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  EDITORIAL
Vážení občania,

pri písaní editoriálu vždy rozmýšľam nad 
tým, ako začať a akú myšlienku odovzdať. 
Zamerať editoriál len na suché konštato-
vanie faktov by totiž nebolo správne. Aký-
koľvek začiatok je vždy ťažký a preto aj pri 
písaní sa prvé myšlienky formujú ťažšie. 
Pri každom editoriáli dúfam, že začneme 
len pozitívne. Avšak doba, v ktorej sa na-
chádzame, je ťažká. Zažili sme ťažké dva 
roky poznačené pandémiou. Verili sme, že 
sa už slobodne nadýchneme a môžeme sa 
vrátiť do svojich bežných koľají. Rovnako 
sme sa aj my na úrade zahryzli do projek-
tov, ktoré kvôli pandémii museli čakať na 
svoju príležitosť. Jedná sa o rozšírenie škôl-
ky o ďalšiu triedu, o vybudovanie hasič-
skej zbrojnice, rekonštrukciu budovy starej 
„fary“, vybudovanie športového areálu s 
korčuliarskym oválom na základnej škole, 
rekonštrukciu rozhlasu, rekonštrukciu ka-
merového systému, rekonštrukciu vnútor-
ných priestorov kultúrneho domu a pod. 
Doba, ktorú sme zažívali, nás mala naučiť 
spolupráci, tolerancii a nádeji. Žiaľ, často 
sme premrhali ponúknutú príležitosť. Ne-
príjemné prebudenie 24. februára 2022 nám 
však pripomenulo, že práve tieto hodnoty 
sú najdôležitejšie a je nutné si ich znova 
pripomenúť. Nie, nebudem riešiť konflikt, 
nebudem riešiť negatívne veci. 
S blížiacimi sa sviatkami, ktorými si pripo-
menieme zmŕtvychvstanie (vzkriesenie), si 
musíme tieto hodnoty pripomenúť a prijať 
ich za svoje. Obzrime sa za svojou minu-
losťou a povedzme si, čo bolo dobré a čo 
zlé. To zlé nesmieme zabudnúť, avšak naša 
myseľ sa musí zamerať na tie pozitívne 
časti našich životov. A preto s blížiacimi sa 
sviatkami vzkriesme v sebe nádej, lásku, 
porozumenie a pozitívnu komunikáciu. 
Nedovoľme ťažkej dobe, aby udupala ide-
ály, ktoré nás môžu pozdvihnúť.
Tak ako tieto hodnoty formujú človeka sa-
motného, tak formujú aj spoločnosť, v kto-
rej sa nachádza a tým aj obec, v ktorej žije. 
Za posledné 3 roky sme spoločne dokáza-
li, že toleranciou, komunikáciou a hlavne 

spoluprácou sme sa vedeli posunúť ďalej. 
Ako príklad môžeme uviesť napr. pravi-
delné stretnutia s obyvateľmi ulíc, na kto-
rých prebieha rekonštrukcia chodníkov, 
resp. dochádza k výraznejšiemu zásahu 
do života. Takto sa vedenie obce stretlo s 
obyvateľmi ulíc Krajná, Vážska, Jatovská, 
Novozámocká, Nitrianska a pod. Uve-
domujeme si, že názor každého z vás má 
svoju hodnotu a stojí za to si ho vypočuť a 
aj preto sú vždy moje dvere pre každého 
otvorené. Nie vždy sa názory zhodnú, av-
šak práve tu prichádza čas na komunikáciu 
a kompromisy. 
A práve toto by malo byť posolstvo, ako 
prekonať aj túto dobu. A to komuniká-
ciou, kompromismi a hlavne toleranciou. 
Raz pri návšteve v koncentračnom tábo-
re Auschwitz – Birkenau (Osvienčim) má 
upútala tabuľka, na ktorej stálo: „ Človek 
sa pýtal, kde bol Boh, Boh sa pýtal, kde bol 
človek“.
Práve táto myšlienka by mala byť ústred-
nou ideou týchto dní., pretože dostali sme 
slobodnú vôľu a je na nás, ako s ňou na-
ložíme. Dokážeme tvoriť krásne veci, ale 
aj hrozné, a je len a len na nás, pre ktorý 
variant sa rozhodneme. Ako sa snažím po-
sledné 3 roky prezentovať, práve ideály, 
ktoré som spomínal vyššie, nám pomôžu 
tvoriť veci krásne. 
Tento rok nás čakajú aj voľby, a to súčasne 
komunálne a zároveň aj do vyšších územ-
ných celkov. V týchto voľbách si zvolíme 
práve smer, ktorým sa má náš kraj a obec 
vydať. Verím, že si spoločne zvolíme čo 
najlepšie a budeme pokračovať s hodno-
tami komunikácie, tolerancie, transparent-
nosti a spolupráce. Pretože spolu tvoríme a 
budujeme obec.
Na záver mi dovoľte popriať vám pohodo-
vé čítanie nového čísla Trnoveckých novín, 
ale zároveň krásne a pokojné prežitie sviat-
kov v kruhu svojich najbližších. Prežívajte 
spolu chvíle pokoja, lásky, spolupatričnos-
ti, nádeje a harmónie. 
Všetko dobré Vám prajem!
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce     
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Z ROKOVANIA OZ
26. januára 2022 sa v zasadačke Obecné-
ho úradu Trnovec nad Váhom konalo 25. za-
sadnutie obecného zastupiteľstva s jediným 
bodom programu, ktorým bolo podanie žia-
dosti o poskytnutie nenávratného finančné-
ho príspevku a schválenie spolufinancovania 
na projekt „Športová zóna s korčuliarskym 
oválom v Trnovci nad Váhom“. Cieľom pro-
jektu je vybudovať v areáli základnej školy 
športovú zónu s korčuliarskym oválom s klo-
penými dráhami, ktorý splní medzinárod-
né parametre , vznikne tu aj atletická dráha 
so striekaným tartanom, sektor na skok do 
diaľky s doskočiskom a dve petangové ih-
riská. Celková cena projektu je 258 414 Eur s 
DPH, spolufinancovanie je v sume 103 365,84 
Eur. Z tejto sumy sa vybuduje ovál a ostatné 
športoviská, ako aj mobiliár do areálu, teda 
lavičky, koše a osvetlenie. Zámerom je vytvo-
riť zo základnej školy a futbalového štadióna 
športovo-vzdelávacie centrum, prepojiť ho aj 
s workoutovým a multifunkčným ihriskom. 
Poslanci schválili spolufinancovanie projektu 
a PaedDr. Suba, PhD. navrhol osloviť part-
nerov pre tento projekt, aby sa aspoň polo-
vica nákladov vykryla z iných než vlastných 
zdrojov. 
26. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa uskutočnilo 7. februára 2022 a jedným z pr-
vých bodov programu bol zámer spoločnos-
ti Duslo, a. s. na modernizáciu linky UGL2. 
Zástupca spoločnosti Ing. Mako poslancom 
povedal, že samotná UGL vznikla z pôvod-
nej výrobne NPK, linka UGL bola uvedená 
do prevádzky v roku 1993 a dodnes je funkč-
ná. V tejto prevádzke sa vyrábali rôzne druhy 
hnojív, dnes sa už samotné NPK nevyrába a 
ostatné hnojivá podľa požiadaviek trhu. Fi-
lozofia tohto zámeru je v tom, že jestvujúca 
linka je morálne aj technologicky zastaraná, 
z hľadiska nákladov na údržbu a bezpečnosti 
a ochrany pri práci nie je rentabilné ju udr-
žiavať, preto spoločnosť Duslo rozhodla o 
potrebe nahradiť ju. Keď sa vybuduje UGL2, 
jestvujúca linka sa odstaví. Poslanci informá-
ciu vzali na vedomie.
Ďalším bodom bolo prerokovanie investič-
ného zámeru spoločnosti Branko, ktorá plá-
nuje využiť chátrajúci areál v katastri obce a 
zriadiť v ňom mäsovýrobu, ak dá obec klad-

né stanovisko k tomuto zámeru. V opačnom 
prípade bude objekt využívať ako liaheň mo-
riek, čo bolo aj pôvodné využitie tohto are-
álu. Zástupca spoločnosti Branko informo-
val, že výroba mäsových výrobkov by dala 
zmysel a využitie celého objektu a priniesla 
by aj pracovné príležitosti pre občanov. Po-
vedal, že v rámci ďalšieho rozvoja neplánujú 
rozširovať stavebné objekty ani kombinovať 
mäsovýroby s inými prevádzkami, to ani nie 
je zo zákona možné, lebo hygiena dá povole-
nie len na určitý typ výroby, ktorý sa nemôže 
kombinovať s inými. Aktuálne technológie 
sú sofistikované, ľudia, ktorí žijú v blízkos-
ti, nepocítia nepríjemné vedľajšie efekty ako 
pachy a pod. Všetky normy, ktoré prevádz-
ka musí splniť, či ide o likvidáciu odpadov 
a pod., budú dodržané, pretože nie je možné 
v takejto prevádzke tolerovať vznik patogé-
nov, salmonel a pod. Prednostka obecného 
úradu upozornila, že v tejto fáze je ťažké sa 
k zámeru vyjadrovať, už vôbec nie záväzne, 
poslanci môžu zámer len vziať na vedomie, 
stanovisko obce bude až následne po dodaní 
konkrétneho zámeru.
Správu o činnosti Obecnej polície Trnovec 
nad Váhom predniesol zástupca náčelníka 
Gabriel Résö, ktorý oboznámil poslancov o 
činnosti príslušníkov. Tí sa zaoberali došlými 
oznámeniami, prešetrovali skutky, ktorých 
bolo spolu 288. Za tieto skutky bolo uložených 
spolu 58 blokových pokút. Príslušníci konali 
v zmysle zákona o obecnej polície, zákona o 
priestupkoch, o cestnej premávke a ďalších 
zákonov. G. Réső podotkol, že sa zamerali 
predovšetkým na monitorovanie dynamickej 
dopravy v uliciach, ktorá ohrozuje všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Za priestupky 
v tejto oblasti uložili aj najviac pokút a situ-
áciu v doprave budú naďalej monitorovať. 
Na služobné vozidlo bola namontovaná ka-
mera, takže priestupcovia môžu byť priamo 
konfrontovaní. Niekoľko skutkov sa týkalo aj 
venčenia psov, priestupky boli voči platným 
pandemickým opatreniam, za prevádzkova-
nie taxislužieb. Veci riešia blokovou pokutou 
alebo prerokovaním priestupku. Obecná polí-
cia viackrát poskytla súčinnosť príslušníkom 
PZ v Šali, Močenku, mestskej polícii Šaľa, Ga-
lanta, ale aj obecnej polícii v Seliciach.
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Z ROKOVANIA OZ
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
obce si podalo osem organizácií a združení 
pôsobiacich na území obce. Všetky žiadosti 
boli prerokované v komisii finančnej, pod-
nikateľskej a nakladania s majetkom obce, 
ktorí navrhli poskytnúť každému žiadateľovi 
sumu rovnajúcu sa 73% požadovanej čiast-
ky. Poslanec PaedDr. Suba, PhD. požiadal o 
prehodnotenie tohto návrhu, ktorý by podľa 
neho mohol byť pre niektoré združenia likvi-
dačný, keďže by nemali dostatok prostried-
kov na svoje fungovanie. Poslanci sa zhodli 
aj na potrebe vypracovať nové Všeobecne zá-
väzné nariadenie o podmienkach poskytova-
nia dotácií z rozpočtu obce.
Obecná knižnica v Trnovci nad Váhom na 
základe návrhu metodickej návštevy vy-
pracovala návrh na vyradenie zastaraných, 
opotrebovaných a poškodených kníh a mul-
tiplikátov z knižného fondu. Vyraďovanie 
bude prebiehať vo viacerých etapách, v tejto 
prvej sa vyradilo 1304 kníh. Knižnica nemá 
priestory, aby sa mohli uchovávať knihy, kto-
ré si dlhé roky čitatelia nevypožičiavajú, kaž-
dý rok sa zakupujú nové tituly predovšet-
kým z dotácií, podľa toho, čo čitatelia pýtajú. 
Ak nebudeme pokrývať ich dopyt, čitateľov 
bude stále ubúdať, čo nie je dobrá cesta, ak 
len  knižnicu nechceme zatvoriť.
Manželia Svíboví požiadali o odkúpenie 
pozemku vo celkovej výmere 63 m3, keďže 
zistili, že časť rodinného domu a dvora majú 
postavenú na pozemku vo vlastníctve obce. 
Poslanci schválili zámer na predaj pozem-
ku spôsobom hodným osobitného zreteľa za 
cenu 10 Eur za meter štvorcový.
Diskusiu otvoril starosta obce informáciou o 
dobrovoľnej zbierke, ktorá slúžila na refun-
dáciu nákladov na reštaurovanie prícestnej 
sochy sv. Tekly. Rekonštrukcia stála 4.872 
Eur, v zbierke bola vyzbieraná suma 1.190,79 
Eur, z toho 1.000 Eur bolo poukázaných na 
účet, zvyšok bol vhodený do stacionárnej 
pokladničky. 
Ďalej informoval o zriadení výbehu pre psy, 
pôvodne mal byť na Robotníckej ulici, ale te-
raz by rád inicioval diskusiu s obyvateľmi a 
takýto výbeh umiestnil za bytovkou 502. Jed-
ná sa o nevyužívané obecné pozemky, ma-
jitelia bytov nemajú problém s takýmto vy-

