna. 
Zároveň ďakujeme aj našim fanúšikom za podporu, návštevnosť a 
skvelú divácku kulisu aj keď sa nedarí. 
vedenie FK Dynamo
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok!
Észre se vettük, s a nyarat már magunk mögött 
hagytuk. Eljött az első őszi nap, s megállapítottuk, 
hogy a minket több mint egy éve gyötrő intézke-
dések még itt vannak, újra visszatérnek. Hiszem, 
hogy az őszt és a telet együtt, egészségben, na-
gyobb akadályok nélkül tölthetjük majd. Megértem 
a frusztrációt, melyet a köröttünk zajló eseménye-
ket látva éreznek, s biztosíthatom, hogy mi is ha-
sonló csalódást tapasztalunk. De szeretném kérni 
önöket, ne szorongjunk, ne törődjünk bele, hanem 
közösen álljunk az új kihívások elé. A nyáron sike-
rült befejeznünk a biológiai-kémiai szaktanterem 
rekonstrukcióját, diákjaink örülhetnek az új terem-
nek, mely reméljük, segíti őket a tanulásban. Ezen 
kívül folytattuk az utak rekonstrukciós munkálata-
it, sikerült befejeznünk a községi kulturális központ 
pódiumát, és több projektet is elindítottunk, melye-
ket szeretnénk már ez évben megvalósítani. Sajnos, 
azok közé, melyek elhúzódnak, tartozik a helyi 
hangszóró és a kamerarendszer felújítása is. Bízunk 
benne, hogy még ez évben sikerül megvalósítani. A 
terv legalább nyilvános közbeszerzéssel biztosítani 
ezen rekonstrukciós munkálatok szállítóját, s egy-
úttal megsürgetni a megvalósítást.  Hasonló prob-
léma a tűzoltószertár rekonstrukciója, ahol jelenleg 
az építési munkálatok szállítóját keressük. Sajnos, 
ez esetben nagyon nagy nehézségeket okoznak a 
pandémia általi árváltozások.
Szeptember elején községünkben népszavazás, 
referendum volt. Nagyon szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki részt vett rajta. Végte-
lenül fontos volt, hogy megismerjük az önök véle-
ményét, ezt kezdettől fogva hangsúlyoztuk. Nem 
fogjuk palástolni csalódásunkat afölött, hogy a refe-
rendumon csupán a lakosság nem egész 20%-a vett 
részt, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vélemé-
nyét - mely a község életét jelentősen befolyásolja  
- csak minden ötödik választójoggal rendelkező 
lakos mondta el. Tudatosítjuk, hogy a referendu-
mon és általában minden választáson való alacsony 
részvétel sajnos a lakosság közügyek iránti abszo-
lút érdektelensége miatt van. A társadalomban rég-
óta a szkeptikusság uralkodik, mely a sok populista 
kampány számlájára írható. Ezekben hatalmas po-

zitív változásokat, szlovák Svájcot ígértek. Az ilyen 
változás megvalósítása után a lakosságban rossz 
szájíz és csalódottság maradt. Ez a tény a lakos-
ság érdeklődésében is visszatükröződik. További 
fontos, társadalmi és közügyek iránti érdeklődést 
deformáló tényező a szociális háló. A nyilvánosság 
nagy része problémáit, nézeteit épp a szociális há-
lón keresztül próbálja megoldani, s nem tudatosítja, 
hogy ez a platform elsősorban nem a közügyek fel-
dolgozása miatt jött létre. Ez egy kommunikációra 
és ötletek prezentálására szolgáló, nem arról döntő 
platform. Sajnos, jelenleg különféle ankétoknak le-
hetünk tanúi a szociális hálókon, melyek közügyek-
ről szeretnének dönteni. Ez azonban tévútra vivő 
igyekezet a modern populizmusért. Ezek a lakos-
ság alacsony részvételének fő okai. Az emberekben 
lakozó szkepticizmus és rezignáció erős frusztráci-
óhoz és reménytelenséghez vezet. Fontos azonban 
tudatosítani, hogy az önkormányzatot és a közsé-
get közösen és aktívan kell alakítanunk. Hiszen az 
önkormányzat irányítása sosem egy emberről szól, 
hanem egy egész faluról és annak lakosságáról.
Végezetül engedjék meg, hogy gyönyörű őszt kí-
vánjak Önöknek. Hogy a járványhelyzet várható 
romlását és a fenyegető intézkedéseket is együtt, a 
legnagyobb egészségben és gond nélkül vészeljük 
át. Szeretném biztosítani önöket afelől, hogy annak 
ellenére, hogy az intézkedéseket a gyakorlatban 
applikáljuk, tudatosítjuk a szociális kontaktus és a 
járvány következményeinek fontosságát. Tudatosí-
tanunk kell azonban, hogy a jogállam a törvények 
és kormányrendeletek betartásán áll vagy bukik. 
A demokratikus társadalom saját döntése alapján 
választ vezetőket, akik irányítják az országot. Igen 
nem mindig vagyunk elégedettek, nem mindig úgy 
alakul, ahogy szerettük volna, de épp ez az, amit 
választójogunk érvényesítésével élve befolyásolha-
tunk, pl. egy referendumon. Ez okból kérem Önö-
ket, legyenek türelmesek és elnézők a járványelle-
nes intézkedések betartásában, melyek sajnos, nagy 
mértékben rányomták bélyegüket életünkre. 
Minden jót kívánok Önöknek, és hiszem, hogy 
együtt mindennel megbirkózunk.

Mgr. Oliver Berecz

Helyi referendum – a lakosság 
tájékoztatása

2021. szeptember 4-én szombaton sor került a he-
lyi népszavazásra, melyet Tornóc község képvi-
selőtestülete hirdetett meg a 237/2021-es határozat 
alapján. 
A referendumon a Tornócon állandó lakhellyel 
rendelkező lakosoknak erre a kérdésre kellett fe-
lelniük: „Egyetért a szemétfeldolgozó (CCE) Šaľa 
megépítésével járásunkban?” 

