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  EDITORIAL
Vážení občania!

Rok 2022 by sme mohli kľudne nazvať rokom výziev. V tomto tur-
bulentnom roku nás čakalo a ešte aj čaká mnoho vecí, ktoré sme 
nemohli predpokladať. Po tom, ako sme sa na jar začali spamätá-
vať z dlhotrvajúcej pandémie, nás nemilo prekvapil vývoj u našich 
susedov. Táto udalosť zasiahla aj do chodu našej obce. Museli 
sme sa popasovať s novou výzvou, na príkaz okresného úradu 
vytvoriť útočisko pre utečencov. A preto v našej obci našlo dočas-
né útočisko 22 obyvateľov Ukrajiny. Musíme skonštatovať, že túto 
výzvu zvládli naši zamestnanci na jednotku. Avšak rovnako skvelo 
to zvládli aj naši obyvatelia, ktorí nám v mnohom podali pomocnú 
ruku. Len vďaka našim zamestnancom sme všetkým odídencom v 
krátkej dobe našli dlhodobejšie ubytovanie mimo našej obce.
Ako som spomenul, tento rok je rokom výziev. Ale takto by sme 
kľudne mohli nazvať aj posledné štyri roky, ktoré sme spolu zažili. 
Nikto z nás, keď sme pred 4 rokmi nastupovali do úradu, nepred-
pokladal, že zažijeme to, čo tieto štyri roky priniesli. Očakávali sme, 
že bez prekážok a problémov budeme môcť spoločne napredovať. 
Avšak pandémia všetky naše plány zmarila. Museli sme sa viac 
ako dva roky pasovať s výzvami, ktoré nikto pred nami nemusel ni-
kdy riešiť. Aj tu musím skonštatovať, že priebeh pandémie v našej 
obci bol zvládnutý skvelo. Pri zabezpečení testovania sme patrili 
medzi najlepšie obce v okrese, ako výsledkami, tak aj jeho reali-
záciou. Rovnako aj pri následnom očkovaní sme podali pomocnú 
ruku každému, kto o toto očkovanie prejavil záujem. Nevyhli sme 
sa, žiaľ, stratám, opatreniam a prekážkam, avšak všetkým týmto 
nepriaznivým okolnostiam sme čelili aktívne a rýchlo. 
Aj napriek týmto faktom, ktoré spomíname, sa nám však podaril 
kus dobrej roboty. Prečo o tom píšeme teraz? Končí nám jedno 
obdobie a tak ako ste boli zvyknutí, že sme sumarizovali prácu 
za určitý cyklus, tak to robíme aj teraz. Je pre nás mimoriadne 
dôležité, aby naši obyvatelia boli informovaní. Celé 4 roky sme 
presadzovali jeden z hlavných pilierov otvorenej demokracie, a to 
je komunikácia a informovanosť. Nebudem momentálne rozpiso-
vať všetky veci, ktoré sa udiali za posledné roky. Verím, že sme o 
nich počas tohto obdobia dokázali komunikovať, za zmienku však 
stojí pár z nich. Aj napriek mnohým opatreniam, takmer až prekáž-
kam v práci, sa nám podarilo zrekonštruovať mnoho chodníkov a 
vymenili sme ich povrch za zámkovú dlažbu. Rovnako nás teší, že 
pred každou rekonštrukciou sa nám podarilo stretnúť s obyvateľ-
mi dotknutých ulíc a dopredu im vysvetliť postup prác. Na týchto 
stretnutiach ste mali možnosť sa nás pýtať na čokoľvek, čo vás na 
živote v obci zaujímalo. Takto sme sa dokázali stretnúť s viacerý-
mi obyvateľmi, čo nás náramne teší, pretože práve takéto krátke 
stretnutia a informovanie napomáhajú rozvoju našej komunity. Po-
darilo sa nám stretnúť s obyvateľmi na uliciach Krajná, Vážska, 
Družstevná a Krátka, Jatovská, Novozámocká, Robotnícka a iné. 
Okrem týchto prác sme rekonštruovali aj cesty a celoročne udr-
žiavali vďaka našim skvelým zamestnancom chod a čistotu obce. 
Podarilo sa nám vybudovať nový parčík aj s pamätníkom generála 
Goliana, vybudovali sme dve nové detské ihriská, ktoré aj s tým 
existujúcim stále rozširujeme. Vybudovali sme workoutové ihris-
ko, zrekonštruovali multifunkčné ihrisko, vybudovali automatickú 
závlahu na futbalovom štadióne. Aj takto sa snažíme podporiť 
zdravý pohyb v obci, veď všetky tieto ihriská sa neustále rozši-
rujú o nové doplnky. Okrem toho podporujeme všetky spolky a 
komunity v  obci a stali sme sa ich silnými partnermi pri rozvíjaní 
svojich aktivít. Pre lepšiu informovanosť obyvateľov sme zriadili 
SMS rozhlas, aplikáciu do mobilných telefónov a kompletne zre-
konštruovali nefunkčný rozhlas, ktorý obyvateľom už v čase pí-
sania tohto článku prináša všetky dôležité informácie. Zabezpečili 

sme a čoskoro budeme inštalovať dve moderné digitálne tabule, 
ktoré budú osadené pred obecným úradom a v časti obci Nový Tr-
novec. Tieto digitálne tabule budú informovať o dianí v obci adres-
nejšie a lepšie ako sme boli doteraz zvyknutí. Rozšírili sme našu 
vianočnú výzdobu, aby naša obec bola čo najkrajšie vyzdobená 
počas týchto sviatkov, okrem toho sme pridali výzdobu aj počas 
ďalších významných sviatkoch. Takýchto aktivít by sme dokázali 
vymenovať množstvo, nestačili by na ne ani celé noviny, pretože 
takýchto rekonštrukcií, rozšírení a pod. sme mali veľké množstvo. 
Za zmienku však stoja dve stavby, ktoré sa momentálne realizujú, 
a tými sú rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, na ktorej sa začalo 
pracovať v auguste a rozšírenie materskej škôlky. Rekonštrukcia 
zbrojnice je projekt na dlhšie obdobie, ale veríme, že sa tento rok 
ukončí, aby sme splnili podmienky dotácie, ktorú sa nám naň po-
darilo získať.. Prístavba materskej škôlky je projekt nový, na ktorý 
nám boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskej únie. Ako 
vidíte aj napriek pandémii a iným prekážkam sa nám spoločne 
podarilo zrealizovať mnoho vecí, mnohé sme rozbehli a na ich re-
alizáciu čakáme. 
Tešíme sa aj z faktu, že sme si ako obec a aj ako spoločenstvo za-
čali vážiť našu históriu. O tomto fakte svedčí aj reštaurovanie na-
šich prícestných sôch a krížov. Je to nezmazateľný odkaz našich 
predkov, ktorý stojí za to zachovať. Z tohto dôvodu sa predstavite-
lia obce zaviazali každý rok zreštaurovať jednu takúto sochu alebo 
inú pamiatku, aby sme tento kus histórie zachovali aj pred budúce 
generácie. Zároveň vyhlasujeme aj verejné zbierky na tieto reštau-
račné práce, do ktorých má možnosť sa zapojiť aj široká verejnosť. 
Za príspevky, ktoré sme získali v zbierke na reštaurovanie sochy 
sv. Tekly, veľmi pekne ďakujeme.
Dnešný editoriál je rozsiahly, avšak snažil som sa v skratke zo-
sumarizovať obdobie, ktoré sme spolu prežili, hoci by som mohol 
spomenúť množstvo ďalších aktivít. 
Čo dodať na záver? Rád by som sa vám osobne všetkým veľ-
mi pekne poďakoval za tieto štyri roky, ktoré sme spolu strávili. 
Ďakujem vám za podnetné diskusie, konštruktívnu kritiku ako aj 
množstvo povzbudzujúcich slov. Spolu s vami som strávil testo-
vacie víkendy, akcie, ako aj bežné strasti a radosti života. Pre-
to moja obrovská vďaka patrí vám, obyvateľom, zamestnancom 
obecného úradu, či už z technického úseku, verejnej zelene alebo 
administratívnym, obecnej polícii, zamestnancom školy a škôlky, 
organizáciám pôsobiacim v obci a v neposlednom rade aj poslan-
com obecného zastupiteľstva. Prosto a v skratke obrovská vďaka 
vám všetkým. Blížia sa ďalšie komunálne voľby, ktoré sú jedinečné 
tým, že si volíme okrem zástupcov našej obce aj zástupcov Nit-
rianskeho samosprávneho kraja. Najzákladnejším právom občana 
v zastupiteľskej demokracii je právo voliť a byť volený. Preto vás 
prosím, 29.10.2022 si nájdite 5 minút času a toto právo využite. 
Využite ho kľudne, srdcom aj rozumom. Naša budúcnosť, budúc-
nosť a rozvoj našej obce sú vo vašich rukách. Čakajú nás veľmi 
náročné mesiace, ktoré budú v znamení zvyšovania cien všetkého 
tovaru a energií, ktoré budú v znamení často nezmyselných naria-
dení štátu, ktoré budú mať dopad na rozpočty obcí a kvalitu života 
v nich. Preto je veľmi dôležité sa zúčastniť volieb či už do orgánov 
obce, alebo kraja a voliť toho koho uznáte za vhodného a schop-
ného zabezpečiť riadne fungovanie kraja a obce v týchto ťažkých 
časoch, ktoré nás, žiaľ, čakajú.
Na záver mi dovoľte popriať vám všetko dobré, aby sa vám darilo 
a hlavne, aby ste všetko vždy zvládli s úsmevom, dobrom zdraví a 
v pohode. My na obecnom úrade sme pripravení vám zo všetkých 
síl pomôcť a sme tu vždy pre vás, našich obyvateľov.
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce     
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V pondelok, 12. septembra 2022 sa za účasti ôsmich 
poslancov uskutočnilo 29. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom. Program bol 
bohatý, poslanci predĺžili nájomnú zmluvu rodine Matě-
jíčkovej, schválili zápis do kroniky obce za rok 2020 
a  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o doplnení 
a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o 
podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlast-
níctve obce Trnovec nad Váhom. Do návrhu boli zapraco-
vané tieto zmeny:
vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti vo vý-
nimke vlastníctva nehnuteľností, presne definované spo-
ločne posudzované deti na účely hodnotenia žiadateľov, 
určenie lehoty, v ktorej obec zašle nájomníkovi oznámenie 
o nepredĺžení nájomnej zmluvy.
Poslanci schválili predaj majetku obce Trnovec nad Vá-
hom, priľahlého pozemku susediaceho s rodinným domom 
v prospech kupujúcich A. Bartovicsovej, J. Bartovicsa a A. 
Pallerovej. Žiadatelia budú tento pozemok v budúcnosti 
využívať ako prístupovú cestu k svojmu rodinnému domu 
a záhrade. Cena bola stanovená v sume 816 Eur, teda 12 
Eur za meter štvorcový.
Ďalej bol schválený Prevádzkový poriadok Komunit-
no-spoločenského centra Horný Jatov, potreba prijať tento 
dokument vyplynula zo strany obyvateľov časti obce Hor-
ný Jatov. Budova komunitného centra bola aj v minulosti 
používaná na každodenné aktivity občanov, ktorí by ju 
však chceli využívať na voľnočasové a spoločenské akti-
vity s tým, že preberú časť zodpovednosti za prevádzku a 
údržbu budovy. Správcom bude zamestnanec obce.
Obecná knižnica každý rok podáva žiadosť o dotáciu na 
akvizíciu knižného fondu, čo vzhľadom na obmedzené ka-
pacity priestorov knižnice viedlo k nutnosti vyradiť knihy 
zastarané, poškodené, duplikáty a multiplikáty. Poslan-
ci schválili vyradenie 1509 ks kníh. Návrh na otvorenie 
územného plánu obce predložil starosta Mgr. Berecz. Ná-
vrh vyplynul z požiadaviek, ktoré predložil podnikateľský 
sektor, diskusia sa viedla aj na zasadnutiach príslušných 
komisií. Poslednú zmenu územného plánu schválilo obec-
né zastupiteľstvo 15. 8. 2019. Poslanci otvorenie územ-
ného plánu schválili, takže možnosť vyjadriť sa dostane 
verejnosť, ale aj podnikatelia, ktorí môžu uviesť, aké po-
žadujú zmeny a doplnky. 
Už takmer dva roky je práceneschopný náčelník obecnej 
polície R. Szabo, ktorý tak nie je schopný riadni vykonávať 
povinnosti, ktoré mu z funkcie vyplývajú. Starosta obce po 
dohode s ním navrhol poslancom, aby bol z funkcie od-
volaný. Do funkcie náčelníka obecnej polície navrhol po-
ručíka Résö, ktorý vykonával funkciu zástupcu náčelníka. 
Poslanci návrh schválili. 
Železnice SR oslovili obecný úrad a ponúkli možnosť pre-
nájmu predstaničných priestorov. Reagovali tak na roko-
vania, ktoré prebehli zhruba pred troma rokmi, keď obecný 

