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Príhovor
Milí spoluobčania!
Pozdravujem Vás na stránkach
obecných novín. Nezvyčajne sme prežili
uplynulé obdobie. Na úrovni obce sme
na dennom poriadku riešili úlohy okolo
zdolávania pandémie. Dokonca aj
väčšinu prác na obecnom úrade vyplnili
úlohy okolo COVID-19. Niekoľkokrát
sme v obci riešili testovanie obyvateľov,
bolo treba zabezpečiť prípravu miestnosti, zabezpečiť dezinfekciu, administratívnych pracovníkov, dobrovoľníkov,
zdravotné sestry. Ďalej informovať
občanov, takisto zabezpečiť stravu,
zabezpečiť testy a špeciálny odvoz
biologického odpadu. Spolu s Vami
dúfam, že po ukončení leta sa od jesene
náš každodenný život bude môcť vrátiť
do normálnych koľají.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám
všetkým poprial hlavne pevné zdravie
vzájomnú úctu a toleranciu.
Pokračovanie na strane 2...
Kedves polgártársak!
Üdvözletem küldöm innen a faluújság
lapjairól. Nem megszokott évet tudhatunk magunk mögött. A falu napi
szinten oldotta a pandémia körüli
feladatokat. Valójában a községi hivatal
feladatainak nagy része is a koronavírussal kapcsolatos teendőkről szólt.
Községünk
több
alkalommal
is
megszervezte a lakosság tesztelését,
melyhez rendszeresen be kellett
biztosítani a tesztelésre alkalmas
termet, a fertőtlenítést, az egészségügyi nővéreket, önkénteseket és az
adminisztrációs személyzetet. Továbbá
tájékoztatni kellett a lakosságot,
bebiztosítani a teszteket és a személyzet étkeztetését, valamint a biológiai
hulladék biztonságos elszállítását.
Remélem, hogy a nyár végén, ősztől,
visszatérhetünk a megszokott kerékvágásba. Végezetül mindenkinek jó egészséget, kölcsönös tiszteletet és türelmet
kívánok. Folytatás a 2. oldalon...
Štefan Čermák
Starosta/Polgármester

Naša MŠ v novom šate

Foto: M. Vitáriušová

Na zateplenie budovy a opravu strechy na našej Materskej škole - Ovóda sme trpezlivo
čakali niekoľko rokov. Minulý rok sme sa aj my konečne dočkali a projekt veľkej rekonštrukcie našej škôlky sa úspešne rozbehol.
Táto investícia sa riešila už dlhodobo, prvá zmluva na dotáciu na zateplenie budovy MŠ z
Envirofondu bola podpísaná ešte v roku 2017. Celková suma dotácie bola 100.000€.
Podmienkou poskytnutia dotácie bola spoluúčasť obce vo výške 5 %, podľa zmluvy spolu
5 263,16 €. Naša spoluúčasť bola nakoniec 6 000 €. V novembri v roku 2019 bola podpísaná
ďalšia zmluva, tentokrát na zníženie energetickej náročnosti budovy a od Environmentálneho fondu sme dostali finančnú podporu ďalších 139 656,71 €. Podmienkou poskytnutia dotácie
bola podľa zmluvy, ktorá je na 140 000 €, tiež aj spoluúčasť 5 %, čo predstavuje sumu 7
368,43 €. Naša spoluúčasť bola napokon 7 711,72 €.
Rekonštrukcia zahŕňala výmenu plastových okien, nové parapety, opravu strechy,
výmenu zvodov dažďovej vody a zateplenie celej budovy. Obec sa na tejto oprave zo
svojich bežných prijímov podieľala teda sumou vo výške spoluúčasti a to spolu 13 711,72 €,
z Envirofondu prišlo spolu 239 656,71 €, čo znamená, že táto rekonštrukcia stála spolu 253
368,43 €. Okrem toho sme v roku 2019 ešte získali 13 365 € na ,,Rekonštrukciu terasy pri
budove materskej školy“ od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia bola
použitá v roku 2021. Podmienkou poskytnutia dotácie bola tiež spoluúčasť vo výške 10 %.
Naša spoluúčasť bola 2 178 €.
Najbližšie nás ešte čaká investícia do výmeny pivničných okien, aby sa aj v tomto smere
zamedzilo energetickým stratám, tým pádom by bola táto rekonštrukcia a modernizácia
kompletná.Tešíme sa, že naše deti tak každé ráno prichádzajú do vynovenej a farebnej
budovy, čo určite prináša radosť aj im a aj rodičom. A v konečnom dôsledku aj nám
všetkým, pretože nižšie náklady na energie ušetria obci nemalé prostriedky, ktoré vieme
investovať do iných projektov.
Spracovali/Szerkesztették:
K. Blahútová, Karin Vincze
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Pokračovanie zo str.1: / Folytatás az 1. oldalról:
Dovoľte mi ešte v krátkosti pripomenúť predchádzajúce aktivity: dokončenie rekonštrukcie materskej školy (fasády, zateplenie
strechy, výmena okien a dverí, dokončenie terasy, chodníkov a vstupov do budovy) / rekonštrukcia hasičskej zbrojnice /
oprava chodníkov v areáli základnej školy, kde ešte plánujeme vybudovanie altánku s rozmermi 10 m x 5 m / dokončenie rekonštrukcie nádvoria kostola / rekonštrukcia kuchyne v obecnom klube / pripravujeme nový bežecký areál okolo futbalového ihriska v
šírke 4 metrov / vymenili sme v parku č. 1 preliezky / podali sme projekt na rekonštrukciu obecného úradu/vybudovali sme dopravné
ihrisko pri materskej škole / momentálne je v riešení vyčistenie existujúcich vsakovacích jám / vybudovanie nových vsakovacích jám
a oprava cesty pri Čiernej vode smerom na Novú Dedinku / s mestom Senec a s BSK je v riešení cyklotrasa s napojením na Novú
Dedinku, Veľký Biel a Kráľovú pri Senci / riešime položenie optického kábla v obci / v spolupráci s SVP riešime pokračovanie čistenia
koryta Čiernej vody smerom na Kráľovú pri Senci / dokončili sme kompletnú rekonštrukciu multifunkčného ihriska / v súčasnosti
riešime dlhodobý prenájom futbalového ihriska / momentálne je v riešení doplnenie projektu ,,kanalizácia obce Tureň a prepojenie na
ČOV Veľký Biel.“
Engedjék meg nekem, hogy röviden összefoglaljam a községünkben folyamatban lévő és a már végbemenő változtatásokat: a helyi
óvoda felújítása (tető és falak szigetelése, homlokzatfestés, ajtók és ablakok cseréje, terasz és járdák felújítása) / a tűzoltószertár
épületének felújítása / az alapiskolai járdák egy részének felújítása, valamint tervben van egy 10m x 5m-es kiülő megépítése is / a templomudvar felújításának befejezése / a helyi községi klub konyhájának felújítása / tervben van egy 4 méter széles futópálya kialakítása a
helyi futballpálya körül / az 1-es parkban kicseréltük a mászókákat / beadtuk a projektet a községi hivatal felújítására / közlekedési
pálya megépítése az óvoda mellett / jelenleg a meglévő talajvíz elvezető rendszer tisztítását és új rendszer kialakítását tervezzük,
valamint a Fekete-víz melletti út rendbehozását Dunasápújfalu irányába / Szenc várossal és a Pozsonyi Kerületi Önkormányzattal
kerékpár útvonalat tervezünk, amely összekötné Dunasápújfalut, Magyarbélt és Királyfát / tárgyaljuk az optikai kábel behúzását a faluba
/ a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat együttműködésével folytatjuk a Fekete-víz medrének tisztítását Királyfa irányába / befejeztük a
többfunkciós pálya teljes felújítását / jelenleg a futballpálya hosszútávú bérbeadásával foglalkozunk / nem utolsósorban a falu csatornázását és a magyarbéli szennyvíztisztítóhoz való csatlakozását oldjuk.

