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  EDITORIAL
Vážení občania!

Ani sme sa nenazdali a sme na konci ďalšieho roka. Ako sme 
spomínali v predošlých vydaniach našich novín, tento rok bol 
turbulentný. V  poslednom štvrťroku to bolo o to turbulentnej-
šie, že sa nám končila zmluva s dodávateľom plynu, konali 
sa komunálne voľby a chystáme sa na sviatky. Ako sme spo-
mínali, ceny energií sú pomaly likvidačné. Pre našu obec to 
znamená novú a obrovskú výzvu. Len pre ilustráciu, preddav-
ková faktúra v septembri tohto roka bola vo výške 2.900 EUR. 
September bol posledný mesiac, v ktorom platila stará zmlu-
va o dodávke plynu. Od 1.10.2022 máme v platnosti novú 
zmluvu na základe nového verejného obstarávania. Nárast 
cien je, žiaľ, enormný, z pôvodných spomínaných 2.900 EUR 
mesačne máme nové preddavkové faktúry na plyn presahujú-
ce sumu 23.000 EUR. Okrem iných výziev je toto jedna z tých 
najväčších, ktoré nás v novom roku budú čakať.
Od posledného vydania našich novín sa konali aj aj komunál-
ne voľby. Toto nie je vhodné médium na analyzovanie tých-
to volieb, výsledky všetci dobre poznáme. Rád by som však 
poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na re-
alizácii volieb, všetkým členom komisií, ktorí zabezpečovali 
ich bezproblémový chod. Takisto by som veľmi rád poďakoval 
každému obyvateľovi, ktorý využil svoje právo voľby a prišiel 
vyjadriť svoj názor. Rovnako vám všetkým ďakujem za dôve-
ru, ktorú ste do mňa vložili.
Všetky výzvy, ktoré sme spomínali, všetky starosti, všetky zá-
ležitosti, ktoré sa týkajú našej obci zvládneme len vtedy, ak 
budeme ťahať za jeden povraz. História nás učí a prítomnosť 
nám ukazuje, že rozvoj je možný len vtedy, ak spolupracuje-
me a naslúchame. Často vo vrcholovej politike, ale, žiaľ, veľa-
krát aj v tej komunálnej vidíme, že ego jednotlivca preváži nad 
tieto ponaučenia, ktoré sú overené históriou, a vtedy sa roz-
voj zastaví. Preto pri správnom riadení samosprávy je často 
potrebné vlastné ego človeka potlačiť a uvažovať v širšom 
kontexte, čo to prinesie celej komunite. Aj z tohto dôvodu som 
rád, že máme veľmi šikovných a dobrých zamestnancov, ktorí 

sa snažia každý svoj krok spraviť pre dobro obce. Takisto som 
rád, že aj poslanecký zbor ťahá za jeden povraz, áno, sú aj 
témy, kde sú rozdielne názory, avšak je mimoriadne dôležité, 
že dokážeme spolu nájsť kompromisy pre ďalší spoločný po-
stup. So rád, že máme v obci zamestnancov našej základnej 
školy s materskou školou, dobrovoľníkov, organizácie, zdru-
ženia a mnoho skvelých ľudí, čo priložia ruku k dielu. Práve 
toto všetko je dobrý základ na to, aby sme prekonali každú 
prekážku, ktorá sa nám postaví do cesty.
Mnohokrát, keď sa zamyslíme nad tým, čo všetko nás čaká, 
má človek tendenciu nahliadať na veci negatívne a so skepsou 
a obavami. Avšak práve tím ľudí, ktorými sa obklopíte, vo vás 
všetky tieto negatívne pocity vie vymazať. My môžeme kon-
štatovať, že takýto tím ľudí okolo seba máme a preto aj na 
najhoršie správy sa pozeráme s kľudom a pokorou. A presne 
toto je mimoriadne dôležité aj v našich súkromných životoch, 
mať okolo seba ľudí, ktorí nás napĺňajú, dodávajú energiu a 
aj prípadné mraky nad našimi hlavami rozoženú už len svo-
jou prítomnosťou. Vo chvíli, keď tieto riadky čítate, prežívame 
sviatky, ktoré nám toto všetko majú pripomenúť. Sviatky, ktoré 
nám majú pripomenúť to dobré v nás, to, že aj keď na ceste 
životom zakopneme a spadneme, vždy sa nájde človek, ktorý 
nás zdvihne a pomôže nám kráčať ďalej. Prežívame sviatky 
pokoja, lásky a kľudu. Je mimoriadne dôležité, aby tím ľudí, 
ktorý nás posúva správnym smerom, sme si držali okolo seba 
čo najbližšie, pretože len takto vieme byť šťastní. Nesmieme 
však zabúdať na to, že nie sme v tom sami a koľko dobra a 
lásky dostaneme, toľko musíme aj vrátiť, ak nie ešte viac. Aby 
priatelia okolo nás čerpali z nás energiu, tak ako my čerpáme 
z nich a takto si navzájom pomáhať.
Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia, lásky a šťastia, aby 
sa vám v novom roku splnilo všetko, čo si prajete, aby ste 
vždy stretali ľudí, ktorí vo vás zanechajú kúsok šťastia. Spo-
ločne zvládneme všetko. Krásne a šťastné prežitie sviatkov!

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce     



    2

Z ROKOVANIA OZ
Ustanovujúce zasadnutie obecného za-
stupiteľstva v Trnovci nad Váhom sa konalo 
14. novembra 2022. Starosta obce konštatoval, 
že toto zasadnutie je naplnením výsledkov 
komunálnych volieb a  uplatnením týchto vý-
sledkov v obsadení samosprávy obce. Predsed-
níčka Miestnej volebnej komisie M. Hrabovská 
oboznámila prítomných s oficiálnymi výsled-
kami volieb do orgánov samosprávy obcí a 
odovzdala novozvolenému starostovi a no-
vozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. 
Po zložení sľubu starostu a poslancov program 
pokračoval voľbou návrhovej, mandátovej a 
volebnej komisie. Po osvedčení výsledkov vo-
lieb nasledoval príhovor. Mgr. Berecz uviedol, 
že v uplynulom volebnom období poďakoval 
zastupiteľstvu za spoluprácu a za všetko, čo 
spolu zvládli a dnes môže toto poďakovanie 
len opakovať, lebo volebné obdobie 2018-2022 
bolo poznačené udalosťami, ktoré všetkých za-
skočili, hoci počas tohto obdobia zažili aj veľa 
pekného. Takmer všetci poslanci boli zvolení 
opäť, čo podľa neho je ocenením ich práce, ako 
aj práce zamestnancov obecného úradu. Sta-
rosta poďakoval aj miestnym organizáciám a 
združeniam, s ktorými on a obec za uplynulé 
roky spolupracovali, ale hoci pôvodne veril, 
že toto volebné obdobie umožní samospráve 
nadýchnuť sa a riešiť všetko, čo sa nepodari-
lo v dôsledku pandémie dotiahnuť, pohľad do 
budúcnosti nie je pozitívny. Aj ďalšie obdobie 
bude veľmi náročné, či už sa to týka cien ener-
gií, zvyšovania miezd, ktoré schválila vláda, 
ale aj mechanicko-biologickej úpravy odpadu, 
ktorá ceny za odvoz odpadu zvýši. Vyslovil 
však nádej, že kontinuita a spolupráca budú 
pokračovať a komunikácia bude aj naďalej 
otvorená. 
Zasadnutie pokračovalo ďalším bodom, kto-
rým bolo zriadenie komisií obecného zastu-
piteľstva, vymedzenie ich úloh a voľba členov 
a predsedov komisií. Pre volebné obdobie 
2022-2026 poslanci zriadili šesť komisií: ko-
misiu finančnú, podnikateľskú a nakladania 
s majetkom obce, komisiu životného prostre-
dia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, 
komisiu športu, školstva, mládeže a kultúry, 
komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva, ko-
misiu na ochranu kultúrneho dedičstva obce 
Trnovec nad Váhom a komisiu pre dohľad 
nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

vykonávaní funkcií verejných funkcionárov. 
Zvolili členov redakčnej rady obecných novín 
a zodpovedného redaktora, poverili poslancov 
Ing. Ábrahámovú, PaedDr. Subu, PhD. a K. 
Tuskovú na výkon obradov. Za členov Zboru 
pre občianske záležitosti boli zvolení L. Eš-
eková, R. Gofjar, M. Pešková a A. Takácsová. 
Program pokračoval určením poslanca, ktorý 
v zmysle zákona o obecnom zriadení môže v 
určitých špecifických prípadoch zvolať zasad-
nutie obecného zastupiteľstva. Poslanci určili 
K. Tuskovú. Zasadnutie pokračovalo určením 
zástupcu starostu, ktorý vykonáva túto funk-
ciu spravidla počas celého funkčného obdobia. 
Zástupcom starostu môže byť len poslanec a v 
uplynulom volebnom období bol zástupcom 
starostu Ing. Hlavatý. Spolupráca s ním bola 
veľmi dobrá, ale dohodli sa, že v tomto prípade 
starosta poruší kontinuitu a jeho zástupcom sa 
stane poslanec, ktorý vo voľbách do obecného 
zastupiteľstva získal najviac hlasov. Za svojho 
zástupcu starosta určil Ing. Petra Gašpierika.
Poslanci pokračovali podľa programu, urče-
ním platu starostu. Predovšetkým nový člen 
OZ bol informovaný, že plat starostu sa skla-
dá z dvoch častí, základom je plat stanovený 
podľa počtu obyvateľov a tento plat môže byť 
navýšený v rozmedzí od nula do 60%. Poslanci 
rozhodli o tom, že plat starostu obce bude na-
výšený o 60%. V diskusii starosta informoval, 
že pre referendum, ktoré sa koná 21. januára 
2023, sa rozhodol zriadiť dva volebné okrsky v 
Miestnom kultúrnom stredisku. V časti Horný 
Jatov okrsok nebude, ak obyvatelia tejto časti 
prejavia záujem zúčastniť sa referenda, obec 
im zabezpečí dopravu, aby si mohli svoje vo-
lebné právo uplatniť. Ďalej starosta informoval 
poslancov, že 4. decembra príde na námestie 
Mikuláš so svojím sprievodom, ešte pred tým-
to podujatím sa uskutoční požehnanie dreve-
ného Betlehema, ktorý obec zakúpila. Mgr. 
Berecz oboznámil poslancov s tým, že dostal 
informáciu, že opätovne zvolený starosta si 
nemôže preniesť nevyčerpanú dovolenku do 
nového volebného obdobia, môže len požiadať 
obecné zastupiteľstvo o jej preplatenie. Poslan-
ci rozhodli o tom, že nevyčerpaná dovolenka v 
počte 13 dní bude starostovi preplatená. 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia
na www.trnovecnadvahom.sk 

                    
I. Mesárošová  
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej repub-
liky rozhodnutím č. 362/2022 
Z. z., na základe petície obča-
nov prijatej 24. augusta 2022 
vyhlásila referendum a určila 
deň jeho konania na sobotu 21. 
januára 2023. 
Referendum sa koná od 07.00 h. 
do 22.00 h a v Trnovci nad Vá-
hom budú občania hlasovať v 
dvoch volebných okrskoch:
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 obyvatelia 
častí obce Horný Jatov, Kľučia-
reň 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, 1054 a 
občania prihlásení na OBEC.
Obec do 27. decembra 2022 
doručí  do každej domácnosti 
oznámenie o čase a mieste ko-
nania volieb. 
Občania sa môžu v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30, v stre-
du do 16.30 hodiny presvedčiť 
na referáte matriky a evidencie 
obyvateľstva, či sú zapísaní v 
zozname voličov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má 
právo požiadať obec na tel. čísle 
031/7781496 a v deň konania re-
ferenda okrskovú volebnú komisiu 
na tel. čísle 0910 395 599 o vyko-
nanie hlasovania do prenosnej vo-
lebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komi-
sia zriadená.
I. Mesárošová

Informácia pre obyvateľov
Ako sme si už v posledných rokoch zvykli, obce a mestá nie sú pre štát partnerom a 
o veľkých zmenách, ktoré sa nás - samosprávy dotýkajú, s nami štát nekomunikuje. 
Rodinný balíček z dielne ministerstva financií síce prináša financie pre rodiny vo 
forme zvýšeného daňového bonusu, ale tieto financie idú na úkor rozpočtu miest a 
obcí. Hoci štát sľúbil, že časť výpadku vykompenzuje, z očakávaného výpadku 784 
miliónov eur pre samosprávy na Slovensku bude kompenzácia predstavovať cca. 
300 miliónov eur a v tom sú už i zvýšené náklady na energie. A zvýšené náklady na 
energie, ktoré pociťujeme už teraz, spolu s výpadkom príjmov z podielových daní 
budeme musieť kompenzovať zvýšením iných príjmov. Tak ako väčšina samospráv 
musíme opäť pristúpiť k zvyšovaniu daní a miestnych poplatkov. Zvyšovanie daní a 
poplatkov nikdy nie je populárnym krokom, je to jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré 
môžu volení zástupcovia samosprávy svojim voličom oznámiť. Napriek tomu sme sa 
k nemu rozhodli pristúpiť, pretože pri nezmenenom rozpočte by bola ohrozená naša 
schopnosť poskytovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni a v nevyhnutnom 
rozsahu.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom na svojom 2. zasadnutí dňa 
12. 12. 2022 schválili VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľností, ktoré prinieslo viacero 
zmien. Naďalej zostáva obec rozdelená na tri časti a to katastrálne územie Trnovec 
nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov a jednotlivá časť obce vymedzená par-
celami (zjednodušene intravilán obce). Priemerne sa navyšuje daň z nehnuteľností 
o 30 %. Pri stavbách na bývanie je navýšenie zo súčasných 0,1 eur na 1 m2 na 0,25 
eur na 1 m2. Toto navýšenie je spôsobené povinnosťou, ktorá nám vyplýva zo záko-
na č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady a to do roku 2024 zosúladiť rozdiel medzi najnižšou 
a najvyššou sadzbou dane pri stavbách na max. 10 násobok. Zároveň zvyšujeme 
úľavu na dani z nehnuteľnosti pri stavbách na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú 
občania vo veku nad 65 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občan v hmotnej núdzi zo 
súčasných 30 % na 50 % z daňovej povinnosti a rozširujeme túto úľavu v rovnakej 
výške aj na garáže pre tieto vyššie spomenuté zraniteľné skupiny obyvateľov.  
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch jasne kon-
štatujú, že náklady na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom nesmie znášať obec, ale obyvatelia. Z tohto dôvodu musíme zvýšenú 
cenu za zber, odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom premietnuť do ceny kuka lístka. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svo-
jom zasadnutí 12. 12. 2022 VZN č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa od 01. 01. 2023 
zvyšuje cena kuka lístku na 3,00 eurá a cena za 1 kg drobného stavebného odpadu 
na 0,1 eur.
Zároveň na podnet Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom a v 
nadväznosti na nové finančné pásma na potraviny schválené Ministerstvom škol-
stva SR Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom schválilo VZN č. 6/2022 o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času 
zápisu deti na  plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorým sa 
zvyšuje príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na sumu 1,90 eur/
deň a náklady na nákup potravín pre jeden obed pre dieťa základnej školy na prvom 
stupni bude 1,50 eur a na druhom stupni 1,70 eur. Týmto reaguje obec i škola, resp. 
školská jedáleň na zvýšenie cien potravín a vysokú infláciu, nakoľko nakúpiť potra-
viny za túto sumu tak, aby zostala zachovaná kvalita školského stravovania, bude 
zložité i po zvýšení tohto príspevku. 
Uvedomujeme si, že všetky tieto opatrenia negatívne zasiahnu každú domácnosť, 
ale sú nevyhnutné na to, aby sme vám naďalej mohli poskytovať služby, na ktoré 
ste zvyknutí.  
Mgr. Nikoleta Vargová
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Spojené voľby 2022

