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  EDITORIAL
Vážení občania,

Máme za sebou prvý polrok roka 2022 a pomaly, 
ale isto sa nám rozbiehajú kultúrne akcie. Práve 
vďaka zrušenia väčšiny opatrení ich môžeme pre 
vás chystať, čo nás veľmi teší. Okrem veľkonočné-
ho zbierania vajíčok aj s programom pre deti máme 
za sebou aj iné akcie. Tradičné stavanie májky so 
zábavou. V máji sme zorganizovali veľmi úspeš-
ný zraz motorkárov aj s vystúpením kapiel Dora 
a Zóna A. Na tomto zraze okrem iného vystúpil 
aj kaskadér a vicemajster sveta, zúčastnilo sa ho 
odhadom až 300 motorkárov. V júni sme mohli na 
deň detí potešiť kultúrnou akciou naše deti a ná-
sledne v dňoch 17.6. - 18.6. sme po dlhšej pauze 
mohli zorganizovať aj obecné dni. Veríme, že sa 
vám všetky tieto akcie páčili. Zároveň na leto chys-
táme okrem tradičného minifutbalového turnaja o 
pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 5.7.2022, aj 
hodovú zábavu. V mesiaci september sa tešíme na 
rozlúčku s letom aj so súťažou vo varení guláša. 
Za prípravu a organizáciu týchto akcií si zaslúžia 
všetci naši zamestnanci obrovskú pochvalu a vďa-
ku. Ak sa nad tým zamyslíme, tak takmer každý 
jeden zamestnanec sa určitým spôsobom spolu-
podieľa na organizovaní akcií, od kosenia počnúc, 
cez technickú a administratívnu prípravu, až po 
logistiku a samotné prevedenie akcie. Každý za-
mestnanec, ktorý sa spolupodieľal na prípravách, 
dáva zo seba maximum, práve preto, aby sa obča-
nia mohli po dlhšej dobe zabaviť a kultúrne vyžiť. 
Okrem týchto akcií sa 2.7. zorganizuje aj stretnutie 
rodákov z Horného Jatova, ktoré organizuje zdru-
ženie Hornojatovčan. Tu nás teší, že na túto akciu 
budú môcť využiť kompletne zrekonštruovanú 
budovu komunitného centra v Hornom Jatove.
Okrem týchto akcií sme v prvom polroku oslávili aj 
60. výročie otvorenia školy. Čo popriať našej škole 
k tomuto krásnemu výročiu? Škola sa často pova-
žuje za základ vzdelania, avšak škola je inštitúcia, 
ktorá podľa nášho názoru sa môže skôr považo-

vať za oporné múry vzdelania. Základom je práve 
pedagogický a nepedagogický personál školy. Sú 
to práve učitelia, vychovávateľky, upratovačky, 
školníci, kuchárky, riaditeľky a všetok personál, 
čo sa dennodenne stará o chod zariadenia. Preto k 
tomuto krásnemu výročiu prajeme hlavne našim 
zamestnancom v škole veľa úspechov, elánu a od-
hodlania. Toto všetko však prajeme aj zamestnan-
com našej škôlky, pretože práve zamestnanci na-
šich škôl a škôlok vychovávajú, vzdelávajú a vedú 
naše deti, ktoré môžeme právom označovať za 
našu budúcnosť. Preto vám patrí obrovská vďaka.
Čo nás čaká ďalej? Okrem spomínaných akcií 
očakávame každým dňom výsledok kontroly ve-
rejného obstarávania na rozšírenie našej škôlky. 
Práce mali začať už takmer pred dvoma mesiac-
mi a finišovať mali práve v lete. Žiaľ, ministerstvo, 
ktoré kontroluje verejné obstarávanie, nedodržalo 
svoj termín na kontrolu a predĺžilo ho k dnešné-
mu dňu už o dva mesiace namiesto plánovaných 
30 dní. Veríme, že dostaneme od nich odpoveď čo 
najskôr, aby sa s prácami mohlo začať. Zároveň 
veríme, že sa dotiahne aj vleklý projekt požiarnej 
zbrojnice. Zmluva s firmou je podpísaná a čaká-
me na dodanie stavebného materiálu, aby mohli 
začať.
Okrem týchto vecí máme rozpracovaných mnoho 
drobností, na ktorých sa intenzívne pracuje. Verí-
me, že už nenastanú žiadne prekážky či už zo stra-
ny štátu, alebo pandémie.
Čakajú nás všetkých dva mesiace leta. K tomuto 
obdobiu mi dovoľte popriať vám pohodové leto 
plné oddychu. Po náročnom období, ktoré máme 
všetci za sebou, si ho zaslúžite. Verím, že sa spoloč-
ne stretneme na ďalších kultúrnych akciách, alebo 
aj pri iných príležitostiach, ktoré sa nám naskytnú.
Prajem vám a vašim deťom veľa príjemných zážit-
kov a úspechu.

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce     

Na Amerike III. nájdete fotopoint

Jedným z obľúbených vychádzkových miest v okolí obce je 
chovný rybník Amerika III. Rybník je populárnym a atraktív-
nym miestom nielen pre rybárov, ale aj obyvateľov obce vďaka 
príjemnému prostrediu a udržiavaným brehom s množstvom 
zelene. 
Začiatkom apríla na jeho brehu pribudol nový prvok. Je to fo-
topoint, ktorý dala vybudovať Obec Trnovec nad Váhom. Je 
zhotovený zo smrekového dreva, nebude teda cudzím prvkom 
v prírode. 
Verme, že sa stane vyhľadávaným miestom, na ktorom si mno-
hí z vás urobia fotku na pamiatku príjemne strávených chvíľ.
I. Mesárošová
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Z ROKOVANIA OZ
V pondelok, 11. apríla sa konalo 27. zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva. V správe o plnení uznesení si 
poslanci vypočuli informácie týkajúce sa zámeny pozemkov 
medzi obcou a cirkvou, konkrétne pozemkov pod farou, ktoré 
vlastní obec a miestneho cintorína. Vzhľadom na informá-
cie, že od 1. 7. 2022 by mal prísť nový farský administrátor, 
nenastal v rokovaniach posun a bude potrebné počkať, aké 
stanovisko k zámene zaujme.
Obecný úrad vyzval nájomníkov bytov v areáli základnej ško-
ly, aby deklarovali, či majú záujem tieto byty odkúpiť. Dva-
ja nájomníci žiadosti o odkúpenie bytov podali pred rokom 
2016, preto majú nárok na odkúpenie bytu za regulovanú 
cenu. Ostatní nájomníci by byty mohli odkúpiť za cenu urče-
nú prienikom medzi trhovou cenou a cenou stanovenou zna-
leckým posudkom. Aj ostatní nájomníci deklarovali záujem 
o odkúpenie, ale bude sa odvíjať od výšky predajnej ceny, 
ktorá bude určená prienikom medzi cenou trhovou a cenou 
stanovenou znaleckým posudkom. 
Zástupcovia spoločnosti Duslo, a. s. Šaľa na pracovnom 
stretnutí s poslancami ich oboznámili so zámerom na vybu-
dovanie veterného parku pri sušičke a fotovoltaickej elektrár-
ne na odkalisku. Požiadali obecné zastupiteľstvo o súhlasné 
stanovisko k projektu. Ing. Rábek sa vyjadril, že on osobne 
obnoviteľné zdroje podporuje, ale potrebné je, aby zeleň na 
odkalisku zostala a navrhol osloviť aj obyvateľov. Starosta 
s ním súhlasil, že zeleni sa na odkalisku skutočne darí, ale 
netreba zabúdať, že tam vznikajú časté požiare, pripomenul 
Ing. Rábekovi, že aj pred niekoľkými rokmi tam došlo k zra-
neniu dobrovoľného hasiča. keď sa pozemok oplotí, zvýši sa 
bezpečnosť obyvateľov a pozemok bude udržiavaný. Dodal 
ešte, že je rád, že Ing. Rábek prijal politiku transparentnosti 
a komunikácie, ktorou sa obecný úrad riadi, keďže takmer 
každú väčšiu akciu najskôr konzultuje s obyvateľmi, ktorých 
sa týka. Je však otázne, čo povedať v tomto prípade, lebo pri 
veternom parku vieme zatiaľ len približnú lokalitu. Ing. Rábek 
povedal, že Duslu je potrebné odpovedať, že kým lokalitu 
nepoznáme, odpoveď nedostanú. Mgr. Berecz odpovedal, 
že práve z tohto dôvodu by zastupiteľstvo malo dať len pred-
bežný súhlas. Mgr. Vargová doplnila, že ak obec osloví verej-
nosť, je potrebné sa spýtať, či by mali záujem o vybudovanie 
veterného parku v našom katastri. Mgr. Berecz sa spýtal Ing. 
Rábeka, či obec obyvateľov oslovila aj v roku 2010, keď sa 
na pôdu prvej bonity umiestnili fotovoltaické panely. Ing. Rá-
bek odpovedal, že vtedy si to riešili firmy, starosta upozornil, 
že tam došlo k priamemu záberu poľnohospodárskej pôdy, 
ale obec vtedy s občanmi nekomunikovala. Ing. Hlavatý 
povedal, že keď bude spracovaný konkrétny zámer, verej-
nosť informovaná bude, už zo samotného slova predbežný 
súhlas je jasné, že tento súhlas je možné zmeniť a stanoviť 
si požiadavky. PaedDr. Suba, PhD. uviedol, že od pracov-
ného stretnutia sa snažil získať informácie o projekte veter-
ného parku, ide tu o záber siete, vyhĺbenie kábla a nestály 
výkon, veterné turbíny pracujú len vtedy, keď fúka. Osobne 
je sklamaný z postoja Dusla, lebo pokiaľ zámer vyjde, bude 
financovaný zo zdrojov fondu obnovy, teda peňazí daňových 

poplatníkov. Preto by mali obci prispieť na verejnoprospešné 
ciele, obec by si mala určiť benefity, a potom sa spýtať oby-
vateľov, či sú za vybudovanie veterného parku. Ing. Rábek 
povedal, že klesla podpora športu zo strany Dusla, PaedDr. 
Suba, PhD. povedal, že podľa jeho informácií už Horná Krá-
ľová benefity získala, ale tam veterný park buduje súkromná 
spoločnosť. Pripomenul aj, že parcely sú nevysporiadané. 
Ing. Gašpierik sa zapojil do diskusie, povedal, že súhlasí s 
PaedDr. Subom, PhD., že on nechce zastaviť snahu o vy-
pracovanie projektu na obnoviteľné zdroje, ide mu len o to, 
aby poslanci mali možnosť na prípadnú zmenu stanoviska. 
Mgr. Vargová pripomenula, že projekt nie je ani v súlade s 
územným plánom, preto by obec v prípade schválenia záme-
ru musela pristúpiť aj k zmene územného plánu.
V ďalšom bode programu schválili predaj pozemku vo vlast-
níctve obce o výmere 63 m2 manželom Svíbovým ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa. Takisto schválili všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá na konzervo-
vanie, ochranu, reštaurovanie a ďalšie zásahy do kultúrneho 
dedičstva obce. Určuje pravidlá, ako prevádzať akýkoľvek 
zásah do pamätihodností obce.
V došlej pošte o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce požia-
dali pán Šmátrala a pani Bartovicsová so spoluvlastníkmi. 
Tieto žiadosti poslanci odporučili predložiť na rokovanie 
príslušných komisií OZ, podobne ako žiadosť spoločnosti 
Adivit k prestavbe bývalej prevádzky na špeciálnu pekáreň 
a predajňu. Poslednou žiadosťou v tomto bode bola žiadosť 
pána Lánga, ktorý ju predložil už v minulom roku a teraz k nej 
doložil geometrický plán. Táto žiadosť o odkúpenie pozemku 
mala určiť presnú výmeru, keďže pozemok dlhodobo užíva a 
udržiava žiadateľ a náhodne zistil, že tento pozemok je vlast-
níctvom obce. Poslanci schválili predaj uvedeného pozemku 
žiadateľovi.
V diskusii starosta informoval o najbližších podujatiach, kto-
ré obecný úrad pripravuje, prvou je hľadanie veľkonočných 
vajíčok, potom v spolupráci s komisiou životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva podujatie „Vyčistime 
si svoju obec“, do ktorého sa zapoja aj ďalšie organizácie a 
združenia. 14. mája bude zraz motorkárov, vystúpia kapely 
Dora a Zóna A. Obecné dni budú 17. a 18. júna, v piatok 
bude spevácka súťaž a zahrá kapela Kabát Revival, v sobotu 
ako headliner to bude Desmod s Robom Šimkom a skupina 
Sokoly. OZ Hornojatovčan plánuje na 2. júla stretnutie rodá-
kov a ešte predtým bude 30. apríla stavanie mája. 
Mgr. Berecz konštatoval, že poslanci vedia, že v Miestnom 
kultúrnom stredisku je núdzovo ubytovaných 18 občanov 
Ukrajiny, traja už odišli. Jedná sa o jedného muža, zvyšok 
sú ženy a deti. Obec hľadá pre nich dlhodobé ubytovanie. V 
obci sa vyskytli už aj šumy, že sme týchto utečencov pozva-
li, nie je to pravda, dostali sme príkaz prijať ich. Už minulý 
týždeň starosta na krízovom štábe okresu prízvukoval, že v 
okrese je ďalších 12 obcí, my sme si povinnosť už splnili. 
Mgr. Berecz ďalej informoval o vybudovaní fotopointu na ryb-
níku Amerika III.
Do diskusie sa zapojila K. Tusková, uviedla, že od 4. do 6. 
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Z ROKOVANIA OZ
apríla sa konal zápis do prvej triedy, do 
prvého ročníka nastúpi 22 detí, celkovo pri-
šlo 27 detí. Informovala aj o termíne zápisu 
do materskej školy, o zasadnutí Rady školy. 
Ing. Hlavatý sa spýtal, či školu navštevujú 
aj deti z Ukrajiny, K. Tusková odpovedala, 
že jedno dieťa majú, ale končí už tento týž-
deň, rodina si našla prácu s ubytovaním v 
Nitre. Starosta ďalej informoval o kontrole 
verejného obstarávanía k rozšíreniu ka-
pacít materskej školy, ktorá prebieha na 
ministerstve, ak bude všetko v poriadku, v 
máji by sa mohlo začať s výstavbou. Ing. 
Ábrahámová navrhla predložiť finančnej 
komisii návrh na zníženie ceny stočného 
pre seniorov nad 70 rokov, Ing. Hlavatý sa 
zaujímal, či je niečo nové ohľadne projek-
tov, do ktorých sa obec zapojila. Starosta 
informoval, že pri projekte športového oválu 
si už po tretí raz pýtajú doplňujúce infor-
mácie, pokiaľ ide o projekt „Eurá z Eura“, 
teda závlahu na futbalové ihrisko, dotácia 
bola obci schválená. Pri projekte hasičskej 
zbrojnice obec vyhlásila verejné obstará-
vanie, rekonštrukcia fary, tam čakáme na 
prepracovanie projektovej dokumentácie, 
do ktorej zabudol projektant zahrnúť ku-
chynku. Dokumentácia na technický dvor je 
urobená, vybavuje sa stavebné povolenie. 
Práve v tomto týždni prebieha rekonštruk-
cia obecného rozhlasu, rieši sa kamerový 
systém. Ing. Hlavatý sa spýtal na plánovaný 
výbeh pre psov, starosta odpovedal, že je v 
štádiu riešenia, Ing. Gašpierik sa zaujímal, 
aká firma zvíťazila pri súťaži na rozšírenie 
kapacít materskej školy (firma Benát) a ako 
dopadli žiaci v testovaní. D. Marček navrhol 
spevniť krajnicu pri artézskej studni zámko-
vou dlažbou a umiestniť k nej zábranu, aby 
sa tam nedalo dostať motorovým vozidlom. 
Ing. Ábrahámová navrhla k studni vysadiť 
stromček, K. Tusková odpovedala, že dob-
rým termínom je Deň Zeme. Ing. Gašpierik 
sa spýtal na rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií, tam súťaž trvá. Ďalšie príspevky ne-
odzneli, preto starosta ukončil zasadnutie.
28. zasadnutie obecného zastu-
piteľstva sa konalo v pondelok, 20. júna 
2022 a viac sa o ňom dočítate v ďalšom čís-
le obecných novín.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na 
našom webovom sídle 

www.trnovecnadvahom.sk 
I. Mesárošová  

Trnovecké vajce na vandrovke
Takúto akciu ešte obecný úrad neorganizoval! Na veľkonočnú 
sobotu, 16. apríla 2022 sa uskutočnilo podujatie, ktoré sme pome-

novali „Trnovecké 
vajce na vandrov-
ke“. Už od obeda 
sa mohli na detskej 
manéži pri Miest-
nom kultúrnom 
stredisku odviezť 
všetky deti, ktoré 
neodradilo ani skú-
pe jarné slniečko a 
pomerne chladný 
vietor. 
V parčíku pri zvo-
nici sa popoludní 

konali tvorivé dielne, na ktorých si pod vedením členov Klubu 
JDS Trnovec nad Váhom mohli deti vyskúšať, ako sa zdobia kra-
slice či medovníky, ale aj vymaľovať rôzne obrázky či zaskákať si 
netradičného panáka. 
Najväčšiemu záujmu sa však tešil klaun, ktorý tvaroval balóniky 
od výmyslu sveta a čakajúcich detí bolo počas celého popoludnia 
naozaj dosť. Skákací hrad, maskot, obrie bubliny, to všetko bolo 
veľkým lákadlom. 
Aj stromy v parku 
ovešali deti kraslica-
mi, symbolom tých-
to sviatkov, kým ne-
trpezlivo čakali na 
vyhlásenie súťaže 
o najšikovnejšieho 
hľadača čokoládo-
vých vajíčok a zaja-
čikov. 
Napokon sa dočkali 
a vrhli sa s nadše-
ním do hľadania. S prázdnymi rukami neodišlo ani jedno dieťa, 
lebo aj tí menej úspešní pátrači dostali aspoň jedno čokoládové 
vajíčko ako cenu útechy. 

