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  EDITORIAL
Vážení občania,

Máme tu nové vydanie našich obecných novín a zároveň aj 
koniec ďalšieho roka. Ubehlo to veľmi rýchlo, ani sme sa ne-
nazdali. Je zvykom, že na konci roka robíme zhrnutie toho, čo 
všetko sa nám počas tohto obdobia podarilo a na čo sme hrdí. 
Ja to však dnes nespravím. Nebudem robiť zhrnutie. Pova-
žujem za veľmi potrebné poďakovať za celý tento rok vám a 
našim zamestnancom a práve preto bude môj dnešný príhovor 
o hrdosti a ďakovaní. O hrdosti na to, aký skvelý kolektív za-
mestnancov máme, o hrdosti na to, akých skvelých obyvateľov 
máme a o hrdosti na to, ako vieme spoločne budovať lepšiu 
komunitu. Avšak hrdosť bez vďaky je len prázdnym slovom a 
práve preto som veľmi vďačný a ďakujem vám. Ďakujem kaž-
dému jednému z vás, s ktorým som počas roka mal možnosť 
komunikovať, pracovať a zdieľať svoje myšlienky. Moja vďaka 
k vám smeruje preto, lebo práve vďaka vám sa dokážeme po-
súvať, dokážeme sa zlepšovať a hlavne, vďaka vám cítime, že 
naša práca ma zmysel.
Zlepšovanie našej obce, projekty, do ktorých sa zapájame, 
rozhodnutia, ktoré robíme, však robíme vždy kolektívne. Nik-
dy to nie je rozhodnutie od stola jedného človeka, vždy tomu 
predchádzajú diskusie a vzájomné kompromisy. A aj preto 
ďakujem nášmu poslaneckému zboru za ochotu a snahu o 
zlepšovanie každej oblasti v našej obci. Je to tím ľudí, o ktorý 
sa vieme oprieť. Spolupráca medzi nami je na veľmi vysokej 
úrovni a vieme spoločne prediskutovať aj najťažšie otázky. Nie 
vždy sa rozhodnutia rodia ľahko a rýchlo, avšak naším spoloč-
ným cieľom je zveľaďovanie našej obce a budovanie súdržnej 
komunity a preto to robíme s radosťou a nadšením.
Na obecnom úrade pracuje skvelý kolektív ľudí, ktorí svoju 
prácu vykonávajú s nadšením a nezriedka s elánom, ktorý by 
nám závidel často aj súkromný sektor. Z tohto dôvodu moja 
obrovská vďaka patrí práve našim zamestnancom. Rád by 
som vymenoval každého jedného, avšak to by sme tu mali 
takmer 50 mien. Preto by som rád takto poďakoval každému 
jednému z nich. Vaša práca, váš elán a nadšenie robia našu 
prácu lepšou a pomáhajú v rozvoji obce. Cením si, že vieme 
spolu zrealizovať akýkoľvek, aj najšialenejší plán. Čakali by 
ste, že na odhalenie pamätníka generálovi Golianovi príde 
prezidentská stráž, minister obrany, prezident Gašparovič a 
mnoho ďalších významných ľudí? Ani my nie, avšak práve 

vďaka nášmu elánu aj spočiatku vtipnému nápadu sme vedeli 
zrealizovať akciu, ktorá nás zviditeľnila celoslovensky. Vravel 
som o hrdosti a vďake a áno, to je presne to, čo pociťujem, keď 
sa pozerám na našich zamestnancov, ale aj na zamestnan-
cov Zariadenia opatrovateľskej služby, členov obecnej polície, 
či zamestnancov našej základnej a materskej školy. Často si 
neuvedomujeme, ale práve práca týchto ľudí drží našu obec 
v pohybe. Nie vždy sa nám podarí všetko tak, ako chceme, 
niekedy to medzi nami zaškrípe, ale aj napriek tomu sa každé 
ráno snažíme spolu stráviť ďalší zmyslupný deň, ktorého vý-
sledkom bude pozitívna práca pre našu obec. 
Všetci naši zamestnanci tvoria „rodinu“, ktorá sa stará o našu 
obec aj mimo pracovnej doby. 
A práve vďaka tomuto som veľmi hrdý na každého z nich. Tvo-
ria ozubené kolieska stroja, vďaka ktorým sa celá obec hýbe 
dopredu. Vďaka nim je naša obec čistá, udržiavaná a vďaka 
nim nestagnujeme.
Tento rok bol veľmi špecifický, nemohli sme organizovať 
takmer žiadne akcie a pod. A aj preto mi nedá nepoďakovať 
sa všetkým združeniam v našej obci, klubom, jednotlivcom 
a pod., ktorý sa počas roka snažili organizovať rôzne akcie, 
stretnutia atď. Bez Vás by bol tento rok oveľa ponurejší a preto 
aj Vám patrí naše ďakujem.
Na záver mi dovoľte vám popriať všetko dobré. K pandémii sa 
už vyjadrovať nebudem, pretože sme už presýtení jej násled-
kov. Rád by som vám poprial krásny nový rok, ale dôležitejšie 
je to, aby ste počas celého roka stretali ľudí, ktorí vám do ži-
vota prinesú šťastie, lásku a nádej. Je dôležité, aby sme si 
uchovali zdravie a optimizmus, pretože vďaka tomu dokážeme 
byť lepšími a nápomocnejšími. K blížiacim sa sviatkom vám 
prajem pohodu, či už v rodine alebo medzi priateľmi. Prajem 
vám, aby ste dokázali tento uponáhľaný svet aspoň na chvíľu 
spomaliť. Aby ste dokázali nájsť pohodu a kľud, ktorý vám po-
môže ďalej vykročiť správnym smerom. Keď čítate tieto riadky, 
obzrite sa okolo seba. A buďte vďační a šťastní za ľudí, kto-
rých máte okolo seba. Aj keď možno ste práve sami, avšak vo 
vašom srdci sú isto ľudia, ktorí vašu vďaku a lásku radi prijmú. 
A práve vďaka nim viete mať krásny a pohodový celý rok 2022. 
Preto vám zo srdca prajem to najlepšie. 
Krásne sviatky a šťastný nový rok! 
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce     
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Z ROKOVANIA OZ
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa konalo 13. decembra 2021 vo veľkej sále Miestneho 
kultúrneho strediska. Program bol rozsiahly, jedným 
z prvých bodov bol návrh programového rozpočtu 
obce na rok 2022 a výhľadové rozpočty na roky 2023 
– 2024. Tento dokument je základným nástrojom fi-
nančného hospodárenia obce a poslanci návrh schvá-
lili bez výhrad. Schválili aj návrh na zmenu rozpočtu 
na rok 2021, v ktorom sa znížili rozpočtované príjmy 
a rozpočtované výdavky o 70.200 ,- €.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsled-
koch a podmienkach škôl a školských zariadení  za 
základnú a materskú školu sa  predkladajú  na schvá-
lenie Obecnému zastupiteľstvu v Trnovci nad Váhom 
a ich obsahom sú informácie o počte žiakov základnej 
a materskej školy, počte zamestnancov základnej a 
materskej školy, ďalšom vzdelávaní pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov. Správy vyhodnocu-
jú výchovno-vzdelávacie a záujmové aktivity základ-
nej a materskej školy, účasť na projektoch a súťažiach, 
výchovnovzdelávaciu činnosť počas mimoriadnej 
situácie od januára 2021 do mája 2021, priestorové a 
materiálno-technické podmienky základnej a mater-
skej školy. Zároveň poskytujú informácie o inšpekč-
nej činnosti Štátnej školskej inšpekcie a o hospodárení 
základnej a materskej školy. 
Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom 
prezentovala prednostka obecného úradu, k zmene 
platného VZN viedla zmena legislatívy, najmä zruše-
nie tzv. obedov zadarmo. Návrh VZN o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej ško-
ly a žiaka školských zariadení na území obce Trnovec 
nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky v základnej ško-
le bol vypracovaný na základe finančných možností 
obce a rozpočtu predloženého ZŠ s MŠ. V tomto ná-
vrhu obec stanovila výšku finančných prostriedkov 
na financovanie originálnych kompetencií, teda ma-
terskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 
Program zasadnutia pokračoval návrhom všeobecne 
záväzného nariadenia o poplatkoch za znečistenie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečis-
tenia. Obec má platné VZN z roku 2008, ktoré nie 
je v súlade s aktuálnou legislatívnou úpravou. Mgr. 
Vargová povedala, že štát avizoval novelu zákona, z 
ktorej mali mať malé zdroje znečistenia zrušenú po-
platkovú povinnosť, Táto novela však do praxe uve-
dená nebola, preto je potrebné naše VZN zosúladiť 
so zákonom. Návrh rozšíril skupinu malých zdrojov 
znečistenia, pribudli nové typy a mierne sa navýšili 
poplatky, tie sa však platia raz ročne. K tomuto návr-
hu dala pripomienku komisia životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, jej členovia 
navrhli, aby poplatky vybrané za MZZO boli účelovo 
vymedzené v oblasti životného prostredia a použili 
sa na výsadbu, údržbu a ochranu verejnej zelene a 
drevín. Pripomienka bola vyhodnotená ako relevant-

ná a zapracovaná do návrhu VZN. 
Poslednou navrhovanou zmenou bol návrh VZN o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území obce, prednostka OcÚ k 
nemu povedala, že sa v tomto návrhu dopĺňa nová 
sadzba dane za užívanie verejného priestranstva po-
čas hodových slávností a druhou zmenou je výška 
poplatku za TKO. Obci skončila zmluva so zbero-
vou spoločnosťou a pri uzatvorení novej zmluvy boli 
poplatky navýšené z 27,60 Eur na 50,40 Eur, zvýši-
la sa aj cena za vysypanie jednej nádoby z 0,83 Eur 
na 1,03 Eur. Obec musí na túto skutočnosť reagovať, 
lebo takto sa zvýšila cena za odvoz a zneškodne-
nie komunálneho odpadu z jednej TKO nádoby na 
takmer 2,70 Eur a v tom nie sú započítané náklady za 
veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný ku-
chynský odpad. Obecný úrad navrhol zvýšenie ceny 
jedného TKO lístka na 2,50 Eur. Hlavná kontrolórka 
obce doplnila, že odvoz a zber odpadu je stále drahší, 
je potrebné zmierniť aspoň čiastočne rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami v tejto oblasti. 
V ďalších bodoch poslanci schválili poradovník žia-
dateľov o obecný nájomný byt na 1. polrok 2022 a 
zápis do kroniky za rok 2018. Schválili aj predaj ne-
hnuteľnosti vo vlastníctve obce pánovi Takácsovi, 
ktorý pri novom zameraní svojej nehnuteľnosti zistil, 
že časť jeho domu a dvora je postavená na obecnom 
pozemku vo výmere 20 m2, preto požiadal o jeho od-
kúpenie. Zámer na predaj bol zverejnený v zmysle 
zákona, kúpna cena bola stanovená 10 Eur/m2.
Miestne kultúrne stredisko v Trnovci nad Váhom 
dostalo svoju terajšiu podobu ešte v 80-tych rokoch 
dvadsiateho storočia. V rámci revitalizácie centrálnej 
zóny boli prevedené úpravy okolia a nádvoria MKS, 
ale samotná budova je v nevyhovujúcom technickom 
stave. Počas celej doby užívania objektu boli vyko-
nané len nevyhnutné udržiavacie práce a opravy pre 
zabezpečenie prevádzky a funkčnosti priestorov. 
Preto sa obec rozhodla zapojiť do výzvy Ministerstva 
kultúry SR a podala žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na projekt „Podpora udržateľnosti kultúry 
v Trnovci nad Váhom“. V rámci tejto výzvy boli špe-
cifikované oprávnené výdavky, ktorými sú ozvuče-
nie, osvetlenie, technické zariadenie na streamovanie 
zvuku a obrazu, dezinfekčné brány a menšie stavebné 
úpravy. Obec v prípade, že dotáciu získa, plánuje po-
užiť aj vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu 
stien vo veľkej sále, kúrenia a výmenu okien a dverí. 
V spolupráci s projektantom bude spracovaná rekon-
štrukcia sály a kuchynky, ako aj priľahlých priesto-
rov. Spolufinancovanie vo výške 8 839,94 €, teda 5% 
poslanci schválili jednohlasne. Podobne schválili plán 
práce obecného zastupiteľstva na rok 2022 a plán kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2022.
V bode rôzne zastupiteľstvo vzalo na vedomie pod-
písanie dohody o zriadení spoločného školského ob-
vodu medzi mestom Šaľa a obcou Trnovec nad Vá-
hom s cieľom zabezpečiť povinnú školskú dochádzku 
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Z ROKOVANIA OZ
pre žiakov s trvalým pobytom v Trnovci nad Váhom 
vzdelávajúcich sa v jazyku maďarskom, výsledok 
OVS 1/2021 o umiestnení samoobslužného automa-
tu na výdaj zásielok, v ktorej zvíťazila spoločnosť 
Packeta s. r. o., informáciu o začatí vyraďovacieho 
konania v obecnej knižnici, ktorej cieľom je vyradiť 
všetky multiplikáty, ako aj neaktuálnu, zastaranú a 
opotrebovanú literatúru z knižného fondu. Obecné 
zastupiteľstvo určilo cenu poplatku za odvádzanie 
odpadovej vody na rok 2022 vo výške 0,65 Eur/m3 a 
vzalo na vedomie informáciu o prenájme veľkej sály 
MKS členom občianskeho združenia Divadlo ASI po-
čas rekonštrukcie Domu kultúry v Šali.
Poslanci vzali na vedomie žiadosť nájomníčky pani 
Valkárovej o odkúpenie bytu v byt. dome 304, zao-
berali sa žiadosťou o poskytnutie sponzorského prí-
spevku pre občianske združenie FAE so sídlom Eli-
ášovce 50, Nový Život. Túto žiadosť zamietli. Ďalej 
v rámci bodu došlá pošta vzali na vedomie žiadosti 
spoločností A. I. Bios s. r. o. a Duslo, a. s. o zmenu 
územného plánu obce, ako aj informáciu o prenájme 
bytu súp. č. 854 v Hornom Jatove Š. Mrázikovi. Keď-
že VZN o podmienkach nájmu a užívania nájomných 
bytov vo vlastníctve obce rieši len prideľovanie bytov 
pri škole a bytov postavených s podporou ŠFRB, sta-
rosta obce využil svoju právomoc a rozhodol, aby mu 
tento byt bol pridelený do prenájmu. Žiadateľke p. 
Kurucovej v byt. dome č. 79 predĺžili nájomnú zmlu-
vu do 30. 6. 2022.
Posledným bodom programu bola diskusia, starosta 
informoval o tom, že obec sa plánuje zapojiť do vý-
zvy na získanie prostriedkov na vybudovanie závla-
hového systému na futbalovom ihrisku, ďalšia je 
výzva na vybudovanie športového oválu, o ktorom 
sa už diskutovalo na komisiách. Poslanec R. Hrabov-
ský pripomenul, že sa plánuje na budúci rok začať s 
rekonštrukciou bývalej fary, potrebné je dobudovať 
požiarnu zbrojnicu a je tu aj technický dvor, starosta 
odpovedal, že pokiaľ ide o bývalú faru, pracuje sa na 
projektovej dokumentácii, na budúci rok chce obec 
vyhlásiť verejné obstarávanie. Pokiaľ ide o požiarnu 
zbrojnicu, tam je problém, že sa jedná o nízkoroz-
počtovú zákazku, oslovili sme tri firmy a vyčkáme. 
V prípade technického dvora sa tiež rieši projektová 
dokumentácia, podobne ako bývalá fara prejde aj ten-
to projekt komisiami pri OZ. Do diskusie sa následne 
zapojil predseda komisie finančnej, podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce Ing. Gašpierik, pove-
dal, že členovia jeho komisie dávajú návrh na úpravu 
platu starostu, ktorý bol určený ešte na ustanovujú-
com zasadnutí v roku 2018. Prácu starostu si veľmi 
váži, najmä vzhľadom na pandémiu koronavírusu, 
keď bolo treba reagovať na situáciu, zabezpečiť tes-
tovanie, čo podľa neho bolo veľmi dobre zvládnuté, 
preto navrhujú členovia komisie upraviť pohyblivú 
zložku platu z 30 na 50%. Poslanci tento návrh schvá-
lili. Poslankyňa K. Tusková dala návrh na vyčlenenie 
časti bytov, ktoré nebudú prideľované v zmysle dnes 
platného VZN, ale budú vyčlenené napr. pre učiteľov 

