zima 2008
Vianoce
Vianoce sú najkrajšími a
najdojímavejšími sviatkami
roka. Ich krásu vo veľkej
miere stupňuje aj dlhodobá
príprava na ne. Toto obdobie sa nazýva advent, jeho
symbolom je adventný veniec. Každú nedeľu zapálime o jednu sviečku viac a
keď sa rozsvieti aj tá štvrtá,
tak sú už Vianoce veľmi
blízko. Uvedomme si, že iba
ten môže mať pekné Vianoce, kto sa na ne náležite
pripravil: kto si svoje srdce
a dušu počas adventu očistil
od hriechov a zlozvykov,
kto sa s každým zmieril a
každému odpustil. Dlhé decembrové večery by nemali
slúžiť iba na sledovanie televíznych programov, ale aj
na vianočnú prípravu.
Vianočným darčekom sa
teší každý. Zvážme teda,
či by sme nemohli našich
blízkych prekvapiť nie
komerčným tovarom, ale
nejakou vlastnoručne vyrobenou
pozornosťou.
Takýto darček, nech by
bol hocijako skromný, by
v oveľa väčšej miere vyjadroval našu lásku, pretože
by bolo do neho vložené aj
naše srdce. Povzbuďme aj
naše deti, vnukov a vnúčatá,
aby pouvažovali o takomto

neobvyklom prekvapení pre
svoju rodinu. Štedrý večer
nech je skutočným sviatkom! Slávnostnú atmosféru môžeme vystupňovať aj
tým, že si pripravíme krátke
literárne pásmo. Naučíme
sa pár pekných vianočných
básní, poviedok, príbehov a
kolied a prednesieme ich po
večeri pri stromčeku.
Pripravujme sa teda na
Vianoce, umožnime Jezuliatku, aby naplnil naše
srdce pokojom, láskou a
požehnaním. Z vianočnej
radosti sa netešme len
my, ale snažme sa s ňou
podeliť aj s inými. Nezabudnime na starých,
chorých a osamelých ľudí
v našom okolí. Snažme sa
im pomôcť, priniesť trochu
radosti do ich života! Láska
je vynaliezavá. Určite nájdeme spôsob na to, aby sme
priniesli do ich života svetlo
a lásku. Vianočnú radosť
budeme môcť prežiť každý
deň v roku, ak každý deň
pomôžeme aspoň jednému
človeku.
Všetkým Vám prajem radostné a pokojné Vianoce
a v novom roku hojnosť
Božích požehnaní.
Ján Zsidó, farár

2008. tél
Karácsony
Az év legszebb és leghangulatosabb ünnepe a karácsony. Szépségét az is növeli, hogy hosszú időn keresztül készülünk rá. Ezt az
időszakot hívjuk adventnak, jele az adventi koszorú. Minden vasárnap egy
gyertyával többet gyújtunk
meg, és mikor már a negyedik is világít, már közel
van karácsony. Csak annak
lehet szép karácsonya, aki
felkészült rá, aki advent
folyamán szívét és lelkét
megtisztította a bűnöktől,
rossz szokásoktól, megbékélt mindenkivel, megbocsájtott mindenkinek. A decemberi estét hosszúk, ne
csak tévénézéssel töltsük el,
hanem a karácsonyra való
készülődéssel is.
Mindenki szeret karácsonykor ajándékot kapni, hát lepjük meg szeretteinket olyan ajándékkal,
amelyet nem az üzletben
veszünk, hanem saját magunk készítünk. Bármilyen
kis ajándék is jobban kifejezi szeretetünket, mert
ebben benne van a szívünk
is. Buzdítsuk gyermekeinket, unokáinkat, hogy ilyen
ajándékkal kedveskedjenek
családtagjaiknak! A Szenteste legyen valóban ünnep.