A választók jegyzékébe 2 232 választásra jogosult 
személyt írtak be.
Ebből 434 választásra jogosult adta le a szavazatát, 
mely 19,44 %-os részvételt jelent. A szavazatok kö-
zül 431 volt érvényes.
64 választásra jogosult személy felelt IGEN-nel, 
367 pedig a NEM választ jelölte meg.
A helyi referendum nem érvényes, mivel a vá-
lasztásra jogosult szavazók legkevesebb 50 %-a 
nem vett részt rajta.
                                           I. Mesárošová
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A képviselőtestület ülése
A képviselőtestület 22. ülésére 2021. június 21-én került 
sor. A képviselők Tornóc Község 2020-as zárszámadását fenntartások 
nélkül tudomásul vették. Mint azt a pénzügyi-, vállalkozói- és vagyon-
kezelési bizottság elnöke elmondta, a község a nehéz időszakban 
is nagyon jól gazdálkodott. A gazdálkodás eredménye 188.215,88 Є 
többlet lett. A képviselők hasonlóképpen tudomásul vették  2021 első 
negyedévi gazdálkodásának elemzését. Elfogadták a község általá-
nos érvényű rendeletét a helyi referendum megrendezéséről, mely a 
község ún. kötelező dokumentuma, tehát a községnek el kellett fogad-
nia egy ilyen rendeletet.
A bérleti szerződések meghosszabbítására minden bérlő beadta a kér-
vényt, akik szerződése a községi lakásokban június 30-ig véget ért. 
Minden bérlő rendesen dokumentálta a bevételeit is. A képviselőtes-
tület minden érintett kérvényét egy évvel meghosszabbította, kivéve 
egy bérlő hölgyet, akinek problémája volt a bérleti díj megfizetésével. 
Neki 6 hónapra hosszabbították meg a szerződést. A bérlakások kér-
vényezőinek várólistáját a lakás-, szociális- és egészségügyi bizottság 
véleményezte, tagjai megvitatták a várólistát, megismerkedve minden 
szükséges ténnyel. Három kérelmezőt utasítottak el, mert nem telje-
sítették az előírt feltételeket. A képviselők elfogadták a várólistát a 2. 
félévre.
A képviselők elfogadták továbbá Tornóc község nevezetességeinek 
jegyzékét. A következő programpont a referendum kihirdetéséről szóló 
javaslat volt. A polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület elő-
ző ülésén a képviselők már beszéltek a referendumról, ennek célja 
megtudni az emberek véleményét a szemétfeldolgozó (CCE Šaľa) 
megépítésével kapcsolatban. Ez egy olyan dolog, amely hosszú távon 
befolyásolja a község életét A községi hivatal elküldte az anyagokat, 
a referendum időpontját szeptember 4-re tűzte ki, mert a népszava-
zásnak a kihirdetéstől számítva 90 napon belül kell megvalósulnia. 
A képviselők javaslatot tettek a helyi bizottságra és három póttagra. 
PaedDr. Suba, PhD. megkérdezte, minek a referendum, ha az előző 
képviselőtestületi ülésen elfogadták a határozatot, hogy a község nem 
ért egyet a megépítéssel. A polgármester azt felelte, hogy az álláspont-
ba a községi hivatal belefoglalta, hogy kiegészítik a helyi referendum 
eredményeivel.
R. Szabó, a községi rendőrség parancsnoka hosszú idő óta munka-
képtelen, ezért a polgármester élt a lehetőséggel, melyet a KR alap-
szabályzata ad, hogy a parancsnok helyettesévé Gabriel Réső hadna-
gyot nevezzék ki. A képviselők a javaslatot elfogadták. A „beérkezett 
posta” pontban a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
csomagszállító társaság kérvényezte a községnél egy telek bérbevé-
telét, melyre önkiszolgáló automatát helyeznének el a csomagok ki-
adására és 1 Є összeget kínált fel az egész használati időre. A községi 
hivatal ezt problematikusnak tartja, a telek bérbevételére  lehetőség 
van nyilvános versenytárgyalás által vagy különleges elbírálás alap-
ján. A kérvényt a pénzügyi, vállalkozói- és vagyonkezelési bizottság 
tagjai is megvitatták, foglalkoztak a gazdasági rentabilitással, mert a 
nyilvános közbeszerzést a regionális sajtóban is publikálni kell. Az ár 
nem magas, nincs is szó lukratív telekről, ezért a községi hivatal olyan 
árat javasolt, mely az ingatlanadó összegéből adódik, ez esetben 1,26 
euró lenne egy évre. Javasolta a képviselőknek, gondolják meg, a köz-
ségnek érdeke-e e célból bérbe adni a telket, bár ez hozzáadott érték 
lenne a lakosoknak, s arról is döntsenek, hogy szándék vagy verseny 
legyen-e.
PaedDr. Suba, PhD. megállapította, hogy vállalkozói aktivitásról van 
szó, ilyen társaság sok van, s ha a község enged az egyiknek, akkor 
a másiknak is engedni kell. A polgármester megemlítette, hogy csupán 
a hirdetésekkel kapcsolatos esetleges költségekről van szó, de szóba 
jöhet több társaság megszólítása is. A képviselők a bérlési lehetőséget 
nyilvános versenytárgyalás által javasolják előkészíteni.
A község külterületén lévő Szent Tekla szobor a község egyik neve-
zetessége, mely a szentet ritka módon ábrázolja. A szakemberek vé-
leménye szerint a szobron  alaposan nyomot hagyott az idő vasfoga, 

az időjárás viszontagságai tönkretették, s ha nem kerül sor a javításra, 
károsodása visszafordíthatatlan lesz. A „Ha nem bírod, gyorsíts – Keď 
nevládzeš, pridaj...” polgári társulás eredetileg dotációt kért a község-
től a felújításhoz, de a képviselők úgy döntöttek, a község saját költ-
ségvetéséből hozza rendbe, s ezt ülésükön el is fogadták. A vitában 
ennél a programpontnál Ing. Hlavatý arról tájékoztatott, hogy a re-
konstrukcióról a kulturális örökség védelmével foglalkozó bizottsággal 
is beszéltek, s ő önkéntes adakozás meghirdetését javasolta. Szerinte 
ezzel a rekonstrukció társadalmi értékű lenne, mert mindenki, akinek 
szívügyei a műemlékek, személyesen is hozzájárulhatna s kivehetné 
részét a szoborfelújításából. Ezért javasolta a gyűjtés meghirdetését. 
Ing. Gašpierik megkérdezte, hogy a község is hozzáfizet-e, ha nem 
jön össze elég pénz a gyűjtésből. Ing Hlavatý azt felelte, a község 
megfizeti a felújítást, s esetleg a gyűjtésből refundálja, visszafizeti azt. 
E gyűjtés meghirdetéséről községi újságunk előző számában tájékoz-
tattunk.
Július 1-től községünkben kötelező a biológiailag lebomló konyhai hul-
ladék osztályozása, ezért a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldást 
kerestük. A község barna konténereket vásárolt e hulladék tárolására, 
s el is helyezte őket. Minden lakosnak lehetősége nyílik a községházán 
kosarat és 25 lebomló zacskót átvenni, melyekben az e típusú hulla-
dékot likvidálhatja. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
község szeretné rendezni néhány telek ügyét, melyben résztulajdona 
van. Ennek rendezésével egy jogászt bíztak meg, s a képviselők arról 
vitáztak, milyen összeget ajánljanak fel ezen telkek tulajdonosainak. 
Mint azt a községi hivatal elöljárója közölte, a törvény nem taglalja, 
hogyan jut a község a vagyonához, de kell, hogy a  közforrásokkal való 
gazdálkodás célirányos legyen és a község javát szolgálja.
Már régóta szóba került egy urnakert létrehozása a helyi temetőben. 
Van néhány lehetséges megoldás, a község tanulmányokat dolgozta-
tott ki ezzel kapcsolatban, s az urnakertet a községi költségvetésbe is 
belefoglalták. A községi hivatal még ez év folyamán szeretné megépí-
teni az urnakertet, csak el kell dönteni, hol lesz elhelyezve. Az egyik 
lehetőség a hátsó kapunál az állomás felé, a másik pedig a nyárfasor 
mögött. A polgármester a pontos lokalitásokat a képviselőknek egy 
prezentációban mutatta be, mely magába foglalta a zöldövezetet, az 
urnafalat és azok elhelyezését. R. Hrabovský képviselő azt javasolta, 
hogy az urnakert létrehozása széleskörű vita tárgyát képezze a képvi-
selőtestület bizottságaiban.
A vitában K. Tusková az Iskolatanácsba való választásokról tájékoz-
tatott, Ing. Hlavatý ismertette a képviselőkkel, hogy 2021. május 5-én 
összeült a bizottság, mely a 357/2004-es, közhivatalt betöltők védel-
méről szóló törvény betartását figyeli. Tagjai megállapították, hogy a 
falu polgármestere rendben, a törvény által meghatározott időben be-
adta a funkciókról, állásokról, tevékenységről és vagyonviszonyokról 
szóló jelentést. A jelentés rendben ki volt töltve, a bizottsági tagoknak 
az „egyéb bevételeket” illetően voltak kérdéseik. Mivel a polgármester 
a hivatalban volt, behívták, és ő elmagyarázta, hogy ez  jutalom az or-
szágos tesztelés első fordulójáért, ahol mint egészségügyis dolgozott, 
és szerződést írt alá a rózsahegyi katonakórházzal. A jelentést a múlt 
évivel összehasonlítva megállapítást nyert, hogy minden rendben van. 
Magát a jelentést a község weboldalán tették közzé és bárki számára, 
akit érdekel, hozzáférhető. Ing. Hlavatý tájékoztatott arról is, hogy a 
kulturális értékeket védő bizottság is összeült, itt javaslat hangzott el a 
község címerével kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt, mikor a községbe 
került ThDr. Solčiansky, az a megtiszteltetés érte, hogy köszönthette 
őt, így egy nem hivatalos beszélgetésen a plébános elmondta, hogy 
a címer nagyon meglepte és nem tartja megfelelőnek. Ing. Hlavatý 
közölte, hogy ő sem azonosult soha ezzel a címerrel, s Anton atyát 
széles látókörű embernek, tartja, szeretett volna vitát javasolni a köz-
ség címeréről.
Ing. Hlavatý a községi rendőrség parancsnokának jelen lévő helyette-
sére apellált, hogy a KR tagjai, mint objektív felelősséget, oldják meg 
a parkolást, s biztosítsák be, hogy utaink biztonságosak legyenek. 
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A képviselőtestület ülése
R. Hrabovský képviselő érdeklődött, van-e lehetőség a fák egészsé-
gi állapotának felmérésére - három héttel ezelőtt egy fa kidőlt - s rá-
kérdezett a szúnyogirtásra is. A polgármester azt felelte, hogy a fák 
egészségi állapotának megítélését rendszeresen megrendelik, csak ki 
kéne jelölni azokat, melyek leginkább veszélyeztetik az egészséget és 
a vagyont. Ami a permetezést illeti, nem csak a szúnyogok pusztul-
nak el, hanem a hasznos rovarok is. És a szúnyog 5 kilométert re-
pül, ha Vágsellyén és Sókszelőcén nem permeteznek, mi a helyzetet 
nem tudjuk megoldani. Végezetül a község főellenőre előterjesztette a 
második félév ellenőrző tevékenységének tervét, melyet a képviselők 
tudomásul vettek.
A képviselőtestület 23. ülése 2021. szeptember 13-án 
zajlott. Bevezetőben a község elöljárója tájékoztatta a képviselőket a 
község gazdálkodásáról az 1. félévben, az eredmény 315.398,53 euró 
többlet. A bérleti szerződések meghosszabbítását 3 bérlő kérte az 1. 
számú lakóházból, kettőnek a szerződését 2023.9.30-ig hosszabbítot-
ták meg, egynek pedig 2022.6.30-ig. A javítási és karbantartási fond 
alapvető pénzügyi forrást képez a lakóházaknál a javítások, karbantar-
tás, felújítás, korszerűsítés és egyéb törvény adta célok megvalósítá-
sára. A működtetési alap érvényes alapelveit 2012-ben fogadták el, de 
a karbantartások, javítások többe kerülnek, a munkák minősége nem 
kielégítő, az épület is öregszik, ezért a karbantartási és javítási alap-
hoz való hozzájárulást növelni kellett. A képviselők 0,2 %-os növelést 
fogadtak el, ami egy lakásra havonta 5,51 eurót jelent, 2021.11.1-től.
A képviselők elfogadták a közbeszerzés kihirdetését a Fütyülő sor és 
a Szövetkezeti utca aszfaltozására.  Megbízták a polgármestert, hogy 
írjon ki nyilvános közbeszerzést a község tulajdonában lévő telekre, 
ahol önkiszolgáló automatát szeretnének elhelyezni csomagkiadásra, 
de egyéb szolgáltatások is lehetnének itt. Megvitatták a falu fejlődé-
sének lehetőségeit, nő az esetek száma, amikor a developerek és a 
lakosok a kertekben akarnak családi házat építeni, az váltotta ki a vitát, 
hogy megengedni vagy nem megengedni az ilyen építkezéseket. Félő, 
hogy ilyen nem ellenőrzött építkezésekkel utcák labirintusa alakul ki, 
mely megbontja a község vidéki jellegét. A területileg nagyon szétszórt 
építkezés költséges és az infrastruktúra invesztíciója szempontjából is 
problematikus. A vita eredménye egy új lokalitás kijelölésére alkalmas 
helyre tett javaslat volt, mely családi házak építésére szolgálna, és ami 
a község területfejlesztési tervének is megfelelne. 2009 óta húzódik 
a Horný Jatov-i lakosok ivóvízproblémája, ezt a Farma Jatov biztosí-
totta. 2020-ban azonban közölték, hogy a 2021. januárt 1-től a helyi 
lakosok számára vizet biztosító vízforrást leállítják. A Farma Jatov-val 
folytatott széleskörű tanácskozásoknak köszönhetően ezt egy évvel 
meghosszabbították, s megegyeztek a víztartály és az alatt lévő telek 
megvásárlásában is. A közös képviselőtestület elfogadta a megvásár-
lást négyzetméterenként 1 euróért, a víztartályért szintén 1 eurót fizet 
a község. Az Új Tornóc-i telek tulajdonosa a községi hivatalhoz fordult, 
szeretné eladni a telkét üzemegységek építésére. A telek a kataszter-
ben szántóterületként szerepel, a területfejlesztési tervben is nagyobb 
szántóterület, de feltételezhető, hogy ha elkezdődik a kerülőút építése, 
nő majd iránta az érdeklődés üzemegységek vagy raktárak építése 
céljából a falu ezen részein. A képviselők ezt tudomásul vették.
Községi ingatlan vagy telek megvásárlására kérvényt nyújtott be R. 
Láng, V. Takács és O. Ladičová. Mindhárom esetben olyan telekről 
van szó, melyet ők használnak, rendben tartanak. Láng úr kérvényéből 
nem derült ki, mekkora területről van szó, ezért a képviselők azt aján-
lották, hogy kérvényéhez geometriai tervet is csatoljon. V. Takáč és O. 
Ladičová 20 illetve 29 m2 -es telek megvásárlását kérte, s a községi 
képviselőtestület, mint különleges elbírálásnak megfelelő esetet, jóvá-
hagyta a kérvényt. Társtulajdonosi telekbérlést kínál fel a községnek 
Andrášik úr is, a képviselőtestület ezt a telekvásárlást nem hagyta jóvá. 
Mgr. Berecz tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hornojatovčan polgári 
társulás anyagi segítséget kért a Horný Jatov-i Szent László templom 
tetőszerkezetének javítási munkálataira. Ennek a templomnak nincs 
tulajdonosa, s a polgári társulás azon fáradozik, hogy megakadályozza 

