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VÁŽENÍ OBČANIA!
Držíte v rukách kroniku obce Tomášov za rok 2016,
čím napĺňame naše predsavzatie, ktoré sme si dali pri
publikovaní minulého vydania.
Rok
2016
sa
niesol
v znamení pozitívnych aktivít v živote obce. Medzi
najodvážnejšie kroky obecného zastupiteľstva patrilo
rozhodnutie, že v zmysle
VZN č. 1/2010 o verejných
uznaniach obce Tomášov v
roku 2016 tieto uznania
odovzdá, ocení a uzná prácu
tých, ktorí sa výnimočným
spôsobom pričinili o duchovný
a
materiálnotechnický rozvoj našej obce.
Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v rámci
slávnostného
zasadnutia

obecného zastupiteľstva 11.
februára. Vtedy obecné zastupiteľstvo prvýkrát udelilo
Čestné občianstvo. Čestnými občanmi našej obce sa
stali starosta družobnej obce
Mórágy
(HU)
Henrik
Glöckner a Mgr. János Zsidó, ktorý je dekanom a farárom v Tomášove už 15 rokov.
V roku 2016 obec hospodárila s pozitívnym výsledkom
+54.412 €. Celkové aktíva
obce za hospodársky rok sa
zvýšili o 15,40 %, t. j. navýšenie o 874 tisíc €.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo žiadosti o dotáciu
z obecného rozpočtu pre
sedem žiadateľov v celkovej
výške 23.240 €.
Investičná výstavba v obci
pokročila. Ukončili sme výstavbu obecného nájomného
domu s 23 bytovými jednot-

kami a s parkoviskom pre
26 osobných áut. Vybudovali sme aj parkovisko pred
zdravotným strediskom spolu s obnovenou kanalizáciou, chodníkom a lavičkami.
Boli namontované bezpečnostné zábradlia pred predajňou
Samoška
a vybudovali sme odvodňovaciu sieť smerom od lekárne Sofida po kvetinárstvo
Katka.
V oblasti sociálnych služieb
popri spolupráci s OZ Ružová záhrada obec začala spolupracovať aj s OZ FEEL.
Činnosť občianskeho združenia sa zameriava hlavne
na zabezpečenie aktivačných prác občanov evidovaných na úrade práce a starostlivosť o verejnú zeleň.
V tomto roku sa konali aj
voľby do Národnej rady SR.
O výsledkoch volieb sa dočítate viac v kronike.

Kultúrnych podujatí a pamätných dní bolo neúrekom, ale rád by som vyzdvihol dôstojné spomienkové
slávnosti 130. výročia založenia nášho Dobrovoľného
hasičského zboru. Pri tejto
príležitosti sme pod starým
platanom v centre obce osadili pamätnú tabuľu.
Bohatý program obecných
dní v rámci projektu EU
„European Dream“ prilákalo mnoho ľudí. Strávili sme
príjemné chvíle spolu s obyvateľmi našich družobných
obcí.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa v roku 2016
aktívne zapájali do vecí verejných a aktívnou prácou,
svojimi návrhmi a podnetmi
zlepšovali kvalitu života v
našej obci.
Váš starosta

Ing. István Pomichal, PhD.

www.tomasov.sk
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Fotogaléria

Deň obce / Falunap—“European Dream“

Deň obce / Falunap—“European Dream“

Úcta k starším / Tisztelet az időseknek

Deň Zeme / Föld napja

Slávnostné odovzdanie ocenení / Ünnepélyes díjátadó
www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk
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OBECNÁ
SAMOSPRÁVA
OZ zasadalo v priebehu roka 2016 osemkrát. Na svojich zasadnutiach schválilo
šesť Všeobecne záväzných
nariadení: VZN č. 1/2016
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Tomášov, VZN č.
2/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN obce Tomášov č. 4/2004 zo dňa
12.7.2004 o záväzných častiach územného plánu obce
Tomášov a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien
a doplnkov územného plánu obce (ÚPN-O) Tomášov
č. 1/2014, VZN č. 3/2016
o odpadoch, VZN č. 4/2016
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a udržiavanie verejného poriadku na
území obce Tomášov, VZN
č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj, VZN č.
6/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Na zasadnutiach OZ bolo
schválených celkom 129
uznesení. Medzi najdôležitejšie patrili:
- V zmysle VZN č. 4/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
Tomášov a v zmysle stanoviska a odporúčania Obecnej rady OZ schválilo dotácie pre žiadateľov v celkovej výške 23.240 € za účelom financovania projektov
nasledovne:
ŠK Tomášov: 17.790 €
ZO CSEMADOK, Fél - Tomášov: 2.000 €
24. számú Szent László
cserkészcsapat, Fél – 24.
skautský zbor Sv. Ladislava
v Tomášove: 1.500 €
MO Slovenského Červeného

