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TISZTELT
POLGÁRTÁRSAK!
A mindennapi információkhoz
manapság nagyon gyorsan,
elektronikus formában jutunk
hozzá. Mindannyian sietünk,
hogy semmit se késsünk le.
Egyik oldalt a másik után olvassuk, böngészünk, facebookozunk, vagy más közösségi
hálón vagyunk, e-maileket
fogadunk és küldünk, és mindezt fénysebességgel. Ugyanakkor tapasztalatból tudjuk, hogy
amilyen gyorsan fogadjuk az
információkat, olyan hamar el
is felejtjük. Ezért a helyi önkormányzat a polgármesterrel
együtt a község krónikájának
nyomtatott formában való kiadása mellett döntött, fotókkal
kibővítve. Olyan eseményeket
idézünk fel, amelyeket együtt
éltünk meg és ma már a község történelméhez tartoznak.
Adatok a község krónikájáról
A

polgármesteri

funkcióba

való lépésem után fedeztem
fel, hogy a községi hivatalban
található egy krónika, melynek
az első bejegyzései 1951-ből
valók. Az utolsó bejegyzés
1973.08.02-ei dátummal a következő: „Weisz Margit nyugdíjba vonul és nem lesz tovább
községi krónikás.” Weisz Margitot 1965.09.29-én nevezte ki
a HNB tanácsa községi krónikásnak. A krónikát 8 évig vezette.
Azóta (45 éve) a községnek
nem volt krónikása, legalábbis
nincsenek erre utaló bejegyzések. A fontos eseményekről és
életjubileumokról a hivatal
csak Fél Község Emlékkönyvét vezette.
A 2014.11.21-én megválasztott községi önkormányzat
mely 2015.01.02-án tette le
esküjét, jóváhagyta „Fél Község krónikásának státuszát.” A
65/2015 rendelet szerinti nyilvános versenypályázat alapján
Vargová Klárát bízta meg a
községi krónika vezetésével.
Az új krónikás nagy lelkesedéssel kezdett neki a munkának. Az egyéves munka után a

községi önkormányzat elfogadta a
2015-ös év króni
-káját.
Tudatában vagyunk annak,
hogy tökéletes krónika nem
létezik, de ennek ellenére a
krónikás által feljegyzett események, fotódokumentációval
és más jegyzetekkel kiegészítve, hitelesen leírják a községben zajlott legfontosabb momentumokat.
A 2015-ös krónika 15 fejezetre
tagolódik. Az első fejezetben a
községi önkormányzattal foglalkozik és a tizenötödik fejezettel ér véget, mely a rendkívüli eseményeket taglalja.
A krónika államnyelven készül
és magyar nyelvre is lefordítjuk. Mindkét nyelvi változatot
egy kiadványként tarthatják
kezükben.
Hasonló formában tervezzük
kiadni a 2016-os és 2017-es
krónikát is, még az idén. Reméljük, hogy ezzel örömet
szerzünk Önöknek.
Ezúton kérek mindenkit, aki
olyan régi fényképek, videók,

vagy egyéb publikációk és
tárgyak birtokában van, amelyeket a községnek meg kellene őriznie, jelentse ezt be a
községi hivatalban, hogy írhassunk róluk és megőrizhessük másolatukat, vagy az eredetit.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a községi önkormányzatnak, a társadalmi és
kulturális szervezeteknek, továbbá minden lakosnak, akik
aktív hozzáállásukkal hozzájárultak községünk fejlődéséhez.
Meggyőződésem, mindannyian azt szeretnénk, hogy őseink
öröksége továbbra is megmaradjon és a kellő módon továbbfejlődjön az utánunk jövő
generációk javára.

Az Önök polgármestere

Dr. Pomichal István

www.tomasov.sk
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KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2014. november 21-én zajlottak a helyhatósági választások.
A község volt polgármestere,
Szalay József, aki 16 évig állt
a falu élén, nem hívta össze a
községi önkormányzat alakuló
ülését a választást követő 30
napon belül, ezért a megválasztott polgármester, Pomichal István hívta azt össze az
NT 369/1990 Tt alapján 2015.
január 2-ra, vagyis a választást
követő 30. munkanapra.
Az ünnepi ülést a volt
polgármester, Szalay József
nyitotta meg. Gabčová Tamara, a helyi választási bizottság
elnöke ismertette a jelenlévőkkel a választások eredményeit:
a község új polgármestere:
Pomichal István lett, aki független jelöltként indult és 408
érvényes szavazatot szerzett.

átvételével megerősítették azt.
Ezzel az új községi önkormányzat átvette kompetenciáit.
Az alakuló önkormányzati
ülésen az újonnan megválasztott polgármester átvette jelvé-

testvértelepülésekkel: Halászival, Berggel, Mórággyal és
Nová Lhotával partnerközséggel
- elvégezni az óvoda rekonstrukcióját, illetve növelni annak kapacitását az ebédlő fe-

- növelni a biztonságot a faluban, a közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében útjelző táblákat kihelyezni
és a forgalmat átszervezni
- javítani az alapiskolák és
óvodák
materiális-műszaki

nyeit és az ülés vezetését.
Elmondta beszédét, melyben az új kezdethez mindenkinek sok egészséget, boldogságot, szeretetet és megértést
kívánt, valamint testi és lelki
erőt a kötelességek teljesítéséhez.
Megköszönte a választásokon való részvételt és a személyére leadott szavazatokat.
A választások után a polgármester minden lakos polgármesterévé vált és Fél igazságos polgármestere kíván lenni.
Kifejezte reményét, hogy
mindannyian a község fejlődése és lakossága érdekében fognak munkálkodni.
Bemutatta
prioritásait,
amelyeket be kíván építeni az
önkormányzat akcióterveibe
az egész választási időszak –
2014 – 2018 – idejére:
- folytatni a községben a már
jóváhagyott projekteket,
- vagyis befejezni a 23 lakásegység és környékének építését,
- falunapokat szervezni,
- jó kapcsolatokat ápolni a

letti rész beépítésével
- felújítani az alapiskolák udvarán lévő sportkomplexumot
- felújítani a régi tornatermet
- felújítani a községi hivatal
épületét, illetve újat építeni
- felújítani az egészségügyi
központot
- az idő új követelményeinek
megfelelően
folyamatosan
képezni a község alkalmazottait, a lakosság számára nyújtandó magasabb szolgáltatások
érdekében
- megakadályozni a közéletben a nemi, faji, szociális,
életkori, vallási és nemzetiségi
sokszínűségen alapuló diszkriminációt
- a községi hivatalban ingyenes polgári jogi tanácsadást
nyújtani
- megőrizni a helyi adókat a
jelenlegi szinten
- anyagi eszközöket szerezni
különböző alapoktól a község
számára
- támogatni kerékpárutak építését a község kataszterén keresztül, fejleszteni a vidéki
turizmust és a vállalkozásokat

körülményeit
- bővíteni a szociális szolgáltatások körét az idősek és az
egészségileg hátrányos helyzetűek számára
- támogatni a szervezett sporttevékenységet a községben,
biztosítani a futballklub és
sportlétesítmények működéséhez szükséges anyagi támogatást, valamint az ifjúsági sport,
a diák- és ificsapatok és edzőiknek anyagi támogatását és
javítani a sporteszközökkel
való felszereltségüket
- támogatni a községben aktívan működő tömegszervezetek
tevékenységét.