teljes pusztulását. A Szent László templom községünk nevezetességei 
között is szerepel, s a falunak meg kellene védeni  ezeket a műemlé-
keket, megtartani őket a jövő generáció számára, mondta a polgár-
mester. A képviselőtestület 1000,- Є összeget hagyott jóvá a község 
költségvetéséből a javítás költségvetésének benyújtása után.
A vitában a polgármester szólalt fel, aki közölte, hogy a képviselőknek 
szétküldték az urnakert elhelyezésének vizualizációját a temetőben, 
a bizottságokban folytak a megbeszélések, ahol a környezetvédelmi-, 
közlekedési-, építkezési- és mezőgazdasági bizottság tagjai csakúgy, 
mint a pénzügyi-, vállalkozói- és vagyonkezelő bizottság tagjai mege-
gyeztek abban, hogy az urnakert a temető bejáratánál, a ravatalozó 
előtti térségben legyen. Ezután a polgármester tájékoztatott a helyi 
referendum eredményeiről, s arról, hogy lehetőség nyílt egy nem ha-
gyományos emléktárgy elkészítésére, eurobankjegy formájában nulla 
értékkel, melyen a község néhány nevezetessége lenne látható. A 
polgármester elmondta, hogy a községi hivatal egy tervezőt szólított 
meg az egykori plébánia épületének rekonstrukciójával kapcsolatban, 
ahová a felújítás után a községi hivatal költözne be. A jelenlegi közsé-
gi hivatalban egészségügyi központ és gyógyszertár lenne, mert ez a 
gondozói szolgáltatások háza szempontjából, közelségét  tekintve is 
előnyös lenne. A község a mostani községi udvaron kisméretű laká-
sokat is tervez szeniorok részére. R. Hrabovský javasolta a fekvőre-
ndőrök szélességének átértékelését, figyelmeztetett a Major utca és 
a Főutca kereszteződésében kialakult helyzetre. A polgármester azt 
válaszolta, hogy a retardérokat le lehet szűkíteni, a közlekedésben 
komplikációt a műszaki részleg vezetésében beállt változás okozott, 
de ezt közlekedési jelzőtábla elhelyezésével oldják majd meg. Hrabov-
ský úr érdeklődött afelől is, hogy nem tervezik-e a futballpálya leka-
szálását. A polgármester azt mondta, úgy tudja, hogy biodiverziós rét 
létesítését tervezik rajta. K. Tusková megállapította, nagyon örül, hogy 
megkezdődik a régi plébánia rekonstrukciója, hogy a község nem fog 
megszólításokra, felajánlásokra várni, hanem saját forrásit használja 
fel erre. Tájékoztatott továbbá, hogy a tanév kezdete zökkenőmentes 
volt, az első osztályba 25 gyerek lépett, így két osztályt nyithattak. Az 
iskolát összesen 177 tanuló látogatja, az óvodába 69 gyerek jár, közü-
lük 26 iskola előtt áll, ezért érdekelné, hol tart az óvoda kapacitásbőví-
tési projektje. A polgármester elmondta, hogy ezt a tervezetet a község 
extern managementtel oldja meg, s indul a verseny a kivitelezésért. 
K. Tusková elmondta, hogy végre elkészült az iskola biológiai-kémiai 
szaktanterme, és saját pénzből olvasócentrumot is kialakítottak. A pol-
gármester tájékoztatott a felhívásról a kultúrház berendezésére, belső 
változtatásaira és a nyílás-zárók cseréjére vonatkozóan, a községi hi-
vatal projektdokumentáció kidolgozását kérte. Ing. Rábek afelől érdek-
lődött, hány gyermeket vehetnek fel az óvodába, Ing. Hlavatý elmond-
ta, hogy a plébánia rekonstrukciójával a község gyönyörű térségekhez 
jut, végre méltó eskető terme is lesz. Ing. Rábek azt kérdezte, hogy 
a paplak alatti telkeket nem lehetne-e a kerületi hivatal segítségével 
rendezni, hogy az egyház ne fizessen rá egy adminisztratív hiba miatt, 
ahogy a múltban történt. A polgármester válasza az volt, hogy a köz-
ségnek a törvény értelmében kell eljárnia, s ha erről a problémáról már 
20 éve tudtak, akkor rég meg kellett volna oldani.
A vitába falunk egykori lakosa, Mezei úr is jelentkezett, azt javasolta, 
hogy a területfejlesztési tervhez urbanisztikai tanulmányokat is ki kel-
lene dolgozni, ez lehet, hogy segítene a telek ésszerű rendezésében, 
a hangsúlyt a tulajdonosokkal való kommunikációra fektette. Rákér-
dezett a kommunikációs lehetőségekre a község jelentős épületeinek 
tulajdonosaival. A területfejlesztési tervbe regulatívát kellene beledol-
gozni, hogy a dokumentációk és a javaslatok jóváhagyását építész 
végezze. A község így elkerülné a nem megfelelő beavatkozásokat az 
épületekbe és azok homlokzatába. Emlékszoba létrehozását is java-
solta, mely dokumentálná a falu történetét. A polgármester elmondta, 
hogy a község tervez emlékszobát a régi paplak épületében. Továb-
bi információkat érdeklődés esetén weboldalunkon 
találhatnak.             I. Mesárošová
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A falu életéből