Mnohé deti si vďaka 
improvizovanému 
fotorámčeku urobili 
aj originálnu foto-
grafiu na pamiatku 
tohto príjemne strá-
veného sviatočného 
popoludnia. Orga-
nizátori mali najväč-
šiu radosť z toho, po 
dlhom čase sa poda-
rilo usporiadať opäť 
jednu peknú akciu. 
Veľká vďaka patrí 

všetkým, ktorí podujatie podporili svojou účasťou.
I. Mesárošová

ZO ŽIVOTA OBCE
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ZO ŽIVOTA OBCE
22. apríl – Deň Zeme

Každoročne sa do aktivity „Vyčistime si svoju obec“ zapája-
jú organizácie a združenia pôsobiace na území našej obce a 
inak to nebolo ani tento rok. Svoje revíry si vyčistili poľovníci 
aj rybári. Zapojili sa deti a pracovníci materskej školy, žiaci a 
pracovníci základnej školy, ktorí vyčistili areál školy aj obec, 
ale aj administratíva obecného úradu, poslanci obecného 

zastupiteľstva 
a dobrovoľníci 
spomedzi obča-
nov.
Zapojiť sa mohli 
aj obyvatelia a 
vrecia naplnené 
odpadom vy-
zbierali zamest-
nanci obecného 
úradu. Tejto 
aktivite bola 
prispôsobená aj 

prevádzka zberného dvora.
Môžeme konštatovať, že sa v okolí našlo menej plastových 
fliaš a plechoviek ako po iné roky. Veľmi pekne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa do tohto podujatia zapojili a ukázali, že im 
prostredie, v ktorom všetci žijeme, nie je ľahostajné.
I. Mesárošová

Stavanie mája
Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej pandémiou, keď naši dob-
rovoľní hasiči stavali májový stromček bez prítomnosti verejnosti, 
sa na našom námestí stretli 30. apríla 2022 desiatky obyvateľov, 

aby si 
p r i p o -
m e n u l i 
tradíciu 
stavania 
m á j a . 
V na-
šej obci 
sa táto 
tradícia 
obnovila 
len pred 
n ieko ľ -
k ý m i 

rokmi vďaka iniciatíve komisie školstva, mládeže a kultúry.
Prítomných pozdravil starosta obce a následne poslankyňa OZ 
K. Tusková povedala niekoľko slov o histórii tohto ľudového zvy-
ku. Pripomenula, že počas noci z 30. apríla na 1. mája, tzv. Val-
purginej noci sa na vrcholkoch kopcov alebo na krížnych cestách 
stretávali čarodejnice, bosorky a strigôni. Naši predkovia práve 
im pripisovali zničenie úrody alebo krupobitie, preto v predvečer 
prvého mája chodievali po obci pastieri a práskali bičmi, aby ča-
rodejnice vyhnali. Gazdovia dávali na dvere a pod strechu domu 
konáriky z borievky a kravám na hlavu vence, aby ich uchránili 
pred urieknutím. Stromčeky zdobili stužkami alebo farebnými pa-
pierikmi. Májový stromček sa stal symbolom víťazstva jari nad 

zimou, svetla nad tmou. Potom poslankyňa vyzvala členov DHZ, 
aby sa zhostili svojej úlohy a postavili májku, ktorú pestrými stuž-
kami vyzdobili prítomné deti.
Hasiči svoju úlohu bezchybne splnili na veľkú radosť prítomných 
divákov a nasledoval kultúrny program. Predstavili sa žiačky zák-
ladnej školy s pásmom piesní a po nich u nás v obci dobre známy 
folklórny súbor Komňackí mládenci, ktorí zožali potlesk prítom-
ných. Hudobné duo Muziker Rudi zo Selíc zahralo známe piesne, 
na ktoré si schuti zatancovali najskôr prítomné deti, a neskôr sa 
do tanca 
pustili aj 
dospelí. 
H u d b a 
sa ná-
mestím 
ozývala 
až do 
n e s k o -
r é h o 
večera, 
l e b o 
n á l a d a 
bola na-
ozaj výborná a nechýbalo ani typické prvomájové občerstvenie, 
teda voňavá cigánska či pečená klobáska. Práve spokojnosť 
návštevníkov bola najlepšou vďakou organizátorom podujatia, 
lebo vďaka ich podpore sa nám spoločne podarí túto ľudovú tra-
díciu v našej obci zachovať pre ďalšie generácie.
I. Mesárošová

Najúspešnejší športovci 
okresu Šaľa

V pondelok 6. júna sa v Mestskom dome 
kultúry Šaľa uskutočnilo vyhlásenie naj-
úspešnejších športovcov, kolektívov, 
trénerov a funkcionárov okresu Šaľa za 
rok 2021. Ocenenia sa udeľovali v štr-
nástich športových odvetviach a na ich 
odovzdávaní bol prítomný aj starosta 
obce Mgr. Berecz.
Medzi tými najlepšími sa nestratili ani 
športovci a športové kluby z Trnovca 
nad Váhom. Ocenenie získali:
Jack Oláh, OZ Farao - voltíž
Sára Kleinhappel, OZ Farao – voltíž 
Viktória Kálmán, OZ Farao – voltíž 
Andrej Ján Takáč, OATJK Šaľa – westernové 
jazdenie
Medzi funkcionármi získal ocenenie 
Karol Motolík, dlhoročný aktivista a vi-
ceprezident klubu FK Dynamo. Pôsobí 
zároveň ako vedúci „A“ mužstva a má 
nemalé zásluhy na rozmachu mládež-
níckeho futbalu v našom futbalovom 
klube. Všetkým oceneným blahoželáme!
I. Mesárošová
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Spoločenská rubrika

  Blahoželáme jubilantom

  Anna Ácsová
  Helena Čelitková
  Katarína Hambalková
  Katarína Herencsárová
  Jozef Hrnčár
  Karol Šišlák
  Jaroslav Baraník
  Elena Jančárová
  Oliva Novosadová
  Mária Pálová
  Emília Dojčanová
  Margita Fülöpová
  Milan Lobodáš
  Helena Molnárová
  Helena Fraňová
  Helena Rapcová
  Magdaléna Székháziová
  Juliana Slížová

  
  Narodili sa

  Barbora Heráková
  Jakub Kún
  Mia Takácsová
  Mário Bandžuch

    
  Uzavretie manželstva

 Karol Bakoš a Viktória Marczinková
  Patrik Chovanec a Kristína Herencsárová
  Ján Gaál a Dominika Hrobárová
  Patrik Hambalkó a Nina Košecová
  Peter Gašpierik a Andrea Csányiová
  Tomáš Fülöp a Miroslava Lackovičová
  Marek Sobota a Lucia Ladičová

 
  Opustili nás

 Zlatica Kováčiková, 78-ročná
  Alžbeta Kolečániová, 59-ročná
  Emília Rampačeková, 84-ročná
  Anna Salayová, 82-ročná
  Renáta Csernáková, 55-ročná
  Juraj Fülöp, 48-ročný
  Jaroslav Hanák, 61-ročný
  Vladimír Bartolen, 58-ročný
  Alžbeta Nagyová, 73-ročná
  

Zraz motorkárov
Toľko motoriek ešte v našej obci nebolo! V sobotu, 14. mája sa 
uskutočnil zraz motorkárov, ktorý zorganizovala Obec Trnovec 
nad Váhom v spolupráci s Autoškolou Ing. Hlavatý a našimi dob-
rovoľnými hasičmi. Veľmi netradične sa zraz konal na verejnom 
priestranstve pred zdravotným strediskom, a to práve z obavy, že 
na nádvorie Miestneho kultúrneho strediska sa všetci motorkári 
nepomestia, keďže jedným z ťahákov malo byť kaskadérske vystú-
penie vicemajstra sveta Zdenka Rybára.
Už od skorého popoludnia sa lúka pri zdravotnom stredisku za-
pĺňala návštevníkmi, ktorí si s obdivom prezerali okolostojace 
motocykle najrôznejších značiek. Samotný zraz začal od 14.00 h. a 
otvoril ho Mgr. Berecz, starosta obce. Niekoľkými vetami privítal 
prítomných a potom sa už predstavili mladí bubeníci pod vedením 
Karola Daniša, ktorí zahrali výber výborných rockových skladieb. 
Nedočkaví návštevníci sa potom zhromaždili pri križovatke, na 
ktorej Zdenko Rybár z MotoTV Show na svojom stroji predviedol 
neskutočné kúsky. Prítomní diváci a návštevníci ocenili aj to, že po 
náročnom vystúpení sa s nimi ochotne vyfotil alebo dal autogram. 
Nasledovalo vysvätenie motoriek, ktorého sa ujal pán farár Mgr. 

Šimúnek. 
Potom sa už rých-
le stroje vydali na 
spanilú jazdu, tá tr-
vala cca 40 minút a 
jej trasu vybrali naši 
miestni motorkári 
Ing. Dušan Horváth 
a Benci Kun. Ďakuje-
me za pomoc a verí-
me, že sa tejto úlohy 
zhostia aj nabudúce. 
Naši dobrovoľní ha-

siči zatiaľ prezentovali ukážky hasičskej techniky a návštevníci si 
mohli vyskúšať aj ukážky prvej pomoci, lebo na podujatí sa zúčast-
nil aj zástupca Červeného kríža Galanta pán Fekula. Svoj zdravot-
ný stav si mohli záujemcovia overiť aj pri stánku Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne, kde im ochotne poradili a poskytli informácie. 
Svojou účasťou spestrili podujatie aj členovia Západoslovenského 
klubu Alfa Romeo, ktorí prišli na 18 automobiloch. Nejeden náv-
števník si ich so záujmom dôkladne poobzeral. 
Keď sa účastníci spanilej jazdy vrátili, začali sa hudobné vystú-
penia. Najskôr sa nášmu publiku predstavila nitrianska skupina 
Dora, ktorá zaspievala známe ľudové piesne vo vlastnej úprave. 
Vďaka kvalitnému výkonu si našli množstvo nových fanúšikov a 
určite sme ich nevideli v Trnovci nad Váhom posledný raz. Na 
záver vystúpila známa punk rocková kapela Zóna A, ktorá zaspie-
vala niektoré zo svojich hitov.
Chýbať nemohlo ani občerstvenie, cigánska, pivo alebo kofola, pre 
prítomné deti pukance, cukrová vata, ale aj balóny najrôznejších 
podôb. K výbornej nálade prispelo aj krásne slnečné počasie. Veľ-
ká vďaka patrí organizátorom, ktorí odviedli naozaj dobrú prácu 
a opäť sa nám tak podarilo zorganizovať kvalitné podujatie. Sa-
mozrejme, najväčšia vďaka patrí každému, kto nás podporil svo-
jou účasťou, lebo práve dobrá odozva a spokojnosť obyvateľov a 
návštevníkov sú dôvodmi, pre ktoré podobné akcie organizujeme. 
Veľmi pekne ďakujeme!                           I. Mesárošová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

v parčíku pri zvonici pribudol herný stolík

rekonštrukcia komunitného centra Horný Jatov

čistenie jarkov vykonávali pracovníci úseku 
verejnej zelene 

vďaka ich šikovným rukám sa zeleni v obci nao-
zaj darí     vedúci úseku TVZaOH Boris Adámek    

Medzinárodný deň detí 

V sobotu, 4. júna 2022 ožilo nádvorie Miestneho kultúrneho 
strediska detským džavotom a smiechom, pretože sa konali 
oslavy Medzinárodného dňa detí. V krásnom slnečnom po-
časí si deti mohli vyskúšať rôzne aktivity. Klub JDS pod ve-
dením predsedníčky Jolky Hečovej pripravil tvorivé dielne 
a šikovné ruky členov klubu predvádzali ukážky pletenia z 
papiera, pletenia košíkov, zdobenia medovníkov a servítko-
vú techniku. Základná škola s materskou školou si pripravi-

la rôzne súťaže a 
hry, deti hádzali 
na cieľ, preko-
návali prekážky, 
skákali vo vreci 
či maľovali ob-
rázky, ale najmä 
sa výborne bavi-
li. Mnohí sa fotili 
s maskotom, kto-
rý ponúkal cuk-
ríky, vyskúšali 
si hernú zónu, 

alebo zabehli za klaunom, ktorý tvaroval balóny podľa ich 
želania. Jazda po dopravnom ihrisku na štvorkolke alebo 
streľba z luku či kuše pod vedením lukostrelcov z Hubert 
Arrows boli ďalšie aktivity, najmä možnosť vyskúšať si 
streľbu zaujala aj dospelých. 
Mnoho detí si vyskúšalo aj tetovanie glitrami. Tí najmenší 
sa mohli do vôle vyšantiť na skákacom hrade alebo prejsť 
prekážkovú dráhu s balančnými a masážnymi podložkami, 
ktorú pripravilo občianske združenie Active Baby. 
Do podujatia sa zapojili aj členovia DHZ Trnovec nad Vá-
hom a ich technika sa tešila veľkému záujmu, hoci vážnou 
konkurenciou im bola technika členov Hasičského a zá-

chranného zboru 
zo Šale, ktorí tiež 
prispeli k spes-
treniu progra-
mu. Po súťažiach 
a hrách všetkým 
deťom prišla 
vhod penová 
show, ktorú pri-
pravili naši dob-
rovoľní hasiči. 
Deti sa vďaka nej 

výborne zabavili a takto zakončili oslavu svojho sviatku.
Veľmi pekne ďakujeme organizáciám a združeniam, každé-
mu, kto prispel k realizácii tejto akcie, samozrejme, predo-
všetkým vám, ktorí ste prišli aj so svojimi deťmi a strávili s 
nami toto príjemné popoludnie.

I. Mesárošová
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Dni obce 2022

Toto najväčšie kultúrnospoločenské podujatie sa 
v dňoch 17. a 18. júna uskutočnilo už po sedem-
násty raz. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý 

p r o g r a m , 
ktorý otvo-
rili mladé 
s p e v á c -
ke talenty 
z celého 
o k r e s u . 
R o c k o v á 
s k u p i n a 
Kabát Re-
vival vy-
stúpila v 
T r n o v c i 

nad Váhom už po tretí raz a opäť roztancovala 
priaznivcov tohto typu hudby. 
Prvý deň podujatia ukončila tanečná zábava. V so-
botu sa na rybníku Vermek konali detské rybárske 
preteky, od 15.00 h. sa začal program pre deti aj 
na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska. Nie-
len deti, aj dospelých zaujalo vystúpenie kúzelníka 
Petra Šestáka, ktorý predviedol množstvo trikov a 
kúzel. Johnny „Perfecto“ Mečoch vo svojej perfekt-
nej show určite našiel medzi prítomnými deťmi 
nejeden tanečný talent, lebo deti sa zvŕtali naozaj 

šikovne. 
O f i c i á l n y 
z a č i a t o k 
podujat ia 
u v i e d o l 
moderátor 
Sifón, zná-
my predo-
všetkým z 
Rádia An-
téna Rock. 
Odovzdal 

slovo starostovi obce Mgr. Bereczovi, ktorý privítal 
a pozdravil všetkých prítomných, predovšetkým 
poslanca NR SR, podpredsedu a poslanca Nit-
rianskeho samosprávneho kraja Mariána Kéryho, 
poslankyňu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a starostku obce Tešedíkovo Ildikó Agócs Körösi, 
prednostu Okresného úradu Šaľa Dionýza Solá-
ra, viceprimátorku mesta Šaľa Danicu Lehotskú, 
poslancov Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad 
Váhom, ako aj ďalších pozvaných hostí a ostatných 
návštevníkov. Po starostovi obce povedal niekoľko 
slov aj Mgr. Kéry. Nasledoval kultúrny program, 
v ktorom sa po druhý raz v našej obci predstavili 
fenomenálni bubeníci z Campana Batucada, veľký 
potlesk zožali deti z našej materskej školy a žiačky 
základnej školy. Hudobné programy začali o 18.00 

h. a veľmi kvalitné vystúpenie predviedla skupina 
Replay Band. Návštevníkov podujatia roztancova-
la kapela Sokoly, ktorá je známa aj z televízneho 
programu a vrcholom večera bolo vystúpenie sku-
piny DesMod so spevákom Robom Šimkom. Pred-
viedli veľmi kvalitný program, ktorý prítomní oce-
nili aplauzom a nejeden z nich si pospevoval spolu 
so spevákom. Veľmi príjemným prekvapením bola 
skupina Uni Song, ktorá rozprúdila tanečnú zába-
vu vo veľkom štýle až do skorých ranných hodín.
Ako je zvykom, nechýbali sprievodné progra-
my, deti 
sa mohli 
z d a r m a 
o d v i e z ť 
na detskej 
m a n é ž i , 
v y s k ú š a ť 
si glitro-
vé tetova-
nie alebo 
p o ž i a d a ť 
klauna o 
balóny naj-
rôznejších tvarov. Mnohí dospelí návštevníci si po-
zreli výstavu fotografií nášho mladého miestneho 
fotografa Gabriela Bergendiho a nejeden sa zasta-
vil, aby si zakúpil knihu nášho rodáka JUDr. Edu-
arda Kukana „Diplomat. Moja cesta“, ktorú priš-
la prezentovať šéfredaktorka vydavateľstva Artis 
Omnis pani Harmanová. Vo vestibule MKS bola 
menšia výstavka historických fotografií zo života 
našej obce.
Návštevníci si mohli pochutnať na cigánskej pe-
čienke, pečenej klobáse, kúpiť si wafle, medovníky, 
produkty z chilli, trdelník, cukrovú vatu, osviežiť 
sa ľadovou drťou, pivom, kofolou, ale aj kávou či 
pohárom 
v í n a . 
Chcem sa 
p o ď a k o -
vať kaž-
dému, kto 
prispel k 
organizá-
cii tohto 
p o d u j a -
tia a ako 
vždy, pre-
d o v š e t -
kým každému, kto tohtoročné Dni obce podporil 
svojou účasťou. Práve takáto podpora je pre nás 
veľmi dôležitá. 
Ďakujeme aj sponzorom podujatia: Komunálna 
poisťovňa, Zdroje Zeme, M-M šped, Datalan a En-
vi-Geos.
I. Mesárošová
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Zber papiera a batérií 
na našej škole