Prvé elektronické sčítanie
Népszámlálás 2021
Prvý polrok roku 2021 sa okrem pandémie COVID-19 niesol aj v duchu prvého plne elektronického sčítania obyvateľov. Elektronické
sčítanie obyvateľov prebiehalo aj v našej obci. Sčítanie obyvateľov bolo rozdelené na dve etapy. Prvá etapa, bola etapa samosčítavania,
kde povinnosť sčítať sa vyplnením online sčítacieho formulára mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky, čiže každý, kto má na území
Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt a zároveň aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony mal povinnosť vyplniť sčítací
formulár jeho zákonný zástupca.
Počas prvej etapy, ktorá trvala v období od 15.02.2021 do 31.03.2021, tzv. obdobia samosčítavania, sa poctivo sčítala takmer celá naša
obec: 95,75 % obyvateľov. Samosčítavanie u nás prebiehalo bez problémov, našťastie sme nezaznamenali žiadny pohyb cudzích osôb,
podvodníkov, ktorí by sa chceli pod zámienkou sčítania dostať do príbytkov našich občanov.
Druhá etapa sčítania obyvateľov, takzvané obdobie asistovaného sčítania malo trvať od 01.04.2021 do 31.10.2021. Nakoľko pandemická
situácia na Slovensku nebola priaznivá, termín asistovaného sčítania sa niekoľkokrát menil. Nakoniec Štatistický úrad stanovil asistované
sčítanie na obdobie od 03.05.2021 do 13.06.2021. Služba asistovaného sčítania bola určená predovšetkým pre digitálne vylúčených
obyvateľov, teda tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli od 15. februára do konca marca sčítať sami prostredníctvom elektronického
formulára. Išlo najmä o ľudí bez internetu, seniorov či marginalizované skupiny. Služby asistovaného sčítania zabezpečovala každá obec
a mesto prostredníctvom svojich stacionárnych a mobilných asistentov. Službu asistovaného sčítania si mohol obyvateľ vyžiadať od
stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent mohol poskytnúť počítač, aby sa sčítal sám.
Medzi osoby nesčítané v etape samosčítania patrili len osoby, ktorých miesto súčasného pobytu nám nebolo známe, resp. osoby, ktoré
boli nesprávne uvedené v registri, ako osoby s trvalým pobytom na území našej obce. Tieto osoby boli sčítané stacionárnym asistentom. Službu mobilného asistenta si v našej obci nenárokovala žiadna osoba.
Touto cestou by som sa chcela všetkým poďakovať za zodpovedný prístup k tejto zákonom udanej povinnosti, pochváliť všetkých
našich občanov za ich korektné jednanie a popriať pevné zdravie v týchto ťažkých časoch a prežitie krásneho leta.
A 2021-es év első felére nemcsak a koronavírus járvány volt jellemző, de az elektronikus népszámlálás is. Ez a mi községünkben is
megvalósult. A népszámlálás két szakaszban történt. Az első szakaszban Szlovákia valamennyi lakójának ( kik állandó vagy átmeneti
lakhellyel rendelkeznek, valamint azok akiknek szokott tartózkodási helyük Szlovákia és egyúttal EÚ tagállam polgárai ) kötelező volt
kitölteni az online kérdőíveket. A kiskorúak és a jogfosztottak nevében a jogi képviselőjük kötelessége volt ezt megtenni. A népszámlálás
első szakaszában, mely 2021. február 15-étől március 31-éig tartott községünk lakóinak 95,75 % vett részt. Az elektronikus népszámlálás
első szakasza nyugodt körülmények között folyt le. Nem észleltünk kétes személyek – csalók mozgását a faluban, kik a népszámlálás
ürügyével akartak volna bejutni a lakóházakba. A második szakasz , az ún. asszisztált szakasz 2021. április 1-étől október 31-éig kellett
volna tartania, de a kedvezőtlen koronavírus járvány helyzet miatt a időpont többször változott. Végül a statisztikai hivatal az időpontot
2021. május 5-étől június 13-áig határozta meg.
Az asszisztált népszámlálás elsősorban azok részére volt létrehozva, kik nem tudták kitölteni az elektronikus kérdőívet internet vagy
hozzáértés hiányában, továbbá a nyugdíjasok vagy társadalmilag háttérbe szorulók részére.
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Minden községben létrejöttek a kapcsolati pontok ahol asszisztált segítséget kaphatott a kérvényező vagy igénybe vehette az ottani
számítógépet, a rászorulók kérhették az asszisztens házhoz menését is. Az asszisztált segítséget csak azok vették igénybe kik
tévedésből mint községünk lakói voltak vezetve, ezek a kapcsolati pont állandó asszisztense segítségével lettek megszámlálva. Házhoz
nem hívtak ki asszisztenst.
Ezúton szeretném megköszönni minden kedves lakónak felelős és korrekt hozzájárulását a sikeres népszámláláshoz . Mindenkinek jó
egészséget kívánok és kellemes nyári pihenést.
Spracovala / Szerkesztette: Gabriela Vokaliková

Opäť nás trochu pribudlo
Újra növekedett a falunk lakosságának létszáma
Ku koncu mája máme v obci 1.201 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt:
2021. május végén 1201 lakosunk van bejelentkezve állandó lakhelyre ebből:

+

Od januára 2020 do 31. mája 2021 sa na trvalý pobyt prihlásilo 61 ľudí
a odhlásilo sa 13 obyvateľov.
2020 januárjától 2021. május 31-ig állandó lakhelyre 61 személy
jelentkezett be és 13 személy jelentkezett ki.
18 obyvateľov / lakos

1 201 obyvateľov / lakos
600 mužov / férfi

601 žien / nő

13 detí / gyarapodtunk

Blahoželáme jubilantom, ktorí v roku 2020 oslavovali a v roku 2021 oslavujú svoje okrúhle narodeniny.
Gratulálunk jubilánsainknak, akik 2020 -ban ünnepelték és azoknak, akik 2021 -ben ünneplik kerek születésnapjukat.

2021

2020:

70 rokov / 70 életévét:
70 rokov / 70 életévét:
Skurák Zoltán, Bartakovičová Terézia, Tóth Tibor,
Vršková Juliana, Varga Gejza, Szikhartová Magdaléna,
Vincze Jozef, Madarászová Ildikó, Vargová Mária,
Ing. Mrázová Daniela, Tanczerová Etela, Múčková Jolana,
Antálková Mária
Heringeš Alexander, Mészároš Imrich
75 rokov / 75 életévét:
75 rokov / 75 életévét:
Krajčík Ervin, Pašagič Munir, Varga Stanislav,
Horváthová Anna, Takácsová Irena, Slováková Helena,
Vitálošová Mária, Szikhart Tibor, Múčková Mária
Vinczeová Elena, Horváthová Mária, Halžová Jolana,
80 rokov / 80 életévét:
Rusnák Vladimír, Skurák Juraj
Vršková Irena, Detáriová Antónia, Horváth Ladislav,
80 rokov / 80 életévét:
Vinczeová Etela, Ing. Straka Rudolf,
Vincze Gellért, Letenayová Juliana, Vinczeová Edita
Szalonnásová Marta, Ajpeková Marta
85 rokov / 85 életévét:
85 rokov / 85 életévét:
Mucsková Mária, Mészárošová Alžbeta, Matúšová Helena,
Pomšárová Mária, Bogdáni Rudolf
Szkurák Dionýz, Farkašová Mária, Máhrová Anna
90 rokov / 90 életévét:
Vinczeová Júlia
Najstaršou obyvateľkou v našej obci je pani Mária Múčková, ktorá v tomto roku oslavuje svoje 93. narodeniny.
A falunk legidősebb lakója Múčka Mária, aki ebben az évben ünnepli 93. születésnapját.

Všetkým oslávencom blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie!
Az ünnepelteknek gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

Zaspomínajme si na tých, ktorí nás navždy opustili
Emlékezzünk meg azokról, akik örökre elhagytak minket
Toronyiová Helena,
Szkuráková Terézia,
Molnárová Eva,
Vargová Terézia,
Szkurák Ľudevit,
Bakušová Ružena,
Mucsková Etela,
Vincze Bartalomej,
Karácsony František,

Vizyová Helena,
Vanyová Veronika,
Bakuš Štefan,
Múčka Daniel,
Bogdáni Jozef,
Vincze Mikuláš,
Pomšárová Anna,
Takácsová Júlia,
Csenkeyová Mária.