Társadalmi rovat
      Gratulálunk a jubilánsoknak
  Valéria Horváthová
  Anna Nagyová
  Viola Kumanová
  Alžbeta Hambalková
  Brigita Lencsésová
  Ladislav Tóth
  Ladislav Špánik
  Karol Bakoš
  Michal Székházi
  Vlasta Keszeliová
  Ondrej Gulyás
  Anna Karátsonyová
  Mária Šupenová
  Štefan Malko
  Marta Szovicsová
  Gizela Zuzáková
  Anna Zelenková
  Karol Kollár
  Viliam Gyurík
  Ladislav Jobbágy
  Anton Klincko
  Magdaléna Puterová
  Viliam Marček
  Viktória Vaníková
  Újszülöttek
  Natália Hlavatá
  Sabrina Kováčová
  Timotej Vižďák
  Adam Mitlík
  Melánia Svíbová
  Ema Mráziková
  Nina Sobotová
  Házasságot kőtöttek
 Tomáš Szmek és Lenka Iványiová
  Tomáš Iványi és Ivana Haviarová
  Viktor Molnár és Kristýna Kunderlíková
  Vojtech Blau és Oľga Pitoniaková
  Jaroslav Bakoš és Etela Rudická
  Patrik Rehák és Emily Zsáková
  Nikolas Sztojka és Viola Stojková
  Tomáš Franko és Simona Miháliková
   Elhunytak
  Ivan Legner, 52-éves
  Agneša Kebová, 55-éves
  Zita Petrovicsová, 75-éves
  Gabriela Mesárošová, 89-éves
  Irma Holosová, 80-éves
  Miloš Krajčík, 64-éves
  Jozef Boháč, 85-éves
  Milan Javůrek, 66-éves
  Valéria Takáčová, 65-éves
  Jozefína Lobodášová, 82-éves
  PhDr. Katarína Alaksová, 69-éves
  Irena Fülöpová, 85-éves          

Búcsú 2021
A búcsú az az ünnep, mely szorosan összefügg s templom fel-
szentelésének dátumával, esetleg a templom patrónusával. 
Urunk Színeváltozásának ünnepe, mely templomunk nevét is 
adta, a római-katolikus egyház jelentős ünnepei közé tartozik.

Ez évben a bú-
csúra közsé-
günkben augusz-
tus 8-án került 
sor, s a főként 
tömegrendezvé-
nyeket érintő jár-
ványügyi intéz-
kedések nehéz 
időszaka után 
az év első társa-
dalmi-kulturális 
r e n d e z v é n y é t 
épp búcsú szom-

batjára szerveztük.
12 órakor a kultúrház udvarán elkezdődött a Tornóci Fakanál 
gulyásfőző verseny. A 6. évfolyamba 9 csapat nevezett be, akik 
a katlanok körül sürögtek-forogtak. A helyzetre való tekintettel 
a csapatok számát limitálni kellett, s nagyon sajnáljuk, hogy több 
érdeklődő nem kapcsolódott be. Minden csapat becsületesen dol-
gozott. A zsűri tagjai: Mgr. Vargová, a községi hivatal elöljárója, 
Norbert Szikora, a Dynamo Tornóc „A” csapatának vezetőedző-
je, Gabriel Száraz, gasztronómiai vállalkozó és Jozef Popelka, a 
Pepper Inn ven-
déglő tulajdono-
sa és főszakácsa. 
Munkájuk nem 
volt egyszerű, 
de hosszú és igé-
nyes döntés után 
sikerült kihirdet-
ni a győzteseket. 
A harmadik he-
lyen Mária Banda 
a Vágról végzett, 
a második a helyi 
önkéntes tűzol-
tók csapat volt, az első díjat pedig a Csemadok Tornóci Alapszer-
vezetének csapata szerezte meg.
Az eredményhirdetést és a tárgyi jutalmak átadását zenés fellépé-
sek követték. A közönségnek bemutatkozott a surányi Weekend 
zenekar, mely tramp-  és country dalokat adott elő. A tornóci 
Shock Band ismert népszerű dalokat játszott saját feldolgozásba, 
két év utáni visszatérésüket a közönség nagy tapssal fogadták. 
Már rendes sötét volt, mire pódiumra lépett az Atlantic4ever for-
máció, mely énekre és táncra invitálta a jelenlévőket.
A búcsú szombat jó alkalom volt arra, hogy végre együtt üldö-
géljünk és szórakozzunk barátainkkal, ismerőseinkkel. Örülünk, 
hogy eljöttek s velünk együtt élvezték a kellemes ünnepi hangu-
latot. Köszönet önöknek, a szervezőknek és mindenkinek, aki 
bekapacsolódott a rendezvénybe. Rokonszenvüket  köszönjük.                                                   
I.Mesárošová
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A falu életéből
„Szív a természetnek“

Nemrég főterünkön egy piros fémszív jelent meg, 
melynek esztétikai értéke mellett hozzáadott értéke 
is van. Gyűjtőedényként is szolgál, PET üveg ku-
pakokat lehet belerakni, mint osztályozott szeme-
tet, s végül ezek leadásával 
olyannak segítenek, aki rá-
szorul. Épp ez a piros szív 
inspirált minket, hogy ren-
dezvényünknek a „Szív a 
természetnek” nevet adjuk, 
s mindazok számára ren-
dezzük meg, akiknek nem 
közömbös az életkörnyezet.
Szomorú adat, hogy ez év 
július 29-hez az emberiség 
minden természeti forrást 
kimerített, melyet a bioszfé-
ra egy év alatt pótolni képes. 
Szlovákia ezeket a forrásokat már jóval régebben, 
május 13-án kimerítette. A környezet- és termé-
szetvédelem egyik legfőbb prioritásunk kell, hogy 
legyen, ezért is döntöttünk úgy, hogy megrendez-
zük az akciót, melynek célja a tudatosság növelése 
olyan fontos témákban, mint a hulladék, annak osz-
tályozása, tárolása, források 
kitermelése, melyekből tár-
gyakat készíthetünk, élel-
miszerek kitermelése, me-
lyeket aztán átutaztatunk a 
fél világon, hogy a megje-
lölt országba érkezzen, és 
ökológiai lábnyomokat ha-
gyunk magunk mögött. Ma 
már mindannyian tudjuk, 
hogy szükség van a visel-
kedés megváltoztatására, a 
termelés és fogyasztás terén 
is, hogy csökkenteni tudjuk 
a produkált szemetet.
De nem csak a meglévő problémákra akartunk rá-
mutatni, hanem játékos formában, játékok és ver-
senyek által elmagyarázni a gyerekeknek az ember 
és a környezet összefüggéseit, de a felelősséget is, 
melyet az ember táplál az őt körülvevő környezet-
tel szemben. Megszólítottuk a község szervezeteit, 
egyesületeit, bevontuk a nyugdíjas-egyesület tag-
jait, a horgászokat, méhészeket, iskolát, óvodát. A 
nyugdíjasok alkotóműhelyeket készítettek elő, a 
gyerekek mézeskalácsot díszíthettek, megnézhették 
a kosárfonást, a szövést és a szalvétatechnikát. A 
méhészek üvegkaptárat hoztak, a jelenlévők közül 
sokan csak most láttak először méhkirálynőt. Sok 
érdekességet meséltek a méhek életéről, mézet és 
belőle készült termékeket kínáltak kóstolásra. Hor-
gászaink azon halak képeit, preparátumait hozták 
el, melyek vizeinkben élnek, és horgászeszközeiket 

is bemutatták. Az iskolából Mgr. Majka  Pešková és 
Katka Tusková képeket és játékokat készítettek elő 
a gyerekeknek, s tanították őket, hogyan kell osztá-
lyozni a szemetet. Mgr. Monika Ábrahámová a ki-
csiknek és nagyoknak tanulságos kvízt szervezett, 

ahol különféle kérdésekre 
feleltek. Ezen kívül meg-
mutatta az érdeklődőknek, 
hogy készíthetünk öreg 
trikóból ökológiai táskát. 
A kérdésekre jól felelő, sze-
metet osztályozó, fatönköt 
átugró gyerekek minden 
állomásnál pecsétet kaptak. 
Öt pecsétért megkóstolhat-
ták a finom palacsintát, me-
lyet Irenka Lángová sütött, 
amit nagyon köszönünk.
A Slack line egy új sport, 

szabadidős aktivitás, ahol hevederre szabadon kife-
szített kötélen kell egyensúlyozni. A gyerekek Ing. 
Gabriel Bergendi felügyeletével kipróbálhatták, 
meg tudják-e tartani testük egyensúlyát kötélen já-
rás közben. 
A gyerekeknek a nyugdíjas egyesület elnöke, Jola-
na Hečová olvasott interaktív mesét. Ezután Mgr. 