užitím a jedna z obyvateliek by výbeh bola 
ochotná udržiavať. 
Zástupca starostu Ing. Hlavatý v svojom prí-
spevku poďakoval všetkým darcom, ktorí 
prispeli podľa svojich možností, ale najviac ho 
potešil dar pána Híreša v sume 500 Eur. Oce-
nil aj prácu reštaurátora, viackrát bol priebeh 
prác pozrieť so starostom aj kultúrnou refe-
rentkou, práce prebiehali po jednotlivých fá-
zach, ktoré boli na vysokej odbornej úrovni a 
výsledok je veľmi pekný. Obec určite plánuje 
pokračovať v spolupráci s týmto reštauráto-
rom. Pokiaľ ide o zbierku, tajne dúfal, že sa 
vyzbiera viac, ale na tom až tak nezáleží, je tu 
však priestor pre komisiu na ochranu pamia-
tok, aby popracovali na informovaní obča-
nov, že majú možnosť sa podieľať aj takto na 
zveľaďovaní obce. Teraz už len dúfa, že keď 
navrhne vyhlásiť ďalšiu dobrovoľnú zbierku, 
poslanci budú súhlasiť. Starosta doplnil, že 
tento rok máme v pláne rekonštruovať kríž 
obetiam moru a postupne pokračovať v ob-
nove pamätihodností každý rok. R. Hrabov-
ský navrhol urobiť revíziu územného plánu a 
prediskutovať zmeny v príslušných komuni-
káciách, podobne aj rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. 
PaedDr. Suba, PhD. informoval, že na zasad-
nutí komisie životného prostredia, dopravy, 
výstavby a poľnohospodárstva členovia dis-
kutovali o stromoch, spomínali hrušku rastú-
cu v extraviláne a nedávno vyschla, I. Me-
sárošová prišla s návrhom, ktorý sa aj jemu 
veľmi páčil. V obci je viacero starších stro-
mov, navrhol určiť, ktoré z nich si zaslúžia 
byť vyhlásené za chránené, prípadne urobiť k 
nim informačné tabule, aby sa v obci vytvoril 
súbor unikátnych bodov. Ďalej navrhol, aby 
starostovia obcí okresu vyvinuli iniciatívu 
a spýtali sa prednostu okresného úradu na 
smer, ktorým sa okres uberá. Starosta mu 
odpovedal, že je ochotný sám iniciovať ta-
kéto stretnutie, PaedDr. Suba, PhD. navrhol 
aj možnosť pozvať ho na zasadnutie zastu-
piteľstva. Hlavná kontrolórka informovala 
poslancov o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našom 
webovom sídle www.trnovecnadvahom.sk

I. Mesárošová  
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UGL2 v Duslo, a. s. Šaľa

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti UGL2 navr-
hovateľa Duslo, a. s. Šaľa bolo zvolané v zmysle zákona 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a uskutoč-
nilo sa 9. februára 2022 o 17.00 h. v Miestnom kultúrnom 
stredisku za dodržania pokynov Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva Nitra.
Verejné prerokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti zá-
stupcov navrhovateľa, spoločnosti Duslo, a. s. Šaľa a 
zástupcov obce Trnovec nad Váhom. Z verejnosti sa ne-
zúčastnil nikto, napriek tomu, že obyvatelia boli o kona-
ní verejného prerokovania informovaní prostredníctvom 
úradnej tabule, webového sídla obce aj miestneho roz-
hlasu. Verejné prerokovanie otvoril starosta obce Mgr. 
Berecz, ktorý pozdravil a privítal účastníkov verejného 
prerokovania. 
Zástupca navrhovateľa Ing. Mako prezentoval zámer, 
uviedol, že dôvodom na zriadenie UGL2 je zlý technický 
stav súčasnej univerzálnej granulačnej linky. Oboznámil 
prítomných s projektom, vysvetlil jeho účel, informoval o 
tom, ako ovplyvní životné prostredie. Povedal, že samot-
ná UGL vznikla z pôvodnej výrobne NPK, linka UGL bola 
uvedená do prevádzky v roku 1993 a dodnes je funkčná. 
Filozofia tohto zámeru je v tom, že jestvujúca linka je mo-

rálne aj technologicky zastaraná, z hľadiska nákladov na 
údržbu a bezpečnosti a ochrany pri práci nie je rentabilné 
ju udržiavať, preto spoločnosť Duslo rozhodla o potrebe 
nahradiť ju. Keď sa vybuduje UGL2, jestvujúca linka sa 
odstaví. Pokiaľ ide o novú linku, rozdiely nie sú veľké, 
ale technologicky je na celkom inej úrovni, lebo je povin-
nosť plniť najprísnejšie súčasné normy a využívať BAT 
technológie. Samozrejme, dôležité je znižovanie vplyvov 
na životné prostredie, znižovanie emisií, predovšetkým 
amoniaku a tuhých znečisťujúcich látok. 
Starosta obce poďakoval Ing. Makovi za prezentáciu a 
konštatoval, že všetci, ktorí sa na dnešnom verejnom 
prerokovaní zúčastňujú, o zámere už diskutovali, pretože 
Ing. Mako ako zástupca navrhovateľa, spoločnosti Duslo, 
a. s. Šaľa, sa v pondelok, 7. 2. 2022 zúčastnil na pozvanie 
poslancov zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci 
nad Váhom. Keďže všetci prítomní sú zástupcami navr-
hovateľa, resp. predstaviteľmi samosprávy a zamestnan-
cami úradu, ktorí boli na tomto zasadnutí prítomní, ich 
otázky už boli na zasadnutí zodpovedané. Nikto z nich 
doplňujúcu otázku nemal.
Starosta obce následne so súhlasom zástupcov navrho-
vateľa ukončil verejné prerokovanie a poďakoval všet-
kým zúčastneným.
I. Mesárošová

Marec – mesiac knihy
Podľa štatistík zhruba 40% populácie na Slo-
vensku tvoria ľudia, ktorí sú aktívnymi čitateľ-
mi. To, čo dnes pokladáme za samozrejmosť, 
schopnosť čítať, bolo kedysi dostupné len pre 
niektoré vrstvy obyvateľov. Knihy vlastnili 
tiež len tí najmajetnejší a 
prvé knihy slúžili predo-
všetkým na šírenie nábo-
ženskej viery. V priebehu 
storočí sa však knihy a 
knižnice stali symbolom 
vzdelania a kultúry.
V Trnovci nad Váhom bola 
založená knižnica v roku 
1924. Na nákup kníh vtedy 
odhlasovalo obecné zastu-
piteľstvo sumu 1000 korún 
československých. V tomto istom roku bola 
založená aj knižnica Slovenskej besedy a na 
návrh miestneho notára sa napokon obe kniž-
nice zlúčili. 
Zachovala sa aj informácia, že v roku 1946 bolo 
v knižnici k dispozícii 232 kníh. V tomto obdo-
bí, po skončení druhej svetovej vojny, narastali 
aj snahy o to, aby sa obyvateľstvo vzdelávalo. 

Preto knižnica bola označená tabuľkou a zača-
li sa usporadúvať čitateľské večierky. V roku 
1948 bola trnovecká knižnica najväčšia v okre-
se, pokiaľ ide o počet kníh. V roku 1958 bolo v 
knižnici už 1 965 kníh, ale len málo z nich bolo 
pre deti a mládež. 

Dnes je situácia celkom 
iná, v obecnej knižnici je 
viac než desaťtisíc zväz-
kov, ale môžeme smutne 
konštatovať, že počet či-
tateľov každoročne klesá, 
na čom sa okrem iných 
faktorov podpísala aj pan-
démia. 
Obecná knižnica Trnovec 
nad Váhom pravidelne 
dopĺňa svoj fond vďaka 

podpore samosprávy obce a vďaka výzvam, 
do ktorých sa zapájame. Zostáva nám len 
dúfať, že aj vďaka každoročným návštevám 
počas mesiaca knihy si najmä deti cestu do 
knižnice nájdu znova. Veď každá kniha pred 
svojím čitateľom otvára cestu plnú dobrodruž-
stiev a nových príbehov.
I. Mesárošová
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Spoločenská rubrika

  Blahoželáme jubilantom

  Nataša Kotrba
  Oľga Baloghová
  Alexander Gyulai
  Alžbeta Kružlíková
  Ing. Ján Hrabovský
  Gabriela Bujdošová
  Helena Bahorecová
  Zoltán Čelitkó
  Klára Pallerová
  Alžbeta Lakatošová
  Priska Felsöová
  Ján Patyi
  Helena Tóthová
  Peter Mikláš
  Klára Keselyová
  Alžbeta Gašparíková
  Zita Vinczeová
  Irena Ladičová
  Valéria Dobročková
  
  Narodili sa

  Denis Eugen Farkaš
  Marek Šopor
  Nina Švantnerová
  Jasmína Tóth
  Natália Rudická
  
  Uzavretie manželstva

  Ing. Gabriel Takács a Veronika Strnisková
  Viktória Rakovičová a Adrián Šuraba
 
  Opustili nás

 Eugen Lévai, 86-ročný
  Etela Lévaiová, 80-ročná
  Irena Farkašová, 86-ročná
  Dezider Nagy, 68-ročný
  Alžbeta Kráčalová, 86-ročná
  Edita Vaníková, 59-ročná
  Štefan Kysučan, 71-ročný
  Alžbeta Danielová, 89-ročná
  Irena Kolečániová, 80-ročná
  Helena Mackyová, 73-ročná
  Margita Múdriková, 70-ročná
  Dezider Vágo, 86-ročný
  Brigita Frivoltová, 91-ročná

Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu 
sochy sv. Tekly

V dňoch 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021 sa konala dobrovoľná 
zbierka, ktorú Obec Trnovec nad Váhom vyhlásila v zmysle 
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
č. 241/2021. Výťažok dobrovoľnej zbierky v sume 1.190,79 
Eur bol použitý na refundáciu nákladov vynaložených na 
rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly nachádzajúcej sa v 
extraviláne našej obce.
Chceme sa poďakovať všet-
kým, ktorí do zbierky prispeli 
a súhlasili so zverejnením v 
obecných novinách. 
Ďakujeme darcom:

Ing. Monika Ábrahámová
Mgr. Oliver Berecz
Mgr. Juraj Boženík a Mgr. 
Soňa Boženíková
Ing. Peter Gašpierik
Rozália Hambalková
Juraj Híreš
Ing. Jaroslav Hlavatý a Irena  Hlavatá
PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá
Anton Klincko a PaedDr. Eva Klincková
PaedDr. Adriána Kupková
Pavol Marček
Helena Molnárová
Dávid Pernický
Imrich Timár
Obec Trnovec nad Váhom
Ďakujeme aj ostatným darcom, ktorí si priali zostať 
anonymní.                                           I. Mesárošová 

Dňa 9. februára 2022 
sme sa dozvedeli smut-
nú správu. 
Vo veku 82 rokov náhle 
zomrel JUDr. Eduard 
Kukan, trojnásobný 
minister zahraničných 
vecí, bývalý poslanec 
Národnej rady SR a 
Európskeho parlamen-
tu. 
JUDr. Eduard Kukan 
bol rodákom z Horné-
ho Jatova. 
Česť jeho pamiatke!

I. Mesárošová
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

výmena dlažby pred vchodom do MKS

oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

úprava dlažby na futb alovom štadióne pri bufete

ale aj blahoželanie pracovníčkam úseku k MDŽ 
 vedúci úseku TVZaOH Boris Adámek    

Zo školského zápisníka...
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Veselá zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačko-
vých špecialít a smažených šišiek.
Fašiangy boli od nepamäti symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v 
podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Viactýždňový sviatok začínal 
sviatkom Troch kráľov a končil o polnoci pred Popolcovou stredou. Toto 
obdobie predchádzalo štyridsiatim dňom pôstneho obdobia pred Veľkou 
nocou, kedy sa má upustiť od požívania mäsa. Fašiangy boli a sú akým-
si veselým spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím 
predveľkonočným.
A keďže sme si posledné roky veľa veselosti neužili, rozhodli sme sa na-
šim žiakom usporiadať poriadne zábavný deň pred jarnými prázdninami 

a zároveň im tak 
ukázať, ako vy-
zerá taký tradičný 
fašiangový sprie-
vod so všetkým, 
čo k nemu patrí.
Deň začal pre 
žiakov vyučova-
ním v maskách, 
kedy prišiel každý 
preoblečený za 
svojho obľúbené-
ho hrdinu či roz-

právkovú postavičku. Nezaostávali ani pani učiteľky a veselé vyučovanie 
sa mohlo začať. Počas poslednej vyučovacej hodiny sme sa zhromaždili 
na školskom dvore. Pani riaditeľka všetkých privítala a vysvetlila, čo sa 
bude diať. Za sprievodu veselých fašiangových piesní sme sa spoločne 
pustili na miesto určenia. Nechýbala basa naložená na káričke, preoble-
čený pán farár, plačky, staré babky, cigánky a z dobrôt voňavé fánky či 
zabíjačkové špeciality, ktoré niesli starší žiaci. Vonku boli pre žiakov pri-
pravené zábavné fotokútiky a občerstvenie, ktoré rozdávali pani učiteľky. 
Žiaci si vypočuli tradičné fašiangové prekáračky v podaní starších žiakov 
a tradičný obrad pochovávania basy. Ten bol ozvláštnený tým, že na-

miesto basy, ktorá 
sa symbolicky po-
chováva na celé 
obdobie pôstu, 
my  sme pocho-
vali koronavírus, 
ktorý nám posled-
né obdobie zne-
príjemňoval život, 
zabraňoval stre-
távať sa s blízky-
mi a sláviť spolu 
sviatky. Spoločne 

sme tak vyjadrili nádej, aby sa koronavírus už nikdy nevrátil. Na záver 
sme si spoločne zatancovali a zaspievali slovenské ľudové piesne a jar-
né prázdniny sa mohli začať.   
Mgr. Mária Pešková              
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Zbierka potravín pre Ukrajinu

Vojnový konflikt na susednej Ukrajine sa nás 
všetkých bytostne dotýka, veď ide o vojnu rela-
tívne blízko od nás. Netreba riešiť, kto konflikt 

v y v o l a l , 
doplácajú 
naň oby-
čajní ľu-
dia. Ľudia 
ako my 
sa zrazu 
ocitli bez 
s t r e c h y 
nad hla-
vou, ute-

kajú len s pár vecami a potrebujú pomoc. Ne-
zostali sme bokom a už v piatok, 25. februára 
2022 Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s 
Obcou Trnovec nad Váhom vyhlásili zbierku 
potravín na pomoc utečencom z Ukrajiny. Pô-
vodne mala táto zbierka skončiť 2. marca, ale 
boli sme nútení ju zrušiť už o deň skôr, lebo 
naši obyvatelia dokázali, že majú skutočne 
srdcia na pravom mieste. Prispeli všetkým po-
trebným a napokon bola zasadačka obecného 
úradu plná detských plienok, sušeného doj-

čenského mlieka, hygienických potrieb, kek-
sov, paštét, minerálnej vody a detskej výživy. 
Pridali sa aj obyvatelia obce Gáň, ktorí výťažok 
svojej zbierky odovzdali na našom úrade.
Hoci pôvodne sme boli dohodnutí s Červeným 
krížom Nitra, ktorý si mal potraviny a ostatné 
potreby prevziať, podobne ako v našej obci sa 
zomkli ľudia po celom Slovensku a sklady za 
pár dní boli preplnené. Dohodli sme sa preto s 
okresnou koordinátorkou PaedDr. Lehotskou, 
PhD. a 
odovzdali 
sme všet-
ky vyzbie-
rané pro-
dukty do 
Kultúrne-
ho domu 
Veča, od-
kiaľ sa 
budú ďa-
lej distri-
buovať. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí 
do našej zbierky prispeli a dúfajme, že ďalšia 
potravinová a materiálna pomoc už nebude 
potrebná.                   I. Mesárošová

Dobrovoľný hasičský zbor Trnovec nad 
Váhom sa obracia na obyvateľov so žiadosťou 
o pomoc! Vyzerá to tak, že v našej obci sa všet-
ky doklady a predmety dokumentujúce minu-
losť nenávratne stratili. Dobrovoľný hasičský 
zbor je najstarším spolkom v našej obci. V roku 
2024 si pripomenieme 150. výročie jeho zalo-
ženia. pátra- me preto 
po všetkom, čo sa 
týka Dobro- voľného 
h a s i č s k é h o zboru a 
jeho pred- chodcov, 
teda aj dobro- voľných 
požiarnikov. P o k i a ľ 
máte aké- k o ľ v e k 
dokumenty, predme-
ty či fotogra- fie spoje-
né s touto organizáciou, prípadne so starou bu-
dovou požiarnej zbrojnice v našej obci, prosíme 
o ich zapožičanie alebo v prípade fotografií a 
dokumentov ich naskenovanie a zaslanie na 
e-mailovú adresu kniznica@trnovecnadvahom.
sk
Všetkým srdečne ďakujeme. 
T. Barczi         
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Hornojatovčania opäť nesklamali
Medzi málo objektmi, ktoré sa v Hornom 
Jatove zachovali, je aj kostolík postavený 
v osemnástom storočí. Zub času poznačil 
aj jeho strechu, ktorá vyžadovala  opravu. 
Kostolík nemá vlastníka. My, členovia Ob-
čianskeho združenia Hornojatovčan sme 
nechceli dopustiť, aby schátral. Rozhodli 
sme sa opraviť strechu. 
Oslovili sme Obecný úrad 
v Trnovci nad Váhom 
ako aj miestnu rímskoka-
tolícku farnosť o finančnú 
podporu. Zároveň sme 
požiadali rodákov z Hor-
ného Jatova a Kľučiarne 
o finančné dary. Odbor-
níci posúdili rozsah po-
trebných opráv. Celková 
cena diela podľa víťaznej 
ponuky bola 10 425 EUR. Na opravu obec 
prispela sumou 1000 EUR, Rímskokato-
lícka cirkev Trnovec nad Váhom sumou 
3500 EUR. Finančné dary od rodákov a 
priaznivcov činili 6000 EUR. Občianske 

združenie Hornojatovčan prebralo na seba 
zodpovednosť za úspešnú realizáciu diela. 
Organizačne sa na tom podieľali  predse-
da združenia Peter Gomboš , podpredse-
da Daniel Kňažko, ako aj ostatní členovia 
výboru. Dodávateľom bola firma Štefana 
Sklenára z Trnovca nad Váhom, ktorému 
ďakujeme za kvalitne odvedenú prácu. 

OZ Hornojatovčan ďa-
kuje starostovi obce Mgr. 
Oliverovi Bereczovi a 
poslancom Obecného 
zastupiteľstva v Trnovci 
nad Váhom ako i pánovi 
farárovi Mgr. Vladimíro-
vi Šimunekovi, správco-
vi farnosti Trnovec nad 
Váhom. Zároveň úprim-
ne ďakujeme rodákom, 
obyvateľom ako i všet-

kým ľuďom, ktorí finančne prispeli a tak sa 
spolupodieľali na oprave nášho kostolíka. 
Aj vďaka Vám  sme pomohli zachovať túto 
dominantu Horného Jatova pre budúce ge-
nerácie.               Mgr. Nikoleta Vargová 

Zo života 
Základnej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska
Tak isto ako celý svet, celá naša spoločnosť 
aj naša organizácia 
bola celé mesiace, 
nekonečné týždne 
poznačená obme-
dzeniami súvisiaci-
mi s vírusovou pan-
démiou. Zrušili sa 
naše pondelňajšie 
stretávania sa v klu-
be dôchodcov a tiež 
všetky naše pripra-
vované a naplánova-
né akcie. 
Prichádzajúcou jarou  tohto roku konečne 
nastalo uvoľnenie prísnych opatrení a my 
sme sa konečne začali stretávať a rozvíjať 
svoje aktivity. Prvou našou spoločnou ak-

ciou bola návšteva divadelného predsta-
venia v Nitre pod názvom „Vlastníci“. Po-
kračovali sme stretnutím členiek výboru a 
potom 14. marca prvým stretnutím senio-

rov v klube dôchod-
cov. 
Naši členovia sa 
už nevedeli doč-
kať a boli nadšení 
s otvorením klubu. 
Predložili sme nový 
plán činnosti v tom-
to roku, v ktorom 
je zopár pekných 
podujatí. 
Dúfame však, že 
táto pre nás všet-

kých zložitá doba čoskoro pominie a my 
sa budeme môcť stretávať a rozvíjať svoje 
aktivity.