Tegyük szebbé azáltal is,
hogy készítünk egy kis irodalmi műsort. Megtanulunk
egy-két szép karácsonyi
verset, éneket, elbeszélést,
történetet, s azt este a
karácsonyfánál előadjuk.
Hogyan örülnének a szülők,
nagyszülők, ha a gyerekek
ilyen ajándékkal lepnék
meg őket karácsony este!
Készüljünk a karácsonyra,
engedjük, hogy a kis Jézus
eltöltse szívünket békével,
szeretettel, áldással. Karácsony örömét ne tartsuk meg
magunknak, hanem oszszuk meg másokkal. Vegyük
észre a környezetünkben
élő idős, beteg, magányos
embereket.
Iparkodjunk
segíteni rajtuk, próbáljunk
örömet hozni az ő életükbe.
A szeretetet leleményes.
Meg fogjuk találni a módját, hogy fényt és szeretetet hozzunk az ő életükbe.
Az év minden napján átélhetjük karácsony örömét,
ha naponta legalább egy
emberen segítünk, egy embert megvigasztalunk.
Mindenkinek szép és boldog karácsonyt kívánok,
az újévben pedig a Jóisten
áldását.
Zsidó János plébános

Občanom našej obce prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
Obecný úrad Tomášov
Áldásokban gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk
községünk lakosainak!
A féli önkormányzat
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Átadtuk a bérházat
2008. december 1-je emlékezetes nap lesz négy
féli családnak. Zachar, Urbaník, Mráz és Kazimírék
ezen a napon átvehették
Marian Janušek építési és
régiófejlesztési minisztertől
új bérlakásaik kulcsait. Szalay József polgármester elmondta: a minisztert azért
hívták meg az ünnepélyes
átadásra, mert az építkezés
folyamán ő személyesen is
falazott a kőművesekkel.
A miniszter akkor ezzel a gesztussal a tanuló
ifjúságot akarta megnyerni
az építkezési szakmának.
„Sajnos az ács, kőműves,
villanyszerelő
szakmák
nem vonzóak a fiataloknak,
pedig építkezés mindig lesz“
– tette hozzá a polgármester.
Az átadott lakások 80 négyzetméter
területűek,
három szobával, konyhával,
fürdőszobával. A másik

bérház, mely a községben
szintén ezekben a hónapokban épül, kilenclakásos lesz
(három-, kettő- és egyszobás lakásokkal). A másik
ház a tervek szerint a jövő
év első felében készül el.
Az önkormányzat szigorú
szabályainak köszönhetően
a község annak ellenére,
hogy csak 20 km-re fekszik Pozsonytól, nem vált a
pozsonyi betelepülők Mekkájává, a főváros szatellittelepülésévé. A bérlakások
építésével is a helyi lakosok lakásigényeit kívánta
kielégíteni a falu vezetése.
A helyi képviselőtestület
döntése alapján a község
csak a Félben állandó lakhellyel rendelkező személyeknek juttathat lakást. Az
Állami Lakásépítési Alap
25%-al támogatta a bérház
felépítését. (ú)
megjelent az Új Szó
decemberi számában

Apu, beköltözünk?
Ocko, môžeme sa nasťahovať?

Odovzdali sme
nájomné byty
Prvý december 2008 bude
nezabudnuteľným
dňom
pre štyri tomášovské rodiny. Kľúče od nových nájomných bytov si v tento deň
rodiny Zacharová, Urbaníková, Mrázová a Kazimírová
prebrali z rúk ministra
výstavby a regionálneho
rozvoja Mariána Januška.
Starosta obce Jozef Szalay vyhlásil: „Pána ministra
sme pozvali na slávnostnú
kolaudáciu, pretože sa osobne zapojil do murárskych
prác počas výstavby.” Minister chcel týmto gestom
prilákať mladých k stavbárskemu remeslu. „Žiaľ, povolania ako tesár, murár, elektrikár nie sú pre mladých
príťažlivé napriek tomu, že
stavať sa vždy bude,” doplnil starosta obce.
Kolaudované byty majú
rozlohu 80 m2, tri izby,
kuchyňu a kúpeľňu. Druhý