Navždy zostanete v našich srdciach! Tisztelet emléküknek!
Spracovala/Szerkesztette: Vincze Katalin

Privítali sme našich najmenších (do apríla 2021)
Üdvözöltük újszülöttjeinket, (2021 áprilisáig)
Selič Filip,
Petrovitsová Klára,
Dlhý Arnold,
Kačuriková Júlia,
Gombkötő István,
Mundi Dominik,
Bódiš Kristián,
Múčková Elizabeth,

Venchich Dávid,
Hideghétyová Lara,
Doroňaiová Bianka,
Beňačková Stela,
Lencsés Daniel,
Gombkötő Levente,
Dovalovský Filip,
Farkašová Diana,
Rustemaj Dorian

Vitajte medzi nami! Legyetek üdvözölve köztünk!
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Školská jedáleň – OZNAM / Iskolai étkezde- TÁJÉKOZTATÓ
Naša školská jedáleň Vám touto cestou oznamuje, že ponúka všetkým obyvateľom obce možnosť odoberať stravu. Donedávna mohli
stravu z jedálne využívať len obyvatelia v starobnom alebo invalidnom dôchodku. Rozpis stravy a aj fotografie veľmi chutných jedál
pravidelne uverejňuje na svojom facebookovom profile Školská jedáleň Tureň. Stravná jednotka pre dôchodcov je 3,09€, pričom obec im
prispieva ešte sumou 1€, teda konečná cena je 2,09€ za 1 obed. Stravná jednotka pre ostatné dospelé osoby je 3,09€. Obed je potrebné
objednať si deň vopred do 15 hod. Objednávky a všetky ostatné informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne na tel. čísle 0910 635
937. Jedáleň je v prevádzke vždy tak isto ako Materská škola. Pokiaľ ste doteraz váhali, tak túto možnosť môžete po prázdninách
využívať opäť od septembra.
A helyi óvoda mellett működő Iskolai étkezde ezúton értesíti a község lakosságát, hogy
lehetőség van mindenki számára ebéd rendelésre. Ez idáig csak a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok vehették igénybe ezt a lehetőséget. Az aktuális étlap fényképekkel együtt
rendszeresen megtekinthető az Iskolai étkezde facebook oldalán- Školská jedáleň Tureň.
ÁLEŇ
Á JED
Étkezési díj nyugdíjasok számára 3,09€, a község hozzájárulása 1€, így tehát a végösszeg
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2,09€/ebéd. A felnőtt étkezési díj 3,09€. Az ebédet egy nappal korábban kell megrendelni
6
0
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15:00 óráig. A rendeléssel és egyéb információkkal kapcsolatban a konyha vezetőnél lehet
érdeklődni a következő tel. számon 0910 635 937. Az iskolai étkezde nyitva tartása
megegyezik az óvodáéval. Aki eddig nem igényelte az ebédet, annak erre lehetősége lesz a
nyári szünet után szeptembertől.
Spracovala/Szerkesztette: G. Bordáčová , Preklad/Fordítás: B. Hutterová

Požičaj – vráť – alebo vymeň za inú! / Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!
Tureňská pouličná knižnica. Od mája máme pod strechou pódia v parku NOVINKU.
Pribudla tam KNIŽNÁ BÚDKA. S touto myšlienkou prišla p. Ildikó Popálená, ktorá sa bude
o túto knižnú búdku starať. Funguje to ako malá verejná bezplatná knižnica s otváracími
hodinami non-stop. Ak sa Vám v nej niečo zapáči, zoberte si, čítajte a vráťte, alebo
vymeňte za inú, ktorú už doma nepotrebujete a môžete ju takýmto spôsobom posunúť
ostatným. Do búdky môžete darovať aj časopisy. Ak by sa Vaša kniha už nezmestila do
poličky, zazvoňte a odovzdajte ju p. Popálenej na č. d. 398.
Knižná búdka je určená pre vás všetkých, detí aj dospelých, mladých aj tých zrelších.
Aktuálne tam nájdete knihy slovenské aj maďarské a možno časom pribudnú aj iné. Je to
na vás. Či si len tak posedíte pri knihe v parku alebo si ju odnesiete domov, prajeme Vám
príjemné čítanie!
Zonctoronyi ingyenkönyvtár Májustól a pódium jobb lépcsőjénél ÚJDONSÁG várja a lakosokat. Könyvtároló polccal gazdagodott az
említett hely. Popálená (szül. Madarász) Ildikó ötlete alapján készült férje segítségével. Személyesen fogja gondját viselni, ellenőre lesz.
Működésének lényege egy pici zonctoronyi ingyenkönyvtár, amely nyilvános helyen, napi 24 órában nyitva van. A könyvtároló polc
könyveket fogad be és ajándékoz tovább az erre járó zonciaknak. Ha van otthon feleslegessé vált könyvük, folyóiratuk, magazinjuk,
hozzák el bátran és helyezzék el a polcon, így mások is olvasni tudják. Magyar, szlovák, angol könyveket hozhatnak, bármilyen korosztálynak. Mindenki válogathat kedvére az itt található kiadványokból. Ha valamelyik megtetszik, hazavihetik. Ha nem fér ide a felesleges
könyvük, amelyet esetleg szívesen tovább adnának, csengessenek be Popálenýeknál, a 398-as háznál. A könyvtároló minden lakosnak,
minden korosztálynak nyitva áll, gyerekeknek, fiataloknak, korosabb könyvkedvelőknek is. Önökön áll, mennyi darab és milyen típusú
olvasnivaló cserél gazdát. Beleolvashatnak a könyvekbe, újságokba padon ülve a parkban, vagy hazaviszik, és otthoni kényelemben
olvasnak. Jó olvasgatást kívánunk!
Spracovala/Szerkesztette: K. Blahútová, I. Popálená, Preklad/Fordítás: I. Popálená

Buďme stále zodpovední / Viselkedjünk továbbra is felelősségteljesen
Aj keď sa situácia okolo pandémie opäť na leto zlepšuje, nezabúdajme
na to, ako nás všetkých minulý rok táto situácia zaskočila a zmenila
naše fungovanie. Spomeňme si, ako sme hromadne všetci šili rúška
a obmedzili sme kontakty s blízkymi na minimum. Aj napriek tomu
sa mnohé rodiny museli s touto chorobou popasovať. Obecné
zastupiteľstvo sa v tejto súvislosti rozhodlo, že hromadné podujatia
sa v našej obci konať zatiaľ nebudú. Týka sa to aj Dňa obce, ktorý
bol vždy na konci júna. Výnimkou budú len kolotoče počas hodov
v auguste, aby sme deťom aspoň trochu spestrili leto. Buďte stále
zodpovední, zostaňte zdraví a veríme že najneskôr na Mikuláša sa
všetci vidíme.
Annak ellenére, hogy a járványhelyzet a nyár közeledtével fokozatosan
javuló tendenciát mutat, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
tavaly mennyire váratlanul ért mindenkit a járvány, és nagyban
megváltoztatta az életünket.

Emlékezzünk vissza arra, hogy tömegesen varrtuk vagy vettük a
szájmaszkokat, és minimálisra csökkentettük a családjainkkal
való személyes találkozást a magunk és szeretteink érdekében.
Ennek ellenére is nagyon sok családnak meg kellett küzdenie a
betegséggel. Ezért a község képviselői úgy döntöttek, hogy az ez
évi tömeges rendezvények községünkben, jelenleg nem kerülnek
megrendezésre, mint például a falunap, melyet június végén
szoktunk ünnepelni. Egyetlen kivétel az augusztusi búcsúban a
hinták lesznek, hogy legalább gyermekeinknek színesebbé
tegyük a nyarat. Viselkedjünk továbbra is felelősségteljesen,
vigyázzunk az egészségünkre, és reméljük, hogy decemberben a
Miklós ünnepségen már tudunk találkozni.

Spracovala/Szerkesztette: K. Blahútová
Preklad/Fordítás: B. Hutterová
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Menšie aj väčšie zmeny v našej obci / Kisebb-nagyobb változások falunkban
Za posledných cca 18 mesiacov sme toho stihli relatívne dosť, pozrite si viac info o najzaujímavejších projektoch.
Az elmúlt 18 hónapban viszonylag sok mindent sikerült létrehozni. Bővebb információk a legérdekesebb projektekről:

September 2020:
Výmena preliezok na detskom ihrisku.
Po vykonaní auditu certifikovanou firmou, ktorá
vyhodnotila pôvodné preliezky ako nebezpečné,
prebehla kompletná výmena herných prvkov za
nové: lanová pyramída, dvojhojdačka s rebríkmi,
detská veža so šmykľavkami.
Cena/Ára: 16.990,80€

2020. szeptember:
Mászokák kicserélése a játszótéren.
Egy certifikált vállalat minőségellenőrzése után,
amely az eredeti mászókákat veszélyesnek ítélte,
a játékelemek teljes cseréjére került sor: kötélpiramis, kettős hinta létrákkal, gyermektorony
csúszdákkal.