J. Hečová
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Westernové tituly šampióna putovali 
do Trnovca nad Váhom

Ema Dudonová je už veľa rokov vlajkovou 
loďou voltížneho klubu FARAO. Môže sa pý-
šiť národnými i medzinárodnými úspechmi 
(víťazka svetového pohára za účasti 9 krajín).
Okrem voltížnych tréningov, ktoré sú nároč-
né nielen z hľadiska koordinácie s koňom, 
ale aj tvrdej gymnastickej prípravy, stíha aj 
tréningy so svojím 
westernovým štvor-
nohým kamarátom 
Little Gold Powerom. 
V sezóne 2021 začali 
vo westerne bravúrne 
na pretekoch v Galan-
te a pokračovali super 
výkonmi v Nemšovej. 
Na voltížnych prete-
koch v Šali si vybojo-
vala Ema striebornú 
medailu v kategórii 
skupín. Rozbehnutú 
šnúru víťazstiev im prekazili vážne zdravotné 
problémy koňa aj Emky. Ako vraví trénerka a 
matka v jednom Vladimíra Lenčéšová: V pod-
state sme v slede pár dní riešili rozťatú šľachu 
westernového koňa a opuchy u voltížneho 
koňa, na ktorom trénuje Emka. Keď sa pridru-
žili ešte nevyliečiteľné deformity chrbta Emky, 
na ktoré nám odporučili lekári rok absolútne 
bez pohybu, vedeli sme že musíme spomaliť 
a nehnať sa za víťazstvami. Naším hlavným 
cieľom bolo dostať Emku aj kone do pohody 
psychickej aj fyzickej. Po polroku skoro kaž-

dodenných konzultácii, vyšetrení a ošetrení 
najlepšími slovenskými ortopedickými kapa-
citami a veterinármi sme skúsili pomaly začí-
nať odznovu. Emka je veľmi húževnaté dieťa a 
u lekárov si vybojovala aspoň povolenie jazdiť 
v sedle, bohužiaľ, gymnastické tréningy nám 
lekári neodporučili ďalší rok. O to viac ener-
gie dávala Emka do westernových tréningov. 
Na konci sezóny sa stihla s Little Gold Powe-

rom zúčastniť prete-
kov v Galante, kde v 
zmiešanej konkuren-
cii juniorov a senio-
rov obsadila 1.miesto 
v polle bendingu a 
2.miesto v barel race. 
Po ťažkej sezóne nás 
veľmi príjemne pre-
kvapilo, keď nás v ja-
nuári kontaktovali zo 
Slovenskej asociácie 
westernového jazde-
nia a rodea, že nás po-

zývajú na gala večer ktorý sa bude konať 26.2. 
na Ranči 13 v Nemšovej, nakoľko Emka síce 
štartovala len na troch pretekoch, ale s taký-
mi výkonmi, že po sčítaní bodov sa stala nie-
len HIGHT POINT CHAMPION 2021 , ale aj 
ALL AROUND CHAMPION SPEED 2021. Aj 
jej kôň Litlle Gold Power si odniesol titul Kôň 
roka 2021.
Dúfame, že sezóna 2022 bude bez zdravot-
ných komplikácii a Emka aj s koňom potvrdia 
opäť svoje tituly.
Vladimíra Lenčéšová

OZ HORNOJATOVČAN 
oznamuje rodákom a dlhodobým 
obyvateľom Horného Jatova a Kľu-
čiarne, že pripravujeme 
5. stretnutie Hornojatovčanov 

a Kľučiarčanov, 
ktoré sa uskutoční 2. júla 2022 v Hor-
nom Jatove. 
Predbežný záujem môžete oznámiť 
členom občianskeho združenia Ing. 
Danielovi Kňažkovi, tel. 0915 496 400 
a Mgr. Nikolete Vargovej, tel. 0903 
593 681. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Mgr. Nikoleta Vargová
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Zima a začiatok jari 
v našich revíroch

Kolegovia rybári , naši podporovatelia, fa-
núšikovia aj ostatní spoluobčania! Tak ako 
vždy, aj v tomto období rôznych obmedze-

ní vám opäť na stránkach Trnoveckých no-
vín prinášame informácie o našej činnosti 
počas uplynulých mesiacov.
Začiatok roka je spojený s odovzdávaním  
vyplnených povolení na lov, štatistické 
zhodnotenie uplynulého roka, čo sa úlov-
kov týka a vydávaním nových povolení na 
lov na tento rok.
Vydávanie povolení vzhľadom na stále 
pretrvávajúcu pandemickú situáciu je vy-
riešené tak, aby sa čo najviac a len na ne-
vyhnutný čas  obmedzil osobný kontakt. 
Vďaka  hospodárovi p. Tomášovi Gyepe-
sovi  prebieha výdaj povolení bez problé-
mov a podľa možností sa prispôsobuje po-
žiadavkám našich 
členov.
Za posledné roky 
sme si už akosi 
zvykli na pomerne 
mierne zimy, kedy 
už vodné plochy sú-
visle zamŕzajú len 
na krátke obdobia, 
čo umožňuje veno-
vať sa svojmu ko-
níčku aj v zimných 
mesiacoch.
Ubudla nám starosť s vysekávaním otvo-

rov v ľade, ale pribudne možno starosť s 
jarnými chorobami.
Ďalším nežiadúcim faktorom miernej 
zimy je zvýšený predačný tlak kormorá-
na veľkého, ktorého množstvá sa opäť pri 
monitorovaní v januári zvýšili a v nami 
monitorovanom úseku od železničného 
mosta po Sebes sme registrovali viac ako 
120 ks. Po predchádzajúcom dvojročnom 
zákaze plašenia a lovenia kormorána veľ-
kého Ministerstvo životného prostredia 
vyhovelo požiadavke Rady SRZ Žilina a 
vydalo koncom decembra 2021 rozhodnu-
tie, ktorým sa povoľuje plašenie a lov za 
stanovených podmienok  a v stanovenom 
čase na obdobie piatich rokov. 
Keďže ako rybári nemáme výkon práva 
poľovníctva, MsO SRZ Šaľa uzavrela s 

poľovníckymi organizáciami, ktoré majú 
svoje lovné revíry aj na pobreží našich 

rybárskych revírov 
zmluvy, na základe 
ktorých sa do 28. 2. 
mohlo vykonávať 
plašenie a lov.
Aj touto cestou ďa-
kujeme poľovníckej 
organizácii DUR-
MUTZ  a jej členom, 
ktorí nám s týmto 
našim problémom  
pomohli a aktívne sa 
zapojili do plašenia 

a odstrelu. Podľa časových a poveternost-
ných podmienok pravidelne vykonávali 
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pokračovanie zo str. 10
túto činnosť a aj keď bolo ulovených len 8 
ks, po niekoľkodňovom opakovaní sa kor-
morány presunuli na iné lokality a nevra-
cali sa už ani na nocoviská, kde ich bolo 
predtým niekoľko desiatok kusov.
Poveternostné podmienky nám dovoli-
li začať aj s brigádnickou 
činnosťou na našich lov-
ných revíroch.
Prvou tohtoročnou činnos-
ťou bola strojová úprava 
krovinatého porastu po-
brežia lovného revíru (LR) 
Mŕtve rameno Vízallás, na 
ktorú sme podali žiadosť 
na Okresný úrad, odbor 
starostlivosti o životné 
prostredie ešte v septem-
bri minulého roka a po 
vybavení všetkých súhla-
sov dotknutých strán sme  
v polovici januára 2022 
obdržali právoplatné roz-
hodnutie. 10.2 sa vykonala 
táto úprava tak, aby sa obmedzilo poško-
dzovanie poľnohospodárskych kultúr su-
sediacich s pobrežím a  zvýšil sa komfort 
pri parkovaní aut a pri love.
Ďalšou činnosťou bola následná brigáda 

na LR -  Mŕtve rameno Amerika III, kde sa 
vykosilo pobrežie od porastu trstiny a pál-
ky a odstránili sa zvyšky stromov, ktoré 
vyhrýzli bobri, ktorí sa tu objavili koncom 
roka a spôsobili zničenie a poškodenie via-

cerých stromov.
19.2. sa po dažďoch a čiastočnom topení 
ľadu v severnom povodí Váhu podarilo 
čiastočne napustiť vodu do LR Mŕtve ra-
meno Amerika III. Dúfame, že  množstvo 
snehu po roztopení umožní napustiť vodu 
tak, aby sme počas sezóny nemali prob-

lém s nedostatkom vody v 
tomto revíri.
Podrobnejšie si môžete o 
týchto aktivitách prečítať 
na našom webe  www.
srztrnovec.sk. Tu si môže-
te prečítať a príspevok o 
Odkalisku Amerika Dusla 
a.s ako o mieste, kde žije, 
hniezdi a cez ktoré migruje 
až 165 druhov vtákov. Za 
odborný článok do tohto 
príspevku ďakujeme zoo-
lógovi Správy CHKO Du-
najské luhy Mgr. Jozefovi 
Lengyelovi, PhD.
V nastávajúcom obdo-
bí nás ešte čaká vápnenie  

revírov a upratanie chovného revíru Hli-
nisko Vermek a rybárskeho domu a jarné 
zarybnenie.
Pri čítaní tohto príspevku budeme mať 
už pravdepodobne po členskej schôdzi. 
Nakoľko je tento rok volebným, súčasťou 
schôdze budú aj voľby do výboru obvod-
nej organizácie. Informácie zo schôdze 
prinesieme na facebookovej stránke a web 
stránke.
Záverom ďakujeme všetkým, ktorí sa už 
od začiatku roka aktívne zapojili do čin-
nosti a žiadame aj ostatných členov, aby sa 
aktívne zapojili do činnosti a prispeli tak 
k vylepšovaniu a skrášľovaniu okolia na-
šich revírov, aby sme sa po otvorení sezó-
ny mohli nerušene venovať svojej záľube, 
hoci aj potom bude potrebné vykonať 
množstvo práce počas roka.