www.tomasov.sk

kríža: 1.000 €
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 216: 550 €
OZ Pre náš Tomášov: 250 €
Nezábudka – združenie na
pomoc rodinám so zdravotne
postihnutými
deťmi
a mladistvými: 150 €
- Zmena spôsobu realizácie
rozšírenia kapacity ZŠ
o štyri kmeňové a dve špeciálne triedy s prístavbou
a nadstavbou k existujúcej
budove ZŠ z klasických stavebných materiálov namiesto výstavby modulovej ZŠ
s kapacitou štyroch tried
v Tomášove.
- Obnova a rekonštrukcia
administratívnej
budovy
Obecného úradu vo výške
13.500 €.
- Schválenie záverečného
účtu obce za rok 2015 bez
výhrad a prevodu 10% prebytku z rozpočtového hospodárenia do rezervného
fondu vo výške 7.425 €.
- Schválenie partnerskej
zmluvy medzi Obcou To-

mášov a OZ FEEL na zabezpečenie
sociálnej
a terénnej práce v obci a
koordinácie využitia pracovných síl v spolupráci
s ÚPSVaR na verejnoprospešné práce v zmysle VZN
č. 1/2016 .
- Prijatie úveru vo výške
320.000 € z VÚB, a. s. za
podmienok
dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve na financovanie kapitálových výdavkov obce - prestavba a prístavba základnej
školy v Tomášove.
- Prenájom časti budovy
obecnej knižnice pre RATA
o. z., Rovinka (povala 300
m2 a 3 miestnosti súčasnej
knižnice o rozlohe 132 m2)
na dobu 20 rokov od
18.10.2016 z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa. Nájomca predmet nájmu bude využívať ako
„Terapeuticko-vzdelávacie
centrum pre deti so špeciálnymi potrebami“.
- Končilo sa aj funkčné obdobie hlavného kontrolóra.
OZ svojím uznesením č.

tomasov@tomasov.sk

61/2016 vyhlásilo výberové
konanie na obsadenie tejto
funkcie. Písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami odovzdali
dvaja kandidáti. V tajnom
hlasovaní bol na ďalšie obdobie zvolený Ing. Ervin
Bernáth.
- Schválenie nových členov
rady škôl:
Základná škola Tomášov:
Irena Cséfalvayová, Róbert
Hevler, Mgr. Blažej Szalay
a Ladislav Tvaruško
Základná škola –Alapiskola,
Tomášov–Fél: PaedDr. Gertrúda Farkasová, Irena Méryová, Magdaléna Nagyová
a Mgr. Blažej Vitálos
Materská
škola—Óvoda:
Ing. Tibor Tóth
Materská škola Tomášov:
Mgr. Tomáš Ürge.
- Schválilo zámer vybudovania parkovacích miest na
Školskej ul.
- Schválilo zámer vybudovania cyklotrasy Nová Dedinka—Tomášov—Most.
02/45 958 130
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HOSPODÁRENIE
Najdôležitejšie investície
V marci 2016 bol odovzdaný do užívania bytový dom
s 23 bytovými jednotkami
na Malinovskej ulici č. 5A.
Stavba bola realizovaná firmou Innovia s.r.o. Trnava,
stavebné povolenie bolo
vydané 26.02.2014 a stavba
skolaudovaná 4.03.2016.
Celkové náklady stavby
862 631 € boli hradené z
dotácie vo výške 368 490 €,
z úveru vo výške 470 660 €
a z vlastných zdrojov
23 481 €.
K bytovému domu bolo vybudované aj parkovisko
spolu s parkoviskom pred
zdravotným
strediskom
v hodnote 86 578 €. Slávnostné odovzdanie budovy
sa konalo 10.05.2016. Pozvaní boli zástupcovia
MDVaRR SR, ŠFRB, spoločností Innovia, s.r.o. a
Multitech s.r.o. a zástupcovia obce.
V lete 2016 sa začala prestavba jedálne pri MŠ
a nadstavba dvoch tried MŠ
v celkovej hodnote 157 506
€. Takto vznikli štyri triedy
MŠ a dve triedy MŠ s VJM
Óvoda. Pre vysoký počet
detí bola predĺžená prevádzka elokovanej triedy MŠ
v kultúrnom dome.
Návrh rozpočtu obce na rok
2016 bol schválený uznesením č. 117/2015 na zasadnutí
OZ
konaného
14.12.2015. Upravený bol
v priebehu rozpočtového
roka uznesením č. 123/216
zo dňa 12.12.2016.
Príjmy obce boli historicky
najvyššie, predstavovali sumu 3.099.570 €. Výdavky
predstavovali 3.045.158 €.
Hospodársky výsledok vo
výške +54 412 €.
Hospodárenie obce bolo
schválené bez výhrad.

www.tomasov.sk

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové operácie
Výdavky celkom
Hospodársky výsledok

tomasov@tomasov.sk

927 034 €
362 659 €
696 170 €
1 985 863 €
459 407 €
654 300 €
3 099 570 €
1 856 115 €
1 140 097 €
48 946 €
3 045 158 €
+ 54 412 €

PARLAMENTNÉ
VOĽBY 2016
Voľby do NR SR sa uskutočnili 5. marca. Vo voľbách kandidovalo 23 strán a
2914 kandidátov. Volebná
účasť v krajine bola
59,82% . V našej obci volilo
68,39 % voličov.
Výsledky v Tomášove:
1. Most-HÍD
31,01 %
2. SMK-MKP
14,69 %
3. SaS
13,98 %
4. SMER-SD
10,36 %
5. SME RODINA 5,18 %
6. SNS
4,18 %
7. SIEŤ
3,83 %