Zdroje/Pénzforrás: Rezervný fond obce / A község tartalékalapja

December 2019:
Výsadba stromov v rámci národného projektu „Zelené obce Slovenska“.
Vysadilo sa spolu 117 stromčekov, z toho je 47
listnatých (čerešňa vtáčia, javor, jarabina).
Bohužiaľ časť tují sa neprijala a realizačná firma
nám to v rámci záruky neuznala.

2019. december:
Faültetés a ,,Zöld falu program“ nemzeti
projekt részeként.
Összesen 117 darab fa lett kiültetve, ebből 47
darab lomblevelű (madárcseresznye, juhar,
madárberkenye). Sajnos a tuják egy része nem
maradt meg, és a kivitelező cég nem fogadta el
a reklamációt csúszdákkal.

Cena/Ára: 16.171,79 €
Zdroj/Pénzforrás: Slovenská agentúra životného prostredia / Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség

December 2020 – apríl 2021:
Rekonštrukcia kuchynky v Obecnom klube.
Časť poslancov sa svojpomocne podujala
zrenovovať kuchynku. Vymenila sa podlaha,
dvere a stropné svietidlo, upravilo sa vedenie
elektriky v stene, osadila sa nová pracovná
doska a zástena, kúpili sa nové spotrebiče
vrátane umývačky riadu.

2020. december – 2021. április:
A konyha rekonstrukciója a Községi klubban.
A képviselőtestület néhány tagja felvállalta
sajátkezűleg a konyha rekonstrukcióját. Ki lett
cserélve a padlózat, az ajtó, a mennyezeti lámpa,
megjavításra kerültek a vezetékek a falakban. Új
konyhai munkalapok, valamint új készülékek,
köztük a mosogatógép is vásárolva lett.

Cena/Ára: približne/körülbelül 2.430 € Zdroje/Pénzforrás: Bežný rozpočet obce / A falu költségvetéséből

Marec 2020:
Renovácia multifunkčného ihriska pri ZŠ v rámci
projektu „Podpora rozvoja športu na r.2019“
Vzhľadom na vysoký stupeň opotrebovania sa
v rámci projektu vymenil povrch - položila sa
nová umelá tráva, osadili sa nové siete, vymenili sa poškodené mantinely.

2020. március:
A Zonctoronyi Alapiskola melletti többfunkciós
pálya felújítása ,,A sport fejlődésének
támogatása 2019“ projekt részeként.
A nagyfokú kopásra való tekintettel a projekt
részeként kicserélésre került a felület- új
műfüvet fektettek le, új hálók kerültek fel a
pályára és ki lettek cserélve a sérült védőkorlátok.

Cena/Ára: 10.000 € Zdroj/Pénzforrás: Úrad vlády SR / A Szlovák Köztársaság kormányhivatala
Spoluúčasť obce/A falu hozzájárulása: 8.900€

Október 2020: Chodník pri Obecnom klube
Pre bezpečnejší prechod k Obecnému úradu
a na zastávku. A tiež, keď v smere zo Senca
vystúpite z autobusu už nemusíte ísť po blate.
2020. október: Járda az Községi Klub mellett
A Községi hivatalhoz és a buszmegállóhoz
való biztonságosabb átjárás érdekében,
valamint a Szenc felől érkező buszokról a
leszállásnál nem kell sárban lépniük.
Cena: zatiaľ nevyúčtované
Ára: még nincs kiszámlázva

Spracovali/Szerkesztették: K. Blahútová, Karin Vincze
Preklad/Fordítás: B. Hutterová

August 2020: Výmena dlažby v kuchyni
v MŠ
Pôvodná dlažby už bola na viacerých
miestach popraskaná a odlepená. Celú ju
majstri vysekali, vyliali nivelačnú zmes na
vyrovnanie povrchu a položili novú dlažbu.
2020. augusztus: burkolat cseréje a helyi
óvodában
Az eredeti burkolat sok helyen meg volt
repedezve és a ragasztó is feloldódott.
A mesteremberek a régi csempét felszedték, majd a felület kiegyenlítésére önterülő
felületkiegyenlítő anyagot használtak,
melyre rákerült az új csempe.
Cena/Ára: 2.783 €
Zdroj/Pénzforrás: Rezervný fond obce/A község tartalékalapja
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SEPAROVAŤ, SEPAROVAŤ, SEPAROVAŤ / SZELEKTÁLNI, SZELEKTÁLNI, SZELEKTÁLNI!
Z každej strany sa na nás valí téma odpadov a pri každej príležitosti nás média a environmentalisti upozorňujú na čoraz horší stav v
odpadovom hospodárstve, resp. vysoký nárast odpadov na našej planéte. My sme síce malá bunka celého systému, ale ak sa každý z nás
zamyslí na tým, koľko odpadu produkuje a ako ho likviduje, tak je veľká šanca, že sa čísla začnú pomaly meniť. Veľkú časť separovaného
odpadu neplatíme, dotuje to štát, preto je dôležité vedieť, že separovaním šetrite aj svoje peniaze.
Hulladék szelektálásával kapcsolatban nagy nyomást gyakorol ránk a média, valamint a környezetvédők hívják fel a figyelmünket a hulladékgazdálkodás egyre rosszabb helyzetére, illetve a hulladék nagymértékű növekedésére bolygónkon. A rendszernek egészének kis
résztvevői vagyunk, és még is, mennyi hulladékot termelünk. El kellene gondolkodnunk, hogy mivel és miben tudnánk változtatni, így egy kis
odafigyeléssel és akarással fokozatosan változtathatunk. A szelektált hulladék nagy részéért nem fizetünk, mivel azt az állam támogatja,
ezért fontos tudni, hogy a szelektálással pénzt is tudunk megtakarítani.
Naša miera separácie / A hulladék szétválasztásának aránya
My v Turni sme na dobrej ceste...aj vďaka vám všetkým. Miera separácie odpadu v našej obci každým rokom stúpa. Vypočítava sa pomerom
množstva vyseparovaného odpadu k celkovému množstvu vyvezeného odpadu. Z čísel vidno, že nám táto téma nie je ľahostajná.
Mi Zonctorony lakosai a számítások szerint jó úton haladunk ... köszönet mindannyijuknak. Községünkben a hulladék szelektálásának
aránya évről évre növekszik, ami jó. Kiszámítása a szelektált és a kommunális hulladék mennyiségének, és az exportált hulladék teljes
mennyiségének arányával történik. A számokból egyértelműen kiderül, hogy nem közömbös nekünk ez a téma.

2018....31,16%
2019....33,96%
2020....40,31%

Dajme si spoločnú výzvu! Posnažíme sa do konca roka ešte viac poctivo separovať
a preskočiť hranicu 50%?
Legyen ez egy közös kihívás! Megpróbálunk még odaadóbban szelektálni és az év
végén túllépni az 50% -os határt?

V našej obci máme dostupné tieto možnosti na separovanie:
KOMUNÁLNY ODPAD
(zelené alebo čierne nádoby,
prípadne plechové):

PLASTY
spolu s VKM a kovmi

PAPIER

(bezfarebné priesvitné vrecia):

PATRÍ SEM: Všetok zmesový odpad
nevhodný pre triedenie. Obaly z farieb
riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené
potravinami, znečistený textil, keramika,
porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo,
drôtené a lepené sklo, vata, obaly zo sladkostí,
zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové
a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov),
použité plienky a hygienické potreby, guma,
molitan, celofán a pod.