Výbor Obvodnej organizácie 
SRZ Trnovec nad Váhom                             
PETROV ZDAR      
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Vážení fanúšiko-
via FK Dynamo, A 
tím začal prípravu v pl-
nom nasadení a s viace-
rými posilami. Vrátili sa 
k nám Samko Čapičík a 
Dušan Sklenár. Okrem 
navrátilcov nás posilnili: 
Adam Lenčéš (H. Kráľo-
vá), Juraj Hanák (Moče-
nok) a Denis Tóth (Vlča-
ny). 
Máme za sebou veľ-
mi kvalitné prípravné 
stretnutia. Bohužiaľ, aj 
medzi nás počas zimnej 
prípravy zavítala pandé-
mia, našťastie sme všetci 
už zdraví a odhodlaní 
súťažiť. 
Generálka s Rišňovcami 
(5.liga) – sa podarila na 
výbornú (3:1) a taktiež 

prvý majstrovský zápas 
v Žitavanoch – výhra 
(0:2). Tím U19 začal tak-
tiež prípravné obdobie, 
avšak chlapci musia po-
pracovať ešte na väčšej 
tréningovej účasti. 
Káder zatiaľ ostáva bezo 
zmien. Pred začiatkom 
sezóny sme sa postarali 
o úpravu hracej plochy 
– vertikutáciou a valco-
vaním. 
Veríme, že všetko je dob-
re pripravené na úspeš-
nú jarnú časť. Držte nám 
palce! 
Obecnému úradu záro-
veň ďakujeme za poskyt-
nutú dotáciu a výmenu 
dlažby v priestoroch 
bufetu.  
FK Dynamo Trnovec nad 
Váhom
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok, 

A vezércikk írásánál mindig azon gon-
dolkodom, hogyan is kezdjem, milyen 
gondolatokat adjak át. A puszta tények 
közlésére koncentrálni nem lenne helyes. 
Minden kezdet nehéz, így az írásnál is 
nehezen születnek meg az első gondola-
tok.  Minden vezércikknél azt gondolom, 
hogy pozitívan fogom kezdeni. A kor, 
amelyben élünk, viszont bonyolult, a 
pandémia következtében két nehéz évet 
éltünk meg. Azt hittük, már szabadon fel-
lélegezhetünk és visszatérhetünk a meg-
szokott kerékvágásba. Mi, a hivatalban is 
olyan projektekbe kezdtünk, melyekkel a 
pandémia miatt várni kellett a megfelelő 
alkalomra. Az óvoda további osztállyal 
való bővítéséről, a tűzoltószertár építésé-
ről, az öreg plébánia rekonstrukciójáról, 
az alapiskola korcsolyapályájáról, a kul-
túrház belső terének rekonstrukciójáról 
van szó. 
Az átélt időszak együttműködésre, tole-
ranciára, reménykedésre kellett tanítson. 
De sajnos néha elmulasztottuk az adódó 
alkalmakat. Február 24-e, amikor a ször-
nyű hírre ébredtünk, arra emlékeztetett, 
hogy épp ezek az értékek a legfontosab-
bak, s újból meg kell említeni őket. Nem, 
nem fogom oldani a konfliktust és a ne-
gatív dolgokat. De a közelgő ünnep, a 
feltámadás alkalmából szólni kell róluk 
és magunkévá tenni. Nézzünk a múltba, 
mondjuk el, mi volt a jó, mi a rossz. A 
rosszat nem szabad feledni, de gondola-
tainknak a jó dolgokra kell összpontosí-
taniuk. És épp a közelgő ünnep kapcsán 
támasztjuk fel magunkban a reményt, 
szeretetet, megértést és a pozitív kom-
munikációt, hogy ne engedjük ennek a 
nehéz kornak, hogy szétrombolja ideál-
jainkat, melyek felemelnének bennünket.
Ahogy ezek az értékek formálják magát 
az embert, úgy alakítják át a társadalmat 
is, amelyben él, a községet, ahol lakik. Az 
utóbbi három évben együtt bebizonyí-

tottuk, hogy toleranciával, kommuniká-
cióval és főleg együttműködéssel előbb-
re tudunk jutni. Példaként említhetjük a 
Szélső utca, Vági utca, Jatai utca, Újvári 
utca, Nitrai utca stb.  lakóival való rend-
szeres találkozásokat. Tudatosítjuk, hogy 
mindegyikük véleményének megvan a 
maga értéke, és érdemes meghallgatni, 
ezért is áll mindegyikük előtt mindig nyit-
va az ajtóm. A vélemények nem minden 
esetben találkoznak, de itt jön el a kom-
munikáció és a kompromisszum ideje.
És éppen ez lenne a küldetés, hogyan 
éljük túl ezt az időszakot. Kommuniká-
cióval, kompromisszummal és főként 
toleranciával. Egyszer az Auschwitz-Bir-
kenau koncentrációs táborban tett láto-
gatás alkalmával felkeltette a figyelme-
met egy tábla, melyen ez állt: „Az ember 
megkérdezte, hol volt Isten? Isten meg-
kérdezte, hol volt az ember”.
Épp ez a gondolat lehet a jelen napjai-
nak központi gondolata. Mivel szabad 
akaratot kaptunk, rajtunk áll, hogy bá-
nunk vele. Képesek vagyunk-e gyönyörű 
dolgokat alkotni, vagy szörnyűségeket, 
rajtunk áll, hogy döntünk. 3 éve épp az 
ideálokat igyekszem prezentálni, melye-
ket fent már említettem, s ezek csodálatos 
dolgok létrehozására sarkallnak.
Ebben az évben helyhatósági, s egyben 
megyei választások is várnak ránk. Eze-
ken a választásokon tűzzük ki az irányt, 
melyet kerületünk és községünk választ. 
Hiszem, hogy közösen a legjobban dön-
tünk, s együtt haladhatunk a kommuni-
kációs értékek, tolerancia, áttekinthetőség 
és együttműködés útján. Hiszen együtt 
alkotjuk s építjük községünket.
Végezetül engedjék meg, hogy lapunk-
hoz, a Tornóci Újsághoz kellemes olva-
sást kívánjak, s ehhez békés, boldog ün-
nepeket szeretteik körében. Élvezzék ki 
békében, harmóniával telve ezeket a pil-
lanatokat! Minden jót kívánok!
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármestere
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A képviselőtestület ülése
2022. január 26-án a Tornóci Községi Hiva-
tal üléstermében sor került a helyi képviselő-
testület 25. ülésére, melynek egy program-
pontja volt: a vissza nem térítendő pénzügyi 
hozzájárulásra irányuló kérvény beadása és 
a „Sportzóna korcsolyapályával Tornócon” 
projekt társfinanszírozásának elfogadása. A 
projekt célja az alapiskola területén egy kor-
csolyapálya létrehozása, mely a nemzetközi 
paramétereknek is megfelel, lesz itt atléti-
kai tartánpálya, távolugró szektor és két pe-
tang-pálya is. A projekt ára 258 414 euró hoz-
záadott-érték adóval (DPH) együtt, az önrész 
103 365,84 euró lenne. Ebből épül meg az ún. 
ovál és a többi sportpálya, az areál berende-
zése, tehát a padok, kosarak, és a világítás. A 
terv az alapiskolából és a sportstadionból egy 
sport-művelődési centrum létrehozása, s en-
nek összekötése egy workout és multifunk-
ciós játszótérrel. A képviselők elfogadták a 
projekt társfinanszírozását és PaedDr. Suba, 
PhD javasolta,  hogy szólítsanak meg partne-
reket erre a projektre, így legalább a költsé-
gek felét másból, mint saját forrásból tudják 
fedezni.
A képviselőtestület 26. ülése 2022. feb-
ruár 7-én volt, az első programpontok egyike 
a Duslo a.s, UGL 2 granulátorának moderni-
zálására vonatkozott. A társaság képviselője, 
Ing. Mako elmondta a képviselőknek, hogy 
az eredeti UGL az NPK gyártórészlegben 
jött létre, 1993-ban helyezték üzembe, s máig 
funkcionál. Ezen a részlegen különféle műt-
rágyákat állítottak elő, ma az NPK-t már nem 
gyártják, más műtrágyát pedig a piac igényei 
alapján gyártanak. A jelenlegi granulátor 
erkölcsileg és műszakilag is elavult, a kar-
bantartásra és munkabiztonsági előírásokra 
fordítandó költségeket tekintve nem rentábi-
lis a fenntartása, ezért a Duslo úgy döntött, 
lecseréli. Ha megépül az UGL2, a jelenlegit 
leállítják. A képviselők tudomásul vették az 
információt.
További pont a Branko invesztíciós szándéka 
volt, mely szeretné kihasználni a falu katasz-
terében fekvő létesítményét, és húsfeldolgo-
zót létrehozni benne, ha a község is támogatja. 
Ellenkező esetben az objektum pulykakeltető 
lesz, mint eredetileg is volt. A Branko arról 
tájékoztatott, hogy a hústermékek gyártása 

értelmet adna az egész objektum kihaszná-
lásának és munkalehetőségeket teremtene a 
lakosság számára. Elmondta, hogy a további 
fejlesztés során nem tervezik a hozzáépítést, 
sem a húsfeldolgozó más üzemrészlegekkel 
való kombinálását, ez törvényileg nem is le-
hetséges, mert a higiéna egy bizonyos gyár-
tótípusra ad csak engedélyt, mely mással 
nem kombinálható. Az aktuális technológiák 
kifinomultak, a közelben lévő emberek nem 
éreznek semmilyen kellemetlen hatásokat, 
pl. bűzt stb. Az üzemrészleg minden kötelező 
normát betart, legyen az a hulladék likvidá-
lása és hasonlók, hiszen egy ilyen üzemben 
nem lehet tolerálni a mérgező, káros anya-
gok, pl. szalmonella keletkezését. A község 
elöljárója arra figyelmeztetett, hogy ebben a 
fázisban nehéz véleményt mondani a terve-
zettel kapcsolatban, főleg nem kötelező jel-
leggel, a képviselők csak tudomásul vehetik 
ezt a szándékot, a község álláspontja a konk-
rét tervezet beadása után születik majd meg.
A Tornóci Községi Rendőrség (KR) tevé-
kenységéről szóló jelentést annak parancs-
nokhelyettese, Gabriel Réső terjesztette elő, 
aki ismertette a tagok tevékenységét. Ők 
foglalkoztak a beérkezett jelentésekkel, ki-
vizsgálták a kihágásokat, szabálysértéseket, 
összesen 288-at. Ezekért 58 esetben róttak ki 
pénzbeli büntetést. A tagok a KR törvénye, a 
közlekedési törvény és egyéb törvények ér-
telmében jártak el. Réső úr elmondta, hogy 
elsősorban az utcákon folyó dinamikus köz-
lekedés monitorozásra koncentráltak, mely 
veszélyezteti a közúti közlekedés résztvevő-
it. E téren rótták ki a kihágásokért a legtöbb 
büntetést, s a közlekedési helyzetet továbbra 
is figyelni fogják. Szolgálati autójukra kame-
rát szereltek, tehát a szabálysértést elkövetők 
helyben szembesíthetők lesznek tettükkel. 
Néhány szabálysértés a kutyasétáltatásra, 
továbbá a járványügyi intézkedések megsze-
gésére és a taxi-szolgáltatás működtetésére 
vonatkozott. Az ügyeket pénzbírsággal, vagy 
a kihágás megtárgyalásával rendezték. A  KR 
több esetben segített a vágsellyei és močen-
oki állami rendőröknek, a galántai városi 
rendőröknek, valamint a sókszelőcei községi 
rendőrség tagjainak.
A község dotációjára vonatkozó kérvényt 
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nyolc, a község területén működő szervezet 
és társaság adta be. A pénzügyi-, vállalkozói- 
és községi tulajdonnal foglalkozó bizottság-
ban minden kérvényt megtárgyaltak, ahol 
minden kérvényezőnek a kért összeg 73 %-át 
javasolták jóváhagyni. PaedDr. Suba, PhD e 
javaslat átértékelését kérte, mivel ez néhá-
nyuk likvidálását jelenthetné, hiszen nem 
lenne pénzük a működésre.
A képviselők egyetértettek abban is, hogy ki 
kell dolgozni egy új, dotációkra vonatkozó 
általános érvényű rendeletet. 
A tornóci községi könyvtár a módszertanai 
látogatás javaslatának alapján kidolgozta a 
régi, elavult, tönkrement könyvek selejtezésé-
vel kapcsolatos javaslatot. A könyvállomány 
selejtezése több szakaszban folyik majd, eb-
ben az elsőben 1304 könyvet selejteztek ki. 
A könyvtárnak nincsenek helyiségei, termei 
arra, hogy tárolni tudja azokat a könyveket, 
melyeket hosszú évek óta nem kölcsönöznek 
már ki. A dotációból minden évben új köny-
veket vásárolnak aszerint, mit kérnek az ol-
vasók. Ha nem fogjuk figyelembe venni az 
érdeklődésüket, számuk csökkenni fog, s ez 
nem egy jó irány, hacsak nem akarjuk bezár-
ni a könyvtárat.
A Svíb házaspár kérvényt adott be egy 63 m2-
es telek megvásárlására. Megállapítást nyert, 
hogy családi házuk és az udvar egy része a 
község tulajdonában lévő telken van. A kép-
viselők elfogadták a telek eladási szándékát, 
mint különleges elbírálás alá eső eladást, 10 
Є-ért négyzetméterenként.
A vitát a község polgármestere nyitotta meg 
az önkéntes gyűjtésről való tájékoztatással, 
mely Szent Tekla út menti szobrának felújí-
tására szolgált. A rekonstrukció 4.872 euróba 
került, az adományokból 1.190,79 euróra tet-
tek szert, ebből ezer eurót számlára küldtek, 
a többit pedig az erre szolgáló dobozba dob-
ták be.
Tájékoztatott továbbá a kutyafuttató létreho-
zásáról, mely eredetileg a Robotnícka utcá-
ban lett volna, de most szeretne vitát indítani 
a lakosokkal arról, hogy a kifutót az 502-es 
lakóház mögé helyezzék el. Itt kihasználat-
lan községi telek áll, a lakástulajdonosoknak 
nincs ellene kifogásuk, s az egyik lakó elvál-
lalná a kifutó rendben tartását is. 