nájomný dom, ktorý sa v
našej obci stavia v týchto
mesiacoch, bude mať deväť
bytov (troj-, dvoj- a jednoizbové). Tento dom by
mal byť dokončený v prvej
polovici budúceho roka.
Vďaka prísnym kritériám
obecného
zastupiteľstva
sa obec napriek tomu, že
leží iba 20 km od Bratislavy, nestala Mekkou bratislavských prisťahovalcov.
Stavbou nájomných domov chcelo vedenie obce
riešiť bytové požiadavky
svojich spoluobčanov. Na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva mohli
byť byty priradené výlučne
občanom s trvalým pobytom v Tomášove. Stavbu
nájomného domu z 25%
dotoval Štátny fond rozvoja
bývania. (ú)
článok bol uverejnený
v denníku Új Szó

Az átadáson a miniszter is részt vett.
Slávnostnej kolaudácie sa zúčastnil aj minister.
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Hatvan év
Az 1948-as esztendő a
elgtragikusabbak egyikeként íródott be községünk
történetébe.
Ezen
az
éven az államapparátus
önkényének
következtében többtucat őslakos
féli családot telepítettek ki
Magyarország déli részére
– többségüket Baranya
megyébe –, helyükre pedig
magyarországi
telepesek
érkeztek. Ám míg ez utóbbiak dönthettek, hogy jönnek-e vagy maradnak, addig
a félieknek nem volt választásuk. Egyikük sem akarta
elhagyni szülőföldjét, de
menniük kellett. Egyetlen
bűnük az volt, hogy az „ellenséges nemzet” tagjai
voltak és így bűncselekmény
híján is kollektív büntetés
érte őket. A kitelepítettek
hosszú napokon keresztül utaztak új otthonukba,
amely teljesen más volt,
mint a hátrahagyott alföldi
táj.
Családok szakadtak szét,
szerelmek és jegyességek
váltak be nem valósultakká. Nem egy esetben a
testvérek, szülők és gyermekek éveken keresztül
nem látták egymást viszont,
férj és feleség egymástól
400 km távolságra lett eltemetve.
Szeptember 13-án, egy napsütéses szombati napon
féliek és Magyarországra
szakadt egykor féliek emlékeztek a 60 évvel ezelőtti
tragikus
eseményekre.
A templomban közösen
mondott szentmisét a féli
plébános és egy Félből
kitelepített család pap fia,
majd az Isten házának
falán lelepleztük a kitelepített családok neveit
megörökítő emléktáblát és
a résztvevők elhelyezhették koszorúikat az évekkel
ezelőtt a templom falában
álló néma kopjafánál. A
magyarországi
vendégek
ezután a kultúrházban a
község meghívására ebéden
vettek részt. (kf)

Uplynulo 60 rokov
od obecnej tragédie
Dejiny každej obce majú
svoje svetlé i tienisté
stránky. A raz za čas sa
vyskytne aj nejaká tragédia.
Stáva sa, že pohromy nenaplánuje matka príroda, ale
ľudia. Svojou lakomosťou a
nenávisťou.
Rok 1948 sa zapísal do dejín Tomášova čiernymi písmenami. V tomto roku muselo nútene opustiť svoje domovy niekoľko desiatok
rodín, ktorých jedinou vinou
bolo, že sa nenarodili so (aktuálne) „správnou“ národnosťou. Keďže vtedajšia
štátna moc nedostala povolenie od veľmocí na
jednostrannú
deportáciu
maďarského obyvateľstva,
trvala na tzv. výmene
obyvateľstva. Kým však
občania Maďarskej republiky, hlásiaci sa k slovenskej
národnosti si mohli vybrať, či
odídu alebo ostanú, občania
Československej republiky
takú možnosť nemali. Inak
sa ani nedalo, lebo nikto
by sa nehlásil na opustenie
domoviny. Nútená výme-