PATRÍ SEM: Zošliapnuté čisté PET fľaše,
PATRÍ SEM: Noviny, časopisy, knihy,
obaly označené skratkami: PE, PE-HD, PP,
kancelársky papier, zošity, katalógy, listy,
PET fľaše od čistiacich prostriedkov,
obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice,
šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody,
rastlinných olejov a pod., PE-LD čistá fólia ako zakladače, krepový papier, papierový obal,
napr. igelitové tašky, sáčky, fólie z prac. kartón, lepenka, atď.
práškov, stavebné fólie, strečové fólie
a PS -čistý biely polystyrén, čisté obaly VKM Tetrapak, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, stlačené plechovky od nápojov a potravín,
alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie
NEPATRÍ SEM: Použité batérie, elektro- časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových
spotrebiče, nebezpečný odpad a všetko, sviečok.
čo môžete dať do triedeného odpadu, stavebný
NEPATRÍ SEM: Plastové obaly so zvyškami
NEPATRÍ SEM: Plastové obaly so zvyškami
odpad, bioodpad a pod.
potravín, od chemikálií a nebezpečných
potravín, od chemikálií a nebezpečných
látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá),
novodurové trubky, podlahové krytiny (linoleum), novodurové trubky, podlahové krytiny (linoleum),
ODVOZ: Odvoz komunálneho molitan, plechovky od farieb a riedidiel, nádoby od molitan, plechovky od farieb a riedidiel, nádoby od
odpadu je zabezpečený každý pesticídov, insekticídov a ďalších chemikálií, pesticídov, insekticídov a ďalších chemikálií,
zariadenia zložené z viac materiálov.
párny týždeň vo štvrtok, pričom frekvencia vývozu zariadenia zložené z viac materiálov.
2x mesačne alebo 1x mesačne závisí do toho,
akú nálepku ste na tento rok uhradili.
ODVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU - PLAST, KOV a PAPIER:
Vývozy do konca roka 2021: 3. a 31. augusta, 28. septembra, 26. októbra,
Tipy pre Vás:
23. novembra a 21. decembra 2021
- Pokiaľ potrebujete nové smetné nádoby,
môžete si ich zakúpiť na obecnom úrade: 120 l
nádoba: 40,00 € a 240 l nádoba: 56,50 €
- Pokiaľ Vám v priebehu roka nádoba nepostačuje,
je možné si na občasný dodatočný odpad
zakúpiť jednorazové vrecia s platnou nálepkou.
Cena 1ks: 4,90 €

NEPREHLIADNITE: Vrecia na separovaný zber (plast a papier) dostanete na obecnom úrade
pri úhrade ročného poplatku za odvoz odpadu. Každá domácnosť má nárok na 2 vrecia na mesiac
(1x na plast, 1x na papier). Papier môžete vyložiť aj zviazaný vedľa plastových vriec.Obaly musia byť
zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a pod. Separovaný odpad musí byť vložený
do bezfarebných priesvitných vriec.
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BIO ODPAD
(hnedé nádoby):

SKLO

PATRÍ SEM: Tráva, burina, zvyšky obilnín
PATRÍ SEM: Sklenené nádoby, fľaše od
a vajec, rastliny, seno, slama, zemina z
nápojov, nevratné farebné fľaše, tabuľové
kvetín, hobliny a piliny, popadané ovocie, sklo z dverí a okien.
šupky z ovocia, zvyšky zeleniny, listy a drvené
vetvy, kávový a čajový odpad vrátane filtrov.
NEPATRÍ SEM: Plienky, mäso, kosti, oleje a
NEPATRÍ SEM: Autosklo, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, silne znečistenétuky, tekuté, silno mastné potraviny, obaly
od potravín, uhynuté zvieratá, biologicky sklo (potravinami, maltou, farbami), sklobetón,
nerozložiteľné odpady, uhoľný popol, smeti z ulice, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo,
sáčky z vysávača, cigaretové ohorky, hnoj, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod..
slepačí trus, podstielka z chovu drobných zvierat.
Na zber skla sú rozmiestnené v obci kontajnery:
ODVOZ: Termíny odvozov BIO pri obecnom úrade, pri potravinách Terno,
odpadu sú zabezpečené 1x za 2 týždne od marca pri škôlke a na Slanisku.
do novembra. Začiatok a koniec odvozov Vám
oznamujeme cez miestny rozhlas a na web stránke
obce v dostatočnom časovom predstihu.
Tipy pre Vás:
Nádobu na BIO odpad si môžete zakúpiť
na Obecnom úrade, spolu s nádobou dostanete
platnú nálepku a za jednotlivé odvozy zatiaľ
neplatíte. Cena za nádoby: 120 l: 40.- €
alebo 240 l: 57.- €

Zber PLECHOVIEK
Plechovky a konzervy môžete ešte zvlášť
odseparovať a odovzdať ich do červeného
kontajnera na dvore obecného úradu.

DROBNÝ
ELEKTROODPAD
(červené nádoby):
PATRÍ SEM:
SEM:Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi
veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory,
diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.), videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane
príslušenstva ( napr. objektívy, blesky a pod.),
malé elektrické a elektronické hudobné
nástroje, výpočtová technika (napr. drobné
počítače, notebooky, netbooky, karty, optické
mechaniky, myši, klávesnice), faxy a záznamníky, telefónne prístroje (klasické bezdrôtové,
mobilné), tlačiarne, malé stolné kopírky,
kalkulačky, herné konzoly, videohry vrátane
ovládačov (joysticky, gamepady a pod.) elektrické
hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely
a pod.), batérie a akumulátory, iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.
NEPATRÍ SEM: Monitory, televízory,
žiarivky, výbojky.
Červeno-biely kontajner na drobný elektro
odpad je umiestnený pri Obecnom úrade.
POZN. Veľké elektrospotrebiče môžete
na požiadanie odovzdať v obchode,
kde si kupujete nové spotrebiče.

Zber OBLEČENIA
PATRÍ SEM: Čisté oblečenie, obuv,
kabelky, opasky, lôžkoviny, domáci textil,
ktoré už nevyužijete, ale môžu poslúžiť ďalej.
Prosíme vložte do kontajnera zabalené vo
vreckách.

NOVINKA
Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.

PATRÍ SEM: Tuhé a tekuté zvyšky, staré
zaváraniny, omáčky, potraviny po
záruke, kosti, odpad z čistenia potravín,pokazené
ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko,
Kontajnery EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj. Všetky zvyšky
a HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA o.z.
jedál, ktoré nespotrebujete.
na oblečenie a topánky, sú rozmiestnené v obci:
Zberná nádoba na použitý kuchynský olej
pri obecnom úrade a pri potravinách Terno.
je umiestnená na dvore obecného úradu.
NEPATRÍ SEM: Do tohto odpadu sa
Odovzdať ho tu môžete počas celého roka.
nesmú dávať akékoľvek obaly plasty, ani
POZOR za toto obec dostane peniaze, takže
biologicky rozložiteľné vrecká ani papierové
odovzdaním použitého oleja prispejete malou
vrecká, zelený odpad zo záhrad, trus
troškou aj do obecnej kasy.
domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety.

Zber OLEJA :

Nádoby a vrecia na všetky druhy separovaného
zberu, je potrebné vyložiť v deň zberu do 6.00 hod.
ráno na verejne prístupné miesto, v bezprostrednej
blízkosti verejnej komunikácie.

NEPATRÍ SEM: znečistené
nečistené aaroztrhané
roztrhanéoblečenie.
oblečenie.