Ing. Hlavatý, a polgármester helyettese fel-
szólalásában köszönetet mondott valameny-
nyi adományozónak, aki lehetőségeihez 
mérten adakozott, de leginkább Híreš úr 500 
euró értékű anyagi hozzájárulásának örültek. 
Nagyra értékelte a restaurátor munkáját is, a 
munkákat a polgármesterrel és a kultúrfele-
lőssel többször is megtekintették. A folyamat 
szakaszonként zajlott magas szintű szakmai 
szinten, és az eredmény nagyon szép lett. A 
község bizonyára további együttműködést is 
tervez ezzel a restaurátorral. Ami a gyűjtést 
illeti, titokban bízott abban, hogy több jön 
össze, de ez nem annyira lényeges, itt van vi-
szont a lehetőség a műemlékvédő bizottság 
részére, hogy dolgozzon a lakosok tájékozta-
tásán, hogy tudjanak róla, milyen lehetősé-
geik vannak hozzájárulni a község gyarapí-
tásához. Most csak reméli, hogy ha további 
önkéntes gyűjtést javasol, a képviselők bele-
egyeznek. A polgármester azzal egészítette 
ki, hogy erre az évre tervben van a pestisjár-
vány áldozatai keresztjének rendbetétele, és 
minden évben fokozatosan folytatják majd a 
műemlékek felújítását. R. Hrabovský javasol-
ta a területfejlesztési terv revízióját és az ezt 
érintő változások megvitatását, valamint az 
utak rekonstrukcióját.
PaedDr. Suba, PhD arról tájékoztatott, hogy 
a környezetvédelmi-, közlekedési-, építésze-
ti- és mezőgazdasági bizottság tagjai meg-
tárgyalták a fák helyzetét, állapotát, megem-
lítették a falun kívüli körtefát, mely nemrég 
kiszáradt. I. Mesárošová olyan javaslattal jött, 
ami neki is tetszett. A községben több öreg fa 
is van. Azt javasolta, meg kell állapítani, me-
lyik szolgál rá, hogy védettnek nyilvánítsák, 
esetleg információs táblákat kellene rajtuk 
elhelyezni. Javasolta továbbá, hogy a járás 
polgármesterei kezdeményezzék és érdek-
lődjenek a járási hivatal elöljárójánál, milyen 
irányba halad e téren a járás. A polgármester 
azt felelte, hogy ő maga kezdeményez majd 
ilyen találkozót. PaedDr. Suba, PhD javasla-
tot tett, hogy hívják meg őt a képviselőtes-
tületi ülésre. A falu főellenőre tájékoztatta a 
képviselőket a 2021-es év ellenőrző tevékeny-
ségéről.
További információkat érdeklődés esetén web-
oldalunkon találhatnak.             I. Mesárošová
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UGL2 a Dusloban

A Duslo a.s. Šaľa által javasolt UGL2 működésével kap-
csolatos nyilvános tárgyalásra az életkörnyezetre gya-
korolt hatásokkal foglalkozó törvény értelmében 2022. 
február 9-én 17 órakor került sor a helyi kultúrházban 
a Nitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal intézkedé-
seinek betartásával.
A nyilvános megbeszélésre a javaslatot benyújtott Dus-
lo a.s. Šaľa képviselőinek és Tornóc Község képviselői-
nek jelenlétében került sor. A nagy nyilvánosságot senki 
sem képviselte, annak ellenére, hogy a lakosságot a 
hivatalos hirdetőtáblán és község web-központjában, 
valamint a hangosbemondón keresztül is tájékoztattuk. 
A nyilvános tárgyalást Mgr. Berecz, a község polgár-
mestere nyitotta meg, aki üdvözölte a jelenlévőket.
A javaslatot előterjesztő vállalat képviselője, Ing. Mako 
prezentálta a szándékot, elmondta, hogy az UGL2 lét-
rehozásának oka a jelenlegi granulátor rossz műszaki 
állapota. Ismertette a jelenlévőkkel a tervezetet, elma-
gyarázta, mi a célja és tájékoztatott arról, milyen hatás-
sal lesz a környezetre. 
Elmondta, hogy maga az UGL az eredeti NPK gyártó-
részlegből jött létre, az UGL granulátort 1993-ben he-
lyezték  üzembe, és máig működik.

A szándék filozófiája az, hogy a jelenlegi granulátor mo-
rálisan és műszakilag is elavult, a javítást és a munka-
biztonságot illetően nem rentábilis fenntartani, ezért a 
Duslo úgy döntött, szükség van a cserére. Ha meglesz 
az UGL2, a jelenlegit leállítják. Mivel a granulátor új lesz, 
a különbségek nem nagyok, de műszakilag teljesen 
más szinten van, mivel be kell tartani a jelenlegi legszi-
gorúbb normákat is, BAT technológiát kell alkalmazni. 
Természetesen az életkörnyezetre gyakorolt hatás és 
az emisszió csökkentése is fontos, főként az ammóniát 
és a szilárd szennyező anyagokat illetően.
A község polgármestere megköszönte Ing. Makonak 
a prezentációt és megállapította, hogy mindenki, aki a 
mai gyűlésen részt vett, már megvitatta a dolgot, hiszen 
Ing. Mako hétfőn, 2022.2.7-én a képviselők meghívá-
sára részt vett a tornóci képviselőtestület ülésén. Mivel 
minden jelenlévő a javaslatot tevő képviselője, az ön-
kormányzat tagja, vagy a községi hivatal alkalmazottja, 
s jelen volt azon az ülésen, kérdéseire ott választ is ka-
pott, senkinek sem volt kiegészítő kérdése.
A község polgármestere a javasló cég képviselőinek 
engedélyével berekesztette a nyilvános tanácskozást, 
és mindenkinek megköszönte a részvételt.
I. Mesárošová

Március a könyv hónapja
A statisztikák szerint Szlovákia népességének 
40 %-át teszik ki az aktív olvasók. Ahhoz, ami 
ma magától értetődő, az olvasásra való ké-
pesség, valamikor csak a lakosság szűk rétege 
számára volt hozzáférhető. Könyveik szintén 
csak a leggazdagabbaknak 
voltak, s az első könyvek 
elsősorban a vallás, a hit 
terjesztését hivatottak szol-
gálni. Évszázadokkal ké-
sőbb viszont a könyvek és 
könyvtárak a művelődés 
és a kultúra szimbólumává 
váltak.
Tornócon a könyvtárat 
1924-ben hozták létre. Ak-
kor a község képviselőtes-
tülete 1000 csehszlovák koronát szavazott meg 
könyvek vásárlására. Ebben az évben jött létre 
a Slovenská beseda könyvtára is, s a helyi jegy-
ző javaslatára a két könyvtár egyesült. Olyan 
információnk is van, hogy 1946-ben a könyv-
tárban 232 könyv állt rendelkezésre. Ebben 
az időben, a második világháború befejezése 
után voltak olyan kezdeményezések, hogy 

művelődjön a lakosság. Ezért a könyvtárat egy 
táblával látták el, és olvasói esteket kezdtek itt 
szervezni. 1948-ban a tornóci könyvtár volt a 
legnagyobb a járásban, ami a könyvek számát 
illeti. 1958-ban már 1965 kötetünk volt, bár ke-
vés volt közte a gyermek- és ifjúsági irodalom.

Ma már teljesen más a 
helyzet, a községi könyv-
tár több mint tízezer kö-
tettel büszkélkedhet, de 
szomorúan állapíthatjuk 
meg, hogy az olvasók szá-
ma évről évre csökken, 
ennek többek közt a jár-
vány is oka volt. A köz-
ség könyvtára a községi 
önkormányzatnak és a 
különféle felhívásoknak 

köszönhetően, melyekbe bekapcsolódunk, fo-
lyamatosan tölti fel könyvállományát. Csak 
remélni tudjuk, hogy hála az évenkénti könyv-
hónapi látogatásoknak, a gyerekek is újra 
megtalálják a könyvtárhoz vezető utat. Hiszen  
az olvasó számára minden könyv kalandok és 
új történetek útját nyitja meg az olvasó előtt.
I. Mesárošová
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Társadalmi rovat

  Gratulálunk a jubilánsoknak

  Nataša Kotrba
  Oľga Baloghová
  Alexander Gyulai
  Alžbeta Kružlíková
  Ing. Ján Hrabovský
  Gabriela Bujdošová
  Helena Bahorecová
  Zoltán Čelitkó
  Klára Pallerová
  Alžbeta Lakatošová
  Priska Felsöová
  Ján Patyi
  Helena Tóthová
  Peter Mikláš
  Klára Keselyová
  Alžbeta Gašparíková
  Zita Vinczeová
  Irena Ladičová
  Valéria Dobročková
  
   Újszülöttek

  Denis Eugen Farkaš
  Marek Šopor
  Nina Švantnerová
  Jasmína Tóth
  Natália Rudická
  
  Házasságot kőtöttek

  Ing. Gabriel Takács és 
  Veronika Strnisková
  Viktória Rakovičová és 
  Adrián Šuraba
 
  Elhunytak

 Eugen Lévai, 86-éves
  Etela Lévaiová, 80-éves
  Irena Farkašová, 86-éves
  Dezider Nagy, 68-éves
  Alžbeta Kráčalová, 86-éves
  Edita Vaníková, 59-éves
  Štefan Kysučan, 71-éves
  Alžbeta Danielová, 89-éves
  Irena Kolečániová, 80-éves
  Helena Mackyová, 73-éves
  Margita Múdriková, 70-éves
  Dezider Vágo, 86-éves
  Brigita Frivoltová, 91-éves

Önkéntes gyűjtés Szent Tekla 
szobrának felújítására

2021.7.1-től 2021.12.30-ig községünkben önkéntes adakozás 
folyt, melyet Tornóc Község a képviselőtestület 241/2021-
es számú határozata alapján hirdetett meg. 1.190,79 Є gyűlt 
össze, melyet a falu külterületén lévő Szent Tekla szobrának 
rekonstrukciójára fordítottak.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzá-
járult a gyűjtéshez és belee-
gyezett, hogy nevét nyilvá-
nosságra hozzuk a községi 
lapban. Köszönet az adomá-
nyozóknak:

Ing. Monika Ábrahámová
Mgr. Oliver Berecz
Mgr. Juraj Boženík és Mgr. 
Soňa Boženíková
Ing. Peter Gašpierik
Rozália Hambalková
Juraj Híreš
Ing. Jaroslav Hlavatý és Irena  
Hlavatá
PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá
Anton Klincko és PaedDr. Eva Klincková
PaedDr. Adriána Kupková
Pavol Marček
Helena Molnárová
Dávid Pernický
Imrich Timár
Obec Trnovec nad Váhom
Köszönetet mondunk a többi adományozónak is, aki meg 
szeretné őrizni anonimitását.                       I. Mesárošová 

2022. február 9-én 
tudtuk meg a szomo-
rú hírt, hogy 82 éves 
korában hirtelen el-
távozott az élők so-
rából JUDr. Eduard 
Kukan, háromszoros 
külügyminiszter, az 
SzK Nemzeti Tanác-
sának képviselője, Eu-
rópai Parlamenti kép-
viselő. 
Eduard Kukan Horný 
Jatov szülötte volt.