úrad žiadal o prenájom týchto pozemkov, ale nedošlo k 
dohode vzhľadom na požadovanú výšku nájomného. Pod-
ľa starostu obce predstaničný priestor je vstupnou bránou 
do obce a zaslúžil by si vylepšenie. Poslanci poverili sta-
rostu obce na rokovanie o návrhu nájomnej zmluvy za 
čo najlepších podmienok pre obec. Žiadosť o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce a spoluvlastníckeho podielu 
obce podal J. Tóth s manželkou. Poslanci žiadosť vzali 
na vedomie s tým, že nemajú námietky proti predaju tých-
to nehnuteľností za dodržania príslušných legislatívnych 
podmienok. 
Obecný úrad sa obrátil na  Slovenský vodohospodársky 
podnik so žiadosťou o možné odkúpenie pozemkov za 
Mlynárskou ulicou. SVP poslal stanovisko, že sú ochotní 
rokovať o predaji, ak obec dá vypracovať znalecký posu-
dok. Zároveň však informovali, že ani v takomto prípade 
im nevznikne povinnosť pozemok odpredať. Vzhľadom na 
cenu poslanci odporučili starostovi obrátiť sa na prísluš-
ného znalca.
Spoločnosť Alt Energy požiadala o stanovisko k výstavbe 
v časti obce Nový Dvor, kde by chcela postaviť tri rodinné 
domy. V územnom pláne je táto lokalita definovaná ako 
rekreačná oblasť. Komisie OZ zaujali nesúhlasné stano-
visko, keďže výstavba je v rozpore s územným plánom. 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť vzalo na vedomie, ale s 
výstavbou v tejto lokalite nesúhlasí.
V diskusii starosta informoval, že začala konečne rekon-
štrukcia dvoch objektov – materskej školy a hasičskej 
zbrojnice. 
Do diskusie sa následne prihlásil zástupca starostu Ing. 
Hlavatý. Konštatoval, že šiesteho augusta bola dôstojne 
zavŕšená rekonštrukcia sochy sv. Tekly za prítomnosti 
nášho súčasného aj bývalého farského administráto-
ra, poslancov OZ a dobrovoľných darcov, ktorí boli veľ-
mi potešení prístupom zo strany obce. Nie je bežné, že 
sa rekonštrukcia prícestnej sochy robí na takejto úrovni, 
preto je rád, že môže byť súčasťou samosprávy, ktorá si 
pamiatky váži a rekonštruuje ich. V týchto dňoch prebieha 
rekonštrukcia kríža z roku 1832, ktorý dali postaviť dvaja 
darcovia ako prejav vďaky za ukončenie pandémie cho-
lery, ktorá si vyžiadala 93 obetí spomedzi občanov našej 
obce. Preto Ing. Hlavatý požiadal, aby poslanci znova 
vyhlásili zbierku, aby aj obyvatelia mohli na rekonštrukcii 
tohto kríža participovať. Poslanci vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky schválili.
Potom sa do diskusie zapojil PaedDr. Suba, PhD., spome-
nul, že pred dvoma-tromi rokmi sa hovorilo o prečistení a 
sprevádzkovaní kanálov, ale keď včera išiel po daždi na 
ihrisko, jarky boli upchaté. Starosta povedal, že informáciu 
preverí. Poslankyňa K. Tusková informovala, že do školy 
v novom školskom roku nastúpilo 172 detí, do materskej 
školy 69. Po slávnostnom zahájení však nastali problé-
my, v školskej jedálni je to elektrina, možno by bolo dobré 
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urobiť revíziu, lebo to, čo pred niekoľkými 
rokmi bolo vyhovujúce, dnes už nie je. 
Starosta jej odpovedal, že pracovníci na-
šli zrejme príčinu a obec kontaktovala aj 
firmu, ktorá opravu vykoná. Ďalej K. Tus-
ková povedala, že škola dostala výpoveď 
zo zmluvy od spoločnosti, ktorá im distri-
buuje energiu, žiadajú osemnásobné zvý-
šenie ceny. Mgr. Berecz povedal, že obec 
plánuje zapojiť sa do projektu so stoper-
centným financovaním, v ktorom sa jed-
ná práve o energie. Pokiaľ sa to podarí, 
zapojí sa tam aj škola a materská škola. 
Ing. Ábrahámová dala návrh, aby do obce 
raz mesačne by mohol prísť mediátor, 
ktorý by mohol pomôcť ľuďom v ťažkej 
situácii v dnešnej náročnej dobe. Obec 
by obyvateľov informovala o termínoch 
prostredníctvom novín a webu. K. Tus-
ková apelovala, aby sa v ZOS umiestnil 
altánok, potom sa prihlásila prednostka 
obecného úradu. Pripomenula, že minu-
lý rok sa schvaľovala zmluva o prenájme 
priestranstva pre spoločnosť Packeta, 
dnes potrebujú kapacitu rozšíriť pre veľký 
záujem, boxy sú veľmi vyťažené, plocha, 
ktorú majú prenajatú, by sa zväčšila z jed-
ného metra na 1,83 m2 s tým, že alikvotne 
by sa zvýšilo aj nájomné. Poslanci doda-
tok k zmluve schválili.
Ing. Gašpierik sa spýtal, či obec možnosť 
pripomienkovať územný plán kraja, keď-
že práve v tomto regióne by malo dôjsť 
v masívnej výstavbe veterných parkov. 
Ing. Ábrahámová ešte navrhla uvoľniť 
finančné prostriedky z rozpočtu obce na 
vybavenie čakárne detskej lekárky. Mgr. 
Vargová povedala, že aj vybavenie am-
bulancie si zabezpečuje lekár z vlastných 
zdrojov, ak takáto žiadosť príde, bude po-
trebné ju dôkladne zvážiť.
29. zasadnutie OZ bolo posledné pláno-
vané zasadnutie v tomto volebnom obdo-
bí, Mgr. Berecz preto poďakoval poslan-
com za ich prácu, za konštruktívny prístup 
a keďže všetci kandidujú aj v nadchádza-
júcich voľbách, zaželal im veľa zdaru a 
úspechov. 

Bližšie informácie nájdu 
záujemcovia na našom webovom sídle 

www.trnovecnadvahom.sk                

I. Mesárošová  

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Spojené voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
V našej obci sú pre tieto voľby vytvorené tri volebné okrsky:
Volebný okrsok č. 1 – Miestne kultúrne stredisko  pre voličov bývajúcich 
od čísla 1-512, 918, 974, 976-977, 980-981, 986-987, 990, 991, 992, 998-999, 
1011-1013, 1017-1021, 1027-1043, 1047, 1053 a Nový Dvor  
Volebný okrsok č. 2 – Miestne kultúrne stredisko  pre voličov bývajúcich od 
čísla 515-850, 906-907, 910-917, 919-964,  966-973, 982, 985, 988-989, 993-
997, 1000-1010, 1015, 1022, 1026, 1044, 1048- 1051 a občania prihlásení na 
OBEC.
Volebný okrsok č. 3 -  Komunitné centrum Horný Jatov pre voličov bývajú-
cich v Hornom Jatove a Kľučiarni.
Obec do 4. októbra 2022 doručí  do každej domácnosti oznámenie o čase a 
mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných 
kandidátnych listinách. 
Občania sa môžu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, v stredu do 16.30 
hodiny presvedčiť na referáte matriky a evidencie obyvateľstva, či sú zapísaní 
v zozname voličov.
Súčasťou oznámenia je poučenie pre voliča, ktoré sa nachádza na jeho zadnej 
strane.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce:
1. Oliver Berecz, Mgr., 39 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Marián Takáč, PhDr., 47 r., náčelník mestská polícia, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov obecného za-
stupiteľstva:
1. Monika Ábrahámová, Ing., 35 r., manažérka, nezávislý kandidát
2. Oliver Berecz, Mgr., 39 r., starosta, nezávislý kandidát
3. Peter Gašpierik, Ing., 37 r., administrátor siete, nezávislý kandidát
4. Martin Hančín, 28 r., vedúci pobočky, Sme rodina
5. Jaroslav Hlavatý, Ing., 58 r., majiteľ autoškoly, nezávislý kandidát
6. Rastislav Hrabovský, 41 r., technický pracovník údržby, Smer - sociálna de-
mokracia
7. Stanislava Keselyová, 44 r., obsluha čerpacej stanice, nezávislý kandidát
8. Alojz Kurucz, 50 r., vodič, nezávislý kandidát
9. Dezider Marček, 60 r., výsluhový dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Mária Marčeková, RNDr., 46 r., manažérka, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Anikó Polák Ábrahámová, Mgr., PhD., 38 r., vedecko-pedagogická pracov-
níčka, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. ná-
rodnosti. regióny
12. Július Rábek, Ing., 61 r., technik, Szovetség - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
13. Matej Sopka, Ing., 31 r., manažér, Sme rodina
14. Imrich Suba, PaedDr., PhD., 49 r., riaditeľ samosprávnej organizácie, Hlas 
– sociálna demokracia
15. Jazmína Székházi Hlavatá, PaedDr., 31 r., učiteľka, nezávislý kandidát
16. Martin Tóth, 34 r., chemik, nezávislý kandidát
17. Katarína Tusková, 53 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec na tel. čísle 031/7781496 
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu na tel. čísle 0910 395 599 
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.
I. Mesárošová, Ing. Alžbeta Motolíková
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Dobrovoľná zbierka - Reštaurovanie a rekonštrukcia 

kamenného kríža v centre obce
V širšom centre našej obce, v parčíku na Sötérovej ulici sa nachádza klasicistický 
kamenný kríž. Predstavuje ukrižovaného Krista a v jeho dolnej časti sa nachádza 
socha Panny Márie v plášti s hruďou prebodnutou mečom. Bol vybudovaný ako dar 
za ukončenie epidémie, ktorá v prvej polovici 19. storočia vypukla v celom regió-
ne. Vypukla už 4. júla 1831 a v Trnovci nad Váhom začala ustupovať až koncom 

augusta toho roku. Bola to 
cholera, ktorá si v našej obci 
vyžiadala 93 obetí, medzi 
nimi aj miestneho katolícke-
ho kňaza Juraja Horvátha.
Ako poďakovanie Bohu za 
ukončenie tejto epidémie 
dali Štefan Ács a Ágnes 
Kupka postaviť v roku 1832 
tento kamenný kríž, ktorý 
sa spomína aj vo vizitácii z 
roku 1841. V súčasnosti je  
obohnaný kovovou ohrád-

kou, ktorá bola pravdepodobne vybudovaná v tridsiatych rokoch dvadsiateho 
storočia. Kríž je dnes vplyvom mikroflóry a sekundárnych nevhodných zásahov a 
úprav, ako aj poveternostných podmienok v stave, kedy je potrebná jeho odborná 
reštaurácia a rekonštrukcia. Preto sa samospráva obce rozhodla osloviť renomo-
vaného reštaurátora Mgr. Art. Juraja Puškára, ktorý v júli začal s prácami na tomto 
architektonickom diele, aby sa ako súčasť nášho historického dedičstva zachovalo 
aj pre budúce generácie. 
Na svojom 29. zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom vyhlá-
silo dobrovoľnú zbierku a ustanovilo podmienky tejto zbierky takto:
Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 
00306240
Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na reštaurovanie a 
rekonštrukciu kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Vá-
hom
Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 15.9.2022 do 31.12.2022
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:
1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK11 
0200 0000 0000 1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka “
2. Vložením hotovosti do prenosnej pokladničky, označenej „Dobrovoľná  zbierka 
na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža“ umiestnenej v kancelárii prvé-
ho kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom
Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola:
Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov, príjmom rozpočtu obce. Získané finančné prostriedky budú použité na účel, na 
ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov 
vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia finančných prostried-
kov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.
Všetci, ktorí na rekonštrukciu prispejú, budú pozvaní na slávnostné požeh-
nanie kríža a odhalenie náučno-informačnej tabule. Potrebné je, aby ste do 
poznámky pre príjemcu napísali okrem označenia „dobrovoľná zbierka“ aj 
svoje kontaktné údaje, resp. zapísať sa do zoznamu darcov v kancelárii prvé-
ho kontaktu obecného úradu. 
Srdečne ďakujeme!                                        I. Mesárošová

Hody 2022
Hody sú slávnosťou výročia po-
sviacky kostola alebo sviatkom 
patróna, ktorému je kostol zasvä-
tený. Rímskokatolícky kostol v Tr-
novci nad Váhom bol vybudovaný 
v r. 1725, postaviť ho dal vtedajší 
zemepán Štefan Hunyadi a v r. 
1755 kostol vysvätil biskup Žig-
mund gróf Berényi z Päťkostolia.  
Pôvodne sa nazýval kostol Preme-
nenia Pána na hore Tábor. Sviatok 
Premenenia Pána si pripomíname 
6. augusta a hody sa oslavujú vždy 
na prvú nedeľu po tomto sviatku.
Hody sú sviatkom, ktorý má dva 
rozmery: duchovný a svetský. Ve-
riaci si sviatok pripomínajú sláv-
nostnou svätou omšou, deti sa 
tešia z tradičných kolotočov a pre-
dajných stánkov. Je to zároveň prí-
ležitosť na stretnutie príbuzných a 
rodákov, ktorí sa zídu pri spoloč-
nom bohatom stole.
V tomto roku samospráva obce roz-
hodla o tom, že si pripomenieme 
oba rozmery hodov. Ten duchovný 
nám pripomenulo slávnostné po-
žehnanie zrekonštruovanej sochy 
sv. Tekly, ktoré sa uskutočnilo v 
sobotu, 6. augusta 2022 popoludní. 
Pri soche sa zišli poslanci obecné-
ho zastupiteľstva, obyvatelia, kto-
rí prispeli do dobrovoľnej zbierky 
na obnovu tejto sochy, prednostka 
obecného úradu a kultúrny refe-
rent obce. Svojou účasťou prispel 
k slávnostnosti chvíle aj bývalý ad-
ministrátor farského úradu a člen 
komisie na ochranu kultúrnych 
pamiatok ThDr. Anton Solčiansky. 
Za neúčasti starostu obce, ktorý sa 
nemohol požehnania zúčastniť pre 
chorobu, sa prítomným prihovo-
ril zástupca starostu Ing. Hlavatý. 
Slávnostný akt požehnania sochy 
celebroval náš pán farár, Mgr. Vla-
dimír Šimunek.
Po slávnostnom akte poslanci obec-
ného zastupiteľstva Ing. Hlavatý a 
PaedDr. Székházi Hlavatá položili 
veniec ako vyjadrenie úcty k sv. 
Tekle. Nasledoval akt odhalenia 
náučno-informačnej tabule, ktoré-
ho sa ujali poslanci R. Hrabovský 
a D. Marček. Na tejto tabuli sa na-
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Spoločenská rubrika

  Blahoželáme jubilantom

  Juliana Fábryová
  Helena Krokavecová
  Peter Szitás
  Mária Tóthová
  Mária Závadská
  Marta Élesová
  Zdenka Kumanová
  Mária Marcibányiová
  Margita Baloghová
  Anna Janovská
  Ladislav Kajma
  Anna Richterová
  Dezider Marček
  Ján Tóth
  
  
  Narodili sa

  Tobias Franko
  Kornel Kováč
  Bibiána Sopková
  Lia Mészárosová
  Lukáš Krištofiak
  Matias Horváth
  Matúš Hátaš

    
  Uzavretie manželstva

 Martin Motolík a Marcela Putifárová
  Tomáš Schmidt a Nina Hlaváčová
  Michal Novotný a Nikoleta Boháčová
  Michal Maďar a Veronika Lencsésová
  Marek Takács a Veronika Császárová
  Roman Tóth a Kristína Takáčová
  Vladimír Klincko a Adriána Slaná
  Ján Király a Eva Molnárová
  Krisztián Szabo a Alexandra Veronika Hrabovská
  Jozef Bugyi a Jana Bordáčová
  Miroslav Híreš a Terézia Malková
  Anton Mrázik a Margita Nagyová

 
  Opustili nás

  Irena Rakovská, 83-ročná
  Jozef Hátaš, 89-ročný
  Marián Mandák, 46-ročný
  Martin Hančín, 28-ročný
  Valéria Gubišová, 83-ročná
  
  

chádzajú informácie o živote sv. Tekly, niekoľko známych fak-
tov z histórie obce a poďakovanie vrátane zoznamu darcov, ktorí 
prispeli na jej rekonštrukciu a reštaurovanie a ktorí súhlasili so 

zverejnením. Pred-
nostka obecného 
úradu všetkým prí-
tomným darcom a 
duchovným odo-
vzdala malý darček, 
nulovú eurobankov-
ku našej obce. Po-
tom pozvala prítom-
ných na priateľské 
posedenie spojené s 
občerstvením, ktoré 
sa konalo v zasadač-

ke obecného úradu.
Pokiaľ ide o svetský aspekt hodov, Obec Trnovec nad Váhom v 
spolupráci s komisiou športu, školstva, mládeže a kultúry uspo-
riadala tanečnú zábavu, ktorá sa konala na nádvorí miestneho 
kultúrneho strediska. Do tanca zahral Muziker Rudi a nechýbalo 
ani občerstvenie. Obyvatelia sa dobre zabávali až do skorých ran-
ných hodín.
I. Mesárošová

Folklórny súbor Šaľan - príďte medzi nás! 
FS Šaľan vznikol v roku 2015 a za svoju existenciu vystúpil na rôznych kul-
túrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí -  v Českej republike, 
Maďarsku, Poľsku, Ukrajine. Tieto naše spoločné podujatia sprevádza vždy 
dobrá nálada, skvelá zábava a množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Priorit-
ne sa venujeme uchovaniu tradičných ľudových tancov a piesní z okolia Šale 
i z rôznych regiónov Slovenska. Zároveň sa snažíme verejnosti pripomínať 

ľudové zvyky a obyčaje, ako sú 
fašiangy, vynášanie Moreny, Veľ-
konočné sviatky, stavanie mája, 
jánske ohne, vinobranie, dožinky, 
stridžie dni a i.  V súčasnosti v sú-
bore aktívne trénuje a tancuje 22 
členov a členiek. Počas posled-
ných dní sa húževnato pripravu-
jeme na našu prvú krajskú súťaž 
– držte nám palce!
V novembri, presne na Katarínu, 
vás srdečne pozývame na našu 

jedinečnú Katarínsku zábavu v DK Veča. Pokiaľ si dovtedy chcete precvičiť 
tanečné kroky, radi si s vami zatancujeme každý pondelok na kurze ľudového 
tanca v DK Šaľa od 17:30 do 18:30 h. 
A ak vás folklór  chytil za srdce a chcete sa stať členom súboru,  pozývame 
vás na nábor do tanečnej, speváckej i hudobnej zložky v dňoch 19.9. a 26.9. 
o 18:00 hod v DK Šaľa.
Veríme, že vás uvidíme aspoň na jednej z našich akcií a tešíme sa na vás!