ODVOZ: Nádoby na BRKO sú
zatiaľ umiestnené v obci len na
jednom mieste pri potravinách Terno. Odvoz
je zabezpečený 1x za týždeň.
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Netradičný Deň matiek v škole / Rendhagyó anyák napja az iskolában
V máji sme si aj napriek pandémii v ŠKD našli spôsob ako si uctiť maminy a ako sa im poďakovať za ich
úsilie, trpezlivosť, lásku a starostlivosť. Vymysleli sme si netradičný Deň matiek, dohodli sme sa
s deťmi, že pre maminy vyrobíme darček a prekvapíme ich krátkym videom. Nacvičili sme si básničky,
ktoré sme potom natočili na video. A každá mamina dostala 8. mája na svoj email takýto odkaz od
svojich ratolestí. Ohlasy mamičiek boli pozitívne až dojemné. Sme veľmi radi, že sme im spríjemnili
deň a zároveň zachovali aj tradíciu.
Májusban a járvány ellenére is sikerült megtalálni a módját az iskolai klub keretein belül, annak, hogy
megtiszteljük az Édesanyákat, és megköszönjük fáradozásukat, türelmüket és szeretetüket.
Nem hagyományos módon köszöntöttük fel őket, közösen apró ajándékot készítettünk, majd minden
gyermek elszavalt egy rövid versikét, amit aztán videóra vettünk és május 8-án elküldtünk minden Édesanyának az email címére. Pozitív és
megható volt az anyukák reakciója, nagyon örülünk hogy szebbé varázsoltuk a napjukat és sikerült megőrizni a hagyományt is.
Spracovala/Szerkesztette: Barbora Hutterová

Deťom škola chýbala
Každého z nás pandémia nejakým spôsobom zasiahla. Rodičia zrazu museli
riešiť prácu, opatrovanie detí a nahradili učiteľov, deti zo dňa na deň ostali
doma - museli sa prispôsobiť k dištančnému vzdelávaniu. Pedagógovia museli
nájsť spôsob ako odovzdať vedomosti žiakom z domu. Spýtali sme sa aj ich
ako vnímali tento covidový školský rok.
Mgr. Estera Balázsová, poverená riaditeľka ZŠ Tureň: „Počas pandémie sme
postupne prešli na dištančné vzdelávanie, niektorým sa to mohlo zdať, že je to
voľnejšie a pohodlnejšie pre nás všetkých, a hlavne pre učiteľov, ale opak je
pravdou, príprava bola náročnejšia, lebo zrazu sme nemali tabuľu a pomôcky,
ktoré sme mohli využiť počas prezenčnej výučby na vysvetlenie učiva. V online
priestore je výučba náročná, pre prvý stupeň jednoznačne, podľa mňa na I.
stupni je to hlavne o kontaktoch s učiteľmi a so spolužiakmi. Určite preferujem osobný kontakt s deťmi.“
A járvány mindenki életét valamilyen szinten befolyásolta. Hirtelen a szülőkre hárult a gyerekek tanítása, felügyelete és sokuknak otthonról
kellett oldani a munkájukat is. A gyerekek egyik napról a másikra otthon maradtak, és át kellett állniuk az online tanításra, míg a pedagógusoknak meg kellett találniuk a módját a tananyag átadására. Őket is megkérdeztük, hogy élték meg ezt a covid iskolaévet.
Mgr. Kiss Viktória: „Korábban hasonló élethelyzetet még nem éltünk át, ezért nagyon váratlanul ért bennünket a leállás. Az oktatás
valóban eltért a hagyományos formától, ami a diákok számára, de még számunkra is teljesen új szituáció volt. Én mégis azt gondolom, hogy
minden nehézség ellenére igyekeztünk önmagunkból kihozni a legtöbbet, ezzel segítve egymást. Állítom, ez az időszak valóban a türelemről, az odafigyelésről, s legfőképp az összetartásról szólt, mert ahogy mondani szokás, kellő akarattal és kitartással minden nehézség
legyőzhető. :) Ezúton is köszönöm minden munkatársnak, szülőnek, s persze nem utolsó sorban diáknak a segítséget és a szorgalmas,
együttműködő munkát“!
Alexej, 1.ročník: „My sme nechodili nikam, stále sme boli iba
doma. Ja som sa aj nudil“.
Adam, 3.ročník: „Ja by som bol radšej v škole, doma som sa nudil,
nemal som tam kamarátov, nemal som s kým hrať futbal“.
Samo, 3.ročník: „Nemohol som chodiť do školy, chcel som sa učiť,
aby som bol múdrejší“.
Lili, 3.ročník: „Tento školský rok som prežila v bezpečí, som rada,
že som nedostala covid-19. Doma bolo dobre, ale za školou mi
bolo smutno“.
Alicka, 2.ročník: „Bolo mi smutno za školou a za pani učiteľkami,
chýbali mi aj kamaráti“.
Viki, 2.ročník: „Doma bolo dobre, ale potom mi začali chýbať pani
učiteľky a kamošky. Chcela som sa s nimi stretnúť“.

Niki, 2. osztály: „Jobb volt az iskolában, mint otthon, hiányoztak
az osztálytársak és a tanító néni.
Elég nagy baj, hogy itt ez a covid nálunk“.
Matyi, 2. osztály: „Az iskolában jobban tetszett a tanulás, mint
otthon. Nem tetszik ez a covid“.
Mia, 2. osztály: „Nem szeretek szájmaszkban lenni, zavar.
Iskolában jobb tanulni, mint otthon“.
Szabi, 2. osztály: „Nekem az tetszett, hogy nem kellett iskolába
menni és többet tudtam játszani“.
Spracovala / Szerkesztette: Barbora Hutterová

Poďakovanie / Köszönetnyilvánítás
Obec Tureň zastúpená starostom obce vyzdvihuje a oceňuje snahu všetkých zúčastnených na celoplošnom testovaní COVID-19. Ďakuje za
pomoc zdravotníkom, ozbrojeným silám SR, príslušníkom policajného zboru, administratívnym pracovníkom i všetkým dobrovoľníkom a
zamestnancom obce. Veľká vďaka patrí i miestnym dobrovoľným hasičom z Turne, ktorí zabezpečovali dezinfekciu obce, odberného
miesta, distribúciu dezinfekcie a ktorí sa podieľali na príprave a realizácii testovania. Úprimné a vrelé poďakovanie patrí dobrovoľníčkam,
ktoré ochotne a nezištne venovali svoj čas, prácu i materiál na šitie ochranných rúšok na tvár a taktiež dobrovoľníkom za ich distribúciu.
Vďaka aj za obetavú prácu dobrovoľníkom, ktorí sa každoročne podieľajú na skrášľovaní a upratovaní okolia kostola. Poďakovanie patrí aj
všetkým nemenovaným, ktorí prispeli vecnou, peňažnou čiastkou či svojou prácou k zveľaďovaniu našej obce. Všetkým prajeme pevné
zdravie, veľa síl, trpezlivosti, tolerancie a vzájomného porozumenia.
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Zonctorony község képviseletében a polgármester köszöni és értékeli a COVID-19 országos tesztelés valamennyi résztvevőjének erőfeszítését. Köszönet az egészségügyi ápolóknak, a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek, a rendőrség tagjainak, az adminisztratív személyzetnek, valamint a község minden önkéntesének és alkalmazottjának segítségéért. Külön köszönet illeti a helyi önkéntes tűzoltókat is, akik a
falu és a tesztelőhely fertőtlenítését, valamint a fertőtlenítőszer szétosztását biztosították és részt vettek a tesztelés előkészületeiben és
realizálásában. Hálával tartozunk azoknak az önkénteseknek is, akik saját szabadidejüket szentelték a védő maszkok varrására, bebiztosítására és kézbesítésére. Köszönet az önkéntesek odaadó munkájáért, akik minden évben részt vesznek a templom környékének szépítésében
és takarításában. Köszönet illeti mindazokat a meg nem nevezett személyeket, akik pénzzel, munkájukkal vagy bármely más segítséggel
hozzájárultak községünk működéséhez. Jó egészséget, sok erőt, türelmet, toleranciát és kölcsönös megértést kívánunk mindannyiuknak.
Spracovala/Szerkesztette: Vincze Eva