Oliver Berecz polgármester 
segítőivel meggyújtott 40 
gyertyát, és egy történetet 
mondott el a gyerekeknek 
az élővilág kihalásáról. 
Mindegyikükért kijött egy 
gyerek és elfújt egy égő 
gyertyát. Végül már csak 
egy utolsó gyertya égett, 
mely a történet szerint a 
reményt jelképezi. Ez a re-
mény épp maguk a gyere-
kek…
Az ökológiai irányultságú 

rendezvény végén minden gyerek kis segítséggel 
emlékhársfát ültetett, melyet  táblával jelöltek meg, 
ami erre az ünnepélyes napra emlékeztet majd.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített a nem 
mindennapi esemény megszervezésében, elsősor-
ban a képviselőknek, Ing. Monika Ábrahámová-
nak, Katarína Tuskovának, a sport-, iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság tagjának, Martin 
Hajdúnak köszönjük a hangosítást, melyet a falu 
rendezvényein mindig szívességből csinál. Köszön-
jük a nyugdíjas egyesület tagjainak, az iskolának, 
a méhészeknek, horgászoknak, Ing. Bergendinek 
és mindenkinek, aki  gyermekével együtt eljött. Te-
kintettel a rendezvény visszhangjára, hisszük, hogy 
azok közé küzdi fel magát, melyeket minden évben 
megrendezünk.
I. Mesárošová
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A falu életéből
A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

      a játszótéren  lecseréltek néhány elemet

       a legkisebbek új hintákat kaptak

a főtéren nem lehet nem észrevenni a piros szívet, 
mely kupakok gyűjtésére szolgál

segítettek az elesett katona sírjának rendbetételé-
nél   is            Boris Adámek

... jelentés az iskolapadból
A szünidő alatt sem henyéltünk…
…amíg tanulóink pihentek és erőt gyűjtöttek a vakáció 
alatt, mi pedagógusok, iskolai alkalmazottak és néhány 
diák a Tornóci Községi hivatal alkalmazottaival karöltve 
nem lustálkodtunk, hanem a tanévkezdésre egy kis megle-
petést készítetünk elő. A községnek sikerült megvalósítani 
a biológia-kémiai szaktanterem felújítását. A többfunkciós 
tanterem rekonstrukciójára a község 51.712,08 Є dotációt 
szerzett a szociális fejlesztésre szolgáló európai alaptól, 
6.083,77 eurót a Szlovák Köztársaság állami fejlesztéséből, 
a község pedig 3.041,89 euróval finanszírozta a rekonst-
rukciót. Nem csak egy felújított tantermet, hanem számos 

segédeszközt 
is kaptunk. 
Ha figyelték a 
2020/2021-es 
tanév végének 
t ö r t é n é s e i t , 
biztosan ész-
revették, hogy 
az alapisko-
lánk bekap-
csolódott a 
M o d e r n e b b 
iskola pro-

jektbe is. Sajnos, a projekt megvalósításához nem sikerült 
pénzt szereznünk, de mert nagyon tetszett, szerettük volna 
legalább egy részét megvalósítani. Természetesen csak any-
nyit, amennyit anyagi lehetőségeink engednek. Tehát a szü-
nidő vége után a tanulók használni kezdhetik az új olvasó-
centrumot. Vásároltunk új könyvespolcokat, ülősarkokat, 
szőnyeget és pódiumost is készítettünk. Interaktív tábla is 
van itt, tehát ezt az olvasócentrumot elsősorban a szlovák 
nyelv és irodalom és az angol nyelv oktatására, valamint be-
szélgetésekre, versenyekre, író-olvasó találkozókra és szak-

köri tevékeny-
ségre fogjuk 
használni. A 
p r o j e k t b e n 
pihenőzónát 
is terveztünk 
minden osz-
tálynak. Ezt 
még nem si-
került megva-
lósítani, csak 
egy osztály-
ban az osztály-

főnöknek köszönhetően. A Tornóci Alapiskola Igazgatósá-
ga ez úton fejezi ki köszönetét a község alkalmazottainak 
az iskola és óvoda termei és az ebédlő kifestéséért, a vízve-
zetékcső megjavításáért, mely mintha direkt repedt volna 
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A nyugdíjas egyesület életéből
A hónapokig tartó, szigorú karantén után 2021.6.7-
én először „korona utáni” pikniket csináltunk a 
szabad ég alatt a kultúrház udvarán. A szép időt 
petang játékra és versenyre használtuk ki. E ver-
seny iránt nagy az érdeklődés, hiszen a petang 
kiváló relax nekünk, időseknek, mert rekreációs 
szinten nem megerőltető. 2021.6.14-én volt a má-
sodik találkozásunk, akkor 
is petangot játszottunk, 
tornáztunk Lindával, és 
megkóstoltuk a sok fi-
nomságot, amit tagjaink 
készítettek, de főleg annak 
örültünk, hogy hosszú idő 
után találkoztunk és elbes-
zélgettünk. 
Hisz az a cél, hogy talál-
kozzunk, köszöntsük egy-
mást és beszélgessünk. 
Első csodás akciónk jubi-
láló tagjaink születésna-
pjának megünneplése volt, akik még 2020-ban 
ünnepeltek, de a járvány miatt tevékenységünk 
szünetelt. 2021.6.28-án azonban megemlékeztünk 
tagjaink születésnapjáról, s azok előtt is tisztele-
gtünk, akik örökre itthagytak bennünket. Ez na-
gyon sikeres akció volt gyönyörű programmal, 
Simonka Ešeková és Lilika Abrahámová bemutat-
ták nekünk művészetüket. Hečová asszony ünne-
pi beszéde után Mgr. Oliver Berecz polgármester 
gratulált a jubilánsoknak, virágot és ajándékot 
adott át nekik. Ezt követte a zenés-énekes szóra-
kozás Tégenová asszony „billentyűs”kíséretével. 
2021.7.7-én Felsőleszétébe (Podolie) kirándultunk, 
ahol megtekintettük a miniatűr parkot, mely a kis 
modellek, vár-rekonstrukciók, kastélyok, templo-
mok, híres családi házak „királysága”. 
Nem egész egy héttel utána találkoztunk a jubi-
lánsokkal, akik 2021 első felében ünnepeltek. Ez 

a rendezvény is nagyon jól sikerült, ünnepi bes-
zédet és köszöntőt a községi hivatal képviselője, 
Katka Tusková mondott, s a műsor is gyönyörű 
volt. A zenét és éneket Karol Horváth szolgáltat-
ta, s mi nagyon jól szórakoztunk ifjúkorunk slá-
gereinél és a mostani zenéknél is. 2021.8.14-én két 
akciónk is volt, kirándulást szerveztünk Oroszlá-
nyba a falunapra, s a Láng-udvarban a REBEL 
RUN rendezvényen is jelen voltunk, ahol Marta 

Petrovičová mézeskalácsai 
nagy sikert arattak. A gye-
rekek maguk díszítették, s 
utána el is fogyaszthatták. 
Katarína Zemková a ko-
sárfonást mutatta be. Ami 
a sportot illeti, két sport-
játékon is részt vettünk: 
Močenokban a szeniorok 
járási sportjátékain, ahol 
gránátdobásban távolba 
az első helyet, célba dobás-
ban pedig a harmadik he-

lyet szereztük meg. Összesítésben a harmadikok 
lettünk. A szeniorok Érsekújvárban megtartott 
kerületi sportjátékain két második helyet szerez-
tünk  légpuskalövészetben és gránátdobásban 
távolba. Alkotóműhelyeinkkel hozzájárultunk a 
községi hivatal által rendezett sikeres akcióhoz 
is, Petrovičová mézeskaláccsal, Zemková kosár-
fonással, Súdorová szalvéta-tehnikával, Hečová 
pedig meseolvasással. A gyerekek körében min-
dezeknek nagy sikerül volt, s nagyon elégedettek 
vagyunk, hogy kicsit hozzájárulhattunk ehhez a 
csodás rendezvényhez.
Hisszük, hogy ez a találkozásunk nem az ez évi 
utolsó volt, s bízunk benne, hogy a helyzet javul 
és az elkövetkező időszakban majd úgy tudunk 
találkozgatni, ahogy azt megszoktuk.