Zuzana Nagyová
Vedúca FS Šaľan
tel: 0903 841 453
https://www.fssalan.sk/                        
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Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

v parčíku pri zvonici boli doplnené lavičky

v MKS kovové lavičky nahradili drevené

prebehla výmena okien v Komunitnom centre 
Horný Jatov

pomáhajú pri každej obecnej akcii
 vedúci úseku TVZaOH Boris Adámek    

Srdce pre prírodu
Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s komisiou životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva a komisiou športu, školstva, mlá-
deže a kultúry a organizáciami a združeniami pôsobiacimi na území obce 
usporiadali v sobotu, 10. septembra v parčíku pri zvonici druhý ročník 
podujatia „Srdce pre prírodu“. 
Tvorivé dielne si pripravili členky nášho klubu JDS. Deti si mohli vyzdo-
biť medovník alebo vyskúšať si servítkovú techniku. V stánku základnej 
školy s materskou školou sa dozvedeli, ako správne triediť odpad, ale 
mohli si vymaľovať aj pekný obrázok. Členovia miestnej organizácie SRZ 

si pripravili ukážku 
preparátov rýb, deti 
si mohli aj zasúťažiť 
v poznávaní jednot-
livých druhov rýb. 
Odmenené boli me-
dailou a magnetkou. 
Člen PO Durmutz 
K. Éles predviedol 
ukážku činnosti po-
ľovníckych psov, 
ktorí vzbudili medzi 
prítomnými deťmi 

veľký záujem. 
Leto sa skončilo len nedávno a hoci až donedávna sa zdalo, že Slovensko 
je krajina bohatá na vodu, zdá sa, že to celkom tak nie je. Nízka hladina 
niektorých vodných nádrží, vyschnuté vodné toky, to všetko pripomína, 
že je najvyšší čas, aby sme vodu nepokladali za samozrejmosť. Deťom, 
ktoré sa zúčastnili „Srdca pre prírodu“, prečítala rozprávku o stratenom 
jazierku predsedníčka Klubu JDS J. Hečová. Ukážky slack-line si mohli 
vyskúšať pod dohľadom Ing. G. Bergendiho a kto chcel, mohol si zahrať 
spoločenskú hru „Človeče, nehnevaj sa!“. Deti vlastnoručne vyzdobili 
strom, ktorý priniesli pracovníčky našej školy a napísali aj odkaz Matke 
Prírode, za čo dostali od Irenky Lángovej chutnú palacinku.

Ako sa dajú využiť 
pne stromov, ukázali 
pracovníčky obec-
ného úradu Katka 
a Maja. Pomohli 
deťom vysadiť do 
dvoch pníkov rastli-
ny, ktoré budú park 
zdobiť po celý rok. 
Na záver podujatia 
starosta Mgr. Berecz 
porozprával príbeh o 
tom, koľko živočíš-

nych druhov na našej planéte vyhynulo a koľko ďalších je na pokraji vy-
hynutia. Za každý druh, ktorého názov prečítal, si deti vzali jednu sviečku, 
až napokon zostala na stole len jediná - nádej. 
Ďakujeme organizátorom, organizáciám, združeniam a dobrovoľní-
kom, ktorí podujatie podporili, ale najmä všetkým, ktorí sa na ňom 
zúčastnili so svojimi deťmi. 
I. Mesárošová         
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Beh okolo Ameriky
Veľmi obľúbeným športovým podujatím je beh 
okolo Ameriky. V piatok, 23. septembra 2022 sa 
konal na brehoch rybníka Amerika III. už piaty 
ročník tohto obľúbeného podujatia.
Krásne upravené pobrežie a okolie rybníka je pre 
podobné aktivity ako stvorené. Možno práve pre-
to si beh okolo Ameriky obľúbili bežci nielen z na-
šej obce a okresu, ale aj zo širšieho okolia. Podob-

n e 
a k o 
p o 
m i -
n u l é 
r o k y 
m a l i 
p r e -
tekári 
m o ž -
n o s ť 
zare -
g i s -

trovať sa online, ale prihlásiť sa mohli aj priamo 
na mieste.
V krásnom slnečnom počasí sa na štart dostavilo 
takmer 120 bežcov a organizátorov potešilo najmä 
to, že väčšina z týchto bežcov boli deti, ktoré súťa-
žili s obrovským nasadením. Preteky začali o 16.00 
h. a otvoril ich starosta obce Mgr. Berecz, ktorý 
privítal všetkých prítomných. Na štart sa potom 
postavili najmladšie žiačky a preteky pokračovali 
ďalšími súťažnými kategóriami. Po dobehnutí do 
cieľa každý súťažiaci dostal medailu, ktorá mu 

b u d e 
p r i -
p o -
mínať 
účasť 
n a 
p o d -
ujatí , 
a ako 
m a l ý 
d a r -
č e k 
m a g -

netku. Zároveň sa súťažiaci mohli občerstviť 
chutným gulášom, ktorý pripravili pracovníčky 
obecného úradu, prípadne osviežiť minerálkou. 
Prví traja súťažiaci z každej kategórie boli ocene-
ní vecnými cenami, ktoré odovzdal starosta Mgr. 
Berecz a poslankyňa obecného zastupiteľstva K. 
Tusková.
Výsledky:
kategória najmladší žiaci:

1. Patrik Moravanský
2. Andrej Holota
3. Martin Turian
kategória najmladšie žiačky:
1. Natália Kováčová
2. Ema Cintulová
3. Sabina Kováčová
kategória mladší žiaci:
1. Damien Berecz
2. Jakub Žilinský
3. Jakub Urbán
kategória mladšie žiačky:
1. Soňa Meszárosová
2. Rita Vargová
3. Terézia Vološinová
kategória starší žiaci:
1. Maroš Hanák
2. Dominik Tánczos
3. Juraj Rekeň
kategória staršie žiačky:
1. Nela Mészárosová
2. Natália Lelovicsová
3. Barbora Martinčeková
kategória muži:
1. Matúš Kompas
2. Marian Gemmel
3. Marek Baláž
kategória ženy:
1. Zdenka Hezká
2. Andrea Belzárová
3. Sylvia Behúlová
Ďakujeme organizátorom tohto podujatia: Obci 
Trnovec nad Váhom, DO Fénix Trnovec nad Vá-
hom, Atletickému oddielu Šaľa a Základnej škole s 

m a -
t e r -
skou 
š k o -
l o u 
T r -
n o -
v e c 
n a d 
V á -
h o m 
3 0 2 , 
všet-

kým, ktorí prišli súťažiacich povzbudiť, ale pre-
dovšetkým všetkým pretekárom. Časť z nich sa 
na behu okolo Ameriky zúčastnila už viac ráz a 
my veríme, že sa stretneme aj na ďalšom jeho roč-
níku.                           I. Mesárošová  

Realizované s finančnou podporou         
Nitrianskeho samosprávneho kraja    
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Rozlúčka s letom 2022
Jedným z najobľúbenejších podujatí je nepo-

chyb-
n e 
r o z -
lúčka 
s le-
tom a 
neod-
m y s -
l i teľ-
n o u 
s ú -
č a s -
ť o u 

tohto podujatia je súťaž vo varení guláša „Trno-
vecká vareška“. 24. septembra 2022 sa konal už 
siedmy ročník tejto súťaže. Prihlásilo sa do nej 
sedemnásť tímov, okrem organizácií a združe-
ní pôsobiacich na území obce sa zapojili aj naši 
obyvatelia. Jedným z účastníkov boli aj staros-
ta a poslanci z našej družobnej obce Bajót, čím 
sa z našej súťaže stala súťaž medzinárodná :)
Starosta obce na pravé poludnie pozdravil zá-
stupcov všetkých tímov a poprial im, aby sa im 
v súťaži darilo. Na ich činnosť dozerala odborná 
porota v zložení: Ing. Dionýz Solár, prednosta 
Okresného úradu Šaľa, PaedDr. Danica Lehoc-
ká, PhD., viceprimátorka mesta Šaľa, Róbert Töl-

gyesi, 
v ice -
primátor 
m e s -
t a 
Šaľa , 
Irena 
L á n -
g o v á 
a Ri-
chard 
P a v -
lovič. 

Ich úloha nebola jednoduchá, lebo súťažiaci sa 
snažili zo všetkých síl. 
Od 15.00 h. začal aj program pre deti, vystúpili 
výborní tanečníci zo skupiny Phantoms Crew, 
ktorí si pripravili ukážky street dance. Po vy-
stúpení vyzvali prítomné deti, aby si spoločne 
s nimi vyskúšali rôzne street dance štýly a deti 
sa nedali zahanbiť, boli naozaj šikovné a vyslú-
žili si sladkú odmenu od moderátorky Eriky. 
Kúzelník Talostan predviedol ukážky svojho 

umenia a deti sa mohli dosýta vyšantiť aj pri 
interaktívnej pohybovej činnosti, kde si mohli 
vyskúšať napr. svoju šikovnosť pri žonglovaní.
Tí najmenší sa mohli zdarma povoziť na det-
skom 
kolo-
t o č i , 
ktorý 
p r e 
n i c h 
z a -
b e z -
p e -
č i l a 
s a -
m o -
sprá-
va obce, ochutnať cukrovú vatu, dospelí si 
mohli pochutnať na cigánskej, občerstviť sa 
pivom alebo kofolou.
O 16.15 vyzbierali pracovníčky obecného úra-
du vzorky od jednotlivých kuchárskych tímov 
a nastalo hodnotenie. Členovia poroty po dô-
kladnom posudzovaní konštatovali, že víťa-
zom tohto ročníka Trnoveckej varešky je druž-
stvo Hasiči rebeli, na druhom mieste Či či či a 
tretia skončila Scuderia.
S t a -
rosta 
M g r . 
B e -
r e c z 
k a ž -
dému 
s ú -
ť a ž -
nému 
t í m u 
o d o -
vzdal 
lopár s logom podujatia a tri prvé tímy do-
stali vecné ceny. Potom nasledoval hudobný 
program, skupina Fariband zahrala prítom-
ným pre lepšiu náladu aj do tanca. V dobrej 
nálade sa prítomní zabávali až do neskorých 
večerných hodín.
Veľmi pekne ďakujeme organizátorom a všet-
kým, ktorí pomohli, všetkým súťažným tí-
mom, ale aj návštevníkom, ktorých pochvalné 
slová sú pre nás tou najlepšou odmenou. 
Ďakujeme.

I. Mesárošová              
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zahájenie školského roku 2022/2023

Skončil sa čas leňošenia a oddychu. Školská 
brána sa po prázdninách otvorila a pustila do 
školského areálu všetkých žiakov našej ško-

ly. Pekné 
spomien-
ky na 
prázdni -
nové časy, 
krásne zá-
žitky po-
m a l i č k y 
blednú. 
Pred bu-
d o v o u 

školy sa schádzajú žiaci. Najťažšie sa určite 
išlo najmenším žiačikom – prváčikom. Prichá-
dzajú v sprievode svojich rodičov a nevedia, 
čo ich čaká. 
Školský rok 2022/2023 otvorila slávnostným 
prejavom pani riaditeľka Mgr. Miriam Žigová 
a pán starosta obce Mgr. Oliver Berecz.
Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola 
je miestom, kde žiaci získavajú vedomosti. Učia 
sa písať prvé písmenká a počítať prvé príkla-

dy. Dnes 
nám však 
okrem zá-
kladného 
vzdelania 
škola po-
núka ove-
ľa viac. 
Podporuje 
v ý u č b u 
cudzieho 
j a z y k a , 

šport, ochranu životného prostredia a mno-
ho iných aktivít. Každoročne organizujeme 
množstvo akcií, podujatí a taktiež súťaží, kde 
môžu žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. 

Žiaci deviateho ročníka sa pripravia na testo-
vanie a prijímacie skúšky. A ako uspejú, záleží 
len a len na nich.
Aj tento školský rok zriaďovateľ školy v spolu-
práci so školou pripravil pre našich prváčikov 
štartovací balíček učebných pomôcok v cel-
kovej hodnote 53,00 EUR (35,00 EUR Obecný 
úrad Tr-
novec nad 
Váhom a 
18,00 EUR 
ZŠ s MŠ 
T r n o v e c 
nad Vá-
hom 302).
Predchá-
d z a j ú c e 
š k o l s k é 
roky pre-
verili naše schopnosti reagovať na zložitú, rých-
lo sa meniacu situáciu . Ani tento rok nebude 
ľahký. Chceme Vás všetkých vyzvať k tomu, 
aby sme sa všetci správali zodpovedne, chrá-
nili seba aj 
druhých, 
boli k sebe 
o h ľ a d u -
plní, ná-
pomocní, 
trpezliví a 
tak spoloč-
ne zvládli 
s i t u á c i e , 
ktoré nám 
b u d ú c -
nosť prinesie.
Želáme našim žiakom veľa síl a energie, veľa 
dobrých známok v novom školskom roku 
2022/2023 spolu s pevným odhodlaním vydať 
zo seba všetko najlepšie a reprezentovať tak 
nielen seba, ale i našu ZŠ s MŠ Trnovec nad 
Váhom 302.           Katarína Tusková

78. výročie SNP
V pondelok, 29. augusta 2022 sme si pietnym aktom položenia venca 
pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania. Na piet-
nom akte sa zúčastnili starosta obce Mgr. Berecz, poslanci obecného 
zastupiteľstva Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, R. Hrabovský, Paed-
Dr. Székházi Hlavatá a K. Tusková. Symbolicky sa konal pri pamätní-
ku prvého veliteľa SNP Jána Goliana v parčíku na Sötérovej ulici. Ve-
niec k pamätníku generála Goliana položili starosta obce Mgr. Oliver 
Berecz a predsedníčka komisie športu, školstva, mládeže a kultúry pri 
OZ Katarína Tusková.                 I. Mesárošová
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Z činnosti Klubu JDS
V tomto roku činnosť našej organizácie nepoľavovala a pri-
pravili sme niekoľko veľmi vydarených akcií. 
Dňa 23.6.2022 sme otvorili okresnú výstavu pod názvom 
„Zlaté ruky“, výstavu krásy, šikovnosti, umeleckej invencie aj 
remeselného fortieľu seniorov. 
Jej poslaním bola vzájomná 
výmena skúseností, inšpirácie, 
dobrých nápadov, výtvarných 
aj remeselných techník medzi 
seniormi. 
Okresnej výstavy sa zúčastnili 
ZO JDS Šaľa, Močenok, Háj-
ske, Trnovec nad Váhom a ZŠ 
Trnovec nad Váhom. Z našej or-
ganizácie vystavovalo 26 našich 
členov s takmer 580 exponátmi, 
kde nechýbali ani „retro pred-
mety“, misy, mažiare, žehličky, 
koreničky, krčahy, háčkované a vyšívané obrusy a obrazy, 
všetko veci, ktoré robili a používali naše mamy a babičky. Vý-
stava bola aj prehliadkou práce rúk našich členov, vyšívané 
obrusy, háčkované obrusy, košíky pletené z papiera, ručne 
pletené šaty a svetríky, výrobky z patchworku, štóly, príborní-
ky, prestierania, oblečené bábiky, kroje pre deti a dospelých. 
Výstava bola obohatená bonsajmi a samorastmi. Naša zák-
ladná škola prispela k výstave 9 háčkovanými exponátmi a 11 
maľovanými obrazmi. Boli sme radi, že výstavu prišli pozrieť 
aj žiaci základnej školy a materskej škôlky, ktorým sa páčila, 
lebo aj takto vzbudíme a upevníme lásku k nášmu nádher-
nému Slovensku a to je jedna z dôležitých úloh a posolstiev 
pre nás, seniorov. Dnes, keď naša spoločnosť je uponáhľaná, 

na nič nemáme čas, musíme sa my, seniori, pričiniť o to, aby 
sa zachovávali naše ľudové tradície, kroje, tance, spevy a 
remeslá a odovzdávali sa našim deťom a vnúčatám. Musíme 
toto kultúrne dedičstvo chrániť, brániť a hlavne zveľaďovať, 
pretože sa hovorí „ak zaniknú tradície, kroje, ľudová pieseň, 

zanikne aj náš národ“ a to predsa ne-
chceme a nesmieme dopustiť. Dňa 
20.6.2022 sme oslávili Deň otcov, 
ktorý stále ešte patrí medzi neoficiál-
ne sviatky. Nie je totiž taký uznávaný 
ako Deň matiek. Otec pritom rovnako 
ako matka má v rodine nezastupiteľ-
né miesto. Slávnostný príhovor pred-
niesla predsedníčka Jolana Hečová 
a všetkým otcom a dedkom sme odo-
vzdali malý darček a sladkú odmenu 
za všetku starostlivosť , ktorú venujú 
svojim deťom a  vnúčatkám. Ďalšou 
športovou akciou bol Krajský turnaj 

seniorov v petangu, ktorý sa konal 24.8.2022 v Lužiankach, 
kde sme získali prvé miesto v kategórii žien a vybojovala ho 
Emília Dulíková. Zorganizovali sme pre našich členov výlet  
na zámok Svätý Anton, ktorý sa vydaril, počasie bolo ukáž-
kové, zámok prekrásny a prechádzka po Banskej Štiavnici, 
obed v reštaurácii chutil všetkým a posedenie na Počúvadle 
bolo perfektné. Dúfame, že sa nám podarí zorganizovať ešte 
viac takýchto akcií. Pripravujeme Okresnú súťaž v prednese 
poézie a prózy, stretnutie a prehliadka jarmoku v Štúrove a 
kúpeľný pobyt v Dudinciach. Dúfame, že sa nám vydaria aj 
tieto  akcie a chceli by sme pripraviť pre našich členov ešte 
niekoľko zaujímavých akcií.
za Klub JDS Jolana Hečová          