V sobotu, 29. októbra 2022 sa konali spojené voľby do or-
gánov územnej samosprávy. Vo voľbách do orgánov samo-
správnych krajov boli zriadené tri volebné okrsky a do zozna-
mu oprávnených voličov bolo zapísaných 2 248 oprávnených 
voličov. Vo voľbách do orgánov NSK využilo svoje právo voliť 
746 voličov. Počet platných hlasov pre voľby predsedu NSK 
bol 605 hlasov, pre voľby do zastupiteľstva odovzdali občania 
705 platných hlasov, volebná účasť bola 33,18%.
Výsledky volieb predsedu NSK:
1. Milan Belica – 174 platných hlasov
2. Martina Holečková – 131 platných hlasov
3. Branislav Becík – 117 platných hlasov
4. Tibor Csenger – 54 platných hlasov
5. Lukáš Kyselica – 30 platných hlasov
6. Martin Kusenda – 25 platných hlasov
7. Milan Španír – 25 platných hlasov
8. Renáta Kolenčíková – 15 platných hlasov
9. Peter Pukan – 14 platných hlasov
10. Artúr Bekmatov – 11 platných hlasov
11. Oliver Štaudner – 9 platných hlasov
Výsledky volieb poslancov NSK:
1. Oliver Berecz – 498 platných hlasov
2. Petronela Vižďáková – 249 platných hlasov
3. Róbert Andráši – 228 platných hlasov
4. Peter Hlavatý – 129 platných hlasov
5. Ildikó Agócs Körösi – 107 platných hlasov
6. Róbert Tőlgyesi – 87 platných hlasov
7. Danica Lehocká – 83 platných hlasov
8. Peter Goldberger – 82 platných hlasov
9. Gabriela Braníková – 65 platných hlasov
10. Zsolt Baranyay – 56 platných hlasov
11. Tomáš Benkovič – 44 platných hlasov
12. Ján Tóth – 43 platných hlasov
13. Štefan Jancsó – 41 platných hlasov
14. Marek Mrázik – 36 platných hlasov
15. Eliška Vargová – 35 platných hlasov
16. Peter Kiss – 32 platných hlasov
17. Margaréta Zozuľáková – 32 platných hlasov

18. Radovan Tóth – 31 platných hlasov
19. Peter Szalay – 29 platných hlasov
20. Igor Valent – 29 platných hlasov
21. Gabriela Lacková – 28 platných hlasov
22. Ján Lenický – 23 platných hlasov
23. Samuel Zemko – 23 platných hlasov
24. Dana Janebová – 14 platných hlasov
25. Pavol Tóth – 13 platných hlasov
26. Jozef Matiaško – 10 platných hlasov
27. Miroslav Maruniak – 7 platných hlasov
28. Zsolt Pásztor – 6 platných hlasov
29. Tichomír Szolárd – 1 platný hlas
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí z 2 248 oprávne-
ných voličov odovzdalo svoje obálky 1 013 oprávnených vo-
ličov, účasť bola 45,24%. Pre voľby starostu obce bolo odo-
vzdaných 997 platných hlasov, pre voľby do zastupiteľstva 
obce bolo odovzdaných 992 platných hlasovacích lístkov.
Výsledky volieb starostu obce:
1. Oliver Berecz – 750 platných hlasov
2. Marián Takács – 247 platných hlasov
Výsledky volieb poslancov OZ:
1. Oliver Berecz – 594 platných hlasov
2. Peter Gašpierik – 533 platných hlasov
3. Katarína Tusková – 492 platných hlasov
4. Monika Ábrahámová – 434 platných hlasov
5. Jaroslav Hlavatý – 406 platných hlasov
6. Imrich Suba – 364 platných hlasov
7. Július Rábek – 357 platných hlasov
8. Rastislav Hrabovský – 345 hlasov
9. Martin Tóth – 299 platných hlasov
10. Dezider Marček – 298 platných hlasov
11. Jazmína Székházi Hlavatá – 260 platných hlasov
12. Anikó Polák Ábrahámová – 255 platných hlasov
13. Stanislava Keszelyová – 218 platných hlasov
14. Mária Marčeková – 204 platných hlasov
15. Matej Sopka – 185 platných hlasov
16. Alojz Kurucz – 157 platných hlasov

I. Mesárošová
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ZO ŽIVOTA OBCE
Spoločenská rubrika

  Blahoželáme jubilantom

  Michal Rudický
  Ján Eremiáš
  Eva Oláhová
  Gizela Kuruczová
  Klotilda Hatvaniová
  Marián Hrozek
  Rozália Kelemenová
  Katarína Kárászová
  Mária Bernáthová
  Milan Jančár
  Anna Klinková
  Eva Jusková
  Gizela Oláhová
  Július Lacko
  Helena Plešková
  Zuzana Bogárová
  Irena Bartová
  
    Narodili sa

  Alexander Mocko
  Kristián Krupa
  Eliška Sopková
  Nela Bujková
  
    Uzavretie manželstva

 Roman Ilizi a Katarína Bartusová
  Jozef Kaprinay a Mária Pónyová
  Denis Farkas a Miroslava Kulinová
  Miroslav Kuric a Barbora Tóthová

   Opustili nás

  Ján Urbanovič, 67-ročný
  Rudolf Kónya, 83-ročný
  Silvester Ács, 77-ročný
  Alojz Baláž, 88-ročný
  Viktória Vaníková, 91-ročná
  Alžbeta Lakatošová, 75-ročná
  Róbert Andáško, 46-ročný
  Ľudovít Lenčéš, 61-ročný

Október – mesiac úcty k starším
Po dvoch rokoch pandémie sa v Miestnom kultúrnom stre-
disku opäť zišli seniori nad 70 rokov veku, pre ktorých samo-
správa obce v spolupráci s komisiou športu, školstva, mlá-
deže a kultúry pripravila tradičné posedenie pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Starosta obce pozdravil a privítal 
prítomných seniorov, 
ako aj prí- tomných 
poslancov R. H r a b o v -
ského a K. Tuskovú. 
V kultúr- n o m 
programe sa p r e d s t a -
vili deti z materskej 
školy a žiaci základnej 
školy. S po- m o c o u 
svojich pani uči tel iek 
si pripravi- li veľmi 
pekný program, v ktorom zatancovali, zarecitovali, zaspie-
vali, zahrali scénku zo školských lavíc. Koncert speváka 
Maroša Banga, ktorý zaspieval známe piesne slovenské aj 
maďarské, sa všetkým prítomným veľmi páčil a odmenili ho 
zaslúženým potleskom. 
Po kultúrnom programe nasledovala voľná zábava, všetci 
si pochutnali na občerstvení, ktoré pripravili pracovníčky 
obecného úradu, pochválili výborné pagáčiky, ktoré pre 
nich napiekla p. Marika Józsová, ochutnali pohár vínka. V 
dobrej nálade si spoločne posedeli, zaspomínali a pozhová-
rali sa, veď mnohí z nich sa stretli po dvojročnej prestávke 
prvý raz. 
I. Mesárošová

Požehnanie dreveného betlehema
Stavanie betlehemov neodmysliteľne patrí k čaru vianočných sviatkov. Jas-
ličky a svätá rodina, traja králi, pastieri, a postavy zvierat sa stali symbolom 
božieho narodenia. Prvý betlehem podľa tradície pripravil sv. František z As-
sisi v roku 1223, keď so svojimi priateľmi zmenil jaskyňu na živý betlehem. 
Zvyk sa rozšíril do kostolov a kláštorov a koncom 18. storočia sa zvyk budo-
vať betlehemy rozšíril aj u nás. 
Dnes sa betlehemy vyrezávajú a zhotovujú z najrozličnejších materiálov a 
možno ich vidieť nielen v kostoloch, ale aj na verejných priestranstvách. 
Myšlienka, aby aj naša obec mala vlastný betlehem, pri ktorom sa môžu 
obyvatelia na chvíľu zastaviť, obdivovať figúrky z lipového dreva či vysloviť 
tichú modlitbu, sa zrodila vďaka spolupráci s rezbárom Š. Réckym, ktorý 
zhotovil aj náš fotopoint.
Majster prácu dokončil koncom novembra. Na prvú adventnú nedeľu, 4. 
decembra 2022 betlehem slávnostne požehnal farský administrátor Mgr. 
Vladimír Šimunek za účasti Mgr. Berecza, starostu obce, Ing. Gašpierika, 
zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Ábrahámovej, 
Ing. Hlavatého, R. Hrabovského, D. Marčeka, M. Tótha a K. Tuskovej. Po-
zvanie prijal aj Š. Récky s manželkou, ThDr. A. Solčiansky, náš bývalý farský 
administrátor, prednostka obecného úradu Mgr. Vargová a požehnania sa 
zúčastnili aj obyvatelia obce.
Betlehem sa stal súčasťou nášho námestia a bude dotvárať sviatočnú at-
mosféru počas vianočných sviatkov až do Troch kráľov.          I. Mesárošová
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ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
Z činnosti pracovníkov referátu 
technického a verejnej zelene

v parčíku pri zvonici pribudla pitná fontánka

hmyzí hotel poslúži počas zimných mesiacov

vytovrili krásny adventný veniec pred obecným 
úradom

dokončili chodník na Nitrianskej ulici
vedúci úseku TVZaOH PhDr. Ladislav Berecz   

Z okienka DHZ : september  - december 2022
Tieto posledné mesiace boli relatívne pokojné čo sa týka výjazdom k požiarom. 
Ale na rôzne aktivity boli zas bohaté.
September -  24.09.2022 – rozlúčka s letom 2022 – súťaž vo varení gulášu. 
Táto akcia je vždy veľmi vydarená. Popri varení sme zorganizovali aj súťaž s 
hadicami, kto rýchlejšie rozvinie a stočí hadicu. Víťaz dostal malú odmenu. Deti 
ba aj dospelí si vyskúšali svoju zručnosť.  Tento rok bolo niekoľko súťažiacich, 
ale náš guláš porote najviac chutil. Získali sme prvé miesto. Nečudo, len sa po 
ňom zaprášilo. 
Október : - 09.10.2022 – predvolebný míting starostu a poslancov obce. Naša 
DHZka robila dozor, nakoľko sa robili preteky v kolieskových korčuliach a odrá-

žadlách, varil sa guláš, 
a predviedla sa aj naša 
technika.
24.10.2022 – vo ve-
černých hodinách sa 
uskutočnil výjazd k 
rodinnému domu k 
iskreniu na streche z 
prívodu el. energie.
November – v ča-
soch od 12.11.2022 
– 30.11.2022 naše 
kontrolné skupiny vy-
konávali preventívne 

protipožiarne kontroly domov  právnických a podnikajúcich fyzických osôb. Táto 
úloha pre obce vyplýva zo zákona č. 314/2001 Z. z. § 23 a 24.  Kontrolné skupiny 
každému, kto mal záujem poradili, usmernili. Ďakujem občanom za zhovieva-
vosť a toleranciu. Tento rok tieto protipožiarne kontroly prebehli bez akýchkoľvek 
incidentov a nedostatkov.
December – ako každý rok aj v tomto roku chodil pre deti našich členov DHZky 
Mikuláš. Niektoré detičky sa aj báli nášho čerta, ale sladkosti od Mikuláša ich 
upokojili. Zavítali aj na obecný úrad za starostom.  
Tento školský rok naši členovia DHZky konkrétne Tibor Barczi, Michal Barczi, 
Lukáš Mocko a Kristián Szokol sa intenzívne venujú na krúžkoch našej mládeži. 
Deti majú veľký záujem o hasičský krúžok a veľmi ich to baví. Touto cestou sa 
chceme poďakovať  za sponzorské dary firme MESSER s.r.o. Bratislava gen. ria-
diteľovi pánovi Ing. Michal Paľa a riaditeľovi MESSER Šaľa p. Ing. Peter Michali-

ca pre ženské športové 
družstvo DHZ Trnovec 
nad Váhom a rodine 
Sklenárovej za spon-
zorský dar pre krúžok 
mladých hasičov. Za 
tieto sponzorské dary 
veľmi pekne ĎAKUJE-
ME.           
Blížia sa najkrajšie 
sviatky roka VIANOCE. 
Po tieto dni nesmieme 
zabúdať nielen na svo-
jich najbližších, priate-

ľov, ale ani na svoju bezpečnosť  pri zapaľovaní sviečok na adventných vencoch, 
vianočných stromčekoch. Nech sú tieto sviatky pre každého pokojné a radostné.
Keď večer radostne zaznie zvonov hlas, keď z neba na zem pozerá prvej hviezdy 
jas, vtedy nastal ten správny čas, privítať sviatky vianočné zas.
Veľa radosti a lásky cez Vianoce a v celom novom roku 2023 Vám praje kolektív 
hasičov Trnovec nad Váhom
Katarína Jarošová -  predseda DHZ 
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... z turistického zápisníka
DO Fénix Trnovec nad Váhom naplánovala svoju 
turistiku pod názvom Spoznávame Slovensko  na 
8.10.2022. 
Ako prvý sme navštívili Hrad Beckov, ktorý je jed-
ným z najstarších hradov. Legenda hovorí, že hrad 
bol postavený na príkaz kniežaťa Ctibora pre jeho 
šaša Becka.
Po hrade nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá roz-

p r á -
v a l a 
z a u -
j í m a -
v o s t i 
o hra-
de a 
neza-
budla 
s p o -
m e -
n ú ť 
a n i 
Matú-

ša Čáka Trenčianskeho, ktorý bol prezývaný aj ako 
,,Pán Váhu a Tatier”. Z hradu je krásny výhľad na 
Považie.
Našou druhou zastávkou bol Čachtický hrad, kto-
rý vznikol v prvej polovici 13. storočia. Počas zau-
jímavého výkladu o histórii hradu sme sa dozve-
deli  najmä o Alžbete Báthoryovej, ktorá tam žila 
na prelome 16. a 17. storočia a bola to práve ona, 
ktorá hrad smutne preslávila pre svoje sadistické 
sklony. V súčasnosti je Čachtický hrad zrúcanina, 
ktorá si zachovala časti pôvodného opevnenia. Z 
hradu sme mali nádherný výhľad na okolité svahy 
Malých Karpát, kopanice Myjavskej pahorkatiny a 
Považský Inovec.
Ako posledný sme navštívili Park miniatúr v obci 
Podolie. Park tvorí viac ako 70 skvostných mode-
lov slovenských hradov, zámkov, kostolov, chát a 
rozhľadní.
Deti potešila aj drevená dutá socha Čachtickej pani, 
do ktorej sa mohli ukryť.
Po celom dni sme sa spokojní a obohatení o nové 
zážitky vrátili domov.
A aby sme sa trošičku zrelaxovali 22.11.2022 navští-
vili sme ThermalPark Nitrava v Poľnom Kesove. 
Voda bola príjemná, osviežujúca a fénixáci sa do 
sýtosti vyšantili.
Laura Kurucová
Pasovanie prvákov
Kedysi sa pasovali rytieri... my sme v škole pasova-
li našich prváčikov, naše šikovné opičky. 
Rodičia detí tak boli 22. novembra svedkami výni-
močnej udalosti – pasovania žiakov 1. ročníka do 
„cechu školského“.  