02/45 958 130
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ODOVZDANIE
OBECNÝCH
OCENENÍ
Na prvom slávnostnom zasadnutí OZ dňa 11.02.2016
sa odovzdávali obecné ocenenia za rok 2015 nasledovne:
Čestné občianstvo obce
Henrik Glöckner, star osta
družobnej obce Mórágy,
ktorý sa aktívne podieľal na
vytvorení
družby medzi
obcami Tomášov a Mórágy.
Dlhé roky sa pričiňoval o
to, aby obyvatelia dvoch
obcí vzájomne spoznávali
svoje korene, históriu, obohacovali sa kultúrne, spoločensky, športovo. Zaslúžil
sa o postavenie pomníka v
obci Mórágy na pamiatku
spoločnej minulosti.
Mgr. János Zsidó, dekan,
tomášovský farár, ktorý už
pätnásty rok obetavo slúžil
veriacim vo farnosti Tomášov, Malinovo a Vlky. Svojou rozhľadenou, múdrou
a do viery v Boha hlboko
zakorenenou ľudskosťou je
pre mnohých osobnosťou.
Jeho duchovné aktivity sa
významným spôsobom prejavili aj mimo našej farnosti
na regionálnych, celoštát-

www.tomasov.sk

nych aj medzinárodných
fórach. Počas jeho pôsobenia bol postavený kostol vo
filiálke Vlky, vysvätený
v roku 2015.
Kľúč od obce Tomášov
Ing. Bc. Pavol Frešo,
predseda
Bratislavského
samosprávneho kraja pristupoval k riešeniu rozvojových aktivít obce kladne.
Za jeho pôsobenia boli vyčlenené finančné zdroje na
mnohé projekty, napr. rekonštrukcia mosta cez Malý
Dunaj, prístavba MŠ, výmena okien na MŠ, rekonštrukcia významnej kultúrnej pamiatky - kostolného
organu, podpora rekonštrukcie skautského domu.
JUDr. Robert Kaliňák,
podpredseda vlády a minister vnútra vyvíjal snahu o
poskytnutie
materiálnotechnického vybavenia organizácií zabezpečujúcich
ochranu a bezpečnosť obyvateľstva. Minister v roku
2015 osobne odovzdal nové
hasičské auto Iveco Daily
s výbavou pre DHZ Tomášov, čím sa zmodernizovalo
fungovanie zboru. Členovia
si zvýšili svoju kvalifikáciu
a tomášovský DHZ bol pre-

radený z kategórie C do kategórie B.
Cena obce Tomášov
Ján Doboš , počas svojho
doterajšieho života daroval
krv bezplatne viac ako sto
krát. Je nositeľom všetkých
plakiet profesora MUDr.
Jana Janského: bronzovej,
striebornej, zlatej aj diamantovej. Do tejto humánnej
aktivity
zapájal
aj členov svojej rodiny. Je
aj držiteľom ceny za filantropiu.
Mgr. Mária Hertelová
pracovala v školstve od septembra 1964. Funkciu zá-

tomasov@tomasov.sk

stupkyne riaditeľa školy od
r. 1974 vykonávala celých
17 rokov. Patrila k vynikajúcim pedagógom, učila
slovenský jazyk a zastávala
funkciu výchovnej poradkyne. Podieľala sa na výchove
a príprave stoviek žiakov na
úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov a štúdia na
stredných školách. Ako vedúca školskej knižnice neúnavne vštepovala deťom
lásku k písanému slovu.
Aktívne podporovala nadaných žiakov v literárnych
súťažiach a zapájala ich do
života obce prípravou kultúrnych programov.

02/45 958 130

5

TOMÁŠOV

FÉL
2016

kronika obce

Jozef Herics st. dovŕ šil 93.
rok svojho života. Do dejín
obce sa okrem iného zapísal
ako vynikajúci predseda
JRD v rokoch 1971 až
1984, poslanec a člen rady
vtedajšieho MNV, člen požiarneho družstva od r.
1960. Je nositeľom ocenenia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z roku
1980 ako vynikajúci pracovník. Je nositeľom vyznamenaní DHZ Tomášov Za
vernosť, Za príkladnú prácu
a Za zásluhy.
Hudecová Magdaléna dostala ocenenie za celoživotné dielo. V roku 1972 sa do
obce prisťahovala s manželom. Dlhé roky bola riaditeľkou MŠ v Tomášove. Aj
jej zásluhou boli v septembri 1982 pripravené priestory zrekonštruovanej materskej školy, aby mohli privítať deti v troch triedach s
vyučovacím jazykom slovenským. Pani Magdaléna
Hudecová zasvätila celý
svoj aktívny život práci s

www.tomasov.sk

deťmi. Po skončení aktívnej
práce v materskej škole v
Tomášove sa angažovala v
klube dôchodcov, niekoľko
rokov viedla ženský spevácky zbor Dunajenka.
Mgr. František Mészáros
dostal cenu za celoživotné
dielo. Na Základnej škole v
Tomášove pôsobí od roku
1974 ako učiteľ matematiky a občianskej náuky, neskôr etiky. Jeho vynikajúce
odborné vedomosti, všeobecný prehľad, tvorivý prístup k žiakom robia z neho
výborného pedagóga. So
žiakmi sa pravidelne zúčastňuje všetkých matematických súťaží s dobrými výsledkami. Učí žiakov aj hre
na flautu. Pomáha pri tvorbe
kultúrnych programov. 43
rokov nepretržite pracuje
ako pedagóg v školstve.
Alexander Nagy, ocenený
za celoživotné dielo, začínal
s futbalom ako aktívny hráč
v detstve. Už 16 rokov je
prezidentom ŠK Tomášov.
Jeho húževnatá práca priná-