Z okienka DHZ : júl – september  2022
Letné obdobie – horúce dni sú pre všetkých hasi-
čov najnáročnejšie. V celom svete vyčíňali v dô-
sledku tepla veľké požiare. 
Našťastie, naša DHZ-ka ne-
musela pri takýmto požia-
roch zasahovať. 
Aké bolo naše leto? 
Júl: 
24.07.2022 – Premnožené osi 
a sršne potrápili nejedného 
obyvateľa našej obce. Za-
sahovali sme pri likvidácii 
bodavého hmyzu na ul. Sta-
ničná. Osy sa zahniezdili v 
altánku pri dome a ohrozo-
vali majiteľov.
August: 
21.08.2022 - výpomoc pri športovej akcii pre deti 
aj dospelých pre OZ Keď nevládzeš, tak pridaj... - 
REBEL RUN na Lángovom dvore. 
24.08.2022 – veľké teplá priniesli aj náhle a veľké 
zrážky vody. V tento deň pri prietrži mračien voda 
zaplavovala ulice. Na ul. Jatovskej voda nestíhala 

odtekať v kanáli vedľa cesty. Spôsobila upchatie a 
zaplavovala priľahlé garáže. Naša DHZ bola pri-
zvaná na odčerpanie vody a tým sme eliminovali 

škody na majetkoch.  
September: 
9.- 10.09.2022 – v týchto 
dňoch sa naša jednotka zú-
častnila výcviku vo výcvi-
kovom centre LEŠŤ. Nabrali 
sme nové skúsenosti a  rady 
od profesionálnych inštruk-
torov z HaZZ. Vyskúšali 
sme hasenie penou, vodou 
pri rôznych situáciách. Zís-
kali sme nové cenné skúse-
nosti. 
Koncom tohto mesiaca sa zú-

častníme 7 ročníka v súťaži vo varení guláša. Budeme 
mať dve družstvá, keďže chceme dať priestor aj našim 
mladým členom.
Teplé obdobie roka máme za sebou, teraz nastupu-
je nové - VYKUROVACIE. I tu platí, že prevencia je 
prvoradá. Prosím obyvateľov, aby si dali skontro-
lovali pred vykurovaním svoje vykurovacie telesá 
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(plynové, elektrické). Aspoň raz do roka dajte od-
borným pracovníkom prekontrolovať plynové vy-
hrievacie telesá, elektrické akumulačné kachle aj 
kachle (krby) na tuhé palivo.  Súčasťou sú aj komí-
ny. Veľmi dôležité je aj odborné vyčistenie komína 

(§ 20 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z.) - minimálne 1 
krát za rok  – kominárom. Pri kúrení tuhým pali-
vom aj častejšie.
Katarína Jarošová 
predseda DHZ 

Leto v našich revíroch
Aj keď sme aktuálne o udalostiach informovali prostredníctvom 
facebooku, v tomto príspevku prinášame krátky prehľad o našej 
činnosti a udalostiach posledných mesiacov .
Letné mesiace v našich revíroch neboli len o love a oddychu pri 
vode, ale aj o starostlivosti o revíry , riešení problémov s vyso-
kými teplotami a suchom, záchrane rýb , určitých obmedzenia  
z dôvodu nízkeho stavu vôd v revíroch, ako aj o vzájomnej spo-
lupráci rybárov a poľovníkov .

 K ži-
votu pri 
v o d e 
patrí aj 
okol i tá 
p r í r o -
da so 
svo jou 
flórou a 
faunou. 
P o t e -
š e n í m 
b o l o 
opätov-

né úspešné hniezdenie rybára riečneho (lat. Sterna hirundo) 
na lovnom revíri Mŕtve rameno (MR) Amerika III , ktorý tu už 
hniezdil tretí rok, ako aj prítomnosť dudka chochlatého (lat. 
Upupa epops) v priľahlom lese, ktorý sa tu objavil po niekoľ-
kých desaťročiach.
Údržba pobrežia lovného revíru MR Amerika III je jednou z pri-
orít našej organizácie jednak preto, aby sme plnili podmienky 
nájomnej zmluvy s Duslom a.s. ako majiteľom a jednak preto, 
aby tu bolo v blízkosti obce prijemné prostredie na oddychové 
aktivity. Z toho dôvodu počas sezóny aj v spolupráci s obcou 
okolité pobrežie niekoľkokrát počas sezóny kosíme.
Ďalším priestorom, o ktorý sa staráme, je pretekárska trať na 
brehu Váhu a prístupové cesty. Tu tiež zabezpečujeme kosenie 
v spolupráci s obcou a úpravu prístupových ciest, s ktorou nám 
pomáhajú  dovozom a rozvozom materiálu na úpravu p. Július 
Karas a Peter Suchý, ako aj členovia našej organizácie.
 V júni sa uskutočnilo už tradičné každoročné stretnutie poľov-
níkov a rybárov, kde pri poľovníckych a rybárskych špecialitách 
v príjemnom prostredí sme sa porozprávali o spoločných prob-
lémoch , nakoľko sa naše revíry prekrývajú a hľadali sme rieše-
nia týkajúce sa znečisťovaní revírov vývozom rôzneho odpadu 
a ochrane revírov pri potláčaní populácie kormorána veľkého  
(lat. Phalacrocorax carbo) v jesenných a zimných mesiacoch .
Hlavným problémom, ktorý trápil nielen nás, boli dlhotrvajúce 
vysoké teploty kombinované s nedostatkom zrážok, čo spôso-
bilo veľký pokles hladín vody v našich revíroch. Konkrétne v 
revíroch našej obvodnej organizácie zatiaľ z tohto dôvodu ne-
boli problémy, ktoré by ohrozovali život rýb, ale na niektorých 
revíroch MsO SRZ Šaľa a súkromných revíroch boli problémy 

takého rozsahu, že sa ryby museli odloviť a premiestniť do 
iných revírov. Problém, ktorý sa nízkou hladinou vody vysky-
tol v lovnom revíry Kopola Neded, vyriešilo vedenie miestnej 
organizácie odlovom a prečerpávaním vody. Najväčší problém 
bol v obci Selice, kde sa rozumnou spoluprácou majiteľov sú-
kromných revírov  Bikás a Kacsató a MsO SRZ Šaľa podarilo 
zachrániť krásne ryby, ktoré sa preniesli do Váhu a časť do 
lovného revíru Malý Bikás patriaceho MsO SRZ Šaľa.
Z dôvodu nízkej hladiny a vysokej teploty vôd v revíroch bolo v 
rámci MsO SRZ  Šaľa prijaté opatrenie na obmedzenie prikrmo-
vania rýb nadmerným množstvom krmiva. Toto opatrenie malo 
a má ešte stále opodstatnenie, keďže teploty ešte pretrvávajú 
a zrážky, ktoré v poslednom období spadli, zatiaľ nedostatočne 
ochladili vodu a zdvihli hladinu.
10.9. sme sa opäť zapojili do 2.ročníka akcie s názvom Srdce 
pre prírodu, ktorú organizuje obec v spolupráci so Základnou 
školou a spoločenskými organizáciami  obce a je zameraná na 
zvýšenie povedomia hlavne mladej generácie v oblasti ochrany 
a starostlivosti o životné prostredie.
To, že naše revíry počas sezóny navštívi veľa rybárov a nery-
bárov, svedčí o atraktívnosti hlavne nášho revíru Váh č. 2, kde 
stretneme návštevníkov zo širokého okolia .V tomto roku to bolo 
ešte viac citeľné, lebo tento revír sa nachádza medzi dvoma 
vodnými stavbami, VD Králová a VD Selice a je tu aj napriek su-
chému obdobiu, keď na mnohých riekach a vodných nádržiach 
nie je dostatok vody, viac- menej ustálené množstvo vody, ktorej 
hladina je ovplyvňovaná činnosťou elektrárne na VD Kráľová. Je 
to na jednej strane potešujúce, ale obraciame sa na nich s pros-
bou, že 
k e ď 
s e m 
prídu a 
strávia 
tu prí-
j e m n é 
chví le, 
aby sa 
tu sprá-
vali ako 
na náv-
števe u 
pr iate -
ľov a miesta, kde trávia svoj čas, udržiavali v čistote a poriadku 
a tak aj miesto opustili.
Ako už viete z viacerých zdrojov, 30.9.2022 sa začne vypúšťať 
vodná nádrž vodného diela Králová z dôvodu revízie a meraní 
trvale zatopených častí VD. Vypúšťanie sa ukončí 5.11. a do 
11.11 sa budú vykonávať potrebné práce. 12.-14.11. sa zaháji 
napúšťanie, ktoré by sa malo ukončiť 20.11. 
Z toho dôvodu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ozna-
muje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v 
súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení 
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neskorších predpisov, platí od 28.09. 
2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri 
č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-
1-1 Váh č. 3 zákaz lovu rýb z dôvodu 
nahromadenia rýb pri mimoriadnej uda-
losti (zníženie hladiny vodnej nádrže 
pod minimálnu prevádzkovú hladinu z 
dôvodu revízie VD Kráľová).
Činnosť organizácie v jesenných me-
siacoch bude zameraná na zarybnenie 
revírov podľa plánu zarybnenia a odlov 
udicami na chovnom revíri Hlinisko Ver-
mek tak ,ako sme to vykonávali v pred-
chádzajúcom období. Odlovené ryby 
budú použité na zarybnenie lovného 
revíru Mŕtve rameno Amerika III. Čle-
novia, ktorí budú mať záujem o odlov, 
nech sa prihlásia.
Do jesenných mesiacov prajeme našim 
členom ešte pekné lovecké zážitky a 
spolu s ostatnými návštevníkmi príjem-
né chvíle strávené v krásne vyfarbenej 
jesennej prírode.
Petrov zdar
Výbor Obvodnej organizácie SRZ Trno-
vec nad Váhom          

Vážení priaznivci futbalu, milí fanúšikovia!
Počas posledných mesiacov sme vo futbalovom klube riešili množstvo záležitostí. 
Medzi prvými bola realizácia automatického závlahového systému, ktorý sme získali 
vďaka pridelenej dotácii zo strany SFZ/OBFZ NR – projekt Eurá z Eura. Spoluúčasť 
na tomto projekte poskytol obecný úrad a pán starosta Oliver Berecz, vďaka ktorému 
dnes môžeme plnohodnotne automaticky polievať trávnik. Splnil sa nám roky túžobne 
očakávaný projekt.
Ďalším projektom bol denný letný tábor SPORTCAMP. Tábor pod vedením vedúceho 
Petra Goldbergera splnil naše očakávania. Deti prežili krásne chvíle v našom areáli, 
zahrali sa, vybláznili a majú krásne spomienky. Vďaka táboru sme si získali aj veľa 
nových malých futbalistov. 
Za pomoc ďakujeme obecnému úradu, ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, Reštaurácii YPS, 
Lekárni pod gaštanmi – PharmDr. Estera Rábeková, rodine Ábrahámovej a taktiež 
skvelým animátorom, rodičom.
Zmeny nastali vo futbalových tímoch. Do novej sezóny A tím vstúpil už bez trénera Nor-
berta Szikoru, ktorému ďakujeme za trojročnú spoluprácu. Po avizovaných odchodoch 
niekoľkých hráčov (Lenčéš, Hanák, Sklenár, Zsille) sme pracovali na náhradách. Prišli: 
Zsák, Karkuš, Kolenčík, Stelo, Orth, Kuman, Horváth, Glofák, Szabo, Hatas, Barany. 
Káder je stabilizovaný a dočasne bol poverený hrajúci tréner František Monosi. Súčas-
ťou realizačného tímu je aj masér Juraj Demácsek a nový vedúci tímu Filip Šárik. Ako 
život, tak aj futbal prináša nové začiatky a tak pevne veríme, že budete trpezliví a stále 
nás budete podporovať. 
Vzhľadom na široký káder sme riešili aj nové dresy na vonkajšie zápasy. Týmto sa 
chceme veľmi pekne poďakovať rodine Melegovej ( M-M Šped s.r.o) za poskytnutie 
finančného daru a zároveň firme FOCESA za potlač dresov. Veľmi si to vážime.
Po reorganizácii sa naša súťaž zmenila na VII. ligu OBFZ NR. Účasť v nej je podmiene-
ná mládežníckym tímom. Založili sme U11 a tešíme sa veľkému záujmu na tréningoch. 
Želáme našim mladým hviezdam veľa krásnych futbalových zážitkov a zároveň bude-
me radi, keď sa k nám pridajú aj ďalší.  
Športu zdar! 
FK Dynamo              

Vážení čitatelia Trnoveckých novín!
Dovoľte, aby sme poďakovali všetkým našim pravidelným prispievate-
ľom. Aj vďaka ich príspevkom každé číslo našich novín prinášalo zaují-
mavé, podnetné a aktuálne informácie. Ďakujeme aj za všetky podnety, 
pripomienky a nápady, ktoré ste nám poslali. Vďaka nim boli naše noviny 
počas uplynulých štyroch rokov zdrojom informácií zo života obce, ale 
veríme, že zvýšili aj záujem občanov o veci verejné.
S úctou redakčná rada Trnoveckých novín
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok!