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na 
nových ľudí, mnoho povinností, pravidiel...  Ako 
po iné roky, aj tento rok bolo úlohou prvákov uká-
zať, čo sa za krátky čas strávený v školských lavi-
ciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali 
krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný 
deň. 
Pre prvákov boli pripravené neľahké úlohy, ktoré 
zvládli na výbornú a presvedčili nás tak, že sa už 
vedia popasovať s písmenkami,  číslami, vedia re-
citovať a spievať. Pekným slovom sa žiakom i rodi-
čom prihovorila aj pani riaditeľka, ktorá pripome-
nula prváčikom, že začínajú dlhú cestu, na ktorej 
sa naučia rozumieť množstvu vecí, ktoré ešte ne-
poznajú. A keď prídu  ťažšie chvíle, sme tu my, a 
radi im pomôžeme...
Po zložení „Sľubu prváka“, kde sa všetci  zaviazali  
svojim učiteľom a rodičom na zodpovednom plne-
ní svojich povinností, múdro používať slová, pomá-
hať si 
a pre-
j a v o -
v a ť 
odva-
hu aj 
trpez-
livosť, 
mohli 
b y ť 
ž i a c i 
1. A 
prijatí 
medzi riadnych školákov.
Postupne po jednom predstúpili pred triednu p. 
učiteľku Mgr. Peškovú, kde boli pasovaní veľkou 
ceruzkou. Aby na tento deň naši prváčikovia ne-
zabudli, dostali Pamätný dekrét, malú maškrtku a 
najobľúbenejšie jedlo opičiek – banán, ktorý držala 
papierová opička. Najväčším prekvapením pre de-
tičky bola veľká torta, na ktorej si všetci pochutili.
Nakoniec nám žiaci zaspievali prvácku hymnu, kto-
rú si pripravili spolu so svojou pani učiteľkou. Deti 
d o -
m o v 
o d -
c h á -
d z a l i 
s hr-
d o s -
ťou a 
s pek-
n ý m i 
s p o -
mien-
k a m i 
na vydarené podujatie. 
Za pomoc ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 
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pri organizácii tohto milého podujatia, najmä však 
p. učiteľke Mgr. Melegovej, ktorá nás celým pod-
ujatím sprevádzala a žiačkam ôsmeho ročníka. Aj 
tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala 
v očiach detí veľa radosti  a dojmov, z čoho sa všet-
ci veľmi tešíme.
Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby 
splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  
vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale 
i spokojnosti z dobrej práce.
Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, ale vstúpiť do 
nich musíte  sami.
Tr.uč. Mgr. Mária Pešková
... zo školského zápisní-
ka
Školský rok 2022/2023 sa 
nám rozbehol. Podujatia na 
základnej škole prebiehajú 
skoro ako pred pandémiou 
a je dosť ťažké z nich vybrať. 
Zdá sa nám, že ešte nedávno 
sme privítali našich nových 
žiačikov  prváčikov a dnes 
môžeme spokojne napísať, že 
už patria do stavu žiackeho, 
pretože v novembri prebehlo 
ich slávnostné pasovanie do stavu „žiackeho“. 
Žiaci 7., 8. a 9.ročníka navštívili v rámci vyučovania 
predmetu Dejepis dňa 01.12.2022 Múzeum holo-
kaustu v Seredi. Je veľmi dôležité predstaviť deťom 
základné údaje a fakty o II.svetovej vojne.  Prezenč-
né vzdelávanie v múzeu bolo veľmi zaujímavé a 
prispôsobené veku. Múzeum holokaustu vzniklo v 
priestoroch bývalého pracovného a koncentračné-
ho tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto 
viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židov-
skej otázky na Slovensku počas druhej svetovej 

vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, 
fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním 
Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených 
artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali 
Židov do koncentračného tábora Auschwitz.  
Vianoce sú predo dvermi a my sme si pripravili pre 
žiakov novú súťaž. Cieľom súťaže bolo, aby všetci 
žiaci kolektívne spolupracovali. Nazvali sme súťaž 
o Najkrajšie vianočné dvere. Deti si v spolupráci so 
svojimi triednymi učiteľmi vyzdobili svoje dvere a 
tak privítali Mikuláša, ktorý ich navštívil spolu s 
anjelikom a čertom . Porotu tvorili žiaci, ktorí hod-
notili práce svojich kamarátov. Najkrajšie dvere 

boli vyhodnotené a ocenené 
. 
Vyhodnotenie:
Za I.stupeň ZŠ – I.A trieda
Za II.stupeň ZŠ – IX.A trieda 
Každoročne opakujúce sa 
akcie u nás prebiehajú už 
ako samozrejmosť, môžeme 
medzi ne zaradiť:
Biela pastelka, Beh oko-
lo Ameriky, Svetový deň 
mlieka na školách, návšte-
va divadelného predstave-
nia DAB Nitra, Svetový deň 

ochrany zvierat – beseda, preventívne aktivity KR 
PZ – šikana, kyberšikana, Šarkaniáda, Deň jabl-
ka, Deň školských knižníc, Červené stužky, Deň v 
červenom, Bubnovačka, MO vo florbale žiakov a 
žiačok – organizácia, pasovanie prvákov, Mikuláš, 
rôzne exkurzie a výlety. Medzi týmito podujatiami 
sa naše deti zúčastňujú rôznych olympiád z rôz-
nych predmetov a aj športových súťaží. S istotou 
môžeme tvrdiť, že naši žiaci počas školského roka 
vôbec nezaháľajú.
Katarína Tusková  
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Klub ZO JDS

Blížia sa Vianoce – najkrajšie dni roka, magické obdobie na-
šich tradícií. My všetci ich milujeme. Viem, žijeme náročné 
dni, no nepodľahnime v tomto „čase - nečase“ chmúrnym 

myšlienkam. 
Zaspomínaj-
me si radšej 
na milé chví-
le a urobme 
si v sebe 
krásno a mi-
lotu, nech ich 
máme aj na 
rozdávanie. 
Aj my sme 
si v Jednote 

dôchodcov Slovenska v našej obci urobili krásne chvíle a 
spríjemnili  minúty a hodiny našim členom. 
Dostala sa nám česť zorganizovať okresnú prehliadku v 
prednese poézie a prózy v slovenskom a v maďarskom 
jazyku, ktorej sa zúčastnila aj predsedníčka Krajskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska p. Anna Oťapková, 
čo bola pre nás veľká pocta, pretože bola prvýkrát na našej 
akcii a vôbec prvýkrát v našej obci. Ďalej nás svojou účas-
ťou podporili starosta obce Močenok p. Urbánik, starosta 
našej obce p. Berecz, predseda okresnej organizácie JDS 

p. Kurňava 
a poslanec 
za Nitriansky 
samospráv-
ny kraj p. An-
dráši. Svoji-
mi básňami 
sa prezento-
vala aj naša 
mlaď Lilika 
Abrahámová 
a Tamarka 

Puškášová. Prednes poézie a prózy dôsledne sledovali 
porotkyne Matilda Sedláková, Katarína Tusková a Ingrid 
Fülöpová. Súťažilo 11 recitátorov v piatich kategóriách a 
prvé miesto v prednese vlastnej tvorby získala naša členka 
Dana Janebová.  Za našu organizáciu súťažila aj Jolana 
Hečová v prednese poézie. Po odznení poslednej básne 
porota ocenila súťažiacich darčekmi, kvetmi a diplomami. 
Nasledovalo vyznamenanie III. stupňa pre členov základ-
ných organizácií a z našej organizácie boli vyznamenané 
dve naše členky Katarína Zalubelová a Gizela Szeteiová. 
Október je Mesiacom úcty k starším, preto sme si aj my uc-
tili pamiatku našich seniorov a dali im najavo svoju náklon-
nosť, lásku a úctu. V tento slávnostný deň sme odovzdali 
každému seniorovi kvietok a pripravili slávnostné pohoste-
nie, kanapky, pagáčiky, zákusky a koláče, ktoré všetkým 

mimoriadne chutili. 
V predvečer sviatku Pamiatky zosnulých sme si uctili po-
ložením kvetov a zapálením kahanca pamiatku našich 
zosnulých členov p. Magdalény Andráškovej, p. Ireny 
Szöcsovej, p. Michala Rábika, p. Jána Csányiho.
Začiatkom mesiaca november sme sa zúčastnili kúpeľné-
ho pobytu v Dudinciach v hoteli Jantár. Dvadsaťpäť našich 
členov absolvovalo procedúry podľa svojho vlastného vý-
beru. Denne 
sme mali 
prístup aj 
do bazéna a 
navyše sme 
využili pre-
chádzky po 
prekrásnom 
a tichučkom 
areáli kúpe-
ľov Dudince. 
Počas ce-
lého pobytu v kúpeľoch bola starostlivosť o nás prioritou 
personálu aj vedenia kúpeľov. Bol to veľmi vydarený pobyt 
vrátanie celkom dobrého počasia, i keď sem tam mrholilo, 
to nám nepokazilo dojem z kúpeľov a k tomu ešte spo-
ločenská zá-
bava s tan-
com, ktorá 
sa nám 
veľmi páči-
la. A tak po 
týždni sme 
sa vracali 
všetci dobre 
z rekreova -
ní, spokojní 
a plní chuti 
dopriať si o nejaký čas aj ďalší pobyt v tomto príjemnom 
zariadení.
Milí priatelia, seniori prežili sme veľa chvíľ krásnych, váž-
nych, náročných. Máme skúseností na rozdávanie. Práve 
ony nás robia odvážnymi a vzácnymi. Nie je to o veku, ale 
o pohode v srdci. Urobme okolo seba pohodu aj pre iných. 
Viem, v mnohých rodinách bude aj smutno, ale snažme sa 
navodiť sviatočnú a prajnú atmosféru. Nech sa kus ľud-
skosti a spolupatričnosti prenáša až k vám. Verím, že nám 
anjeli strážni pošlú plnú náruč zdravia, radosti a šťastia. 
Rok, ktorý sa onedlho končí, nebol jednoduchý, ten, ktorý 
prichádza, bude priam veľmi náročný. Želám všetkým spo-
luobyvateľom našej obce v mene svojom aj v mene výboru  
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Trnovci nad 
Váhom pokojné sviatky a vstup do nového roka tou správ-
nou nohou. 
Za Klub JDS Jolana Hečová
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Zo života MO CSEMADOK
Dňa 13.5.2022 zorganizovala miestna organizácia CSEMA-
DOK – s podporou Obce Trnovec nad Váhom už tretí ročník 
súťaže o najlepšiu pálenku v našej obci a okolí. Súťaž sa 
konala v miestnom kultúrnom dome, keďže súťaž spestril aj 
bohatý kultúrny program, ktorý zorganizovali členovia MO 
CSEMADOK.  Tento ročník spestrili aj súťažiaci z družobnej 

o b c e 
Bajót v 
zastú -
p e n í 
p á n a 
staros-
tu Tóth 
Zo l t á -
na.
 Súťa-
ž i a c i 
b o l i 
rozde-

lení do dvoch skupín. V prvej skupine boli zaradené vzorky 
čírej pálenky z ovocných destilátov.
Druhá skupina patrila súťažiacim, ktorí svoju pálenku upra-
vovali zrením v sudoch.
Súťažiaci priniesli 24 vzoriek s ktorými sa odborná porota 
popasovala v priebehu troch hodín. Po dôkladnom košto-
vaní, kde sa hodnotila čistota vône, intenzita vône, čistota 
chuti, intenzita chuti, harmónia chuti a vône sa bodovaním 
zistilo poradie účastníkov. Odborná porota zložená z 8 fajn-
šmekrov pod vedením predsedu poroty p. Tótha Zoltána z 
družobnej obce určila poradie v oboch kategóriách. Novin-
kou tohto ročníka bola cena starostu 
obce Trnovec nad Váhom pre abso-
lútneho víťaza.
Výsledky:
Kategória číra pálenka : 
1. Petrovič Karol - destilát hruška
2. Pintér Július - destilát hruška
3. Mrázik František - destilát ringlota
Kategória zrejúcich páleniek :                 
1. Pintér Július - destilát dula
2. Mrázik František  - destilát marhuľa
3. Polák Marek - destilát hrozno
Absolútny víťaz:                                  
1. Šmátrala Tomáš - destilát marhuľa
Po vyhodnotení výsledkov výhercovia prevzali ceny a pa-
mätný diplom od členov MO Csemadok. 
Nasledoval kultúrny program v podaní tunajšieho spevoko-
lu, občerstvenie pre prítomných zabezpečili členky miestnej 
organizácie a o hudobný doprovod a dobrú náladu sa po 
celý večer staral p. Polák Juraj so svojim hudobným reper-
toárom a nestarnúcimi hitmi.  
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc a spoluprácu a 
už sa tešíme na ďalší ročník.

Nostalgické popoludnie

MO Csemadok už tradične zorganizovala 20. augusta 2022 
VII. ročníkpodujatia Nostalgické popoludnie. Akcia sa za-
čínala v miestnom kostole svätou omšou, ktorú celebroval 
dôstojný pán dekan Šálka. Omša bola na počesť a pamiatku 
na kráľa Štefana. Potom sme sa presunuli do Miestneho kul-
túrneho strediska, kde prehovoril predseda MO Csemadok 
Ing. K. Petrovič a potom nasledoval kultúrny program, ktorý 
bol pestrý a bohatý. Vystúpil aj spevácky zbor z Bajótu a 
mies t -
ny spe-
voko l . 
V y v r -
c h o -
l e n í m 
a k c i e 
b o l o 
vys tú -
p e n i e 
s p e -
v á č o k 
A n i t y 
Szvrc -
sekovej a Anity Kosíkovej, ktoré svojím talentom obohatili 
naše nostalgické popoludnie. Spievali, tancovali, zabávali 
prítomných, preplnená sála len sa tak ozývala spevom a 
potleskom. MO Csemadok nezabúda ani na jubilantov, kto-
rých sme srdečne pozdravili kvetinkou. O dobrú náladu sa 
postaral p. J. Polák s hudobným doprovodom, ktorí hrali a 
zabávali ctené obecenstvo až do polnoci. Nechýbalo ani 
občerstvenie. Hlavatá Irenka a Laczkiová Marta uvarili vý-

borný guláš, ktorý každému 
chutil. No a dobré zákusky, 
koláče priniesli naši členo-
via, ktorým aj touto cestou 
veľmi pekne ďakujeme. 
Akcia bola kvalitne priprave-
ná a úspešná.