na obyvateľstva rozdelila
celé rodiny, nádejné lásky
a vzťahy. Následne deti
dlhé roky nevideli svojich
rodičov a starých rodičov,
svojich
vysťahovaných
súrodencov. V nejednom
prípade sú hroby matky a
otca vzdialené od seba až na
400 kilometrov.
13. septembra, v jednu slnečnú sobotu si
tomášovčania a kedysi do
Maďarska
vysťahovaní
Tomášovčania
pripomenuli
tragické
udalosti
spred 60 rokov. Slávnostnú svätú omšu celebrovali
tomášovský pán farár spolu
s kňazom, ktorý je synom
niekdajšej
vysťahovanej
rodiny. Na kostole sme
odhalili pamätnú tabuľu
s menami vysťahovaných
rodín. Zúčastnení mohli
položiť vence pred pamätný
stĺp, ktorý mnoho rokov
pripomínal tragické udalosti. Hostia z Maďarska boli na
záver stretnutia pozvaní na
slávnostný obed do miestneho kultúrneho domu.

Megéri emlékezni?

Valószínűleg sokakban
felmerült már a kérdés:
mire jó az emlékezés,
kinek jó nyalogatni a régi
sebeket? Hagyni kéne a
fenébe, a jövőre kell gondolni! Mindez igaz is lenne,
hacsak a történelem nem
tanított volna meg minket
már számtalanszor arra,
hogy emlékezés és a múlt
tisztelete nélkül csupán
céltalan lődörgéssé válik a
nagy jövőkeresés.
A nagy kultúrnemzeteket
nem az teszi naggyá, hogy
„nagyvonalúan” megfeledkeznek múltjukról. Nagyvonalúan megbocsátani
kell tudni, de felejteni
sosem. A felejtés nem ismer nagyvonalúságot!
Régóta ismert tény,
hogy aki nincs tisztában
múltjával, annak megismétlésére van kárhoztatva. S ugyanúgy, ahogy
családi körben megüljük
a nagyi születésnapját,
megemlékezünk egymás
névnapjáról és együtt szomorkodunk a halálhírek
hallottán, ugyanúgy oda
kell figyelnünk közösségi
eseményeinkre, évfordulóinkra is. Eszünkbe
sem jutna megfeledkezni
szüleink, nagyszüleink 60.
vagy 70. születésnapjáról.
Ugyanilyen természetesnek kell lennie annak, ha
megemlékezünk a falunk
lakóit ért tragédia kerek
évfordulójáról. Többet
között azért is, mert mindez szinte mindegyik régi
féli családot érintette...
A megemlékezés nem
jelent egyet a vádaskodással. Egy-egy szomorú
évforduló megülése nem
a hőzöngésről, a nagyotmondó utálatról kellene,
hogy szóljon. Az akkori
döntnökök már nem élnek,
és az áldozatokból is már
egyre kevesebben vannak köztünk. Az ilyen
megemlékezések arra jók,
hogy tudatosítsuk, egy
közösség része vagyunk.
Tudatosítanunk kell, mi
köt minket össze, és miben
kell megmaradnunk.
Emberségben, magyarságban. A kettő nem zárja ki
egymást. Minket viszont
csak erősíthet. (MSz)
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Nalejme si čistej vody!
V zmysle zákona č. 50/1976
Zb. ods. 2b, §11 pre obce
nad 2000 obyvateľov je
potrebné vypracovať koncept riešenia Územného
plánu (ďalej len „ÚP“).
Nakoľko obec Tomášov
patrí do tejto kategórie,
v roku 2002 sme začali
napĺňať literu zákona. Po
takmer dvojročnej príprave
Obecné zastupiteľstvo v
júli 2004 schválilo ÚP obce
Tomášov. Časový horizont
sa predpokladal na obdobie do roku 2020 a bol rozdelený do dvoch etáp, s
prvou etapou do roku 2010.
Pritom ÚP obce Tomášov
musí rešpektovať ÚP Bratislavského kraja.
Pri plánovaní bol určený
aj vývoj počtu obyvateľov
obce Tomášov. Podľa prieskumu nárast obyvateľstva
za 100 rokov (r. 1891 –
1991) mal predstavovať 851
obyvateľov. V období 1970
– 1980 bol nárast 117 ľudí, v
ďalšom desaťročnom období klesol počet obyvateľov o
119.
Pri predpokladanom vývoji obyvateľstva do roku
2020 sme brali do úvahy
minulosť, ale aj stabilizáciu
počtu občanov. V žiadnom
prípade sme nechceli zmenu
charakteru vidieckej obce.
Výhľadový nárast počtu
obyvateľov obce pre navrhované obdobie do roku
2020 bol formulovaný
nasledovne: podľa rozvojových plôch a lokalít pre
bývanie výstavba cca. 200
domov, čo predstavuje cca.
600 obyvateľov.
Pri určovaní pozemkov na
výstavbu sme vychádzali
z uvedených kritérií a zo
žiadostí občanov o zaradení
ich pozemkov do ÚP. Obec
nemá žiadne pozemky na
výstavbu. Podľa štátnych
orgánov bolo treba určovať
pozemky na výstavbu, ktoré
sú podľa možnosti blízko k
centru obce – t. j. zbytočne
neísť smerom von na ornú
pôdu. Na výstavbu boli
určené nasledovné lokality:

medzi
Malinovskou
a
Bratislavskou ul., vedľa
Školskej a Agátovej/Hlavnej, pokračovanie Pestovateľskej, medzi Alžbetinskou
a závl. kanálom, „trojuholník“
Záhradnícka,
Svätej Trojice a pri Lesnej.
Na mape sú tieto územia
označené číslom „1“.
Na týchto lokalitách je
možno postaviť cca. 120 domov. Okrem týchto pozemkov určených na výstavbu
v samotnej obci (tzv. intraviláne) je „rezerva“ odhadom 30 – 35 stavebných
parciel. Samospráva obce
pred štyrmi rokmi (alebo
čiastočne postupne) súhlasila s výstavbou RD na
týchto parcelách. Samozrejme vlastníci majú vypracovať štúdiu výstavby vrátane technickej vybavenosti.
Toho času je rozbehnutá výstavba len na Lesnej a vedľa Školskej ulice. Teda nie je pravdou,
že vedenie obce nedovolí výstavbu. Úmyselne
nepíšem mená vlastníkov
pozemkov určených na
výstavbu. Kým to nebolo
schválené, naháňali nás a
teraz vyčkávajú. Ide azda o
špekulácie?
V tomto období dokončujeme 1. dodatok k ÚP obce
Tomášov, kde v časti obce
Osada, Doma a Mákoj budú
určené ďalšie pozemky na
výstavbu. Na mape sú tieto
územia označené číslom „2“.
Žiadosti vlastníkov pôdy
určených na výstavbu sú na
90% naplnené. Žiadosti,
ktoré neboli schválené, nezapadajú do určených zón.
Pritom všetkom musíme
mať pred sebou parametre
kapacít čističky odpadových
vôd, verejného vodovodu
a cestných sietí (hlavne do
a z Bratislavy). Majitelia
pozemkov na to nemyslia
– nech to rieši obec, ale pri
takomto „boome“ výstavby
treba mať aj takéto veci na
zreteli.
Jozef Szalay, starosta obce