A községi önkormányzat megválasztott képviselői:
Ürge Tomáš,
független jelölt (519 szavazat)
Vitálos Blažej,
az MKP jelöltje (516)
Nagy Alexander,
független jelölt (490)
Tóth Tibor,
az MKP jelöltje (459)
Hevler Róbert,
a Most-Híd jelöltje (440)
Szalay Blažej,
független jelölt (426)
Balogh Imelda,
független jelölt (414)
Méry Máté,
független jelölt (412)
Tvaruško Ladislav,
független jelölt (387)
Dr. Pomichal István letette a
hivatali esküt és a választási
bizottság elnöke átnyújtotta
neki
a
polgármesterválasztásáról szóló bizonylatot, akárcsak a képviselőknek,
akik szintén letették a törvény
által előírt esküt. A képviselők
nevében az eskü szövegét Vitálos Blažej olvasta fel és az
újonnan megválasztott képviselők aláírásukkal és a megválasztásukról szóló bizonylat
www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk

Befejezésül sok munkasikert
és munkakedvet kívánt a hivatalos tisztviselőknek. A siker
receptjeként
kampányának
mottóját idézte, mely Albert
Einsteintől származik:
„Csak azt az életet érdemes
végigélni, amelyet
másokért élünk.”

02/45 958 130

2

FÉL

TOMÁŠOV
2015

község krónikája

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alsó sor, képviselők: Ürge Tomáš, Balogh Imelda, Pomichal István (polgármester), Nagy Alexander (polgármesterhelyettes), Vitálos Blažej
Felső sor, képviselők: Tóth Tibor, Tvaruško Ladislav, Méry Máte, Hevler Róbert, Szalay Blažej

A polgármester helyettesének Nagy Alexander képviselőt nevezte ki, aki egyúttal a községi tanács tagjává
is vált.
A községi tanács további tagjaivá választották: Ürge Tomáš és Vitálos Blažej
képviselőket. A községi tanács jegyzőkönyveinek írásával Tóth Tibor képviselőt
bízták meg.
A következő bizottságokat hozták létre:

ke: Vitálos Blažej.

Közérdekvédelmi bizottság,
elnöke: Szalay Blažej.

Eskető képviselőknek választották: Balogh Imeldát
és Ürge Tomášt.

Pénzügyi és gazdasági bizottság, elnöke: Ürge Tomáš.
Közszolgálati, egészségügyi
és szociális bizottság elnö-

www.tomasov.sk

Védelmi, közrendvédelmi,
biztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke:
Hevler Robert.
Területrendezési, lakás- és
polgári kényelmi bizottság,
elnöke: Tóth Tibor.
Oktatási és vallásügyi bizottság, elnöke: Balogh
Imelda.

Jóváhagyták Fél község
polgármesterének fizetését
is, 2774 € összegben, a
253/1994 Tt számú. a községek és városok polgár-

mestereinek jogi státuszáról
és bérezéséről szóló törvény,
valamint
annak
154/2011 Tt számú kiegészítése értelmében.
A községi önkormányzat a 2015-ös évben a jóváhagyott terv szerint rendszeresen ülésezett, összesen
10 alkalommal. Ülésein a
község aktuális problémáinak megoldásával, a község
fejlesztésével és polgárai
gondjaival
foglalkozott.
Összesen 117 határozatot
fogadott el.

3. Közrend és biztonság
4. Építési hivatal és gazdaság
5. Környezetvédelem
6. Lakás és polgári szolgáltatások
7. Egészségügy
8. Sport, kultúra és vallás
9. Oktatás
10. Szociális biztonság

A községi hivatal alkalmazottai:
Cséfalvayová Irena
Domonkos Erika
2015-ben elfogadásra ke- Ďurčo Jozef
rült a község költségveté- Gódányová Judita
si struktúrája is, melynek Pudmercká Hilda
10 fő programja van:
Rigó Katalin
Vargová Klára
1. Községi közigazgatás
2. Polgári védelem

tomasov@tomasov.sk
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2015-ös évi gazdálkodás
Megnevezés
Állapot 12.31.
805 355 €
Adóbevételek
259 282 €
Nem adójellegű bevételek
Támogatások és transzferek
610 068 €
együtt
Folyó bevételek együtt
1 674 705 €
141 616 €
Tőkebevételek együtt
48 119 €
Bevételi pénzügyi műveletek
1 864 440 €
Bevételek összesen

Program
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program
5. Program
6. Program
7. Program
8. Program
9. Program
10. Program
összesen

Tőkekiadások
Kiadási pénzügyi műveletek

127 825 €
24 527 €

Kiadás összesen

1 766 599 €

www.tomasov.sk
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Kiadások
Állapot 12.31.
Községi közigazgatás
465 498 €
Polgári védelem
0€
Közrend
11 579 €
Építésügyi hivatal
20 572 €
Környezetvédelem
94 494 €
Bérlakások
5 685 €
Egészségügy
7 681 €
Sport és kultúra
80 229 €
Oktatás
926 501 €
Szociális ellátás
2 098 €
1 614 247 €

A 2015-ös év gazdálkodási eredménye
Folyó és tőkebevételek
1 816 321 €
Folyó és tőkekiadások
1 742 072 €
74 249 €
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A család védelméről szóló referendum

2015.02.07-én népszavazás volt a család védelméről a Községi Hivatal szertartástermében. Egy választási körzet lett kialakítva.
Három kérdésre lehetett válaszolni IGEN-nel vagy NEM-mel.

1. kérdés:
Egyetért Ön azzal, hogy házasságnak ne legyen nevezhető semmilyen más együttélés, csupán az egy férfi és egy nő közti kötelék?
2. kérdés:
Egyetért Ön azzal, hogy az azonos nemű párok vagy csoportosulások számára ne legyen lehetővé téve gyermekek örökbefogadása
(adoptálás) és azok további nevelése?
3. kérdés:
Egyetért Ön azzal, hogy az iskolákban ne legyen kötelező a gyermekek részvétele a szexuális viselkedés vagy eutanázia területét
érintő tanórákon, amennyiben a szülők vagy maguk a gyermekek nem értenek egyet azok tartalmával?
Eredmények:
A körzeti választási bizottságba leadott jegyzőkönyvek száma:
Szavazásra jogosultak száma:
Szavazásra jogosultak számára kiadott szavazólapok száma:
Leadott szavazólapok száma:
Leadott érvényes szavazólapok száma:
Leadott érvénytelen szavazólapok száma:

Részvétel
16,12 %
Az egyes kérdésekre adott válaszok:
Kérdés száma
„igen” szavazatok száma
1.
305
2.
306
3.
294

1
2053
331
331
331
0

„nem” szavazatok száma
26
23
32

Az alacsony részvételre (50% alatt) való tekintettel a referendum érvénytelen volt.
Tekintettel arra, hogy a referendumon csak a Szlovák Köztársaság szavazásra jogosult polgárainak 21,41 %-a vett részt, ami kevesebb mint 50%, a referendum érvénytelen volt. Községünkben a részvételi arány csupán 16,12 %-os volt, ami 5,29 %-kal kevesebb,
mint a szlovák átlag.