Výlet do Maďarska
V dňoch 15., 16 a 17 septem-
bra uskutočnilo 46 našich 
členov výlet do maďarského 
Egeru, kde sme boli ubyto-

vaní v Park Hoteli Minaret. Na druhý deň sme navštívili  Mis-
kolc. Po prehliadke mesta si časť našich členov vychutnala 
jaskynné kúpele Miskolctapolca. Posledný deň sme počas 
prehliadky mesta navštívili Egerský hrad a baziliku. Po pre-
hliadke mesta sme mali možnosť ochutnávať vína typické 
pre túto oblasť, známe Egri Bikavér (Býčia krv), ale aj iné 
odrody. Na naplánovaný čas odchodu začalo pršať, takže 
výlet sa vydaril a počas cesty domov sme si povedali, že aj 
na budúci rok usporiadame trojdňový výlet.
MO CSEMADOK       
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OZ JK Lángov dvor v roku 2022 
Jazdecká sezóna v našom klube začína tradične“ Otváraním jazdeckej sezóny 
„koncom apríla. Tento rok to padlo na 30.apríla. Počas tohto podujatia sa pred-
stavili žiaci našej jazdeckej školy, nasledoval krst žriebäťa s následnými ukážkami 
jazdeckej zručnosti v odvetviach  ktorým sa venujeme.

V rýchlostných disciplínach Barrel race a Pole bending v Putovnom pohári vo 
westernovom jazdení nás zastupovali už tradične Sarah Hochelová s Titanom , 
Richard Dobrovocký s Rooster Zippo Maya , ktorí sa pravidelne umiestňujú na 
stupňoch víťazov. Svoju prvú sezónu si vyskúšala aj Vanesa Galbavá , na u nás 
narodenej Berry of Cookie a potvrdila dobre naštartovanú cestu. Svoju premiéru 
absolvovali aj Sabinka Kováčová a Terezka Vološinová na haflingoch Nicolas a 
Muffin, z ktorých vytlačili, čo sa dalo.

Tak isto v súťažiach Trail a Extreme trail sa naše dievčatá Vanesa Mojzes, Laura 
a Alyska Hadnaďové, ako aj Kristína Kozíková  , Hana Mišiaková umiestňovali 
na popredných miestach. S voju premiéru v sezóne mali Annabella Takácsová , 
Alexandra Šerešová , Nela Sudorová, a svoju univerzálnosť predviedla Melanie 

Čelitková. 4. decembra k nám zavítal Mikuláš so svojim sprievodom na koňoch  a 
potešil deti v našej obci svojimi darčekmi. 
Bezproblémový chod nášho jazdeckého klubu by nebol možný bez ľudí ako 
Alojz Čelitko, Peter Ňaňo Suchý, Juraj Híreš, Ferko Véghfalvi, Ján Patyi, 
firiem Štefan Sklenár, Toras, Hotel Bellevue, Moma, Oreo, ako je Obec Tr-
novec nad Váhom a NSK. Všetkým vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“!

Prajeme vám požehnané Vianoce a v novom roku veľa zdravia. 

JK Lángov dvor

Leto a jeseň v našich revíroch
Letné mesiace v našich revíroch neboli len o 
love a oddychu pri vode, ale aj o starostlivosti o 
revíry, riešení problémov s vysokými teplotami a 
suchom, záchrane rýb, určitých obmedzeniach 
z dôvodu nízkeho stavu vôd v revíroch, ako aj o 
vzájomnej spolupráci rybárov a poľovníkov.
Údržba pobrežia lovného revíru MR Amerika 
III. je jednou z priorít našej organizácie. Jednak 
je to preto, aby sme plnili podmienky nájomnej 
zmluvy s Duslom a.s. ako majiteľom a tiež preto, 
aby bolo blízko obce príjemné prostredie na od-
dychové aktivity občanov. Z toho dôvodu počas 
sezóny aj v spolupráci s obcou okolité pobre-
žie 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 pomá-
hajú dovozom a rozvozom materiálu na úpravu 
páni Július Karas a Peter Suchý ako aj ďalší čle-
novia našej organizácie.
V júni sa uskutočnilo už tradičné každoročné 
stretnutie poľovníkov a rybárov, kde sme sa pri 
chutných špecialitách v príjemnom prostredí po-
rozprávali o spoločných skúsenostiach a prob-
lémoch, veď naše sa revíry prekrývajú. Hľadali 
sme riešenia týkajúce sa znečisťovania revírov 
vývozom rôzneho odpadu a ochrany revírov pri 
potláčaní populácie kormorána v jesenných a 
zimných mesiacoch.
Hlavným problémom tohto leta, ktorý trápil nielen 
nás, boli dlhotrvajúce vysoké teploty kombino-
vané s nedostatkom zrážok, čo spôsobilo veľký 
pokles hladín vody v našich revíroch. V našich 
revíroch zatiaľ z tohto dôvodu neboli 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 inam. Najväčší problém 
bol v obci Selice, kde sa rozumnou spoluprácou 
majiteľov súkromných 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 prikrmovania rýb nad-
merným množstvom krmiva. 
K životu pri vode patrí aj okolitá príroda so svo-
jou flórou a faunou. Potešením pre nás bolo 
opätovné úspešné hniezdenie rybára riečneho 
(Sterna hirundo) na lovnom revíri Mŕtve rameno 
(MR) Amerika III., ktorý tu už hniezdil tretí rok. 
Rovnako nás teší aj prítomnosť dudka chochla-
tého (Upupa epops) v priľahlom lese, ktorý sa tu 
objavil po niekoľkých desaťročiach.
10. septembra 2022 sa uskutočnil už II. ročník 
akcie zameranej na zvýšenie povedomia v ob-
lasti tvorby a ochrany životného prostredia SRD-
CE PRE PRÍRODU. Organizuje sa v spolupráci 
obce, základnej školy a spoločenských organi-
zácií pôsobiacich v Trnovci nad Váhom.
V rámci programu si deti mohli vyskúšať rôzne 
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aktivity. Poľovníci pripravili malú ukážku činnosti poľovníckych psov a 
rybári ukážku preparátov rýb. Deti si mohli zasúťažiť v poznávaní rýb 
za čo boli odmenené medailami a magnetkami, na ktorých boli vyobra-
zené jednotlivé druhy rýb. Tematický stánok bol doplnený aj staršími 
časopismi Poľovníctvo a rybárstvo, ktoré si mohli prítomní prehliadnuť, 
alebo aj zobrať so sebou na čítanie.
Záverom akcie sa čítal zoznam živočíchov, ktoré v najväčšej miere 
činnosťou človeka už vyhynuli. Za každého živočícha si deti prevzali 
symbolický kahanček. Posledný kahanček zostal svietiť ako nádej do 
budúcnosti, že dokážeme tento proces zastaviť a prispieť záchrane a 
udržaniu života. Aj táto akcia je príkladom toho, ako sa dá deťom od 
malička vštepovať láska k prírode. Začína to však vždy od rodičov, 
ktorí sú pre deti príkladom a inšpiráciou. Treba začať s drobnosťami 
tak, aby potom konečný výsledok bol veľkolepý.
Dňa 20. septembra 2022 sa vykonalo jesenné zarybnenie našich 
dvoch lovných revírov Mŕtve rameno Amerika III a Mŕtve rameno Vízal-
lás kaprom K3 z Rybařství Hodonín.
Ryby boli vo vynikajúcej kvalite a veľmi rýchlo sa po vypustení rozplá-
vali. Revíry boli zarybnené nasledovne:
- Mŕtve rameno Amerika III (2-2400-1-1): 600kg kapor rybničný K3
-  Mŕtve rameno Vízallás (2-2500-1-1): 200kg kapor rybničný K3
Dňa 23. septembra 2022 sa konalo už tradičné podujatie konca leta a 
začiatku jesene BEH OKOLO AMERIKY.
Po niekoľkoročnej starostlivosti rybárov a obce o lovný revír Mŕtve 
rameno Amerika III a jeho okolie tu vzniklo prostredie vhodné na or-
ganizáciu podobných podujatí. Vydarená akcia v krásnom prostredí a 
krásnom počasí.
Ďalšou udalosťou týkajúcou sa nášho najväčšieho revíru Váh č.2 bolo 
vypustenie vodnej nádrže Kráľová.

Každých 10 rokov SVP š.p. vykonáva na priehradnom múre VD Kráľo-
vá a na trvale zatopených objektoch stavby revíziu a potrebné opravy, 
ktoré sa dajú vykonať len pri vypustenej vodnej nádrži.
Vypustenie sa vykonáva vždy v jesennom období, keď je v rieke naj-
menej vody, nehrozia žiadne prívalové povodne, voda ako aj vzduch 
je už chladnejší a preto to neohrozuje život rýb a ostatných vodných 
živočíchov. Vypúšťanie prebieha podľa vopred dohodnutého manipu-
lačného poriadku tak, aby sa tu žijúce ryby vedeli postupne stiahnuť do 
bývalého koryta rieky, alebo do hlbšej vody vodnej nádrže, kde voda 
zostava aj po spustení na dohodnutú kótu.
Vodné dielo Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh dokonče-
né v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu a protipovodňo-
vej ochrany priľahlého územia. Jeho výmera je 10,9 km² a objem 52 
mil. m³.
Z predchádzajúceho vypúšťania sme vedeli, že na dne VN sa nachá-
dza veľké množstvo lastúrnikov. Sledovaním života v rieke medzi VD 
Kráľová a VD Selice sme spozorovali pred štyrmi rokmi masívny úhyn 
korýtok riečnych. Ďalším sledovaním sme zistili, že ani po rokoch sa 
situácia nezlepšila a ich populácia sa nerozrástla a preto sme sa začali 
zaoberať myšlienkou navrátiť sem populáciu korýtok práve z vypuste-
nej VN Kráľová.
Keď sme už vedeli, kedy sa vypúšťanie uskutoční, začali sme vyba-
vovať administratívne náležitosti a oslovili sme potrebné organizácie 
a úrady, aby sa manipulácia vykonala v súlade so zákonmi nakoľko 
sa jedná o chráneného živočícha. Výsledkom tohto snaženia bola Do-
hoda medzi Štátnou ochranou prírody a MsO SRZ Šaľa na základe 
ktorej sa mohol uskutočniť zber a premiestnenie vyzbieraných korýtok 
do Váhu. Poďakovanie patrí Správe CHKO Dunajské luhy, ktorá nám 
dokument vypracovala a aj svojimi pracovníkmi nám pomohla odbor-

nými radami pri zisťovaní druhov, ako aj samotným zberom a triedením. Zberu a premiestneniu pred-
chádzala okrem administratívnej prípravy aj technická príprava na okysličovanie vody pri preprave 
zabezpečením kyslíka a regulácie na jeho aplikovanie do vody. Na obnaženom dne vypustenej VN sa 
nachádzalo veľké množstvo prázdnych schránok, z čoho usudzujeme, že sa im tu roky darí a úspešne 
tu žijú a množia sa. Pri identifikácii neboli našťastie nájdené invázne druhy ako škľabka ázijská, ktorá 
by tu bola veľkým konkurentom pôvodným druhom. Našlo sa však obrovské množstvo kopýtka priras-
teného, ktorými bolo obrastené všetko, čo sa na dne nachádzalo, ako aj časti priehradných stavieb. 
Tento druh spôsobuje problémy aj pri prevádzke vodných stavieb a ich energetických súčastí.
Život korýtok je veľmi zaujímavý a veľmi tesne súvisí so životom rýb. Bližšie si o tom môžete prečítať 
na našej web stránke www.srztrnovec.sk.
Informácie o príprave, ako aj o priebehu tejto akcie sme postupne uvádzali na facebook stránke SRZ 
Trnovec n/V , kde nájdete aj niekoľko video záberov z vypúšťania a z vypustenej VN Kráľová, ktoré 
boli zhotovené šikovnými rukami a očami pilotov dronov. Celá akcia bola prezentovaná aj v relácii Na 
rybách Petrov zdar (22.10.2022)
Aj prostredníctvom Trnoveckých novín chceme vysloviť poďakovanie za spoluprácu SVP š.p., Okres-
nému úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie Šaľa a Trnava, ŠOP CHKO Dunajské luhy ako 
aj riaditeľstvu ŠOP a jeho generálnemu riaditeľovi. Veríme, že aj ďalšia spolupráca všetkých zainte-
resovaných v správe a ochrane prírody prispeje k udržaniu a rozvoju života v našich riekach a našej 
prírode ako aj k trvalo udržateľnému rybárstvu.
6.11. bolo nahlásené viditeľné znečistenie vody na lovnom revíri Mŕtve rameno Vízallás, ktoré sa 
prejavovalo hrdzavým zákalom na celej vodnej ploche. Na základe podnetu boli odobraté vzorky na 
analýzu, ktorú vykonalo certifikované laboratórium. Na základe zistených výsledkov bolo konštatova-
né, že chemické ukazovatele kvality povrchových vôd na tomto revíri korešpondujú s údajmi z dlho-
ročného sledovania a zákal bol spôsobení zvýšenou prítomnosťou organických látok z popadaného 
lístia a premnožených rias v kombinácii s nízkou hladinou vody a nedostatkom zrážok.
Počas roka sme sa venovali aj kontrole revírov . Pri vykonaných kontrolách neboli zistené závažnejšie 
porušenia zákonov týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva. Žiaľ, musíme konštatovať, že ešte stále 
dochádza k porušovaniu zákonov, čo sa týka čistoty a ochrany životného prostredia.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k činnosti našej organizácie, ako aj 
všetkým  vedúcim aj výkonným pracovníkom úradov, ktorých služby sme počas roka potrebovali pre 
úspešnú a zákonnú činnosť organizácie.
Prajeme všetkým našim členom a všetkým, ktorí  sledujú našu činnosť pokojné prežitie Vianočných 
sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023            
Petrov zdar                       Výbor obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad Váhom        
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  EDITORIAL
Tisztelt lakosok!

Észre sem vettük, s egy újabb év végéhez értünk. Ahogy új-
ságunk előző számában is említettük, ez az év eléggé zűr-
zavaros volt. Az utolsó negyedévben annál is inkább, mert 
lejárt a szerződésük a gázszállítóval, választások voltak, s 
ünnepre készülünk. Ahogy említettük, az energiaárak lassan 
likvidációs szintre kerülnek. Községünk számára ez új és ha-
talmas kihívás. Csak illusztrálásként: ez év szeptemberében 
a számla 2 900 euró volt. Ez volt a gázellátási régi szerződés 
utolsó hónapja. Október 1-től az új közbeszerzés alapján új 
szerződés lépett érvénybe. Az árak emelkedése abnormális, 
az eredeti havi 2 900 euróról az új, gázra kiállított elő-faktúra 
most 23 000 euróra emelkedett. A sok, új évben ránk váró 
kihívás közül ez csak az egyik.
Legutóbbi számunk megjelenése óta sor került az önkor-
mányzati választásokra. Ez nem a megfelelő médiafelület a 
választások elemzésére, mindannyian ismerjük az eredmé-
nyeket. Szeretném azonban megköszönni minden alkalma-
zottnak, aki bekapcsolódott a választások megszervezésé-
be, minden bizottsági tagnak, aki biztosította a választások 
problémamentes lezajlását. Szeretném megköszönni a lako-
soknak is, akik jogukkal éve eljöttek, hogy így nyilvánítsák 
ki véleményüket. S köszönöm Önöknek is, hogy bizalmat 
szavaztak nekem.
A fent említett kihívásokat, gondokat, melyek a falut érintik, 
csak akkor tudjuk leküzdeni, ha egyfelé húzunk. A történe-
lem arra tanít, a jelen azt mutatja, hogy a fejlődés csak akkor 
lehetséges, ha együttműködünk és hallgatunk egymásra. A 
csúcspolitikában, de sokszor az alsóbb szinteken is azt lát-
juk, hogy az egyén egója e tanulságok fölé kerekedik, ezt 
nem egyszer tapasztalhattuk a történelem során, és ilyenkor 
a fejlődés leállt. Ezért az önkormányzat helyes irányításában 
gyakran el kell nyomni az embernek a saját egóját és széle-
sebb kontextusban gondolkodni, mi a hasznos számunkra. 
Ezért is örülök, hogy sok jó és ügyes alkalmazottunk van, 
akik a község érdekében minden lépést hajlandók megtenni. 