Tiszta vizet a pohárba!
Az 1976. évi 50. törvény
értelmében a 2000 lakosnál népesebb községeknek
településrendezési tervet
(a
továbbiakban
TRT,
szlovákul: územný plán)
kell kidolgozniuk. Mivel Fél
ebbe a kategóriába tartozik,
2002-ben nekiláttunk a terv
elkészítésének. Több mint
két éves előkészítés után a
községi
képviselőtestület
2004. júliusában hagyta
jóvá Fél TRT-jét. A terv
2020-ig szól és két szakaszra volt osztva: az első
fázis 2010-ben ér véget.
Az adott kritériumok és
a helyi képviselőtestület
döntése alapján a TRT a lakosság számának alakulását
is tervbe vette. Felmérések
alapján 1891 és 1991 alatt
851-el nőtt Fél lakóinak
száma. 1970 és 1980 között
117 volt a növekmény, 1981
és 1990 között viszont
119-el csökkent a lakosok száma. A feltételezett
lakosságszám-változás
betervezésekor figyelembe
vettük mindezeket a mutatókat. Stabilizálni kívántuk a népességszámot, ugyanakkor semmiképpen sem
szeretnénk, ha megváltozna
a község vidékies jellege. A
tervezett lakosságszám-változás 2020-ig a következő:
a fejleszthető és beépíthető
területek mértékét számítva
kb. 200 ház, azaz 600 lakossal többel számolunk 12 év
múlva.
A beépíthető területek megállapításánál a fent leírt dokumentumokban lefektett
kritériumokból és a lakosok igényeiből indultunk
ki. A községnek nincs saját,
beépíthető ingatlanja. Az
érvényes törvényi és rendeleti megkötések alapján olyan parcellákat jelölhettünk
meg beépíthetőként, amelyek lehetőség szerint közel
fekszenek a faluközponthoz
– tehát fölöslegesen nem
jelöltünk ki távoli, nehezen
megközelíthető területeket,
szántóföldeket. Beépítésre
a következő zónákat állapí-

tottuk meg: az Éberhardi
és Pozsonyi utcák közötti,
az Iskola utca és Templomsor melletti, a Termesztő
(Pestovateľská)
utca
folytatása, az Erzsébet utca
és a kanális közötti, valamint
a Kertész, Szentháromság és
Erdei utca közötti háromszög. Ezeket a térképen 1-es
számmal jelöltük meg.
Ezekben a zónákban kb.
120 házat lehet felépíteni. Ezeken felül a község
belterületén kb. 30 – 35
beépítehtő státuszú parcella
van még. A község az elmúlt
négy évben ezeken a telkeken
engedélyezte az építkezést
– természetesen azzal,
hogy a tulajdonosoknak
kell kidolgozniuk a kapcsolódó tervdokumentációt,
beleértve a leendő ház
közművesítésének
dokumentációját is. Tehát nem
igaz, hogy a község vezetése
akadályozza az építkezést.
Szándékosan nem írom ide
a beépíthető üres parcellák
tulajdonosainak neveit –
ameddig nem volt jóváhagyva a telek beépíthetősége,
szinte „kergettek” minket,
most viszont várnak. Talán
spekulatív szándékkal?
Ezekben a hetekben fejezzük be a TRT-hez írt első
kiegészítést, amely szerint
a község Oszada, Doma és
Mákó részeiben újabb parcellák válnak beépíthetővé.
A térképen 2-essel jelöltük
ezeket a területeket. Jelenleg az építési engedélyt
kérők 90%-a sikerrel járt,
csak azok kaptak elutasító
választ, akik telkei a fentebb
leírt zónákon kívül esnek.
Mindezek mellett pedig figyelembe kell venni a szenynyvíztisztító állomás és
a vízvezeték kapacitását,
valamint
az
úthálózat
– elsősorban a Pozsonyba
vezető út – kapacitását is.
Az ingatlanok tulajdonosait
ez nem érdekli: „törődjön
vele a község”. Ám ilyen
építkezési láz mellett ezt is
figyelembe kell venni.
Szalay József polgármester