Jolana Hečová

el, veszélybe sodorva a tanévkezdést. Az iskola-
gondnok és a fiúk a községről mindent megtet-
tek azért, hogy a kis elsősök szeptember 2-án 
beülhessenek az osztályuk padjaiba. Köszönjük 
a szülői tanácsnak, hogy új szekrényeket vásá-
roltak a felső tagozatosok osztályaiba és szőnye-
geket az alsó tagozatosoknak.
Katarína Tusková

A 2021/2022-es tanév megnyitása
A szünidő véget ért. Szinte észre se vettük, elér-
kezett az új tanév kezdete. Türelmetlenül vártuk 
a tanévnyitót, hogy végre üdvözölhessük isko-
lánk tanulóit. Az osztályfőnökök az osztályok-

ban elvégezték az utolsó simításokat és kezdőd-
hetett a tanév. Sajnos, idén is be kell tartanunk 
a higiéniai-járványügyi intézkedéseket. A gye-
rekek a himnuszt és az igazgatónő beszédét az 
iskolarádión keresztül hallgatták. Az elsősöket 
egy szülő elkísérhette. Mgr. Oliver Berecz pol-
gármester is eljött őket üdvözölni, biztatni, s je-
len volt Vladimír Šimúnek plébános úr is. A ki-
selsősöknek közösen adták át a startcsomagot 45 
Є értékben.  A 2021/2022-es tanévet iskolánk 177 
tanulóval kezdte meg, ebből 25 elsős. Az óvo-
dába 69 gyermek jár, 26-an az iskola-előkészítő 
csoportba.                             Katarína Tusková 
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Kahlenberger József esperes emlékművének 
felújítása

Köszönet a Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak
A 19. és 20. század derekán az Esztergomi Egyházme-
gyében és Tornócon is működő fontos személyiségek 
közé kell sorolnunk Kahlenberger József (1856-1913) es-
perest, aki községünkben és plébániánkon 1869 és 1927 
között működött. Fontos megemlíteni néhány alapvető in-
formációt Nyitra eme híres szülöttéről: 1856.1.10-én szü-
letett Nyitrán, pappá 1879.6.20-án szentelték, káplánként 

1879-ben Hronská 
(Tekovská) Nová 
Ves-ben, 1882-ben 
pedig Aranyosma-
róton működött. 
Plébániavezető volt 
1885-ben Vicsá-
papátiban, mint pap 
1897-től 1927-ig 
Tornóczon (Tornok). 
A keresztelési 
anyakönyvezésben 
lévő bejegyzések 
alapján az első ke-
resztelést 1897. 
december 9-én vé-
gezte. Nyugdíjba 

1928-ban ment, ezeket az éveket Érsekújvárban töltötte, 
itt hunyt el 1938. április 20-án. Tornócon temették el 1938. 
április 22-én. Hagyatéka: Rituale Strigoniensis (1907) saját 
aláírásával és a plébánia régi eredeti pecsétjével és címe-
rével, Missale Romanum és a teológiai könyvek, melyekből 

tanult. 
A híres 
p a p 
emlék-
m ű v e 
s i r a l -
m a s 
á l l a -
potára 
v a l ó 
t e k i n -
t e t t e l 

2020-ben felújításához a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
(NKÖ) segítségét kértük. A képviselők kulturális és sport-
bizottságának tagjai 2021. márciusban tartott ülésükön 
elfogadták a dotációkról szóló anyagot, s az NKÖ képvi-
selőinek 2021.3.29-i ülésén a Kahlenberger József em-
lékművének felújítására kért dotációt is megszavazták. A 
3961 euró összköltségből a NKÖ 3321 euróval járult hoz-
zá.
Ezután kiválasztottuk a sírköves céget, mely jó minőség-

ben végezné el a felújítást. Választásunk a GARANT N&N 
vágsellyei cégre esett. 
Az emlékmű három részből áll: az alaplemez és a vízszin-
tes lemez betonból készült és szét volt törve, rajta egy 
70x50x30 cm-es kőtalapzat volt. Ezen állt a művészileg 
nagy értékű rész, mely értékes, krémszínű márványból 
készült.
Az emlékmű elsősorban a művészi megformálás szem-
pontjából értékes. Az esperes úr 1938-ban hunyt el, ami-
kor Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus zajlott. Az emlékmű szecessziós stílusban készült az 
eucharisztikus kongresszus fő logója alapján.
Az emlékmű küldetése a mi generációnk számára is fon-
tos. Főként arról tanúskodik, hogy ez az értékes ember, 
pap, aki a községben 30 évig szolgált, itt kérte, hogy te-
messék el, holott 
nyugdíjasként 11 
évet élt Érsekúj-
várban. Utódja, a 
szintén jelentős 
pap, esperes, püs-
pöki vikárius, mons. 
Ján Hanzlík (Tor-
nócon 1924-1946 
között működött) 
azzal tisztelte meg 
nagy elődjét, akivel 
1924-1928 között 
dolgozott, mint ad-
minisztrátor, hogy 
a plébánián felállít-
tatta ezt az értékes 
emlékművet, világos eucharisztikus küldetéssel, kifejezve 
mindkét pap mély eucharisztikus tiszteletét.
Végtelenül hálásak vagyunk a Nyitrai NKÖ-nak, hogy a 
kulturális értékek és műemlékek védelmén belül pénzbeli 
dotációt nyújtott az emlékmű felújításához, melynek nem 
csak az egész kerületben van helye, hanem szélesebb tör-
ténelmi összefüggéseket tekintve ezt még túl is lépi. 
A tornóci plébánia, de a községi hivatal sem tudta volna 
saját eszközeiből felújítani ezt az emlékművet.
Mindenkinek, aki a helyi temetőbe látogat, ajánlom, 
hogy álljon meg, nézze meg ezt a csodálatos emléket 
és mondjon el egy imát az elhunyt Kahlenberger Jó-
zsef esperesért.
Anton Ján Solčiansky, Vladimír Šimúnek, 
plébániai adminisztrátorok           
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A Csemadok alapszervezet életéből
Községünkben augusztus 7-én sor került a VI. 
Tornóci Fakanál elnevezésű gulyásfőző verseny-
re, melyet a község szervezett. A Csemadok Asz 
már hagyományosan 
egy háromtagú csapat-
tal jelentkezett be: I. Hl-
avatá, M. Čelítková és 
F. Fülöp. Nagyon igye-
keztek, győzni akartak. 
Az erőfeszítés meghozta 
gyümölcsét. Sikeresek 
voltak, és megérdemel-
ten szerezték meg az 1. 
helyet. A finom gulyás 
mindenkinek ízlett. Tag-
jaink késő estig kóstol-
gatták, s természetesen a 
finom borocska sem hiányozhatott.
Köszönjük, és gratulálunk!
Hosszabb kihagyás után alapszervezetünk ismét 
megrendezte a már hagyományos VI. Nosztal-
gia-délutánt. Erre 2021. augusztus 20-án került 
sor a kulturális központ udvarán. A rendezvény 
szentmisével kezdődött a helyi templomban. A 
misét Dr. Sztyahula plébános celebrálta. I. Szent 
Istvánról is megemlékeztünk. Megható, ünnepé-

lyes pillanatok voltak ezek. Utána felkerekedtünk 
a kultúrházba, ahol kb. 80 tagunk volt jelen. A 
műsorban fellépett a helyi énekkar is, mely nagy 
sikert aratott. Ing. Petrovič, az alapszervezet el-
nöke beszédében méltatta Szent István jelentő-

ségét és hagyatékát. Nagy 
sikerrel lépett fel J. Polák is, 
aki régi, ismert táncdalokkal 
szórakoztatta a közönséget. 
Nem feledkezhetünk meg a 
sókszelőcei zenekarról sem, 
amelynek vezetője Lencsés 
úr. A jó zene és a gazdag 
frissítőkínálat mellett em-
lékeztünk, énekeltünk, de 
még táncoltunk is késő estig. 
Köszönjük a vezetőségi ta-
goknak a frissítőket és a fel-

szolgálást. Jól éreztük magunkat, csak úgy, mint a 
kiránduláson is, melyet szeptember 17-19. között 
szerveztünk. A három nap alatt a nagy Duna kat-
lan egyik leghíresebb fürdőjében, Hajdúszobosz-
lón pihentünk, megtekinthettük Debrecen szépsé-
geit és a Hortobágyi Nemzeti Parkot is. Csodálatos 
kirándulás volt! 