alebo lekárov. Prednostka jej odpovedala, že obecný 
úrad si preverí legislatívne možnosti takejto úpravy a 
predloží možné riešenia na najbližšie zasadnutie by-
tovej komisie. R. Hrabovský upozornil, že tam bude 
potrebné riešiť dobu nájmu, aby byty neboli prázd-
ne. Zároveň navrhol začať s výstavbou nájomných 
bytov. K. Tusková odpovedala, že by sa takéto byty 
prenajímali žiadateľom len na dobu napr. 6 mesiacov, 
keby neboli záujemcovia z radov prednostných žia-
dateľov. Mgr. Berecz pripomenul, že keď sa vybuduje 
technický dvor, plánuje sa na dvore za úradom vý-
stavba bytov pre seniorov a práve nadstavbou týchto 
bytov by sa mohli vyčleniť byty osobitného určenia. 
Ing. Hlavatý doplnil, že možno bude potrebné za-
mestnať aj ošetrovateľov a práve pridelením bytu by 
sa práca stala pre nich lukratívnejšou. Prízemné pod-
lažia by sa určili seniorom, poschodie práve učiteľom, 
lekárom či ošetrovateľom. Ing. Ábrahámová upozor-
nila, že v prípade iných než prednostných žiadateľov 
je potrebné upozorniť ich, že nájom je len krátkodobý 
a môže sa stať, že byt budú musieť uvoľniť. Starosta 
konštatoval, že najskôr je potrebné preveriť si zákon-
né možnosti na takúto úpravu, prednostka ho doplni-
la, že predovšetkým sa musí vybudovať zberný dvor.
Ing. Gašpierik informoval kolegov, že sa zúčastnil 
prednášky organizovanej Združením miest a obcí, 
časť sa týkala plánu obnovy, druhá smart technoló-
gií a tretia sociálnych podnikov. Práve táto možnosť 
ho veľmi zaujala, lebo je tam množstvo benefitov. 
Obec plánuje investovať do rekonštrukcií, ale keby sa 
zriadil sociálny podnik, tieto prostriedky by sme si 
ušetrili. Sú tu aj možnosti na vybudovanie vývarov-
ne, poskytovanie opatrovateľských služieb, ale aj vý-
stavba či záhradkárske práce. Sociálny podnik je pod-
nikateľský subjekt, preto treba zvážiť jeho zriadenie, 
ale odporúča preveriť situáciu u starostov, ktorí už 
takéto podniky majú rozbehnuté. Mgr. Berecz odpo-
vedal, že v tejto veci už mal jednania, navrhol zvolať 
pracovné stretnutie ohľadne sociálneho podniku, má 
ho aj obec Močenok, stavajú nájomné byty, zabezpe-
čujú donášku stravy a kosenie. Keď obec zamestná 
znevýhodnených uchádzačov, dostáva dotácie. Ing. 
Ábrahámová sa informovala, či nezvažujú možnosť 
chránenej dielne, starosta odpovedal, že tú už obec 
má, zastrešuje kamerový systém. Pokiaľ ide o práce 
ako kosenie a údržba, tam je sociálny podnik pre obec 
výhodnejší. Poslanec R. Hrabovský sa zaujímal o si-
tuáciu v družobnej obci Bajót, starosta odpovedal, že 
s kolegom starostom Zoltánom Tóthom si pravidelne 
píšu, plánovali aj stretnutie, ale vzhľadom na súčasnú 
situáciu sa vzájomné vzťahy budú prehlbovať zrejme 
len písomným stykom. 
Na záver starosta všetkým prítomným poďakoval za 
účasť, odovzdal im malý darček, nástenný kalendár s 
fotografiami obce a poprial krásne sviatky.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom 
webovom sídle www.trnovecnadvahom.sk
I. Mesárošová  
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OBECNÁ POLÍCIA INFORMUJE

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov
Obecná polícia Trnovec nad Váhom upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby si dávali pozor a nestali 
sa obeťami  podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými 
sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a 
v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať finančnú hotovosť alebo ich okradnúť o celoživotné 
úspory.
Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní alebo známi 
(napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta alebo nehnuteľ-
nosti). Taktiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú 
nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody alebo na 
zaplatenie ošetrenia v nemocnici. Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako 
pracovníci elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise spotreby elektrickej ener-
gie, vody alebo plynu). V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, 
kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu alebo im ponúknu na  
predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. 
Pri týchto telefonických podvodoch páchatelia seniorov vždy dôrazne žiadajú, aby nikoho z príbuzných 
nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali a striktne dodržiavali ich pokyny, pričom úmyselne 
volajú viackrát za sebou, aby seniorom znemožnili preveriť uvádzané skutočnosti a kontaktovať svojich 
príbuzných alebo iné osoby, ktorým dôverujú. Pre peniaze páchatelia chodia osobne k seniorom alebo 
ich žiadajú, aby peniaze vložili na účty v banke. Ponúkaný tovar páchatelia prinesú seniorom priamo do 
ich príbytkov.
Podvodníci ďalej seniorov môžu kontaktovať osobne, a to priamo v ich príbytkoch s ponukou rôznych 
služieb (napr. nákup potravín, kontrola vody, plynu alebo elektriny, rôzne opravy a pod.) alebo ponu-
kou predaja (napr. liekov na ochranu pred koronavírusom a pod...).

V tejto súvislosti Obecná polícia Trnovec nad Váhom odporúča a vyzýva občanov, najmä seniorov:

• aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. 
meranie teploty, predaj filtrov, ochranných rúšok, dezinfekčných gélov a pod.) a žiadajú od nich peniaze,
• aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich 
príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
• aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, 
ktoré nepoznajú,
• aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov, 
• aby boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,
• aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, 
ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158 alebo Obecnú políciu Trnovec nad Váhom na čísle 0905 
479 859

G. Réső, zástupca náčelníka OP        

Objektívna zodpovednosť v praxi
Obecná polícia v Trnovci nad Váhom upozorňuje 
vodičov a majiteľov motorových vozidiel na na-
plnenie významu objektívnej zodpovednosti drži-
teľa motorového vozidla, nakoľko dňa 01.05.2021 
nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cest-
nej premávke v znení neskorších predpisov. To 
znamená možnosť pokutovať držiteľa motorové-
ho vozidla za porušenie jeho povinnosti formou 
objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz, kto-
rý je zaznamenaný technickými prostriedkami, 
ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná 
polícia.  
Povinnosti držiteľa motorového vozidla sú ob-
siahnuté v ustanovení § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke ( je povinný zabezpečiť, aby 
pri prevádzkovaní motorového vozidla boli do-
držiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto 
zákona, ktoré ustanovuje §25 – miesta, kde vodič 
nesmie zastaviť a stáť alebo zákaz zastavenia a 
státia vyplývajúci  z dopravnej značky alebo do-
pravného zariadenia). Sankcia formou objektívnej 
zodpovednosti – správny delikt držiteľa vozidla 
bude následne doručená poštou na jeho adresu 
alebo do elektronickej schránky. Výška pokuty 
bude uložená podľa platnej legislatívy. V prípade, 
ak držiteľ motorového vozidla uhradí v lehote do 
15 dní od doručenia rozkazu  dve tretiny z ulože-
nej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú.

G. Réső, zástupca náčelníka OP
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Spoločenská rubrika

  Blahoželáme jubilantom

  Ladislav Bernáth
  Albín Flessler
  Róbert Chvostík
  Ladislav Kesely
  Magdaléna Krišková
  Róbert Leidl
  Vojtech Sojka
  Valéria Šišláková
  Mgr. Zita Szovicsová
  Zdenka Hlaváčová
  Gizela Lehnertová
  Katarína Csiriková
  Helena Valkárová
  Margita Jančovičová
  Rozália Keszeliová
  Ing. Ján Zsák
  Ružena Tóthová
  Margita Kissová
  
  Narodili sa

  Kristián Tóth
  Roman Mrázik
  Ema Hančín
  Alica Vaníková
  Hana Gregorová
  Alžbeta Šuranová
  Adrián Šuraba
  Adam Molnár
  Maxim Bakoš

  Uzavretie manželstva

  Mgr. Tomáš Meleg a Mgr. Beáta Kislerová
  Milan Petrík a Mgr. Nora Pallerová
 
  Opustili nás

  Ľudmila Okruhlicová, 72-ročná
  Marián Holos, 57-ročný
  Milan Mrázik, 70-ročný
  Karol Planko, 83-ročný
  Emília Staňáková, 30-ročná
  Tibor Pavlovič, 57-ročný
  Jozef Kuman, 70-ročný
  Jozef Hambalkó, 68-ročný
  Martin Turian, 72-ročný
  Miloslav Tréger, 75-ročný
  Mária Šupenová, 75-ročná
  Jurina Slivoňová, 65-ročná

Obnova pamätníka obetí vojen
Symbolicky v predvečer výročia ukončenia prvej svetovej vojny 
(11. 11. 1918) začali práce na rekonštrukcii a obnove pamätníka 
obetí 1. a 2. svetovej vojny na miestnom cintoríne. Pamätník je 
dielom akademického sochára Milana Jančoviča a bol odhalený 
dňa 7. 5. 2002. Za tých takmer dvadsať rokov sa na ňom podpísali 
poveternostné vplyvy a bol zanesený machom, znečistený exha-
látmi a nápisy boli už len ťažko čitateľné. 
Keďže sa jedná o pietne miesto, na ktorom si pripomíname mno-
ho významných výročí, okrem iného výročie ukončenia prvej sve-

tovej vojny, výročie oslo-
bodenia našej obce, Deň 
víťazstva nad fašizmom 
a výročie Slovenského 
národného povstania, 
požiadali sme o Úrad vlá-
dy SR ešte v marci 2020 o 
dotáciu na obnovu tohto 
pamätníka. Vzhľadom na 
pandémiu sme dotáciu 
v sume 2.900 Eur dostali 
až v tomto roku a keďže 

pandémia ovplyvňovala naše životy aj počas roka 2021, samotné 
práce začali až v novembri a trvali približne tri týždne. Najskôr sa 
vyčistili povrchy, nasledovala penetrácia podstavca a povrchov. 
Po vyleštení boli obnovené nápisy a zakonzervovaná povrchová 
doska pamätníka.  
Pamätník je zapísaný do ústrednej evidencie vojnových hrobov 
a naším cieľom je, aby zostal aj pre budúce generácie dôstojnou 
spomienkou na všetkých obyvateľov, ktorí položili svoje životy v 
obidvoch svetových vojnách.          I. Mesárošová       

Rekonštrukcia sochy sv. Tekly
Dnes už nikto nevie, prečo práve socha tejto svätice bola umiestnená v extravi-
láne našej obce. Sv. Tekla je v našom prostredí málo známa byzantská svätica 
a pravdepodobne súvisí s historickými vlastníkmi pôdy v tejto časti našej obce. 

Socha je zhotovená z kamen-
no-vápencového zlepenca a 
pochádza z prelomu 18. a 19. 
storočia. Podpísal sa na nej 
nielen zub času a poveternost-
né vplyvy, ale aj neodborné 
zásahy. 
Samospráva obce vyhlásila 
na obnovu tejto sochy verejnú 
zbierku, ktorá v čase písania 
tohto článku stále prebieha. 
Zároveň z vlastného rozpočtu 
poverila reštaurovaním tejto 

pamätihodnosti Mgr. art. Juraja Puškára, člena Komory reštaurátorov Sloven-
ska. Proces reštaurácie sa začal 27. júla 2021 a pri úprave zeminy bol identi-
fikovaný základný schodiskový stupeň, na ktorom je dnes osadený stĺp so so-
chárskou výzdobou. Teleso stĺpa aj socha samotná boli mechanicky očistené od 
mikroflóry, nevhodných zásahov. Postupne nasledovalo detailné domodelovanie 
a retuš pätky, stĺpa, hlavice aj samotnej sochy. 
Reštaurátorské práce boli ukončené 8. októbra 2021.
I. Mesárošová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

nové striešky nad dvere - zdravotné stredisko

pravidelná údržba stromov, orez konárov

výsadba stromov pri rybníku Vermek

ulica Nitrianska  - výstavba chodníka
 vedúci úseku TVZaOH Boris Adámek    

Zo školského zápisníka...
...lekári a odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú – denne jedno jablko pre zdravie. 
21.októbra sme sa už tradične zapojili do celoslovenskej aktivity Deň jablka. Naším 
cieľom bolo hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny. Deti 
boli jablkovým dňom nadšené.  Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne súťaže a hry, 
tí najmenší mali za úlohu nakresliť obrázok jabĺčka a tí starší napísať krátky príbeh 
o jabĺčku. Deti sa svojich úloh zhostili veľmi dobre a zrazu sme mali plnú nástenku 
krásnych farebných jabĺčok a rozprávkových príbehov o jabĺčku . Samozrejme ne-
smelo chýbať ani malé občerstvenie, každá trieda dostala vrecúško jabĺčok  a deti 
jabĺčka jedli alebo si vyrobili vlastnoručne vyrobenú šťavu.  
...vyučovanie trošku inak - 27.októbra  v základnej škole strašilo. Netradičné vyučo-
vanie deťom spríjemnilo celý deň. Škola bola plná čarodejníc a rôznych strašidiel, do 
masiek sa obliekli aj pani učiteľky, bolo to veľmi milé a deti si tento deň plne užívali.
...aj tento rok sme sa zapojili do už 15.ročníka celoslovenskej kampane Červené 
stužky (kampaň je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR 

v rámci rozvojového 
projektu Zdravie a 
bezpečnosť v ško-
lách 2021) – aktivity 
sú rozdelené v čase 
od 2.septembra do 
1. decembra. Do vý-
tvarnej súťaže sme 
zaslali tri najlepšie 
práce našich žiakov, 
pripravovali sme čer-
vené stužky, žiaci si 
vypočuli rozhlasovú 
reláciu, kde sa do-
zvedeli, čo symbol 

červených stužiek znamená a v posledný deň celej kampane, ktorí sme symbolicky 
nazvali Deň v červenom, žiaci 9.ročníka všetkým rozdávali červené stužky, vytvorili 
živú červenú stužku  a tým sme vyjadrili podporu celej kampane.
... aby bolo deti počuť – 19. novembra sme sa zapojili do 8.ročníka akcie s názvom 
Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť – toto podujatie malo za cieľ symbolicky upo-
zorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včas-
nej prevencie. 19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 
20.november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas kto-
rého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. V čase 10,00 – 11,00 deti 
bubnovali v triedach, aby si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý.
...okresné kolo olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry sa konalo online formou, 
našu školu úspešne reprezentovala žiačka IX.A triedy Laura Kuruczová a získala I. 

miesto a postup do 
krajského kola olym-
piády.
...tak ako každý rok, 
ani tento rok na nás 
nezabudol a navštívil 
nás Mikuláš spolu s 
anjelikom a čertom. 
Postupne si našich 
žiakov preverili, či 
celý rok poslúchali a 
tí mali možnosť do-
kázať to peknou pes-
ničkou alebo krátkou 
básničkou a za to 

dostali sladkú odmenu. Toto mi pripomenulo, že Vianoce sa nám blížia. A práve teraz 
je ten najlepší čas pripomenúť si a zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa 
z nich nevytratila krása, čaro a láska.
Katarína Tusková         



    7

ZO ŽIVOTA OBCE
Správa o činnosti Obecnej polície

za obdobie 06/2021 – 12/2021
Činnosť Obecnej polície Trnovec nad Váhom za druhý polrok 2021 
hodnotím ako veľmi úspešnú. Činnosť obecnej polície (ďalej len OP) 
zabezpečovali štyria príslušníci, z toho jeden príslušník OP je dlho-
dobo práceneschopný. Príslušníci OP preventívne pôsobili v obci 
hliadkovou činnosťou, hlavne vo večerných a nočných hodinách. 
Dbali na dodržiavanie verejného poriadku, ako aj na ochranu obyva-
teľstva a návštevníkov obce. Vo viacerých prípadoch spolupôsobili 
s príslušnými útvarmi policajného zboru (ďalej len PZ) pri ochrane 
obyvateľov, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci.
Za uvedené obdobie preverili príslušníci OP spolu 126 rôznych skut-
kov, či už priestupkov, preverení oznámení, poskytnutí súčinnosti 
pre PZ a Mestskú políciu (ďalej len MsP) Šaľa alebo monitorovaní 
dopravnej situácie, vrátane asistencie pri dopravných nehodách, za 
čo uložili spolu 45 blokových pokút, ktoré boli na mieste zaplatené. 
Blokové pokuty uložili príslušníci OP za priestupky vyplývajúce zo 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú nie-
ktoré podmienky držania psov a zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch. V jednom z prípadov použili príslušníci svoje právo na odňatie 
veci vyplývajúci zo zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícií, keď-
že táto vec bola nadobudnutá spáchaním priestupku. Vo viacerých 
prípadoch boli príslušníci OP privolaní k osobám, ktoré boli zjavne 
pod vplyvom alkoholu a vzbudzovali verejné pohoršenie. V jednom z 
prípadov došlo aj k vážnemu zraneniu takejto osoby,  kde sa musela 
privolať rýchla zdravotná pomoc (ďalej len RZP) , ktorá následne 
previezla zraneného do nemocnice. 
Na OP bolo prijatých viacero oznámení od občanov, pri ktorých malo 
prísť k rušeniu nočného kľudu. Vo viacerých prípadoch sa tieto ozná-
menia potvrdili a vyriešili buď napomenutím alebo uložením blokovej 
pokuty. Príslušníci OP počas svojej služby prijali oznámenia, pri nie-
ktorých sa javili znaky domáceho násilia. V jednom z prípadov sa 
celý skutok aj potvrdil a na doriešenie celého skutku bola požiadaná 
súčinnosť PZ. V ostatných prípadoch sa tieto oznámenia nepotvrdili 
a všetky skutky sa vyriešili napomenutím a v niektorých prípadoch 
aj uložením blokových pokút za domáce nezhody medzi rodinnými 
príslušníkmi. 
Počas výkonu služby bola OP požiadaná o preverenie oznámenia, 
kedy museli príslušníci OP použiť svoje právo na otvorenie bytu, na-
koľko staršia osoba, podľa udania oznamovateľky, bola v ohrození 
života a zdravia. Po otvorení domu bola táto staršia osoba zrane-
ná po páde a na miesto bola privolaná RZP, ktorá zranenú staršiu 
osobu na mieste ošetrila, nakoľko táto osoba prevoz do nemocnice 
odmietla.
Jedným z častých a opakujúcich sa preverení, ku ktorým boli prísluš-