A választási komisszió tagjai: Méry Imrich, Lukovičová Katarína, Szalayová Tímea, Sarková Zuzana, Mgr., Kadlecajová Věra, Ing.
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Külföldi kapcsolatok
Külföldi kapcsolatok
2015. március 17-én sor
került a két testvértelepülés,
Fél és Mórágy találkozójára. Ekkor találkozott Fél
község képviselete és az új
polgármester, Pomichal István Mórágy község polgármesterével, Henrich Glöcknerrel és annak helyettesével, Lieszkovszky Magdával. Mórágy község a magyarországi Tolna megyében található, Bonyhád körzetében. 1762 hektáron terül el, lakosainak száma
753 (2007). A testvértelepülési szerződés aláírását

www.tomasov.sk

hosszú folyamat előzte
meg. Mórágy községbe még
1948-ban 29 családot költöztettek ki falunkból.
Az első találkozót a
Csemadok alapszervezete
hozta tető alá 1998-ban, a
kitelepítés 50. évfordulóján.
Csupán 2007-ben sikerült
aláírni a testvértelepülési
együttműködést
Henrich
Glöckner polgármesterrel.
Viszontlátogatásra áprilisban került sor, amikor a
féli küldöttség meglátogatta
Mórágyot. A küldöttség
tagjai voltak: Pomichal István, Ürge Tomáš, Vargová
Klára és Varga Tibor.

tomasov@tomasov.sk
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Jelentős látogatások
2015.03.19-én, csütörtökön, a Féli Önkéntes
Tűzoltóegyesület számára tűzoltóautó átadására került sor, jelentős
látogatás keretében. A
vendégeket az egyenruhába öltözött tűzoltók és
a község lakói fogadták
a kultúrház előtt.

Tűzoltók Egyesületének
főtitkára, Blaha Martin,
a pozsonyi tűzoltóparancsnokság kerületi igazgatója,
Moťovský
Emil, a bazini járási tűzoltóparancsokság igazgatója, Mesárošová Dana, a bazini-szenci önkéntes tűzoltóság területi bizottságának elnöke
és Daniš František, a
bazini-szenci önkéntes
tűzoltóság parancsnoka,
valamint Nagy Alexander
alpolgármester,
Hevler Róbert és Ürge
Tomáš helyi önkormányzati képviselők.

Az új tűzoltóautót személyesen Róbert Kaliňák kormányalelnök és
belügyminiszter hozta
el. Vele tartottak a küldöttségben: Bugár Béla,
a parlament alelnöke,
Nejedlý Alexander, a
Az ünnepség a külTűzoltók és Mentőszol- döttség megvendégelégálat vezetője, Horváth sével és a lakosok szá- volt egybekötve. Az új Zsidó János esperesplétűzoltóautót májusban bános szentelte fel.
Vendelín, az Önkéntes mára
gulyásfőzéssel

www.tomasov.sk
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Ipar, mezőgazdaság, keres- Slovák Autószerviz (Autoservis pedig elhalálozott.
Slovák)
2015 év végén 2015 lakosunk
kedelem, szolgáltatások
Boltok, élelmiszer és vegyes áru
Zdenka Élelmiszer (Potraviny
Zdenka)
Élelmiszer a Malomnál
(Potraviny pri Mlyne)
Zöldség – élelmiszer (Zelovoc
– potraviny)
ROMI – drogéria
Elektro üzlet (Predajňa Elektro)
Textil és cipőárusítás (Predaj
textilu a obuv)
Dinková - Virágüzlet
(Kvetinárstvo – Dinková)
Katka Virágüzlet (Kvetinárstvo
Katka)
Kamilla Virágüzlet
(Kvetinárstvo Kamila)
Vágóhíd (Bitúnok)
Vendéglők és éttermek
Alex Bisztró (Bistro Alex)
Café Lagúna
Aranyhal Panzió (Penzión Zlatá
rybka)
Juhoš Vendéglő (Pohostinstvo
u Juhoša)
Halász Vendéglő (Pohostinstvo
u Halásza)
Szolgáltatások és egyéb
Posvancz Fuvarozás
(Autodoprava Posvancz)
Dinka Autószerelés (Autodielňa
Dinka)

www.tomasov.sk

85. életévüket betöltők
Mózesová Mária
Tóth Gumiszerviz (Pneuservis volt.
Balhár Vítězslav
Tóth)
25 gyermek született, ebből 14 Olgyayová Anna
Viva - elektroszerviz (Viva –
fiú és 11 lány.
Mikócziová Mária
elektro servis)
A 28 elhunyt közül 19 férfi és 9 Strasserová Alžbeta
Dáša Fodrászat (Kaderníctvo
nő volt.
Belzárová Verona
Dáša)
A lakosság számának alakulását Szimeth Ladislav
Lýdia Női Fodrászat (Dámske befolyásolja az 57 beköltöző és Rajnová Irena
kaderníctvo Lýdia)
a 42 elköltöző is.
Hudecová Magdaléna
VIVIEN Kozmetika
2015-ben 54 házasság köttetett,
(Kozmetika VIVIEN)
ebből 25 egyházi és 29 polgári. 90. életévüket betöltők
SUSI Fodrászat (SUSI kaderní- Közülük 7 pár volt féli, 4-en
Molnárová Jolana
ctvo)
polgári, 3-an pedig egyházi es- Milecová Helena
Kiss Kőfaragó (Kamenárstvo
küvőt tartottak. A többi delegált Mozésová Margita
Kiss)
esküvő volt a helyi kastélyban.
Slanička Nyomda (Tlačiareň
Azok a jubilánsok, akik ebben 95. életévüket betöltők
Slanička)
az évben betöltötték 80., 85.,
Farkasová Margita,
SIGMUN MG – építőanyagok 90., 95. életévüket, bekerültek a aki Fél legidősebb polgára volt
(SIGMUN MG – stavebniny)
község emlékkönyvébe.
2015-ben.
Szénraktár - fuvarozás (Uhoľné
sklady – autodoprava)
Aranylakodalmasok (50)
80. életévüket betöltők
FERROWIM k.f.t. – hulladékFarkas Július és Alžbeta, szülefelvásárlás (FERROWIM s.r.o. Varga František
tett Mokusová
Füleová Berta
- výkup surovín)
Hertel Ladislav és Mária, szüleVarsányiová Borbara
OLOZ - hulladékfelvásárlás
tett Sillová
Karácsonyová Františka
(OLOZ – výkup surovín)
Trebichalský Štefan és Margita,
Peerová Jolana
Féli Földműves Szövetkezet
született Králičová
Razgyelová Terézia
(Poľnohospodárske družstvo
Bus Tibor a Gabriella, született
Mikócziová Mária
Tomášov)
Mikóczi
Homolová Irena
Kozicsová Mária
Lakosság
A jubilánsokat a község vezető2015-ben községünknek 2503 Čobej Alojz
sége is felköszöntötte.
lakosa volt. 25 kisgyermek szü- Bušinská Margita
letésével és 57 személy beköl- Privitsová Oľga
Polláková Barbora
tözésével gyarapodott. 42-en
elköltöztek a faluból, 28 lakos Mucsková Júlia
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Építkezések és a község
jellegének változása
A község saját forrásból rekonstruálta a kultúrház közösségi termét (a korábbi
vetítőt). Egy 18 gyermek befogadására alkalmas kihelyezett óvodai osztályt alakított
itt ki, amit szeptembertől már
látogattak a gyermekek.
A község 40 000 € összegű
anyagi támogatást kapott az
oktatási minisztériumtól az
óvoda kibővítésére és helyiségeinek felújítására.
2015.09.30-án Farkas Zoltán
mérnökkel – építkezési vállalkozóval, aki megnyerte a
versenytárgyalást,
aláírták
„A féli óvoda kibővítése”
című építési szerződés. Az
óvoda étterme fölötti rész
került beépítésre. A közbeszerzés alapján az építkezés
ára 154 700 € ÁFA-val
együtt, a befejezés időpontja
pedig 2016.06.30..
Folytatódott a 23 lakásegységből álló községi bérház és
parkolójának építése, valamint az egészségügyi központ előtti parkoló építése is.
Az Allianz biztosító r.t. támogatásával a község sebességmérőket helyezett el az
Éberhard és Dunasápújfalu
felől vezető utak mentén.