ša svoje výsledky: tomášovské mužstvo postúpilo do 3.
ligy a vyhralo Pohár BFZ.
Okrem vedenia ŠK sa zapája aj do spoločenského života obce. Zastáva funkciu
poslanca OZ štvrté volebné
obdobie, t. č. pôsobí ako
zástupca starostu obce.
Anna
Polláková, ktor á
dostala cenu za celoživotné
dielo, sa vždy aktívne zapájala sa do činnosti obce. Je
členkou a pokladníčkou ZO
telesne postihnutých. Obetavo pomáha predsedníctvu
ZO TP pri vybavovaní všetkých náležitostí organizácie.
Jozef Nagy - celoživotné
dielo in memoriam. Opustil
nás v roku 2015 ako 76 ročný. Značnú časť svojho života venoval rozkvetu obce
Tomášov na poli spoločenskom a športovom. Počas
niekoľkých volebných období zastával post poslanca,
člena rady, predsedu stavebnej komisie. 16 rokov stál
na čele miestneho športového oddielu.

tomasov@tomasov.sk

Terézia Špaleková, ocenená za celoživotné dielo pracovala dlhé roky v PD Tomášov. V roku 2008 bola
zvolená do funkcie predsedníčky ZO TP v Tomášove. Úzko spolupracovala
s okresnou a krajskou organizáciu TP. Zaviedla každoročné usporiadanie športových dní, vianočné posedenie, jednodňové výlety. Zapojila organizáciu do verejného života obce.
Mária Szalayová - cena za
celoživotné dielo. Generácie
detí, a ich detí, ba aj ich deti
dodnes spomínajú na jej
pedagogickú osobnosť. 12
rokov bola riaditeľkou MŠ
s VJM v Tomášove. Počas
svojho života sa zapájala
do činnosti Csemadoku aj
ako členka vedenia, hrala
ochotnícke divadlo, tancovala v niekdajšom slávnom
folklórnom súbore Malý
Dunaj—Kis-Duna
Táncegyüttes. Aktívne pracovala i v Zbore pre občianske
záležitosti.
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Anna Simonicsová, r od.
Szalayová, ktorá takisto dostala cenu za celoživotné
dielo vykonávala povolanie
detskej zdravotnej sestry pri
detskej lekárke v Tomášove
vyše 4 desaťročia. Ochotne
a svedomito sa starala
o deti, najmä o novorodencov. Dodnes je aktívnou
členkou miestneho spolku
Slovenského červeného kríža v Tomášove. Pomáha pri
organizovaní
mobilných
odberov krvi a pri brigádach.
František Varga, ocenený
za celoživotné dielo, sa popri svojej profesijnej práci
desaťročia venoval budovaniu tomášovského futbalu.
Pod jeho vedením sa obecné
mužstvo dostalo do popredných futbalových tried
v okolí Bratislavy. Všemožne sa snažil zabezpečiť
i nemalé zdroje, potrebné
pre tento šport. Pod jeho
vedením v Tomášove od r.
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1965 do 1977 trénoval aj
najlepší futbalista v histórii
Slovenska, zosnulý Ján
Popluhár. Pán Varga bol
ideovým
autorom
i staviteľom, s oddanými
pomocníkmi – terajšej tzv.
starej telocvične pri ihrisku
i bývalej kolkárne.
Barbora Varsányiová dostala tiež cenu za celoživotné dielo. Do Tomášova prišli s manželom ako učitelia
v roku 1954. Počas svojej
dlhej pedagogickej životnej
cesty pripravovala celé generácie mladých. V rokoch
1974 a 1978 so svojim manželom Ladislavom Varsányim, riaditeľom školy bojovala za zachovanie ZŠ
s VJM v Tomášove. Od roku 1979 pracovala ako predsedníčka
Csemadoku
V roku 1992 bola zakladateľkou miestnej organizácie
skautov.
Ladislav Varsányi (in memoriam) - cena za celoži-

votné dielo. Od roku 1954
bol riaditeľom ZDŠ s VJM
a učiteľom žiakov prvého
ročníka až odchodu do dôchodku. Bol členom viacerých odborných výborov a
spoluautorom niekoľkých
učebníc a metodických príručiek v oblasti gramotnosti, hudobnej výchovy, autorom
učebnice
v maďarskom jazyku.
Uznanie starostu obce
Dávid Horváth dostal cenu za športové výsledky
dosiahnuté v roku 2015. Od
svojich deviatich rokov sa
venuje parkúrovému skákaniu. Je majstrom Slovenska
v kategórii detí za rok 2014.
Obsadil 2. miesto na majstrovstvách Slovenska juniorov za rok 2015. Je majstrom Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2014
a 2015, viacnásobným
účastníkom a víťaz na medzinárodných pretekoch na
Slovensku a v zahraničí.