níci OP privolaní, bol voľný pohyb psov, za ktorý príslušníci OP uložili 
niekoľko blokových pokút. V súvislosti s problematikou, týkajúcou 
sa majiteľov psov, ktorí pri venčení púšťajú svojich štvornohých mi-
láčikov voľne sa pohybovať bez vôdzky, sme vypracovali návrh na 
zriadenie ohradeného výbehu pre psov, ktorým by sa táto situácia do 
budúcnosti  aspoň z časti vyriešila.
Príslušníci OP pri svojej činnosti vo viacerých prípadoch riešili ozná-
menia vo veci zaburinenia pozemkov. Keďže sa jedná o priestupky 
vyplývajúce zo zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ-
nohospodárskej pôdy, ktoré nemá OP ani obec v kompetencii riešiť, 
len objasňovať, boli majitelia pozemkov príslušníkmi OP písomne 
vyzvaní na nápravu tohto stavu s výzvou, že ak daný stav pozemku 
bude pretrvávať, celá vec bude odstúpená na okresný úrad. Vo všet-
kých prípadoch majitelia pozemkov výzve vyhoveli. 
Príslušníci OP v rámci dynamickej dopravy v obci zastavili moto-
rové vozidlo, keď mali vážne podozrenie, že je vodič pod vplyvom 
návykových látok, nakoľko svojou agresívnou jazdou a správaním 
ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. K doriešeniu 
celej veci bola požiadaná súčinnosť PZ, ktorá vodiča obmedzila na 
osobnej slobode, následne previezla na vyšetrenie do nemocnice, 
kde sa potvrdilo, že vodič pred jazdou užil návykovú látku. Za tento 
skutok bol vodičovi odobratý vodičský preukaz a dostal zákaz čin-
nosti na dva roky. 
V dvoch prípadoch boli príslušníci OP požiadaní o súčinnosť zo stra-
ny ŽSR pri riadení dopravy na nefunkčnom železničnom priecestí.
Počas hliadkovej činnosti boli príslušníci OP privolaní k viacerým 
dopravným nehodám, kde po príchodu na miesto dopravnej ne-
hody poskytli účastníkom nehody prvú pomoc, vyrozumeli všetky 
záchranné zložky,  zotrvali na mieste dopravnej nehody a ak bolo 
potrebné, riadili premávku. Všetky tieto nehody sa zaobišli bez váž-
nejších zranení. 
Vo viacerých prípadoch by som chcel pozdvihnúť prácu príslušníkov 
OP pri objasňovaní protiprávnych konaní a následným odstúpením 
týchto skutkov príslušným útvarom PZ.
Počas daného obdobia obecná polícia aktívne spolupracovala s 
PZSR, OOPZ Močenok, OP Selice, MsP Šaľa a s ostatnými zá-
chrannými zložkami.
Úlohou obecnej polície do ďalšieho obdobia je pôsobiť nielen repre-
sívne, čiže postihovať protiprávne konanie, ale snažiť sa aj o pre-
ventívnu činnosť. Príslušníci obecnej polície budú naďalej prispievať 
k predchádzaniu a znižovaniu kriminality, zvyšovať právne vedomie 
čo najširších vrstiev obyvateľstva, predchádzať nepríjemným uda-
lostiam, dbať o ochranu životného prostredia, chrániť majetok obce 
ako i občanov.
por. Gabriel Réső
zástupca náčelníka Obecnej polície Trnovec nad Váhom  

Prišiel k nám sv. Mikuláš
5. decembra prišiel opäť do našej obce Mikuláš. Pre naše deti je to je-
den z najobľúbenejších dní v roku. Svätý Mikuláš robí radosť v Trnovci 
nad Váhom už 22. rok a prináša deťom sladké prekvapenia. 
Vďaka za pomoc a spoluprácu patrí obci Trnovec nad Váhom, Alojzovi 
Čelítkovi, bagetérii Moma Šaľa - Veča, rodine Sklenárovej, Adriánovi 
Vološinovi, Marekovi Gajdošovi, Kristíne Kozíkovej, Richardovi Dob-
rovockému, Richardovi Lángovi a v neposlednom rade obecnej polícii, 
ktorá Mikuláša bezpečne sprevádzala po dedine.. ..Ďakujeme za všet-
ky dobré deti ...
Lángov dvor
Pozn. redakcie: najväčšie poďakovanie patrí Alenke Madayovej a Ró-
bertovi Lángovi z Lángovho dvora, organizátorom podujatia  



ZO ŽIVOTA OBCE

    8

Október, 
mesiac úcty k starším

Nepodarilo sa ani tento rok...pandémia narušila 
naše životy a už druhý rok po sebe sa nám ne-
podarilo zorganizovať tradičné stretnutie so se-
niormi nad 70 rokov veku. Chýba nám ich iskra 
v oku, radosť v tvárach, keď sa mnohí po roku 
stretli práve pri príležitosti každoročného pose-
denia pre seniorov. Nezabudli sme však na niko-
ho a pracovníčky obecného úradu navštívili kaž-
dého seniora nad 70 rokov a priniesli mu aspoň 
malý darček – poukaz na 20 Eur. 
Klientov nášho Zariadenia opatrovateľských slu-
žieb potešili aj vlastnoručne vyrobené pozdravy, 
ktoré im poslali žiaci z našej základnej školy.
Milí naši seniori, aj takto chceme vyjadriť svoju 
úctu a vďaku za vašu lásku a obetavosť, za sta-
rostlivosť a prácu, za múdru radu. 
Ďakujeme.                 I. Mesárošová

Nulová eurobankovka 
Trnovec nad Váhom

Napriek tomu, že v tomto roku si nepripomíname 
žiadne významné výročie, rozhodla samospráva obce 
o tom, aby sa aj naša obec zapojila do konceptu su-
venírových nulových eurobankoviek. Tento formát je 
dnes už dobre známy a vedenie obce predpokladá, že 
aj obyvatelia ocenia možnosť aj týmto spôsobom zvi-
diteľniť pamätihodnosti, ktoré v obci máme. Grafic-
ké prevedenie nulovej eurobankovky vzniklo vďaka 
fotografiám, ktoré sme použili a ktoré vytvorili oby-
vatelia našej obce, renomovaný fotograf Igor Boháč 
a Ing. Gabriel Bergendi, ktorým patrí naša srdečná 
vďaka.
Veríme, že záujem o nulovú eurobankovku okrem 
našich občanov prejavia aj zberatelia a  poslúži aj ako 
netradičný dar pre návštevníkov obecného úradu a 
obchodných partnerov.
I. Mesárošová

DO Fénix Trnovec nad Váhom 
v Leviciach

Tešili sme sa na priaznivé počasie, voľnú sobotu a 
plánovanú turistiku, aby sme s deťmi z DO Fénix 
Trnovec nad Váhom mohli 
navštíviť mestečko Levice. 
Najskôr sme sa zastavili na 
Levickom hrade, ktorý patrí 
medzi tie menšie, ale dobre 
zachovalé hrady Slovenska. 
Pod tým zachované je nut-
né rozumieť dobre zrekon-
štruované a zakonzervované 
ruiny, ktoré sídlia v jednom 
areáli spolu s Tekovským 
múzeom. Dozvedeli sme sa 
veľa zaujímavého o jeho his-
tórii. Hrad vznikol v druhej 
polovici 13.storičia s cieľom brániť južný prístup k 
stredoslovenským banským mestám. Po návšteve 
Tekovského múzea sme zamierili trošku za mesto. 
V blízkosti Levíc je pamätné miesto na vrchu Váp-

nik, kde bola v minulosti pozorovateľňa maršala 
Malinovského, veliteľa II. ukrajinského frontu. 
Nachádza sa tu betónový pamätník s rozhľad-
ňou, ktorá má výšku 9 metrov a na vrchol plošiny 
je nutné zdolať 41 strmých schodov, vyhliadková 

plošina nám poskytne nád-
herný výhľad na mesto Levi-
ce, Štiavnické vrchy a rieku 
Hron s priľahlými obcami. 
Turistiku sme ukončili náv-
števou sprístupnenej expo-
zitúry ľudovej architektúry 
Skalné obydlia v Brhlovciach, 
ktorá pozostáva z murova-
ných domov a vysekaných 
priestorov do skaly v dvoch 
podlažiach. Expozícia je sú-
časťou Tekovského múzea 
v Leviciach. Cestou domov 

sme sa zastavili v Kalnej nad Hronom pri pamät-
nom dome bojovej slávy z II. svetovej vojny. 
Katarína Tusková                                                                                                          

Poďakovanie sponzorom
Členovia DHZ Trnovec nad Váhom aj touto cestou vy-
jadrujú úprimné poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí 
finančne alebo vecne prispeli na „krúžok mladých hasi-
čov“.
Za výstroj pre 10 detí ďakujeme konateľovi firmy Messer 
Tatragas p. Ing. Michalovi Paľovi a riaditeľovi pobočky 
Messer Tatragas Šaľa  p. Ing. Petrovi Michalicovi PhD. Za 
pofinancovanie výstroja pre ostatné deti ďakujeme man-
želom Štefanovi a Linde Sklenárovým.
Ešte raz srdečne ďakujeme. Aj vďaka Vám a Vašej podpo-
re môžeme vychovávať našich nástupcov, mladých hasi-
čov!              Tibor Barczi za kolektív členov DHZ
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Zo života Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska

Korona či Covid -19 ochromil celý náš život. Mož-
no len teraz si my, ľudia, uvedomujeme, čo zna-
mená zdravie pre náš pokojný život. Netreba nám 
vojen, nesvárov, stačí jeden vírus a hneď je všetko 
naopak. Aj my, dôchodcovia, sme mali na tento rok 
skvelé plány, avšak znovu, tak ako minulý rok,  sme 
sa museli prispôsobiť novým podmienkam. Museli 
sme znovu obmedziť naše aktivity, ale  aj napriek 
všetkým opatreniam sa život v našej organizácii 
celkom nezastavil. Naše komentáre, blahoženia 
jubilantom k meninám aj narodeninám, fotografie 
zverejňujeme aspoň na našej stránke na Facebo-
ok-u. Zostala nám aj naša tvorivosť, naše dielnič-
ky, ktoré môžeme robiť aj v domácom prostredí a 
potešiť našich starkých v ZOS-ke.  Ušili sme pre 
nich poťahy na malé aj veľké vankúše v počte 32 
ks, urobili sme malých anjelikov, zvončeky a pod-
ložky pod kávu a tak ako každý rok sme pripravili 
mikulášske balíky, ktoré boli z dôvodu obmedzení 
odovzdané len na obecnom úrade. Našim jubilan-
tom, ktorí svoje jubileum oslávili v druhom polro-
ku roku  2021 sme odovzdali darčeky priamo pred 
domom každého jubilanta. 
Zúčastnili sme sa aj stretnutia na 26. Oroslánskom 

dedinskom dni, na ktorom si naša predsedníčka p. 
Maria Hrabovská prevzala ocenenie za propagáciu 
a zviditeľňovanie  slovenskej kultúry. 
Poslednou našou akciou pred uzatvorením klubu 
dôchodcov bolo športové popoludnie. Súťažili sme 
v hode loptou na cieľ, v kopaní lopty do bránky 
a v petangu. Prednostka OcÚ p. Nikoleta Vargová 
dekorovala víťazov a p. predsedníčka Maria Hra-
bovská odovzdávala ceny. Eva Tóthová navarila 
vynikajúci guláš a napiekla pre nás oškvarkové 
pagáčiky. Výborné boli aj pagáčiky od p. Józsovej. 
Športové popoludnie bolo organizované za finanč-
nej  podpory obecného úradu, ceny pre víťazov  
sme zabezpečili z dotácie od obce Trnovec nad Vá-
hom a vďaka sponzorovi obchod  Billa. Poďakova-
nie za sladkosti a vynikajúce víno patrí aj manže-
lom Blahovým. 
Keďže na dosah ruky máme koniec roku 2021, 
chcela by som sa i touto cestou poďakovať všet-
kým našim sponzorom, ktorí  aj tento rok prispeli 
k našej činnosti, hlavne OcÚ Trnovec nad Váhom v 
zastúpení  starostom p.  Oliverom Bereczom, stre-
leckému areálu Hubert,  a ďalším sponzorom, ktorí 
nám pomáhali v tomto pre nás náročnom období.
Prajem všetkým spoluobčanom veľa zdravia, šťas-
tia, pokoja a rodinnej pohody v roku 2022.
 Jolana Hečová

Stretávka 
po 58 rokoch

Nešumí trieda ako vtedy,
len ozvena v nej stále zneje.
Už desaťročia uplynuli
a mladosť s nimi. Kde je? Kde je ?

Sú to verše z básne, ktoré odzneli na stretnutí spo-
lužiakov zo Základnej školy Trnovec nad Váhom 
po 58 rokoch. Občas sme sa 
niektorí vídali, uskutočnili sa 
aj  stretnutia a niektorí sme sa 
vôbec nevideli od ukončenia 
povinnej školskej dochádzky. 
“ Urobme stretávku! Dobre!  
Ak príde Jožko z Michaloviec, 
ideme do toho.“ Jožko súhlasil. 
Príde! Padlo rozhodnutie a  ne-
trvalo dlho a mali sme všetky 
kontaktné údaje. Nebolo ľahké 
ich získať. Fotografia z 9. roč-
níka, menný zoznam spolužia-
kov. 
Kto je tento a kto táto ? Lovíte v pamäti, telefonu-
jete, hľadáte na Facebooku a ostatných sociálnych 
sieťach a konečne to máte. Súhlasíme, potvrdzujú 
svoju účasť všetci. Nie, na Janka nemáme kontakt. 
Vyriešime. Jožko sadne na vlak a osobne to vybaví.
 A je tu deň D –  sobota 16. október 2021. Netrpezli-

vo čakáme pred budovou našej bývalej školy a  po-
zeráme, smejeme sa, hádame, kto je kto ? Zvítanie 
bolo srdečné, úprimné. Potešilo nás, že sa po dlhej 
dobe vidíme a trochu sklamaní, že niektorí z oba-
vy o svoje zdravie nakoniec neprišli. Po prehliadke 
vonkajšieho areálu školy viedli naše spoločné kro-
ky na cintorín, kde sme si s láskou zaspomínali na 
nášho triedneho pána učiteľa Štefana Peštyho a na 
naše už zosnulé spolužiačky a spolužiakov. 
V obradnej sieni nášho obecného úradu nás prijal 

pán starosta Mgr. Oliver Be-
recz, ktorému za ústretovosť 
a milé prijatie všetci úprimne 
ďakujeme. 
V kultúrnom dome nás už 
čakalo príjemné prostredie 
a malé pohostenie. Niekedy 
slov netreba. A tak to bolo aj 
teraz. Stačila dojemná báseň, 
ktorú nám predniesol náš 
spolužiak Jožko Hanzlík a ne-
ubránili sme sa ani slzám.
Ako by to bolo iba včera, ako 

by sa nič nezmenilo.  Ale roky sa zastaviť nedajú. 
Ani vrátiť späť – iba v pekných spomienkach. A my 
sme si zaspomínali....
Ďakujeme, milé spolužiačky, milí spolužiaci. Dovi-
denia v máji 2022.
Eva Klincková      
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Farao opäť bodovalo vo westerne 
Galantský Ranč na Striebornom jazere otvoril svoje brá-
ny westernovým prívržencom aj v zime. Zúčastnili sa ich aj 
westernoví jazdci Trnovca nad Váhom. Štart absolvovalo 116 
jazdeckých dvojíc,  ktoré súťažili v rýchlostných aj drezúrnych 
westernových disciplínach. Súťažili deti od 3 rokov až po se-
niorské ročníky.
V rýchlostnej disciplíne Polle bending (beh okolo tyčí) sa v 
zmiešanej konkurencii juniorov a dospelých na prvom mieste 
umiestnila trnovčanka Ema Dudonová s koňom Little Gold 
Power z jazdeckého klubu FARAO Trnovec nad Váhom pred 
Natáliou Kresanovou s koňom Grisso Lil Delmaso a tre-
ťou slovinskou reprezentantkou Tamarou Hočevar na koni 
Maestral.
Druhou rýchlostnou disciplínou bol Barel race (beh okolo su-

dov) v ktorej súťažiaci opäť štartovali v zmiešanej vekovej 
konkurencii. Najrýchlejší čas zabehla Kristína Solčianska na 
koni Bar Continento King ,ktorá v dňoch  11.-14.11.2021 re-
prezentovala Slovensko na majstrovstvách Európy v Talian-
sku. Druhé miesto obsadila Ema Dudonová s koňom Little 
Gold Power z jazdeckého klubu FARAO Trnovec nad Váhom 
a tretie miesto Natália Kresanová s koňom Grisso Lil Delma-
so.
Obratnosť a poslušnosť predvádzali kone v disciplíne Trail. 
Kone musia zvládnut napr. mostík,cuvanie do L, obrat o 
450o,otvoriť a zatvoriť bránku. S týmito nástrahami trate 
sa jazdci popasovali zvlášť v kategórii junior a open. Medzi 
juniormi vyhrala Kristína Riškova na koni Nikita. Druhé miesto 
si odniesla Sarah Kleinhapel z JK FARAO-Trnovec nad Vá-
hom s koňom Furioso a tretia bola Nina Kolenčíková na koni 