A Csemadok Asz vezetősége         

Az önkéntes tűzoltók rovata – 
2021. július, augusztus

Július és augusztus az év legmelegebb hónapjai közé tarto-
zik. A hőmérséklet növekedésével nő a viharok és a tűzesetek 
száma. Szerencsére e hónapokban nem kellett semmilyen 
tűzesetet oldanunk. A hatalmas viharok és a rengeteg eső 
azonban jó néhány lakost megijesztett, segítségre volt szük-

ségük a Šaľa-Veča 
városrész Hollý utcai 
lakásai lakóinak is, 
akik az elöntött pin-
cék kiszívatásához 
hívtak minket.
Augusztusban, mint 
más években is, gu-
lyásfőző versenyen 
vettünk részt. Szer-
vezetünk az előkelő 
második helyen vég-
zett. A főztünk min-
denkinek ízlett, és 
hamar el is fogyott.
Ez évben a mi éle-
tünket és a lakosság 
életét is megkeserí-

tette a szúró rovarok, a darazsak elterjedése. Már harmadszor 
kellett beavatkoznunk, a nagy fészkek likvidálása igényes és 
veszélyes feladat, melyre jól fel kell szerelkezni.

A tűzoltók által előállított hatalmas mennyiségű hab a REBEL 
RUN sportrendezvényen a Láng-udvarban sok gyereknek 
okozott örömet.
Munkánk nem csak a rendezvényeken való szereplésből áll, a 
megelőzés is fontos.
Közeleg a fűtési idény, már most gondolni kell a fűtőtestek-
re és 
k é m é -
nyekre. 
A tisz-
t í t á s , 
e l l e -
nőrzés, 
revízió 
s z a k -
e m -
b e r e k 
– ké-
m é n y -
seprők, revíziós technikusok - kezébe való, évente egyszer.
Önkéntes tűzoltóink is járni fogják a házakat (amennyiben a 
járványból adódó intézkedések megengedik). Feladatuk a 
tanácsadás lesz, pl. hogy az önök fűtőtestei, kéményei, ga-
rázsai terén milyen intézkedésekre van szükség a tűzesetek  
megelőzése érdekében.

Katarína Jarošová,
az önkéntes tűzoltók elnöke
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Községünk is képviseltette magát a lovastorna-világbajnokságon
Ez évben a lovastorna-világbajnokság a 18 év alatti juniorok kategóriájában a francia LeMans-ban, a 18 év 
feletti szenioroknál pedig Budapesten zajlott. A tornóci FARAO lovastorna-klubból sajnos senki sem ne-
vezett be. A nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Ema Dudonová hosszabb ideje lábadozik, a többiek 
pedig a korhatár miatt nem nevezhettek be.
Ennek ellenére községünk mégis mindkét bajnokságon képviseltette magát. A történelemben először for-
dult elő, hogy a Szlovák Lovastorna Bizottság és a Szlovák Lovas-Föderáció Elnöksége a Sef Equip tiszt-
ségbe egyetlen személyt választott a két versenyre. Az említett szervek bizalmát a FARAO mindössze 21 
éves tagja és egyik alapítója, Laura Lenčésová szerezte meg. Laura már 2019-ben is betöltötte ezt a tisztsé-
get a holland Ermeloban rendezett junior EB-n, amikor is 19 évesként az „equip” legifjabb főnöke volt Eu-
rópából. Olyan bravúrosan küzdött meg ezzel a nem könnyű funkcióval, hogy a Szlovák Lovas-Föderáció 
a csapat tagjaitól számos köszönőlevelet kapott.
Az Equip Sef egy olyan tisztségviselő, akinek a több nyelven kívül perfektül kell tudnia a lovastorna 
(voltizs) szabályait, az általános lovaglószabályokat, az állatorvosi és járványügyi rendeleteket, mégpedig 
minden országból, amelyen a csapat átutazik. A munka már a bajnokság előtt megkezdődik, amikor a Sef 

A 2021-es idény
A tornóci Láng-udvar lovasai ebben az évben sikerrel kép-
viselték községünket a „Western-lovasok Vándorserlege” 
versenysorozatban. A különféle járványügyi korlátozások 
ellenére is sikerült megrendeznünk a western-verseny 13. 
évfolyamát.
A lovaspárosok több klubból nagy számban érkeztek, és 
beigazolódott a „nehéz gyakorlópályán, könnyű a harcté-
ren” mondás, lovasaink 16x végeztek az első helyen, 13x 
lettek másodikok, 5x szereztek harmadik-, 7x negyedik-, 2x 

ötödik- és 3x hatodik helyet.
Az egész idény ünnepélyes értékelésén, ahol Vrakúň köz-
ség látott vendégül, helyezéseikkel bizonyították rátermett-
ségüket:
Barbora Beláková  open kategória  1. hely,  pole bend-
ing-ben,
2. hely  barrel race-ban  
CHAMPION pole bending open 
Sarah Hochelová  open kategória  1. hely - barrel race, 
2. hely - pole bending 
 CHAMPION   barrel race   
Nikola Havrilová open kategória  3. hely - pole bending  7. 
hely - barrel race
Richard Dobrovocký profi open kategória  2. hely - barrel 
race 
Szeptember 15-én zajlott a szlovák bajnokság a PPWJ tá-

mogatásával, melyre csak a legjobb Pole bending és Barrel 
race versenyzők nevezhettek be.
A lányok itt is megmutatták kiváló képességeiket és a kö-
vetkező helyezéseket érték el:
Barbora Beláková – Szlovák bajnok  barrel race-ban és  
ezüstérmes pole bending open-ban 
Sarah Hochelová - ezüstérmes  barrel race-ban  és  2. hely 
a pole bending második divíziójában,  open kategóriában.
Vanesa Galbavá -  1. hely a második divízióban -  barrel 
race open 
Ella Štefániková -  3. hely  a barrel race második divíziójá-
ban  és 2. hely a pole bending harmadik divíziójában, open 
kategóriában .
Csilla Bergendi  - 1. helyet szerzett a barrel race harmadik 
divíziójában és 3. helyet a  pole bending második divíziójá-
ban – junior kategória.
Klubunk működése nehezen képzelhető el Tornóc Köz-
ség és partnereink aktív segítsége nélkül: Alojz Čelít-
ko, Peter Suchý Ňaňo, Jurko Híreš, a Vološin család, 

František Végfalvi és Ján Patyi, amiért köszönetünket 
fejezzük ki.
Örülünk, hogy e nemes sport további szurkolókat szerez, 
továbbra is örömet okoz, és joggal lehetünk büszkék lova-
sainkra.                                   
Láng-udvar
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Equip gyakor-
lókat nevez 
ki a lovak-
hoz, figyeli a 
lapzártákat, 
megtervezi a 
csapat útját, 
a pihenőket a 
lovak számá-
ra, e helyekre 
biztosítja az 
istállójukat, 
szál lásukat , 
abrakolásu -
kat. A bajnok-
ságon min-
denért felel, 
ami a szlovák 

„equipát” illeti. Biztosítani kell a kényelmet és a jó 
feltételeket a reprezentációs lovaknak és verseny-
zőknek, de ő felel az adott ország „equipája” min-
den feltételének és intézkedésének betartásáért is. 
Ha nincs betartva némelyik szabály, a Sef Equip 
a szervezőtől figyelmeztető sárga lapot kap, mely 
felhívja a figyelmet arra, hogy a csapat nem tartott 
be valamilyen szabályt, s ha ezt nem küszöbölik ki, 
akkor jön a piros kártya a büntetéssel. Ezt a felada-
tot azonban a FARAO klub képviselője kiválóan 
teljesítette. Ezt bizonyítja az is, hogy a felelősség-
teljes tisztségviselőt a világ voltizs-bizottságának 
elnöke egy kéréssel kereste meg, hogy Szlovákiá-
ban 2022-ben segítsen a nemzetközi verseny meg-
szervezésében, mely a dániai Világjátékok és a ka-
posvári junior bajnokság nevezőversenye is lesz. 
Reméljük, erre a rendezvényre már a FARAO klub 
versenyzői is beneveznek.       V. Lenčéšová