Annak is örülök, hogy a képviselőtestület is egyfelé húz. Igen, 
valóban vannak témák, ahol nézeteink eltérnek egymástól, 
de rendkívül fontos, hogy képesek vagyunk a kompromisz-
szumra. Csodálatos, hogy itt vannak az óvoda és az iskola 
alkalmazottai, a szervezetek, az önkéntesek és pár csodás 
ember, aki mindig hozzátesz valamit a közös műhöz. Mindez 
jó alapul szolgál ahhoz, hogy minden utunkba kerülő aka-
dályt legyőzzünk.
Sokszor gondolkodunk el afelett, mi minden vár ránk, hajla-
mosak vagyunk negatívan gondolkodni, kételkedni, aggód-
ni. De épp az önöket körülvevő csapat az, amelyik ki tudja 
törölni a negatív érzéseket, megállapíthatjuk, hogy körülöt-
tünk vannak ilyen emberek és így a legrosszabb hírekre is 
nyugodtan, alázattal tudunk tekinteni. És éppen ez az, ami 
rendkívül fontos magánéletünkben is, olyan emberekkel 
venni körül magunkat, akik energiát adnak, és már puszta 
jelenlétükkel is képesek eloszlatni fejünk felül az esetleges 
felhőket. Amikor e sorokat olvassák, már itt lesz az ünnep, 
mely minderre emlékeztet majd minket. Az ünnep, amely 
eszünkbe juttatja magunkban a jót, hogy ha megbotlunk is, 
el is esünk az élet útján, mindig akad egy ember, aki felemel 
bennünket és segít továbblépni. A béke, szeretet, nyugalom 
ünnepét üljük. Nagyon fontos, hogy a minket helyes irányba 
terelő csapat minél közelebb legyen hozzánk, mert csak így 
lehetünk boldogok. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem va-
gyunk egyedül, s amennyi jót és szeretetet kapunk, annyit 
kell visszaadnunk, ha nem többet. Hogy barátaink körülöt-
tünk energiát merítsenek belőlünk, ahogyan mi is belőlük, s 
így segítsük egymást.
Minden jót kívánok Önöknek erőt, egészséget, szeretetet, 
örömet, boldogságot, s hogy az új esztendőben minden jó 
teljesüljön, amit kívánnak. Hogy mindig olyan emberekkel ta-
lálkozzanak, akik a boldogság egy darabját hagyják Önöknél. 
Együtt minden sikerül. Békés, boldog ünnepeket! 
Mgr. Oliver Berecz, a község polgármester   
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A képviselőtestület ülése
A tornóci képviselőtestület alakuló ülésére 2022. no-
vember 14-én került sor. A polgármester konstatálta, 
hogy ez az ülés a helyhatósági választások eredményeinek 
beteljesülése és ezen eredmények érvényesülése a községi 
önkormányzat felállításában. A helyi választóbizottság elnö-
ke, M. Hrabovská ismertette a jelenlévőkkel a községi önkor-
mányzati választások hivatalos eredményét, s az újonnan 
megválasztott polgármesternek és az új képviselőknek átadta 
a megválasztásról szóló okmányt. A polgármester és a kép-
viselők fogadalom-letétele után a program a javasló-, a man-
dátum- és a választóbizottság megválasztásával folytatódott. 
A választási eredmények igazolása után beszéd következett. 
Mgr. Berecz elmondta, hogy az elmúlt választási időszakban 
köszönetet mondott a képviselőtestületnek az együttműködé-
sért és mindenért, amit együtt elértek, s ma ezt a köszönetet 
meg kell ismételnie, mert a 2018-2022-es választási időszak 
olyan eseményekkel fémjelezhető, melyek váratlanul értek 
mindenkit, bár sok szépet is megélhettek ebben az időszak-
ban. Szinte minden képviselőt újraválasztottak, ami szerinte 
munkájuk és a község alkalmazottai munkájának elismerése. 
A polgármester köszönetet mondott a helyi szervezeteknek 
és egyesületeknek, amelyekkel  ő és a testület az előző évek-
ben együttműködött, s bár eredetileg azt hitte, hogy ebben a 
választási időszakban az önkormányzatnak sikerül fellélegez-
nie és mindent megoldani, amit a pandémia következtében 
nem sikerült véghez vinni, a jövőbe tekintés nem pozitív. Az 
elkövetkezendő időszak is nagyon igényes lesz, gondoljunk 
itt az energiaárakra, a bérek emelésére, melyet a kormány 
jóváhagyott, de a hulladék mechanikai-biológiai módosítására 
is, mely emeli a hulladék elszállításának az árát. Reményét 
fejezte ki azonban azzal kapcsolatban, hogy a folyamatos 
együttműködés tovább folytatódik és a kommunikáció is nyi-
tott lesz.
Az ülés további programponttal folytatódott, mely a képvi-
selőtestület bizottságainak megalakulása volt. A 2022-2026-
os időszakra a képviselők hat bizottságot alakítottak meg: a 
pénzügyi-, vállalkozói- és községi tulajdonnal foglalkozó bi-
zottságot, a környezetvédelmi-, közlekedési-, építésügyi- és 
mezőgazdasági bizottságot, a sport-, oktatásügyi-, ifjúsági- és 
kulturális bizottságot, a szociális-, lakásügyi- és egészségügyi 
bizottságot, a Tornóc község kulturális örökségének védelmé-
re szolgáló bizottságot, és az SzK 357/2004-es, köztisztség-
viselők közérdekvédelméről szóló alkotmánytörvény betartá-
sára létrehozott bizottságot. Megválasztották a községi újság 
szerkesztőbizottságának tagjait és a felelős szerkesztőt, Ing. 
Abrahámovát, PaedDr. Subát, PhD és Katarína Tuškovát a 
szertartások levezetésével bízták meg. A polgári ügyek testü-
letének tagjai: L. Ešeková, R. Gofjar, M. Pešková és A. Taká-
csová. A program további részében meghatározták, ki legyen 
az a képviselő, aki a községi rendszerről szóló törvény értel-
mében bizonyos specifikus esetekben összehívhatja a közsé-
gi képviselőtestület ülését. A képviselők K. Tuškovát jelölték 
erre a tisztségre. Az ülés az alpolgármester kinevezésével 
folytatódott, aki általában az egész funkciós időszak alatt be-
tölti ezt a tisztséget. A polgármester helyettese csak képviselő 
lehet, az előző időszakban Ig. Hlavatý volt az alpolgármester. 

A vele való együttműködés nagyon jó volt, de úgy egyeztek 
meg, hogy a polgármester véget vet a folyamatosságnak és 
a helyettese az a képviselő lesz, aki a községi önkormányzati 
választásokon a legtöbb szavazatot kapta. Helyettesének Ing. 
Peter Gašpierikot nevezte ki.
A képviselők a program szerint megszavazták a polgármester 
bérét. Főként az új képviselőt informálták arról, hogy a pol-
gármester fizetése két részből áll, az alapfizetést a lakosok 
száma alapján határozzák meg, s ezt a fizetést 0-60 %-ig 
lehet megemelni. A képviselők úgy döntöttek, a polgármes-
ter fizetését 60 %-kal emelik. A vitában a polgármester ar-
ról tájékoztatott, hogy a 2023. január 21-i referendumra két 
választókörzet létrehozásáról döntött, mégpedig a kulturális 
központban. Horný Jatovban nem lesz választási körzet, ha 
innen érdeklődnek a referendum iránt, a község biztosítja az 
ideszállítást, hogy érvényesíthessék szavazási jogukat. A pol-
gármester tájékoztatta a képviselőket, hogy december 4-én a 
főtérre megérkezik a Mikulás és kísérete, de előtte sor kerül 
a község által megvásárolt fából készült Betlehem megáldá-
sára. Mgr. Berecz ismertette a képviselőkkel, hogy olyan in-
formációt kapott, mely szerint az újra választott polgármester 
nem viheti át a ki nem vett szabadságát a másik választási 
időszakba, csak kérheti a képviselőtestületet, hogy fizessék 
át. A képviselők úgy döntöttek, a 13 nap szabadságot a pol-
gármesternek átfizetik.
A vitába Ing. Hlavatý jelentkezett, aki megköszönte, hogy az 
elmúlt négy évben alpolgármester lehetett, s lehetősége volt 
bekapcsolódni mindenbe, ami a községben a négy év alatt 
lezajlott. Számára a legjelentősebb Golian tábornok emlék-
táblájának felavatása volt, továbbá az, hogy hozzájárult a 
magyarországi Bajót községgel való baráti kapcsolat létre-
hozásához, valamint az első községi bál megszervezéséhez. 
Megemlítette, hogy az első motoros találkozóra a községben 
2013-ban került sor, az első írásos emlék 900. évfordulója al-
kalmából, ezt Ing. Hrabovský akkori polgármester szervezte 
az ügyességi verseny keretében, melyet akkor az Autoškola 
Ing. Hlavatý rendezett meg. Később ezeket a találkozókat az 
autósiskola a községgel karöltve szervezte, azóta a község 
patronálja a rendezvényt, mely legutóbb valóban nagyszabá-
sú volt. Elmondta, hogy önkéntesként bekapcsolódott a lakos-
ság tesztelésébe, és segített az ukrán menekültek elszálláso-
lásánál is. Alpolgármesterként az a megtiszteltetés érte, hogy 
üdvözölhette ThDr. Solčiansky községi egyházi adminisz-
trátort, és Szent Tekla szobrának ünnepélyes megáldásánál 
is helyettesíthette a polgármestert. Köszönetet mondott az 
együttműködésért az elöljárónak, a község alkalmazottainak 
s hozzátette, hogy örül, hogy a szerencsés véletlen folytán 
sikerült olyan céget találni, amely befejezi a tűzoltószertár 
átalakítását. Most át szeretné adni a stafétát utódjának, Ing. 
Gašpieriknak. Meggyőződését fejezte ki, hogy a község az új 
választási időszakban is sikeresen fejlődik majd. 

További információkat  
érdeklődés esetén 

weboldalunkon  találhatnak. 

I. Mesárošová  
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A községi hivatal tájékoztat...
Referendum 2023

A Szlovák Köztársaság köztár-
sasági elnöke a 362/2022 Z.z. 
számú határozatával, a lakosság 
2022. augusztus 24-én elfogadott 
petíciója alapján referendumot 
hirdetett meg, s ennek napját 
2023. január 21-ére, szombatra 
tűzte ki. A népszavazásra 7.00 
órától 22.00 óráig kerül sor. 
Tornóc lakossága két választó-
körzetben szavazhat:
1.számú választókörzet – helyi 
kulturális központ, 
a következő házszámok alatti la-
kosok számára: 1-512, 918, 974, 
976-977, 980-981, 986-987, 990, 
991, 992, 998-999, 1011-1013, 
1017-1021, 1027-1043, 1047, 1053, 
valamint Horný Jatov, Kľučia-
reň és Nový Dvor  lakossága.
2.számú választókörzet – helyi 
kulturális központ, 
a következő házszámok alatti 
lakosok számára: 515-850, 906-
907, 910-917, 919-964,  966-973, 
982, 985, 988-989, 993-997, 1000-
1010, 1015, 1022, 1026, 1044, 
1048- 1051, 1054 és a KÖZSÉG-
RE bejelentett lakosok.
A község 2022. december 27-ig 
minden háztartásba eljuttatja 
a szavazás helyéről és idejéről 
szóló tájékoztatót.
A lakosok munkanapokon 7.30-
15.30 között, szerdán 16.30-ig 
győződhetnek meg az anya-
könyvi hivatalban és a lakos-
ság-nyilvántartóban, hogy 
benne vannak-e a választók 
jegyzékében.
Annak a választónak, aki komoly, 
főként egészségi okokból nem tud 
elmenni a választási helyiségbe, jo-
gában áll a községen (031/7781496) 
vagy a referendum napján a válasz-
tási körzet bizottságánál (0910 395 
599) hordozható urnát kérni szava-
zata leadásához abban a választó-
körzetben, amely részére a választá-
si bizottságot létrehozták.
I. Mesárošová