Z okienka DHZ – súhrn roku 2021
 Aký bol DHZ-kársky rok ? 
Za rok 2021 bolo nahlásených na operačné stredisko „150“  - 
33 výjazdov z toho, 21 na dezinfekciu spoločných a vonkajších 
priestorov a asistencii pri testovaní COVID 19, ale nielen to – 
tak pekne po poradí:
JANUÁR : 09.01.2021 čistenie vlaku pri usmrtení osoby.
FEBRUÁR až APRÍL : dezinfekcia spoločných a vonkajších 
priestorov v kultúrnom dome. Podvečer 30. apríla v spolupráci 
so zamestnancami OÚ na námestí sa postavila májka. Nebola 
tu účasť občanov tak ako po iné roky, ale zvedavcov bolo aj 
tento rok dosť. 
MÁJ : 04.05.2021 - patrí  patrónom hasičov a záchranárov sv. 
Floriána. Na jeho pamiatku a pamiatku všetkým dobrovoľným 
hasičom sme v podvečer položili k jeho soche veniec.
17.05.2021 - likvidácia bodavého hmyzu.
29.05.2021 – výročná členská schôdza.
JÚN : 01.06.2021 – DEŇ DETÍ – v našej škôlke sa v tento deň 
tešili na ukážky hasičskej a policajnej techniky, vyskúšali si 
spustenie vody z prúdnice, mali rôzne ukážky. Deti a pani uči-
teľky mali spestrený deň a deti si odniesli veľa zážitkov. 
03.06.2021 - sme sa zúčastnili pri asistencii SVIATOSTI BOŽIE-
HO TELA. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ľudovo 
nazývaná aj Božie Telo je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi. 
05.06.2021 -  sme sa zúčastnili územného kola súťaže hasič-
ských družstiev vo Vlčanoch. Hoci sme nezískali žiadnu me-
dailu, odniesli sme si bohaté skúsenosti. V ten istý deň na pod-
večer sa zasahovalo pri požiari trávnatého porastu a páperia z 
topoľov na hlavnej ceste smer Nitra. 
11.06.2021 – likvidácia bodavého hmyzu ul. Lipová.
12.06.2021 – likvidácia spadnutého stromu pred zdravotným 
strediskom.
24.06.2021 – likvidácia požiaru odpadu pri RD – ul. Športová.
JÚL : 03.07.2021 – prizvaní na asistenciu ako protipožiarny do-
zor na akcii varenie gulášu v Šali.
11.07.2021 – prizvaní na výpomoc po silnej búrke – odčerpanie  
vody z bytoviek na ul. Hollého, Šaľa – Veča.
AUGUST : 07.08.2021 - sme sa zúčastnili súťaže vo varení gu-
lášu.  Naša DHZ-ka sa umiestnila na peknom druhom mieste. 
14.08.2021  - asistencia na športovej akcii REBEL RUN  na 
Lángovom dvore. Na záver nesmela chýbať bohatá pena vy-

tvorená našimi hasičmi.
SEPTEMBER : 15.09.2021 – naša účasť na LEČO FEST  v 
Šali, vo varení leča sme  sa umiestnil na 4 mieste. V porote bol 
aj náš starosta a známa speváčka Gizka Oňová. 
22.09.2021 – zahájil sa hasičský krúžok „PLAMIENOK“  pre 
naše deti. Každú stredu sa v telocvični stretávajú, oboznamujú 
sa s technikou, súťažia medzi sebou. Teší nás, že deti to veľmi 
baví. Ďakujeme sponzorom, hlavne MESSER TATRAGAS s.r.o. 
za zakúpenie výstroje pre naše deti ( prilba, tričká, opasky) a fi-
nančný príspevok rodine Sklenárovej. Vyskúšali si už aj činnosť 
záchranárov, oboznámili sa aj s činnosťou skutočných hasičov 
v Šali. Ktovie, možno to raz budú budúci hasiči či záchranári. 
Záujem detí je veľký. Nás to veľmi teší. Deti sú veľmi šikovné, 
dúfajme, že im to vydrží.
23.09.2021 – privolaní na výpomoc - uhasenie požiaru rodinné-
ho domu v Seliciach.
24.09.2021 – protipožiarna hliadka a asistencia na zabezpeče-
nie hladkého priebehu behu okolo „AMERIKY“.
OKTÓBER : 09.10.2021 – likvidácia bodavého hmyzu 2x v ro-
dinných domoch na ul. Športovej a na ul. Nitrianskej.
NOVEMBER : 23.10.- 31.10.2021 – tieto dni bolo venované po-
žiarnej prevencii. Boli vykonané  protipožiarne kontroly v našej 
obci v rodinných domoch (120 domov) a u podnikateľov ( 8 ), 
kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
DECEMBER : blížia sa Vianoce. Spomienky na najbližších, za-
paľujú sa sviečky na adventnom venci a nakoniec Silvester  -  
manipulácia s pyrotechnikou. Majte na pamäti, že manipulácia 
s otvoreným ohňom je nebezpečná a bezpečnosť je prvoradá.
Naši dobrovoľní hasiči sú vždy a kedykoľvek tu pre vás, obča-
nov.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým našim dobrovoľným 
hasičom, za ich pomoc, trpezlivosť a čas v tomto roku 2021 -  
im patrí veľké VĎAKA. Veľké VĎAKA patrí aj ich rodinám  za 
porozumenie. 
Prajem v novom roku 2022 všetkým  hasičom, ich rodinám a 
obyvateľom našej obce veľa zdravia. Nech chvíle lásky a poko-
ja, všetky bolesti Vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, 
na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Krásne Vianoce a 
šťastný nový rok Vám prajú členovia DHZ Trnovec nad Váhom!   

Katarína Jarošová, predseda DHZ
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Reval Rock Skip Ken. V triede Open zvíťazila Laura Aresto-
vá na koni Rony 
S e n s a t i o n 
C h i p l e a g u e r , 
druhá Frederika 
Šímová na koni 
Kubo a tretia 
Miška Romár na 
koni Dynamite.
Disciplína s naj-
väčšou účasťou 
bola deti s do-
provodom, kedy 
deti prechádzali 

trailovú trať s pomocou osoby zo zeme. Aj v tejto disciplíne 
si odniesli trnovčania medailové ohdnotenie. Prvá skončila 

Ester Kohl na koni Miss Fairy in Gold , druhé miesto obsadi-
la Dorotka Kázarová na koni Ejfél Pluto z jazdeckého klubu 
FARAO  Trnovec nad Váhom a tretie miesto patrilo Hanke 
Brlejovej na koni MK Docs Delwin. Medaila sa síce neušla 
ďalším pretekárom z jazdeckého klubu FARAO Trnovec nad 
Váhom, ktorý sa primárne venuje voltíži, ale vzhľadom na vek 
sa nemajú za čo hanbiť. Kedže sa celoročne venujú voltíži a 
jazdenie majú ako zábavné rozptýlenie tréningu, ich trénerka 
Vladimíra Lenčéšová bola právom hrdá aj na Luciu Takáčovú 
so 4. miestom, Chloe  Kádarovú s 5. miestom,Hanku Rajjo-
vú so 7. miestom a Leontínu Šedivú s 10. miestom. Vysoká 
účasť v tejto disciplíne dáva  trénerom nádej, že jazdecké 
disciplíny majú budúcnosť.
Veľká účasť na pretekoch potešila nielen usporiadateľku, ale 
aj trénerov a tí dúfajú že na jar sa zídu opäť v takomto počte.
V. Lenčéšová

Jesenné aktivity rybárov
Aj napriek pretrvávajúcej situácii s pandémiou sme sa snažili 
zabezpečiť všetky potrebné práce, ktoré  bolo nutné vykonať v 
posledných mesiacoch tohto roka.
Krásne  dlhotrvajúce jesenné počasie  bez mrazov dávalo prírode 
čas na postupné ukončenie vegetačného obdobia  a príroda  v 
okolí našich revírov  vytvárala spolu so slnečnými lúčmi krásnu 
hru farieb, svetla a tieňov, ktoré zvyšovali zážitok z pobytu pri 
vode a love.
Práce v revíroch boli zamerané hlavne na zarybnenie, výlov a 
starostlivosť o kvalitu vody v chovnom revíri  Hlinisko Vermek.
Jesenné zarybnene sa v tomto roku uskutočnilo už koncom 
septembra jednak z predvídavosti, aby sa predišlo problémom  
s dodávkou rýb ako pri jarnom 
zarybnení s postupne sa zhor-
šujúcou pandemickou situáciou 
a jednak preto, aby jesenná ná-
sada mala čas na zazimovanie 
.
 Lovné revíry boli po zarybne-
ní uzavreté len na minimálny 
čas a to hlavne z toho dôvodu, 
aby si členovia mohli ešte užiť 
jesenný lov v peknom počasí, 
lebo v tomto roku bol lov viac 
bojom ako relaxom, nakoľko 
bola veľmi sporadická aktivita 
rýb a veľmi veľké a nepravidelné kolísanie hladiny vody v našom 
úseku Váhu.
V septembri sa uskutočnil opäť už tradičný Beh okolo Ameriky, 
ktorý potešil stále väčšou účasťou pretekárov v každej kategó-
rii. Naša organizácia v rámci dobrej spolupráce s obcou prispela  
drobnými vecnými darmi  víťazom.
Vďaka ochote a spolupráci  viacerých zainteresovaných  sme 
doviezli zo zátoky v Dlhej nad Váhom štrkopiesok na úpravu prí-
stupových ciest k našim revírom. Poďakovanie patrí  p. Robertovi 
Pálovi, ktorý nám poskytol  vyťažený materiál , p. Andódimu z 
Dlhej nad Váhom, ktorý zabezpečil nakladanie a p. Petrovi Su-
chému - Tip top trans, ktorý zabezpečil dovoz. Následne bolo 
ešte dovezených  ešte 8 návesov materiálu koncom októbra. 
Ďakujeme aj Gebrielovi Beköovi, ktorý nám sprostredkoval prvý 

kontakt na p. Andódiho.
Počas októbra sa vykonal postupný odlov rýb udicami z chovné-
ho rybníka Hlinisko Vermek, nakoľko sa lov sieťou nedal vykonať 
kvôli zvýšenej hladine vody. Bolo vylovených 200 kg rýb, kaprov 
K1, K2 a karasov striebristých. Vylovenými rybami bol zarybnený 
lovný revír Mŕtve rameno Amerika II.
Ďakujeme aj p. Robertovi Lángovi, ktorý nám umožnil odlov rýb 
z jazierka v areáli  Lángovho dvora. Aj tu odlovenými rybami sa 
zarybnil lovný revír Amerika III.
V októbri bola ukončená 4. etapa  biologického odbahňovania 
chovného revíru  Hlinisko Vermek. Toto  4. ročné odbahňovanie 
sa vykonalo vďaka  finančnej podpory obce a z prostriedkov zís-
kaných z 2% daní od našich členov a podporovateľov.

Pre uľahčenie likvidácie odpadkov vy-
zbieraných v našich revíroch  sme pri 
plote  zberného dvora  umiestnili 1000 
l zberný kontajner, do ktorého je možné 
priniesť a uložiť vyzbieraný odpad. Kon-
tajner je uzavretý. Kľuč od kontajnera je u 
pracovníkov zberného dvora. V prípade, 
že odpadky prinesiete v čase, keď tam 
nikto nie je, položte ich ku kontajneru a 
oni ich tam potom vhodia, alebo zavolajte 
niektorému členovi výboru a ten kontajner 
otvorí a vhodí tam odpad.
Od septembra sa začalo s vybavovaním 
povolenia na Okresnom úrade Šaľa, od-

bore starostlivosti o životné prostredie na úpravu pobrežia lovné-
ho revíru Mŕtve rameno Vízallás. Po doložení súhlasov všetkých 
dotknutých strán čakáme už len na vydanie rozhodnutia po uply-
nutí zákonom stanovených lehôt.
Práce na úprave budú vykonané diaľkovo ovládanou lesníckou 
frézou, ktorá odstránený porast namieste podrví, takže odpad-
ne  potreba ďalšej manipulácie s odstráneným porastom a jeho 
odvozom. Termín konania týchto prác bude oznámený včas a 
chceme požiadať členov, aby prišli pomôcť vyzbierať odpadky z 
časti, kde sa bude pracovať, aby stroj tieto odpadky  nerozdrvil a 
neznečistil tak okolie.
Záverom prajeme všetkým členom  ešte zopár pekných rybár-
skych zážitkov a všetkým veľa zdravia a pokojné prežitie Vianoč-
ných sviatkov a všetko  najlepšie v Novom roku
Petrov zdar      
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Milí fanúšikovia,
Rok 2021 sa nám blíži ku koncu. Prežili sme spolu veľa za-
ujímavých udalostí, veselých aj smutnejších. Predčasné 
ukončenie sezóny 2020-2021, postup do VI. ligy OBFZ Nitra, 
víťazstvá, ale aj vysoké prehry. Patrí to však k životu aj k špor-
tu. Ciele v roku 2021 sme mali pri A tíme jasne stanovené: 
zvíťaziť v súťaži VII. Liga SA-GA. Bohužiaľ, z dôvodu pandé-
mie bola súťaž opäť anulovaná a tento cieľ ostal nesplnený. 
Po tomto sklamaní a strate motivácie pre nás prišla ponuka 
zúčastniť sa baráže o postup do VI. ligy. Myslím si, že sme 
v nej obstáli veľmi dobre a zanechali veľký dojem aj napriek 
súťažnému výpadku. Finálový zápas v Cabaji s tímom FC Ja-
rok bol fantastický aj napriek prehre. Napokon športový osud 
zariadil, že sme dostali ponuku pôsobiť v VI. lige. Bola to pre 
nás cena útechy a naštartovanie motivácie na ďalšiu prácu. 
V tíme sa odzrkadlilo predošlé prerušenie súťaže a nastali 
aj zmeny v našom kádri. Po úvodnej eufórii prišlo aj obdobie 
pádu a niekoľkých vysokých prehier. Veľmi si vážime, že aj v 
týchto chvíľach ste stáli pri nás a podporovali nás.  Aj vďaka 
tomu, že sme spoločne a trpezlivo ustáli neúspech, prišli v zá-
vere kvalitné výkony a výsledky. V tíme U19 sme sa sústredili 
na rozšírenie kádra a zapracovanie niekoľkých jednotlivcov 
do A tímu. Chlapci sa zúčastňovali aj tréningov A tímu a do 
súťaže nastupovali s dostatočným počtom. Taktiež sme sa 
nevyhli menším problémom s disciplínou počas zápasov a 

dôsledkom toho boli striedavé výsledky aj výkony. 
Pri oboch tímoch vieme, na čom máme popracovať a výrazne 
sa zlepšiť v ďalšom roku.  V lete sme opäť spoluorganizovali 
mini futbalový turnaj s obecným úradom a tak trošku spestrili 
kultúrny život v tomto pandemickom období. Od októbra sme 
spustili nový projekt – futbalovo-športový krúžok pre deti. V 
spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom sa nám 
prihlásilo vyše 30 detí a má to úspech, ktorý nás nesmierne 
teší. Taktiež sme vyskúšali aj niekoľko tréningov pre detičky 
vo veku 4-7 rokov, a tak sa snažíme napĺňať náš klubový slo-
gan #vedmedetiksportu. Vidieť deti tešiť sa z pohybu a ich 
šťastný úsmev na tvári je pre nás satisfakciou. 
Na rok 2022 máme rozrobených niekoľko projektov a pevne 
verím, že budú úspešné, aby náš klub napredoval. Srdečne 
ďakujem pánovi starostovi Oliverovi Bereczovi a zastupiteľ-
stvu Obecného úradu v Trnovci nad Váhom za finančnú a ma-
teriálnu podporu. Taktiež všetkým sponzorom, ktorí prispeli 
a prispievajú na chod klubu, všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
obetujú svoj vzácny čas aj pre nás. Kolegom vo výbore FK, 
trénerom a hráčom ďakujem za celoročnú prácu, deťom za 
radostné chvíle a samozrejme Vám, vzácni fanúšikovia, za 
neustálu podporu - #spolusmedynamo.  Všetkým Vám prajem 
krásne a pokojné Vianoce v kruhu rodiny, veľa zdravia, dar-
čekov a hlavne veľa spokojnosti v novom roku. 
S pozdravom Ing. Vladimír Klincko – prezident FK 
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok,