A 2022-es évet nyugodtan nevezhetjük a kihívások évének. Eb-
ben a turbulens esztendőben sok olyan dolog várt és vár még 
ránk, amit nem láthattunk előre. Azután, hogy tavasszal las-
sacskán feleszméltünk a hosszan tartó járványból, kellemetlen 
meglepetésként értek a szomszédban kialakult fejlemények. Ez 
az esemény községünk életére is hatással volt. Újabb kihívással 
kellett megküzdenünk, a járási hivatal utasítására menedékhelyet 
kellett kialakítanunk a menekültek számára. Ezért községünkben 
22 ukrajnai lakos talált ideiglenes menedéket. Meg kell állapíta-
nunk, hogy dolgozóink e feladatot jelesre teljesítették. Hasonlóan 
remekül helytálltak lakosaink is, akik sok mindenben nyújtottak 
segítő kezet. Csakis alkalmazottainknak köszönhetően sikerült 
rövid időn belül tartós lakhatást találni a menekülteknek közsé-
günkön kívül.
Mint már említettem, ez a kihívások éve. De ugyanúgy mondhat-
juk ezt az utóbbi négy évre is, melyet együtt éltünk meg. Mikor 
4 évvel ezelőtt hivatalba léptünk, senki se számított arra, hogy 
olyasmit élünk át, amit ez a négy év hozott. Azt vártuk, hogy aka-
dályok és problémák nélkül együtt haladhatunk majd    előre. De 
a pandémia minden tervünket meghiúsította. Több mint két évig 
küzdöttünk a kihívásokkal, amilyeneket eddig előttünk senkinek 
sem kellett megoldani. Itt is el kell mondani, hogy a járvány le-
folyását a községben sikerült kiválóan átvészelnünk. A tesztelést 
illetően a járásban a legjobb falvak közé tartozunk, az eredmé-
nyeket és a lebonyolítást illetően is. Az ezt követő oltásoknál is 
segítő kezet nyújtottunk mindenkinek, aki érdeklődött a vakcina 
iránt. Sajnos, veszteségeink is voltak, nem kerülhettük el az intéz-
kedéseket, akadályokat, de e kedvezőtlen körülmények ellenére 
is aktívak és gyorsak voltunk.
Az említett tényeken kívül egy adag jó munkát is sikerült elvé-
geznünk. S hogy miért írok erről épp most? Véget ér számunkra 
egy időszak, s ahogy megszokták egy-egy ciklus végeztével az 
összegzést, így teszünk most is. Rendkívül fontos számunkra, 
hogy lakosaink tájékozottak legyenek. Négy éven át próbáltuk al-
kalmazni a nyílt demokrácia egyik legfontosabb pillérét, a kommu-
nikációt és a tájékoztatást. Nem fogom most részletezni az utóbbi 
évek valamennyi eseményét, de néhány azért említést érdemel. 
A sok intézkedés, akadály ellenére sikerült rendbe hozni számos 
járdát, melyek felületét kövezett burkolatra cseréltük. Örömmel 
tölt el bennünket az is, hogy minden felújítás előtt sikerült talál-
kozni a lakosokkal, és előre elmagyarázni nekik a munkák mene-
tét. E találkozások során alkalmuk nyílt rákérdezni bármire, ami 
a falunk életéből érdekelte őket. Így több lakossal is találkoztunk, 
aminek nagyon örültünk, hiszen épp az ilyen rövid találkozások és 
tájékoztatások segítik közösségünk fejlődését. Elbeszélgettünk a 
Szélső, Vági, Szövetkezeti, Rövid, Jatai, Újvári, Munkás és egyéb 
utcák lakóival is.
Ezen kívül felújítottuk az utakat is, s rátermett alkalmazottainknak 
köszönhetően egész évben karbantartottuk, s biztosítottuk a köz-
ség életének menetét és tisztaságát. Új parkot is sikerült létrehoz-
nunk Golian tábornok emlékművével, két új játszóteret építettünk, 
melyeket a már meglévőkkel együtt állandóan bővítünk. Workout 
pályánk is van, rekonstruáltuk a multifunkciós játszóteret, a futball-
pályán automatikus öntözést fejlesztettünk ki. Így is szeretnénk 
támogatni a községben az egészséges mozgást. Ezeket a játszó-
tereket állandóan új elemekkel töltjük fel. Ezen kívül támogatunk 
minden egyesületet, közösséget is a faluban, melyeknek szilárd 
partnereik lettünk aktivitásaik bővítésében. A lakosok tájékozta-
tására sms-rádiót, szélesebb körű mobilos applikációt hoztunk 

létre, komplett rekonstruáltuk a nem működő hangosbemondót, 
mely a lakosságnak e sorok írásakor is minden fontos információt 
eljuttat. Biztosítottunk és nemsokára fel is szerelünk két új digitális 
táblát, melyet a községi hivatal elé és Új Tornócra helyezünk el. 
Ezek a táblák tájékoztatni fognak a község történéseiről, jobban, 
címre szólóbban, mint eddig megszoktuk. Karácsonyi díszítése-
inket is bővítettük, hogy az ünnepek alatt a falu minél szebben ki 
legyen díszítve, de más ünnepekre is biztosítottunk díszleteket. 
Számos ilyen aktivitást tudnék még felsorolni, erre az újság teljes 
terjedelme se lenne elég, mert bővítés, rekonstrukció nagyon sok 
volt. Említést érdemel azonban két még zajló építkezés, egyik a 
tűzoltószertár felújítása, melyet augusztusban kezdtünk, másik 
pedig az óvoda. A tűzoltószertár hosszabb távú projekt, de bízunk 
benne, hogy ez évben befejeződik, hogy teljesíthessük az erre 
kapott dotáció feltételeit. Az óvoda bővítése új dolog, erre európai 
uniós pénzt kaptunk. Amint látják, a pandémia ellenére is számos 
dolgot sikerült közösen véghez vinni, sokat elkezdtünk és megva-
lósításukra várunk.
Örülünk, hogy mint község és közösség elkezdtük értékelni tör-
ténelmünket is. Erről tanúskodik az út menti szobrok, keresztek 
restaurálása.  Ez őseink kitörölhetetlen üzenete, mely megérdem-
li, hogy megőrizzük. Ezen okból a falu elöljárói vállalták, hogy 
évente felújítanak egy ilyen szobrot, emléket, hogy a történelem 
e szeletét meg tudjuk őrizni a jövő nemzedék számára. Nyilvános 
gyűjtéseket is hirdettünk a felújítási munkálatok támogatására, 
melyekbe a nagy nyilvánosság is bekapcsolódhat. A Szent Tekla 
szobor felújítására összegyűjtött pénzbeli hozzájárulásokat na-
gyon szépen köszönjük.
A mai vezércikk hosszú, de megpróbáltam röviden összegezni 
az együtt átélt időszakot. Még számos aktivitást említhetnék.  S 
hogy végül mit tehetnék még hozzá? Mindenkinek személyesen 
szeretném megköszönni az együtt töltött négy évet. Köszönöm 
az ösztönző vitákat, a konstruktív kritikát és a sok biztató szót is. 
Együtt töltöttem Önökkel a tesztelős hétvégéket, a rendezvények 
sorozatát, együtt éltük meg a mindennapi gondokat, örömöket is. 
Ezért hatalmas köszönet illeti Önöket, lakosokat, a községi hiva-
tal alkalmazottait, a zöldövezet karbantartóit, műszaki dolgozókat, 
irodai munkaerőket, a községi rendőrséget, az iskola és óvoda 
alkalmazottait, a községben működő szervezeteket és nem utolsó 
sorban a képviselőket. Egyszerűen, röviden: köszönet mindnyá-
juknak. Közelednek az önkormányzati választások, melyek most 
egyediek lesznek, hisz községi képviselőinken kívül a Nyitrai Me-
gyei Önkormányzatba is választunk képviselőket. A demokráciá-
ban a polgár alapvető joga, hogy választhasson és választva le-
hessen. Ezért kérem Önöket, hogy 2022.10.29-én szánjanak rá öt 
percet és éljenek eme jogukkal. Nyugodtan, szívük szerint, ésszel 
döntsenek. Jövőnk, községünk fejlesztése az Önök kezében van. 
Nehéz hónapok állnak előttünk, emelkednek az árak, az energia, 
sokszor értelmetlen állami intézkedésekre is számíthatunk, me-
lyek érintik majd a község költségvetését és az élet minőségét. 
Ezért rendkívül fontos részt venni a helyi és megyei választáso-
kon is, s arra szavazni, akit megfelelőnek, alkalmasnak tartanak 
a megye és a község működésének biztosítására ezekben a ránk 
váró nehéz időkben is.
Végezetül engedjék meg, hogy minden jót kívánjak Önöknek, 
főleg hogy mindig minden mosollyal, egészségben és zökkenő-
mentesen haladjon. Mi a községi hivatalban készen állunk teljes 
erőbedobással segíteni, mindig a lakosok rendelkezésére állunk 
és Önökért dolgozunk.
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármester      
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A képviselőtestület ülése
Hétfőn, 2022. szeptember 12-én 8 képviselő részvé-
telével került sor a tornóci képviselőtestület 29. 
ülésére. Gazdag volt a program, a képviselők meghosz-
szabbították a Matějíčková család bérleti szerződését, 
jóváhagyták a krónikába való bejegyzéseket a 2020-as 
évre és a 4/2022-es általános érvényű rendeletet is, mely 
a 6/2019-es AÉR kiegészítése és változtatása, mely a 
Tornóc Község tulajdonában lévő bérlakások bérlését 
és használatát érinti. A javaslatba következő változások 
kerültek be: az ingatlan tulajdonában beállt kivétel, az in-
gatlan életfogytiglani használatának tárgyi terhe, a közös 
gyermekek pontos definiálása a kérvényezők értékelésé-
nél, a határidő meghatározása, melyben a község elküldi 
a bérlőnek a meg nem hosszabbított szerződésről szóló 
értesítést.
A képviselők elfogadták a családi házzal szomszédos te-
lek eladását A. Bartovicsová, J. Bartovics és A. Pallerová 
vevők javára. A kérvényezők ezt a telket a családi házukba 
és kertjükbe való bemenetelre fogják használni. Az ár 816 
euró, tehát négyzetméterenként 12 euró.
Elfogadták továbbá a Horný Jatov-i Közösségi Centrum 
üzemeltetési rendjét, erre az ottani lakosok kérése alapján 
volt szükség. A Közösségi Centrum épületét a múltban a 
lakosok napi aktivitásaikra használták, s szeretnék szaba-
didős és társadalmi aktivitásokra is kihasználni azzal, hogy 
átveszik az üzemeltetés és karbantartás felelősségének 
egy részét. Az intéző a község alkalmazottja lesz.
A helyi könyvtár évente kérvényt ad be a könyvállomány 
feltöltésének dotálására. Tekintettel a könyvtár kapacitásá-
ra, szükség volt a régi, több példányban is meglévő köny-
vek selejtezésére. A képviselők 1 509 db könyv kiselejte-
zését hagyták jóvá. A község területrendezési tervének 
megnyitására szóló javaslatot Mgr. Berecz polgármester 
terjesztette elő. A javaslatra a vállalkozói szektor benyújtott 
kérvénye alapján került sor, vita már az érintett bizottsá-
gok ülésén is volt. A területrendezési terv utolsó változását 
a KT 2019.8.15-én fogadta el. A képviselők jóváhagyták 
az említett terv megnyitását, így a nyilvánosság is véle-
ményezheti és a vállalkozók is, akik elmondhatják, milyen 
változásokat, kiegészítéseket szeretnének.
Már csaknem két éve, hogy a községi rendőrség parancs-
noka, R. Szabo munkaképtelen, nem tudja ellátni funk-
ciójából adódó kötelességeit. A polgármester a vele való 
egyeztetés után azt javasolta a képviselőknek, hogy ment-
sék fel tisztsége alól. A helyére Réső hadnagyot javasol-
ta, aki eddig a helyettese volt. A képviselők elfogadták a 
javaslatot.
A Szlovák Vasúti Társaság megszólította a községi hiva-
talt, s bérbevételre felajánlotta az állomás előtti területe-
ket. Reagáltak azokra a tanácskozásokra, melyeket cirka 
három évvel ezelőtt folytattak, amikor a községi hivatal 
kérte e területek bérbe vételét, de a bérleti díj magassága 
miatt nem állapodtak meg. A polgármester szerint az állo-

más előtti terület belépőkapu a faluba, s megérdemelné a 
szépítést. A képviselők megbízták a polgármestert, hogy 
tárgyaljon a szerződés javaslatáról úgy, hogy a falunak a 
legjobb legyen. J. Tóth és neje kérvényt adtak be a falu 
tulajdonában és résztulajdonában lévő telek megvételére. 
A képviselők ezt tudomásul vették azzal, hogy nincs kifo-
gásuk az eladás ellen, ha a megfelelő legiszlatíva be lesz 
tartva.
A községi hivatal a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalathoz 
fordult egy kérvénnyel, hogy megvehesse a Malom utcán 
lévő telkeket. A SzVV leküldte állásfoglalását, hogy hajlan-
dó tárgyalni az eladásról, ha a község kidolgoztatja a becs-
lési szakvéleményt. De hozzátették, hogy még ez esetben 
sem lesznek kötelesek eladni a telket. Az árra való tekin-
tettel a képviselők azt javasolták a polgármesternek, hogy 
forduljon a megfelelő becslő szakemberhez.
Az Alt Energy társaság állásfoglalást kért a Nový Dvor fa-
lurészben történő építkezéshez, ahol három családi házat 
szeretnének építeni. A területfejlesztési tervbe ezt a lokali-
tást rekreációs területként definiálták. A KT bizottságai el-
utasítóan foglaltak állást, mert az építkezés ellentétben áll 
a területfejlesztési tervvel. A képviselőtestület a kérvényt 
tudomásul vette, de az építkezést ebben a lokalitásban 
nem támogatja. A vitában a polgármester arról tájékozta-
tott, hogy végre elkezdődött a két objektum, az óvoda és a 
tűzoltószertár rekonstrukciója.
A vitában Ing. Hlavatý alpolgármester is szót kért. Elmond-
ta, hogy augusztus 6-án méltó módon fejeződött be Szent 
Tekla szobrának a rekonstrukciója. Jelen volt a jelenlegi 
és egykori plébániai adminisztrátor, a képviselők és az ön-
kéntes adományozók is, akik nagyon örültek a falu hozzá-
állásának. Nem mindennapos, hogy egy út menti szobrot 
ilyen szakértelemmel és színvonalasan újítsanak fel, ezért 
örül, hogy tagja lehet a jelenlegi képviselőtestületnek, mely 
értékeli a műemlékeket és felújítja azokat. E napokban 
zajlik az 1832-es évből származó kereszt rekonstrukciója, 
melyet két adományozó építtetett a kolerajárvány befeje-
ződésének tiszteletére. A járvány 93 áldozatot követelt a 
község lakosai közül. Ezért Ing. Hlavatý kérte, hogy a kép-
viselők hirdessenek meg egy gyűjtést, hogy a lakosok is 
hozzájáruljanak a kereszt rekonstrukciójához. A képviselők 
jóváhagyták az önkéntes gyűjtést.
Ezután a vitába PaedDr. Suba, PhD. is bekapcsolódott, 
elmondta, hogy két-három évvel ezelőtt a csatornák át-
tisztításáról is szó volt, de amikor tegnap este eső után a 
játszótérre ment, az árkok el voltak dugulva. A polgármes-
ter elmondta, hogy utánanéz és felülvizsgálja az ügyet. K. 
Tusková képviselő arról tájékoztatott, hogy az iskolába az 
új tanévben 172 gyerek, az óvodába pedig 69 lépett be. Az 
ünnepélyes tanévnyitó után azonban gondok merültek fel, 
az étkezdében probléma van az árammal, jó lenne egy re-
vízió, mert ami pár évvel ezelőtt még kielégítő volt, ma már 
nem az. A polgármester azt válaszolta, hogy a munkások 
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megtalálták a probléma forrását, s a köz-
ség felvette a kapcsolatot a céggel, amely 
elvégzi a javítást. K. Tusková elmondta 
továbbá, hogy az iskolának felmondott 
az eddig őket energiával ellátó társaság, 
nyolcszoros árnövekedést kérnek. Ing. 
Berecz elmondta, hogy a község terve, 
hogy száz százalékos finanszírozási pro-
jektbe kapcsolódik be, ahol épp az energi-
áról van szó. Ha ez sikerül, akkor az iskola 
és óvoda is bekapcsolódik a projektbe.
Ing. Ábrahámová javaslatot tett arra, hogy 
a községbe havonta látogasson el egy 
mediátor, aki a mai igényes időkben se-
gítene a nehéz helyzetben lévő családok-
nak. A község a lakosokat az időpontokról 
az újság és a weboldal segítségével érte-
sítené. K. Tusková azzal apellált, hogy a 
gondozói szolgáltatások házában egy 
altánokot helyeznének el. Ezután a köz-
ségi hivatal elöljárója kért szót. Elmondta, 
hogy tavaly elfogadtak egy szerződést a 
Packeta társaság térségeinek bérbevé-
teléről. Ma bővíteni kell  területeinek a 
kapacitásait a nagy érdeklődés miatt, a 
boxok túlterheltek, a bérbe vett területnek 
egy méterről 1,83 négyzetméterre kellene 
nőnie, s ezzel nőne a bérleti díj is. A kép-
viselők a szerződés függelékét, záradékát 
elfogadták.
Ing Gašpierik megkérdezte, hogy a község 
észrevételezheti-e a kerület területfejlesz-
tési tervét, hiszen éppen e régióban kel-
lene megvalósulni a szélparkok masszív 
építésének. Ing. Ábrahámová javasolta, 
hogy a költségvetésből szabadítsanak 
fel anyagi eszközöket a gyermekorvosi 
váróterem felszerelésére. Mgr. Vargová 
elmondta, hogy a rendelő felszerelését 
is az orvos biztosítja, saját forrásból, ha 
ilyen kérelem érkezik, komolyan meg kell 
fontolni.
A képviselőtestület 29. ülése az utolsó 
tervezett ülés volt ebben a választási idő-
szakban. Mgr. Berecz köszönetet mondott 
a képviselőknek munkájukért, konstruktív 
hozzáállásukért, s mivel mindannyian je-
löltetik magukat a következő választáso-
kon is, sok sikert kívánt nekik. 