Tisztelt lakosok!
Amint azt már az utóbbi években megszoktuk, a falvak és városok nem part-
nerek az állam számára és az önkormányzatokat érintő nagy változásokról 
nem kommunikálnak velünk. A pénzügyminiszter családi csomagja ugyan 
adóbónusz formájában pénzt hoz a családoknak, de mindez a városok és 
falvak költségvetését kurtítja. Az állam ugyan ígéri, hogy a kiesést kompen-
zálja, de az előrelátható 784 milliós kiesés kompenzációjára cca 300 millió 
eurót szán, s ebben már benne van a megemelkedett energiaár is. Ezt már 
most mindnyájan érezzük, s a részesedési adó kiesésével más bevételeket 
fog kelleni emelnünk, mint az önkormányzatok többségének. Nekünk is meg 
kell emelnünk az adót és a helyi illetékeket is. Az illetékek és az adó emelése 
soha sem népszerű lépés, ez az egyik legnehezebb döntés, melyet a meg-
választott képviselőknek közölniük kell a választókkal. Ennek ellenére úgy 
döntöttünk, meglépjük, mert a változatlan költségvetésnél veszélybe kerülne 
az, hogy megfelelő színvonalú és mennyiségű szolgáltatást nyújtsunk lako-
sainknak.
A Tornóci Községi Hivatal képviselői 2. ülésükön 2022.12.12-én elfogad-
ták az ingatlanadóról szóló 5/2022-es általános érvényű rendeletet (ÁÉR), 
mely számos változást hozott. A község továbbra is három részből áll, Tor-
nóc katasztere, Horný Jatov katasztere és az egyes parcellákkal elhatárolt 
területek (ún. intravilán). Az ingatlanadó átlagosan 30%-kal növekszik. A la-
kásépítéseknél az emelés a mostani 0,1 Є/ 1m2-ről 0,25 Є/1m2 lesz. Ez az 
emelés az 582/2004 Z.z. helyi adókról és hulladékelszállítási illetékről szóló 
törvényből adódik, mégpedig 2024-ig összhangba kell hozni a különbséget 
a legalacsonyabb és legmagasabb adódíjszabás között, építkezéseknél ma-
ximálisan 10-szeresére növeljük az ingatlanadó-kedvezményt, a lakások és 
házak építésénél, ahol a tulajdonosok 65 éven felettiek, egészségkárosultak, 
ZŤP igazolvánnyal rendelkeznek, vagy anyagi kényszerhelyzetben vannak, a 
jelenlegi 30 %-ról 50 %-ra, s ezt az engedményt a garázsokra is kiterjesztjük 
lakosaink e sebezhető csoportjainál.
Az 582/2004 Z.z. törvény és a 79/2015 Z.z. hulladékról szóló törvények 
megállapítják, hogy a kommunális hulladék és kisebb építkezési hulladékok 
szállítási költségét nem a községnek, hanem a lakosoknak kell állniuk. Ezért 
kell a gyűjtésre, szállításra, tárolásra és építkezési hulladékra vonatkozó árat 
átvinnünk a kukajegyekre is. A községi képviselőtestület 2022.12.12-i ülésén 
elfogadta a 9/2022 sz. általános érvényű rendeletet a kommunális és apró 
építkezési hulladék helyi adóiról és illetékeiről, mellyel 2023.1.1-től a kukajegy 
3 euróra és az 1 kg apró építkezési hulladék ára pedig 0,1 euróra emelkedik.
Egyúttal az alapiskola és óvoda javaslatára és az SzK Oktatásügyi Miniszté-
riuma  új pénzügyi sávjára kötődve Tornóc község képviselőtestülete elfogad-
ta a 6/2022 sz. Tornóc község hatáskörébe tartozó oktatásügyi intézmények 
költségéhez való hozzájárulásáról szóló, az iskolások beiratkozásának helyét 
és idejét is meghatározó ÁÉR-t, mellyel emelkedik az egy óvódás gyermek-
re jutó élelem megvásárlásának hozzájárulása (1,90 Є/nap),az iskolásoknál 
pedig alsó tagozaton 1,50-re, felső tagozaton 1,70 euróra emelkedik ez a 
hozzájárulás. Ezzel a község illetve az iskolai étkezde az áremelésekre és a 
magas inflációra reagál, hiszen ezért az összegért úgy megvenni az élelmi-
szert, hogy megmaradjon az iskolai étkeztetés minősége, még az emeléssel 
is bonyolult lesz.
Tudatosítjuk, hogy mindezek az intézkedések negatívan érintik a háztartáso-
kat, de szükség van rájuk, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a megszokott 
szolgáltatásokat.                      Mgr. Nikoleta Vargová
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A községi hivatal tájékoztat...
Összevont választások 2022
2022. október 29-én, szombaton zajlottak az összevont ön-
kormányzati választások. A választásokhoz három választó-
körzetet hoztunk létre, a jegyzékben 2 248 választásra jo-
gosult személy szerepelt. A Nyitrai Kerületi Önkormányzatba 
(NKÖ) történő választásoknál 746 egyén élt választási jogá-
val. Az NKÖ elnökére leadott érvényes szavazatok száma 
605, az önkormányzatba leadott 705, a részvétel pedig 33,18 
%-os volt.
Az NKÖ elnökválasztásának eredményei:
1. Milan Belica – 174 érvényes szavazat
2. Martina Holečková – 131 érvényes szavazat
3. Branislav Becík – 117 érvényes szavazat
4. Tibor Csenger – 54 érvényes szavazat
5. Lukáš Kyselica – 30 érvényes szavazat
6. Martin Kusenda – 25 érvényes szavazat
7. Milan Španír – 25 érvényes szavazat
8. Renáta Kolenčíková – 15 érvényes szavazat
9. Peter Pukan – 14 érvényes szavazat
10. Artúr Bekmatov – 11 érvényes szavazat
11. Oliver Štaudner – 9 érvényes szavazat
Az NKÖ képviselőinek választási eredményei:
1. Oliver Berecz – 498 érvényes szavazat
2. Petronela Vižďáková – 249 érvényes szavazat
3. Róbert Andráši – 228 érvényes szavazat
4. Peter Hlavatý – 129 érvényes szavazat
5. Ildikó Agócs Körösi – 107 érvényes szavazat
6. Róbert Tőlgyesi – 87 érvényes szavazat
7. Danica Lehocká – 83 érvényes szavazat
8. Peter Goldberger – 82 érvényes szavazat
9. Gabriela Braníková – 65 érvényes szavazat
10. Zsolt Baranyay – 56 érvényes szavazat
11. Tomáš Benkovič – 44 érvényes szavazat
12. Ján Tóth – 43 érvényes szavazat
13. Štefan Jancsó – 41 érvényes szavazat
14. Marek Mrázik – 36 érvényes szavazat
15. Eliška Vargová – 35 érvényes szavazat
16. Peter Kiss – 32 érvényes szavazat
17. Margaréta Zozuľáková – 32 érvényes szavazat

18. Radovan Tóth – 31 érvényes szavazat
19. Peter Szalay – 29 érvényes szavazat
20. Igor Valent – 29 érvényes szavazat
21. Gabriela Lacková – 28 érvényes szavazat
22. Ján Lenický – 23 érvényes szavazat
23. Samuel Zemko – 23 érvényes szavazat
24. Dana Janebová – 14 érvényes szavazat
25. Pavol Tóth – 13 érvényes szavazat
26. Jozef Matiaško – 10 érvényes szavazat 
27. Miroslav Maruniak – 7 érvényes szavazat
28. Zsolt Pásztor – 6 érvényes szavazat
29. Tichomír Szolárd – 1 érvényes szavazat

A községi önkormányzati választásokba 2 248 szavazásra jo-
gosult személyből 1 013 adta le a borítékot, a részvétel 45,24 
százalékos volt. A polgármester-választásnál  997 érvényes 
szavazatot adtak le, a képviselőtestületre pedig 992-t.
A polgármester-választás eredményei:
1. Oliver Berecz – 750 érvényes szavazat
2. Marián Takács – 247 érvényes szavazat
A képviselőtestület képviselőinek választási eredményei:
1. Oliver Berecz – 594 érvényes szavazat
2. Peter Gašpierik – 533 érvényes szavazat
3. Katarína Tusková – 492 érvényes szavazat
4. Monika Ábrahámová – 434 érvényes szavazat
5. Jaroslav Hlavatý – 406 érvényes szavazat
6. Imrich Suba – 364 érvényes szavazat
7. Július Rábek – 357 érvényes szavazat
8. Rastislav Hrabovský – 345 érvényes szavazat
9. Martin Tóth – 299 érvényes szavazat
10. Dezider Marček – 298 érvényes szavazat
11. Jazmína Székházi Hlavatá – 260 érvényes szavazat
12. Anikó Polák Ábrahámová – 255 érvényes szavazat
13. Stanislava Keszelyová – 218 érvényes szavazat
14. Mária Marčeková – 204 érvényes szavazat
15. Matej Sopka – 185 érvényes szavazat
16. Alojz Kurucz – 157 érvényes szavazat

I. Mesárošová
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A falu életéből
Társadalmi rovat

      Gratulálunk a jubilánsoknak

  Michal Rudický
  Ján Eremiáš
  Eva Oláhová
  Gizela Kuruczová
  Klotilda Hatvaniová
  Marián Hrozek
  Rozália Kelemenová
  Katarína Kárászová
  Mária Bernáthová
  Milan Jančár
  Anna Klinková
  Eva Jusková
  Gizela Oláhová
  Július Lacko
  Helena Plešková
  Zuzana Bogárová
  Irena Bartová
  
      Újszülöttek

  Alexander Mocko
  Kristián Krupa
  Eliška Sopková
  Nela Bujková
  
     Házasságot kőtöttek

 Roman Ilizi és Katarína Bartusová
  Jozef Kaprinay és Mária Pónyová
  Denis Farkas és Miroslava Kulinová
  Miroslav Kuric és Barbora Tóthová

   Elhunytak

  Ján Urbanovič, 67-éves
  Rudolf Kónya, 83-éves
  Silvester Ács, 77-éves
  Alojz Baláž, 88-éves
  Viktória Vaníková, 91-éves
  Alžbeta Lakatošová, 75-éves
  Róbert Andáško, 46-éves
  Ľudovít Lenčéš, 61-éves

Október – az idősek iránti tisztelet hónapja
A két, pandémiával fémjelzett év után a helyi kultúrház-
ban ismét összejöttek a 70 év feletti nyugdíjasok, akik 
részére a községi önkormányzat a sport-, ifjúsági- és 
kulturális bizottsággal együttműködve az idősek iránti 
tisztelet hónapja alkalmából megszervezte a szokásos 
találkozót.
A kultúr- m ű s o r 
keretében b e m u -
t a t k o z t a k az óvo-
dások és az alapisko-
la diákjai. A tanító 
nénik segít- s é g é v e l 
g y ö n y ö r ű m ű s o r t 
készítettek, melyben 
énekeltek, s z a v a l -
tak, táncoltak és iskolai jeleneteket adtak elő. Maroš Ba-
nyo énekes szlovák és magyar örökzöld dalokból álló 
koncertje mindenki tetszését elnyerte, teljesítményét 
nagy tapssal jutalmazták.
A kultúrműsor után szabad szórakozás következett, 
mindenki örült a frissítőnek, melyet a községi hivatal 
dolgozói készítettek elő. A Józsa Marika sütötte finom 
pogácsát mindenki dicsérte. A jó hangulatú összejö-
vetelen részt vevők társalogtak, felidézték a régi szép 
emlékeket, hiszen sokan most találkoztak először a két 
éves kényszerszünet után.         
I. Mesárošová

A fából készült betlehem megáldása
A karácsonyi ünnepek elengedhetetlen része a betlehemállítás. A bölcső, a 
szent család, a három királyok, a pásztorok, az állatkák isten születésének jel-
képévé váltak. Az első betlehemet Assisi Szent Ferenc készítette 1223-ban, 
amikor barátaival a barlangot élő betlehemmé változtatta. A szokás a templo-
mokba és kolostorokba is átterjedt, és a 18. század végén már nálunk is divat 
lett a betlehemkészítés.
Ma a betlehemet különféle anyagokból vágják ki, készítik el, és nem csak temp-
lomokban találkozhatunk vele, hanem nyilvános területeken is. A gondolat, hogy 
községünknek is legyen saját betleheme, ahol a lakosok megállhatnak, meg-
csodálhatják a hársfából készült figurákat, elmondhatnak egy csendes imát, a 
Š.Récky fafaragóval való együttműködésnek köszönhetően született meg, aki 
fotopointot is készített.
A mester a munkát november végére fejezte be. Ádvent első vasárnapján, 
december 4-én a betlehemet Mgr. Vladimír Šimúnek plébániai adminisztrátor 
ünnepélyesen megáldotta. Az eseményen részt vett Mgr. Berecz polgármester, 
Ing. Gašpierik alpolgármester, a község képviselői, Ing. Ábrahámová, Ing. Hl-
avatý, R. Hrabovský, D. Marček, M. Tóth és K. Tusková. A meghívást Š. Récky 
és felesége, valamint ThDr. A. Solčiansky, volt papi adminisztrátor és Mgr. Var-
gová, községi elöljáró is elfogadta, de jelen voltak a község lakosai is.
A betlehem főterünk része lesz, és ünnepi hangulatot varázsol majd községünk-
be a karácsonyi ünnepektől a Háromkirályok napjáig.
   I. Mesárošová
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Társadalmi szervezetek
A műszaki- és kőzterület-fenn-tartó 

részleg

A harangtorony melletti parkba ivókút került

A rovarszálló hasznos lesz a téli hónapokban

Gyönyörű ádventi koszorút készítettek az önkor-
mányzati hivatal előtt

Befejezték a járda felújítását a Nyitrai utcán
PhDr. Ladislav Berecz   

Az önkéntes tűzoltók naplójából - 2022 
szeptember-december

Ezek az utolsó hónapok a tűzesetekhez való kiszállás tekintetében relatíve nyuga-
lomban teltek. Viszont más aktivitásból volt elég.
Szeptember – 2022.9.26 – Nyárbúcsúztató 2022 – gulyásfőző verseny. Ez az akció 
mindig rendkívül sikeres. A főzés mellett versenyt rendeztünk a tűzoltó tömlőkkel, kit 
tudja gyorsabban szétszedni és visszatekerni. A győztes jutalmat kapott. Gyerekek, 
de felnőttek is kipróbálták, mennyire ügyesek. Ez évben is volt néhány versenyző 
csapat, de a zsűrinek a mi gulyásunk ízlett a legjobban. Megnyertük az első díjat. 
Nem csoda, hogy a finom gulyás rögtön el is fogyott.
Október – 2022.10.9 -  a polgármester és a képviselők választás előtti mítingje. 

Önkénteseink vállalták 
a felügyeletet, hiszen  
görkorcsolya és elru-
gaszkodó verseny is 
volt, főzték a gulyást, és 
mi is bemutattuk techni-
kánkat.
2022.10.24 – az esti 
órákban egy családi 
házhoz mentünk ki, ahol 
szikrázott a háztetőn az 
elektromos vezeték.
November – 2022.11.12 
– 11.30 csoportjaink 
tűzvédelmi ellenőrzése-

ket végeztek jogi személyeknél és vállalkozóknál. Ezt a község a 314/2001 Z.z. 23. 
és 24. paragrafusa alapján köteles elvégezni. A csoportok minden érdeklődőnek 
segítettek, eligazítást adtak. Köszönjük a lakosok készségét és toleranciáját. Ebben 
az évben ezek a tűzvédelmi ellenőrzések minden incidens és hiányosság nélkül 
zajlottak.
December – ahogy minden évben, tagjaink gyermekeihez idén is elment a Mikulás. 
Néhányan féltek az ördögtől, de a Mikulástól kapott édesség megnyugtatta őket. 
A Mikulás a községi hivatalba, a polgármesterhez is ellátogatott. Ebben az iskolai 
évben önkéntes tűzoltóink, konkrétan Tibor Barczi, Michal Barczi, Lukáš Mocko és 
Kristián Sokol aktívan foglalkoztak a szakkörökkel. A gyerekeket nagyon érdekli a 
tűzoltó-szakkör, szórakoztatja őket. Ezúton szeretnénk megköszönni a MESSER 
s.r.o. Bratislava cég szponzori ajándékait Ing. Michal Paľa vezérigazgatónak és Ing. 
Peter Michalicának, a MESSER Šaľa igazgatójának, amit az önkéntes tűzoltók női 

sportcsapatának adtak, 
valamint a Sklenár csa-
lád ajándékát az ifjú tűz-
oltók szakkörének. Min-
den ajándékot nagyon 
szépen KÖSZÖNÜNK.
Közeledik az év leg-
szebb ünnepe, a KARÁ-
CSONY. E napokban 
sem szabad megfeled-
keznünk nem csak sze-
retteinkről, barátainkról, 
hanem azok biztonsá-
gáról sem. Gondolunk 

itt az adventi koszorúkon és a fenyőfákon a gyertyák meggyújtására. Legyen ez az 
ünnep mindenki számára békés és örömteli.
Amikor este megszólal a csengő hangja, amikor az égből a földre néz az első csillag 
fénye, ekkor jön el az idő, hogy köszöntsük karácsony ünnepét.
Sok örömet, szeretetet kívánunk a karácsonyi ünnepek alatt és a 2023-as évben is, 
a tornóci önkéntes tűzoltók kollektívája.
Katarína Jarošová
az önkéntes tűzoltók elnöke            
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…a turisztikai szakkör naplójából
A Tornóci DO Fénix  „Ismerjük meg Szlovákiát” 
címmel szervezett turisztikát 2022.10.8-ra. Elő-
ször Beckó várát tekintettük meg, amely a legő-
sibb várak egyike. A legenda szerint a vár Ctibor 
vajda parancsra épült Beckó nevű udvari bolond-
ja számára.
A várban a kísérőnk csupa érdekességet mesélt, 
nem felejtette el megemlíteni Trencsényi Csák Má-
tét sem, akit „a Vág és Tátra urának” is neveztek. 
A várból csodálatos kilátás nyílik a Vág mentére. 
Második megállónk Csejte vára volt, amely a 13. 
század első felében keletkezett. Ennek a várnak 
is érdekes a története, főleg Báthory Erzsébetről 

t u d -
t u n k 
m e g 
s o k 
m i n -
dent , 
a k i 
a 16. 