Megjelent községi újságunk új száma, s egyúttal itt az év vége 
is. Nagyon gyorsan elröpült, szinte észre se vettük. Szokássá 
vált, hogy év végén összegzést készítünk, mit sikerült elér-
nünk az eltelt időszakban, mire lehetünk büszkék. De én ezt 
ma nem teszem meg. Nem összegzek. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy köszönetet mondjak Önöknek és alkalmazottaink-
nak is az egész évért, s ezért mai írásom épp a büszkeségről 
és köszönetről szól majd. Büszke vagyok arra, milyen remek 
a kollektívánk, és milyen nagyszerű lakosaink vannak, s hogy 
együtt milyen jól tudunk dolgozni a közösségért. De a büsz-
keség köszönet nélkül csupán üres frázis, ezért nagyon hálás 
vagyok Önöknek, és köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki-
vel ez évben alkalmam volt kommunikálni, dolgozni és gon-
dolataimat megosztani. Azért száll Önök felé a köszönetem, 
mert épp Önöknek hála, előre tudunk haladni, javítani tudunk a 
dolgokon, s Önöknek köszönhetően van értelme munkánknak.
Községünk előrehaladása, a projektek, amikbe bekapcsolód-
tunk, a határozatok, melyeket elfogadtunk – ezeket mindig kol-
lektíve csináljuk. Ez sose egy ember asztala mögül jövő hatá-
rozat, mindig vita, kölcsönös kompromisszum előzi meg. Épp 
ezért köszönöm képviselőtestületünk többségének községünk 
valamennyi területén kifejtett akaratát, igyekezetét. Ez egy 
olyan csapat, melyre támaszkodni tudunk. Együttműködésünk 
magas szintű, s még a legnehezebb kérdéseket is meg tudjuk 
közösen vitatni. A döntések nem mindig születnek könnyen és 
gyorsan, de közös célunk községünk fejlesztése, egy össze-
tartó közösség kiépítése, ezért örömmel és lelkesen tesszük. 
A községi hivatalban egy remek kollektíva dolgozik, akik lel-
kesen, gyakran nagy lendülettel végzik a dolgukat, s ezt még 
sokszor a magánszektor is megirigyelhetné. Épp ezért az 
alkalmazottakat egy hatalmas köszönet illeti. Szívesen fel-
sorolnám mindegyiket, de ez majdnem 50 név lenne. Ezért 
mindegyiküknek szeretném külön megköszönni. Munkájuk, 
lendületük, lelkesedésük jobbá teszi munkánkat és segíti a 
falu fejlődését. Értékelem, hogy együtt még a „legeszemen-
tebb” tervet is meg tudjuk valósítani. Gondolták volna, hogy 
Golian generális emlékművéhez eljön a köztársasági őrség, 
a hadügyminiszter, Gašparovič elnök és még több jelentős 
személyiség? Mi sem, de épp lelkesedésünknek s az először 
viccnek indult ötletnek köszönhetően meg tudtuk valósítani 

az akciót, mely Szlovákia-szerte láthatóvá tett bennünket. A 
büszkeségről és köszönetről beszéltem, s igen, pontosan ez 
az, amit érzek, amikor alkalmazottaimra nézek, amikor látom 
a Gondozói Szolgáltatások Házának alkalmazottait, a Község 
Rendőrség tagjait, az iskolai és óvodai személyzetet. Gyakran 
nem is tudatosítjuk, hogy épp ezen emberek munkája tartja 
mozgásban községünket. Nem mindig sikerül minden úgy, 
ahogy szeretnénk, néha összetűzéseink is vannak, de ennek 
ellenére minden reggel igyekszünk egy értelmes napot elin-
dítani, melynek eredménye a községünkért végzett pozitív 
munka lesz.
Alkalmazottaink egy nagy „családot” alkotnak, mely munka-
időn kívül is törődik falunkkal. Épp ezért vagyok nagyon büsz-
ke mindnyájukra. Fogaskerekei egy gépezetnek, melyeknek 
hála falunk halad előre. Nekik köszönhetően rend és igazsá-
gosság van nálunk, nem toporgunk egy helyben.
Ez az év igen specifikus volt, szinte semmi akciót nem tudtunk 
megrendezni. Ezért nem tudom nem megköszönni minden 
szervezetnek, klubnak, egyénnek, akik egész évben próbáltak 
rendezvényeket, találkozókat stb. szervezni. Önök nélkül ez 
az év még sokkal üresebb lett volna, s ezért nagy köszönet 
illeti önöket.
Végezetül engedjék meg, hogy minden jót kívánjak. A pandé-
miáról nem fogok beszélni, hisz már tele van a hócipőnk vele és 
a következményeivel. De szeretnék Önöknek gyönyörű új évet 
kívánni, s ami még fontosabb, hogy egész évben olyan em-
berekkel találkozzanak, akik boldogságot, szeretetet, reményt 
hoznak életünkbe. Fontos, hogy megtartsuk egészségünket, 
optimizmusunkat, hisz ennek köszönhetően lehetünk jobbak, 
még inkább segítőkészek. A közelgő ünnephez békét kívánok 
Önöknek családjuk és barátaik körében is. Azt kívánom, hogy 
legalább egy pillanatra le tudják lassítani ezt a rohanó világot. 
Hogy megtalálják a békét, nyugalmat, mely megmutatja a he-
lyes utat. Ha olvassák e sorokat, nézzenek szét maguk körül. 
Legyenek hálásak azoknak az embereknek, akik körülveszik 
Önöket. S ha épp egyedül vannak is, szívükben biztos vannak 
olyan emberek, akik elfogadják hálájukat és köszönetüket. S 
épp nekik köszönhetően lesz gyönyörű, békés a 2022-es év. 
Ezért szívemből kívánom Önöknek a legjobbakat.
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt! 
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármestere
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A képviselőtestület ülése
A tornóci képviselőtestület 24. ülésére 
2021. december 13-án került sor a helyi kultúrház 
nagytermében. A program sokrétű volt, az első pon-
tok egyike a község költségvetésének programjavas-
lata volt 2022-re, a 2023-2024 időszakra is kiterjesztve. 
Ez a dokumentum a község pénzügyi gazdálkodá-
sának alapdokumentuma, s a képviselők ellenvetés 
nélkül el is fogadták. Jóváhagyták a 2021-es év költ-
ségvetésének változását is, melyben a költségvetési 
bevételek és kiadások 70.200 euróval csökkentek.
Az iskola és óvoda oktató-nevelői tevékenységéről 
szóló jelentést jóváhagyásra mindig előterjesztik a 
Tornóci Községi Hivatalnak, a jelentés tartalmaz-
za a tanulók létszámát és a pedagógusok és nem 
pedagógiai alkalmazottak továbbképzésére vonat-
kozó terveket. A jelentések értékelik az intézmény 
szakköri tevékenységét, az iskola és óvoda térbeli 
és anyagi-műszaki feltételeit. Tájékozódni lehet be-
lőle az inspekciós tevékenységről, melyet az állami 
tanfelügyelőség végzett, valamint az iskola és óvoda 
gazdálkodásáról.
A község fenntartása alatt lévő iskolák és iskolai lé-
tesítmények kiadásaihoz való részleges hozzájárulás 
nagyságáról szóló általános érvényű rendelet (ÁÉR) 
javaslatát a községi hivatal elöljárója terjesztett elő, az 
érvényes ÁÉR megváltoztatásához a törvényhozás 
változása, főként az ún. ingyen-ebédek megszünte-
tése vezetett. Az üzemeltetés és a bérek valamint a 
gyerekek támogatására vonatkozó ÁÉR javaslatát az 
iskolai beíratások helye és ideje, az intézmény által 
benyújtott költségvetés, és a község pénzügyi lehető-
ségei alapján dolgozták ki. Ebben a javaslatban a köz-
ség az óvoda, iskolai klub, étkezde finanszírozására 
meghatározta a pénzügyi eszközök nagyságát.
Az ülés programja a kis környezetszennyező forrá-
sok környezetszennyezési illetékére vonatkozó ÁÉR 
javaslatával folytatódott. A község rendelkezik 2008-
ból egy általános érvényű rendelettel, amely már 
nincs összhangban a jelenlegi törvényhozással. Mgr. 
Vargová elmondta, hogy az állam jelezte a törvény 
módosítását, melynek értelmében a kis környezet-
szennyező források illetékeit el kellett volna törölni. 
Ezt a módosítást azonban nem vezették be a gyakor-
latba, ezért kell az ÁÉR-t összhangba hozni a törvény-
nyel. A javaslat kibővítette a kis környezetszennyező 
források csoportjait, új típusok jöttek hozzá, enyhén 
emelkedtek az illetékek is, ám ezeket évente egyszer 
fizetik. Ehhez a javaslathoz megjegyzése volt a kör-
nyezetvédelmi-, közlekedési-, építészeti- és mező-
gazdasági bizottságnak, tagjai azt javasolták, hogy 
ezek illetékei célirányosan a környezetvédelmi te-
rületre korlátozódjanak, és a zöldövezet védelmére, 
karbantartására, fák, virágok kiültetésére vonatkoz-
zanak. Az észrevételt relevánsnak értékelték és beke-
rült az ÁÉR-be. 
Az utolsó változtatási javaslat a kommunális hul-
ladék és apróbb építkezési hulladék raktározásáról 
szóló ÁÉR javaslata volt, a községi hivatal elöljárója 
elmondta, hogy ebben a javaslatban a közterületek 

használatával egészítik ki az új adótarifát búcsúkon 
tartott ünnepségek idejére, a másik változás pedig a 
szilárd kommunális hulladék illetéke. A községnek 
lejárt a szerződése a hulladékgyűjtő céggel és az új 
szerződés alapján az illetéket 27,60 euróról 50,40 eu-
róra emelték, az edény kiszórásának díja is emelke-
dett (0,83 centről 1,03 euróra). A községnek reagálnia 
kell erre, mert így megemelkedett az elszállítás és lik-
vidálás költsége is (egy ilyen edény csaknem 2,70-re), 
s ebben nincsenek benne a nagyméretű hulladékok 
és a biológiailag bomló hulladékok költségei. A köz-
ségnek reagálnia kell a helyzetre, és a községi hiva-
tal a szemétjegy 2,50-re való felemelését javasolta. A 
falu főellenőre kiegészítette, hogy a szemétgyűjtés és 
elszállítás egyre drágább, s e téren legalább részben 
mérsékelni kell a bevétel és a kiadás közti különbsé-
get.
A képviselők a további pontokban jóváhagyták a 
községi bérlakásokat igénylők várólistáját 2022 első 
félévére, és a krónika bejegyzéseit a 2018-as évre. Jó-
váhagyták a községi telek eladását is Takács úrnak, 
aki ingatlana újramérésénél megállapította, hogy 
háza és udvara egy része (20 m2) községi telken áll, 
ezért kérte annak megvételét. Az eladást a törvény 
értelmében hozták nyilvánosságra, a vételár 10 € / m2  
volt.
A tornóci kultúrház még a múlt század 80-as évei-
ben kapta mostani formáját. A központi zóna revi-
talizációja keretében átalakításokra került sor a kör-
nyéken és a kultúrház udvarán, de maga az épület 
nincs megfelelő műszaki állapotban, az objektum 
használata óta csak a legszükségesebb karbantartási 
munkálatokat és javításokat végezték el rajta, amire 
a működtetéshez szükség volt. Ezért a község úgy 
döntött, bekapcsolódik az SzK Kulturális Minisztéri-
umának felhívásába és kérvényt adott be vissza nem 
térítendő kölcsönre  „ A kultúra megtartásának tá-
mogatása Tornócon” projektre. E felhívás keretében 
specifikálták a megalapozott kiadásokat, ilyen volt a 
hangosítás, világítás, a hang és a kép streamelésére 
szolgáló műszaki berendezés, dezinfekciós kapuk és 
kisebb építkezési munkák. A község abban az eset-
ben, ha megszerzi a dotációt, saját forrásait is felhasz-
nálja majd a nagyterem falai és a fűtés rekonstruálá-
sára, a nyílászáró szerkezetek cseréjére. A tervezővel 
együttműködve kidolgozzuk az előadóterem és a 
konyha, valamint a többi helyiség rekonstrukcióját is. 
A 8.839,94 euróval való kiegészítést, tehát az 5 %-ot, 
a képviselők egyhangúlag jóváhagyták. Hasonlókép-
pen elfogadták a községi képviselőtestület 2022-es 
munkatervét és a falu főellenőre tevékenységének 
tervét 2022 első félévére.
Az egyéb pontban a képviselőtestület tudomásul 
vette a Tornóc és Vágsellye közös iskolai körzetének 
létrehozásáról szóló egyezmény aláírását, az egyez-
mény célja biztosítani a Tornócon állandó lakhely-
lyel rendelkező magyarul tanuló gyerekek kötelező 
iskolalátogatását, az 1/2021-es OVS eredményét egy 
csomagkiadó önkiszolgáló automata elhelyezéséről, 
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A képviselőtestület ülése
melyben a Packeta s.r.o. nyert, a községi könyvtár 
kiselejtezési eljárásának megkezdését, melynek cél-
ja minden olyan kiadvány kiselejtezése, amely nem 
aktuális, kiöregedett vagy elhasználódott. A községi 
képviselőtestület meghatározta a szennyvíz-elveze-
tési illetéket a 2022-es évre (0,65 Є/m3) és tudomásul 
vette a kultúrház nagytermének bérbeadásáról szóló 
információt a Divadlo ASI polgári társulás tagjainak 
a vágsellyei kultúrház rekonstrukciójának idejére.
A képviselők tudomásul vették Valkárová bérlő kér-
vényét a 304-es lakás megvételére, foglalkoztak a FAE 
polgári társulás (Eliášovce 50., Nový Život) szpon-
zorálására vonatkozó kérvénnyel. Ezt a kérvényt el-
utasították. A beérkezett posta pontban tudomásul 
vették az A.I.Bios s.r.o. és a Duslo a.s. kérvényét a 
község területrendezési tervének megváltoztatásá-
ra, és a Horný Jatov-i 854. sz. lakás Š. Máziknak való 
bérbeadásának feltételeiről szóló információt. Mivel 
a bérbeadásról és a község bérlakásainak haszná-
latáról szóló ÁÉR csak az iskola melletti és a ŠFRB 
támogatásával épült lakások kiutalását oldja meg, a 
község polgármestere jogával élve úgy döntött, adják 
neki bérbe. A 79.sz.lakás kérvényezőjével, Kurucová 
asszonnyal 2022.6.30-ig hosszabbították meg a bérleti 
szerződést.
Az utolsó programpont a vita volt. A polgármester 
arról tájékoztatott, hogy a község tervez bekapcso-
lódni abba a felhívásba, mely a focipálya öntözésének 
megépítésére vonatkozik, a további pedig egy „spor-
továl” megépítésére szól, erről a bizottságokban már 
tárgyaltak is. R. Hrabovský elmondta, hogy jövőre 
tervezik a régi paplak rekonstrukcióját, be kell fejez-
ni a tűzoltószertár építését és itt a műszaki udvar is. 
A polgármester elmondta, hogy ami a régi plébániát 
illeti, épp készül a tervezet. A község jövőre akarja 
kiírni a nyilvános versenytárgyalást. Ami a tűzol-
tó-szertárat illeti, probléma, hogy kis költségvetésű 
megrendelésről van szó, három céget szólítottunk 
meg és kivárnunk. A technikai udvar projekt-doku-
mentációja is folyamatban van, s ahogy a plébániá-
nál, itt is át kell menni a tervezetnek a képviselőtestü-
let bizottságain. A vitába a pénzügyi-, vállalkozói- és 
a község vagyonával foglalkozó bizottság elnöke is 
bekapcsolódott. Ing. Gašpierik elmondta, hogy a bi-
zottság tagjai javaslatot adnak a polgármester fizeté-
sének módosítására, melyet még a 2018-as alakuló 
ülésen fogadtak el. Nagyra értékeli a polgármester 
munkáját, főleg a világjárvánnyal kapcsolatban, 
amikor reagálni kellett a helyzetre, biztosítani kel-
lett a tesztelést, s ezt nagyon jól megszervezte. Ezért 
a bizottsági tagok javasolják  mozgó bére 30-ról 50 
%-ra való módosítását. Ezt a javaslatot a képviselők 
elfogadták. K. Tusková képviselő javaslatot adott a 
nem kiutalt lakásokra a jelenleg érvényes ÁÉR értel-
mében, hogy azokat pl. tanítónak vagy orvosoknak 
tartsák fenn. Az elöljáró elmondta, hogy a községi 
hivatal ellenőrzi a törvény adta lehetőségeket egy 
ilyen módosításra, és előterjeszti a lehetséges meg-
oldásokat a lakásbizottság legközelebbi ülésein. R. 