tomasov@tomasov.sk

Trénuje pod vedením Juraja
Hanulaya v Centre jazdeckého športu v Bernolákove.
V roku 2015 sa zúčastnil aj
na medzinárodných pretekoch v Rakúskom Wiener
Neustadte.
Edina Horváth – vzorná
žiačka IX.A triedy ZŠ s
VJM
–
Alapiskola
v Tomášove. Počas celého
štúdia dosahovala študijný
priemer 1,00. Aktívne sa
zúčastňuje mimoškolských
aktivít: venuje sa športu a
výtvarnému umeniu, je
účastníčkou každého školského kultúrneho programu.
Je aktívnou členskou miestneho skautského oddielu.
Venuje sa hádzanej v rámci
Športového klubu polície.
Získala ocenenia na 34 súťažiach na obvodnej, krajskej, medzinárodnej, a celoslovenskej úrovni , najcennejšie bolo 1. miesto celoštátneho kola súťaže
„Pekná maďarská reč“.
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7

TOMÁŠOV

FÉL
2016

kronika obce

Norbert
Nagy obetavo
a nadšene pracuje vo výchove mladých futbalistov
v Tomášove. Je skúseným
trénerom prípravky Športového klubu Tomášov. Pričinil sa o vynikajúce výsledky
malých futbalistov v rokoch
2014-2015.
MO Matice slovenskej
v Tomášove svojím poslaním a postavením v obci 25
rokov zapája obyvateľov
obce do kultúrno-tvorivého
procesu a pestuje v nich
národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty.
Zloženie výboru Miestnej
organizácie matice slovenskej v Tomášove: predsedníčka Emerencia Hučková,
podpredseda Štefan Jerasek,
tajomníčka Anna Pražienková, kultúr na r efer entka
Anna Jeraseková a hospodárka Ľubica Laurenčíková.
Športový klub Tomášov
získal ocenenie starostu za
vynikajúce výsledky. Oddiel prípravky ŠK Tomášov
vedú tréneri Mgr. Blažej
Szalay, Peter Livinský a

www.tomasov.sk

Norbert Nagy. Hráči mužstva: Sebastián Horváth,
Patrik Cseri, Peter Holocsy, Bálint Kireth, Ákos
Agócs, Oliver Kozics, Lukáš Livinský, Dávid Nyáry, Viktor Kolláth, Patrik
Žilinsky a Michal Majtán.
Výsledky: Vrakuňa cup
2015 - 1. miesto, Tomášovská futbalová liga -1. miesto, SAMARIA cup v Šamoríne -1. miesto, Mega Turnaj vo Veľkom Bieli - 1.
miesto, Mikuláš cup 2015 v
BA Slovnaft - 1. miesto,
Dunajský pohár v Hamuliakove - 2.miesto
Športový klub Tomášov
dostal ocenenie za 1. miesto v súťaži o Pohár BFZ
2015. Vo finále na štadióne
TJ Čunovo zdolalo FC Rohožník 3:1 (3:0).
Prezident klubu: Alexander
Nagy, realizačný tím: Norbert Balogh, Ľudovít Bogár,
Július Kozics, Andrej Sabovčík, Anton Strasser, Ladislav Tvaruško, tréner: Maroš Jakim, pomocný tréner:

Denis Jáger zdravotný dozor: Katarína Tóthová
Zloženie mužstva: Lukáš
Leckéši, Patrik Brieška,
Martin Sečány, Dávid Brányik, Ladislav Tóth, Marko
Petrovič, Denis Jáger, Martin Badura, Tomáš Novotný,
Tomáš Múčka, Andrej Kornhauser, Adam Janovíček,
Roman Repáň, Nikola Jovanovič, Viktor Kálmán, Radoje Doknič, Michal Malecký, Norbert Horváth, Martin
Adame , Štefan Grbič.
Kristóf Ürge. Uznanie
starostu obce dostal za víťazstvá v celoštátnych súťažiach. Počas štúdia na ZŠ s
VJM–Alapiskola vždy dosahoval študijný priemer
1,00. Aktívne sa zúčastňoval mimoškolských aktivít.
Venoval sa hádzanej v ŠKP
Bratislava. Osem rokov úspešne reprezentoval školu
i obec na súťaži v prednese
poézie a prózy Mihálya
Tompu. Trikrát sa umiestnil
v zlatom pásme v celoštátnom kole, v rokoch 2013 a
2015 bol celoštátnym víťa-

tomasov@tomasov.sk

zom vo svojej kategórií, raz
získal aj Cenu poroty.
Tomáš Polonec – vzorný
žiak, počas celého štúdia
dosahoval výborné výsledky. Je viacnásobným úspešným riešiteľom krajských
kôl dejepisnej a geografickej olympiády. Každoročne
sa umiestňoval na prvých
priečkach v okresných kolách olympiády z matematiky a zo slovenského jazyka.
V priebehu dvoch rokov
absolvoval I. cyklus Základnej umeleckej školy v
hre na klavír a svojimi umeleckými vystúpeniami reprezentoval školu aj v tejto
oblasti.
Klára Vargová Aktívne sa
zapája do činnosti Združenia rodičov pri ZŠ s VJM –
Alapiskola.
V
ZO
Csemadoku vykonáva funkciu pokladníčky. Už 24 rokov je pracovníčkou OcÚ.
Od roku 2015 je kronikárkou obce. Je držiteľkou zlatej Jánskeho plakety. V
tomto roku oslávila okrúhle životné jubileum.