Még 2014-ben elkezdődött a
Szentháromság kereszt restaurálása, ami a fő út mellett, a
falu elején, Nagymagyar irányából található. A munkálatokat 2015-ben fejeztük be és
a felújított műemlék 2015.
május 30-án lett újraszentelve. A falun kívüli műemlék
restaurálási költségeihez hozzájárultak: a helyi Rózsfüzér
Imacsoport és a lakosság.

www.tomasov.sk
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Egészségügy és szociális A 2015/2016-os tanévben 244
diák tanult a 10 osztályban. 73munka
an látogatták a napközi otthont.
2006.11.13-tól községünkben
A tantestület 17 pedagógusból,
nőgyógyászati rendelő is műkö- 3 napköziotthonos nevelőből és
dik – Kutlák Stanislav orvos
5 nem pedagógiai alkalmazottsajnos 2014 őszén megbetege- ból állt:
dett és 2015.07.17-én elhunyt.
Sedláková Mária
Helyére Barán Richard nőKoláriková Alena
gyógyász került szeptember
Szalay František —pedellus,
elsején.
Kissová Iveta és
A nőgyógyászati rendelőn kívül Meryová Andrea, takarítónők,
a községben további három renOsztályfőnökök
delő működik:
1.A - Kaszonyiová Marta
2.A - Lipková Otília
3.A - Meszárosová Marta
4.A - Tvarušková Lucia
Dr. Gálová Marta – fogorvos
5.A - Pilinská Ivona
Dr. Špaleková Katarína – gyer- 5.B - Košútová Eva
6.A. - Meszáros František
mekorvos
6.B. - Polyaková Dana
A községben egész évben mű- 7.A. - Minčík Sergej
ködött a SOFIDA gyógyszertár, 8.A. - Hubáčová Ivana
9.A. - Čižmárová Zuzana

Dr. Pokorná Estera – körzeti
orvos

Csenkeyová Zita irányítása
alatt. A szociális ellátást a községben a Ružová Záhrada OZ
biztosította.
Oktatásügy

A Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny III. kategóriájában aranysávos minősítést
szerzett és az 1. helyen végzett
További pedagógusok:
Baková Alena (nevelési tanácsadó) Ürge József Jakab.
- MAT, BIO;
Havrilová Renáta – alsó tagozat és
angol nyelv
Miglierini Lucia, angol nyelv

Féli Szlovák Tanítási Nyelvű
Alapiskola
Nevelők
Iskolaigazgató: Sarková Zuzana, helyettes Bogár Imrich
A 2014/2015-ös iskolaévben
összesen 231 diák tanult, 10
osztályban.
A tantestület 15 pedagógusból
és 3 napköziotthonos nevelőből
állt. A gyermekek bekapcsolódtak az oktatási minisztérium
által meghirdetett különböző
versenyekbe.

A kilencedik osztályt befejező
diákok létszáma 30 volt, ebből
9-en jelentkeztek és nyertek
felvételt gimnáziumba, 17-en
érettségivel végződő szakközépiskolába, 3-an tanonciskolába és egy diáklány pedig külföldre ment tanulni.
Az iskola a következő projektekbe kapcsolódott be:
„Az élet fája („Strom života”),
„Kék iskola – víz a jövőnek
(„Modrá škola - voda pre
budúcnosť"),
„Könyvjelző” („Záložka do
knihy“), „Vörös szalagok” („Červené stužky“), „Az
év iskolája” („Škola roka“)

www.tomasov.sk

Fülöpová Zdenka – a napközi
otthon vezetője
Pivarčeková Antónia
Lengyelová Alexandra
Féli Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola
Igazgató: Pomichal Mária
A 2014/2015-ös tanévben 93
diák tanult 8 osztályban, a 2. és
3. évfolyam össze volt vonva.

A tantestület 15 pedagógusból
és 2 napköziotthonos nevelőből
állt.
A kilencedik osztályt befejező
diákok létszáma 8 volt, ebből 5en jelentkeztek és nyertek felvételt gimnáziumba, 2-en érettségivel végződő szakközépiskolába jelentkeztek és tanonciskolába pedig 1 tanuló.
A kilencedik évfolyam tesztelési eredményei 2015-ben: matematika 54,38 % + 1,70%-kal
magasabb, mint az országos
átlag, szlovák nyelv 86,88 % +
18,88%-kal magasabb, mint az
országos átlag, magyar nyelv
78,00 % + 14,23%-kal magasabb, mint az országos átlag.

Az iskolai kézilabdacsapat szorosan együttműködik az ŠKP
Bratislava csapatával. Az iskolai bajnokságon a lánycsapat
kerületi 2. helyezést ért el, a
„Sporttal a lelki egészségért”
elnevezésű kerületi versenyben
a 3-4. osztályosok csapata és a
7-9. osztályosok csapata egyaránt 2. helyezést ért el.

Nem pedagógiai alkalmazottak
Titkárnő – gazdasági munkatárs: Muzslay Mónika
Takarítónők: Árva Erzsébet és
Németh Andrea
Féli Szlovák Tanítási Nyelvű
Óvoda
A 2014/2015-ös tanévben 72
beíratott gyermek volt, ebből 35
lány. Két osztályban folyt a
nevelés és a 2015/2016-os tanévben 84 beíratott gyermek
volt, ebből 44 lány. Az óvodában három osztályban folyt a
nevelés.