Zo všetkých materiálov, ktoré ľudia počas histórie použili na písa-
nie a kreslenie, je papier najrozšírenejší na celom svete. Názov 
pochádza z papyrusu, ktorý používali starovekí Egypťania, Gréci 
a Rimania.
Na Slovensku sa s výrobou papiera začalo v 15. storočí. Zber 
papiera na našej škole je tradíciou. Nebolo tomu ináč ani v tomto 
školskom roku. Žiaci v mesiacoch október a máj 2022 odovzdali do 
zberu 7 359 kg papiera. Na záchranu jedného stromu je potrebné 
nazbierať 125 kg papiera. Žiaci svojou snahou  symbolicky zachrá-
nili 59 stromov.
Ocenení žiaci za najlepší zber:
1.miesto: Laura Kurucová  IX.A – 1 346 kg
2.miesto: Mária Pavelková  VI.A – 1 002 kg
3.miesto: Patrik Moravanský  V.A – 665 kg
Najlepšou triedou v zbere papiera sa stala XI.A, ktorá vyzbie-
rala 1 758 kg.
Ďalším významným zberom na našej škole je zber batérii. Zber sa 
konal počas celého školského roku.
Ocenení žiaci za najlepší zber:
1.miesto:  Tamara Puskásová  III.A  – 1 249 ks
2.miesto: Nela Zalúbelová      II.A – 915 ks
3.miesto: Peter Šmátrala         II.A – 362 ks
Najlepšou triedou v zbere batérii sa stala II.A, ktorá vyzbierala 2 
886 ks.
Žiakom, ktorí sa zapojili do zberov srdečne ďakujeme a víťazom 
gratulujeme.            Mgr. Ivana Mrosko

Škola v prírode
Po dvoch rokoch bez spoločných výletov a podujatí sa žiaci 2., 3. a 
4. ročníka konečne dočkali vytúženej Školy v prírode. Dňa 16. mája 
sme sa vydali smer Nízke Tatry, do krásneho prostredia priamo na 
Donovaloch. Uvítal nás tím veselých animátorov, vďaka ktorým sa 
žiaci hneď po príchode premenili na princov a princezné. Rozdelení 
do kráľovských družín potom celý týždeň súťažili a plnili rôzne úlo-
hy v prospech svojho tímu. Každý deň si mohli vyskúšať niektoré z 
kráľovských remesiel, či už streľbu z luku, šperkárstvo, maľovanie, 
divadlo, ale na svoje si prišli aj 
milovníci športu pri hrách každé-
ho druhu alebo pri motokárových 
pretekoch. Najväčším lákadlom 
bola však jazda na koni, ktorá sa 
všetkým nesmierne páčila. 
Každodenné vychádzky do oko-
litých lesov a lúk zas utužili naše 
zdravie a žiaci sa mohli pokochať 
nádhernou prírodou, takou členi-
tou a rozmanitou, ktorú u nás len 
ťažko uvidia. 
V strede týždňa sme absolvovali 
pozoruhodný výlet do Vlkolínca, 
pamiatkovej rezervácie ľudovej 
architektúry, zapísanej do sveto-
vého dedičstva UNESCO. V múzeu nás čakala prehliadka každo-
denného života obyvateľov Vlkolínca v minulosti, no žiakov veľmi 
zaujali aj dobové exponáty školského prostredia, ako škola vyzera-
la v minulosti. Najväčším prekvapením bola ukážka hry na fujare, 
ktorú žiaci ocenili poriadnym potleskom. Zašli sme sa pozrieť aj 
k najstaršej stavbe v osade, a to k drevenej zvonici z roku 1770. 
Výlet sme zavŕšili návštevou miestnej mini farmy s rôznymi druhmi 

domácich zvierat, ktoré si žiaci mohli aj nakŕmiť.
V piatok, 20. mája, sme sa rozlúčili s krásnym prostredím stred-
ného Slovenska a plní dojmov a nových zážitkov sme sa vydali 
na cestu domov. Žiakom sa Škola v prírode nesmierne páčila a 
odniesli si z nej len tie najkrajšie spomienky.  Mgr. Mária Pešková

Z turistického zápisníka DO Fénix Trnovec 
nad Váhom...

Dňa 23.4.2022 sme sa vybrali na turistický výlet. Prvá zastávka 
patrila hradu Branč. Pri je ho prehliadke sme stretli voľne pobehujú-
ce kozičky, ktoré  potešili najmä deti. Hrad je veľmi pekne upravený 
a ponúka krásne výhľady na okolitú krajinu. Postavený bol v 13. 
storočí a ako to už býva zvykom pri hradoch v tejto oblasti, slúžil na 
ochranu uhorských hraníc.
Našou druhou zastávkou bola Mohyla Milana Rastislava Štefáni-
ka, o ktorej nám veľa zaujímavostí porozprávala naša pani učiteľ-
ka Mgr. Marcela Paľová. Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa 
nachádza na vrchu Bradlo týčiacom medzi mestom Brezová pod 
Bradlom a obcou Košariská a  je symbolom samostatnosti a slobo-
dy nášho národa.
Ako poslednú sme navštívili Rozhľadňu pod Klenovou, ktorá siaha 
do výšky 14 m a má päť poschodí. Po vystúpení až na piate po-
schodie sme sa kochali krásnym výhľadom na obec Klenová. Roz-
hľadňa pod Klenovou patrí medzi tie menej známe, ale rozhodne 
stojí za návštevu.
Dňa 28.5.2022 sme sa opäť vybrali na turistický výlet. Tentoraz sme 
navštívili Hrad Strečno. Hrad Strečno je ruina stredovekého hradu 
a prístup do hradu je možný len formou organizovanej prehliadky 
so sprievodcom. O hrade sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a z 
hradu bol krásny výhľad na okolitú krajinu.
Aby sme sa trošičku schladili nasledovala  plavba plťou po rieke 
Váh. Pri pltiach nás čakali milí pltníci, ktorí nám celú plavbu sprí-
jemňovali svojimi príbehmi. Strach z plavby pominul, keď sa plť od-
razila od brehu a potom sme si už len užívali nádherné prostredie 
okolo nás. Prvá pltnícka spoločnosť  vznikla v roku 1999, ktorého 
hlavnou náplňou je obnovenie tradície pltníctva na Váhu.
Po plavbe sme navštívili čarovný Rozprávkový les dlhý 1 km. Roz-
právkový les tvoria postavičky zo známych rozprávok v nadživot-

nej veľkosti ako napr.: Šípková 
Ruženka, Červená Čiapočka, 
Vlk a tri prasiatka, Maťko a Kub-
ko, Deduško Večerníček, Krtko, 
Sedem trpaslíkov, Malý cínový 
vojačik a iné. Niektoré boli aj so 
zvukovým sprievodom. 
Našou poslednou zastávkou 
nášho výletu bola návšteva 
obce Terchová, kde na malom 
návrší nad obcou  postavili Ter-
chovčania svojmu slávnemu 
rodákovi monumentálny pamät-
ník, vyhotovený z ušľachtilého 
oceľového plechu v nadživotnej 
veľkosti a meria 7 a pol metra . 
Po 13 hodinách sme sa vrátili 

domov vyčerpaní, ale spokojní a  plní zážitkov. 
Laura Kurucová IX.A trieda

Talent 2022  
DO Fénix Trnovec nad Váhom v spolupráci s obcou Trnovec nad 
Váhom a ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 pripravila v rámci obec-
ných dní už 14.ročník okresnej speváckej súťaže Talent 2022. Sú-
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ťaž sa konala v prvý deň obecných dní, v piatok 17.júna a spievalo 
13 súťažiacich v dvoch kategóriách. Porota, v zložení Mgr. Mária 
Pešková (predsedníčka), Mgr. Ingrid Fülöpová a pán Anton Klinc-
ko, mala naozaj veľmi ťažkú úlohu.
Súťažiaci dali do svojho spevu nadšenie i elán a ich výkony potešili 
nielen obecenstvo, ale aj porotu.  

Výsledky súťaže:
I. kategória:  
1. miesto Lilien Ábrahámová   
2. miesto Melánia Tóthová 
3. miesto Leo Jaroš 
II. kategória:  
1. miesto Liana Résöová 
2. miesto Andrej Németh 
3. miesto Gréta Petrécs 

Ďakujeme všetkým , ktorí sa zapojili do našej súťaže, výhercom 
srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
Katarína Tusková

Základná škola - 60. výročie  
V  roku 1962 sa prvýkrát otvorili školské brány základnej školy.
Žiaci prvýkrát zasadli do nových lavíc, prvýkrát sa prebehli škol-
skou chodbou, prvýkrát písali príklady kriedou na tabuľu. Niekoľ-
kým generáciám dala miesto, kde získali plnohodnotné vedomosti 
a nadobudli potrebné zručnosti pre ďalšie štúdium i život.
Píše sa rok 2022 a naša škola má 60 rokov. Hrdo sa týči v srdci 
obce Trnovec nad Váhom a poskytuje vzdelanie v zrekonštruova-
ných priestoroch. Je jasné, že školu netvorí iba budova, ale hlavne 
žiaci a učitelia.  A preto sme  šesťdesiatiny našej školy  patrične 
oslávili. Obliekli sme našu školičku do slávnostných šiat  a vyzdo-
bili jej priestory. Pripravili slávnostnú akadémiu, ktorej sa okrem 
bývalých zamestnancov, zúčastnili aj tí súčasní spolu s bývalými 

žiakmi, zároveň súčasnými rodičmi a mnoho významných hostí. 
Slávnostná akadémia pokračovala programom , ktorý otvorila pani 
riaditeľka Mgr. Miriam Žigová a pán starosta obce Trnovec nad 
Váhom Mgr. Oliver Berecz. V príhovore na slávnostnej akadémii 
pani riaditeľka vyslovila nádej, že naša škola bude aj naďalej hrdo 
niesť vlajku
šíriteľa vzdelania, že bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie 
žiakov a bude svedkom formovania budúcich generácii našich po-
tomkov.  
Po skončení programu nasledovala recepcia, na ktorej si starší i 
súčasní zamestnanci vymieňali svoje skúsenosti, zážitky a spomí-
nalo sa na minulosť.  
  Vzdelanie je investícia. A aby táto investícia bola zmysluplná, 
aby mala vysokú návratnosť, musí byť aj prístup učiteľov maxi-
málne zodpovedný a vedenie žiakov musí zodpovedať náročnosti 
a požiadavkám života, ktorý každého čaká po absolvovaní školy. 
Sme škola, ktorá poskytuje takú úroveň výchovy a vzdelávania, 
aby smerovala k formovaniu dobrého (čestného a charakterného), 
múdreho vzdelaného a tvorivého), aktívneho (samostatného, pra-
covitého a iniciatívneho) a šťastného (vyrovnaného a zdravého) 
človeka.  
Našim hlavným cieľom je vychovávať a vzdelávať žiakov - slobod-
ných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú 
chápať seba a iných, budú tvorivo a kriticky myslieť, riešiť prob-
lémy, ktorí dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie, dokážu slušne 
vyjadriť a zdôvodniť svoje názory v materinskom i cudzom jazyku, 
vystupovať sebaisto pred spoločnosťou, uplatňovať svoje poznat-
ky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote.  
Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli  finančným 
príspevkom, aby sme mohli dôstojne osláviť 60.rokov otvorenia 
našej základnej školy a želáme školičke ku krásnemu jubileu veľa 
úspechov na ceste rozvoja, veľa zapálených a múdrych učiteľov a 
žiakov hladných po vedomostiach.           Katarína Tusková             
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Zo života Základnej organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska

Prvé dva mesiace tohto roka tak isto ako vlani sa „korona“ pod-
písala na činnosti našej základnej organizácie. S prichádzajúcou 
jarou nastalo uvoľnenie prísnych opatrení a my sme sa konečne 
začali stretávať  a rozvíjať svoje 
aktivity. Dňa 7.3.2022 sa stretol 
výbor základnej organizácie v ob-
radnej miestnosti Obecného úra-
du, na ktorom naša predsedníčka 
Maria Hrabovská požiadala výbor 
o uvoľnenie z postu predsedníčky 
základnej organizácie z osob-
ných dôvodov. Dňa 28.3.2022 na 
výročnej členskej schôdzi bola 
uvoľnená z funkcie predsedníčky 
a na jej miesto bola zvolená nová 
predsedníčka Jolana Hečová a 
bol jednohlasne zvolený nový vý-
bor v zložení Valéria Horváthová, Katarína Zalubelová, Izabela 
Kaláziová, Marta Petrovičová, Mária Hrabovská.  Jolana Hečo-
vá a Valéria Horváthová poďakovali odstupujúcej predsedníčke 
p. Hrabovskej,  ktorá ako zakladajúca členka klubu viedla tento 
takmer 6 rokov a poďakovali tiež odstupujúcim členkám Emí-
lii Dulíkovej a Júlii Kaňovej za prácu, ktorú urobili v prospech 
našej základnej organizácie. Potom už nasledovalo hodnotenie 
uplynulého roku a plány na činnosť v tomto roku, ktorá bude rôz-

norodá. Okrem toho, že sa chceme podieľať na spoločenskom 
dianí v našej obci, plánujeme tiež sa zúčastniť aj na okresných 
a krajských športových hrách seniorov a okresného a krajského 
kola v prednese poézie a prózy. Zúčastnili sme sa Okresného 
športového dňa v Močenku, kde sme boli úspešní. Získali sme 
prvé miesto v behu na 50 metrov – Emília Dulíková, v hode gra-

nátom na diaľku – Juraj Csirik a v sú-
ťaži družstiev sme získali tretie miesto. 
Zorganizovali sme veľmi peknú akciu 
pri príležitosti Dňa matiek, ktorej sa zú-
častnil p. starosta Mgr. Oliver Berecz a 
predseda OO JDS p. Jozef Kúrňava. 
Do spevu nám zahral Karol Horváth 
a zaspievali sme si piesne našej mla-
dosti. S našimi tvorivými dielničkami 
sme spríjemnili atmosféru pri poduja-
tiach „Trnovecké vajce na vandrovke“ 
a Medzinárodného dňa detí. Všetkým 
deťom sa veľmi páčilo, v hojnom počte 
sa pripájali a robili si svoje výtvory, či 

už perníky, košíčky, servítkovou technikou kamienky a doštičky. 
Pripravujeme ešte ďalšie zaujímavé akcie, ako okresnú výsta-
vu ručných prác pod názvom „Zlaté ruky“, oslavu jubilantov a 
zaujímavou akciou bude aj výlet na loď do Dlhej nad Váhom. 
Dúfame, že tento rok už nebudeme mať žiadne obmedzenia a 
budeme sa môcť spoločne stretávať. 
Jolana Hečová

Z okienka DHZ za január - jún 2022
Začiatok roka je vždy bilancovaním  predchádzajúceho a plá-
novaním na príslušný rok. Tento rok sa výročná členská chôdza 
konala 06.02.2022 v zasadačke obecného úradu. Za činnosť 
z predchádzajúceho obdobia sa poďakovalo a odovzdávali sa 
pamätné medaily za účasť pri dezinfekciách v objektoch pri 
testovaní na COVIDu 19, ďalej za 
dlhoročnú aktívnu činnosť v našej 
DHZke predsedníčka odovzdala pa-
mätné medaily k 100. výročiu zalo-
ženia  ZHJ na Slovensku. Prijali sme 
nových hasičov a hasičky. Tešíme 
sa, že naša DHZ-kárska rodina sa 
rozrastá o nových členov a členky 
nad 18 rokov. Pribúda nám aj mladší 
dorast - registrujeme už 12 členov a 
starší dorast 4 členov. Záujem detí je 
veľký a vychováva sa nová generá-
cia budúcich hasičov. Máme dvoch 
členov, ktorý spĺňajú podmienky na 
povýšenie na STARŠÍ  HASIČ  a neboli ešte povýšení a všetci 
ostatní tohto roku spĺňajú  podmienky na povýšenie – VRCHNÝ   
HASIČ - boli im odovzdané aj hodnostné označenie na pracov-
nú rovnošatu.
Vo februári sme boli na dvoch výjazdoch : jeden pri riadení do-
pravy pri dopravnej nehode na ul. Nitrianskej (zrážka osoby s 
autom), a druhý pri požiari trávnatého porastu pri čističke odpa-
dových vôd. 
V marci evidujeme tiež dva výjazdy  - jeden pri požiari drevenej 
prístavby pri bytovke na ul. Nitrianskej vedľa detského ihriska a 

druhý výjazd pri požiari trávnatého porastu bývalého odkaliska 
Dusla – Amerika. 
Apríl – v podvečer 30. apríla v spolupráci so zamestnancami 
obecného úradu sa na námestí postavila májka. Tento rok účasť 
občanov bola veľká. Obecný úrad v spolupráci so základnou 
školou pripravil bohatý program. 