V škôlke sa nenudíme
Az oviban sose unatkozunk
Školský rok bol pre našu škôlku veľmi zvláštny , ale to asi aj pre všetkých pedagógov, rodičov i deti a žiakov. Predchádzali tomu rôzne
rozhodnutia, usmernenia, stále sa meniace manuály opatrení v čase COVID – 19. Avšak aj napriek rôznym prekážkam sa pre naše detičky v
materskej škole snažíme pripravovať množstvo pútavých tém a aktivít, ktoré prehlbujú u detí vedomosti a zručnosti , podnecujú k vytváraniu vzájomných vzťahov medzi deťmi. Príjemné chvíle sme zažili aj pri tekvičkovej zábave, počas rozprávkového karnevalu, pri besede o
práci s políciou MV SR, pyrotechnikov a psovodov , divadielko i výlet na Gazdovský dvor . Prichádza leto a končiacim sa školským rokom
sa končia aj bezstarostné dni našich predškolákov v materskej škole. Z celkového počtu 49 detí nám do školy s vyučovacím jazykom
slovenským odchádza 12 detí a 2 deti do školy s vyučovacím jazykom maďarským .
Trieda v škôlke však neostane dlho prázdna. Zaplnia ju deti, ktoré od septembra budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie , ale aj nové
najmenšie detičky , ktoré sa po prvýkrát začínajú odpútavať od svojich najbližších osôb. V lete naša škôlka ešte nezatvára svoje brány. Na
tri týždne sa v nej otvorí Letná škôlka so zaujímavými témami a aktivitami.Všetkým deťom i rodičom prajeme krásne leto plné spoločných
zážitkov .
Az idei iskolaév mindannyiunk számára nagyon rendhagyó volt, mind a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára egyaránt a Covid-19 határozatok és a folyamatosan változó egészségügyi helyzet miatt. Ennek ellenére mi mégis igyekszünk az óvodás gyermekeink számára
különböző érdekes tevékenységeket biztosítani, melyek elmélyítik a gyermekek ismereteit és készségeit egyaránt, illetve segítik a társadalomba való beilleszkedésüket. Sok szép élménnyel gazdagodtunk az egyes tevékenységek folyamán mint például az őszi tök mulatságon, a
mesebeli álarcosbálon, vagy Szlovákiai belügyminisztérium rendőreivel és tűzszerészeivel való társalgásnál. Szebbé tették napjainkat a
színházi előadás és a gazda udvar látogatása. Indul a nyári vakáció és az iskolaév végével az iskolaköteles óvodásaink gondtalan élete is
véget ér. Összesen 49 gyermekből, 12 a szlovák tanítási nyelvű iskolába megy, míg 2 gyermek a magyar tanítási nyelvű iskolát fogja látogatni.
Az óvoda osztályai viszont nem maradnak üresen mivel szeptembertől új gyermekek kacagása gazdagítja óvodánk légkörét. Létesítményünk még nyáron sem zárja kapuit, továbbra is nyitva lesz a Nyári óvoda a kedves gyermekek számára. Minden gyermeknek és szülőnek
csodaszép nyarat kívánunk sok közös élménnyel.
Spracovala/Szerkesztette: R. Horváthová, riaditeľka MŠ / Preklad/Fordítás: S. Rablanská, V. Manczalová
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Nové VZN o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
Új általános érvényű rendelet a szennyvíz eltávolításáról az emésztőgödörből
Vzhľadom na to, že sa v posledných týždňoch množili sťažnosti obyvateľov na vypúšťanie splaškov a následne šíriaci sa zápach, poslanci z
Komisie životného prostredia predložili na májovom zastupiteľstve návrh na prijatie nového Všeobecne záväzného nariadenia o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp. Týmto obec pristúpi ku kontrole dokladov potvrdzujúcich vývoz žúmp. Potvrdenia o vývoze bude
potrebné predložiť na Obecnom úrade za predošlý rok vždy do 31.5. Za nesplnenie si tejto povinnosti môže obec podľa zákona 364/2004 o
vodách vyrúbiť pokutu až do výšky 100€. O schválení tohto VZN sa bude hlasovať na najbližších zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. Je
potrebné, aby sme si všetci uvedomili, že naša obec sa nachádza na hranici Žitného ostrova a všetky splašky, ktoré presakujú do zeme
ohrozujú kvalitu našich podzemných vôd. A to je aj voda, ktorú máte napríklad vo vašich studniach.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben sok panasz érkezett a lakosoktól az emésztőgödrök kiengedésére és az elterjedt szagokra a
májusi képviselői tanács ülésén a környezetvédelmi bizottság képviselő tagjai javaslatot tettek új általános érvényű rendelet elfogadására.
Ezzel az önkormányzat tudja ellenőrizni az eltávolítást megerősítő dokumentumokat. A kivitelről az igazolásokat a községi hivatalra kell
majd benyújtani május 31-ig, visszamenőleg az előző évre. E kötelezettség elmulasztását az önkormányzat a 364/2004 törvény szerint 100
€ -ig büntetheti. Az új általános érvényű rendelet jóváhagyásáról a következő képviselői üléseken lesz szavazva. Fontos, hogy mindenki
rájöjjön, hogy a falunk a Csallóköz határán fekszik és az összes kiengedett szennyvíz, ami a földbe jut a talajvíz minőségét veszélyezteti.
És ez az a víz, ami például az Önök kutjában is van.
Spracovali/Szerkesztették: K. Blahútová/N. Hozák Vršková

Obecné zastupiteľstvo avizuje zvyšovanie daní z nehnuteľností
A képviselő-testület hezitál az ingatlanadó növelésén a következő évekre
Obecné zastupiteľstvo už v decembri 2020 zverejnilo zámer prijať nové VZN so zvýšenými daňami, napokon ho však pred Vianocami
neposunulo pre nezrovnalosti pri niektorých sadzbách do hlasovania. Tento rok bude o zvýšení rokovať znova. VZN bude zverejnené v
riadnom termíne na úradnej tabuli a na web stránke obce. Zvyšovanie daní nie je obľúbený krok, ani na strane zastupiteľstva, ani na strane
ľudí, tu je však potrebné zdôrazniť, že zdroje obce sú veľmi obmedzené a práve vaše dane za nehnuteľnosti sú výrazným príjmom obce, z
ktorých vie zabezpečiť rozvoj a budovanie novej vybavenosti a infraštruktúry obce. Daň z nehnuteľností sa u nás nemenila od roku 2013 .
Nové sadzby obecné zastupiteľstvo navrhlo na základe podrobného prehľadu okolitých obcí, ktoré vypracoval na tento účel Obecný úrad.
Porovnali obce Boldog, Nová Dedinka, Hrubý Šúr, Reca, Hrubá Borša, Hurbanova Ves a Blatné. Naša obec má jednoznačne najnižšie dane,
preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že dorovná nové sadzby na priemer týchto okolitých obcí.
A képviselő-testület már 2020 decemberében közzétette szándékát, mellyel növelni szerette volna az ingatlanadót és elfogadni az ezzel
foglalkozó általános érvényű rendeletet. Karácsony előtt végül mégsem került sor a szavazásra ennek kapcsán, mivel eltérés volt az egyes
értékek között. Idén újból tárgyalni fognak az emelésről. Az ezzel foglalkozó általános érvényű rendelet kellő időben közzé lesz téve a
hivatali hirdetőtáblán és a falu honlapján. Az adók emelése nem közkedvelt lépés sem a képviselő-testület, sem az adófizetők számára.
Fontos kiemelni, hogy a falu bevételi forrásai nagyon korlátozottak, viszont az ingatlanadók jelentős bevételt jelentenek a község számára,
melyek falunk fejlődését, ellátását és infrastruktúráját tudnák biztosítani. A ház- és telekadó utáni ár 2013 óta nem változott. Az új díjakat
a képviselő-testület a környező települések részletes áttekintése alapján javasolta, melyet erre a célra a községi hivatal dolgozott ki. A
következő községek árai kerültek összehasonlításra: Boldogfa, Dunasápújfalu, Hegysúr, Réte, Nagyborsa, Szigetmajor és Pozsonysárfő.
Falunk egyértelműen a legalacsonyabb ingatlanadóval rendelkezik, ezért döntene a képviselő-testület az árak hozzáigazítása mellett.
Spracovala/Szerkesztette: K. Blahútová, Preklad/Fordítás: B. Hutterová

Možnosť odovzdania konárov
Viacerí z vás sa informovali, či je niekde v obci možnosť
vyviezť konáre zo stromov a kríkov. V tejto veci je veľmi
ústretový miestny farmár p. Rajmund Bartoš.
Len po dohode priamo s ním mu môžete priviezť nastrihané konáre zo stromov alebo kríkov. POZOR: minimálna
dĺžka konárov musí byť 1 meter, hrúbka konárov nie je
obmedzená.

tel. kontakt:
0904 617 978

Spracovala/Szerkesztette: K. Blahútová

Začalo sa územné konanie
na vybudovanie optiky
V mesiaci máj predložil investor - spoločnosť Slovak Telekom v
zastúpení spracovateľa projektovej dokumentácie spoločnosti elkatel
s.r.o. našej obci dokumentáciu pre územné rozhodnutie na novú rozvojovú investíciu a vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej
siete, tzv. optiky. Znamená to, že v priebehu najbližších mesiacov bude
prebiehať územné konanie a po vyjadreniach všetkých dotknutých
organizácií a osôb môžebyť vydané stavebné povolenie. Až následne
budú prebiehať výkopové práce po celej obci a uloženie multirúr do
zeme, do ktorých budú potom zaafúknuté optické vlákna. Po vydaní
stavebného povolenia vás budeme priebežne informovať o začatí prác,
jednotlivých etapách a prípadných obmedzeniach v obci.
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Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a činnosť DHZ.
A tűzoltószertár felújítása és a ÖTT tevékenysége