A 2015-2016-os tanévben 94
diák tanult 8 osztályban, a 3. és Igazgató: Korpášová Beata
4. évfolyam összevont.
Igazgatóhelyettes: Pörsöková
A tantestület 15 pedagógusból Valéria
és 2 napközis nevelőből állt.
Óvónők.: Polláková Ľudmila,
Šimoničová Zuzana, Pörsöková
Osztályfőnökök
Veronika, Schulzová Ľubica,
1.A Simonics Zsuzsanna
Podobeková Iveta, Csenkeyová
2.A Katkó Mária
Oľga
3.A és 4.A Borik Adrianna
Takarítónő: Mózešová Ružena
5.A Oros Éva
6.A Morvay Ildikó
Féli Magyar Tanítási Nyelvű
7.A Horváth Edina
Óvoda
8.A Venchic Roman
A 2014/2015-ös tanévben 23
9.A Macsicza Emőke
beíratott gyermek volt, ebből 13
További pedagógusok
lány, egy osztályban folyt a
Kantár Károly
nevelés. A 2015/16-os tanévben
Kluka Tamás
22 beíratott gyermek volt, ebből
Nagy Gabriella
11 lány, egy osztályban folyt a
Wimmer Károly
nevelés.
Švarda Margit
Igazgató: Méry Irén
Nevelők
Óvónő: Kolláth Zsuzsanna
Nagy Gabriella
Helyettesítő óvónők: Dejo Edit
Mikóczi Erika
és Szalay Mária
Takarítónő: Valacsai Orsolya
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Kultúra
és rendezvények
Az év mindig az iskolai bálokkal valamint a társadalmi szervezetek és egyesületek évzáró
tagsági üléseivel kezdődik.
2015-ben megemlékeztünk a
község első írásos emlékének
765. évfordulójáról.

A gyermekek ünnepélyes névadójára, akik az előző évben
születtek 2016.02.16-án került
sor. A szülők csemetéikkel
érkeztek a kultúrházba, hogy
ott gyermekeik neveit ünnepélyesen bejegyezzék az emlékkönyvbe. Szép programmal
kedveskedtek nekik alapiskoláink tanulói, a szlovák iskolások Mészáros tanító néni és
Mészáros tanító bácsi, a magyar iskolások Katkó tanító

néni felügyelete mellett. A
szülők virágot és kis ajándékot
vihettek haza. 2014-ben falunkban 27 újszülött jött a világra, ebből 7 volt kislány.

www.tomasov.sk

A bőgőtemetésnek nálunk
hagyománya van. Ez farsang
utolsó napján történik. A rendezvényt a községi hivatal
mellett működő kulturális és
ifjúsági bizottság készítette
elő. A hamvazószerda előtti
kedden került rá sor. Jelmezebállal indult a gyermekek számára, este pedig már a felnőttek szórakoztak, amelynek

területen dolgozó és különböző politikai álláspontot képviselő embereket, hogy együttes
erővel tegyenek valamit környezetükért, bolygónk pusztulástól való megmentéséért.
Szalay Blažej vezette
szervezőbizottság 2015.04.1718-án megrendezte a Föld
napját községünkben, a lakossággal és helyi szervezetekkel
– Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Testileg Sérültek Alapszervezete,
Nyugdíjasklub,
Féli Vízimanók, Csemadok,
Barátság
Vadászegyesület,
mindkét alapiskola, 24. Szent
kok neveléséhez. Ezt követően László Cserkészcsapat és a Mi
valamennyiüknek finom ebéd- Félünkért Polgári Tárulás –
del kedveskedtek.
együttműködve: a rendezvénybe 110 lakó kapcsolódott
A Föld Napja, amit április 22

kicsúcsosodása a bőgőtemetés
volt.
Véradások
Az első véradásra március 10én került sor a kultúrházban.
Ezen 43 önkéntes véradó vett
részt. A szeptember 15-ei második véradásra pedig már 59
önkéntes véradó jött el. A helyi Vöröskereszt vezetősége
mindkét alkalomra jó ebéddel

-én ünneplünk, a nagy mértékű környezetszennyezésre kívánja felhívni a figyelmet. A
kezdeményező egy környezetvédelmi aktivista, az Egyesült
Államok Wisconsin államának
szenátora, Gaylord Nelson
volt és 1970 óta ünnepeljük.
Ezen a világnapon a rendezvények célja az, hogy egy
napra összefogják a különböző nézeteket valló, más-más

be. Összesen 85 tonna szelektált hulladékot gyűjtöttek öszsze. Ennek elszállítására a helyi földműves szövetkezet
traktort és sofőrt biztosított,
méghozzá ingyenesen. Mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy tisztább
legyen a környezetünk, hálánkat fejeztük ki és jutalomként
gulyással vendégeltük meg
őket.

és süteményekkel készült.
Tanítónapon a község polgármestere kívánt minden jót a
pedagógusoknak, főleg jó
egészséget és kitartást a diátomasov@tomasov.sk
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A májusfaállításra ápr ilis
utolsó napján került sor. Ezt a
szép szokást a tűzoltók és a
sportolók szervezték meg a
Szent Miklós parkban és a
Matica Slovenská pedig a KisDuna partján.
Anyák napi ünnepséggel készültek a magyar alapiskola
diákjai május első vasárnapján, valamint május második
vasárnapján a szlovák alapiskola tanulói. Mindkét rendezvényen teltház volt a kultúrházban.
A Szentháromság kereszt felszentelésére május 30-án került sor. Ez eléggé elhanyagolt
állapotban volt, és az idősebb
falubeliek, főleg Miklós Margit többször is megemlítette,
hogy restaurálni kellene. 2014
végén ezzel a feladattal Csé- tet 1878-ban állították. A kefalvay Kázmér restaurátor lett reszten Krisztus, az Atya és a
megbízva, aki 2015 áprilisára Szentlélek ábrázolása található. A kereszt alatt magyar fel-

elkészült a munkával.
Szentháromság ünnepén
szentmisére került sor a templomban, ahonnét gyalogosan
vonultak át a restaurált kereszthez, amit Zsidó János
esperesplébános megszentelt.
A Szentháromság kereszwww.tomasov.sk

szlovák alapiskola 947 €, a tes véradókat Szencről és körközségi hivatal 260 €, a ma- nyékéről, amelyre a féli vérgyar alapiskola 200 €, a szlo- adók is meghívást kaptak.
vák alapiskola mellett működő
Arany fokozatú Janskýplakettet kapott: Vargová Klára. Ezüst fokozatú plakettel
jutalmazták: Szabados Máriát,
Račková Luciát és Csehy Róbertet. Bronz plakettet adtak
át: Lipka Františeknek, Lukovičová Katarínának, Kovarik
Viktornak, Pomichal Istvánnak és Razgyel Ottónak.

irat olvasható: „Dicsértessék szülői szövetség 322 € támoa teljes (org.: tejjes) szent Há- gatásából került sor. Összértéromság egy igaz Isten” .
ke 1.729 €.
A közlekedési park az alapiskola udvarán lévő gyermeknap alkalmából 2015.06.01jén lett átadva. Kialakítására a