További információkat  
érdeklődés esetén 

weboldalunkon  találhatnak. 
I. Mesárošová                 

A községi hivatal tájékoztat...
Összevont választások 2022

A Szlovák Nemzeti Tanács elnöke a 209/2022-es határozatával meghirdette a 
községi és megyei önkormányzati választásokat, s annak napját 2022. október 
29-re, szombatra határozta meg.
Községünkben a választásokra három választókörzetet hozunk létre:
1.sz.választókörzet – helyi kulturális központ,  a következő házszám alatt 
lakóknak :1-512, 918, 974, 976-977, 980-981, 986-987, 990, 991, 992, 998-999, 
1011-1013, 1017-1021, 1027-1043, 1047, 1053 és Nový Dvor  
2.sz.választókörzet – helyi kulturális központ,  a következő házszám alatt 
lakóknak :515-850, 906-907, 910-917, 919-964,  966-973, 982, 985, 988-989, 
993-997, 1000-1010, 1015, 1022, 1026, 1044, 1048- 1051 és a KÖZSÉGRE 
bejelentett lakosok.
3.sz.választókörzet -  Komunitné centrum Horný Jatov , Horný Jatov és Kľu-
čiareň lakosai számára.
A község október 4-ig minden háztartásba eljuttatja a választások helyéről és 
idejéről szóló tájékoztatást, valamint a regisztrált jelölőlapon szereplő jelöltek 
jegyzékét.
A lakosok munkanapokon 730-tól 1530-ig, szerdán 1630-ig győződhetnek meg 
az anyakönyvi és lakosság-evidálási részlegen arról, hogy benne vannak-e a 
választók jegyzékében.
A tájékoztatás részét képezik a választó számára előkészített tudnivalók is, me-
lyeket a hátoldalon találnak.

Regisztrált jelöltek jegyzéke a község polgármesterének választásához:
1. Oliver Berecz, Mgr., 39 é., polgármester, független jelölt
2. Marián Takáč, PhDr., 47 é., városi rendőrparancsnok, független jelölt

Regisztrált jelöltek jegyzéke – a községi képviselőtestület képviselői: 
1. Monika Ábrahámová, Ing., 35 é., menedzser, független jelölt
2. Oliver Berecz, Mgr., 39 é., polgármester, független jelölt
3. Peter Gašpierik, Ing., 37 é., hálózati adminisztrátor, független jelölt
4. Martin Hančin, 28 é., fiókvezető, Sme rodina
5. Jaroslav Hlavatý, Ing., 58 é., autósiskola-tulajdonos, független jelölt 
6. Rastislav Hrabovský, 41 é., műszaki karbantartó, Smer - sociálna demokracia
7. Stanislava Keselyová, 44 é., benzinkutas, független jelölt
8. Alojz Kurucz, 50 é., gépkocsivezető, független jelölt
9. Dezider Marček, 60 é., nyugdíjas, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Mária Marčeková, RNDr., 46 é., menedzser, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Anikó Polák Ábrahámová, Mgr., PhD., 38 é., tudományos-pedagógiai dol-
gozó, Szövetség – Magiarok.Nemzetiségek.Regiók. | Aliancia – Maďari. národ-
nosti. regióny
12. Július Rábek, Ing., 61 é., technikus, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. 
Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny
13. Matej Sopka, Ing., 31 é., menedzser, Sme rodina
14. Imrich Suba, PaedDr., PhD., 49 é., önigazgatási szervezet igazgatója, Hlas 
– sociálna demokracia
 15. Jazmína Székházi Hlavatá, PaedDr., 31 é., tanítónő, független jelölt 
16. Martin Tóth, 34 é., vegyész, független jelölt 
17. Katarína Tusková, 53 é., adminisztratív dolgozó, független jelölt

Az a választó, aki komoly, főként egészségi okokból nem tud eljutni a vá-
lasztóhelyiségbe, kérheti a községet a 031/7781496-os telefonszámon, és a 
választás napján a körzeti választóbizottságot a 0910 395599-es mobilszá-
mon, hogy szavazata leadásához urnát biztosítson, ezt csak a választási 
körzetben, az állandó lakhely alapján teheti.

I. Mesárošová, Ing. Alžbeta Motolíková
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A falu életéből
Önkéntes gyűjtés – a falu központjában 

lévő kőkereszt rekonstrukciója
Községünk tágabb központjában, a Sőtér utcai parkban egy klasszikus kőből 
készült kereszt található. A keresztre feszített Krisztust ábrázolja, alsó részén 
Szűz Mária található köpenyben, karddal átszúrt szívvel. Az epidémia - mely a 
19. század első felében régiónkban tarolt - befejeződésének alkalmából aján-
dékként készült. A járvány 1831. július 4-én kezdődött, s csak ugyanazon év 

augusztusában kezdett 
visszavonulni. Ez volt a 
kolera, mely községünk-
ben 93 áldozatot követelt, 
köztük volt Horváth György 
helyi katolikus plébános is.
Az epidémia befejezésekor 
így mondott köszönetet Is-
tennek Ács István és Kup-
ka Ágnes, akik 1832-ben 
ezt a keresztet állították, 
melyet egy 1841-es írá-
sos emlékben is megem-

lítenek. Jelenleg fémkerítéssel van körülvéve, mely valószínűleg a huszadik 
század harmincas éveiben készült. A kereszt a mikroflóra, a nem megfelelő 
másodlagos beavatkozások és javítások következtében, valamint az időjárás 
viszontagságai során olyan állapotba került, hogy szükség van szakszerű javí-
tásra és rekonstrukcióra. Ezért a községi önkormányzat úgy döntött, megszólítja 
Mgr. Art. Juraj Puškár restaurátort, aki júliusban elkezdte a művel való munkát, 
hogy az, mint történelmi örökség megmaradjon a jövő nemzedék számára.
A tornóci képviselőtestület 29. ülésén önkéntes gyűjtést hirdetett, és 
így határozta meg annak feltételeit:
Meghirdető: Tornóc Község, 925 71 Trnovec nad Váhom 587. IČO 00306240
Az önkéntes gyűjtés célja: anyagi eszközök szerzése a község központjában 
lévő kőkereszt felújítására és restaurálására.
Az önkéntes gyűjtés helye: Tornóc község katasztrális területe
A gyűjtés ideje: 2022. szeptember 15 – 2022. december 31.
Az önkéntes gyűjtés módja: 
1. A hozzájárulás elküldése a VÚB számlájára: IBAN: SK11 0200 0000 0000 
1822 0132 ”önkéntes gyűjtés”megjelöléssel.
2. Készpénz elhelyezése a hordozható pénztárba, mely a községi hivatal előte-
rében található „Önkéntes gyűjtés a kőkereszt restaurálására és rekonstrukci-
ójára” felirattal.

A gyűjtés felhasználása, elszámolása és ellenőrzése:
Az önkéntes gyűjtésből származó haszon az 583/2004-es, területi önkormány-
zati költségvetés szabályairól szóló törvény 5 § 1. bekezdésének e/ pontja alap-
ján a község költségvetésének bevételét képezi. A befolyt pénzösszeget arra a 
célra használják, melyre az önkéntes gyűjtést meghirdették. Ennek ellenőrzését 
a községi főellenőr végzi. Az összegyűjtött pénz felhasználásáról szóló jelentést 
a községi képviselőtestület ülésén tárgyalják meg.
Mindenkit, aki a felújításhoz hozzájárult, meghívunk a kereszt ünnepélyes meg-
áldására és az oktató-információs tábla felavatására. Fontos, hogy a címzettnek 
szóló üzenetbe az „önkéntes gyűjtésen” kívül személyes adataikat is beleírják, 
vagy jegyezzék be magukat a községi hivatal irodájában az adományozók jegy-
zékbe. Szívből köszönjük! 
                                                                                 I.Mesárošová  

Búcsú 2022
A búcsú a templom felszentelésé-
nek vagy patrónusának az ünnepe. 
A tornóci római katolikus temp-
lom 1725-ben épült, az akkori föl-
desúr, Hunyadi István építtette. 
1755-ben szentelte fel  gróf Berényi 
Zsigmond püspök Pécsről. Erede-
tileg Urunk Színeváltozása temp-
lomának nevezték a Tábor hegyen. 
Urunk Színeváltozásának ünne-
péről augusztus 6-án emlékezünk 
meg, a búcsú pedig az ünnepet kö-
vető első vasárnap van.
A búcsú olyan ünnep, mely két szá-
lon fut: egyházi és világi. A hívők 
ünnepi szentmisével emlékeznek 
meg róla, a gyermekek a hagyomá-
nyos körhintáknak, árusokkal teli 
sátraknak örülnek. Ez egyúttal jó 
alkalom arra is, hogy a földik, ro-
konok találkozzanak, összejöjjenek 
a gazdagon megterített asztalnál.
Ebben az évben a község önkor-
mányzata úgy döntött, hogy a 
búcsúról mindkét módon megem-
lékezünk. A lelki részt a rekonst-
ruált Szent Tekla szobor ünnepé-
lyes megáldása jelentette, melyre 
augusztus 6-án, szombaton került 
sor. A szobornál összejöttek a köz-
ségi képviselőtestület képviselői, 
azok a lakosok, akik bekapcsolód-
tak a szobor felújítására rendezett 
önkéntes gyűjtésbe. Jelen volt a 
községi hivatal elöljárója és a köz-
ség kultúrfelelőse is. Az ünnepi 
pillanatokat részvételével ThDr. 
Anton Solčiansky, egykori plébá-
niai adminisztrátor, a kulturális 
emlékek védelmezésére alakult 
bizottság tagja is emelte. A polgár-
mester betegsége miatt nem tudott 
részt venni a felszentelésen, így a 
jelenlévőkhöz Ing. Hlavatý alpol-
gármester szólt. A szobor meg-
áldásának ünnepi aktusát plébá-
nosunk, Mgr. Vladimír Šimunek 
celebrálta.
Az ünnepség után képviselőink, 
Ing. Hlavatý és PaedDr. Székházi 
Hlavatá koszorút helyezett el Szent 
Tekla szobrához. Ezt követte az ok-
tató-tájékoztató tábla leleplezése, 
ezt R. Hrabovský és D. Marček 
képviselők vállalták magukra. 
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Társadalmi rovat

    Gratulálunk a jubilánsoknak

  Juliana Fábryová
  Helena Krokavecová
  Peter Szitás
  Mária Tóthová
  Mária Závadská
  Marta Élesová
  Zdenka Kumanová
  Mária Marcibányiová
  Margita Baloghová
  Anna Janovská
  Ladislav Kajma
  Anna Richterová
  Dezider Marček
  Ján Tóth
  
  
  Újszülöttek

  Tobias Franko
  Kornel Kováč
  Bibiána Sopková
  Lia Mészárosová
  Lukáš Krištofiak
  Matias Horváth
  Matúš Hátaš

    
  Házasságot kőtöttek

 Martin Motolík és Marcela Putifárová
  Tomáš Schmidt és Nina Hlaváčová
  Michal Novotný és Nikoleta Boháčová
  Michal Maďar és Veronika Lencsésová
  Marek Takács és Veronika Császárová
  Roman Tóth és Kristína Takáčová
  Vladimír Klincko és Adriána Slaná
  Ján Király és Eva Molnárová
  Krisztián Szabo és Alexandra Veronika Hrabovská
  Jozef Bugyi és Jana Bordáčová
  Miroslav Híreš és Terézia Malková
  Anton Mrázik és Margita Nagyová

 
  Elhunytak

  Irena Rakovská, 83-éves
  Jozef Hátaš, 89-éves
  Marián Mandák, 46-éves
  Martin Hančín, 28-éves
  Valéria Gubišová, 83-éves            
  

Ezen a táblán Szent Tekla életéről szóló információkat találunk, 
továbbá néhány tényt a község történelméből. Rajta van az ado-
mányozóknak (akik hozzájárultak a felújításhoz és ahhoz, hogy 

nevüket nyilvá-
nosságra hozzuk) 
kinyilvánított kö-
szönet is. A közsé-
gi hivatal elöljárója 
minden adományo-
zónak és lelkésznek 
kis ajándékkal ked-
veskedett, átadta 
nekik a község nulla 
eurós bankjegyét. 
Ezután meghívta a 
jelenlévőket egy ba-

ráti találkozásra, frissítőre, melyre a községi hivatal üléstermében 
került sor.
Ami a búcsú világi oldalát illeti, Tornóc község a sport-, oktatási-, 
ifjúsági- és kulturális komisszióval együttműködve táncmulat-
ságot is szervezett, melyre a kulturális központ udvarán került 
sor. A tánchoz a talpalávalót Muziker Rudi húzta, s a frissítő sem 
hiányozhatott. A lakosság egész a hajnali órákig jól szórakozott.
I. Mesárošová

Šaľan folklór együttes – gyertek közénk!
A Šaľan folklór együttes 2015-ben alakult, s fennállása óta számos hazai 
és külföldi kulturális-társadalmi rendezvényen lépett fel – Csehország, Ma-
gyarország, Lengyelország, Ukrajna. Közös rendezvényeinket mindig jó 
hangulat, fantasztikus szórakozás és számos felejthetetlen élmény kíséri. 
Prioritásunk Vágsellye és környéke valamint más szlovákiai régiók nép-
tánc-hagyományainak megőrzése. Egyúttal igyekszünk a közönségnek fe-

leleveníteni a népi hagyományo-
kat, szokásokat, mint pl. farsang, 
Morena, húsvéti népszokások, 
májusfa állítása, Szent Iván éji 
tűzugrás, aratási ünnepség, szü-
ret, boszorkánynap. Jelenleg az 
együttesben 22 táncos gyakorol. 
Az utóbbi időben nagy erőbedo-
bással készülünk első kerületi 
versenyünkre – drukkoljanak ne-
künk!
Novemberben, Katalinra szere-

tettel meghívjuk Önöket Katalin-napi mulatságunkra a vágvecsei kultúrház-
ba. Ha addig szeretnék begyakorolni a tánclépéseket, örülünk, ha velünk 
tartanak hétfői próbáinkon. A néptánc-kurzusra a vágsellyei kultúrházban 
kerül sor minden hétfőn 1730-tól 1830-ig. 
S ha a folklór közel áll a szívükhöz, és az együttes tagjai szeretnének lenni, 
toborzóra hívjuk  Önöket a tánc-, ének- és zenerészlegbe, szeptember 19-
én és 26-án 18 órakor a vágsellyei kultúrházba.
Reméljük, legalább egy akciónkon találkozunk majd Önökkel, előre örülünk!
Zuzana Nagyová
A Šaľan vezetője
Tel. 0903 841 453
https://www.fssalan.sk             
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A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