Hrabovský figyelmeztetett, hogy meg kell oldania 
a bérlés idejét is, hogy a lakások ne álljanak üresen. 
Egyidejűleg javasolta a bérlakások építésének meg-
kezdését. K. Tusková elmondta, hogy ezeket a laká-
sokat a kérvényezőknek csak 6 hónapra adják ki, ha 
nem lennének érdeklődők az előző kérvényezők so-
raiból. Mgr. Berecz megjegyezte, hogy ha készen lesz 
a technikai udvar, a községháza mögötti udvaron 
lakások építését tervezik szeniorok részére, az eme-
leten pedig szolgálati lakásokat alakítanának ki.   Ing 
Hlavatý hozzátette, lehet hogy szükség lesz gondo-
zók alkalmazására is, s épp a lakások kiutalásával le-
hetne vonzóbb számukra ez a munka. Az alsó szintre 
a szeniorok kerülnének, az emelet pedig a tanítóké, 
orvosoké, ápolók lehetne. Ing. Ábrahámová felhívta 
a figyelmet arra, hogy a nem elsőbbségi kérvényezők 
esetében figyelmeztetni kell őket, hogy a bérlés csak 
rövid távú, előfordulhat, hogy a lakást fel kell szaba-
dítani. A polgármester megállapította, hogy először 
meg kell tudni a változtatás törvény adta lehetősé-
geit, az elöljáró kiegészítette, hogy mindenek előtt a 
gyűjtőudvarnak kell megépülnie.
Ing. Gašpierik tájékoztatta a kollégákat, hogy részt 
vett a Városok és Falvak Társulata által szervezett 
előadásokon, egy része a felújítást, másik a smart 
technológiát, a harmadik pedig a szociális vállalato-
kat érintette. Épp ez a lehetőség érdekelte a legjobban, 
hiszen ott sok haszon  van. A község tervez befektetni 
a rekonstrukcióba, de ha szociális vállalatot hozná-
nak létre, ezeket az eszközöket meg lehetne spórolni. 
Van itt lehetőség kifőzde építésére is, ápolói szolgál-
tatások létrehozására, de építésre és kerti munkákra 
is. A szociális vállalat egy vállalkozói szubjektum, 
ezért meg kell fontolni a létrehozását, de meg kell 
nézni a helyzetet azoknál a polgármestereknél, akik-
nél már ez befutott. Mgr. Berecz elmondta, hogy ez 
ügyben már tárgyalt, munkaértekezlet összehívását 
javasolta a szociális vállalatot illetően, ilyen Močen-
okon is van, bérlakások épülnek, biztosítják az étel 
kihordását és a kaszálást is. Ha a község hátrányos 
helyzetű jelentkezőket alkalmaz, dotációt kap. Ing. 
Ábrahámová arról kérdezett, nem terveznek-e védett 
műhelyt, a polgármester azt mondta, ilyen már van a 
faluban, a kamerarendszernél. Ha olyan munkákról 
van szó, mint a kaszálás és a karbantartás, ott a szoci-
ális vállalat a községnek kifizetődőbb. R. Hrabovský 
érdeklődött a Bajót testvérközséggel való helyzetről. 
A polgármester elmondta, hogy Tóth Zoltán kollégá-
jával rendszeres írásos kapcsolatban vannak, de a je-
len helyzetre való tekintettel a kölcsönös kapcsolatok 
valószínűleg írásban fognak elmélyülni. 
Végezetül a polgármester mindenkinek megköszön-
te a jelenlétet, kis ajándékot, a község fényképeiből 
készült fali-naptárat adott át nekik, s mindenkinek 
kellemes ünnepeket kívánt.

További információkat érdeklődés esetén webolda-
lunkon találhatnak.             
I. Mesárošová
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A Tornóci Községi Rendőrség

Szeniorok, ne legyenek a csalók, tolvajok áldozatai
A tornóci Községi Rendőrség /KR/ figyelmezteti a lakosságot, főként az idősebbeket, hogy vigyázza-
nak, nehogy csalás, lopás áldozataivá váljanak érzelgős, kitalált legendák által, melyekkel a szélhá-
mosok megpróbálnak az idősek bizalmába férkőzni, lakásukba bejutni, kipuhatolni megtakarításaik 
helyét, s egy óvatlan pillanatban készpénzt kérni tőlük vagy megfosztani őket egész életük megtaka-
rításától.
A csalók rendszerint telefonon veszik fel a szeniorokkal a kapcsolatot, rokonként, ismerősként (uno-
ka, gyermek, testvér) mutatkoznak be, és sürgősen pénzt akarnak kölcsönözni különféle célokra 
(autó- vagy ingatlanvásárlás), vagy orvosnak kiadva magukat közlik, hogy rokonuk súlyos közleke-
dési balesetet okozott, kórházban fekszik, nem tud beszélni és sürgősen pénzre van szüksége az oko-
zott kár megtérítésére vagy a kórházi kezelésre. Az is előfordul, hogy az elkövetők telefonban a víz-, 
gáz- vagy elektromos művek dolgozójaként mutatkoznak be (visszaélnek a fogyasztás leírása adta 
helyzettel). A COVID 19 világjárvány által kialakult helyzettel kapcsolatban olyan eset is előfordult, 
hogy a szélhámosok telefonon jelentkeztek be az idősekhez azzal, hogy megmérik a lázukat, vagy 
filtereket, fertőtlenítőket, arcmaszkokat kínáltak.
E telefonbeszélgetéseknél az elkövetők mindig hangsúlyozták, hogy ne értesítsék a rokonokat, sen-
kivel ne beszéljenek erről, tartsák be szigorú utasításaikat. Emellett szándékosan többször is hívnak 
egymás után, hogy a szeniorok ne tudják leellenőrizni őket, ne értesíthessék rokonaikat vagy más 
bizalmukba fogadott személyt. A pénzért a csalók személyesen járnak, vagy megkérik a szeniorokat, 
hogy tegyék a pénzt bankszámlára. A kínált árut elviszik az időseknek, egyenesen a lakásukba. A 
szélhámosok személyesen is felkereshetik lakásukban az öregeket különféle szolgáltatásokat kínálva 
(pl. élelmiszervásárlás, a víz, gáz, villany ellenőrzése, különféle javítások stb.) vagy árut is kínálnak 
(orvosság a koronavírusra stb.)

Ezzel kapcsolatban a Tornóci KR felhívja a lakosok, főleg a szeniorok figyelmét, hogy:

• legyenek körültekintőek az ismeretlen személyekkel szemben, akik különféle okokból (lázmérés, 
filterek, maszkok, fertőtlenítők kínálása) telefonon keresik meg őket és pénzt kérnek
• az ismeretlen személyekkel való telefonálás témáját, adatait rögtön ellenőrizzék a rokonok, illet-
ve a bizalmukba avatott személyek segítségével
• ne vegyék ki megtakarításaikat a számlájukról és ne adják oda idegen, ismeretlen személynek
• ne engedjenek be telkükre, házukba idegen személyeket
• legyenek óvatosak az internetes vásárlásnál, és ellenőrizzék az e-shop hitelességét
• ezekben az esetekben vagy más esetekben is, ha átverésre gyanakszanak, rögtön hívják a rendőr-
séget a 158-as telefonszámon vagy a tornóci Községi Rendőrséget a 0905 479 859-es telefonszámon

G. Réső,
a KR parancsnokának helyettese        

Objektív felelősség 
a gyakorlatban

A Tornóci Községi Rendőrség /KR/ figyelmezteti a 
gépkocsivezetőket, autótulajdonosokat és a jármű-
vek üzemben tartóit az objektív felelősség érvény-
be lépésére, mivel 2021.5.1-jén érvénybe lépett a 
146/2021 Zz törvény, mellyel változik és kiegészül 
a 8/2009 Zz közúti közlekedésről szóló törvény. Ez 
azt jelenti, hogy a gépkocsi tulajdonosa  kötelessé-
gei elmulasztásáért, megszegéséért objektív fele-
lősséggel büntethető, erre elég a bizonyíték, melyet 
a község vagy KR által használt műszaki eszközök-
kel dokumentáltak. 
A motoros járművek tulajdonosainak kötelességeit 
a 8/2009 Zz közúti közlekedésről szóló törvény  6a 
§-ának határozata tartalmazza ( biztosítania kell, 

hogy a gépkocsi üzemeltetésénél be legyenek tart-
va a közúti közlekedés törvény által megszabott 
előírások, szabályok, melyet a 25. § határoz meg – 
a helyek, ahol a sofőr nem állhat, nem várakozhat 
vagy a megállási és parkolási tilalom, melyet közle-
kedési tábla vagy egyéb körülmény határoz meg). 
Az objektív felelősség értelmében a szankciót, a 
kocsitulajdonos szabálysértését postán küldik el a 
lakcímre vagy e-mail címre. A büntetés nagyságát 
az érvényes előírások határozzák meg. 
Abban az esetben, ha a kocsi tulajdonosa a parancs 
kézbesítésétől számított 15 napon belül befizeti a 
megállapított összeg 2/3-át, a büntetést elrende-
zettnek tekintik.
G. Réső,  
a KR parancsnokának helyettese
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A falu életéből

Társadalmi rovat

  Gratulálunk a jubilánsoknak

  Ladislav Bernáth
  Albín Flessler
  Róbert Chvostík
  Ladislav Kesely
  Magdaléna Krišková
  Róbert Leidl
  Vojtech Sojka
  Valéria Šišláková
  Mgr. Zita Szovicsová
  Zdenka Hlaváčová
  Gizela Lehnertová
  Katarína Csiriková
  Helena Valkárová
  Margita Jančovičová
  Rozália Keszeliová
  Ing. Ján Zsák
  Ružena Tóthová
  Margita Kissová
  
  Újszülöttek

  Kristián Tóth
  Roman Mrázik
  Ema Hančín
  Alica Vaníková
  Hana Gregorová
  Alžbeta Šuranová
  Adrián Šuraba
  Adam Molnár
  Maxim Bakoš

  Házasságot kőtöttek

  Mgr. Tomáš Meleg és Mgr. Beáta Kislerová
  Milan Petrík és Mgr. Nora Pallerová
 
   Elhunytak

  Ľudmila Okruhlicová, 72-éves
  Marián Holos, 57-éves
  Milan Mrázik, 70-éves
  Karol Planko, 83-éves
  Emília Staňáková, 30-éves
  Tibor Pavlovič, 57-éves
  Jozef Kuman, 70-éves
  Jozef Hambalkó, 68-éves
  Martin Turian, 72-éves
  Miloslav Tréger, 75-éves
  Mária Šupenová, 75-éves
  Jurina Slivoňová, 65-éves

A háborús áldozatok emlékművének felújítása
Az első világháború befejezése (1918.11.11.) évfordulójának előes-
téjén megkezdődtek a két háború áldozatai emlékművének re-
konstrukciós munkálatai a helyi temetőben. Az emlékmű Milan 
Jančovič szobrászművész alkotása, melyet 2002. május 7-én lep-
leztek le. Az eltelt húsz év alatt az időjárás viszontagságai, a mo-
habevonat és a szennyeződés eléggé kikezdte, a feliratok is alig 
látszottak.
Mivel kegyhelyről van szó, ahol számos évfordulóról is mege-
mlékezünk, többek közt az első világháború végéről, falunk fel-

szabadításáról, a fasiz-
mus feletti győzelem és a 
Szlovák Nemzeti Felkelés 
évfordulójáról, az SzK 
Kormányhivata lához 
folyamodtunk dotációért 
az emlékmű felújítására. 
A pandémiára való tekin-
tettel csak ez évben kap-
tunk 2.900 eurót, s mert a 
világjárvány 2021-ben a 
mi életünket is jelentősen 

befolyásolta, maguk a munkálatok csak novemberben kezdődtek 
el, és kb. két hétig tartottak. Először a felületet tisztították le, aztán 
következett a talapzat és a felület penetrációja. A fényesítés után 
felújítottuk a feliratokat s konzerváltuk az emlékművet.
Az emlékmű bekerült a háborús sírok központi jegyzékébe. Cé-
lunk, hogy megmaradjon a következő generáció számára, és mél-
tó emléke legyen minden lakosnak, aki a két háborúban feláldozta 
életét.
I. Mesárošová       

Szent Tekla szobrának rekonstrukciója
Ma már senki se tudja, miért éppen ennek a szentnek a szobra lett elhelyezve köz-
ségünk külterületén. Szent Tekla egy környezetünkben kevésbé ismert bizánci 
szent, és valószínűleg összefüggésben van a falu e részén álló földek történelmi 

tulajdonosaival. A szobor kő és 
mész keverékéből készült, és 
a 18.-19. század fordulójának 
idejéből származik. A szobrot 
az idő vasfoga és az időjárás 
viszontagságai is kikezdték, de 
hozzátettek a nem szakszerű 
beavatkozások is.
A községi önkormányzat nyil-
vános gyűjtést hirdetett a szo-
bor felújítására. Egyidejűleg 
saját költségvetéséből meg-
bízta Mgr. art. Juraj Puškárt, a 

Szlovák Restaurátorok Kamarájának tagját a műemlék restaurálásával. A fel-
újítási munkálatok 2021. július 27-én kezdődtek és a földmunkák közben meg-
találták az eredeti talapzatot, melyen a szobrász által díszített oszlop található. 
Az oszlopot és magát a szobrot is megtisztították a mikroflórától és a nem szak-
szerű beavatkozások következményeitől. Ezután jött a hibák kiküszöbölése, a 
talapzat, az oszlop és maga a szobor retusálása.
A restaurálási munkálatok 2021. október 8-án fejeződtek be.
I. Mesárošová
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A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

új tető az ajtó fölé – egészségügyi központ

fák rendszeres karbantartása, ágak metszése

fák ültetése a Vermek halastónál

Nyitrai utca- járda lerakása
                                            Boris Adámek    

Jelentés az iskolapadból…
… az orvosok és táplálkozási szakértők is hangsúlyozzák, mennyire egészséges a napi 
egy alma. Október 21-én a hagyományokhoz híven mi is bekapcsolódtunk az Alma-
nap országos aktivitásba. Célunk a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztásának 
támogatása volt játékos formában. A gyerekek örültek az almanapnak. A tanító nénik 
különféle versenyeket és játékokat készítettek elő nekik, a legkisebbeknek almát kellett 
rajzolniuk, a nagyobbak pedig fogalmazást írtak az almáról. Nagyon jól megoldották a 
feladatokat, a faliújság megtelt színes képekkel és almás mesékkel. Természetesen 
egy kis frissítő sem hiányozhatott, minden osztály kapott egy kis zsák almát, melyet a 
gyerekek elfogyasztottak vagy saját kezűleg almalét készítettek belőle.
… tanítás kicsit másképp – október 27-én iskolánk szellemtanyává változott. A rend-
hagyó tanítás kellemessé tette a tanulók napját. Az iskola tele volt boszorkányokkal, 
szellemekkel, a tanító nénik is álarcban voltak, ez nagyon kedves dolog volt, mindenki 
élvezte a napot.
… idén is bekapacsolódtunk a Piros Szalag szlovákiai kampány immár 15. évfolya-

mába (ezt az oktatási 
minisztérium támo-
gatja az „Egészség 
és biztonság az isko-
lákban 2021” projekt 
keretében) – az ak-
tivitások szeptember 
2. - december 1. kö-
zött zajlanak. A rajz-
versenybe tanulóink 
három legjobb rajzát 
küldtük el, piros sza-
lagokat készítettünk, 
meghallgattuk az 
iskolarádió adását, 
ahonnan megtudtuk, 

minek a szimbóluma a vörös szalag. A kampány jelképesen Piros Nap-nak elnevezett 
utolsó napján a kilencedikesek mindenkinek piros szalagot osztottak, s piros élőláncot 
alkottunk, mellyel a kampány támogatását fejeztük ki.
… hogy halljuk a gyerekeket – november 19-én bekapcsolódtunk a „Dobolunk, hogy 
jobban halljuk a gyerekeket” akció 8. évfolyamába. A rendezvény célja a gyermekek 
erőszaktól való megvédésének fontosságára való felhívás, valamint az időben történő 
megelőzés témájának támogatása. November 19. a gyermekbántalmazás és kihasz-
nálás megelőzésének világnapja, melyet a UNICEF hirdetett meg s melynek keretében 
az egész világ a Gyermekek Jogainak Védelméről Szóló Egyezmény elfogadásáról 
emlékezik meg. A gyerekek 10.00-11.00 között doboltak az osztályokban, azt jelképez-
ve, mennyire fontos a Gyermekek Hangja.
… a szlovák nyelvi és irodalmi olimpia járási fordulója online formában zajlott, iskolán-

kat a IX.A osztályos 
Laura Kuruczová 
képviselte, aki az I. 
helyet megszerezve 
a kerületi fordulóba 
jutott.
… mint ahogy egyik 
évben sem, most 
sem feledkezett meg 
rólunk a Mikulás, 
aki az angyallal és 
az ördöggel együtt 
ellátogatott az isko-
lába. Fokozatosan 
győződtek meg róla, 
jók s szófogadók vol-

tak-e a gyerekek egész évben. Ezt egy szép verssel, dallal bizonyíthatták, amiért édes 
jutalmat kaptak. Ez eszembe juttatta, hogy közeleg a karácsony. S éppen ez a legjobb 
alkalom arra, hogy elgondolkodjunk e hagyományok értelmén, hogy ne vesszen ki be-
lőlük a szépség, a varázs és a szeretet.                             Katarína Tusková
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A Községi Rendőrség tevékenységéről szóló 