Máj- 4. máj patrí  patrónom hasičov 
a záchranárov sv. Floriána. Na jeho 
pamiatku a pamiatku všetkých dob-
rovoľných hasičov sme v podvečer 
položili k jeho soche veniec.
14.05. sa uskutočnil pred zdravot-
ným strediskom zraz motorkárov. 
Naša technika ani tu nechýbala.
30.05. v našej škôlke sa detičky na 
deň deti oboznamovali s technikou 
a už nie po prvý krát si mohli vy-
skúšať, ako sa hasí, čo v aute sa 
nachádza. Na tento deň sa všetky 
deti veľmi tešili.

Jún – 04.06.2022 – obec organizovala pre naše deti v obci deň 
detí. Popri programoch, ktoré zabezpečovala obec, bola aj naša 
technika a prišli aj profesionálni hasiči zo Šale. Zvedavci majú 
vždy veľký záujem. Samozrejme, nesmela chýbať ani bohatá 
pena. Deti si to skutočne užívali. 
V týchto ďalších nasledujúcich mesiacoch a v horúcich dňoch 
so stúpajúcimi teplotami pribúdajú aj požiare. Prosím obyvate-
ľov našej obce, aby nezakladali ohniská, nevypaľovali suché 
trávnaté porasty na miestach, kde by sa mohol rýchlo rozšíriť 
požiar. Ďakujem.       Katarína Jarošová -  Predseda DHZ  



ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

    11

JK Golden Horse vybojoval pre 
Trnovec nad Váhom zlato

Zahájenie westernovej sezóny sa už tradične konalo na Ranch 13 
v Nemšovej. Trnovec nad Váhom vyrazila reprezentovať v rých-
lostných disciplínach Ema Dudonová s koňom Little Gold Power 
z občianskeho združenia Golden Horse. Napriek tomu, že má iba 
15 rokov, rozhodla sa zmerať si sily so súpermi nielen v kategórii 
junior,ale aj v kategórii open, čiže nad 18 rokov. Prvou disciplínou bol 
barel race alebo beh okolo sudov. V kategórii junior o pol sekundy 
trnovčanka Ema Dudonová  zdolala úradujúcu majsterku SR Niku 
Skladanú s časom 16,81 sek. Ešte väčším prekvapením bolo získa-
nie prvej priečky  s časom 16,84 sek. aj v kategórii medzi jazdcami 
nad 18 rokov.
Druhý pretekársky deň bol venovaný 
disciplíne pole bending, čiže slalom okolo 
tyčí. Aj v tejto kategórii sa Ema postavila 
na štart dvakrát, a to aj v kategórii junior, 
aj open. V kategórii open získala Emka s 
Goldenom opäť prvú priečku s časom 24,4 
sek. V kategórii junior sa jej v prvom kole 
podarilo zhodiť jednu z tyčí, čo znamená 
diskvalifikáciu. V druhom kole sa koňovi po-
šmykli zadné nohy a nedobrým vybalanso-
vaním pádu opäť padla jedna z tyčí a dvoji-
ca si vyslúžila diskvalifikáciu. Napriek tomu, 
že v tejto kategórii neexcelovala, dopriala 
prvé miesto Michaele Habardovej s časom  25,5 sek. a spokojná, 
že Golden nemá žiadne následky z pádu, odnášala do Trnovca nad 
Váhom 3 prvenstvá.
Voltížna sezóna zahájená pre Trnovec nad Váhom 

opäť medailovo
Koncom apríla bol jazdecký klub Farao-Trnovec nad Váhom spoluor-
ganizátorom voltížnej súťaže v olympijskom areáli X Bionic Šamorín. 
Vydarené preteky boli aj generálkou pred tým, ako Laura Lenčéšo-
vá, podpredseníčka  OZ Farao a zároveň predsedníčka slovenskej 
voltížnej komisie bude na druhý júnový týždeň v tomto areáli organi-
zovať svetový pohár za bohatej účasti medzinárodných účastníkov. 
Účasť už avizovali voltižéri z Argentíny, USA, Turecka, Talianska, 
Nemecka, Rakúska , Česka, Maďarska, ale aj cvičenci z Ukrajiny, 
ktorí momentálne trénujú na Slovensku.
Trnoveckí voltižéri siahali  na najvyššie priečky, ale aj nové posily klu-
bu, ktoré sa zúčastnili pretekov prvýkrát, odcvičili zostavy na dobrej 
úrovni. Zlatú medailu si odniesla skupina detí do 9 rokov z JK Farao 
Trnovec nad Váhom na koni Furioso pod vedením Laury Lenčéšovej 

v zložení : Kálmán Viktória, Čičmišová Lea, Pčolová Nela, Takáčo-
vá Lucia, Kádarová Chloe, Kázarová Dorka. Druhé miesto obsadili 
cvičenci z Ivanky pri Dunaji a bronzovú medailu získala druhá sku-
pina detí z JK Farao Trnovec nad Váhom na koni Pluto s lonžérkou 
Vladimírou Lenčéšovou v zložení: Ratković Mina, Rajjová Hanka, 
Čebrová Margaréta, Štibrányi Stella, Rajjová Dorka.
Bez medaily neodišli ani starší zástupcovia klubu Farao a v kategórii 
skupín junior sa umiestnili na druhom mieste na koni Pluto pod ve-
dením Vladimíry Lenčéšovej v zložení : Sarah Kleinhappel, Tamara 
Zorić, Timea Súdorová, Sára Slámová, Ema Molnárová a Sophia 
Hodúrová.
Napriek zdravotným problémom sa odhodlala zúčastniť pretekov 
aj juniorka Ema Dudonová a potvrdila,že síce trénuje veľmi málo, 

ale napriek tomu talent v sebe nezaprie. 
Odniesla si na koni Constantin s lonžérkou 
Vladimírou Lenčéšovou striebornú medailu. 
Ďalšia zástupkyňa klubu v tejto kategórii, 
Sarah Kleinhappel, obsadila 12.miesto na 
koni Pluto. Ale ani Sara Kleinhapel nako-
niec neodchádzala z pretekov bez medaily 
a v dvojici so Sophiou Hodúrovou na koni 
Pluto pod vedením Vladimíry Lenčéšovej 
vybojovali bronzovú medailu.
Aj v kategórii mladších detí si JK Farao 
uchmatlo medailu a to vďaka Viktórii Kál-
mán na koni Furioso s trénerkou Laurou 

Lenčéšovou. Pekné výkony podali aj ďalšie cvičenky v tejto ka-
tegórii. Lea Čičmišová - 7.miesto, Nela Pčolová - 12.miesto, Hanka 
Rajjová - 13.miesto, Kádarová Chloe - 14.miesto, Takáčová Lucia 
- 15.miesto, Kázarová Dorka - 16.miesto, Ratković Mina - 19.miesto, 
Čebrová Margaréta - 21.miesto, Štibrányi Stela - 22.miesto, Rajjová 
Dorka - 23.miesto.
V kategórii starších detí sa najlepšie umiestnila Tamara Zorić na koni 
Pluto s trénerkou Vladimírou Lenčéšovou, a to na 11.mieste.Súdoro-
vá Timea obsadila 14.miesto, Molnárová Ema 19.miesto a prvý rok 
súťažiaca v tejto kategórii, Sophia Hodúrová, 20.miesto.
Dúfame, že cvičenci JK Farao Trnovec nad Váhom aj na ďalších 
pretekoch dokážu priniesť toľko medailových umiestnení. Ďalšie slo-
venské preteky budú opäť pod záštitou Laury Lenčéšovej a klubu 
Farao 28.5.2022 na Masarykovom dvore vo Vígľaši. Medzitým sa 
budú konať medzinárodné preteky v maďarskom Kaposvári, kam 
pocestuje z klubu Farao len trénerka Vladimíra Lenčéšová s koňom 
Contantin, nakoľko boli oslovení ako pomoc pri reprezentácii nielen 
najlepším slovenským ale aj ukrajinským reprezentantom.
Vladimíra Lenčéšová  

Od skorej jari do začiatku lovnej sezóny
Jarné mesiace prinášajú s prebúdzajúcou sa prírodou stále viac a 
viac práce, nakoľko vegetácia pri postupne sa zvyšujúcich teplotách 
začína bujne rásť a rovnako začína aj aktivita rýb a ostatných živočí-
chov žijúcich v našich revíroch a ich blízkom okolí.
Jedno miesto v blízkosti našej obce, kde je široká biodiverzita, je 
odkalisko Amerika III. Na našu žiadosť nám zoológ Chránenej krajin-
nej oblasti  Dunajské luhy  Mgr. Jozef Lengyel, PhD., podal odborné 
informácie o tu žijúcich vtákoch a živočíchoch.
K 31.1.2017 tu bolo zistených celkom 165 druhov vtákov, ktoré tu 
žijú, alebo sa tu zastavujú pri  svojej migrácii . Mnohé z nich si tu na-
chádzajú aj vhodné miesto na hniezdenie Bližšie si môžete prečítať 
na našom webe www.srztrnovec.sk.
Na jeseň v roku 2017 po rozhodnutí a uznesení Výboru Mso SRZ 
Šaľa boli na nelegálnych stavbách na brehoch Váhu medzi VD Kra-
ľová a VD Selice členmi Rybárskej stráže rozmiestnené výzvy na ich 

zlikvidovanie. Žiaľ, nikto na tieto výzvy nereagoval 5 rokov…
Tieto objekty sú postavené z rôznych materiálov, ktoré do prírody vô-
bec nepatria – koberce, fólie, plachty, autosedačky, čalúnené nábyt-
ky, plechy, azbestové vlnovky či dlažby. Nakoľko sa za tých 5 rokov 
situácia nezlepšila, skôr naopak (pribudli ďalšie nelegálne objekty 
a staré schátrali) a v okolí sa stále pri väčšine týchto objektov hro-
madili odpadky, pristúpilo sa k vypracovaniu výzvy na odstránenie 
podľa aktuálnych zákonov v spolupráci s Okresným úradom, odbo-
rom starostlivosti o životné prostredie Šaľa, SVP správou dolného 
toku Váhu Šaľa, MsO SRZ Šaľa a Strážou prírody Štátnej ochrany 
prírody. Vo výzve je vymenované, aké zákony sa stavbou takýchto 
objektov porušujú a je tam uvedený aj spôsob, ako je možné takýto 
objekt prípadne legalizovať a aj sankčné poplatky za porušovanie 
týchto zákonov.
Výzvy boli opätovne vyvesené na každý nelegálny objekt na jeseň 
roku 2021 s tým, že sa počká určitý čas, či si majitelia týchto objek-
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tov tieto zlikvidujú, ako bolo uvedené vo výzve. Ako sme predpokla-
dali, nič sa neudialo (niektoré výzvy boli dokonca strhnuté), pristúpilo 
sa teda k postupnej likvidácii týchto objektov za brigádnickej pomoci 
členov Stráže prírody, dobrovoľníkov, členov SRZ aj členov dobro-
voľného Hasičského zboru.
To, že tieto objekty nielen v tomto úseku Váhu, ale aj na ostatných 
tokoch a vodných nádržiach sú nelegálne, potvrdil v reportáži aj 
hovorca SVP v relácii Na rybách Petrov zdar. Touto problemati-
kou sa zaoberala aj reportáž TV Markíza v Televíznych novinách z 
19.3.2022 od minutáže 46:14 (pre pozretie je potrebné mať konto na 
službe VOYO).
Dňa 18. marca 2022 sa vykonalo jarné zarybnenie našich dvoch lov-
ných revírov Mŕtve rameno Amerika III. a Mŕtve rameno Vízallás v 
množstvách 800kg a 500kg kaprom K3.
Toto pomerne skoré zarybnenie dáva priestor násade na lepšiu akli-
matizáciu na novú vodu a dúfajme, že postupným ohrievaním vody 
sa aj imunitný systém rýb naštartuje tak, aby sme sa vyhli chorobám, 
ktoré v jarných mesiacoch zvykli zničiť pomerne veľké množstvo ná-
sady.
Vzhľadom na to, že dodávateľovi rýb kormorány spôsobili pomerne 
veľké škody na osádke rýb, nemohol dodať všetko mami požadova-
né množstvo naraz, hlavne čo sa týkalo násady kapra K2, ktoré sme 
tiež plánovali pri jarnom zarybnení. Máme prísľub, že požadované 
množstvo 400+400kg kapra K2 nám bude dodané v priebehu júna.
Kde je voda, tam je život. Toto príslovie je asi každému známe. Väč-
šinou sa ten život v prírode obohacuje sám, ale keď je príležitosť, je 
dobré k tomu prispieť…
Na našom lovnom revíri Mŕtve rameno Amerika III. už štvrtý rok 

hniezdia rybáre riečne (Sterna hirundo). Príspevok o nich sme už pri-
niesli, keď sa nám podarilo zdokumentovať ich úspešné hniezdenie 
na umelom ostrovčeku z kmeňov stromov. Hniezdili tu aj v roku 2021 
a tento rok sa opäť vrátili. Ich miesto na hniezdenie sa, žiaľ, časom 
pokazilo, no od svojho príchodu koncom apríla tu stále zotrvávali a 
miesto na hniezdenie hľadali dokonca už dva páriky.
Máme v úmysle vybudovať ešte ďalší plávajúci ostrovček na hniez-
denie vodných vtákov a neresenie rýb z kmeňov stromov, ktoré vy-
hrýzli bobry na pobreží Váhu, a ktoré sme povyťahovali a previezli na 
lovný revír  MR Amerika III. v rámci brigády ku Dňu zeme, ale zatiaľ 
sme to nestihli. Rozhodli sme sa teda narýchlo spraviť pre rybáre 
hniezdne plošinky a umiestniť ich na plávajúce kmene. Podľa rady 
priateľov, ktorí sa venujú pozorovaniu vtákov, sme im tieto hniezdne 
plošinky vyplnili drobnými kamienkami preosiatymi zo štrku. Ihneď 
po ich umiestnení a krátkej obhliadke si ich rybáre obsadili a začali 
si ich chystať. Následným pozorovaním bolo zistené, že rybáre na 
plošinkách úspešne zahniezdili a v súčasnej dobe už starostlivo vy-
chovávajú 5 potomkov.
To, že k vode patrí aj zeleň, je samozrejmé. Po vysadení sadeníc du-
bov ako náhradnej výsadby sme od manželov Krížových z Trnovca 
nad Váhom dostali 12 stromčekov  gledíčie trojtŕnistej, javora a hlo-
hu, ktoré sme tiež vysadili na pobreží namiesto stromov, ktoré nám 
od jesene do jari vyhrýzli bobry. Dúfajme, že dokážeme vysádzať 
intenzívnejšie, ako dokážu bobry likvidovať. Tieto stromy poskytnú 
do budúcna oživenie pobrežia a príjemný tieň pre loviacich rybárov a 
návštevníkov  v horúcich letných dňoch.
Pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny sa vykonali kontrolné výlo-
vy na revíroch MR Amerika III. ako aj MR Vízallás. Náznaky poško-

denia  a choroby boli zistené len u 3 ks z ulovených 145 ks, čo je veľmi priaznivé zistenie, takže sa 
lovná sezóna mohla bez ďalšej karantény otvoriť.
Je to dobré zistenie aj z toho dôvodu, že používanie Rupínu špeciál na liečbu rýb spôsobom, ako 
bolo doteraz používané, je podľa nového zákona o liečivách zakázané a môže sa skladovať len v 
špecializovaných skladoch a používať pod dohľadom veterinárneho lekára. Z toho dôvodu sme sa 
preto rozhodli za tieto prostriedky nakúpiť kvalitné granulované krmivo pre ryby, ktoré po zime dodajú  
rybám potrebnú energiu .
8.5 sa uskutočnila výročná ťlenská schôdza, ktorá zhodnotila prácu organizácie za uplynulé 2 roky, 
kedy sa schôdze nemohli konať, prijali sa uznesenia, ktoré budú smerovať činnosť organizácie na 
ďalšie obdobie. Bol zvolený výbor, ktorý bude riadiť chod organizácie na obdobie ďalších 4 rokov. 
Zvolený bol štvorčlenný výbor, v rámci ktorého boli rozdelené funkcie nasledovne: predseda Ing. Jozef 
Belovič, hospodár Tomáš Gyepes, členovia výboru Ľudovít Vincze a Tibor Eremiáš.
Žiadame všetkých členov, aby boli výboru nápomocní pri každej činnosti a tak pomáhali rozširovať 
dobré meno našej organizácie.
Na základe vydaného povolenia MsO SRZ Šaľa sa počas mesiaca máj vykonával odlov udicami na 
chovnom rybníku Vermek. Ulovené ryby sa postupne prenášali do lovného revíru MR Amerika III.
Spolu bolo vylovených kapor K1 a K2 99 kg, karas striebristý   68 kg
Vďaka všetkým, ktorí sa výlovu zúčastnili.
Pozorovaním okolitej prírody  sme natrafili na prítomnosť ďalšieho návštevníka. V lese priľahlom v lov-
nému revíru MR Amerika III. zahniezdil dudok chochlatý (lat. Upupa epops), ktorý tu poletuje a zbiera 
potravu. Jeho prítomnosť je potešujúca z toho dôvodu, že sme ho tu niekoľko desaťročí nevideli.
Ukončenie obmedzení v súvislosti s pandémiou nám umožnilo zorganizovať 18.6. detské rybárske 
preteky v rámci programu ku Dňom obce 2022. 12 detí  so svojimi rodičmi, starými rodičmi, strýkami 
a tetami statočne súťažili vo veľmi teplom počasí. Poradie víťazov: 1. miesto aj najväčšia ryba Sebas-
tián Krištof, 2.miesto Timotej Janek  a 3.miesto Lukáš Eremiáš. Víťazi, ako aj všetky súťažiace deti 
dostali medaily a vecné dary od našich sponzorov, ktorým aj touto cestou ďakujeme.
Zároveň ďakujeme  vedeniu obce a pracovníkom, ktorí pomohli s prípravou pekného prostredia a 
rodičom detí, ktoré sa podieľali na prípravných prácach, priebehu pretekov, ale aj s upratovaním po 
ukončení. Rybárska sezóna je už v plnom prúde, keď  je už povolený lov všetkých lovných druhov rýb, 
Žiadame  aj pri tejto príležitosti všetkých rybárov, aby sa k úlovkom, hlavne k tým kapitálnym správali  
s náležitou úctou a podľa vlastného uváženia a svedomia. Tieto ryby sú budúcnosťou našich revírov 
a podmienkou trvalo udržateľného rybárstva a biodiverzity našich vôd.
PETROV ZDAR
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok!