A féli véradók elismerése
A szlovák Vöröskereszt szenci
terülti egyesülete június 3-án
kitüntette a többszörös önkén-

tomasov@tomasov.sk

Úrnapi körmenet június 4-én
a szentmise után a hívők nagy
részvételével tartottunk. Az
első sátor az elesett hősök emlékművénél volt felállítva. A
menet az Éberhardi úton, a Fő
utcán és Munkások utcáján
vonult tovább egészen a Május 1 utcai kereszteződésig,
ahol a második megálló volt.
A harmadik sátor a kultúrház
előtt, a negyedik pedig a cserkészháznál állt. A négy oltárt
a hívők készítették el és mindegyik más világtáj felé volt
fordítva. A gyermekek az oltáriszentséget tartó pap előtt a
Jézus Krisztus iránt érzett szeretet jeléül virágszirmokat
szórtak, a hívők pedig Istent
dicsérték énekeikkel.
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A Féli Sportklub megnyerte
a Pozsonyi Futballszövetség
kupáját
Nagy győzelmet aratott a féli
felnőtt férfi futballcsapat június 11-én. Rohožník csapatát 3:1-re legyőzte, aminek
köszönhetően elnyerte a kupát. Idézet a Pozsonyi Futballszövetség portáljáról: „
… a nagy hőség ellenére a
meccsnek igen jó színvonala
volt. A győztes féli csapat
lövésekben sokkal hatékonyabb volt. Már az első félidőben jelentős előnyre tettek
szert. Fél kapushiba után adta az első gólt, melyet
Brieška lőtt a kapus mellett a
hálóba. Brányik adta a másik
gólt, parádésan meghelyezett
lövéssel. A harmadik gólt
büntetőrúgásból Repáň szerezte. A szünet után Ro-

hožník megpróbált valamit
kezdeni az eredménnyel,
azonban csupán korrigálni
tudta azt, amikor csaknem 30
méteres bombával Nemec
beállította a 3:1-es végeredményt. Ezzel a győzelemmel
a féli csapat megnyerte a 22.
alkalommal
megrendezett
vándorserleget.”
1. Halászléfőző verseny
A község június 27-én halászléfőző versenyt rendezett, ami különböző rendezvényekkel volt fűszerezve.
Tizenöt csapat nevezett be.

www.tomasov.sk

A jó hangulathoz hozzájárult
a kedvező időjárás is. Nagy
visszhangja volt az asztali
focinak, amit a fiatalok és
korábban születettek is kipróbáltak. A rendezvény
megszervezését
Szalay
Blažej, Méry Máté, Hevler
Róbert és Balogh Imelda önkormányzati képviselők kezdeményezték. A rendezvény
sikeres lebonyolításához sok
lelkes önkéntes is hozzájárult. A rendezvény bevételét
a 24. Szent László Cserkészcsapatnak adományozták.

harmadik nap koncerttel ért Községünk képviseletében
véget a helyi templomban.
Lelkeš Peter vezetésével alakított csoport nevezett a verA Halászi falunap
senyen, amely a féli Halas
2015.08.15-én került meg- nyár gasztrofesztiválon az
rendezésre, ami gulyásfőző- első helyen végzett.
versennyel volt egybekötve.

Az ivánkai fúvószenekar,
Dychovka 11 z Ivanky és a
Szőtttes Kamara Néptáncegyüttes lépett fel július 3-án
a futballstadion színpadán. A
közönség nagy tapssal köszönte meg művészetüket.

A Mórágyi Gránit
Fesztiválra július
31. — augusztus 2.
között 35 fős féli
küldöttség látogatott el. Az első napon barátságos futballmérkőzésre,
este pedig kulturális programra került sor, másnap
gulyásfőzőveseny,
gyermekprogram,
este pedig kulturális műsor várta az
érdeklődőket.
A
tomasov@tomasov.sk
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A falunapok
2015. szeptember 4-6. között
zajlottak a „ Days of European
Citizenship and Our Common
Future“ nevű projekt támogatásával, amit az Európai Unió
finanszírozott az Európa a polgárokért program keretében. A
község erre a rendezvényre
22.000 eurót kapott.

ifjúság legnagyobb örömére
tűzijáték és ezt követően utcabál is volt. A harmadik napon
a helyi templomban szentmisére és orgonakoncertre került
sor. A falunapok a vendégekkel való közös ebéddel végződtek. A jó hangulathoz kétségkívül hozzájárult a kellemes időjárás is.

A falunapokon részt vettek a
testvértelepülések lakosai is,
Magyarországról
Mórágy
és Halászi, Ausztriából Berg,
Csehországból pedig Nová
Lhota küldöttsége.
Az első napon a résztvevők
figyelmüket a történelemre
fordították és az aktuális európai történésekről értekeztek. A
vendégek megérkezésük után
a faluban egy sétát tettek, ami
egy szimbolikus partnerségi
park kialakításával lett egybekötve, valamint népzene mellett faültetésre is sor került.
A második nap a sportversenyek jegyében telt: futballmérkőzés,
gyermekjátékok,
valamint gulyásfőzés is volt,
amit óvodás és alapiskolás
gyermekeink és szomszédos
települések által bemutatott
kultúrműsor kísért. Este az
ismert
énekesnő,
Zuzka
Smatanová adott koncertet. Az
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Tisztelet az időseknek

kal lépett fel a helyi Dunajenka énekegyüttes, az
alapiskolák diákjai és a helyi
magyar cserkészek egyesülete.

Az ünnepélyre október 20án került sor. Alapiskolás
diákok nyitották meg kultúrműsorukkal. A polgármester
beszédében köszönetet mondott az idősebb polgároknak
azért, hogy bekapcsolódtak
a község történéseibe. Ebéd
után nagy sikerrel adta elő
esztrádműsorát Oňová Gizka színésznő.

A Községi Mikulás ezúttal a
falu és az Art Hotel Kastély
közös szervezésben valósult
meg. A község alkalmazottjai 550 csomagot készítettek
el. A gyermekek szüleikkel
együtt a Szent Miklós szo-

A magyar óvoda szülői bálja november 24-én került
megrendezésre. Bevételét az
óvoda gyermekeinek tevékenységére fordították.

zésében valósult meg az asztalitenisz bajnokság a tornateremben. Féli, éberhardi
és vőki versenyzők vettek
részt rajta: 40 felnőtt, ebből
A Féli Tháliára először ok- 3 nő és 12 gyermek.
tóber 4-e és november 22-e
között került sor, Šubík Sta- Eredmények - felnőttek:
nislav vezetése alatt. A kul- 1. hely, Holocsi Peter, Éberhard
túrházban két szlovák és két
2. hely, Cseri Gabriel, Fél
magyar nyelvű amatőr színházi társulat mutatkozott be. 3. hely, Brieška Patrik, Fél
A projekt közös finanszíro- Gyermekek 15 éves korig
zásból valósult meg. Po1. hely, Nyáry Filip, Fél
zsony megye 2500 euróval,
Az adventi koszorú novemFél Község 1000 euróval és 2. hely, Lukovic Tomáš, Fél
ber 25-én készült Szent
a PaTália Malý Dunaj Pol- 3. hely, Cseri Gabriel, Fél
Miklós szobra körül. A koszorút a nyugdíjasklub, a
Testileg
Fogyatékosok
Szervezete, a Csemadok és a
Vöröskereszt tagjai készítették. Zsidó János esperesplébános az első adventi vasárnapon áldotta meg a koszorút.

bor körül gyülekeztek és
utána a menet a kastélyhoz
vonult, ahol kultúrprogram
várta a résztvevőket.
Karácsonyi koncertet szervezett a Csemadok a helyi
római katolikus templomba
december 19-re. A koncerten Vadkerti Imre és barátai
léptek fel.
A The Rockefellas együttes
koncertjére Szilveszter napján került sor a kultúrház
előtt. A Féli Futballklub
gondoskodott a káposztalevesről, a sült kolbászról és a
forralt borról. Nagyon hideg
volt, -10°C hótakaró nélkül.