jelentés a 2021.6 – 2021.12. időszakban
A Tornóci Községi Rendőrség (KR) 2021. második félévi tevé-
kenységét nagyon pozitívan értékelem. A KR tevékenységében 
négy tag vesz részt, egyikük hosszú ideje munkaképtelen. A KR 
tagjai megelőzésképpen őrjáratokkal folytattak megelőző tevé-
kenységet, főként az esti és éjszakai órákban. Ügyeltek a köz-
rend betartására, a lakosság és a községbe látogatók védelmére. 
Több esetben együttműködtek az állami rendőrséggel (PZ) a la-
kosok, azok tulajdonának s a község tulajdonának védelmében.
Az említett időszakban a KR tagjai 126 különféle esetben avat-
koztak be: kihágások, bejelentések ellenőrzése, segítették a PZ 
és a Vágsellyei Városi Rendőrség munkáját vagy felmérték a köz-
lekedési balesetek körülményeit, beleértve a balesetnél való asz-
szisztálást is. Összesen 45 bírságot szabtak ki, melyeket helyben 
meg is fizettek. A blokkokat a kihágásokért a 372/1990-es kihágá-
sokkal foglalkozó-, 8/2009-es közúti-, 282/2002-es kutyatartásra 
vonatkozó - és 79/2015-ös hulladék-kezelési törvény értelmében 
állították ki. Egy esetben alkalmazták ahhoz való jogukat, hogy az 
564/1991-es községi rendőrségről szóló törvény alapján lefoglal-
ják azt a tárgyat az elkövetőtől, amit kihágás útján szerzett. A KR 
tagjait több esetben hívták ki ittas személyekhez, akik alkohol ha-
tására keltettek közmegbotránkoztatást. Egyik esetben egy ilyen 
személy súlyosan meg is sérült, ki kellett hívnunk a gyorsmentőt, 
amely a sérültet kórházba szállította.
A KR több lakossági bejelentést is jegyzett, melyeknek tárgya 
az éjszakai nyugalom megzavarása volt. Több esetben megala-
pozottak voltak a bejelentések és vagy figyelmeztetéssel, vagy 
pénzbüntetéssel el is rendezték azokat. A KR tagjai szolgálatuk 
idején olyan bejelentést is kaptak, mely családon belüli erőszak-
ra utalt. Egy esetben ez be is igazolódott, s az állami rendőrség 
segítségére is szükség volt. A többi esetben a vétség nem iga-
zolódott be, s elég volt a figyelmeztetés, egyes esetekben pedig 
a családtagok közti viszály esetén is szabtunk ki pénzbüntetést.
A községi rendőrséget szolgálat alatt arra kérték, járjon utána egy 
bejelentésnek. Itt a KR tagjai jogaik érvényesítésével behatoltak 
egy lakásban, ahol egy idős személy élt, aki a bejelentés alapján 
életveszélyben volt és az egészsége is veszélybe került. A beha-
tolás után láttuk, hogy a személy esés következtében sérült meg. 
Kihívtuk a gyorsmentőt, ők az említett személyt helyben látták el, 
ugyanis a kórházba szállítást elutasította.
Számos bejelentés, melyhez kihívtak bennünket, a szabadon kó-
száló kutyákra vonatkozott, itt is kiszabtunk néhány pénzbünte-

tést. A probléma megoldására (a tulajdonosok szabadon engedik 
négylábú kedvenceiket sétáltatás közben és azok póráz nélkül 
futosnak) javaslatot dolgoztunk ki bekerített kutyafuttató terület 
létrehozására, ezzel a helyzet a jövőre nézve legalább részben 
megoldódna.
A KR tagjai tevékenységük alatt többször oldottak meg gyomos 
telkekre vonatkozó bejelentéseket. Mivel a 220/2044-es, mező-
gazdasági terület védelméről és kihasználásáról szóló törvény-
ből adódó kihágásokról van szó, a községi rendőrségnek és a 
községnek sincs hatáskörében, hogy ezt megoldja, csak felvilá-
gosítást tud adni. A telkek tulajdonosait írásban felszólították a 
helyzet rendezésére, s ha ez tovább tartana, az ügyet a járási 
hivatalhoz továbbítják. A telektulajdonosok minden esetben ren-
dezték a dolgot.
A KR tagjai a község dinamikus közlekedése keretében megál-
lítottak egy gépkocsit, ahol a sofőrnél alkohol vagy drog gyanúja 
merült fel, mert  agresszív vezetésével és viselkedésével veszé-
lyeztette a közúti közlekedés többi résztvevőjét. Az ügy megol-
dásához az állami rendőrség segítségét is kérték, ők a sofőrt a 
kórházba vitték kivizsgálásra, ahol beigazolódott, hogy a gépko-
csivezető vezetés előtt tiltott szert fogyasztott. Emiatt két évre be 
is vonták a jogosítványát. Két esetben a Szlovák Vasúti Társaság 
kérte a KR segítségét, hogy irányítsa a közlekedést a nem mű-
ködő vasúti átjáróknál.
A községi rendőrséget több közlekedési balesethez is kihívták, 
ahol elsősegélyt nyújtottak a sebesülteknek, értesítettek minden 
mentőosztagot, ott maradtak a helyszínen, amíg csak szükség 
volt rá, és irányították a forgalmat. Ezek a balesetek mind  súlyos 
sérülés nélkül mentek végbe. Több esetben kiemelném a KR tag-
jainak munkáját a jogellenes cselekedetek felderítésénél, s ezen 
esetek állami rendőrséghez történő továbbításánál.
Az adott időszakóban a KR aktívan együttműködött az állami ren-
dőrséggel ( pl. Močenok), a sókszelőcei községi és vágsellyei 
városi rendőrökkel, valamint a többi mentőegységgel.
A KR feladata a jövőre nézve, hogy ne csak büntessen és felde-
rítse a jogellenes cselekedeteket, hanem igyekezzen megelőzni 
is azokat. A KR tagjai továbbra is hozzájárulnak a bűncselekmé-
nyek megelőzéséhez és csökkentéséhez igyekeznek növelni a 
lakosság jogi öntudatát, megelőzni a kellemetlen eseményeket, 
ügyelni a környezetvédelemre és védelmezni a lakosokat és 
azok tulajdonát.  

Gabriel Réső hadnagy,
A Tornóci KR parancsnokának helyettese        

Eljött hozzánk a Mikulás
December 5-én községünkbe ismét ellátogatott a Mikulás. A gyerekek 
számára ez az év egyik legkedvesebb napja. Szent Miklós Tornócra 
már 22 éve hozza el az örömet, a gyerekeknek pedig az édes megle-
petést.
A segítségért és együttműködésért köszönet illeti a Tornóci Községi 
Hivatalt, Alojz Čelítkot, a Moma Šaľa – Veča bagetériát, a Sklenár 
családot, Adrián Vološint, Marek Gajdošt, Kristína Kozíkovát, Richard 
Dobrovockýt, Richard Lángot, s nem utolsó sorban a községi rendőr-
séget, melymek tagjai biztonságosan kísérték végig a falun a Miku-
lást...Minden jó gyermek nevében köszönjük...  Láng-udvar
A szerkesztőség megjegyzése: a legnagyobb köszönet Alenka Ma-
dayovának és Láng Róbertnek jár, akik az egész rendezvényt meg-
szervezték          
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Október – az idősek iránti tisztelet 
hónapja

Ebben az évben sem sikerült…a világjárvány meg-
bolygatta életünket, s már második éve, hogy nem 
sikerült megrendeznünk a 70 év feletti szeniorok ha-
gyományos találkozóját. Hiányzik a szemükben égő 
szikra, az arcukra kiülő öröm, hiszen sokan egy év 
után csak ilyenkor találkoztak egymással, a nyugdí-
jasok ünnepén. De senkiről sem feledkeztünk meg, a 
községi hivatal dolgozói minden 70 éven feletti idős 
embert meglátogattak, s legalább egy kis szimbolikus 
ajándékkal - 20 eurós vásárlási utalvánnyal - lepték 
meg őket. A Gondozói Szolgáltatások Háza kliense-
inek a saját kezűleg készített képeslapok szereztek 
örömet, melyeket az iskolások jóvoltából kaptak.
Kedves szeniorok, így is szeretnénk kifejezni Önök-
nek tiszteletünket és köszönetünket szeretetükért, 
áldozatukért, gondoskodásukért, munkájukért, okos 
tanácsaikért. Köszönjük!                         I. Mesárošová

Nulla eurós tornóci  bankjegy 
Annak ellenére, hogy ebben az évben semmi-
lyen jelentős évfordulót nem ünneplünk, a köz-
ség önkormányzata úgy döntött, hogy falunk 
is bekapcsolódik a nulla eurós bankjegyek kon-
cepciójába. Ez a formátum ma már jól ismert, 
és a község vezetése feltételezi, hogy a lakosság 
díjazza ezt a lehetőséget, mely által láthatóvá 
tesszük a falu nevezetességeit. Az euro-bank-
jegy grafikai része a község lakosai által készí-
tett fényképeknek köszönhetően jött létre, Igor 
Boháč sztárfényképész és Ing. Gabriel Bergen-
di képeit használtuk fel, köszönet érte.
Hisszük, hogy a bankjegyek iránt lakosaink és a 
gyűjtők is érdeklődést mutatnak majd, s egyedi 
ajándéktárgyként szolgál majd a községházára 
látogatóknak és üzleti partnereinknek is. 
I. Mesárošová

A DO Fénix 
Trnovec nad Váhom Léván

Nagyon örültünk a kedvező időjárásnak, a szabad 
szombatnak, a tervezett turisztikának, hogy a DO 
Fénix gyermekeivel megláto-
gathattuk Léva városát. Elő-
ször a sziklanyúlványra épí-
tett lévai várnál álltunk meg, 
mely Szlovákiában a kisebb, 
de jó állapotban lévők közé 
tartozik. A „megkímélt” kife-
jezés alatt a szépen rendben 
tartott, jól konzervált romok 
értendők, melyek a Barsi Mú-
zeummal egy térben találha-
tók. A vár történelmét illető-
en sok érdekességet tudtunk 
meg. A vár a 13. század má-
sodik felében épült azzal a céllal, hogy dél-kelet 
felől védje a Közép-szlovákiai bányászvárosokat. 
A Barsi Múzeumban tett látogatás után egy kicsit 
elmentünk a városon túlra is. Lévához közel van 

egy emlékhely a Vápnik dombon, ahol a múltban 
Malinovszky marsallnak, a II. ukrán front parancs-
nokának figyelőpontja volt. Egy beton emlékmű 
található itt kilátóval, mely 9 méter magas és 41 
meredek lépcsőt megmászva juthatunk el a tete-

jére. A peronról csodálatos 
kilátás tárul elénk Léva váro-
sára, a Selmeci hegységre, a 
Garam folyóra és a környező 
falvakra.
A turistautat a borfői (Brhlo-
vce) népi építészeti tárlatnál, 
a sziklába épített házaknál 
fejeztük be, ahol kétszintes, 
sziklába vájt és téglából épí-
tett házakat láthattunk. Ez 
a látnivaló is a Barsi Múze-
umhoz tartozik. Hazafelé 
Garamkálnán is megálltunk, 

ahol megtekintettük a II. világháború emlékházát 
is. 
                                  Katarína Tusková

Köszönet a szponzoroknak
A Tornóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) tagjai ez úton fejezik 
ki őszinte köszönetüket valamennyi szponzornak, aki pénzbeli vagy 
tárgyi adományokkal támogatta az ifjú tűzoltók szakkörét.
A 10 gyermek felszerelését köszönjük a Messer Tatragas cég ügyve-
zető igazgatójának, Ing. Paľo Michalnak és a Messer Tatragas Šaľa 
fióküzeme igazgatójának. Ing. Peter Michalicnak, PhD. A többi gyerek 
felszerelésének átfizetéséért a Sklenár házaspárnak, Štefannak és 
Lindának jár köszönet.
Még egyszer szívből köszönjük. Önöknek és segítségüknek köszön-
hetően nevelni tudjuk utódainkat, az ifjú tűzoltókat!

                                       Tibor Barczi
                                   és az önkéntes tűzoltók kollektívája
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A JDS nyugdíjas egyesület életéből
A korona vagy Covid-19 teljesen megbénította 
életünket. Lehet, hogy mi, emberek csak most tu-
datosítjuk, mit jelent nyugodt életünk számára 
az egészség. Nincs szükségünk háborúkra, viszá-
lyokra, elég egy vírus, és minden feje tetejére áll. 
Mi nyugdíjasok is sok remek tervet szőttünk erre 
az évre, de újra, akár csak tavaly, az új körülmé-
nyekhez kellett alkalmazkodnunk. Ismét korlátoz-
ni kellett aktivitásainkat, de a korlátozó intézkedé-
sek ellenére se állt le szervezetünkben teljesen az 
élet. Kommentjeinket, gratulációinkat (jubilánsok, 
névnapjai, születésnapjai), fényképeinket legalább 
facebook-oldalunkon közzétesszük. Az alkotás, az 
alkotóműhelyek is megmaradtak, ezeket otthoni 
környezetben is el tudjuk végezni, s ezzel örömet 
szerzünk egyesületünk idős tagjainak. 32 darab 
huzatot és nagy párnát varrtunk nekik, kis angya-
lokat, harangokat, kávéalátéteket gyártottunk, s 
mint minden évben, Mikulás-csomagokat is készí-
tettünk, melyeket a korlátozások miatt csak a köz-
ségi hivatalban tudtunk átadni nekik. Azoknak a 
jubilánsoknak, akik évfordulója 2021. második fél-
évére esett, az ajándékot közvetlenül házuk előtt 
adtuk át.
Részt vettünk a 26. oroszlányi falunapokon is, ahol 

elnöknőnk, Mária Hrabovská elismerést vehetett át 
a szlovák kultúra propagálásáért és láthatóvá téte-
léért. 
A lezárás előtti utolsó rendezvényünk a sportdél-
után volt. Versenyeztünk labdával történő célba 
dobásban, kapura rúgásban és petangban is. A 
községi hivatal elöljárója, Nikoleta Vargová is kö-
szöntötte a győzteseket, Mária Hrabovská elnöknő 
pedig átadta a díjakat. Eva Tóthová isteni gulyást 
főzött és tepertős pogácsát sütött nekünk. Nagyon 
finomak voltak Józsa asszony pogácsái is. A sport-
délutánt a községi hivatal anyagi támogatásával 
tartottuk meg,  a győztesek díjait a TKH dotáció-
jából és a Billa szponzorálásának köszönhetően 
vásároltuk meg. Az édességekért és a kiváló borért 
köszönet jár a Blaho házaspárnak.
Mivel már csak karnyújtásnyira vagyunk a 2021-
es év végétől, így ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani szponzorainknak, akik ebben az évben 
is támogatták tevékenységünket, főként a Tornóci 
Községi Hivatalnak Berecz Olivér polgármester 
vezetésével, a Hubert lövész klubnak és további 
szponzoroknak, akik segítetek bennünket ebben az 
igényes időszakban. Mindnyájuknak erőt, egészsé-
get, 2022-ben pedig sok szerencsét, békességet és 
családi boldogságot kívánok.
                               Jolana Hečová

Találkozó 58 év után

Már csendes az osztály
csak    visszhang  hallik
Évtizedek teltek el,
S vele  ifjúságunk is.
Hol van? Merre van?

E sorok hangzottak le a Tornóci AI diákjainak 58 
éves találkozóján. Néhányan néha láttuk egymást, 
össze is futottunk, de páran az 
alapiskola befejezése óta bizony 
nem találkoztunk… „Szervez-
zünk találkozót! Jól van! Ha 
eljön Jožko is Michalovcéről, 
belevágunk.” Jožko beleegye-
zett. Eljön! Az elhatározás után 
nem sokkal meg is szereztük az 
elérhetőségeket. Nem volt egy-
szerű. A 9. évfolyam fényképe, 
névsora. Ki ez? És emez? Ke-
resgélünk az emlékek között, 
telefonálgatunk, böngészünk a 
facebookon és más közösségi oldalakon, s végül si-
kerül. Belegyezünk, mindenki visszaigazolja, hogy 
eljön. Nem, Jankot nem tudjuk elérni. Ezt is meg-
oldjuk. Jožko vonatra száll, és személyesen intézi.
És itt a nagy nap – 2021. október 16. szombat. Tü-
relmetlenül várakozunk az egykori iskola épüle-

te előtt, nézelődünk, nevetgélünk, találgatjuk, ki 
kicsoda? Az üdvözlés szívből jövő, őszinte volt. 
Örültünk, hogy ennyi idő után látjuk egymást, 
de csalódtunk is, hogy néhányan egészségünket 
védve mégsem jöttek el. Az iskola közterületeinek 
megtekintése után közösen kimentünk a temetőbe, 
ahol szeretettel emlékeztünk osztályfőnökünkre, 
Štefan Peštyre és eltávozott osztálytársainkra.
A községi hivatal szertartástermében Mgr. Oliver 
Berecz polgármester fogadott bennünket, akinek 

köszönjük készségességét és a 
kedves fogadtatást. 
A kultúrházban már kellemes 
környezet és egy kis megven-
dégelés várt bennünket. Néha 
szavakra nincs is szükség. 
Most is így volt. 
Elég volt egy megható vers, 
melyet Jožko Hanzlík adott 
elő. Nem tudtuk visszatartani 
könnyeinket.
Mintha csak tegnap lett vol-
na, semmi nem változott. De 

az éveket megállítani nem lehet, Az idő kerekét se 
forgathatjuk vissza – maradnak a szép emlékek. S 
mi emlékeztünk…
Köszönjük , kedves osztálytársak! 
Viszlát 2022. májusában.
Eva Klincková
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A Farao ismét pontot szerzett a westernben
A galántai Ezüst tó ranch télen is megnyitotta kapuit a west-
ern kedvelői előtt, ahonnan a tornóci western lovasok sem 
hiányoztak. A rajtot 116 páros abszolválta, akik gyorsasági 
és dresszúra westernben is versenyeztek, 3 éves korú gye-
rekektől egészen a szenior korosztályig.
A Polle bending (rúd körüli futás) gyorsasági versenyben a 
junior és a felnőtt vegyes konkurenciában az első helyen 
a tornóci Ema Dudonová végzett Little Gold Power lovával 
(Farao lovas-klub, Tornóc), Natália Kresanová (a ló Grisso Lil 
Delmaso) és a harmadik szlovén, Maestral lóval versenyző 
Tamara Hočevar előtt.
A második gyorsasági verseny a Barel race (hordók körüli 
futás) volt, itt a versenyzők szintén vegyes korcsoportok-
ban indultak. A legjobb időt Kristína Solčianska futotta Bar 