és 17. század fordulóján élt a várban, s épp 
ő tette híressé az építményt szadista hajlami 
folytán. Jelenleg ez egy várrom, mely az ere-
deti erődítmény részeit őrzi. A várból csodá-
latos kilátás nyílt a Kis-Kárpátokra, a myjavai 
dombokra és Považský Inovec-re. Utoljára a 
Podolie-ban lévő miniatűr parkot látogattuk 
meg. A parkot majdnem 70 pompás miniatűr 
vármodell, kastélyok, templomok, házak, kilá-
tók modellje alkotja. A gyerekek örültek a csejtei 
úrnő üreges faszobrának, melybe belebújhattak. 
A nap végén elégedetten és élményekkel megra-
kodva tértünk haza. 
Egy kis relax gyanánt 2022.11.22-én meglátogat-
tuk a Nitrava ThermalParkot Poľný Kesov-ban. 
A víz kellemes és üdítő volt, a fénixesek jól ki-
bolondulták magukat.
                                            Laura Kurucova

Elsősök avatása
Valamikor a lovaggá ütés volt divatban, mi el-
sőseinket, az ügyes kis majmocskákat „ütöttük 
lovaggá”.
A szülők november 22-én különleges esemény 
tanúi lehettek  - az elsősöket beavattuk „cé-
günkbe”.
Elsősnek lenni nagy dolog. Új embereket kell 
megszokni, kötelességek, szabályok vannak…

mint más években is, az elsősöknek most is meg 
kellett mutatniuk, mit tanultak meg a suliban töl-
tött rövid idő alatt. Hogy szép emlékeik legyenek 
erre az időszakra, ünnepnap várta őket.
Az elsősöknek nem volt könnyű a feladatuk, de 
kitűnőre vizsgáztak, és meggyőztek minket, hogy 
a betűk, számok nagy részét is ismerik, tudnak 
szavalni, énekelni. A tanulókhoz és szülőkhöz az 
igazgatónő is szólt, aki szép szavakkal ecsetelte, 
hogy a kicsik milyen hosszú út kezdetén állnak, 
ahol sok ismeretlen dolgot tanulnak meg. Ha jön-
nek a nehezebb pillanatok, mi szívesen segítünk 
nekik…A „fogadalom-letétel” után, amikor min-
denki a tanítóihoz, szüleihez kötődött, felelősség-
teljeses kellett teljesíteni kötelességeiket, okosan 
használni a szavakat, segíteni, bátorságukat, tü-
relmüket bizonyítani, hogy az I.A tanulóit be-
vegyék  maguk közé az iskolások. Fokozatosan, 
egyesével léptek tanító nénijük Mgr. Pešková 
elé, ahol nagy ceruzával ütötték „lovaggá” őket. 
Hogy ne feledjék ezt a napot, emléklapot kaptak, 
valamint banánt, a majmocskák legkedvesebb 

e ledelét , 
m e l y e t 
egy pa-
pírmajom 
t a r t o t t . 
L e g n a -
g y o b b 
m e g l e -
petés az 
óriástor-
ta volt, 
m e l y e t 
mindenki 

megkóstolt.
Végül elénekelték az elsősök himnuszát, melyet 
tanító nénijükkel együtt alkottak meg. A gyere-
kek büszkén mentek haza, s szép élményeket 
szereztek ezen a sikeres délutánon.
Mindenkinek köszönjük, aki segített megszervez-
ni ezt a kedves akciót, főleg Mgr. Melegová taní-

tó néni-
nek, aki 
az egész 
a k c i ó t 
l e v e z é -
n y e l t e , 
s termé-
szetesen 
a nyolca-
dikos lá-
nyoknak 
is. Ez a 
h a g y o -
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mány ez évben is teljesítette küldetését, s a gyere-
kek szemében öröm és meghatódottság látszott, s 
ennek nagyon örültünk.
Kedves elsőseink, kívánjuk nektek, hogy teljesül-
jenek a vágyaitok, hogy az iskolában jól érezzé-
tek magatokat, s az ismereteken kívül egy csomó 
felfedező élményt is szerezzetek, s a jó munka 
örömmel és elégedettséggel töltsön el benneteket.
A pedagógusok kinyitják nektek az ajtót, de be-
menni már magatoknak kell.
Mgr.Mária Pešková 
Osztályfőnök

…iskolai jegyzetfüzet
A 2022/2023-as tanév be-
indult. Az iskolai rendez-
vények már majdnem úgy 
zajlanak, mint a pandémia 
előtt, nehéz is belőlük vá-
logatni. Úgy tűnik, nemrég 
még új elsőseinket köszön-
töttük, s ma már bátran ír-
hatjuk le, hogy már közénk 
tartoznak, hisz november-
ben „diákká” avatták őket.
A 7.8.9. évfolyam tanulói 
a történelemóra keretében 
2022.12.1-jén Seredben meglátogatták a Holo-
kaust Múzeumot. Nagyon fontos, hogy a gyere-
keknek bemutassuk a II. világháború alapvető 
eseményeit. A prezentációs oktatás nagyon érde-
kes és kornak megfelelő volt. A holokaust múze-
um Seredben az egykori munka- és koncentrációs 
tábor területén jött létre. Ez egy autentikus hely, 
mely Szlovákiában a zsidókérdés megoldásának 
tragikus időszakához kötődik. A múzeum kor-
dokumentumokat, fényképeket, tárgyakat tartal-

maz, melyek a zsidók üldözésével függnek össze 
Szlovákiában. Az egyik ilyen kiállított tárgy a 
marhavagon, melyben a zsidókat deportálták az 
auschwitzi koncentrációs táborba.
A karácsony itt áll az ajtó előtt, s mi új versenyt 
rendeztünk tanulóinknak. Célja az volt, hogy a 
gyerekek kollektíve együttműködjenek. A ver-
seny A legszebb karácsonyi ajtó címet viselte. A 
gyerekek osztályfőnökeikkel együttműködve dí-
szítették ki ajtóikat. S így várták a Mikulást, aki 
az angyallal és ördöggel látogatott el hozzájuk. A 
zsűrit a gyerekek alkották, akik barátaik munká-
ját értékelték. A legszebb ajtó elismerést kapott.

Kiértékelés: 
Alsó tagozat - I.A osztály
Felső tagozat - IX.A osz-
tály
Vannak évente ismétlő-
dő akcióink, melyek közé 
többek közt ezeket sorol-
hatjuk: Fehér ceruza, Fu-
tás az Amerika körül, A tej 
világnapja az iskolákban, 
színházlátogatás Nyitrán, 
Az állatok védelmének vi-
lágnapja – beszélgetés, a 

rendőrök preventív aktivitásai (zaklatás, kiber-
zaklatás), Sárkányröptetés, Almanap, Az iskolai 
könyvtárak napja, Vörös szalag, Egy nap piros-
ban, Dobolás, florball-bajnokság, elsősök ava-
tása, Mikulás, különféle exkurziók és kirándu-
lások. Ezen kívül tanulóink különféle tantárgyi 
olimpiákon és sportversenyeken is részt vesznek. 
Bizton állíthatjuk, hogy tanulóink a tanév idején 
nem henyélnek.        

Katarína Tusková        
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Társadalmi szervezetek
Klub JDS

Közeleg a karácsony, az év legszebb ünnepe, va-
rázslatos hagyományaink időszaka, melyet mind-
nyájan szeretünk. Tudjuk, igényes napokat élünk 

meg, de 
ne hagy-
juk, hogy 
ebben az 
időszakban 
s z o m o r ú 
gondolatok 
l e g y e n e k 
úrrá raj-
tunk. Em-
lékezzünk 
inkább a 
kedves pil-

lanatokra, gyűjtsük magunkban a szépet és jót, 
hogy az továbbajándékozhassuk. Mi a nyugdíjas 
egyesületben is kellemessé tettük tagjaink perceit, 
óráit.
Az a megtiszteltetés ért, hogy megszervezhettük a 
vers- és prózamondó verseny járási fordulóját szlo-
vák és magyar nyelven is, melyen részt vett kerüle-
ti szervezetünk elnöknője, Anna Oťapková is, mely 
nagy megtiszteltetés volt számunkra, hiszen elő-
ször jött el a mi akciónkra, és községünkben is most 
járt első ízben. Részvételével Močenok polgármes-

tere, Ur-
bánek úr, 
községünk 
polgármes-
tere Berecz 
úr, járási 
szerveze-
tünk elnö-
ke, Kurňa-
va úr és 
a Nyitrai 
K e r ü l e t 

képviselője, Andráši úr is támogatott bennünket. 
Fiataljaink közül Lilika Ábrahámová és Tamarka 
Puškášová mondott verset. A vers- és prózamon-
dók teljesítményét a Melinda Sedláková, Katarína 
Tusková és Ingrid Fülöpová összetételű szakmai 
zsűri értékelte. Öt kategóriában 11 szavaló ver-
senyzett, saját műve előadásáért az első díjat a mi 
tagunk, Dana Janebová nyerte meg. Jolana Hečová 
prózát mondott. Az utolsó vers elhangzása után a 
zsűri ajándékot, virágot és oklevelet adott át a ver-
senyzőnek. Ezt követte a III. fokozatú kitüntetések 
átadása az alapszervezetek tagjainak, tőlünk Kata-
rína Zalubelová és Gizela Szeteiová kapott kitün-
tetést.
Október az idősek iránti tisztelet hónapja, ezért mi 
is megemlékeztünk tagjainkról, virágot adtunk át 

nekik és megvendégeltük őket falatkákkal, pogá-
csával, süteményekkel. A frissítő mindenkinek na-
gyon ízlett.
A halottak napja előtt elhunyt tagjaink emlékére – 
Magdaléna Andrášková, Irena Szőcsová, Michal 
Rábik, Ján Csányi – sírjukon virágot helyeztünk el 
és gyertyát gyújtottunk.
November elején Gyűgyön voltunk fürdőben, a 
Jantár ho-
telban 25 
t a g u n k 
abszolvál-
ta a saját 
maga által 
k i v á l a s z -
tott proce-
d ú r á k a t . 
N a p o n t a 
igénybe ve-
hettük. Ott-
létünk alatt 
a személyzet és a fürdő vezetése is első osztályú 
módon törődött velünk. Nagyon sikeres üdülés 
volt, az idő is kedvezett, néha ugyan szemergett az 
eső, de ez nem vette el kedvünket. Volt táncmulat-
ság is, mely 
nagyon tet-
szett. Egy 
hét után 
kipihenten, 
üdén és 
e l é g e d e t -
ten tértünk 
haza, s vár-
juk, mikor 
jöhetünk el 
újra e kel-
lemes kör-
nyezetbe.
Kedves barátaink, kedves szeniorok! Számos kel-
lemes, komoly és igényes pillanatot éltünk át. Van 
gyakorlatunk ennek szétosztásában. Pont ezek 
tesznek megfontolttá, komollyá bennünket. Ez 
nem a korról szól, hanem a békességről szívünk-
ben. Tegyük kellemessé magunk körül a környeze-
tet mások száméra is. Tudom, hogy sok családba a 
szomorúság is beköltözik, de igyekezzünk ünnepi 
hangulatot teremteni. Önökhöz is jusson el egy da-
rab emberség, az együvé tartozás érzése. Reméljük, 
hogy az őrangyalok egy adag egészséget, örömet 
és boldogságot küldenek nekünk. Ez a hamarosan 
véget érő év nem volt egyszerű, amelyik pedig 
következik, kimondottan igényes lesz. Magam és 
alapszervezetünk nevében is kívánok falunk min-
den lakosának békés ünnepeket és sikeres új esz-
tendőt.                 Jolana Hečová       
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A CSEMADOK életéből
2022. 5. 13-án a Csemadok a község támogatásával már 
harmadszor rendezte meg a község és a környék legjobb 
pálinkája cím elnyeréséért folyó versenyt. A verseny a helyi 
kulturális központban zajlott, mivel gazdag program is kí-
sérte, melyet a Csemadok alapszervezete készített elő. Az 

idén a 
T ó t h 
S á n -
d o r 
polgár-
mester 
á l t a l 
k é p -
v i s e l t 
ba rá t i 
B a j ó t 
k ö z -
ségből 

is beneveztek a versenyre.
 A versenyzők két csoportra oszlottak. Az első 
csoportba a tiszta gyümölcspálinka mintáit sorolták be
A második csoport a hordóban érlelt pálinkával indulóké 
volt.
A versenyzők 24 mintát hoztak, melyekkel a szakmai zsű-
ri három órán át küzdött. Az alapos kóstolgatás során a 
tiszta illatot, az illat intenzitását, az íz tisztaságát és in-
tenzitását, valamint az íz és illat harmóniáját értékelték. 
A zsűrit mindkét kategóriában 8 szakértő ínyenc alkotta 
a baráti községből érkezett Tóth Sándor vezetésével. Az 
idei újdonság Tornóc község polgármesterének díja volt, 
melyet az abszolút győztes kapott.
Eredmények:
Tiszta pálinka:  
1. Petrovič Károly - körte párlat
2. Pintér Gyula - körte párlat
3. Mrázik Ferenc - ringló párlat

Érlelt pálinka:  
1. Pintér Gyula - birsalma párlat
2. Mrázik Ferenc - sárgabarack párlat
3. Polák Marek - szőlő párlat

Abszolút győztes:  
1. Šmátrala Tamás - sárgabarack párlat

Az eredmény kihirdetése után a győztesek emléklapokat 
vehettek át a Csemadok ASz tagjaitól. Ezt kultúrműsor 
követte, melyben fellépett a helyi éneklőcsoport. A je-
lenlévők számára a frissítőt az alapszervezet női tagjai 
biztosították, a zenei aláfestést és a jó hangulatot egész 
este Juraj Polák szolgáltatta örökzöld dallamokból álló re-
pertoárjával.