A harangtorony melletti parkban padokat helyeztek el

A kultúrközpont udvarán a fém padokat fapadokra cserélték

Ablakcsere történt a Kőzősségi központban Felső 
Jatón

Minden önkormányzati rendezvényen segítenek
 Boris Adámek    

Szív a természetért
Tornóc Község a környezetvédelmi-, közlekedési-, építészeti- és mezőgaz-
dasági bizottsággal, a sport-, oktatásügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság-
gal, valamint a község területén működő szervezetekkel és egyesületek-
kel karöltve szeptember 10-én a haranglábnál lévő parkban megrendezte 
a „Szív a természetért” rendezvény második évfolyamát.
A kézműves foglalkozásokat a nyugdíjasklub tagjai készítették elő. A gye-
rekek mézeskalácsot díszíthettek, és megismerkedhettek a szalvétatech-
nikával is. Az iskola és óvoda sátrában megtudhatták, hogyan kell helyesen 
osztályozni a hulladékot, de szép képeket is festhettek. A helyi horgászszö-
vetség tagjai halak preparátumait mutatták be, a gyerekek versenyezhet-

tek is a halak felisme-
résében. A jutalom 
érem és mágnes volt. 
K. Éles, a Durmutz 
vadászegylet tagja a 
vadászkutyák tevé-
kenységéből tartott 
bemutatót, melyet a 
jelen lévő gyerekek 
nagy érdeklődéssel 
figyeltek.
A nyár csak nemrég 
ért véget, s nemrég 

még úgy tűnt, Szlovákia vízben gazdag ország, most viszont látjuk, hogy 
nem egészen így van.  Némelyik víztározó alacsony vízszintje, a kiszáradt 
folyók, patakok arra figyelmeztetnek, hogy legfőbb ideje, hogy a víz jelen-
létét ne tekintsük természetesnek. A „Szív a természetért” akción részt 
vevő gyerekeknek J. Hečová, a nyugdíjas egyesület elnöknője mesét ol-
vasott fel az eltűnt tóról. A slack-line bemutatót Ing. G.Bergendi felügyelete 
alatt lehetett kipróbálni, aki akart, „Ember ne mérgelődj” társasjátékot is 
játszhatott. A gyerekek saját kezűleg díszítették fel azt a fát, melyet az is-
kola dolgozói hoztak, s üzenetet írtak Természetanyának is, melyért Láng 
Irénke jóvoltából ízletes palacsintát kaptak.
Hogyan használhatjuk ki a fatönköket? Ezt Katka és Maja, a községi hiva-

tal dolgozói mutatták 
be. Segítettek a gye-
rekeknek két fatönk-
be növényeket ülte-
tetni, melyek majd 
egész évben díszítik 
a parkot. 
A rendezvény végén 
Mgr. Berecz polgár-
mester arról mesélt 
egy történetet, hány 
állat pusztul el boly-
gónkon és hányat 

fenyeget hasonló veszély. Minden állatfajért, amit felolvasott, a gyerekek 
elvettek egy gyertyát, a végén már csak egy maradt az asztalon – a re-
mény gyertyája. 
Köszönjük a szervezőknek, önkénteseknek, akik támogatták a ren-
dezvényt, és mindenkinek, aki gyermekeivel együtt részt vett rajta.
I. Mesárošová         
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A falu életéből
Futás az Amerika körül

Az Amerika tó körüli futás közkedvelt sportver-
senynek számít. Pénteken, 2022. szeptember 23-án 
az Amerika III tó körül sor került a népszerű ren-
dezvény immár ötödik évfolyamára.

A tó 
g y ö -
n y ö -
r ű e n 
rend-
be ho-
z o t t 
partja 
k i -
m o n -
d o t -
t a n 
i l y e n 
e s e -

ményekre szolgál. Talán épp ezért is szerették meg 
az Amerika körüli futást nem csak községünk, ha-
nem a járás futói is. Az előző évekhez hasonlóan a 
versenyzők online regisztrálhattak, de jelentkezni-
ük a helyszínen kellett.
A gyönyörű napos időben csaknem 120 futó állt 
rajthoz, a szervezőket főként az örvendeztette meg, 
hogy ezek többsége hatalmas lelkesedéssel verseny-
ző gyerek volt. A futás 16 órakor kezdődött, Mgr. Be-

r e c z 
p o l -
g á r -
m e s -
t e r 
n y i -
t o t t a 
m e g , 
a k i 
üdvö-
z ö l t e 
a je-
l e n -
l évő -

ket. A rajthoz a legifjabb diáklányok álltak, majd 
őket követte a többi kategória is. Célba érve min-
den versenyző érmet és mágnest kapott, mely em-
lékezteti majd őket a versenyen való részvételre. A 
versenyzők frissítő gyanánt megkóstolhatták az íz-
letes gulyást, melyet a községi hivatal női dolgozói 
készítettek, és ásványvizet is kaptak. Minden kate-
gória első három helyezettje tárgyi jutalmat kapott, 
melyet Mgr. Berecz polgármester és K. Tusková 
községi képviselő adott át.
Eredmények:
legfiatalabb fiúk kategóriája:
1. Patrik Moravanský
2. Andrej Holota

3. Martin Turian
legfiatalabb lányok kategóriája:
1. Natália Kováčová
2. Ema Cintulová
3. Sabina Kováčová
fiatalabb fiúk kategóriája:
1. Damien Berecz
2. Jakub Žilinský
3. Jakub Urbán
fiatalabb lányok kategóriája:
1. Soňa Meszárosová
2. Rita Vargová
3. Terézia Vološinová
idősebb fiúk kategóriája:
1. Maroš Hanák
2. Dominik Tánczos
3. Juraj Rekeň
idősebb lányok kategóriája:
1. Nela Mészárosová
2. Natália Lelovicsová
3. Barbora Martinčeková
férfiak:
1. Matúš Kompas
2. Marian Gemmel
3. Marek Baláž
nők:
1. Zdenka Hezká
2. Andrea Belzárová
3. Sylvia Behúlová
Köszönet a szervezőknek a rendezvény megvalósí-
tásáért: Tornóc Község, DO Fénix Trnovec nad Vá-
hom, Vágsellyei atlétikai egyesület, valamint a helyi 
iskola és óvoda. Köszönet továbbá mindenkinek, 
aki eljött szurkolni a versenyzőknek, s természete-
sen el-
sősor-
b a n 
azok-
n a k , 
a k i k 
r a j t -
h o z 
álltak. 
E g y 
r é -
s z ü k 
m á r 
többször is részt vett az Amerika körüli futáson, s 
bízunk benne, hogy találkozunk a következő évfo-
lyamon is.

I. Mesárošová

A rendezvény  Nyitra Megye Önkormányzata  
támogatásával valósult meg                                                    
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A falu életéből
Nyárbúcsúztató 2022

A nyárbúcsúztató vitathatatlanul az egyik leg-
közkedveltebb akciónk, melyek része a „Tornóci 
fakanál” gulyásfőző verseny is. 2022. szeptem-
ber 24-én került sor a verseny hetedik évfolya-

mára, 
a h o -
v á 
tizen-
h é t 
c s a -
p a t 
neve-
z e t t 
be. A 
helyi 
szer-
veze-

teken, egyesületeken kívül lakosaink is bekap-
csolódtak. Az egyik résztvevő maga a baráti 
Bajót község polgármestere volt képviselőivel 
együtt, s így rendezvényünk nemzetközi jel-
legűvé vált.
Délben a polgármester üdvözölte a csapatokat 
és sok sikert kívánt nekik. Tevékenységüket 

szak-
m a i 
zsűri 
f i -
gyel-
te a 
k ö -
v e t -
k e z ő 
ö s z -
s z e -
tétel-

ben: Ing. Dionýz Solár, a Vágsellyei Járási 
Hivatal elöljárója, PaedDr. Danica Lehocká, 
PhD.,Vágsellye alpolgármestere, Róbert Töl-
gyesi, Vágsellye alpolgármestere, Irena Lán-
gová és Richard Pavlovič. Feladatuk nem volt 
egyszerű, hiszen a versenyzők mindent bele-
adtak.
Délután 15 órakor gyermekprogramok kez-
dődtek, felléptek a Phantoms Crew táncosai, 
aki „street dance” bemutatóval készültek. 
Fellépésük után színpadra hívták a jelen lévő 
gyerekeket, hogy próbálják ki velük együtt a 
street dance különféle stílusait. A gyerekek 
nem vallottak szégyent, ügyesek voltak, és 
megérdemelték az édes jutalmat Erikától, a 

műsorvezetőtől. Talostan, a varázsló ízelítőt 
adott művészetéből, s a gyerekek az interaktív 
mozgás során tényleg kibolondulhatták magu-
kat, kipróbálhatták, mennyire ügyesek zsong-
lőrködésben.
A legkisebbek ingyen ülhettek fel a körhintára, 
melyet a község biztosított nekik, vattacukrot 
k ó s -
t o l -
h a t -
t a k , 
a fel-
n ő t -
teket 
c i -
gány-
p e -
c s e -
n y e , 
sör és 
kofola várta.
16.15-kor a községi hivatal hölgydolgozói min-
tákat vettek az egyes csapatoktól és sor került 
az értékelésre. A zsűri tagjai tüzetes értékelés 
után úgy döntöttek, az idei Tornóci fakanál 
győztese a „Hasiči rebeli” csapat, második a 
Či či či, harmadik pedig a Scuderia lett.
Mgr. Berecz polgármester minden versenyző 
csapatnak a rendezvény logójával ellátott vá-
gódeszkát ajándékozott, a három győztes pe-
d i g 
t á r -
g y i 
jutal-
m a t 
is ka-
p o t t . 
E z t 
k ö -
vette 
a ze-
n é s 
prog-
ram, melyen a Fariband zenekar derítette jobb 
kedvre és hívta táncba a jelenlévőket. A jó han-
gulat és a szórakozás a késő esti órákig tartott.
Köszönjük szépen a szervezőnek és mindenki-
nek, aki segített. Köszönet a csapatoknak, a lá-
togatóknak, résztvevőknek, akik elismerő sza-
vai jelentik számukra a legnagyobb jutalmat. 
Köszönjük.
I. Mesárošová          
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Jelentés az iskolapadból
A 2022/2023-as tanév megnyitása

Véget ért a lustálkodás és pihenés időszaka. 
A szünidő után az iskola megnyitotta kapuit, 
s minden gyereket tárt karokkal várt. A szü-

nidő szép 
emlékei, a 
gyönyörű 
élmények 
l a s s a n 
megfakul-
nak.
Az isko-
la épülete 
előtt gyü-
lekeznek 

a gyerekek. Legnehezebben a legkisebbek, az 
elsősök érkeznek. Szüleik kíséretében ballag-
nak, s nem tudják, mi vár rájuk. 
A 2022/2023-as tanév Mgr. Miriam Žigová és 
a polgármester úr, Mgr. Oliver Berecz ünnepi 
beszédével kezdődött.
A műveltség nagy ajándék, kincs, gazdagság. 
Épp az iskola az a hely, ahol a gyerekek isme-
reteket szereznek. Megtanulják leírni az első 
betűket, kiszámolni az első példákat. Ma azon-

ban az is-
kola az 
általános 
műveltsé-
gen kívül 
mást is ad. 
Támogatja 
az idegen 
n y e l v e k 
tanítását, 
a sportot, 
a környe-

zetvédelmet és egyéb aktivitásokat is. Minden 
évben számos akciót, rendezvényt, versenyt 
szervezünk, ahol a gyerekek érvényesíthetik 
tehetségüket és képességeiket. A kilencedikes 

tanulók a tesztelésre és a felvételire készül-
nek. S hogy milyen sikerrel járnak, rajtuk és 
egyedül csak rajtuk múlik.
A fenntartó az iskolával karöltve ebben az év-
ben is biztosította a kis elsősök számára az indí-
tó csomagot, mely segédeszközöket, tanszere-
ket tartalmazott 53 euró értékben (35 Є Tornóc 
Községtől, 
18 Є pe-
dig az is-
kolától és 
óvodától).
Az előző 
t a n é v e k 
p r ó b á -
ra tettek 
m i n k e t , 
h o g y a n 
reagálunk 
az összetett, gyorsan változó helyzetekre, Ez 
az év se lesz könnyebb. Szeretnénk felszólítani 
mindnyájukat, hogy mindenki felelősségtelje-
sen viselkedjen, védje önmagát és másokat, 
f i g y e l -
m e s e k 
legyenek 
egymással 
szemben, 
segítőké-
szek, tü-
relmesek, 
s így sike-
rül meg-
oldani a 
helyzetet, 
amit a jövő tartogat számunkra.
Tanulóinknak sok erőt, energiát, számos jó je-
gyet kívánunk a 2022/2023-as tanévben. Erős 
elhatározással hozzák ki magukból a legjob-
bat, s ezzel ne csak magukat, hanem a Tornóci 
Alapiskolát és Óvodát is reprezentálják.
Katarína Tusková  

Az SzNF 78. évfordulója
2022. augusztus 29-én hétfőn koszorúzással emlékeztünk meg a Szlo-
vák Nemzeti Felkelés 78. évfordulójáról. A kegyeleti aktuson részt vett 
Mgr. Oliver Berecz polgármester, a község képviselőtestületének tagjai 
Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, R. Hrabovský, PaedDr. Székházi Hl-
avatá és K. Tusková. Az ünnepségre szimbolikusan Ján Golian tábor-
nok Sőtér utcai parkban lévő emlékművénél került sor. A felkelésben 
részt vevő tábornok emlékművéhez Mgr. Oliver Berecz polgármester 
és Katarína Tusková, a sport-, oktatásügyi- ifjúsági és kulturális bizott-
ság elnöke helyezte el a koszorút.                     I. Mesárošová
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A nyugdíjasok 
egyesületének életéből

Szervezetünk tevékenysége az évben sem stagnált, néhány 
nagyon sikeres akciót készítettünk elő.
2022.6.23-án megrendeztük az „Arany kezek” járási kiállí-
tást, ahol a szeniorok gyönyörű 
munkáikkal ügyességünkről, 
művészi hajlamaikról és kézmű-
ves fortélyaikról tettek tanúbi-
zonyságot. Célunk a kölcsönös 
tapasztalatcsere, inspiráció és 
új ötletek, rajz- és kézműves 
technikák szerzése volt.
A kiállításon részt vett a vág-
sellyei, močenoki, hájske-i és 
tornóci nyugdíjas egyesület, 
valamint a tornóci iskola. Tőlünk 
26 tag állított ki csak nem 580 
munkát, melyek közül nem hiányoztak a „retro” tárgyak, tálak, 
mozsarak , vasalók, fűszertartók, kancsók, horgolt és hímzett 
abroszok, képek is, melyeket anyáink, nagyanyáink készítet-
tek. A kiállítás tagjaink kézi munkáját is prezentálta. Voltak itt 
hímzett és horgolt terítők, papírból font kosarak, kézzel kötött 
ruhák szvetterek, patchwork munkák, stólák, evőeszköztar-
tók, felöltöztetett babák, gyermek- és felnőtt népviseletek. A 
kiállítást bonsaj és más növények gazdagították. Az iskola 9 
horgolt kézimunkával és 11 festett képpel járult hozzá a kiál-
lításhoz. Örültünk, hogy a kiállítást az iskolások és ovisok is 
eljöttek megnézni. Nagyon tetszett nekik, s így felkeltjük ben-
nük az érdeklődést, erősítjük a szeretetet gyönyörű hazánk, 
Szlovákia iránt, s ez nekünk, szenioroknak az egyik legfon-
tosabb feladatunk, küldetésünk. Ma, amikor a rohanó világ-

ban semmire nem jut idő, nekünk, időseknek a feladatunk a 
népi hagyományok, népviseletek, táncok, énekek, kézműves 
dolgok megőrzése és átadása gyerekeinknek, unokáinknak. 
Védenünk, ápolnunk és fejlesztenünk kell ezt a kulturális 
örökséget, mert azt mondják ”ha eltűnnek a hagyományok, 

népviselet, népdalok,a nemzet is 
eltűnik”. S ezt nem akarhatjuk, nem 
engedhetjük.
2022.6.20-án az apák napját ünne-
peltük meg, mely még mindig nem 
hivatalos ünnep, nem ismerik el úgy, 
mint az anyák napját. Pedig a csa-
ládban az apának is pótolhatatlan 
szerepe van. Ünnepi beszédet Jo-
lana Hečová elnöknő mondott, az 
apáknak, nagyapáknak gyermekeik-
ről és unokáikról való gondoskodá-
sukért kis ajándékot és édességet 
adtunk át.