Continento King nevű lovával, aki 2021.11.11-én Szlovákiát 
az olaszországi Európa Bajnokságon képviselte. A második 
helyet Ema Dudonová szerezte meg Little Gold Power lová-
val (Farao Tornóc), harmadik pedig Natália Kresanová lett a 
Grisso Lil Delmaso-val.
A Trail sportágban a lovak jártasságukról és szófogadásukról 
tettek tanúbizonyságot. A lovaknak pl. hídon kellett átmenni, 
L alakban tolatni, 450 fokos fordulatot tenni, kinyitni és be-
csukni a kaput. Ezekkel a csapdákkal főként a junior és open 
kategória versenyzőinek kellett megküzdeniük. A juniorok 
közt Kristína Rišková győzött Nikita nevű lovával. A második 
helyet Sarah Kleinhapel szerezte meg a Farao Tornóc csa-
patából Furioso lovával, a harmadik pedig Nina Kolenčíková 
lett Reval Rock Skip Ken nevű lovával. Az OPEN osztályban 
Laura Arestová lett a győztes (Rony Sensation Chipleaguer), 

Az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének 2021-
es összefoglalója

Milyen volt a tűzoltók idei éve?
2021-ben a 150-es számra 33 kiszállást jelentettek, ebből 21 a 
közös és külső területek fertőtlenítésére és a Covid 19 teszte-
lésnél való segédkezésre irányult, de volt más is – gyerünk szép 
sorjában:
JANUÁR :  2021.1.9. – vonat vagonjának tisztítása egy személy 
elhalálozása után
FEBRUÁR – ÁPRILIS:  közös és külső területek fertőtlenítése a 
kultúrházban. Április 30. előestéjén a községi hivatal dolgozóival 
karöltve a főtéren májusfát állítottunk. Most nem vett részt a la-
kosság, mint az előző években, de kíváncsiskodó most is akadt 
bőven.
MÁJUS:  2021.5.4 – ez a nap a tűzoltók és mentők patrónusáé, 
Szent Flóriáné. Az ő emlékére és minden önkéntes tűzoltó emlé-
kére szobrához koszorút helyeztünk el
2021.5.17. – darázsfészek likvidálása
2021.5.29. – évzáró gyűlés
JÚNIUS: 2021.6.1. – Gyermeknap – óvodásaink e napon tűzol-
tó- és rendőrbemutatónak örülhettek, még a vízsugarat is meg-
engedhették. A gyerekeknek és a tanító néniknek tarka, élmény-
dús napjuk volt.
2021.6.3-án az ISTEN SZENTSÉGÉNEK TESTE ünnepen asz-
szisztáltunk. Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, népi-
esen Isten Teste a katolikusoknál parancsolt ünnep.
2021.6.5.  – Farkasdon részt vettünk a tűzoltócsapatok verse-
nyének körzeti fordulóján. Bár díjat nem hoztunk, gazdag ta-
pasztalatokra tettünk szert. Még aznap este a nitrai főút melletti 
kigyulladt fű és „nyírfapihe” eloltásánál kellett beavatkozunk.
2021.6.11. – darázsfészek likvidálása a Hársfa utcában
2021.6.12. – kidőlt fa eltávolítása az egészségügyi központ elől
2021.6.24. – a Sport utcai lakóház hulladéktüzének megfékezé-
se
JÚLIUS:  2021.7.3. – asszisztálás a vágsellyei gulyásfőző verse-
nyen, tűzvédelmi felügyelet
2021.7.11. – jelentős viharkároknál nyújtott segítség
- víz kiszivattyúzása a vágvecsei Hollý utcai lakásokból
AUGUSZTUS: 2021.8.7. – gulyásfőző versenyen vettünk részt. 
Csapatunk az előkelő második helyet szerezte meg.
2021.8.14. – segédkezés a REBEL RUN sportrendezvénynél a 

Láng-udvarban. Végül a hatalmas „habtenger” sem maradhatott 
el
SZEPTEMBER:  2021.9.15. – részt vettünk a vágsellyei LEČO 
FEST-en, lecsófőzésben a negyedikek lettünk. A zsűri tagja volt 
polgármesterünk és a híres énekesnő, Gizka Oňová is .
2021.9.22. – megalakult a LÁNGOCSKA tűzoltó szakkör gyer-
mekeink részére. Minden héten találkoznak a tornateremben, 
ismerkednek a technikával, versenyeznek egymással. Örültünk, 
hogy a gyerekeket ennyire érdekli. Köszönjük a szponzoroknak, 
főként a MESSER TATRAGAS s.r.o-nak a gyerekek felszerelé-
sének megvásárlását (sisak, póló, öv) és a Sklenár családnak az 
anyagi támogatást. Már a mentők tevékenységét is kipróbálták, 
megismerkedtek a vágsellyei hivatásos tűzoltók munkájával is. 
Ki tudja, egyszer még ők lehetnek a jövő mentői, tűzoltói. A gye-
rekek hatalmas érdeklődése örömmel tölt el. Nagyon ügyesek, 
reméljük, ez így is marad. 
2021.9.23. – segítségnyújtás, családi házon keletkezett tűz Sók-
szelőcén
2021.9.24. – tűzvédelmi őrjárat, a Futás az Amerika körül ren-
dezvény biztosításánál való asszisztálás
OKTÓBER:  2021.10.9. – 2x darázsfészek-likvidálás a Sport és 
Nitrai utca családi házaiban
NOVEMBER:  2021.10.23-31.  E napokat a tűz megelőzésének 
szenteltük. Tűzvédelmi ellenőrzéseket tartottunk 120 családi 
házban és 8 vállalkozónál, ahol nincs állami tűzvédelmi ellenőr-
zés
DECEMBER:  közeleg a karácsony. Szeretteinkre emlékezünk, 
gyertyákat gyújtunk az adventi koszorún, Szilveszter – pirotech-
nikával való manipuláció. Ne feledjék, hogy a nyílt tűzzel való 
manipuláció veszélyes, első a biztonság. 
Önkéntes tűzoltóink mindig, mindenütt önökért, a lakosokért 
vannak itt. 
Ezúton szeretném megköszönni minden önkéntes tűzoltó mun-
káját, türelmét, idejét a 2021-es évben – hatalmas KÖSZÖNET 
és nagy KÖSZÖNET a családjuknak is a megértésért.
2022-ben minden tűzoltónak, családjának és minden lakosnak jó 
egészséget kívánok.
A szeretet és béke percei gyógyítsanak be minden sebet. A sze-
retet és egészség  egymást karöltve halad, így karácsonykor 
minden ember boldog lesz. Csodás karácsonyt és szerencsés új 
esztendőt kívánnak Önöknek a tornóci önkéntes tűzoltók!
Katarína Jarošová, az ÖTE elnöke 
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a második Frederika Šimová lett Kubo- , a harmadik pedig 
Miška Romár 
Dynamit nevű 
lovával.
A legnagyobb 
számú részt-
vevő a „gyere-
kek kísérettel” 
sportágban gyűlt 
össze, ahol a 
gyerekek a tra-
il-útvonalat egy 
földön lévő sze-

mély segítségével tették meg. A tornóciak itt is szereztek 
érmeket. Elsőként Ester Kohl futott be (Miss Fairy in Gold), 

a második Dorotka Kázarová lett Ejfél Pluto lovával a FA-
RAO Tornóc klubból, harmadik pedig Hanka Brlejová  MK 
Docs Delwin lovával. A többi, voltízzsal foglalkozó „fáraóst“ 
elkerülték ugyan az érmek, de korukra való tekintettel nincs 
miért szégyenkezniük. Mivel egész évben voltízzsal foglal-
koznak és a lovaglás a tréning szórakoztató, lazító része, 
edzőjük, Vladimíra Lenčéšová joggal volt büszke a 4. helyet 
megszerző Lucia Takáčovára, Chloe  Kádarovára, aki az 5. 
helyen végzett, a 7. Hanka Rajjovára és a 10. helyen befutott 
Leontína Šedivára. A sportágban a magas részvételi arány 
reményt ad az edzőknek arra, hogy a lovas-sportágaknak 
van jövőjük.
A sok résztvevő nem csak a rendezőket, hanem az edzőket 
is megörvendeztette, s remélik, hogy tavasszal ismét ilyen 
szép számban találkozhatnak.                                                       
V. Lenčéšová

A horgászok őszi aktivitása
A pandémia okozta helyzet ellenére is igyekeztünk biztosítani 
minden szükséges munkát, melyet az év utolsó hónapjaiban kell 
elvégeznünk. A gyönyörű, hosszúra nyúlt, fagy nélküli őszi idő-
járás időt adott a természetnek a vegetációs időszak folyamatos 
befejezésére. S a természet horgászterületeink körül a nap su-
garainak köszönhetően ezer színben, fényben, árnyékban pom-
pázott, s ez növelte a horgászok és a víz mellett tartózkodók 
élményét. A horgászterületeken a munka főleg a betelepítésre, 
lehalászásra és a víz minőségéről való gondoskodásra irányult 
a Vermek tónál. Az őszi betelepítés idén már szeptember végén 
lezajlott, egyrészt az előreláthatóság miatt, hogy megelőzzük a 
halak leszállításával kapcsolatos problémákat (mint tavasszal 
az egyre romló járványhelyzet 
során), másrészt pedig, hogy 
az őszi állománynak legyen 
ideje az áttelelésre.
A horgászterületeket a betele-
pítés után csak minimális időre 
zártuk le főként azért, hogy az 
érdeklődők még élvezhessék 
a szép őszi időben történő hor-
gászást, hiszen idén ez a sport 
inkább harc volt, mint relaxá-
lás. A halak aktivitása ugyanis 
nagyon szórványos volt, s a 
Vágnál a víz szintje is nagyon 
nagy mértékben és szabálytalanul ingadozott.
Szeptemberben ismét sor került a Futás az Amerika körül ren-
dezvényre, melyen nagy örömünkre egyre több versenyző vett 
részt valamennyi kategóriában. Szervezetünk a községgel való 
jó együttműködésnek köszönhetően apró tárgyi ajándékokkal 
járult hozzá a versenyzők jutalmazásához. Az érdekeltek kész-
ségének és együttműködésének köszönhetően a hosszúfalui 
öbölből kavicsot hoztunk a horgászterületek bekötő útjaira. 
Köszönet illeti Róbert Pált, aki rendelkezésünkre bocsátotta a 
kavicsot, a hosszúfalui Andódi úrnak, aki biztosította a megra-
kást és Peter Suchýnak (Tip top trans), aki segítséget nyújtott a 
szállításban. Ezután még 8 szállítmány érkezett október végéig. 
Köszönjük Bekő Gábor úrnak is, aki közvetítette az Andódi úrral 
való első kontaktust.

Októberben horgászbottal való fokozatos lehalászásra került 
sor a Vermek tónál, mivel a víz magas szintje miatt hálóval 
való halászásra nem kerülhetett sor. 200 kg halat fogtunk K1 
és K2-es pontyot valamint ezüstkárászt. Ezekkel a halakkal az 
Amerika II. holtágát telepítettük be. Köszönjük Láng úrnak is, aki 
lehetővé tette a lehalászást a Láng-udvarban lévő tavacskából 
is. Az itt kifogott példányokkal is az Amerika III. halastavat tele-
pítettük be.
Októberben befejeződött a Vermek biológiai iszaptalanításának 
4. szakasza. Ez a 4. évi iszaptalanítás a község anyagi segítsé-
gének köszönhetően valósult meg és segített a tagok és támo-
gatóink adójának 2 %-ából befolyt összeg is. 
A horgászterületeken összegyűjtött hulladék likvidálása meg-

könnyítésének céljából a gyűjtőudvar 
kerítésénél 1000 literes gyűjtőedényt 
helyeztünk el, ahová el lehet hozni és 
be lehet rakni az összegyűjtött szemetet. 
A konténer le van zárva. A kulcs a gyűj-
tőudvar dolgozóinál található. Abban az 
esetben, ha olyankor viszik oda a sze-
metet, amikor már nincs ott senki, tegyék 
le a konténer mellé, ők aztán beledobják, 
vagy hívják fel a vezetőség valamelyik 
tagját, aki kinyitja az edényt és beledob-
ja a szemetet. A Vágsellyei Járási Hivatal 
környezetvédelmi osztályán szeptember 
óta lehet intézni az engedélyeket a Ví-

zállás holtága horgászterület rendezéséhez. Ha minden érintett 
beleegyezését adja, akkor a törvény által megszabott határidő 
elteltével már csak a döntés kiadására várunk.
A munkákat távirányítású erdészeti marógéppel végzik, mely az 
eltávolított növényeket helyben fel is aprítja, tehát megspórol-
juk a likvidálással és elszállítással járó további manipulációkat. 
Ezen munkák időpontjáról időben tájékoztatunk, s kérjük tagja-
inkat, hogy jöjjenek segíteni összegyűjteni a szemetet arról a 
részről, ahol dolgozni fognak, hogy a gép a szemetet is felaprít-
va ne szennyezze a környezetet.
Végezetül minden tagunknak kívánok még jó pár horgászél-
ményt, jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új esztendőt!
Petrov zdar
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Kedves szurkolók,
2021 lassan a végéhez közeledik. Számos érdekes, vidám, 
de szomorú eseményt is megéltünk. A 2020/2021-es idény 
idő előtti befejezése, bekerülés az OBFZ Nitra VI. ligájába, 
győzelmek, de nagy vereségek is. Ez azonban hozzátartozik 
az élethez és a sporthoz is. A 2021-es céljainkat az A csapat-
ban világosan meghatároztuk: győzni az SA-GA VII. ligában. 
Sajnos, a pandémia miatt a verseny megint elmaradt, s a célt 
így nem teljesíthettük. Ezután a csalódás és motivációvesztés 
után ajánlatot kaptunk, hogy vegyünk részt a pótselejtezőn a 
6. ligában való bejutáshoz. Úgy gondolom, nagyon jól helytáll-
tunk, jó benyomást keltetünk annak ellenére is, hogy kiestünk. 
A Cabajban az FC Jarok csapatával játszott döntő mérkőzés a 
vereség ellenére is fantasztikus volt. Végül a „sportsors” úgy 
hozta, hogy ajánlatot kaptunk a VI. ligában való serepésre. Ez 
mintegy vigaszdíj volt számunkra, és motivált a további mun-
kában.
A csapatban visszatükröződött a verseny idő előtti megszakí-
tása, s a csapat összetételében is változás állt be. A kezdeti 
eufória után hanyatlás és néhány alapos vereség következett. 
Nagyra értékeljük, hogy ilyenkor is mellettünk álltak és biztat-
tak bennünket. Annak köszönhetően, hogy együtt és türelme-
sen viseltük a sikertelenséget, a végén jött a jó teljesítmény és 
az eredmények is. Az U19 csapatban a káderek bővítésére és 
néhányuk A csapatba való szereplésére összpontosítottunk. A 
fiúk részt vettek az A csapat edzé-

sein, s a csapatba kellő számban bejutottak. Kisebb problémák 
akadtak a mérkőzések alatti fegyelemben is, ennek köszönhe-
tően ingadozott a teljesítmény és az eredmények. 
Mindkét csapatban tudjuk, min kell dolgozni, javítani a követ-
kező évben. Nyáron ismét megszerveztük a községi hivatallal 
karöltve a minifutball  bajnokságot, hogy kissé tarkítsuk a kul-
turális életet ebben a világjárványos időszakban. Októberben 
új projektbe kezdtünk : futball-sportkör a gyerekeknek. Az isko-
lával együttműködve több mint 30 gyerek jelentkezett, ennek a 
sikernek nagyon örültünk. Kipróbáltuk a 4-7 éves gyerekekkel 
való edzést is, s így próbáljuk teljesíteni jelszavunkat: #vedme-
detiksportu (vonjuk be a gyerekeket a sportba). Nagy elégtétel, 
hogy a gyerekek örülnek a mozgásnak és az arcukon boldog 
mosoly látszik.
2022-re van néhány tervünk, projektünk. Hiszem, hogy sikere-
sek lesznek, és klubunk előre tud haladni. Szívből köszönjük 
Oliver Berecz polgármesternek és a községi hivatal képviselői-
nek a pénzbeli és anyagi támogatást. Köszönjük a szponzorok-
nak is, aki segítik a klub működését, minden önkéntesnek, aki 
drága idejét áldozza fel értünk. Köszönöm a klub vezetőségé-
ben dolgozó kollégáknak az egész évi munkát, a gyerekeknek 
az örömteli perceket, s természetesen a tisztelt szurkolóknak 
is az állandó segítséget - #spolusmedynamo. Mindnyájuknak 
békés, nyugodt karácsonyt, erőt, egészséget, sok ajándékot 
kívánok családjuk körében, s főleg békés, boldog új esztendőt.
Üdvözlettel Ing. Vladimír Klincko, az FK elnöke
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