                  Nosztalgiadélután 
A Csemadok Asz augusztus 20-án már a VII. hagyomá-
nyos nosztalgiadélutánját szervezte meg. A rendezvény a 
templomban misével kezdődött, melyet Šálka esperes úr 
celebrált. A misét Szent István király emlékére tartották. 
Ezután átvonulunk a helyi kulturális központba, ahol Petro-
vič Károly mérnök, a Csemdok Asz elnöke szólt az egybe-
gyűltekhez. Ezt tarka és gazdag kultúrműsor követte. Fel-
lépett a bajóti énekkar és a helyi éneklőcsoport is. Az akció 
fénypontja Szvrcsek Anita és Kosík Anita énekesnők sze-
rep lé -
se volt, 
akik te-
hetsé-
gükkel 
e m e l -
ték a 
r e n -
d e z -
v é n y 
s z í n -
v o -
n a l á t . 
Énekelte, táncoltak, szórakoztatták a közönséget, a 
színültig megtelt terem csak úgy zengett a nótáktól és a 
tapsvihartól. 
A Csemadok ASz a jubilánsokról sem feledkezett meg , 
most is virággal köszöntötte őket. A jó hangulatról J. Polák 
gondoskodott zenei kíséretével, akik éjfélig szórakoztat-
ták a jelenlévőket- A frissítő sem hiányzott. Hlavatý Irénke 
és Laczki Márta kitűnő gulyást főzött, ami mindenkinek 

nagyon ízlett. A rendez-
vény előkészítése kiváló, 
az akció pedig sikeres 
volt.

Kirándulás 
Magyaroroszágra

Szeptember 15.16.17-
én 46 tagunk Egerbe 
kirándult, ahol a  Park 
Hotel Minarettben lak-
tunk. Másnap Miskolcra 
látogattunk Városnézés 

után tagjaink egy része kiélvezte a miskolctapolcai bar-
langfürdőt. 
Utolsó nap a városnézés során ellátogattunk az egri vár-
ba és bazilikába. Ezután megkóstolhattuk a vidék tipikus 
borait, az Egri bikavért és egyéb fajtákat. Hazainduláskor 
ugyan esni kezdett, de a kirándulás jól sikerült és elhatá-
roztuk, hogy jövőre is szervezünk hasonló háromnapos 
kirándulást.
Csemadok ASz           
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Lovasklub - Láng-udvar 2022
Klubunkban a lovas idény már hagyományosan a „Lovas idény megnyitásával” 
kezdődik. Idén erre április 30-án került sor. A rendezvény keretében bemutatkoz-
tak a lovas iskola tanulói, megkereszteltünk egy kiscsikót, majd ügyességi bemu-
tatóra került sor azokban a sportágakban, amelyekkel foglalkozunk.

A Barrel race és Pole bending gyorsasági versenyben a western lovaglás vándor-
serlegéért folyó megmérettetésben már hagyományosan Sarah Hochelová képvi-
selt bennünket Titan lovával, továbbá Richard Dobrovský a Rooster Zippa Mayával, 
akik rendre a dobogósok között vannak. Első idényét kezdte meg Vanessa Galbavá 
nálunk született Berry of Cookie lovával, s a jó startról tett tanúbizonyságot. Sabin-
ka Kováčová és Terezka Vološinová szintén premierüket mutatták be Nicolas és 
Muffin nevű haflingi kancáikon, akikből a legjobbakat hozták ki. 

A Trail és Extrem trail versenyekben lányaink, Vanesa Mojzes, Laura és Alyska 
Hadnaďová, csak úgy, mint Kristína Kozíková és Hana Mišiaková az élmezőnyben 
végeztek. Premiert mutatott be még Annabella Takácsová, Alexandra Šerešová, 
Nela Sudorová, és Melanie Čelítková is univerzális teljesítményt nyújtott.

December 4-én a Mikulás és kísérete lovon érkezett hozzánk, az ajándékokkal 
örömet okozva a község gyermekeinek.
Lovas klubunk problémamentes munkája elképzelhetetlen lenne a következő em-
berek, cégek és hivatalok nélkül: Alojz Čelitko, Peter Ňaňo Suchý, Juraj Híreš, 
Ferko Véghfalvi, Ján Patyi,  Štefan Sklenár, Toras, Hotel Bellevue, Moma, Oreo, 
a Tornóci Községi hivatal és az NKÖ. Valamennyiüknek őszintén üzenjük: „Isten 
fizesse meg!”
Mindnyájuknak áldott karácsonyi ünnepeket, az új esztendőben pedig jó 
egészséget kívánunk.
Láng udvar

Nyár és ősz horgászterületeinken
Horgászterületeinken a nyári hónapok nem 
csak a horgászásról és a víz melletti pihenésről 
szóltak, hanem a terület gondozásáról, a hő-
ség és szárazság okozta problémák megoldá-
sáról, a halak védelméről, az alacsony vízszint 
okozta korlátozásokról, valamint a horgászok 
és vadászok kölcsönös együttműködéséről is.
Az Amerika III. holtága horgászterület karban-
tartása szervezetünk egyik prioritása. Egy-
részt azért, hogy teljesíteni tudjuk a Dusloval 
való kölcsönös szerződés feltételeit, de azért 
is, hogy a falu közelében kellemes környezet 
legyen, mely a lakosság pihenését szolgálja. 
Ezért az idény alatt a községgel együttműköd-
ve a környező partokat többször is lekaszáljuk. 
A következő terület, melyről gondoskodunk, 
a Vág parti versenypálya és az ahhoz vezető 
bekötőutak. Itt is biztosítjuk a kaszálást és a 
bekötőutak karbantartását, ahol az anyag szál-
lításában és széthordásában Július Karas és 
Peter Suchý, valamint a szervezet többi tagja 
is segít. Júniusban megvalósult a vadászok és 
horgászok találkozója, ahol finom specialitá-
sok mellett kellemes környezetben beszéltük 
meg közös tapasztalatainkat, problémáinkat, 
hiszen területeink átfedik egymást. Megol-
dást kerestünk a horgász- és vadászterületek 
szennyezésével kapcsolatos problémákra – 
hulladék kihordása, a kárókatona populációjá-
nak csökkentése az őszi és téli hónapokban.
A nyár legnagyobb, nem csak minket érintő 
problémája a hosszan tartó hőség volt száraz-
sággal kombinálva, mely jelentősen csökken-
tette horgászterületeinken a víz szintjét. Ná-
lunk ez eddig nem okozott nagy gondot, nem 
került veszélybe a halak élete, de a Vágsellyei 
Városi Szervezet és a magán horgászterületek 
egyes részein olyan nagy volt a gond, hogy a 
halakat le kellett halászni és máshová kellett 
szállítani. A negyedi Kopola alacsony vízszint 
okozta problémáját a helyi szervezet leha-
lászással és a víz átszivattyúzásával oldotta 
meg. A legnagyobb gond Sókszelőcén van, 
ahol a Bikás és Kacsató magánterület tulajdo-
nosai és a Vágsellyei Városi Szervezet együtt-
működésével gyönyörű példányokat sikerült 
megmenteni, melyeket átvittek a Vágba, egy 
részét pedig a Vágsellyéhez tartozó Kis Bikás-
ba. Az alacsony vízszint és magas hőmérsék-
letek miatt a Vágsellyei VSz határozatot hozott 
a halak nagy mennyiségű táplálékkal való ete-
tésének korlátozására.
A víz melletti élethez a környező állat- és nö-
vényvilág is hozzátartozik. Örülünk a küszvágó 
csér (Sterna hirundo) sikeres fészkelésének 
az Amerika III. holtágában és a búbos banka 
(Upupa epops) jelenlétének a környező erdő-
ben, amely néhány évtized után jelent itt meg.
2022. szeptember 10-én került sor a SZÍV A 
TERMÉSZETÉRT környezettudatosságot nö-
velő akció II. évfolyamára. Ezt a községgel, az 
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alapiskolával és tornóci társadalmi szervezetekkel együttműködve 
szervezzük.
A vadászok kisebb bemutatót tartottak vadászkutyákkal, a horgá-
szok preparált halakat mutattak be, a  gyerekek versenyeztek a 
halak felismerésében, jutalmuk érem és mágnes volt, melyek az 
egyes halfajtákat ábrázolták. A tematikus sátorban régi Poľovníctvo 
a rybárstvo folyóiratokat tekinthettek meg vagy vihettek el maguk-
kal olvasásra. A rendezvény vége komolyabb téma volt, felolvasták 
azon élőlények jegyzékét, melyek az emberi tevékenység által  már 
kihaltak. A gyerekek minden élőlény felolvasásakor szimbolikus mé-
csest vettek át. Az utolsó mint a jövőbe vetett remény égve maradt, 
hogy ezt a folyamatot sikerüljön megállítani és hozzájárulni az élet 
védelméhez és megmaradásához. Ez az akció is jó példája annak, 
hogyan lehet a gyerekeket már kiskorukban beoltania a természet 
szeretetével. Ez azonban mindig a szülőknél kezdődik, akik példaké-
pek és inspirálják őket. Apróságokkal kell kezdeni, hogy a végered-
mény aztán nagyszabású legyen.
2022. szeptember 20-án került sor két horgászterületünk őszi bete-
lepítésére, az Amerika III. és a Vízállás holtágánál K3 ponttyal a ho-
doníni halgazdaságból. A halak kiváló minőségűek voltak s a vízbe 
engedés után gyorsan továbbúsztak.
A horgászok néhány éves gondosodása után az Amerika III holtága 
és környéke olyan területté vált, ahol lehet ilyen akciókat szervezni. 
A gyönyörű környezetben és csodálatos időben szervezett akció na-
gyon jól sikerült. Legnagyobb horgászterületünket, a Vág 2-t érintő 
további esemény  a vágkirályfai víztározó leengedése volt.
A Vízművek minden 10 évben elvégzi a vágkirályfai víztározó gát-
falánál s a huzamosan elárasztott területeken az ellenőrzést és a 

kellő javításokat, melyeket csak a víz leengedése után lehet meg-
valósítani. A leengedésre mindig ősszel kerül sor, amikor a folyóban 
a legkevesebb a víz, semmilyen árvíz nem fenyeget, a levegő és 
a víz hőmérséklete is alacsonyabb, ezért nem fenyegeti a halakat 
és egyéb vízi élőlények életét. A leengedés előre megbeszélt ma-
nipulációs rend alapján történik, hogy az itt élő halak fokozatosan 
le tudjanak húzódni a folyó régi medrébe, vagy a víztározó mélyebb 
részeire, ahol bizonyos mennyiségű  víz a leengedése után is ott 
marad.
A vágkirályfai víztározó többcélú vízierőmű a Vágon, 1985-ben volt 
befejezve a Vág energetikai kihasználása és a hozzá tartozó terület 
árvízvédelme céljából. Nagysága 10,9 km2, űrtartalma 52  millió m3.
Az előző leengedésből tudjuk, hogy a víztározó alján nagy mennyi-
ségű kagyló található. A vágkirályfai és sókszelőcei vízierőmű közti 
folyószakasz megfigyelésével észrevettük, hogy masszívan kihalnak 
a folyami kagylók. További megfigyeléssel megállapíthattuk, hogy a 
helyzet évek múltával sem javult, populációjuk nem nőtt, ezért azzal 
a gondolattal kezdtünk foglalkozni, hogy visszahozzuk ide a vágki-
rályfai víztározóból kiengedett folyami kagylókat.
Amikor már tudtuk, hogy a leengedést megvalósítják, elkezdtük in-
tézni az adminisztratív dolgokat, megszólítottuk a megfelelő szer-
vezeteket, hivatalokat, hogy a manipuláció összhangban legyen a 
törvénnyel, mivel védett élőlényről van szó. Ezen igyekezet alapján 
született meg az  Állami Természetvédelem és a Vágsellyei Városi 
Szervezet közti egyezmény, melynek alapján létrejöhetett az össze-
gyűjtés és a kagylók áthelyezése a Vág medrébe, Köszönet illeti a 
CHKO Dunajské luhy Igazgatóságát, mely kidolgozta a dokumentu-
mot és dolgozóikkal együtt szakmai tanácsokkal segített bennünket 

e fajták megállapítását illetően, valamint a gyűjtésben és osztályozásban is.
A gyűjtést és áthelyezést az adminisztratív előkészületeken kívül műszaki előkészület is meg-
előzte, mely a víz oxigénnel való ellátására, az oxigén szállítás idején való biztosítására és annak 
regulálására szolgált vízbe helyezéskor.
A víztározó lecsupaszított alján rengeteg üres kagylóhéj volt, s ebből arra következtethetünk, hogy 
évek óta sikeresen élnek és szaporodnak itt. Az identifikációnál szerencsére nem találtunk invazív 
fajokat, mint az amuri kagyló, mely nagy konkurenciát jelentene az eredeti fajok számára. Találtunk 
viszont hatalmas mennyiségű vándorkagylót, mellyel minden be volt nőve, ami a fenéken volt, és 
építkezési hulladékot is. Ez gondot okoz a vízi építkezések üzemeltetésénél és energetikai része-
iknél is. A kagylók élete nagyon érdekes és szorosan kötődik a halak életéhez. Erről bővebben 
weboldalunkon, www.srztrnovec.sk olvashatnak. Az előkészületekről és az akcióról fokozatosan 
tájékoztatunk a SRZ acebook oldalunkon is, ahol képeket is láthatnak a leengedett víztározóról, 
melyeket a drónpilóták ügyes kezei és szemei készítettek. Az egész rendezvény bekerült a Na 
rybách Petrov zdar 2022. 10. 22-i adásába.
A Tornóci Újság közvetítésével is szeretnénk kifejezni köszönetünket  az együttműködésért az SVP 
š.v. vállalatnak, a Vágsellyei és Nagyszombati Járási Hivatal környezetvédelmi osztályának, a ŠOP 
CHKO Dunajské luhy és a ŠOP igazgatóságának és vezérigazgatójának. Hisszük, hogy valameny-
nyi illetékes szervvel együtt hozzájárulunk folyóink és környezetünk hosszú távú megtartásához 
és gyarapításához, valamint a horgászat fenntartásához. 11.6-án látható vízszennyeződéseket 
jelentettek a Vízállás holtágánál, mely rozsdás zavarosodás formájában volt jelen a víz teljes felszí-
nén. A bejelentés alapján vízmintát vettünk és analizálásra küldtük egy certifikált laboratóriumba. 
A megállapított eredmény alapján kiderült, hogy a felületi vizek minőségének vegyi mutatói e hor-
gászterületen megegyeznek a sokéves megfigyelésekkel. A szennyeződést a belehullott levelekből 
és elszaporodott  növényekből származó szerves anyagok megemelkedett jelenléte és a víz csapa-
dékhiány miatt kialakult alacsony szintje okozta. Az év folyamán ellenőriztük horgászterületeinket. 
Nem állapítottunk meg semmiféle kihágást a horgászjoggal kapcsolatban. De sajnos el kell monda-
ni, hogy az életkörnyezet tisztaságára és védelmére vonatkozó törvényt egyesek nem egy esetben 
megszegik. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult 
szervezetünk tevékenységéhez, valamint a hivatalok minden vezetőjének és dolgozójának, akiknek 
szolgálatát az év folyamán igénybe vettük, hogy szervezetünk sikeres és törvényes tevékenységet 
folytathasson. Minden tagunknak és a tevékenységünket követőknek kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag 2023-as esztendőt kívánunk.       Petrov zdar          

                                                 a tornóci horgászszervezet vezetősége          
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