Béke poraira!
I. Mesárošová
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A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

Talajlapok cseréje a helyi kultúrház előtt

Kátyúk javítása a községi utakon 

Talajlapok felújítàsa a stadion büféjénél 

de a részleg dolgozóinak nőnapi gratulációja is
                  Boris Adámek    

Jelentés az iskolapadból
farsang, pünkösd, húsvét közeleg…
Vidám mulatozások, farsangi felvonulások, bolondos álarcok, disznó-
toros finomságok és farsangi fánk illata.
A farsang világéletben az öröm, vígság és bőség szimbóluma volt Ez 
tulajdonképpen átmeneti időszak a télből a tavaszba. A többhetes ün-
nep a Három királyokkal kezdődött és a hamvazószerda előtti éjfélkor 
ért véget. Ezt az időszakot negyven napos böjti időszak előzi meg hús-
vét előtt, amikor tartózkodnunk kellene a hústól. A farsang valamilyen 
vidám kapocs a komoly karácsonyi ünnepek és a komoly húsvéti idő-
szak között.
S mivel az elmúlt években túl sok vidámságot nem éltünk meg, úgy 
döntöttünk, hogy a tavaszi szünidő előtti utolsó nap a szórakozásé lesz, 

s megmutatjuk, 
hogy nézett ki a 
h a g y o m á n y o s 
farsangi felvo-
nulás mindennel 
együtt, ami hoz-
zá tartozik.
A nap jelmezes 
tanítással kezdő-
dött, minden gye-
rek beöltözött va-
lami hősnek vagy 

mesealaknak. Az utolsó tanítás órán a  iskola udvarán gyülekeztünk. 
A tanító nénik se maradtak ki, kezdődhetett a vicces tanítás. Vidám 
farsangi énekek kíséretében indultunk el célunk felé. 
Nem hiányzott a káréra rakott bőgő és a beöltözött pap, öregasszo-
nyok, cigányok sem. A finomságok közül nem hiányozhatott az illatos 
fánk és a disznótoros sem, melyet az idősebb tanulók hoztak. Kint vi-
dám fotósarok és frissítő várta a gyerekeket, amit a tanító nénik osz-
tottak ki. 
A gyerekek hagyományos farsangi mondókákat hallhattak az idősebb 
gyerekektől, s megismerkedhettek a nagybőgő temetésének hagyo-

mányaival. Kü-
lönleges volt, 
hogy a bőgő 
helyett (mely a 
böjtöt temeti) mi 
a koronavírust 
temettük, mely 
az utóbbi időben 
ke l l eme t l enné 
tette életünket, 
megakadályozta 
a szeretteinkkel 
való találkozást, 

az ünnepléseket. Közösen fejeztük ki reményünket, hogy a vírus már 
sose tér vissza. Végül mindnyájan táncra perdültünk, szlovák népdalo-
kat énekeltünk és kezdődhetett a szünidő.
                                                 Mgr. Mária Pešková        
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Élelmiszergyűjtés Ukrajnának

A szomszédos Ukrajnában zajló háborús kon-
fliktusok mindnyájunkat életbevágóan érinte-
nek, hiszen tőlünk karnyújtásnyira folynak a 

h a r c o k . 
Nem azt 
kell olda-
ni, kihívta 
elő a kon-
f l i k t u s t , 
egyszerű 
e m b e r e k 
f i z e t n e k 
rá. Olyan 
emberek, 
mint mi, 

vesztették el egyszeriben a tetőt a fejük felül, 
pár fontos dologgal menekültek el otthonukból, 
és segítségre van szükségük. Nem állunk félre 
mi sem. Az önkéntes tűzoltók Tornóc községgel 
együttműködve már 2022. február 25-én pénte-
ken élelmiszergyűjtést hirdettek meg az ukraj-
nai menekültek részére. A gyűjtésnek eredetileg 
március 2-ig kellett volna tartani, de egy nappal 
előtte le kellett állítani, mert lakosaink bebizo-
nyították, hogy helyén van a szívük. Mindenféle 
fontos dologgal hozzájárultak, s végül a községi 

hivatal ülésterme tele volt gyerekpelenkákkal, 
szárított tejjel, higiéniai eszközökkel, de volt ott 
keksz, pástétom, ásványvíz és gyerektápszer is. 
Gáň lakosai is csatlakoztak, akik a gyűjtésből 
származó pénzüket községünkben adták le. 
Bár eredetileg a nitrai Vöröskereszttel egyeztünk 
meg, amely átvette volna az élelmiszereket és a 
többi dolgot, de ahogy nálunk is, az emberek az 
egész országban összefogtak és a raktárak néhá-
ny nap alatt meg is teltek. Ezért megegyeztünk 
P a e d D r . 
Lehotská, 
PhD járási 
koordiná-
torral és 
m i n d e n 
összegyűj-
tött dolgot 
a vágvec-
sei kul-
túrházban 
adtunk le, 
ahonnan majd tovább szállítják. Mindenkinek, 
aki hozzájárult a gyűjtéshez, óriási köszönet jár, 
remélve, hogy további ilyen segítségre már nem 
lesz szükség.
I. Mesárošová

A tornóci önkéntes tűzoltók egyesülete
kéréssel fordul a lakossághoz! Úgy néz ki, 
hogy községünkben minden, múltat doku-
mentáló adatnak visszafordíthatatlanul nyo-
ma veszett. Az önkéntes tűzoltóegylet a le-
göregebb szervezet községünkben. 2024-ben 
emlékezünk meg me-
galakulásá- nak 150. 
évforduló- j á r ó l . 
Ezért nyo- mozunk, 
k u t a t u n k m i n d e n 
után, ami az önkéntes 
tűzoltókat és elődeiket 
érinti. 
Ha lenne b á r m i -
lyen doku- mentum, 
tárgy, fénykép, mely a szervezethez vagy a 
régi tűzoltószertárhoz kötődik, kérjük, köl-
csönözzék, vagy fényképek és dokumen-
tumok estében szkenneljék és küldjék el a 
következő e-mail címre: kniznica@trnovec-
nadvahom.sk.
Mindenkinek szívből köszönjük!     T. Barczi         
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Horný Jatov lakosai ismét 
bizonyítottak

Felsőjattó kevés, fennmaradt objektumá-
nak egyike a kis templom, mely a tizen-
kilencedik században épült. Az idő vasfoga 
kikezdte a tetőszerkezetét, mely javításra 
szorult. A templomnak nincs tulajdonosa. 
Mi, a Hornojatovčan polgári társulás tagjai 
nem engedhettük, hogy 
elenyésszen. Elhatároz-
tuk, hogy rendbe hozzuk 
a tetőt. Megszólítottuk a 
Tornóci Községi Hivatalt 
és a helyi római katolikus 
plébániát is, hogy nyújt-
sanak anyagi támogatást. 
Felsőjattó és Kľučiareň 
szülötteit is erre kértük. 
A szakemberek felmér-
ték a szükséges javítások 
nagyságát, értékét. A győztes ajánlat teljes 
összege 10. 425 euró volt. 
A javításhoz a község 1000, a tornóci plé-
bánia pedig 3500 euróval járult hozzá. A 
falu szülötteitől és támogatóitól 6000 euró 

gyűlt össze. A Hornojatovčan polgári tár-
sulás felelősséget vállalt a munkák sikeres 
realizálására. A szervezésében az elnök, 
Peter Gombos és Daniel Kňažko alelnök is 
részt vett, akár csak a vezetőség többi tagja. 
A kivitelező a tornóci Štefan Sklenár cége 
volt, akinek nagyon köszönjük a minőségi 
munkát.

A Hornojatovčan polgári 
társulás köszönetet mond 
Oliver Berecz polgármes-
ternek és Tornóc Község 
képviselőtestületének, va-
lamint Mgr. Vladimír Ši-
munek plébános úrnak, a 
tornóci plébánia intézőjé-
nek is. Köszönjük  a falu 
szülötteinek, lakóinak és 
mindenkinek, aki anya-
gilag hozzájárult vagy ki-

vette részét a templom felújításából. Önök-
nek is hála, sikerült megőriznünk Horný 
Jatov e fontos műemlékét a jövő nemzedék 
számára.
Mgr. Nikoleta Vargová 

A nyugdíjasok 
egyesületének életéből

Mint ahogy az egész világ, a mi szer-
vezetünk is hosszú 
napokon, végtelen 
heteken keresz-
tül a pandémiával 
kapcsolatos kor-
látozásokkal élt. 
Megszűntek a hét-
fői találkozások a 
nyugdíjasklubban, 
s minden előké-
szített és tervezett 
r e n d e z v é n y ü n k 
meghiúsult.
Az idei tavasz érkezésével enyhültek 
a szigorú intézkedések, s mi végre el-
kezdtünk találkozgatni és folytattuk 
aktivitásainkat. Első közös rendezvé-

nyünk a nyitrai színházlátogatás volt, 
ahol a „Vlastníci” darabot tekintettük 
meg. A vezetőségi tagok találkozásai is 

folytatódtak, aztán 
a szeniorok márci-
us 14-én először 
a nyugdíjasklub-
ban is összejöttek. 
Tagjaink már alig 
várták. Új munka-
tervet készítettünk 
elő erre az évre, 
melyben van né-
hány szép rendez-
vény. Reméljük, 
hogy a számunkra 

oly bonyolult időszak nemsokára véget 
ér, s mi továbbra is találkozhatunk és 
bővíthetjük aktivitásainkat.
J. Hečová
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A western-bajnoki címek Tornócra 
vándoroltak

Ema Dudonová már évek óta a FARAO vol-
tízs-klub büszkesége. Hazai és nemzetközi si-
kereket mondhat magáénak (világkupa-győz-
tes, 9 ország részvételénél). A voltízs edzéseken 
kívül, melyek nem csak a lóval való koordináció 
szempontjából igényesek, hanem kemény gim-
nasztikai előkészületeket is igényelnek, még 
a Little Gold Power 
nevű négylábú wes-
tern barátjával is van 
ideje edzeni. A 2021-
es idényben a galántai 
western versenyen re-
mekeltek, majd szuper 
eredményeket értek el 
Nemšován is. A vág-
sellyei voltízs-verse-
nyen Ema ezüstérmet 
szerzett a csapatverse-
nyben. A győzelemso-
rozatot a ló és Emka 
komoly egészségi problémái szakították meg. 
Ahogy az edző és egyben anya, Vladimíra Lenčé-
šová elmondta: valójában pár egymást követő 
napon kellett megoldanunk a western-ló ínsza-
kadását, a voltízs-ló duzzanatait, melyen Emka 
edzeni szokott. Amikor ehhez hozzájött Emka 
hátának kezelhetetlen deformálódása (melyre 
az orvosok egy évet ajánlottak abszolút moz-
gás nélkül), tudtuk, hogy lassítani kell, s nem 
kell hajszolni a győzelmeket. Fő célunk az volt, 
hogy Emkát és a lovakat is pszichikailag és fizi-
kailag is jó állapotba hozzuk. Fél éven keresztül 
tartó, szinte napi konzultációk, kivizsgálások 