Magunk mögött hagytuk a 2022-es év első félévét, 
lassan, de biztosan kulturális rendezvényeink is 
beindulnak. Az intézkedések többségének meg-
szüntetésével már szervezhetünk Önöknek ilyet, s 
ennek nagyon örülünk. A gyermekprogramokkal 
egybekötött húsvéti tojásgyűjtésen kívül több ren-
dezvényt is magunk mögött tudhatunk. Ilyen volt 
a májusfaállítás is. Májusban rendeztük meg a mo-
toros találkozót, melynek nagy sikere volt s ahol 
a Dora és a Zóna A együttes is szerepelt. Ezen az 
akción kaszkadőr, világbajnoki második helyezett 
is fellépett és kb. 300 motoros érkezett a rendez-
vényre. Júniusban kulturális akciónkkal a gyereke-
ket örvendeztettük meg, 17-18-án pedig hosszú idő 
után megtarthattuk a falunapokat is. Bízunk benne, 
hogy minden akciónk elnyerte tetszésüket. Nyá-
ron a hagyományos polgármesteri kupáért folyta-
tott minifutball-tornán kívül, melyre 2022.7.5-én 
kerül sor, a búcsúra is készülünk. Szeptemberben 
előre örülünk a nyárbúcsúztatónak, ahol gulyás-
főző verseny is lesz. Ezen akciók előkészítéséért 
és szervezéséért valamennyi alkalmazott hatalmas 
dicséretet és köszönetet érdemel. Ha belegondo-
lunk, majdnem minden alkalmazott valami módon 
hozzájárult a rendezvényekhez, kezdve a kaszálás-
tól a technikán és adminisztratív előkészületeken 
keresztül a logisztikáig és az akció lebonyolításáig. 
Minden alkalmazott, aki részt vesz az előkészüle-
tekben, a maximumot nyújtja, épp azért, hogy a la-
kosok hosszú idő után végre szórakozhassanak és 
kiélhessék a kultúra iránti igényüket. Az említette-
ken kívül 7.2-án kerül sor Horný Jatov szülötteinek 
találkozójára a Hornojatovčan egyesület szervezé-
sében. Örülünk, hogy erre ki tudják majd használ-
ni a Horný Jatov-i kompletten felújított közösségi 
centrum épületét.
Ezen rendezvényeken kívül az első félévben ünne-
peltük az iskola megnyitásának 60. évfordulóját. S 
hogy mit kívánjunk az iskolának e gyönyörű évfor-

dulóhoz? Az iskolát gyakran a művelődés alapjának 
tekintik, de az iskola egy intézmény, melyet néze-
tünk szerint inkább a művelődés szilárd támpont-
jának tekinthetünk. Az alapot épp az iskola peda-
gógusai és nem pedagógiai alkalmazottai képezik. 
Ezek épp a tanítónők, takarítónők, iskolaszolgák, 
szakácsnők, igazgatónők, és az egész személyzet, 
mely naponta gondoskodik az iskola működésé-
ről. Ezért ehhez a jelentős évfordulóhoz főként az 
iskolai alkalmazottaknak kívánok sok sikert, elánt 
és elszántságot. Ezt kívánjuk a mi iskolánk alkal-
mazottainak is, hiszen épp iskoláink, óvodáink el-
kötelezett dolgozói nevelnek, oktatnak és irányítják 
gyermekeinket, akiket joggal tekinthetünk jövőnk 
zálogának. Ezért hatalmas köszönet jár Önöknek.
S hogy mi vár még ránk? Az említett akciókon kí-
vül minden nap várjuk az óvoda bővítésére vonat-
kozó közbeszerzés ellenőrzésének eredményét. A 
munkáknak már két hónapja el kellett volna kez-
dődniük, s nyáron akartuk befejezni. Sajnos, a köz-
beszerzést ellenőrző minisztérium nem tartotta be 
az ellenőrzés határidejét, máig húzódik, a 30 nap-
ból már két hónap lett. Bízunk benne, hogy miha-
marabb választ kapunk tőlük, hogy elkezdhessük 
a munkát. Hisszük, hogy a tűzoltószertár vonta-
tott projektje is megvalósul. A céggel alá van írva 
a szerződés, az az építőanyag szállítására várunk, 
hogy nekifoghassunk.
Ezen kívül még számos apróságot tervezünk, eze-
ken intenzíven dolgozunk. Reméljük, hogy már 
semmi akadály sem áll utunkba az állam és a pan-
démia részéről sem.
Mindnyájunkra 2 hónap nyár vár. Engedjék meg, 
hogy ehhez az időszakhoz kellemes nyaralást, jó pi-
henést kívánjak. A mögöttünk álló igényes időszak 
után megérdemlik. Bízom benne, hogy találkozunk 
még a különféle kulturális akciókon vagy más adó-
dó alkalommal.
Kívánok Önöknek és gyermekeiknek is sok szép él-
ményt és sok sikert.
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármester      

Fotopoint az Amerika III. halastónál

A község környékének egyik legközkedveltebb sétálóhelye 
az Amerika III. A halastó nem csak a horgászok népszerű 
és attraktív helye, hanem a község lakóinak is, ez a kellemes 
környezetnek és a rendbe hozott partszakasznak köszönhető. 
Április elején a parton új elem tűnt fel. 
Ez egy fotopoint, melyet Tornóc község építtetett. Fenyőfából 
készült, tehát nem lesz idegen eleme a természetnek.
Higgyük, hogy a népszerű, gyakran felkeresett helyek egyike 
lesz, ahol sokan fényképezkednek majd le az itt töltött kelle-
mes pillanatok emlékére.

I. Mesárošová
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A képviselőtestület ülése
Hétfőn, április 11-én került sor a községi képviselőtes-
tület 27. ülésére. A határozatok teljesítéséről szóló 
jelentésben a képviselők tájékoztatást hallhattak a község és 
az egyház közötti telkek cseréjéről, konkrétan a paplak alatti 
telekről, mely a község tulajdona, valamint a helyi temetőről. Te-
kintettel arra az információra, hogy 2022.7.1-től új plébános-ad-
minisztrátor érkezik, nem történt a tanácskozások terén előrelé-
pés, s meg kell várni, mi lesz az ő álláspontja a cserét illetően.
A községi hivatal felkérte az iskola területén lakást bérlőket, 
hogy deklarálják, tervezik-e megvenni ezeket a lakásokat. Két 
bérlő a megvételre még 2016-ban beadta a kérvényt, így joguk 
van regulált áron megvenni a lakást. A többi bérlő a lakásokat a 
piaci ár és az ingatlanbecslő határozata metszetéből megálla-
pított áron vehetné meg. A többi bérlő is  érdeklődik a megvétel 
iránt, melyet a piaci ár és az ingatlanbecslő által megállapított 
összeg metszetéből határoznak meg.
A Duslo a.s. Šaľa képviselői a községi képviselőkkel tartott 
munkaértekezleten megismertették őket a szárító melletti szél-
park építésének szándékával, valamint az ülepítőn létrehozott 
napelemes erőmű tervével. Kérték a község képviselőtestüle-
tét, hogy egyezzenek bele a projektbe. Rábek mérnök úgy nyi-
latkozott, hogy ő személy szerint támogatja a felújítható forráso-
kat, de szükséges, hogy az ülepítő melletti zöld megmaradjon, 
javasolta a lakosok megszólítását. A polgármester egyetértett, 
hogy az ülepítőn valóban dús a növényzet, de nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy ott gyakran keletkezik tűz. Emlékez-
tette Rábek mérnököt, hogy évekkel ezelőtt ott egy önkéntes 
tűzoltó is megsérült. Ha bekerítik a telket, ez növelné a lakos-
ság biztonságát és a telek is karban lenne tartva. Hozzátette 
még, hogy örül, hogy Ing. Rábek elfogadta az áttekinthetőség 
és kommunikáció politikáját, mellyel a községi hivatalt irányít-
ják, hiszen minden nagyobb akciót először azokkal a lakosokkal 
tárgyalnak meg, akiket érint. Kérdéses azonban, mit mondjunk 
ebben az esetben, hiszen a szélparknál csak hozzávetőlegesen 
ismerjük a lokalitást. Ing. Rábek azt monda, hogy a Dusloval 
közölni kell, hogy amíg a lokalitást nem ismerjük, nem kapnak 
választ. Mgr. Berecz elmondta, hogy a képviselőtestület épp 
ez okból kellene, hogy csak előzetes beleegyezést adjon. Mgr. 
Vargová kiegészítette, hogy ha a község megszólítja a nyilvá-
nosságot, meg kell kérdezni, érdeklődnek-e a szélpark iránt 
kataszterünkben. Mgr. Berecz megkérdezte Rábek mérnököt, 
hogy a község 2010-ben is megszólította-e a lakosságot, ami-
kor az első osztályú termőtalajra elhelyezték az első napelemes 
paneleket. Rábek mérnök azt válaszolta, hogy akkor a cégek 
intézték, a polgármester figyelmeztetett, hogy ott egyenesen a 
mezőgazdasági területek elvételéről volt szó, s a község nem 
kommunikált a lakossággal. Ing, Hlavatý elmondta, hogy ha 
a konkrét szándék meglesz, a nyilvánosságot informálni fog-
ják. Mivel előzetes beleegyezésről van szó, ebből következik, 
hogy ezt meg lehet változtatni és követelésekkel, kérésekkel 
is elő lehet állni. PaedDr. Suba, PhD. közölte, hogy a munka-
értekezlet óta igyekezett információt szerezni a szélpark pro-
jektjéről, itt a kábelek mélyítéséről és a változó teljesítményről 
van szó, a szélturbinák ugyanis csak akkor dolgoznak, ha fúj 
a szél. Személy szerint csalódott a Duslo álláspontját illetően, 
mert ha a szándékuk megvalósul, a felújítási alapból, tehát az 
adófizetők pénzéből fogják finanszírozni. Ezért hozzá kellene 

járulniuk a község közhasznú céljaihoz, ezt a községnek kel-
lene meghatároznia, utána kellene megkérdezni a lakosságot, 
hogy a szélpark mellett állnak-e. Ing. Rábek elmondta, hogy a 
Duslo már kevésbé támogatja a sportot, PaedDr. Suba, PhD. 
információi szerint Felsőkirályi már megszerezte a támogatást, 
de ott a szélparkot magáncég építi. Azt is megemlítette, hogy a 
parcellák nincsenek rendezve. A vitába Ing.  Gašpierik is bekap-
csolódott, elmondta, hogy egyetért azzal, amit PaedDr. Suba, 
PhD. mondott, ő nem akarja leállítani a felújítható források pro-
jektjének kidolgozását, csak arról van szó, hogy a képviselők 
esetlegesen megváltoztathassák véleményüket. Mgr. Vargová 
megjegyezte, hogy a tervezet nincs összhangban a területfej-
lesztési tervvel sem, a község a szándék jóváhagyása esetén 
kénytelen lenne azt is megváltoztatni.
A következő programpontban jóváhagyták a község 63 m2-es 
telkének eladását a Svíb házaspárnak, mint különleges elbírá-
lás alá eső esetet. Jóváhagyták továbbá az általános érvényű 
rendeletet, mely a konzerválásra, a védelemre, a restaurálásra 
és a falu kulturális örökségébe való további beavatkozásra vo-
natkozna, hogy hogyan folytassunk le a falu nevezetességeibe 
való bármilyen beavatkozást.
A beérkezett postába Šmátrala úr és Bartovicsová asszony 
kérték a községi tulajdonban lévő telkek megvásárlását közös 
tulajdonba. Ezt a kérvényt a képviselők javasolták áttenni a kép-
viselőtestület megfelelő bizottságának ülésére, hasonlóan, mint 
az Adivit társaság kérvényét is a régi üzem átépítésére speciális 
pékséggé és üzletté. E pontban Láng úré volt az utolsó kérvény, 
aki még múlt évben terjesztette be, s most geometriai tervet is 
csatolt hozzá. Ez a telek megvételére vonatkozó kérvény pon-
tos területet határozott meg, hiszen a kérvényező a telket hosz-
szú ideje használja és karbantartja, véletlenül állapította meg, 
hogy ez a telek a község tulajdona. A képviselők jóváhagyták a 
kérvényező számára a telek megvételét.
A vitában a polgármester a legközelebbi akciókról tájékoztatott, 
melyeket a község készít elő. Első a húsvéti tojások keresése 
lesz, aztán a környezetvédelmi-, közlekedési-, építkezési- és 
mezőgazdasági bizottsággal együttműködve a „Tisztítsuk meg 
községünket” rendezvény, melybe más szervezetek és egye-
sületek is bekapcsolódtak. Május 14-én motoros találkozó lesz, 
fellép a Dora és a Zóna együttes. A falunapokra június 17-18-án 
kerül sor, pénteken énekverseny lesz és a Kabát Revival együt-
tes fog játszani, szombaton jön a  Desmond Robi Šimkoval és 
a Sokoly együttes. A Hornojatovčan polgári társulás július 2-án 
tervezi a falu szülötteinek találkozóját, előtte április 30-án má-
jusfaállítás lesz.
Mgr. Berecz megállapította, hogy a képviselők tudják, hogy a 
helyi kultúrházban 18 ukrán rászoruló lakik, hárman már el-
mentek. Egy férfiról van szó, a többi nő és gyermek. A község 
hosszú távú elszállásolást, lakhatást keres nekik. A faluban azt 
suttogják, hogy ezeket a menekülteket idehívták, de ez nem 
igaz, befogadásukra utasítást kaptunk. A polgármester már múlt 
héten a járás válságstábján is hangsúlyozta, hogy a járásban 
további 12 község van, mi már teljesítettük kötelességünket. 
Mgr. Berecz tájékoztatott az Amerika III. halastó fotopointjának 
létrehozásáról.
A vitába K. Tusková is bekapcsolódott, elmondta, hogy április 
4-6. között volt az elsősök beiratkozása, 27  gyerek jött el, 22 
elsősük lesz. Tájékoztatott az óvodai beiratkozásról és az is-



3

A képviselőtestület ülése
kolatanács üléséről. Ing, Hlavatý rákérdezett, 
járnak-e az iskolába ukrán gyerekek. K. Tus-
ková elmondta, hogy egy ilyen tanulójuk van, 
aki ezen a héten végez, mert a család munkát 
és lakást talált Nitrán. A polgármester tájékoz-
tatott a közbeszerzés ellenőrzéséről az óvoda 
kapacitásának növeléséhez, mely a miniszté-
riumban zajlik, és ha mindent rendben talál-
nak, májusban megkezdődhet az építkezés. 
Ing. Abrahámová javasolta, hogy a pénzügyi 
bizottságnak vessék fel a 70 éven felüliek ivó-
vízárának csökkentését, Ing. Hlavatý érdek-
lődött, hogy van-e valami hír a projekteket il-
letően, melyekbe a község bekapcsolódott. A 
polgármester tájékoztatott, hogy a sport ovál 
tervezetéhez már harmadszor kérnek kiegé-
szítő információkat, ami az „Eurót Euróból” 
projektet illeti (a focipálya öntözése), a köz-
ség számára jóváhagyták a dotációt. A tűzol-
tószertár tervezetével kapcsolatban a község 
kihirdette a nyilvános közbeszerzést, a pap-
laknál a projektdokumentáció átdolgozására 
várnak, ahová a tervező elfelejtette belefog-
lalni a konyhát. A műszaki udvar projektdoku-
mentációja készen van, most az építkezési 
engedély intéződik. Épp e héten folyik a helyi 
hangszóró rekonstrukciója, folyamatban van 
a kamerarendszer megoldása is. Ing. Hlavatý 
rákérdezett a tervezett kutyafuttatóra, mely a 
polgármester elmondása szerint a megoldás 
fázisában van. Ing. Gašpieriket az érdekelte, 
melyik cég nyerte el az óvoda kapacitásának 
bővítését ( Benát cég) és hogy végződött a 
tanulók tesztelése. D. Marček javasolta az 
artézi kút szélének kőlapokkal való megerő-
sítését és korlát elhelyezését. Ing. Gašpierik 
rákérdezett a helyi utak rekonstrukciójára is, 
ott a verseny másnap ér véget. Több hozzá-
szólás nem hangzott el, így a polgármester az 
ülést berekesztette.
D. Marček megkérdezte, nem lehetne-e az 
artézi kútnál kőlapokat és korlátot rakni, hogy 
ne mehessenek oda gépkocsival. Néhányan 
egyenesen az autóban ülve csapolnák a vizet, 
sőt  még ablakot is mosnának. Abrahámová 
mérnöknő fa ültetését javasolta a kúthoz. K. 
Tusková elmondta, hogy a Föld napja épp 
jó alkalom lenne. Ing. Gašpierik rákérdezett 
még a helyi utak rekonstrukciójára, a polgár-
mester azt mondta, másnap délben ér véget a 
verseny. Ezután már többet fog tudni.
A községi képviselőtestület 28. ülésére 
2022. június 20-án került sor, erről bőveb-
ben községi újságunk következő számában 
olvashatnak. További információkat érdek-
lődés esetén weboldalunkon találhatnak.             
I. Mesárošová

Vándorúton a tornóci tojás
Ilyen akciót még nem szervezett a községi hivatal! 2022.
április 16-án húsvét szombatján megszerveztük a „Vándo-

rúton a  tornóci to-
jás” rendezvényt. 
Déltől a kultúrház 
udvarán lévő kör-
hintákon szóra-
koztak a gyerekek, 
a fukar tavaszi 
napsugár és hideg 
szél se tántorította 
el  őket. 
A haranglábnál 
lévő parkban dél-

után kézműves foglalkozások zajlottak a nyugdíjas egyesü-
let tagjainak vezetésével, kipróbálhatták a tojásfestést, mé-
zeskalács-díszítést, és képeket is festhettek. 
A legnagyobb sikere a bohócnak volt, aki mióta világ a 
világ, léggömböket formáz. A gyerekek egész délután ott 
gyülekeztek körülötte. Volt ugrálóvár, mesefigurák, óriás-
buborék, mindez vonzotta a gyerekeket. 
A park fáira a gye-
rekek tojásokat ag-
gattak, s alig várták 
a csokoládétojást 
és csokoládényu-
lakat kereső ver-
seny kihirdetését. 
Amikor ez meg-
történt, lelkesen 
fogtak hozzá a ke-
reséshez. Egy gye-
rek se ment el üres 
kézzel, mert a nem túl sikeresek is kaptak fájdalomdíjként 
legalább egy csokoládétojást.