Az adventi vásár a kultúrház előtt zajlott, ahol a helyi
iskolák és óvodák, a szülőkkel együttműködve, karácsonyfa díszeket, édességeket, teát, puncsot, forralt
bort, valamint saját készítésű adventi koszorúkat is áru- Éjfélkor a község tűzijátéksítottak. Karácsonyi dalok- kal köszöntötte az új évet.

gári Társulás 1500 euróval
járult hozzá a megvalósítá- A Banyabált november
14-én rendezte meg
sához.
először a Vöröskereszt
November 24-én Szalay alapszervezete.
Blažej és Méry Máté önkormányzati képviselők szervewww.tomasov.sk
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Egyházi élet, polgári társulások és egyesületek

Egyházi élet
A Féli Római Katolikus Plébánia egész évben nyújtott
egyaránt szlovák és magyar
nyelven is lelki szolgálatot.
A plébánia vezetője 2002 óta
Zsidó János. December 1-én,
kedden a helyi templomban
angol nyelvű szentmisét celebrált a máltai Elias Vella.
A szentmise után szlovák
nyelvű tolmácsolással előadásra került sor. Elias Vella
közkedvelt szónok és vallási
irodalom-szerző. Rendszeresen látogat Szlovákiába, előadásait és szemináriumait
minden korosztály látogatja.
Több könyv szerzője, amelyek világszerte különbféle
nyelveken jelentek meg, többek közt szlovákul is.

Polgári társulások és
egyesületek

Az önkéntes tűzoltók év közben 15 alkalommal voltak
bevetésen. Ebből 8 esetben
műszaki beavatkozásról volt
szó, főleg közúti baleseteknél. 7 esetben pedig tűzoltásban vettek részt (6-szor a
község kataszterén kívül és
egy alkalommal Fél községben).
Az ÖTE 2015-ös tevékenységének
legnagyobb
hozadéka az ifjúsággal való
közös munka volt. Sikerült
megalapítani az ifjúsági tűzoltócsapatot, amelynek taglétszáma 12 körül mozgott.
Két versenyen vettek részt.
Éberhardon a csapat 2. helyezést, Sárfőn pedig 1. helyezést ért el.
Az ÖTE részt vett a község társadalmi rendezvényeinek szervezésében – májusfaállításon, falunapon, Föld
Napján. Felkérésre tagjai
tűzvédelmi felügyeletet tartottak a társadalmi rendezvényeken, amilyenek például a
bálok, a színházi előadások
stb. Az ÖTE 2015-ben Fél
község költségvetéséből és a
tagdíjakból gazdálkodott.

A Féli Önkéntes Tűzoltóegyesületnek (a továbbiakban csak „ÖTE”) 45 tagja
van, ebből 4 nő. Parancsnoka A Vöröskereszt humánus,
Štrasser Jozef.
pártatlan, független és egyséAz egyesület tevékenysége ges világszervezet. Küldetése
főleg a tűzvédelemre, a mű- segíteni azokon, akiknek vaszaki eszközök karbantartá- lódi segítségre van szüksésára és javítására, a műszaki gük, nemcsak itthon, de külfelszereltség pótlására, vala- földön is. A szervezet fő felmint tagjainak elméleti és adata az önkéntes véradás
gyakorlati kiképzésére irá- biztosítása, a lakosság, főleg
nyul, de bekapcsolódnak a az ifjúság elsősegélynyújtásközség társadalmi és kulturá- ra való tanítása és a termélis rendezvényeinek szerve- szeti katasztrófák esetén
szükséges tevékenységekre
zésébe is.
való nevelése. A helyi VöA Szlovák Köztársaság Bel- röskereszt alapszervezetének
ügyminisztériumának pro- 341 tagja van. A vezetésben
jektje keretében, a község új 15 tag vesz részt. Elnöke
Iveco Daily CAS 15, BL 146 Agócs Diana.
HD rendszámú tűzoltóautót
kapott. Az új gépjárművet az A Nyugdíjasklub tevékenyÖTE tagjainak jelenlétében ségét Fél község tartsa fent.
személyesen a kormány alel- 2015-ben 186 tagja volt.
nöke és belügyminisztere, Tagjai számára kirándulásokat, termálfürdőkbe való láRóbert Kaliňák adta át.

www.tomasov.sk

togatást, gulyás melletti társalgást szervez, de bekapcsolódott a falutakarításba és
más községi rendezvényekbe
is. A vezetőséget 10 tag alkotja, elnöke Méryová Marta.

gyermekek számára napközi
tábort biztosítottak. Gyermek
és felnőtt színházi előadást
valamint karácsonyi templomi koncertet szerveztek.