Prvýkrát sme požiadali o štátnu dotáciu v roku 2017 na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice. V tom roku sme nezískali grant. V nasledujúcom
roku sme omeškali podávanie žiadosti, pretože začiatkom roka
došlo v štátnom rozpočte k nedostatku peňazí na tento účel.
V roku 2019 sme to skúsili znova a podali sme žiadosť, ktorá bola
schválená a minulý rok obec získala dotáciu 30 000 €. Podmienkou
zmluvy bol príspevok obce vo výške najmenej 5% z vlastných
nákladov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. V našom prípade to
bola suma 3 717 €. Práce boli vykonané po celý rok v nádeji, že celá
obnova bude dokončená do konca roka, ale zasiahli poveternostné
podmienky, a tak mohol byť celý proces dokončený až tento rok.
Dotácia, ktorú sme získali od Ministerstva vnútra SR bola použitá
na vonkajšiu aj vnútornú obnovu. V rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, opravil sa vnútorný strop ako aj podlaha
zbrojnice. Budova z roku 1938 bola tiež zrekonštruovaná zvonka,
fasáda bola renovovaná a vymaľovaná.
Činnosti DHZ v prvej polovici roku 2021:
- zabezpečenie a distribúcia dezinfekčného prostriedku pre obyvateľov
- Príprava a realizácia testovania na ochorenie COVID-19 (23.-24.01.2021,
30.-31.01.2021 a 06.02.2021)
- odstránenie ekologickej havárie v obci
- pomoc obyvateľom infikovaným COVID-19 (nákupy, ďalšie povinnosti)
- údržba vodných plôch
- čistenie kameňov a preliezok detského ihriska

Az állami támogatást első ízben 2017-ben kérvényeztük a tűzoltószertár felújítására. A támogatást abban az évben nem nyertük el. A
következő évben lekéstük a kérvényezést, mivel már az év elején
elfogyott az állami költségvetés erre szánt pénze. 2019-ben újra
megpróbálkoztunk és beadtuk a kérvényt, melyet az év végére
jóváhagytak, és tavaly a falu számlájára meg is érkezett a 30000€
támogatás. A szerződés egyik feltétele volt a saját költségvetésből minimum 5 %-kal való hozzájárulás a tűzoltószertár
felújításához. Esetünkben ez az összeg 3717 € volt. A munkálatok
az egész évben folytak remélve, hogy az év végére elkészül az
egész felújítás, de az időjárási viszonyok közbeszóltak, ezért csak
az idén lehetett befejezni az egész folyamatot. A belügyminisztérium
által elnyert támogatást egyaránt külső és belső felújításra
használtuk fel. Az átépítés keretein belül a szakemberek kicserélték az elektromos vezetékeket, megjavították a belső mennyezetet, valamint a szertár padlózatát is. Az 1938-ból származó épület
külsőleg is megújult, renoválták és újrafestették a homlokzatot.
Az ÖTT első félévi tevékenysége 2021-ben:
-fertőtlenítőszer bebiztosítása és kiosztása a falu lakosságának
számára
- COVID- 19 tesztelés előkészítése és realizálása (2021.01.23.-24., 2021.01.30.-31. és 2021.02. 06.)
- ökológiai baleset eltávolítása a faluban
-a COVID- 19 által megfertőződött lakosok segítése (bevásárlás, egyéb feladatok)
- vízfelületek karbantartása
- a helyi játszótér köveinek és mászókáinak letisztítása
Nemutolsó sorban felolvastuk a belügyminisztériumtól kapott,
Roman Mikulec által írt körlevelet és átadtuk a veszélyhelyzetben való segítségért a kitüntetéseket. Ez a félév még tartogat
számunkra egy igényes gyakorlatot a tűzoltó és a mentőszolgálat
tagjaival karöltve. Bárminemű kérdéssel vagy problémával bártan
forduljanak a helyi tűzoltószervezet titkárához – Venchich
Attilához, aki a következő telefonszámon érhető el:
0949420639.
Istennek dicsőség, embernek segítség.

V neposlednom rade sme si prečítali obežník z Ministerstva vnútra
od pána Romana Mikulca a odovzdali sme ocenenia za pomoc v čase
núdze.
Tento polrok nás ešte čaká náročná prax spolu s príslušníkmi
hasičského a záchranného zboru. Ak máte akékoľvek otázky alebo
pripomienky, môžete kontaktovať priamo tajomníka miestneho
hasičského zboru - p. Attilu Venchicha, ktorý je Vám k dispozícii
na telefónnom čísle 0949420639.
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Spracovali/Szerkesztették: Attila Venchich, Karin Vincze

Odkrytá maľba na stene pochádza z 80-tych rokov, keď táto budova
tiež slúžila miestnym hasičom.

KÚTIK PRE DETI
Vyplň jednu tajničku, správnu odpoveď prepíš na papier,
napíš tam aj svoje meno, číslo domu a telefónne číslo a vhoď
to do schránky na plote pri schodoch na obecnom úrade do
31.7.2021. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch a
odmeníme ich sladkým prekvapením.
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GYEREKSAROK
Fejtsd meg az egyik rejtvényt, a megfejtést írd át egy
papírra, neveddel, tel.számoddal, címeddel együtt, és dobd
be a községháza lépcsője meletti postaládába 2021. 7. 31-ig.
A helyes megfejtések közül hármat kisorsolunk és édes
meglepetéssel jutalmazunk.
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1. Tréfa más szóval, 2. Jármű,kocsi, 3. A sok ellentéte,
4. Alvás közben látjuk, 5. Macska becézve,
6. Március 10-én van a névnapja, 7. Vegyjele PB

9
10
1. Obyvateľ Číny, 2. Eskimácky dom, 3. Pštros inak,
4. Vodný živočích, 5. Opak dňa, 6. Prvé písmeno v abecede,
7. Odvezie nás v paneláku, 8. Biely útvar na oblohe,
9. Vychádza z komína, 10. Má meniny 26.7.

Slovo na záver
Milí susedia, z horného aj dolného konca, minulý rok sa nám bohužiaľ naše Obecné noviny nepodarilo vydať a to z jednoduchého
dôvodu. Dostali sme od štátu menej financií na chod obce a preto na návrh starostu ušetriť peniaze za tlač sme sa dohodli,
že si dáme pauzu. Vy, čo ste aktívni a sledujete facebook, tak ste mnoho informácií už zachytili. Cieľom našich Obecných
novín je jednak zosumarizovať dianie v obci a jednak posunúť tieto informácie všetkým obyvateľom bez rozdielu. Keďže sa
od posledného vydania toho udialo relatívne dosť, snažili sme sa priniesť Vám v tomto čísle najdôležitejšie a zaujímavé
udalosti za posledných 18 mesiacov. Aby ste boli bližšie k informáciám a aj dianiu na pôde Obecného zastupiteľstva,
pristúpili sme k natáčaniu všetkých zasadnutí OZ na video a vysielame priamy prenos cez facebookovú stránku Obecné
zastupiteľstvo Tureň 2018-2022. Stále platí, že zasadnutia OZ sú verejné a zúčastniť sa môže každý z vás. Vzhľadom na pandémiu, je to síce občas obmedzené, preto máte možnosť položiť Vaše otázky priamo na facebooku a na konci zasadnutia Vám
odpovieme. Zápisnice zo zasadnutia sú vždy najneskôr do 10 dní dostupné na web stránke obce.
Touto cestou sa chcem poďakovať grafikovi p. Turčíkovi, že nám pomohol bezplatne naše Obecné noviny uviesť do života a p.
Gazdurovi, ktorý po ňom teraz prebral štafetu. Stále platí, že ak radi píšete, fotíte alebo máte akýkoľvek nápad o čom by bolo
zaujímavé písať a informovať okolie, ohláste sa.
Krásne, pohodové a zdravé leto vám všetkým prajem. K. Blahútová
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