Sok gyerek az 
improvizált fény-
képkeretnek kö-
szönhetően erede-
ti képet is készített 
a kellemesen eltöl-
tött délután emlé-
kére. 
A szervezők an-
nak örültek a leg-
jobban, hogy hosz-
szú idő után újra 
sikerült szervez-

nünk egy szép rendezvényt. Köszönet mindenkinek, aki 
részvételével támogatta az akciót.
I. Mesárošová

A falu életéből
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Április 22. – a Föld napja

Mint minden évben, a községben működő szervezetek és 
egyesületek idén is bekapcsolódtak a „Tisztítsuk meg közsé-
günket” aktivitásba. A horgászok és vadászok is kitisztították 
horgász- és vadászterületeiket. Bekapcsolódtak az óvodások, 
az ottani alkalmazottak, az iskolások, az ott dolgozók – ők az 
iskola környékét és a község egy részét tisztították meg – és 

a községi hivatal 
dolgozói, képvi-
selői, valamint a 
lakosság sorai-
ból érkezett ön-
kéntesek is. 
A lakosok is be-
kapcsolódhat-
tak, a teli sze-
meteszsákokat a 
község dolgozói 
szedték össze. 
A gyűjtőudvar 

nyitvatartási idejét is az akcióhoz igazították.
Megállapíthatjuk, hogy a környéken kevesebb volt a pet-
üveg, pléhdoboz, mint máskor. Mindenkinek nagyon kö-
szönjük, aki bekapcsolódott és bizonyságot tett arról, hogy a 
környezet ahol élünk, nem közömbös számukra.
I. Mesárošová

Májusfát állítottunk
A pandémia okozta két év szünet után, mialatt önkéntes tűzoltó-
ink a nyilvánosság részvétele nélkül állítottak májusfát, most a 
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májusfaállítás hagyományát. Községünkben ezt a hagyományt 
csak pár éve elevenítettük fel, hála az oktatásügyi-, ifjúsági- és 
kulturális bizottságnak.
A megjelenteket a polgármester üdvözölte, majd K. Tusková 
képviselő mondott néhány szót a népszokás történetéről. Meg-
említette, hogy április 30-ról május 1-re virradó éjszaka (ún. 
Walpurgis éjszaka) a dombok tetején vagy keresztutakon talál-
koztak a boszorkányok és varázslónők. Elődeink őket okolták a 
termés tönkretételéért, a jégverésért, ezért május 1. előestéjén 
pásztorok járták a falut, ostort, korbácsot csattogtatva próbálták 
elűzni a boszorkányokat. A gazdák az ajtóra, az eresz alá boró-
kaágakat raktak, a tehenek fejére koszorút tettek a rontás ellen. 

A fákat szalagokkal díszítették, vagy színes papírokat raktak rá. 
A májusfa a tavasz tél feletti, a fény sötétség feletti győzelmé-
nek a jelképe lett. Ezután a képviselő felszólította az önkéntes 
tűzoltókat, hogy állítsák fel a májusfát, melyet a jelen lévő gye-
rekek díszítettek fel.
A tűzoltók feladatukat hibátlanul teljesítették a jelenlévők nagy 
örömére. Ezután következett a kultúrműsor. Az iskolás lányok 
énekeltek, utána pedig a Komňackí mládenci, nálunk már jól 
ismert folklórcsoport következett, amely nagy tapsot kapott. A 
Muziker Rudi sókszelőcei duo ismert dalokat játszott, melyre a 
gyerekek táncra is perdültek, később már a felnőttek is táncoltak. 
A főtérről a zene késő estig szólt, mert a hangulat valóban kiváló 
volt. Nem hiányozhatott a május elsejei tipikus cigánypecsenye és 
sült kolbász sem. A szervezőknek a legnagyobb köszönet a jelen-
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günkben ezt a szép hagyományt a jövő nemzedék számára.                                   
I. Mesárošová

Legjobb sportolók

Június 6-án, hétfőn a vágsellyei kultúr-
házban kihirdették a 2021-es év legjobb 
sportolóit, kollektíváit, edzőit és tiszt-
ségviselőit a Vágsellyei járás területén. 
Az elismeréseket tizennégy sportágban 
osztották ki, az átadáson polgármeste-
rünk, Mgr. Berecz is jelen volt.
A legjobbak közül a tornóci sportolók 
sem hiányozhattak. Elismerésben része-
sült:

Jack Oláh, OZ Farao - voltízs
Sára Kleinhappel, OZ Farao – voltízs 
Viktória Kálmán, OZ Farao – voltízs 
Andrej Ján Takáč, OATJK Šaľa – western 
lovaglás

A tisztségviselők közt kitüntették Karol 
Motolíkot, az FK Dynamo sokéves akti-
vistáját és alelnökét is. Ő az „A” csapat 
vezetője is, és nem kis érdeme van klu-
bunk ifjúsági részlegének bővítésében is.
Minden díjazottnak gratulálunk! 
I. Mesárošová
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Társadalmi rovat

  Gratulálunk a jubilánsoknak

  Anna Ácsová
  Helena Čelitková
  Katarína Hambalková
  Katarína Herencsárová
  Jozef Hrnčár
  Karol Šišlák
  Jaroslav Baraník
  Elena Jančárová
  Oliva Novosadová
  Mária Pálová
  Emília Dojčanová
  Margita Fülöpová
  Milan Lobodáš
  Helena Molnárová
  Helena Fraňová
  Helena Rapcová
  Magdaléna Székháziová
  Juliana Slížová

  
  Újszülöttek

  Barbora Heráková
  Jakub Kún
  Mia Takácsová
  Mário Bandžuch

    
  Házasságot kőtöttek

 Karol Bakoš és Viktória Marczinková
  Patrik Chovanec és Kristína Herencsárová
  Ján Gaál és Dominika Hrobárová
  Patrik Hambalkó és Nina Košecová
  Peter Gašpierik és Andrea Csányiová
  Tomáš Fülöp és Miroslava Lackovičová
  Marek Sobota és Lucia Ladičová

 
  Elhunytak

 Zlatica Kováčiková, 78-éves
  Alžbeta Kolečániová, 59-éves
  Emília Rampačeková, 84-éves
  Anna Salayová, 82-éves
  Renáta Csernáková, 55-éves
  Juraj Fülöp, 48-éves
  Jaroslav Hanák, 61-éves
  Vladimír Bartolen, 58-éves
  Alžbeta Nagyová, 73-éves
  

Motoros-találkozó
Ennyi motorkerékpár még sose volt községünkben! Május 14-én 
szombaton került sor arra a motoros-találkozóra, melyet Tornóc 
Község szervezett az Ing. Hlavatý Autósiskolával és az önkéntes 
tűzoltókkal karöltve. A hagyományoktól eltérően a gyülekezőre 
közterületen, az egészségügyi központ előtt került sor, épp ami-
att, hogy a kultúrház udvarán nem fért volna el minden motoros, 
ugyanis az egyik húzóerő a világbajnoki második Zdenko Rybár 
kaszkadőr fellépése volt.
Az egészségügyi központ melletti réten már kora délután gyüle-
keztek a látogatók, akik csodálattal tekintették meg az ott parkoló 
különféle motorkerékpárokat. Maga a találkozó 14.00 órakor kez-
dődött. Mgr. Berecz polgármester nyitotta meg. Néhány mondat-
ban köszöntötte a jelenlévőket, és utána már be is mutatkoztak a 
Karol Daniš vezette fiatal dobosok, akik kiváló rockzene-számok 
egész sorát mutatták be. A türelmetlen látogatók aztán a keresz-
teződésnél gyülekeztek, ahol a MotoTVShow-ból ismert Zdenko 
Rybár motorján szinte hihetetlen mutatványokat adott elő. A je-
lenlévők azt is értékelték, hogy az igényes fellépés után szívesen 

fényképezkedett ve-
lük, autogramot is 
adott. Ezután Mgr. 
Šimúnek plébános 
felszentelte a moto-
rokat.
Ezután a gyors gé-
pek kalandos útra 
indultak, mely kb. 
40 percig tartott, 
az útvonalat a he-
lyi motorosok, Ing. 
Dušan Horváth és 
Benci Kun válasz-

tották ki. Önkéntes tűzoltóink ezalatt bemutatták technikájukat, 
a látogatók többek közt elsősegélynyújtást láthattak, mert a ren-
dezvényen a Galántai Vöröskereszt képviselője, Fekula úr is részt 
vett. Az érdeklődők egészségi állapotukat is megvizsgáltathatták 
az általános egészségbiztosító sátránál, ahol készségesen adtak 
nekik tanácsot. A programot részvételükkel a Nyugat-szlovákiai 
Alfa Romeo klub tagjai  tarkították, akik 18 gépkocsival jöttek. 
Sokan tüzetesen megnézték a járműveket.
A motorosok visszatérte után megkezdődtek a zenés fellépések. 
A közönségnek először a Nitrai Dora együttes mutatkozott be is-
mert népdalokkal saját feldolgozásukban. A csodás fellépés által 
számos új követőt is szereztek, s Tornócon bizonyára nem utol-
jára láttuk őket. Végül az ismert punk rock együttes, a Zóna A 
lépett fel, néhány ismert slágerét is elénekelte.
A rendezvényről nem hiányozhatott a frissítő sem, cigánypecse-
nye sör, kofola, pattogatott kukorica és vattacukor a gyerekeknek, 
no meg a léggömbformázás. A kiváló hangulathoz a gyönyörű 
napos idő is hozzájárult. Nagy köszönet illeti a szervezőket, akik 
nagyon jó munkát végezve ismét színvonalas rendezvényt szer-
veztek. Természetesen a legnagyobb köszönet azoké, akik jelen-
létükkel támogatták, mert épp a kedvező visszhang, a lakosok 
és látogatók elégedettsége az oka, hogy hasonló akciókat szerve-
zünk. Nagyon köszönjük!                      I. Mesárošová
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A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

a harangláb melletti parkba játékasztal került

A Horný Jatov-i közösségi centrum rekonstrukciója

az árkok tisztítását a zöldövezetet karbantartó dolgo-
zók végezték

ügyes kezeiknek hála,  községünk egyre jobban megs-
zépül                                  Boris Adámek    

Nemzetközi gyermeknap

2022. június 4-én szombaton nagy volt a zsivaj és vihán-
colás a helyi kultúrház udvarán, ekkor tartottuk ugyanis 
a nemzetközi gyermeknapot. A gyönyörű napos időben 
a gyerekek különféle aktivitásokban vehettek részt. A 
nyugdíjasok egyesülete Jolka Hečová elnöknő vezetésé-
vel alkotóműhelyt készített elő, s az ügyes kezű klubtagok 
bemutatták a papírfonás, kosárfonás, mézeskalács-díszí-
tés és a szalvétatechnika fortélyait. 

Az iskola és 
óvoda különfé-
le versenyekkel 
készült: a gye-
rekek célba dob-
tak, akadályokat 
küzdöttek le, 
zsákban ugrál-
tak, képeket fes-
tettek, de főleg 
kitűnően szóra-
koztak. Sokan 

fényképezkedtek a cukorkát kínáló figurával, kipróbálták 
a játékzónát, elfutottak a bohóc után, aki léggömböket 
formázott meg kívánság szerint. A közlekedési pályán 
kipróbálták a négykerekűt, nyíllal lőhettek a Hubert Ar-
rows nyíllövőinek vezetése alatt. A nyíllal lövést a felnőt-
tek is kipróbálhatták.
Sok gyerek próbálta ki a csillogó tetoválást. A legkisebbek 
kedvence az ugrálóvár volt, de szívesen mentek át az Ac-
tive Baby által készített hullámzó és masszázs-szőnyegen 
is. Az akcióba az önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak, 
technikájukat nagy érdeklődés övezte, bár nagy konku-

renciát jelentet-
tek a vágsely-
lyei tűzoltók 
is, akik szinté 
hozzájárultak a 
rendezvény szí-
nesebbé tételé-
hez. A játékok, 
versenyek után 
mindenki örült 
a hab-shownak, 
amelyet az ön-

kéntes tűzoltók készítettek elő. A gyerekek kitűnően szó-
rakoztak, s ezzel ért véget számukra az ünnepnap. 
Köszönjük a szervezeteknek, egyesületeknek, és minden-
kinek, aki hozzájárult a rendezvényhez, s természetesen 
mindazoknak, aki gyermekükkel együtt eljöttek és eltöl-
töttek velünk egy kellemes délutánt.
I. Mesárošová
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A falu életéből
Falunapok 2022

Erre a legnagyobb kulturális-társadalmi rendez-
vényre immár tizenhetedszer került sor, ezúttal jú-
nius 17-18-án. A látogatókat gazdag program vár-

ta, melyet 
a járás éne-
kes tehet-
ségei nyi-
tottak meg. 
A Kabát 
Revial roc-
k z e n e k a r 
Tornócon 
már har-
m a d s z o r 
lépett fel, s 
ismét meg-

táncoltatta az ilyen típusú zene kedvelőit.
A rendezvény első napján táncmulatság volt. 
Szombaton a Vermek halastónál gyermek horgász-
versenyre került sor, 15 órától gyermekprogra-
mok kezdődtek a kultúrház udvarán. Peter Šesták 
varázsló fellépése nem csak a gyerekeket, hanem 
a felnőtteket is elbűvölte – számos varázslatot és 
trükköt mutatott be. Johnny „Perfecto” Mečoch 
perfekt show-műsorában biztos talált néhány tánc-
tehetséget a jelenlévő gyerekek között, akik ugyan-
csak ügyesen forogtak.

A rendez-
vény hi-
v a t a l o s 
m e g n y i -
tóját Sifón 
m ű s o r ve -
zető vál-
lalta, akit 
az Anténa 
Rock Rá-
dióból is-
merhetnek. 