és kezelések után – a legjobb szlovák ortopé-
dorvosok és állatorvosok bevonásával – lassan 
megpróbáltunk mindent elölről kezdeni. Emka 
nagyon szívós gyerek, az orvosoknál sikerült 
kiharcolnia legalább a nyeregben lovaglást, 
sajnos, a gimnasztikai edzéseket az orvosok 
még további egy évig nem ajánlották. Annál 
több energiát fektetett Emka a western-ed-
zésekbe. Az idény végén sikerült Little Gold 

Power lovával részt 
venni a galántai verse-
nyen, ahol a juniorok 
és szeniorok vegyes 
konkurenciájában az 
1. helyet szerezte meg 
a polle bendingben és 
2. helyen végzett a ba-
ret race-ben. A nehéz 
idény után nagyon 
kellemesen megle-
pett, hogy januárban 
megkerestek a Szlo-
vák Western-lovaglók 
és ródeók egyesületé-

ből, hogy meghívnak bennünket a gálaestre, 
mely február 26-án lesz a nemšovái Ranč 13 
területén. Emka ugyan csak három versenyen 
vett részt, de olyan teljesítménnyel, hogy a 
pontok összesítésénél nem csak HIGHT PO-
INT CHAMPION 2021, hanem ALL AROUND 
CHAMPION SPEED 2021 bajnok is lett. Lova, a 
Little Gold Power megszerezte a 2021-es Az  Év 
Lova címet.
Reméljük, hogy a 2022-es idény már egészsé-
gi komplikációk nélkül zajlik, Emka és a ló is 
megvédi majd  címét.       Vladimíra Lenčéšová

A Hornojatovčan 
polgári társulás értesíti Horný Ja-
tov és Kľučiareň szülötteit és egy-
kori lakosait, hogy előkészítjük a 
két község lakóinak 5. találkozó-
ját, melyre 2022. július 8-án kerül 
sor Felsőjattón. 
Érdeklődésüket a polgári társulás 
tagjainál, Ing. Daniel Kňažkonál /
tel.0915 496 400/ és Mgr. Nikoleta 
Vargovánál /tel. 0903 593 681/ je-
lezhetik. 
Örülünk a találkozásnak.
 Mgr. Nikoleta Vargová
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Tél és tavaszelő a horgászterületeken
Horgászkollégáink, támogatóink, szur-
kolóink és lakosaink! Ahogy mindig, eb-
ben a korlátozásokkal teli időszakban is 
tájékoztatjuk önöket tevékenységünkről 

a Tornóci Újság hasábjain.
Az év eleje a kitöltött horgászengedélyek 
átadásához kötődik, ekkor értékeljük az 
elmúlt évet, a fogásokat, az eredménye-
ket, és kiadjuk az új horgászengedélyeket 
is. Az engedélyek kiadását a jelenleg is 
tartó járványhelyzetben úgy oldjuk meg, 
hogy a személyes kontaktusra a lehető 
legrövidebb ideig kerüljön sor. Gyepes 
Tamás gazdasági felelősnek köszönhető-
en az engedélyek kiadása problémamen-
tesen zajlik, s lehetőség szerint alkalmaz-
kodik a tagok igényeihez.
Az utóbbi években valahogy megszok-
tuk a mérsékelt te-
leket, amikor a víz 
felülete összefüggő 
rétegben csak rö-
vid időre fagy be, 
ez pedig lehetővé 
teszi, hogy kedv-
telésünknek a téli 
hónapokban is hó-
dolhassunk.
Nem kellett léket 
vágunk a jégen, 
de viszont gondot 
okoznak a tavaszi betegségek. Az enyhe 

tél további nem kívánt hozadéka a nagy 
kárókatona fokozott előfordulása. E ra-
gadozók száma a januári monitorozás 
alapján ismét nőtt. A vasúti hídtól a Se-
besig megfigyelt szakaszon 120 darabot 
regisztráltunk. A két éves riasztási és 
vadászati tilalom után a Környezetvé-
delmi Minisztérium eleget tett a Szlovák 
Horgászszövetség zsolnai tanácsa kéré-
sének és 2021. decemberének végén ha-
tározatot adott ki, mellyel engedélyezi a 
kárókatonák riasztását és vadászatát az 
arra vonatkozó feltételek mellett, öt évre 
meghatározott időben.
Mivel mint horgászoknak, nincs va-
dászengedélyünk, a vágsellyei városi 
szervezet a horgászterületeinek partjain 

vadászó vadászegyletekkel szerződést 
kötött, melynek 
alapján február 28-
ig lehetett riasztani 
és lőni ezekre a ra-
gadozókra.
Ezúton is köszön-
jük a DURMUTZ 
vadászegyletnek 
és tagjainak, akik 
segítettek nekünk 
a probléma megol-
dásában és aktívan 
bekapcsolódtak a 

riasztásba és kilövésbe. Az időjárás kö-
rülményeihez alkalmazkodva rendsze-
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resen végezték ezt a tevékenységet, s bár 
csak 8 darabot lőttek ki, néhány napos 
ismétlődés után a kormoránok más terü-
letre vonultak, és nem tértek vissza éjjeli 
szálláshelyeikre sem, ahol azelőtt több 
tíz darab is tartózkodott.
Az időjárás körülményei lehetővé tették, 
hogy horgászterületein-
ken elkezdjük a brigád-
munkákat.
Ez évi első akciónk a Ví-
zállás holtágának partjain 
lévő bokrok rendbetétele 
volt gépek segítségével, 
melyre kérvényt adtunk 
be a Járási Hivatal kör-
nyezetvédelmi osztályára 
még az elmúlt év szep-
temberében, s minden ol-
dalról minden beleegye-
zést megszerezve 2022. 
januárjának közepén 
megkaptuk a határozatot. 
Február 10-én sor került 
erre a rendezésre, mégpedig úgy, hogy 
minél kevésbé sérüljön a part melletti 
mezőgazdasági terület, s komfortosabb 
legyen az autók parkolása és a horgászás.

Ezt követte egy újabb brigád az Amerika 
III. holtágánál. Ahol a parton lekaszálták 
a nádat, még a hódok által megrágott fa-
maradványokat is eltávolították. A hó-
dok év végén jelentek meg és számos fát 

tettek tönkre.
Február 19-én az esőzés és a jég ideigle-
nes olvadása után a Vág északi részén 
sikerült részlegesen vizet engedni az 
Amerika III. holtágába. Reméljük, hogy 
a hó mennyisége  olvadás után lehető-
vé teszi a vízszint emelését úgy, hogy 

az idény alatt ne okozzon 
gondot a vízhiány ezen a 
horgászterületen.
Részletesen a www.srzt-
rnovec.sk weboldalon 
olvashatunk ezekről az 
aktivitásokról. Itt olvas-
hatják el a cikket az Ame-
rika Duslo ülepítőjéről, 
ez az a hely, ahol 165 ma-
dárfaj él, fészkel és vonul 
át. Köszönjük Mgr. Jozef 
Lengyelnek PhD, a Sprá-
vy CHKO Dunajské Luhy 
zoológusának szakmai 
írását.
Az elkövetkező időszak-

ban még vár minket a horgászterületek 
meszesítése, a Vermek és a halászház ta-
karítása, valamint a tavaszi haltelepítés. 
E cikk olvasásakor már valószínűleg 
mögöttünk lesz a tagsági gyűlés is. Mi-
vel ez választási év, a gyűlés részét ké-
pezik majd a körzeti szervezet vezető-
ségébe való választások is. A gyűlésről 
facebook-oldalunkon és weboldalunkon 
tájékoztatjuk önöket.
Végezetül köszönöm mindenkinek, aki 
év elejétől aktívan bekapcsolódik tevé-
kenységünkbe, s kérjük a többi tagot is, 
hogy kövessék példájukat, s ezáltal já-
ruljanak hozzá horgászterületeink jobbá 
és szebbé tételéhez, hogy az idény meg-
nyitása után zavartalanul hódolhassa-
nak kedvtelésüknek, bár egész évben is 
lesz még munka bőven.
A SzHSz tornóci körzeti
szervezetének vezetősége
PETROV ZDAR
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Tornóci Hírek

A község negyedévente megjele-
nő, információs és hirdetési  lapja  
- A szerkesztőség címe: 925 71 
Trnovec nad Váhom 587, tel. 
031/7781493 - e-mail: obec@trno-
vecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat 
a szerkesztőség nem küldi vissza  
-  Az egyes cikkek álláspontja nem 
kell, hogy tükrözze a szerkesztőség 
álláspontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 
00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: 
Mgr. Oliver Berecz, Mária Futóová, 
Iveta Mesárošová, Mgr. Anikó Po-
lák Ábrahámová, PhD., Katarína 
Tusková                                              
Grafikai megoldás: Iveta Mesá-
rošová Nyomda: Ars Spektrum 
Nitra - Példányszám: 100 db - ESZ  
SzK Kulturális Minisztériuma EV 
3433/09  ISSN: 1338-7774 -  Meg-
jelent: 2022 március
A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a megjelenésre szánt cikkeket 
saját belátása szerint sorolja be az 
újság egyes számaiba, és szükség 
szerint lerövidítse vagy átdolgozza 
azokat.  

Tisztelt szurkolók,
A csapat megkezdte 
felkészülését, teljes fe-
lállásban, erősítésekkel. 
Visszatért Samko Čap-
čík és Dušan Sklenár. 
A visszatérőkön kívül 
erősít minket: Adam 
Lenčéš, (H. Kráľová), Ju-
raj Hanák (Močenok) és 
Denis Tóth (Vlčany). Sok 
minőségi előkészítő ta-
lálkozó van már mögöt-
tünk. Sajnos, a téli fel-
készülés idején hozzánk 
is beköszöntött a járvá-
ny, de szerencsére már 
mindnyájan egészséges-
ek vagyunk, készen áll-
va a versenyekre.
A Rišňovcével megej-
tett főpróba (5. liga) – 
kitűnőre sikeredett (3:1), 

akárcsak az első bajnoki 
mérkőzés Žitavany-ban 
(0:2). Az U 19-es csapat 
szintén elkezdte a felké-
szülési időszakot, de a 
fiúknak még dolgozniuk 
kell a tréningeken való 
nagyobb részvételen. A 
csapat összetétele eddig 
változás nélkül marad. 
Az idény előtt rendbe 
hoztuk a játékpályát - 
vertikulációval és henge-
rezéssel. Bízunk benne, 
hogy minden jól elő van 
készítve a sikeres tavaszi 
idényhez. Drukkoljanak 
nekünk!
A községi hivatalnak 
köszönjük a dotációt és 
a büfé talajcsempéjének 
cseréjét.
FK Dynamo Trnovec nad Vá-
hom
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