02/45 958 130
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24. Számú Szent László
cserkészcsapat
(24. skautský zbor Sv. Ladislava) získal ocenenie za
divadelné
predstavenie
„Padlás“ (Povala).
Réžia: Nicole Balogh, Natália Grünfeld, Mária Kozmér, Lívia Lépes
Vedúci kapely: Lívia Lépes
Kulisy: Sándor Ágh, Mária
Kozmér, Lívia Lépes, Péter
Mikóczy, András Kozmér,
Natália Grünfeld
Účinkujúci: Nicole Balogh,
Noémi Balogh, Andrea Čerešňa,Vera
Kenderessy,
Viktória Kollárik, Mária
Kozmér, Tibor Lapos, Jolán
Pomichal, Lea Simonics,
Natália Grünfeld, Veronika
Valacsai, Zsóka Vitálos,
Sebastian Szimeth

OBYVATEĽSTVO
K 1.1.2016 mala obec 2515
obyvateľov. Narodením pribudlo 26 (14 chlapcov a 12
dievčat) a prisťahovaním
62 obyvateľov.
Úbytok
obyvateľov odsťahovaním
nastal v počte 36 a navždy
nás opustilo 21 obyvateľov
(9 mužov a 12 žien) .Ku
koncu roka 2016 sme mali
2546 obyvateľov.

www.tomasov.sk

Spevácky zbor: Tünde Domonkos, Dominika Kaluz,
Réka Kulcsár, Veronika Hi-

deghéty, Lívia Lépes, Mária
Mészáros

Kapela: Péter Mikóczy, Dániel Rózsás, Ferenc Ágh,
András Kozmér

V sobášnej matrike bolo
zapísaných 51 sobášov, z
toho 19 cirkevných a 32
civilných. Z našich občanov
sa zosobášilo 6 párov, z toho 4 civilne a 2 cirkevne.
Ostatné sobáše boli delegované z matrík iných obcí.
Jubilanti
90 rokov sa dožili
Terézia Lajtosová
Irena Kausitzová
Alžbeta Cséfalvayová

Irena Bihálová
85 rokov sa dožili
František Krasnohorský
Júlia Mériová
Ján Gocman
Ladislav Baranyovský
Jozef Mucska
František Bušinský
80 rokov sa dožili
Ján Kyselovič
Ľudovít Kovács

Cecília Lengyelová
Mária Zsichlová
Mudr. Eva Kuncová
Alojzia Bothová
Alžbeta Mériová
Augustín Tóth
Rozália Lipková

tomasov@tomasov.sk

60. výročie sobáša oslávili
Ján Gocman a Mária rodená
Mikešová
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KULTÚRA
A PODUJATIA
Rok 2016 sa začal školskými plesmi a výročnými
členskými schôdzami občianskych združení a spolkov v obci: ples rodičov MŠ
s VJM, výročná členská
schôdza ZO TP, výročná
členská
schôdza
ZO
Csemadoku, ples rodičov
ZŠ a ZŠ s VJM–Alapiskola,
výročná členská schôdza
Klubu dôchodcov, výročná
členská schôdza Športového
klubu a II. Hasičský bál.
Maškarný ples a pochovávanie basy sa konal vo februári v miestnom kultúrnom
dome. Pochovávanie basy je
ľudová hra parodizujúca
skutočný pohreb. Pochovaním basy začína obdobie
veľkého pôstu a s ním spojená tradícia, podľa ktorej
sa v tomto čase neorganizujú žiadne hudobné zábavy.
Slávnostný zápis detí narodených v roku 2015 sa
konal 13. februára v kultúrnom dome
Forever - svadobná výstava sa pr výkr át konala
v kultúrnom dome. Už pri
vstupe do priestorov kultúrneho domu návštevník pocítil svadobnú atmosféru,
pretože tu bolo všetko, čo
na poriadnej svadbe nesmie
chýbať.
Darovanie krvi už tr adične
organizovala
MO
SČK v Tomášove 15. marca, ktorého sa zúčastnilo 45
dobrovoľných darcov. Darovanie krvi usporiadali aj
13. septembra. Vedenie
miestneho spolku Červeného kríža pri oboch príležitostiach pripravilo dobrý
obed a domáce koláčiky.
Deň Zeme už tr adične bo-