Ő adta át a szót Mgr. Berecz polgármesternek, aki 
köszöntötte és üdvözölte a jelenlévőket, elsősorban 
az SzK Nemzeti Tanácsának képviselőjét, a Nyitrai 
Megyei Önkormányzat alelnökét és képviselőjét, 
Marián Kéryt, a Nyitrai Megyei Önkormányzat 
képviselőjét, Pered község polgármesterét, Agócs 
Kőrösi Ildikót, Dionýz Solárt, a Vágsellyei Városi 
Hivatal elöljáróját, Danica Lehotskát, Vágsellye al-
polgármesterét, a tornóci képviselőket, valamint a 
további meghívott  vendégeket és a többi jelenlé-
vőt. A polgármester után Mgr. Kéry is szólt néhány 
szót. Ezután következett a kultúrműsor, melynek 
keretében községünkben másodszor léptek fel a 
Campana Batucada fenomenális dobosai, nagy 
tapsot kaptak óvodásaink és az alapiskola tanulói 
is. A zenés programok 18 órakor kezdődtek. Kivá-

ló  műsort adott elő a Replay Band, a látogatókat a 
Sokoly együttes perdítette táncra, melyet a televí-
ziós műsorokból is jól ismerünk. Az est fénypont-
ja a DesMod együttes volt Robo Šimko énekessel. 
Fantasztikus műsort adtak elő, melyet a nézők 
vastapssal háláltak meg, sokan együtt daloltak az 
énekessel. Kellemes meglepetés volt az Uni Song 
együttes, mely nagystílű táncmulatságot indított, a 
szórakozás hajnalig tartott.
Szokásunkhoz híven a kísérőprogramok sem hiá-
nyozhattak, a gyerekeknek volt ingyen körhinta, 
k ipróbá l -
hatták a 
c s i l l á m -
tetoválást, 
a bohóc 
pedig lég-
gömbökből 
f i g u r á k a t 
formázott 
nekik. Sok 
f e l n ő t t 
nézte meg 
a Gabriel 
Bergendi, helyi ifjú fényképész fotóiból készült ki-
állítást, sokan megálltak, hogy megvegyék földink, 
JUDr. Eduard Kukan „Diplomat. Moja cesta.” c. 
könyvét, melyet az Artis Omnis kiadó főszerkesz-
tője, Harmanová asszony mutatott be. A kultúrház 
előcsarnokában kisebb kiállítást tekinthettek meg 
az érdeklődők a községünk életéből készült törté-
nelmi fotókból.
A látogatók megkóstolhatták a cigánypecsenyét, 
kolbászt, vehettek waflet, mézeskalácsot, chilli ter-
mékeket, kürtőskalácsot, vattacukrot, volt jégkása, 
kofola, kávé és bor is. Mindenkinek szeretnék kö-
szönetet mondani, aki hozzájárult a rendezvény 
megszer-
v e z é s é -
hez, s 
mint min-
dig, most 
is főként 
azoknak, 
akik jelen-
l é t ü k k e l 
támogat-
ták az idei 
F a l u n a -
pokat. Az 
ilyen támogatás nekünk nagyon sokat jelent. Kö-
szönjük!
A rendezvény szponzorai: Komunálna 
poisťovňa, Zdroje Zeme, M-M šped, Datalan 
és Envi-Geos.
I. Mesárošová
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Papír- és elemgyűjtés iskolánkban
A történelem során írásra, rajzolásra használt anyagok közül 
az emberek körében a papír terjedt el leginkább. A neve a pa-
píruszból származik, melyet az ókori egyiptomiak, görögök és 
rómaiak használtak.
A mai Szlovákia területén a papírgyártás már a 15. században 
megkezdődött. Iskolánkban a papírgyűjtésnek nagy hagyomá-
nya van, idén sem volt ez másként. A tanulók az október-május 
közti időszakban 7 359 kg papírt gyűjtöttek. Egy fa megmenté-
séhez125 kg papírt kell összegyűjteni, a gyerekek igyekezete 
szimbolikusan 59 fa megmentését eredményezte.
A díjazott tanulók és a legnagyobb mennyiség:
1. hely: Laura Kurucová  IX.A – 1 346 kg
2. hely: Mária Pavelková  VI.A – 1 002 kg
3. hely: Patrik Moravanský  V.A – 665 kg
A papírgyűjtésben a IX.A lett a legjobb, 1 758 kg papírt szedtek 
össze.
Iskolánkban fontosnak tartjuk az elemek gyűjtését is, ez az 
egész tanév folyamán tartott.
A díjazott tanulók és a legnagyobb mennyiség:
1. hely:  Tamara Puskásová  III.A  – 1 249 ks
2. hely: Nela Zalúbelová      II.A – 915 ks
3. hely: Peter Šmátrala         II.A – 362 ks
Az elemek gyűjtésében a II.A lett az első 2 886 darabbal.
A gyűjtésbe bekapcsolódó gyerekeknek szívből köszönjük, a 
győzteseknek gratulálunk!       
Mgr. Ivana Mrosko

Természetiskola
Két kirándulásmentes év után a 2. 3. és 4. osztály tanulói vég-
re eljutottak a várva várt természetiskolába. Május 16-án célba 
vettük az Alacsony-Tátrát, egyenesen a csodás Donovalyt. Ott 
vidám animátorok fogadtak bennünket, akiknek köszönhetően a 
gyerekek rögtön érkezés után egy-kettőre hercegnőkké és her-
cegekké változtak. Királyi csoportokba osztva aztán egész héten 
versenyeztek, különféle feladatokat teljesítettek csapatuk érde-
kében. Minden nap kipróbálhat-
tak valamilyen királyi mester-
séget, legyen az nyíllövészet, 
ékszerkészítés, festés, szín-
játszás, de a sportot kedvelők 
is kiélvezhették a játékokat és 
motoros versenyeket. A legna-
gyobb húzóerő a lovaglás volt, 
mindenki tetszését elnyerte.
A környező erdőkben, réteken 
tett napi séta edzette a gyere-
kek egészségét, megcsodálhat-
ták a gyönyörű, sokrétű szép-
ségében pompázó természetet 
– ilyet nálunk nehezen látnak.
A hét közepén Vlkolínecbe ki-
rándultunk, ahol a népi építészet műemlékeit tekintettük meg, 
melyek az UNESCO világörökségének listájába is bekerültek. A 
múzeumban Vlkolínec lakóinak mindennapjaiból kaptunk ízelí-
tőt, de a gyerekeket a régi iskolai élet is érdekelte. Legnagyobb 
meglepetés a fujara-játék volt, melyet a gyerekek óriási tapssal 
jutalmaztak. Megnéztük a település legrégebbi építményét, az 

1770-ből származó fából készült haranglábat is. A kirándulás 
fénypontja a helyi minifarmon tett látogatás volt, ahol a különféle 
állatokat a gyerekek meg is etethették.
Május 20-án, pénteken búcsút vettünk Szlovákia eme csodála-
tos vidékétől s jó benyomásokkal, friss élményekkel telve indul-
tunk haza. A gyerekeknek a természetiskola végtelenül tetszett,  
csupa gyönyörű emléket vittek innen haza magukkal.
Mgr. Mária Pešková

A DO Fenix Tornóc turistanaplójából
2022.4.23-án turisztikára indultunk. Az első megállónk Berencs 
(Branč) vára volt. A vár megtekintésekor szabadon legelésző 
kecskéket is láttunk, melyeknek főleg a gyerekek örültek. A vá-
rat nagyon szépen rendbe tették és gyönyörű kilátást biztosít a 
környékre. A 13. században épült, s ahogy ezeknél a váraknál 
szokás volt, a magyar határok védelmére szolgált.
Második megállónk Milan Rastislav Štefánik síremléke volt, 
melyről tanítónőnk, Mgr. Marcela Paľová számos érdekes dolgot 
mesélt. A sírhely a Bradlo csúcson található, mely Brezová pod 
Bradlom és Košariská között emelkedik a magasba és nemze-
tünk szabadságának és önállóságának a jelképe. 
Utolsóként a Klenová alatti kilátót látogattuk meg, mely 14 méter 
magas, 5 emeletes. Az 5. emeletre való feljutás után megcsodál-
hattuk a kilátást Klenová községre. Ez a kilátó a kevésbé ismer-
tek közé tartozik, de megéri ellátogatni ide.
2022.5.28-án ismét felkerekedtünk. Ezúttal Strečno várát céloz-
tuk meg. Ez egy középkori várrom, s itt csak szervezett meg-
tekintés lehetséges kísérővel. A várról számos érdekességet 
tudtunk meg, s már a kilátásért is megérte megnézni.
Hogy kissé lehűljünk, tutajoztunk egyet a Vágon. A kedves tuta-
josok már vártak bennünket, történeteikkel kellemesebbé tették 
az egész utat. A parttól elrugaszkodva  a félelem is megszűnt, 
utána már csak a körülöttünk lévő csodás környezetre figyeltünk. 
Az első tutajos-egyesület 1999-ben alakult, fő célja pedig a vági 
tutajozás hagyományának felelevenítése volt. 
A tutajozás után látogatást tettünk az 1 m hosszú varázslatos 
meseerdőben. Ezt életnagyságtól is magasabb mesealakok 

alkotják, pl. Csipkerózsika, 
Piroska, a farkas és a három 
kismalac, Maťko és Kubko, az 
esti mese nagyapója, a Kisva-
kond, a hét törpe, a rendíthe-
tetlen ólomkatona.  Néhány 
figurának a hangkíséretét is 
hallhattuk.
Utolsó állomásunk Terchová 
volt, ahol a falu fölötti dombocs-
kán a terchováiak monumentá-
lis emlékművet állítottak híres 
szülöttüknek, ez nemesacélból 
készült és 7,5 méter magas. 13 
óra után fáradtan, de elégedet-
ten és élményekkel megrakod-

va tértünk haza.                           Laura Kurucová, IX.A osztály
Talent 2022

A DO Fénix Tornóc a községgel és az alapiskolával együttmű-
ködve a falunapok keretében megrendezte a Talent 2022 járási 
énekverseny 14. évfolyamát. A versenyre a falunapok első nap-
ján, június 17-én pénteken került sor, melyen két kategóriában 13 
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versenyző mutatkozott be. A Zsűrit Mgr. Mária Pešková (elnök), 
Mgr. Ingrid Fülöpová és Anton Klincko alkotta. Valóban nagyon 
nehéz dolguk volt. A versenyzők nagy elánnal, lelkesen énekel-
tek, nem csak a közönség, hanem a zsűri nagy örömére is. 
A verseny eredményei:
I.kategória:  
1. hely Lilien Ábrahámová   
2. hely Melánia Tóthová 
3. hely Leo Jaroš 
II.kategória:  
1. hely Liana Résőová 
2. hely Andrej Németh 
3. hely Gréta Petrécs 
Köszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott a versenybe, a 
győzteseknek szívből gratulálunk, s előre örülünk a következő 
versenynek.
Katarína Tusková

Alapiskola - 60. évforduló 
Alapiskolánk 1962-ben nyitotta meg kapuit. A tanulók ekkor ültek 
be először az új iskolapadokba, először nyargaltak végig a fo-
lyosón, először írtak fel a táblára krétával  számtanpéldákat. Az 
iskola helyet adott néhány generációnk, itt szereztek a gyerekek 
teljes értékű tudást, alapokat a továbbtanuláshoz és magához 
az élethez.
Most 2022-t írunk, iskolánk 60 éves. Büszkén emelkedik a ma-
gasba Tornóc község szívében, s felújított térségeiben ad most 
teret az oktatásnak, művelődésnek. Az iskolát természetesen 
nem csak az épület alkotja, hanem főleg a tanulók és tanítók. 
Ezért a hatvanast méltón meg is ünnepeltük. Iskolánkat ünnep-
lőbe öltöztettük, az osztályokat kidíszítettük. Ünnepi akadémiát 
tartottunk, ahol az egykori alkalmazottakon kívül a jelenlegiek 

is részt vettek régi tanítványaikkal, eljöttek a szülők és számos 
becses vendég is. Az ünnepi akadémia további programjában 
az igazgatónő, Mgr. Miriam Žigová megnyitója és Mgr. Oliver 
Berecz polgármester köszöntője következett. Az igazgatónő be-
szédében reményét fejezte ki, hogy az iskola továbbra is büsz-
kén viszi majd a tudás terjesztésének zászlaját, tanulók további 
generációját neveli majd, s tanúja lesz utódaink és a jövő nemze-
dék formálódásának. Az ünnepség végén fogadásra került sor, 
ahol a régi és jelenlegi alkalmazottak tapasztalatot cseréltek, 
elmondták élményeiket és felidézték a múltat. 
A műveltség invesztíció. S hogy ez a befektetés céltudatos le-
gyen, megtérüljön, fontos a pedagógusok maximálisan felelős-
ségteljes hozzáállása, a  tanulók irányítása meg kell feleljen az 
élet igényességének és követelményeinek, mely az iskola elvég-
zése után vár rájuk. Iskola vagyunk, amely olyan műveltséget és 
neveltetést ad, mely a jó (becsületes, illedelmes), okos (művelt 
és kreatív), aktív (önálló, dolgos, kezdeményező) és boldog (ki-
egyensúlyozott és egészséges) ember formálódását segíti.
Fő célunk, hogy szabad, felelősségtudó, továbbtanulási készsé-
gekkel rendelkező tanulókat neveljünk, akik megértik önmagukat 
és másokat, alkotó módon és kritikusan fognak gondolkodni, 
megoldják a problémákat, akik képesek érvényre juttatni elisme-
résüket, illedelmesen fejezik ki magukat, meg tudják indokolni 
véleményüket mind anyanyelvükön, mind idegen nyelven, ma-
gabiztosan állnak ki a közösség elé, érvényesíteni tudják isme-
reteiket, tudásukat, tapasztalataikat a valós életben.
Szívből köszönjük a szponzoroknak, akik anyagi segítséget 
nyújtottak abban, hogy méltóképpen megünnepelhessük az is-
kola megalapításának 60. évfordulóját. Szeretett iskolánknak a 
gyönyörű jubileum alkalmából a fejlődés útján sok sikert, elkö-
telezett, művelt pedagógusokat és tudásszomjjal teli tanulókat 
kívánunk.                              Katarína Tusková             
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A nyugdíjas egyesület életéből
Az év első két hónapjára a koronavírus ismét rányomta bélye-
gét. A tavasz beköszöntével a szigorú intézkedések enyhültek, 
s végre mi is találkozhattunk és megkezdhettük tevékenysé-
günket. 2022. 3. 7-én vezetőségünk a községi hivatal szertar-
tástermében gyűlt össze, ahol 
Mária Hrabovská elnöknő kérte 
a vezetőséget, hogy személyes 
okokból mentse fel az elnöki 
tisztségből. 2022. március 28-
án az évzáró gyűlésen ez meg 
is történt, helyébe új elnöknek 
Jolana Hečovát választották 
meg. Az új vezetőséget is egy-
hangúlag megszavazták, tagjai 
Valéria Horváthová, Katarína 
Zalubelová, Izabela Kaláziová, 
Marta Petrovičová, Mária Hra-
bovská. Jolana Hečová és Va-
léria Horváthová köszönetet mondott a leköszönő elnöknek, 
Hrabovská asszonynak, aki alapító tagként csaknem 6 éven 
keresztül vezette az egyesületet. Megköszönték a szervezet 
fellendítésében végzett munkáját a távozó tagoknak, Emília 
Dulíkovának és Júlia Kaňovának is. Ezután következett a múlt 
év értékelése és az ez évi tervek ismertetése. Sokrétű tevé-
kenységet tervezünk, azon kívül, hogy be akarunk kapcsolódni 

a község életébe, járási és kerületi szenior sportjátékokon is 
részt veszünk, s be szeretnénk kapcsolódni a járási és kerü-
leti vers- és prózamondó versenyekbe is. Voltunk a močenoki 
járási sportnapon, ahol sikeresen szerepeltünk. Az 50 méte-
res futásban megszereztük az első helyet. Emília Dulíková 

(gránátdobás távolba) és Juraj Csirik 
is jól szerepelt, csapatversenyben 
harmadikok lettünk. Anyák napjára 
nagyon szép rendezvényt szervez-
tünk, melyen Mgr. Oliver Berecz 
polgármester és az egyesület járási 
szervezetének elnöke, Jozef Kúrňa-
va is részt vett. Karol Horváth zenélt 
nekünk, mi pedig ifjúságunk kedvenc 
dalait énekeltük. Alkotóműhelyeinkkel 
kellemesebbé tettük a „Vándorúton a 
tornóci tojás” rendezvényt és a gyer-
meknapot. Minden gyereknek nagyon 
tetszett, szép számmal bekapcsolód-

tak, mézeskalácsot díszítettek, kosarat fontak és a szalvéta-
technikát is kipróbálták. Több érdekes akciót tervezünk még, 
pl. a járási kézimunka-kiállítást „Arany kezek” címmel, a jubi-
lánsok köszöntését, de érdekes lesz a vághosszúfalui hajóki-
rándulás is. Bízunk benne, hogy ez évben már nem lesznek 
korlátozások, és fogunk tudni találkozgatni.

                                                    Jolana Hečová

Az önkéntes tűzoltók életéből  2022 január-június
Az éve eleje mindig az előző év értékelését és a jelenlegi év 
tervezését jelenti. Ez évben az évzáró gyűlésre 2022.2.6-án 
került sor a községi hivatal üléstermében. Köszönetet kaptunk  
az előző év tevékenységéért, emlékplaketteket  a COVID 19 
kapcsán végzett fertőtlenítésért és a tesztelésekben nyújtott 
segítségért. Az elnöknő a tűzol-
tó egyesületek megalakulásának 
100. évfordulójára emlékplakette-
ket adott át. Új tagokat vettünk fel 
sorainkba, nőket is. Örülünk, hogy 
önkéntes tűzoltóink nagy családja 
új, 18 éven felüli tagokkal bővül. A 
fiatalabb ifik is többen lettek, már 12 
regisztrált tagunk van, az idősebb 
ifik pedig 4-en vannak. A gyerekek 
érdeklődése nagy, alakul a jövő tűz-
oltónemzedéke.
Van két tagunk, aki teljesíti az 
IDŐSEBB TŰZOLTÓ címért való 
továbblépést és még nem volt emelve   a rangja, az összes 
többi teljesíti a VEZETŐ TŰZOLTÓ  rangra emelés feltételeit – 
ők egyenruhára való rangjelvényt is kaptak.
Februárban kétszer szálltunk ki: egyszer közlekedésirányítás-
hoz a Nitrai utcában történt balesethez (személyt ütött el egy 
autó), másodszor a víztisztító melletti száraz fű kiégéséhez.
Márciusban szintén két esetünk volt, egyik a Nitrai utcai lakás 
fafészerében keletkezett tűz, másik pedig a Duslo-Amerika 
egykori ülepítőnél lévő növényzetben keletkezett tűz.
Áprilisban, április 30. előestéjén a községi hivatal dolgozóival 

együtt a főtéren májusfát állítottunk. Ez évben nagyon magas 
volt a részvétel. A községi hivatal az alapiskolával együttmű-
ködve gazdag programot szervezett.
Május – május 4. a tűzoltók és mentők védőszentjének, Szent 
Flóriánnak a napja, az ő és minden önkéntes tűzoltó emlékére 
ennek előestéjén szobrához koszorút helyzetünk el.