A nyár és a horgászok
Tisztelt horgászkollégák, tisztelt lakosok!
A járvány visszahúzódása és az óvintézkedések enyhülése 
után a fő horgász-szezon megnyitásával megkezdődhetett 
a horgászok élménygyűjtése a szövetségbeli és a magán 
horgászterületeken. Sokan rövidebb-hosszabb ”hadjára-
tot” indítottak életük nagy fogása céljából, vagy csak úgy 
horgászgattak. Horgászterületeinken ez az év a fogásokat 
illetően gyengébb volt, még ha sikerült is kifogni néhány 
rekordpéldányt. A sikertelen 
fogásokat különféleképpen 
magyaráztuk, és az okot nem 
csupán az időjárásban, a víz 
hőmérsékletében és annak 
ingadozásában, hanem ma-
gukban a módszerekben, a 
szerelések, csapdák hasz-
nálatában is kerestük. Az 
egykori egyszerű módszerek 
ma már nem működnek, és 
sokszor a különféle horgász-
videókon látott legújabban 
prezentáltak sem. A víz mel-
letti különféle beszélgetések 
során megállapítottuk, hogy horgászterületeink, főleg folyó-
ink helyzete évről évre rosszabb. Csökken a vízállás, a víz-
szint ingadozásának a királyfai víztározó az oka, ezáltal az 
ikrák levegőre kerülnek, nap éri őket és nem tudnak kikelni. 
Ezért meg kellene szólítani a kompetens vízgazdálkodási 
és energetikai szerveket, hogy főleg az ívás idején vegyék 
figyelembe ezeket a tényeket, és erre az időre módosítsák 
a manipulációs rendet, hogy javuljanak a halak természetes 
reprodukciójának körülményei. A halállományt csökkentő to-
vábbi tényező a horgászok száma, a vízre gyakorolt nagy 
nyomás és a horgászfelszerelés, mellyel ma már a legna-
gyobb példányokat is ki lehet fogni, melyek értéke a vízi élet 

megtartása és fejlesztése szempontjából felbecsülhetetlen. 
Tisztelet azoknak, akik ezeket a példányokat csupán fény-
képekkel dokumentálják, és a halakat visszaengedik a víz-
be. De sajnos még sok az olyan, aki számára a halászat 
üzletelést jelent és a kifogott halat konzumálás céljából ér-
tékesítik, vagy a kapitális példányokat értékük töredékéért 
adják el magán horgászterületekre. És most már eljutunk a 
kérdéshez, hogyan is lehetne ezt az állapotot visszafordíta-
ni. Ugyanúgy, ahogy minden halfajtánál meg van határozva 
a minimális méret s a tavi pontynál a felső horgászati érték 

is, amely fölött tilos a halat 
megtartani, a jövőben rendes 
szakmai vita után szükséges 
lesz a Környezetvédelmi Mi-
nisztériummal és az Állami 
Természetvédelemmel együtt 
meghatározni a többi halfaj-
táknál is a felső határt, hogy 
a jövőre nézve is megtartható 
legyen a természetes geno-
fond.
Ezek voltak azok a gondola-
tok, melyek a halgazdaság 
jövőben lehetséges fenntart-

hatóságát érintik és vitát nyitnak ebben a témában, melyet 
bizonyára folytatni fogunk.
Tevékenységünk nyáron a víz minőségének ellenőrzésére 
irányult, folytattuk a Vermek biológiai iszaptalanítását, ahol 
már negyedik éve a község anyagi támogatásával is igyek-
szünk megőrizni a víz minőségét úgy, hogy haltenyésztésre 
alkalmas legyen, s a természet egy élő szelete legyen a falu 
központjában. A Vermek halastóban a halakat nyáron a Tes-
co üzletlánc péksütemény-maradványaival etettük, melyet a 
Durmutz vadászegyletbeli kollégák biztosítottak számunkra, 
amit ez úton is nagyon köszönünk.
A szezon alatt brigádmunkákat is szerveztünk, főként ka-
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szálást és a halastavak partjainak rendbehozatalát, mivel az 
elég gyakori, kiadós esők után gyorsan nőtt a növényzet és 
gyakrabban kellett kaszálni. Rendbetettük a tavakhoz veze-
tő bekötő utakat is, ahol a gyakori autózás és esőzés miatt 
mély keréknyomok keletkeztek. E munkálatokban nagy se-
gítséget nyújtott Káras Július 
kolléga, aki kavicsot hozott és 
rendbe tette a Vághoz vezető 
versenyszakasz bekötő útját. 
A kaszálásban és útrende-
zésben a község is segített 
rakodótechnikával, kollé-
gánk, idősebb Bugyi József 
pedig a kavicsot hordta szét 
az utakon. A fákat az Állami 
Erdészettel együttműködve 
nyestük meg a Vág partján a 
víz régi folyókanyarulatánál, 
ezzel hozzájárultunk a hely 
nagyobb biztonságához, ahol a nyári időszakban sok ember 
tartózkodik. Állandó probléma a partokon hagyott nagy meny-
nyiségű szemét és a vandalizmus. A facebook oldalon közzé-
tett kritika után az Amerika III. holtág horgászterületén javulás 
állt be, ahol látszik, hogy a látogatók – nem csak horgászok, 
elhordják a szemetet, még ha mindig akad is valaki, aki ezt 
nem tartja be.
Ismét, mint már annyiszor, figyelmeztetünk arra, hogy hor-
gászterületünk partjain a szabad természetben nyílt tűz 
gyújtása tilos. A nem kívánatos tevékenység megakadályo-
zására az Amerika III. Holtágánál a Duslo r.t., mint tulajdo-

nos beleegyezésével és a községi rendőrséggel karöltve 
mozgásrögzítő berendezéseket helyeztünk el. Ezek elhelye-
zéséről minden információs táblán tájékoztatunk. Hasonlóan 
monitorozzuk a Vízállás Holtágának térségét is a befolyó 
csatornánál, ahol a múltban illegális lerakatok keletkeztek. A 

társadalmi tevékenység kere-
tében találkoztunk a Durmutz 
vadászegyletbeli kollégákkal. 
Halászlét főztünk, halat sütöt-
tünk, megkóstoltuk a finom őz-
gulyást, baráti hangulatban be-
széltük meg közös dolgainkat, 
problémáikat és kellemesen 
elszórakoztunk. Ez úton is kö-
szönjük a meghívást és a kelle-
mes légkört. Szeptember 1-jén 
részt vettünk a község „Szív a 
természetnek” rendezvényén, 
mely a környezettudatosság 

javítását szolgálja, főként a fiatalabb generációnál. A tema-
tikai oldalon halak preparátumaiból, horgászeszközökből és 
halfajták képeiből készítettünk szemelvényeket. A gyerekek 
a halak felismerésénél a helyes válasz után pexesot illetve 
halak képeit és horgászmotívumokkal díszített emlékérmeket 
kaptak.
Az idény utolsó hónapjához a horgászoknak jó fogást és min-
den embernek, aki eljön horgászterületeinkre, kellemes, ter-
mészetben eltöltött órákat kívánunk. 
a tornóci horgászszervezet
 vezetősége

Tornóci Hírek

A község negyedévente megjelenő, informá-
ciós és hirdetési  lapja  
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Tisztelt szurkolók!
Megkezdődött számunkra a 2021/2022-es idény. A csapat az idényt mint a Nitrai 
OBFZ VI. osztálya versenyének újonca kezdte. Túl vagyunk néhány kezdeti, nagyon 
igényes mérkőzésen. A verseny és a csapatok is jók. Eredményeink ugyan még nem 
a legmeggyőzőbbek, de bízunk benne, hogy még megjavulnak. A Campri cup kupá-
ban jól helytálltunk, de nem állt mellénk a szerencse. A 2. körben a hosszabbításban 

kapott góllal kiestünk 
Nitrianske Hrnčiarovce 
ellen. Csapatunk telje-
sítménye jó volt, amit 
az ellenfél is elismert. 
Az U 19 csapata tisz-
tességes teljesítményt 
nyújt a Nitrai OBFZ VI. 
osztálya B csapatának 
versenyében. Sikerült 
megerősítenünk és 
bővítenünk a csapatot 
néhány reményteljes 

focistával, így bízunk benne, hogy kemény munkával fokozatosan átkerülnek az A 
csapatba.
Alaksza úrnak nagyon szépen köszönjük a szponzori ajándékot – a gyorsan elké-
szített fogaskereket az öntöződob hajtására. S végül a szurkolóknak is köszönjük 
támogatást, a részvételt és a csodálatos nézői hátteret, akkor is, ha nem sikerült olyan 
jól teljesítenünk.
FK Dynamo
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