www.tomasov.sk

2016

lo spojené s upratovaním
obce, čistením prístupových
ciest a brehu Malého Dunaja. Do akcie sa zapojili organizácie: DHZ Tomášov,
MO Červeného kríža, skauti, MO Zväzu telesne postihnutých, Klub dôchodcov, OZ Pre náš Tomášov,
ZO Csemadoku aj základné
školy. Po práci starosta pohostil dobrovoľníkov gulášom a občerstvením.
Tanečný dom -Táncház sa
konal v kultúrnom dome 23.
apríla v sobotu pre deti. Večer program pokračoval pre
dospelých.
Týždeň kurzu výstavby
pece uspor iadali v máji
miestni skauti za podpory
svojich rodičov. Výsledkom
bola novopostavená pec na
skautskom dvore.
Druhý ročník florbalového turnaja o Zlatú vranu
organizačne pripravilo OZ
Pre náš Tomášov 20. a 21.
mája. Dvojdňová akcia dala
do pohybu tak žiakov ZŠ
ako aj dospelých. Podujatie
sa uskutočnilo na námestí
pred kultúrnym domom.
Podujatie finančne podporila aj obec. Ceny víťazom
odovzdal starosta obce.
Oslavy 130. výročia založenia DHZ sa začala odhalením
pamätnej
tabule
k 130. výročiu založenia
dobrovoľného hasičského
zboru pod platanom pred
kultúrnym domom. Nasledovala svätá omša, slávnostná procesia sprevádzaná
dychovou
hudbou
a hasičskými autami. Slávnosť ukončilo divadelné
predstavenie.
Obecné hody sa oslavovali
svätou omšou 29. mája. Lunapark bol postavený na
školskom dvore, kde sa
mohli deti bezpečne zabávať. Občerstvenie zabezpečil ŠK Tomášov.

tomasov@tomasov.sk
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DEŇ OBCE
„EUROPEAN DREAM“
Deň obce pod názvom
„European Dream“ sa konal
1. – 3. júla. V piatok sme
privítali hostí z družobných
obcí: Berg, Halászi, Mórágy
a Nová Lhota. Večer bolo
slávnostné otvorenie podujatia, v rámci ktorého vystúpila skupina Dychovka 11 z Ivanky a rockový spevák Imre Vadkerti.
V budove Klubu dôchodcov
prebiehala výstava ručných
prác členov Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu
telesne
postihnutých
v Tomášove.
V rámci gastronomickej súťaže „Leto s rybou“ mohli
odvážne družstvá súperiť vo
varení halászlé. Počasie
usporiadateľov, ktorí pripravili programy pre deti aj pre
dospelých, nesklamalo. Vystúpil tomášovský spevácky
zbor Dunajenka, tanečný
súbor z družobnej obce Ha-

www.tomasov.sk

lászi, speváčka Kristína
Szeredy a skupina VIDIEK.
Sobotný večer sa mal zakončiť
ohňostrojom
a hudobnou zábavou, ktoré
sa nekonali, lebo prišla búrka. Nedeľa sa začala svätou
omšou a kladením vencov
pri pomníku Spoločnej minulosti pred kostolom. Po
slávnostnom obede sa uskutočnilo odhalenie pamätnej
tabule na stene telocvične
pri futbalovom
ihrisku
s nápisom: Táto
budova bola postavená v rokoch
1970 – 1978,
vďaka usilovnej
práci miestnych
obyvateľov
a
milovníkov
športu pod vedením
Františka
Vargu.
Pri odhalení boli
aj pamätníci, ktorí následne odohrali priateľský
futbalový zápas

so starými pánmi z Malinova.
Podvečer sme
v podaní
miestnej mládeže
videli
divadelné
predstavenie
„Made in Hungaria“. Kultúrny dom bol naplnený do
posledného miesta. Výťažok
z dobrovoľného vstupného
činil vyše 1000 €. Túto sumu mladí „herci“ odovzdali
pre terapeutické centrum
pre deti so špeciálnymi potrebami v Tomášove.

tomasov@tomasov.sk
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Deň obce/Falunap

„European Dream“

Vystúpenie kapely Vidiek / A Vidiek együttes fellépése

Vystúpenie MŠ s VJM / A Katica –Óvoda fellépése

Tím organizátorov / A szervezők csapata

Kladenie vencov pri pamätníku Spoločnej minulosti /
Koszorúzás a Közös Múlt kopjafájánál

Vyhodnotenie súťaže vo varení halászlé /
A halászléfőző verseny kiértékelése

www.tomasov.sk

Fotogaléria

tomasov@tomasov.sk

Živý stolný futbal / Élő csocsó
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Úcta k starším bola 20.
októbra. Pri tejto príležitosti
bolo posedenie dôchodcov
pri obede a hudbe. Žiaci základných škôl im pripravili
pekný program.
Jesenné upratovanie cintorínov bolo koncom októbra. Všetkým ktorý sa zúčastnili na tejto akcii sa starosta poďakoval.
OZ PaThália pod vedením
Stanislava Šubíka 6. novembra organizovala divadelné predstavenie s názvom „Jánošík“.
Divadelné
predstavenie
ASTORKY, ktor é or ganizačne zabezpečilo OZ Pre
náš Tomášov 8. novembra s
názvom komédie „Na koho
to slovo padne“ vypredalo
hľadisko. Vďačné publikum
na záver predstavenia hercov ocenilo búrlivým potleskom a tzv. „standing ovation“.
Červené maky, pamiatka
vojnovým veteránom bola
usporiadaná 11. novembra.
I. svetová vojna sa vo Francúzsku skončila práve 11.
novembra 1918 o 11:11
hod. Preto sa 11. november
oslavuje ako deň vojnových
veteránov. Pri tejto príležitosti predseda ZO TP Rudolf Šembera s dvomi členkami
položili
veniec
k pamätníku padlých v I.
a II. svetovej vojne v parku.
Červené vlčie maky sú symbol vojnových veteránov
z básne kanadského chirur-