Május 14-én az egészségügyi köz-
pont előtt motoros-találkozó volt. 
Technikánk innen sem hiányozha-
tott.
Május  30. óvodásaink a gyermek-
nap alkalmából megismerkedtek a 
tűzoltóautóval, s nem először ki is 
próbálhatták, hogyan kell tüzet ol-
tani és megnézhették, mi minden 
van az autóban.
Június – 2022. június 4. – a község 
a falu gyerekei részére gyermek-
napot szervezett. A község által 
biztosított programok mellett mi is 

és a vágsellyei profi tűzoltók is jelen voltunk. Nagy volt a kí-
váncsiskodók érdeklődése. Természetesen a gazdag hab sem 
hiányozhatott. A gyerekek tényleg kiszórakozhatták magukat.
A következő hónapokban a hőmérséklet emelkedése kapcsán 
kialakult hőség idején több a tűzeset. Kérem a lakosságot, 
hogy ne rakjanak tüzet, ne égessék a száraz füvet, mert ilyen-
kor gyorsan terjed a tűz. Köszönöm.
Katarína Jarošová – a DHZ elnöke
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A JK Golden Horse aranyat hozott Tornócnak
A western-idény kezdete már hagyományosan Nemšován, a Ran-
ch 13-on zajlott. Tornócot a gyorsasági versenyekben Ema Dudo-
nová képviselte Little Gold Power lovával a Golden Horse polgári 
társulásból. Annak ellenére, hogy csak 15 éves, úgy döntött, hogy 
nem csak a junior, hanem a nyitott kategóriában is elindul (18 év 
felettiek) és megméretteti magát. Első a barel race (hordó körüli 
futás) volt. A junior kategóriában a tornóci  Ema Dudonová fél má-
sodperccel győzte le a jelenlegi szlovákiai bajnok Nika Skladanát 
16,81 másodperc idővel. Még nagyobb meglepetés volt az első 
hely elérése 16,84 másodperccel a 18 éven felüliek kategóriájá-
ban is.
A második versenynap a pole bending 
(rúd körüli slalomozás) sportágé volt. 
Ema e kategóriában is kétszer állt rajthoz, 
a junior és open kategóriában is. Az open 
kategóriában Ema a Goldennal ismét első 
lett 24,4 másodperccel. A juniorok közt 
az első körben egy rudat sajnos leütött, s 
ez diszkvalifikációt jelent. A másik körben 
a ló hátsó lábai megcsúsztak, s az esés 
következtében megint leesett egy rúd, s 
a párost ismét kizárták. Annak ellenére, 
hogy ebben a kategóriában nem indult, s 
ezzel elsőséget szerzett Michaela Habar-
dovának (25,5 mp), örül, hogy Goldennál nem lett következménye 
az esésnek, s hogy Tornócnak így is három díjat szerzett.

A lovastorna idényt Tornóc ismét 
éremmel indította

Április végén a tornóci Farao lovasklub volt a somorjai X Bionic 
Šamorín olimpiai areálban rendezett voltízs (lovastorna)verseny 
társszervezője. A sikeres verseny a főpróbája volt annak, hogy 
fogja Laura Lenčéšová, az OZ Farao alelnöke, egyúttal a szlovák 
voltízs-bizottság elnöke június második hetében ugyanitt meg-
szervezni a világkupát, melyen számos nemzetközi résztvevő is 
szerepel. Részvételét jelezte már Argentína, USA, Törökország, 
Olaszország, Németország, Ausztria, Csehország, Magyarország 
és az ukrajnai versenyzők is, akik jelenleg Szlovákiban edzenek. 
A tornóci voltízsversenyzők a legmagasabbra törtek, de a most 
először versenyző, klubot erősítők is jól szerepeltek. Az aranyat 
a 9 éven aluli gyerekek csapata szerezte meg (JK Farao Tornóc, 
Furioso, vezetőjük Laura Lenčéšová) a következő összetételben: 
Kálmán Viktória, Čičmišová Lea, Pčolová Nela, Takáčová Lucia, 

Kádarová Chloe, Kázarová Dorka. A második helyet az Ivanka pri 
Dunaji versenyzők, a bronzérmet pedig a JK Farao másik csapata 
szerezte meg (Pluto, Vladimíra Lenčéšová) a következő összeté-
telben: Ratković Mina, Rajjová Hanka, Čebrová Margaréta, Štib-
rányi Stella, Rajjová Dorka.
A Farao klub idősebb képviselői se jöttek el érem nélkül, a junio-
rok csapatában a második helyen végeztek a Pluto lóval, edzőjük 
Vladimíra Lenčéšová. A csapat összetétele: Sarah Kleinhappel, 
Tamara Zorić, Timea Súdorová, Sára Slámová, Ema Molnárová 
és Sophia Hodúrová.
Egészségügyi problémái ellenére a junior Ema Dudonová is elin-
dult a versenyen, s bebizonyította, hogy bár nagyon keveset edz, 

ennek ellenére a tehetsége nem hagyta 
el. Constantin lován Vladimíra Lenčéšo-
vá vezetésével ezüstérmet szerzett. E 
kategóriában a klub következő képviselő-
je Sarah Kleinhappel, aki Plutoval a 12. 
helyen végzett. De végül Sarah se jött el 
érem nélkül, a Sophia Hodúrovával al-
kotott párosban Pluto lovukkal Vladimíra 
Lenčéšová vezetése alatt bronzérmet 
szerzett.
A Farao a fiatalabb gyerekeknél is zsebelt 
be érmet Kálmán Viktóriának köszönhe-
tően (Furioso, edző Laura Lenčéšová). A 

többiek is szép eredményeket értek el: Lea Čičmišová - 7.hely, 
Nela Pčolová - 12.hely, Hanka Rajjová - 13.hely, Kádarová Ch-
loe - 14.hely, Takáčová Lucia - 15.hely, Kázarová Dorka - 16.hely, 
Ratković Mina - 19.hely, Čebrová Margaréta - 21.hely, Štibrányi 
Stela - 22.hely, Rajjová Dorka - 23.hely.
Az idősebb gyerekeknél a legjobb eredményt Tamara Zoric érte 
el (Pluto, Vladimíra Lenčéšová) 11. helyével. Súdorová Tímea a 
14., Molnárová Ema a 19. lett. Az itt először versenyző Sophia 
Hodúrová a 20. helyen végzett.
Reméljük, hogy a JK Farao Tornóc a további versenyekről is ér-
mekkel tér haza. A legközelebbi szlovákiai verseny ismét Laura 
Lenčéšová és a Farao védnöksége alatt lesz 2022. május 28-án 
a vígľaši Masaryk udvarban. Közben a magyarországi Kaposvá-
ron is lesz nemzetközi verseny, ahová a Faraoból csak Vladimíra 
Lenčéšová edzőnő utazik ki Constantin lovával, mivel megszólí-
tották őket, hogy segítsenek nem csak a legjobb szlovákiai, ha-
nem az ukrán versenyzők reprezentálásánál is. 
Vladimíra Lenčéšová  

Koratavasztól a horgászidény kezdetéig
A tavaszi hónapok az ébredő természet következtében egyre több 
és több munkát hoznak, hiszen a vegetáció az emelkedő hőmér-
séklet során fokozatosan növekszik, horgászterületeinken és azok 
környékén megkezdődik a halak és egyéb élőlények aktivitása is.
A község közelében lévő egyik széles biodiverzitással rendelkező 
hely az Amerika III. Kérésünkre a Dunajské luhy védett övezet zoo-
lógusa, Mgr. Jozef Lengyel, PhD. szakszerű információt adott az itt 
élő madarakról és állatokról.
2017.1.31-ig összesen 165 madárfaj élt itt, vagy pedig állt meg a 
migráció miatt. Sokuk megfelelő fészkelési lehetőséget is talál itt. 
Erről bővebben a www.srztrnovec.sk weboldalon olvashatnak.
2017 őszén a Szlovák Horgászszövetség  Vágsellyei Városi Szerve-
zete határozata alapján a Vág partján a vágkirályfai és sókszelőcei 
vízierőmű közötti illegális építkezések likvidációra lettek ítélve. Saj-
nos, ezekre a felszólításokra 5 éven keresztül senki nem reagált…

Ezek az objektumok különféle építőanyagokból készültek, melyek 
egyáltalán nem tartoznak a természetbe – szőnyeg, fólia, sátorlap, 
autóülés, kárpitozott bútor, pléh, azbeszt-hullámlapok és padlók. 
Mivel ez alatt az 5 év alatt a helyzet nem javult, ellenkezőleg (to-
vábbi illegális tákolmányok létesültek és az öregek tönkrementek), 
a környéken ezek többsége körül gyűlik a szemét. A járási hivatal 
környezetvédelmi osztályával, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat 
(SzVV) Vág alsó folyását irányító igazgatóságával, a vágsellyei vá-
rosi szervezettel és az Állami Természetvédelmi Felügyelőséggel 
együttműködve az aktuális törvények értelmében kidolgoztak egy 
felhívást ezek likvidálására. A felhívásban megnevezik, hogy ezen 
objektumok építésével milyen törvényeket szegtek meg, s ott van a  
módja is, hogyan lehetne esetleg az ilyen objektumokat legalizálni, 
valamint hogy mennyi büntetés jár ezen törvények megszegéséért.
A felhívásokat 2021 őszén ismét kiragasztották minden egyes ilyen 
építményre azzal, hogy bizonyos időt kivárnak, vajon az objektumo-
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Tornóci Hírek
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a megjelenésre szánt cikke-
ket saját belátása szerint sorolja 
be az újság egyes számaiba, és 
szükség szerint lerövidítse vagy 
átdolgozza azokat.  

kat likvidálják-e, ahogy az a felhívásban fel van tüntetve. Ahogy erre 
számítottunk is, semmi nem történt – néhány felhívást le is téptek 
- így sor került ezen építmények fokozatos felszámolására a termé-
szetőrök, önkéntesek, horgászszövetségi tagok és önkéntes tűzol-
tók segítségével. 
Azt, hogy ezek nem csak a Vág ezen szakaszán, hanem más fo-
lyásoknál és vízierőműveknél is illegálisak, a Na rybách Petrov zdar 
adásában az SzVV szóvivője is megerősítette. Ezzel a problémával 
a Markíza 2022.3.19-i híradója is foglalkozott (VOYO szolgáltatási 
konto, 46:14).
2022. március 18-án sor került két horgászterületünkön a halak tele-
pítésére, az Amerika III. és a Vízállás holtágában, ahová 800 kg és 
500 kg K3 pontyot telepítettek.
Ez a viszonylag korai telepítés teret ad a halállománynak a jobb kli-
matizációra az új vízben, s reméljük, hogy a víz fokozatos melege-
désével a halak immunrendszere is úgy indul be, hogy elkerüljék 
őket a betegségek, melyek a tavaszi hónapokban sokuk pusztulását 
jelenthetik.
Tekintettel arra, hogy a halszállítóknak a kormoránok viszonylag 
jelentős károkat okoztak a halakat tekintve, nem tudták egyszerre 
szállítani a kért mennyiséget, főként a K2 ponty esetében, amelyet 
szintén tavaszra terveztünk. Ígéretet kaptunk, hogy a 400+400 kg 
K2-es pontyot június folyamán szállítják.
Ahol a víz, ott az élet. Ezt a közmondást mindenki ismeri. Többnyire 
ez az élet a természetben saját magát gazdagítja, de ha alkalom 
adódik, jó, ha hozzá is járulunk…
Az Amerika III. holtágánál lévő horgászterületeken már negyedik éve 
fészkelnek a küszvágó csérek (Sterna hirundo). Róluk már közöl-

tünk információkat, amikor sikerült dokumentálnunk sikeres fészke-
lésüket a farönkökből kialakított mesterséges szigeten. 2021-ben is 
fészkeltek már itt, idén pedig visszatértek. A fészkelő helyük sajnos 
idővel megsérült, de április végi érkezésük óta itt vannak, s már két 
pár próbál fészekrakó helyet keresni. Szeretnénk továbbá úszószi-
geteket is kialakítani a hódok által a Vág partján kidöntött fatörzsek-
kel a vízimadarak fészkeléséhez és az íváshoz, ezeket kihúztuk, és 
horgászterületeinkre szállítottuk. Az Amerika III. holtágához a Föld 
napján tartott brigád keretében juttattuk el, de még nem győztünk 
mindent. Eldöntöttük, hogy gyorsan ívófészkeket helyezünk el a far-
önkökön. A madarak megfigyelésével foglalkozó barátaink tanácsára 
ezeket apró kavicsokkal béleltük ki. Mindjárt a kihelyezés után rövid 
megfigyeléssel megállapítottuk, hogy a madarak el is foglalták és 
készülődni kezdtek. További megfigyelés során megtudtuk, hogy 
sikeresen fészkeltek, s most már nagy gondoskodással nevelik 5 
utódjukat. 
Hogy a vízhez a zöld is hozzátartozik, az természetes. A tölgycse-
meték kiültetése után a tornóci Kríž házaspártól 12 lepényfát, juhar 
és galagonyafát kaptunk, ezeket a partra azon fák helyére ültettünk 
ki, melyeket ősztől tavaszig tönkretettek a hódok. Reméljük, hogy si-
kerül gyorsabban kiültetni, mint ahogy a hódok likvidálják. Ezek a fák 
életre keltik a partot és kellemes árnyékot nyújtanak a látogatóknak 
a forró nyári napokon.
A fő horgászidény megnyitása előtt ellenőrző fogásokat végeztünk, 
az Amerika III. és a Vízállás holtágainál, károsodást és betegséget 
145-ből 3 darabnál állapítottunk meg, ez jó hír, tehát a szezon min-
den karantén nélkül megkezdődhetett. Ez azért is kedvező meg-
állapítás, mert az eddigi gyógyításra használt Rupín speciált az új 

gyógyszertörvény alapján betiltották, csak speciális raktárakban szabad tárolni állatorvosi felügyelet 
alatt. Ez okból úgy döntöttünk, ezért az összegért jó minőségű hal-granulátumot veszünk, mely a tél 
után megadja a halaknak a szükséges energiát.
Május 8-án került sor az évzáró taggyűlésre, mely értékelte a szervezet tevékenységét az elmúlt két 
év alatt, amikor nem lehetett gyűlésezni. Olyan intézkedéseket fogadtunk el, melyek a szervezet tevé-
kenységét irányítják majd az elkövetkező időszakban. Megválasztottuk a négytagú vezetőséget, mely 
a szervezetet négy éven át fogja vezetni: elnök Ing. Jozef Belovič, gazdasági felelős Tomáš Gyepes, 
további vezetőségi tagok: Ľudovít Vincze és Tibor Eremiáš.
Kérünk minden tagot, hogy segítse őket minden munkában, és így járuljon hozzá szervezetünk jó 
hírének öregbítéséhez.
A Szlovák Horgászszövetség Vágsellyei Városi Szervezete engedélye alapján májusban lehalászták 
a Vermek halastavat. A halakat fokozatosan szállították át az Amerika III. holtágába.
Összesen 99 kg K1 és K2 pontyot és 68 kg ezüstkárászt fogtunk ki.
Mindenkinek köszönjük a részvételt.
A környező természet megfigyelésével újabb látogatóra bukkantunk. Az Amerika III. horgászterület-
hez tartozó erdőbe búbosbanka (latinul Upupa epops) fészkelte be magát, amely itt röpköd és élelmet 
gyűjt. Jelenléte az okból is örvendetes, hogy néhány évtizede nem láttuk errefelé.                  
A pandémia okozta megszorítások lehetővé tették számunkra, hogy június 6-án a 2022-es falunap 
keretében gyermek horgászversenyt rendezzünk. 12 gyermek jött el szüleik, nagyszüleik, nagynénik, 
nagybácsik kíséretében, s a nagy hőségben is becsülettel versenyeztek. A győztesek: 1. hely, a leg-
nagyobb hal – Sebastian Krištof, 2. hely – Timotej Janek, 3. hely – Lukáš Eremiáš. A győztesek, mint 
minden versenyző is, érmet és tárgyi ajándékot kaptak szponzorainktól, akiknek ezúton is köszönjük 
a támogatást.
Köszönjük a község vezetésének és dolgozóinak, akik segítették a szép környezet előkészítését és 
a szülőknek, akik részt vettek az előkészületekben és a versenyben, valamint a verseny végén a 
takarításban.
A horgászidény teljes mértében beindult, mindenütt meg van engedve a horgászás bármilyen halfaj-
tára. Ennek kapcsán is kérünk minden horgászt, hogy a zsákmányok – főleg a szép példányok iránt 
- tisztelettel, saját belátásuk és lelkiismeretük szerint viseltessenek. Ezek a halak a horgászterületek 
jövőjét képezik, és zálogai vizeink faji sokszínűségének.
PETROV ZDAR                                                           
a tornóci horgászszervezet
vezetősége               



                   

...jelentés az iskolapadból…

                                        

                                            

          
                        
                                                                                                                                                                 



Társadalmi szervezetek