További sportrendezvényünk a szeniorok kerületi petang-baj-
noksága volt, melyre 2022.8.24-én került sor Lučiankyban, 
ahol a nők kategóriájában Emília Dulíková jóvoltából elsők 
lettünk. Kirándulást is szerveztünk Szentantalba, nagyon jól 
sikerült. Csodás idő, gyönyörű kastély és séta Besztercebá-
nyán. A vendéglői ebéd mindenkinek ízlett és a Počúvadlon 
töltött pihenőidő is perfekt volt. Reméljük, több ilyen akciót is 
sikerül még szerveznünk. Járási vers- és prózamondó ver-
senyt rendezünk, ellátogatunk a párkányi vásárba és a gyű-
gyi fürdőbe is el szeretnénk menni. Reméljük, hogy ezek az 
akciók is sikerrel járnak, s ezen kívül is sikerül még néhány 
érdekes rendezvényt szervezni tagjaink részére.
a nyugdíjasklub nevében Jolana Hečová

Az önkéntes tűzoltók naplójából: 2022. 
július-szeptember

Nyári időszak – minden tűzoltó számára a forró nyá-
ri napok a legigényesebbek. A 
hőség következtében az egész 
világon hatalmas tüzek kelet-
keztek. Önkéntes tűzoltóink-
nak szerencsére nem kellett 
ilyen tűzeseteknél beavat-
kozniuk.
S hogy milyen volt a nyár?
Július: 
2022.7.24 – az elszaporodott 
darazsak és lódarazsak közsé-
günk nem egy lakosának kese-
rítették meg az életét. Az Állo-
más utcában elvégeztük ezen 
rovarok likvidálását. A darazsak az ún. altánokban 
raktak fészket, és veszélyeztették az ott lakókat.
Augusztus: 
2022.8.21 – Segítséget nyújtottunk a gyermekek és 
felnőttek számára Láng udvarban szervezett REBEL 
RUN sportrendezvényen.
2022.8.24 – a hatalmas hőségek hirtelen hatalmas 

mennyiségű esőt is hoztak. E napon a felhőszaka-
dás során az utcákat elöntötte a víz. A Jatai utcán az 
út menti csatornákon nem tudott elfolyni. Dugulást 
eredményezett, és elöntötte a hozzá tartozó garáz-

sokat. Önkéntes tűzoltóinkat 
a víz kiszivattyúzásához hív-
ták, s így a vagyonban kelet-
kezett kárt is elimináltuk.
Szeptember:
2022.9.9-10 – ekkor egysé-
günk a LEŠŤ gyakorlóköz-
pont gyakorlatán vett részt. Új 
tapasztalatokra tettünk szert, 
s tanácsokat kaptunk a HaZZ 
profi instruktoraitól. Kipró-
báltuk a habbal és vízzel való 
oltást különböző helyzetek-
ben, Értékes tapasztalatokat 

szereztünk.
A hónap végén részt veszünk a gulyásfőző verseny 
7. évfolyamán. Két csapatunk lesz, mivel ifjabb tagja-
inknak is teret adunk.
Az év meleg időszaka már mögöttünk van, most jön 
az új, a FŰTÉSI SZEZON. Itt is érvényes, hogy a le-
gfontosabb a megelőzés. Kérjük a lakosokat, hogy 
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a fűtési időszak előtt ellenőriztessék a fűtőtesteket 
(gáz, villany). Legalább évente egyszer nézessék át 
szakemberrel a gázmelegítőket, elektromos akku-
mulációs kályhákat és kandallókat is, ahol szilárd 
fűtőanyaggal fűtenek. Ezek része a kémény is. Na-

gyon fontos a kémények szakszerű kitisztítása (a 
belügyminisztérium 401/2007-es rendeletének 20. 
paragrafusa) – évente legalább 1x – kéményseprő ál-
tal. A szilárd tüzelővel való fűtésnél még gyakrabban 
is.    Katarína Jarošová – az önkéntes tűzoltók elnöke 

Nyár a horgászterületeinken
Bár az aktuális eseményekről facebook oldalunkon is tájékoz-
tattuk Önöket, e cikkben megpróbáljuk összefoglalni tevékeny-
ségünket az utóbbi hónapokban.
A nyári hónapok nálunk nem csak horgászattal és víz melletti 
pihenéssel teltek, hanem a horgászterületekről való gondosko-
dással is. Megpróbáltuk megoldani a hőség és szárazság okoz-
ta problémákat, védeni a halakat, korlátozásokat vezettünk be 
az alacsony vízállás miatt, és együttműködtünk a vadászokkal 

is.
A víz 
melletti 
élethez 
a kör-
n y e z ő 
termé -
szet is 
hozzá-
tartozik 
a n n a k 
növény 
és ál-
latvilá-

gával együtt. Örültünk az újabb sikeres fészekrakásnak a küsz-
vágó csér (Sterna hirundo) esetében az Amerika III. holtágánál, 
mely már harmadik éve sikeresen szaporodik, és a búbos ban-
ka (Upupa epops) jelenlétének a szomszédos erdőben, mely 
néhány évtized után jelent meg újra.
Az Amerika III. holtágánál lévő partszakasz karbantartása el-
sődleges feladatunk. Egyrészt azért, hogy teljesítsük a tulajdo-
nossal, a Dusloval kötött szerződés feltételeit, másrészt azért, 
hogy a faluhoz közel kellemes pihenőhelyet alakítsunk ki. Ezért 
az idény alatt a községi hivatallal együttműködve évente több-
ször is lekaszáltuk a partot.
A következő, általunk gondozott terület a Vág partján lévő 
versenypálya és a hozzá tartozó bekötőutak. Itt is biztosítjuk 
a kaszálást a községgel együtt. Az anyagszállításban Július 
Karas és Peter Suchý segít, de tagjaink is kiveszik részüket a 
munkából.
Júniusban sor került a vadászok és horgászok hagyományos 
évi találkozójára, ahol vadász- és halászspecialitások mellett 
kellemes környezetben beszéltük meg a közös problémát, hi-
szen területeink egymásba fonódnak. Próbálunk megoldást 
találni a területek szennyezésének megszüntetésére, elhordtuk 
a szemetet, s a kárókatona (Phalacrocorax carbo) szaporodá-
sának megakadályozásával védenénk a horgászterületeket az 
őszi és téli hónapokban.
Nem csak minket érintő fő probléma a hosszan tartó hőség 
és csapadékhiány volt, mely jelentős mértékű vízszintcsök-
kentést eredményezett horgászterületeinken. Konkrétan a mi 
körzetünkben ilyen problémák nem voltak, a halak nem kerül-
tek életveszélybe, de a Vágsellyei VSz-ben és néhány magán 

horgászterületen olyan nagy mértékű volt a gond, hogy ki kellett 
fogni a halakat és máshová helyezni. Az alacsony vízszint a 
negyedi Kopola területen is gondokat okozott, a helyi szervezet 
vezetősége lehalászással és a víz átszívatásával oldotta meg a 
problémát. A legnagyobb gond Sókszelőcén volt, ahol a Bikás 
és Kacsató magán revírek és a Vágsellyei VSz együttműködé-
sével gyönyörű halakat sikerült megmenteni, melyeket átvittek 
a Vágba és a Kis Bikás horgászterületre, ez a SzHSz Vágsely-
lyei Városi Szervezetéhez tartozik.
Az alacsony vízszint és a víz magas hőmérséklete miatt a Vág-
sellyei VSz óvintézkedéseket fogadott el a halak nagy mennyi-
ségű tápszerrel való etetésének korlátozására. Ez az intézke-
dés megalapozott volt és még ma is az, mivel a víz még mindig 
nagyon meleg, s az utóbbi időszak csapadéka sem hűtötte le 
kellőképpen a vizet, s nem is emelte meg annyira a víz szintjét.
Szeptember 10-én ismét bekapcsolódtunk a Szívünk a ter-
mészetért – Srdce pre prírodu akció 2. évfolyamába, melyet a 
község szervez az iskolával és a falu társadalmi szervezeteivel 
együttműködve. Célja a környezettudatosság és életkörnyezet-
ről való gondoskodásra nevelés, főleg az ifjú generációnál.
Az, hogy a szezon alatt ennyi horgász és kiránduló látogatja 
horgászterületeinket, azt bizonyítja, hogy a Vág 2. terület vonz-
za a kirándulókat, hiszen a széles környékről érkeznek látoga-
tók. Ez évben még jobban lehetett érezni, mert ez a horgászte-
rület a vágkirályfai és sókszelőcei víztározók között fekszik, s itt 
a száraz időszak ellenére is – amikor más folyókban és víztá-
rozókban kevés a víz – többé kevésbé stabil a víz mennyisége, 
melynek szintjét a vágkirályfai vízi erőmű működése is befo-
lyásol-
ja. Ez 
egyfelől 
ö rven -
d e t e s , 
de ké-
r é s s e l 
f o r d u -
lunk a 
látoga-
tókhoz, 
h o g y 
ha ide 
jönnek 
és kellemes perceket töltenek el itt, úgy viselkedjenek, mint-
ha barátaikhoz mennének látogatóba, s a helyeket, ahol az 
idejüket töltik, tartsák tisztán, rendben és ilyen állapotban is 
hagyják, amikor távoznak. Mint arról több forrásból is értesül-
hettek 2022.9.30-án leengedik a vágkirályfai víztározót revízió 
és az állandóan elárasztott részek mérése céljából. A leenge-
dés 11.5-én fejeződik be és 11.11-ig folynak majd a szükséges 
munkálatok, majd november 12-14. között kezdik újra feltölteni, 
ennek 11.20-án kellene befejeződni.
Ez okból a Szlovák Horgászszövetség Zsolnai Tanácsa tájé-



Társadalmi szervezetek

    12

Tornóci Hírek

A község negyedévente megjelenő, 
információs és hirdetési  lapja  
- A szerkesztőség címe: 925 71 Trno-
vec nad Váhom 587, tel. 031/7781493 
- e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a 
szerkesztőség nem küldi vissza  -  Az 
egyes cikkek álláspontja nem kell, 
hogy tükrözze a szerkesztőség állás-
pontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: 
Mgr. Oliver Berecz, Mária Futóová, 
Iveta Mesárošová, Mgr. Anikó Polák 
Ábrahámová, PhD., Katarína Tusková                                              
Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová 
Nyomda: Ars Spektrum Nitra - Pél-
dányszám: 100 db - ESZ  SzK Kulturá-
lis Minisztériuma EV 3433/09  
ISSN: 1338-7774 
Megjelent: 2022 szeptember

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.  

koztatja a pontylehalászási engedéllyel 
rendelkezőket, hogy a 216/2018-as 
törvény 15. paragrafusa 1. bekezdésé-
nek c/ pontja értelmében 2022.9.28-tól 
10.24-ig a 2-4930-1-1 vágkirályfai és 
2-4380-1-1 Vág 3. horgászterületeken 
tilos a horgászás, rendkívüli helyzet, a 
halak felgyülemlése okán (a víztározó 
vízszintjének minimum alá csökkenése 
a vágkirályfai víztározó revíziója miatt).
A szervezet őszi hónapok alatti tevé-
kenysége a horgászterületek betele-
pítése lesz a telepítési terv alapján 
és a Vermek horgászbotokkal való 
lehalászása, úgy, ahogy az eddigi idő-
szakokban is. A kifogott halakkal az 
Amerika III. holtágát telepítik majd be. 
Az érdeklődést tanúsító tagok jelent-
kezzenek.
Az őszi hónapokra minden tagunknak 
szép horgászélményeket és az összes 
látogatóval együtt csodás, szabadban 
eltöltött perceket kívánunk a gyönyörű 
színekben pompázó őszi természetben.
Petrov zdar     
a tornóci horgászszervezet vezetősége  

Tisztelt focirajongók, kedves szurkolók!
A nyári hónapok idején a futball-klubban számos dolgot oldottunk meg.
Az első az automatikus öntözőrendszer volt, melyet a SFZ/OBFZ Nitra „eurá za eurá” 
projektje során szerzett dotációnak köszönhetően szereztünk meg. A projektből a 
községi hivatal és Oliver Berecz is részt vállalt, s ennek köszönhetően ma teljesen 
automatikusan öntözhetjük a pázsitot. Ezzel egy hosszú évek óta vágyott projekt va-
lósult meg. A következő rendezvény a SPORTCAMP nappali nyári tábor volt. A tábor 
Peter Goldberger vezetés alatt teljesítette elvárásainkat. A gyerekek csodálatos per-
ceket töltöttek el nálunk, kijátszották, kibolondulták magukat és csodás emlékeket 
szereztek. A tábornak köszönhetően számos új fiatal focistát is szereztünk. 
Köszönet a segítségért a községi hivatalnak, az iskolának, az YPS vendéglőnek, a 
Pod gaštanmi gyógyszertárnak – PharmDr. Estera Rábekovának, az Abrahám csa-
ládnak, a csodálatos animátoroknak és a szülőknek.
Változás állt be a futballcsapatokban is. Az A csapat Szikora Norbert tréner nélkül 
lépett az új idénybe, az edzőnek köszönjük a 3 éves időszakot. Az előre avizált tá-
vozások (Lenčéš, Hanák, Sklenár, Zsille) után pótjátékosokat próbáltunk szerezni: 
Zsák, Karkuš, Kolenčík, Stelo, Orth, Kuman, Horváth, Glofák, Szabo, Hatas, Barany. 
A kádert stabilizáltuk, ideiglenesen a  játszó edzőt, František Monosit bíztuk meg az 
edzések vezetésével. A realizációs tím része Juraj Demácsek masszőr, s az új csa-
patvezető, Filip Šárik is. Mint az élet, a foci is új kezdeteket vesz, bízunk benne, hogy 
türelmesek lesznek, és mindig támogatnak majd bennünket.
A széles káderre való tekintettel az új mezeket is meg kellett oldanunk a kinti mecs-
csekre. Ezúton mondunk köszönetet a Meleg családnak (M-M Šped s.r.o.) a pénzügyi 
juttatásért és a FOCESSA cégnek a mezek feliratozásáért. Nagyra értékeljük.
A reorganizáció után a verseny az OBFZ NR VII. ligájává változott. A benne való 
részvétel feltétele az ifi csapat. Megalakítottuk az U11-et és örülünk, hogy az edzések 
iránt ekkora az érdeklődés. Ifjú csillagainknak gyönyörű fociélményeket kívánunk, s 
örülni fogunk, ha még többen csatlakoznak. 
Éljen a sport!   
FK Dynamo

A Tornóci Hírek tisztelt olvasói!
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak rendszeres tudósítóinknak. Lapunk 
minden száma nekik köszönhetően is érdekes, fontos és aktuális információkat 
tartalmaz. Köszönjük észrevételeiket, kezdeményezéseiket, ötleteiket, melyeket 
elküldtek nekünk. Ennek köszönhetően volt lapunk az elmúlt négy évben a falu 
életéről szóló információk forrása, s reméljük, hogy fokozták a lakosok közügyek 
iránti érdeklődését. 
Tisztelettel a Tornóci Hírek szerkesztőbizottsága
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