www.tomasov.sk

ga: „Na poliach Flámska
vlčie maky rastú, tam medzi
krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam
hore počuť udatný spev
škovránka, uprostred revu
kanónov tu dolu...“
Adventný veniec bol vytvorený okolo sochy sv. Mikuláša 15. novembra. Veniec vytvorili členovia Klubu dôchodcov, Zväzu telesne postihnutých, Csemadoku a MS Červeného kríža.
Požehnal ho pán dekan János Zsidó v prvú adventnú
nedeľu.
Babská zábava sa konala
už druhý rok v kultúrnom
dome, usporiadateľom bola
MO Slovenského Červeného kríža. Na parkete sa objavilo 9 báb-stríg, uvítací
tanec zatancovali s metlami.
Táto zábava je výnimočná

tým, že okrem hudobníkov
v sále nesmú byť žiadni
chlapi.
Prvý diakon laik na Slovensku je r odák z Tomášova,
Csaba
Olgyay.
V Komárne 05.11.2016 bol
vysvätení
za
diakona.
V novembri v miestnom
kostole počas nedeľnej svätej omše bol kazateľom.
Diakonom môže byť aj ženatý muž. Csaba Olgyay je
ženatý, má jednu dcéru. 20
rokov bol učiteľom náboženstva v Dunajskej Strede,
kde aj býva. Pred dvoma
rokmi sa rozhodol zmeniť
svoj život nasledovaním
Krista.
Adventné trhy 2016 sa konali pred kultúrnym domom, kde miestne školy
a materské školy v spolupráci s rodičmi pripravili

tomasov@tomasov.sk

spoločne adventné vence,
vianočné ozdoby, knihy,
sladkosti, čaj, punč, horúcu
čokoládu a varené víno.
S programom vianočných
piesní vystúpil miestny spevácky zbor Dunajenka, žiaci
základných škôl a miestny
spolok maďarských skautov.
Vianočné koncerty sa konali 3. decembra. Koncert
kresťanskej hudobnej skupiny CRUX v miestnom kostole, a v kultúrnom dome
koncert Mariána Plavca pod
názvom Vianočné zvony.
Obecný Mikuláš zavítal do
našej obce aj v roku 2016,
aby deťom odovzdal balíčky plné maškŕt, ktoré pre
nich pripravili pracovníčky
Obecného úradu.
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neskorých mrazov v poslednej aprílovej dekáde, kedy
vo väčšine ovocných sadov
zamrzli ovocné stromy a
ranné zemiaky. Ďalšie prekvapenie bolo, keď na začiatku októbra napadla súvislá snehová pokrývka.
V júli dva krát za sebou bolo prietrž mračien. Za krátku dobu napadlo 2 x 65 mm
zrážok. DHZ v Tomášove
musel zasahovať pri odstránení vyvalených stromov a
zaplavených suterénov.

Slávnostné
odovzdanie
vynovenej kuchyne MŠ a
2 novovybudovaných tried
nad kuchyňou a jedálňou sa
konalo 21. decembra. Na
slávnostnom odovzdaní sa
zúčastnil aj Peter Krajňák
štátny tajomník ministerstva

školstva, zástupcovia obce
a riaditelia vzdelávacích
inštitúcií. Bolo konštatované, že vynovené priestory
vyhovujú všetkým hygienickým a bezpečnostným
predpisom. Týmto sa za pomerne krátky čas vyriešili
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kapacitné problémy materských škôl a obnovila sa
budova ako aj technický
stav starej školskej kuchyne.
POČASIE
Rok 2016 ako celok bol
veľmi až mimoriadne teplý
a veľmi bohatý na atmosférické zrážky. V oblasti Tomášova napadlo o 20 %
viac zrážok ako dlhodobý
priemer. Aj napriek veľmi
teplému letu sa vyskytli len
dve výraznejšie vlny horúčav, a to v druhej polovici
júna a na začiatku septembra. Pre našich záhradkárov
budú nezabudnuteľné vlny

EPILÓG
Rok 2016 bol v Tomášove
mimoriadny, nie len čo sa
týka celoročného počasia,
ale aj kultúrno spoločenských aktivít a výstavby.
Zaujímavosťou bolo, že počas Obecných dní bolo potrebné koncert skupiny Vidiek začať o 40 minút skorej, lebo v predpovedi počasia hlásili silnú búrku, ktorá
o 20:30 hod. zasiahla aj Tomášov, tesne po skončení
koncertu. Plánovaný ohňostroj vplyvom nepriaznivého počasia bol zrušený.
Aj na Silvestra počasie zasiahlo do plánov obce: o
polnoci bola taká hustá
hmla, že ohňostroj musel
byť odvolaný. Napriek neprajnému počasiu obyvatelia sa zišli pred kultúrnym
domom a priateľsky si popriali šťastlivý nový rok.

N E P R ED A JN É

Foto: K. Méry, H. Simonics, I. Pomichal, K. Vargová, Archív obce Tomášov
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Deň obce / Falunap—“European Dream“
Úcta k starším - vystúpenie žiakov základných škôl / Az
idősek köszöntése - az alapiskolák diákjainak a fellépése

130. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru / Az Önkéntes Tűzoltóegyesület megalapításának 130. évfordulója

Výstavba novej autobusovej zastávky Tomášov –mlyn /
Az új központi buszmegálló építése

Slávnostný zápis detí / Az újszülöttek fogadása
www.tomasov.sk
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