Mint társadalmi szervezet
bekapcsolódott a község által
A Barátság Vadászegyesület szervezett csaknem minden
1993.12.31-én alakult a féli rendezvénybe.
és a vőki vadászokkal közösen. Fél és Vők kataszteré- A 24. számú Szent László
nek
természetvédelmével cserkészcsapat, Fél
törődnek, ami a vadászterü- 1992.10.10-én alakult, Varletük is. Elnök Juhoš Arpád. sányi Barbara, a Féli Magyar
A Testileg Fogyatékosok Tanítási Nyelvű Alapiskola
Szlovákiai
Szövetségének igazgatójának kezdeménye216. Számű Féli Alapszerve- zésére. 2015-ben a csapatpazete 1993-ban Varga Mária rancsnok Lépes Lívia volt.
kezdeményezésére jött létre, Az egyház tulajdonában lévő
aki az első elnöke is volt az több mint százéves Fél első
egyesületnek. Fő célja tájé- iskola épületét alakították át
koztatni tagságát a szükség- cserkészotthonná. 2015-ben
leteikről és lehetőségeikről nekifogtak az egész épület
és szociális ellátást nyújtani felújításának: falak szigeteléaz érvényes törvényi előírá- se, villanyvezetékek cseréje,
soknak megfelelően. Az év szociális helyiségek kialakísorán kirándulásokat, termál- tása és padlóburkolás. A közfürdőlátogatást, gulyás mel- ség a felújítás alatt tevékenyletti beszélgetést szerveztek ségüket átmenetileg a falu
és bekapcsolódtak a község nyugdíjasotthonának épületéáltal szervezett rendezvé- ben biztosította. Karácsonyra
nyekbe is, részt vettek a fa- a Padlás c. színházi előadáslutakarításban és a Szent sal készültek, amivel nagy
Miklós szobor körüli adventi sikert arattak.
koszorú készítésében. 2015- A szülői szövetségek (szám
ben 86 tagja volt. A vezető- szerint négy), mindkét alapség 8 tagból állt. Elnök Špa- iskolában és óvodában kiváleková Terézia.
lóan működtek. TevékenyséA Csemadok, melynek alap- gük hagyományosan magas
szervezete Félben is műkö- színvonalú volt. Aktívan
dik, egy magyar társadalmi hozzájárultak oktatási intézés kulturális szövetség, mely ményeink iskolai és iskolán
magyar nyelvű rendezvénye- kívüli tevékenységéhez és
ket szervez és bekapcsolódik segítették a nehéz szociális
a Csemadok területi választ- körülmények közül származó
mánya és városi bizottsága diákokat.
által szervezett rendezvé- A Mi Félünkért Polgári
nyekbe. 2015-ben 436 tagja Társulás (Pre Náš Tomášov)
volt. Vezetősége 13 tagú. tisztújító közgyűlésére 2015.
Elnöke Farkas Mária. 2015- január 18-án került sor. Az
ben Zenés estet szerveztek, SZK Belügyminisztériuma
aminek nagy sikere volt. De 2014. december 23-án jekirándulást szerveztek Pécs- gyezte be a társulást. Elnöke
re, Mórágyra, a budapesti Tóthová Katarína.
karácsonyi vásárba is. A magyar anyanyelvű 7-15 éves
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ünnepe után lehűlés következett. A hó január végén érkezett
A futballnak Félben nagy ha- meg, hófúvásokkal és közlekegyománya van. A Féli Sport- dési fennakadásokkal.
klub 1930-ban alakult, amikor a
sportimádók Goda Ferenccel és A tavaszi hónapokban egymást
Erdősi Imrével az élükön meg- váltotta a felmelegedés és a lealakították. 2015-ben megemlé- hűlés, 10°C hőmérsékletkülönbkeztek a helyi sportklub meg- ségekkel. A márciusi napfényes
alakulásának 85. évfordulójáról. időszakot áprilisban havazás
A klub jelenlegi elnöke Nagy váltotta fel és a kinyílt tulipánoAlexander, aki 2000 óta tölti be kat és nárciszokat belepte a hó.
Május elején napos időjárás
e tisztségét.
volt, de a hónap közepén 5°C-ra
Az 1989-es törvényi változások hűlt le a levegő és hideg szél
értelmében az egyesületeknek, fújt.
kluboknak nyilvántartásba kellett vetetniük magukat és a Féli Június elején hőség kezdődött, a
Sportklub 1991. november 22- hónap közepén 35°C volt. Utátől tett ennek eleget. Akkori na hirtelen 18°C-ra hűlt le a
elnöke Nagy József volt (16 hőmérséklet. Egymást váltotta a
évig), aki 2015. október 13-án, felmelegedés és a lehűlés.
76 évesen elhunyt.
Július első hétvégéje trópusi,
A Féli Sportklub három futball- 34°C-os volt, majd lehűlés következett. Július közepén érkecsapatból állt.
zett a második hőhullám 38°CA férfi A csapat a megyei 3. ot is elérő hőmérsékletekkel.
ligában szerepelt – edző Jakim Július utolsó hetében lehűlt az
Maroš volt. A 2014/2015-ös idő és esett.
szezonban a 10. helyen végzett,
az őszi szezonban a 7. helyen. Augusztus első hete ismét a
trópusi hőség és trópusi éjszaAz ifjúsági csapatot Bertók Mi- kák jegyében telt, amikor éjszaroslav edzette. A diákcsapat ka sem csökkent 20°C alá a hőNagy Norbert és Szalay Blažej mérséklet. Ez a helyzet auguszvezetése mellett működött.
tus közepéig tartott és a Szlovák
A Féli Sportklubon belül műkö- Hidrometeorológiai Intézet hődik a Sakkszakosztály is Mózes ségriadót rendelt el.
Gabriel
vezetésével.
A Szeptember elején lehűlés kö2014/2015 versenyévet április- vetkezett be, de a hónap közeban fejezték be. A féli csapat 11 pén visszatért a nyári idő, a hőrésztvevő közül a 6. helyen vég- mérő higanyszála egészen 32°C
zett. A csapat a következő játé- -ig emelkedett, az éjszakák
kosokból állt: Mózes Gabriel, azonban már hűvösebbek volValacsay Roman, Mihalik Kris- tak.
tian, Kozmér Jozef, Kővári Zoltán és ősszel két új tagot re- Október elején szép napos idő
gisztráltak: Mózes Andrejt és volt 20°C-os hőmérsékletekkel.
Petrek Dominikot. Az új sze- Megérkezett a vénasszonyok
zonban az év végén a negyedik nyara és utána hűvös, esős napok következtek. Október véhelyen végeztek.
gén visszatért a vénasszonyok
Időjárás
nyara – még mindenszentek
Január a pluszos hőmérsékeltek ünnepén is szélcsendes, napos
jegyében telt. Háromkirályok idő volt. Az első novemberi hét
Fél község kiadványa
„Fél - Tomášov község krónikája 2015“
Kiadja: Fél Község
Május 1. utca 5, 900 44 Fél
Szerkesztőség: Pomichal István, polgármester
Vargová Klára, krónikás
Rablanská Agneša,
Csenkeyová Monika,
Brogyányi Júlia
Nyelvi mutációk: szlovák, magyar
Példányszám: 1 100 drb

a tavaszra emlékeztetett 18°Cos hőmérsékletével. A hónap
végén azonban már napközben
is csak 2°C volt. Karácsony tájékán lehűlés jött, szentestén
nulla fokos volt a hőmérséklet,
hótakaró nélkül.
Erősebb fagy szilveszterre érkezett, amikor éjjel -10°C-ra hűlt
a levegő. Az év végéig nem
havazott.

Rendkívüli események
2015. november 26-án 00:30
órakor tűz ütött ki a helyi földműves szövetkezet udvarán:
kigyulladt a szénatároló. Összesen 80 tonna széna és szalma
vált a lángok martalékává. Az
oltásban segített a Féli ÖTE is.

2015.12.16-án súlyos közlekedési baleset történt a Béke utca
és a Nagymagyari út kereszteződésénél az autóbuszmegállónál. A baleset nem sokkal 19:00
óra után történt. Egy kamion a
főúton Éberhard felől érkezett,
amikor a mellékútról érkező
gépkocsi női vezetője nem adott
előnyt. A kamionsofőr már nem
tudta megakadályozni az ütközést, belehajtott az autóba, majd
egyenesen belerepült az óvoda
raktárépületébe. A kamion a
romok közé szorult, és eltávolítása közben az épület összedőlt.
A személykocsi vezetője lábtörést szenvedett. A községi épületben keletkezett kár mértéke
16 000 euró volt.

INGYENES

Fotó: K. Méry, H. Simonics, I. Pomichal, K. Vargová, Archív obce Tomášov

www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk

02/45 958 130

18