5

6
Rajtunk is múlik!
Együttélés, közérdek, közterület - ezek a kifejezések
gyakran elhangzanak mindennapi beszélgetések közben. Ennek ellenére úgy
érezzük, mintha kevésbé
lennének fontosnak számunkra. Pedig a mindennapi életben egymásra
vagyunk utalva, még ha
kellően nem is tudatosítjuk.
A demokrácia beköszöntével újabb kihivásokkal
kerültünk szembe. Úgy látszik nem kaptunk megfelelő
útbaigazítást
a
fejlett
demokráciában élő társadalmaktól.
Demokráciában
mindenünk meglehet, amit
akarunk, de csak annyit kapunk, amennyit megérdemlünk.
Az önzőség az együttélés
legnagyobb akadálya. A
közös értékekhez való viszony a társadalmi kultúra
egyik barométere. Egy fejlett társadalomban a polgár
közügyekhez való hozzáálása nem lehet közömbös.
Az
elmúlt
tíz
évben
községünk nagy fejlődésen
ment keresztül. A közterületek és középületek
felújítása
kellemesebbé varázsolta közvetlen
környezetünket,
melyek mindenki számára
hozzáférhetők és mindenki
szolgálatában állnak. Természetesen minden köz-

területnek megvan a maga
rendeltetése, vagyis, hogy
milyen célt szolgál. Ezt illik
betartani, mert közös vagyonról van szó és közérdeket
szolgál.
Meg
vagyok
győződve arról, hogy a többség véleménye is ez.
Ennek ellenére vannak
köztünk olyanok is akik ezt
nem így gondolják. Korunk
egyik rákfenéje a garázdaság, amely sajnos minket sem kerül el. Ez főleg
a közterületek és tárgyak
rongálásában
nyilvánul
meg, mint a buszmegálók,
útjelzőtáblák, virágtartók
és közterületi padok.
Ez a viselkedési forma főleg
az alkohol mámorában úszó
egyes fiatalokra jellemző,
akik csoportokban végighangoskodva az utcát,
egymást múlják felül abban, hogy ki tud nagyobb
kárt tenni a közvagyonban. Közben zavarják a
békésen pihenő polgárok
nyugalmát, akiknek kijár a
nyugodt pihenés. Rajtunk,
mindnyájunkon is múlik,
hogy közös erővel leleplezzük, felelőségre vonhassuk
ezeket a felelőtlen személyeket! Mindnyájunk érdeke,
hogy közös környezetünk
állagát megőrizzük gyermekeink és a további generációk számára.
Lépes László

Spoločnými silami...
Spolunažívanie,
verejný
záujem, verejné priestranstvá
- výrazy, ktoré v
dnešnej dobe často
rezonujú na rôznych verejných debatách. Napriek
tomu sa nám zdá, akoby
boli cudzie a menej dôležité
pre nás. Veď sme stále odkázaní jeden na druhého,
len si to neuvedomujeme
dostatočne. Túžili sme po
demokracii, ale nevedeli
sme, čo nás čaká. Hovorí sa,
že poriadok bez demokracie
je diktatúra, demokracia
bez poriadku je holubník.
V demokracii síce môžeme
mať všetko čo chceme, dostaneme však iba to, čo si
zaslúžime.
Egoizmus je najväčším
nepriateľom
spolužitia.
Vzťah k cudziemu a
spoločnému majetku je
určitým
ukazovateľom
spoločenskej kultúry.
Posledných desať rokov
sa v našej obci veľa vybudovalo. Verejné priestranstvo je priestor, ktorý slúži
všetkým obyvateľom obce,
je im verejne prístupný
a dostupný. Na týchto
priestranstvách je zakázaná
činnosť, ktorá nie je v súlade
s ich určením. V priestore
cintorína, kostola, pamätníkov, sôch umiestnených
v obci, okrem dodržiavania
čistoty, poriadku – sa žiada

aj dodržiavanie kľudu, ako
si to vyžaduje ich pietny a
sakrálny charakter. Preto
by sme mali mať kladný
vzťah k nášmu prostrediu.
Sami svojím správaním k
tomu musíme výrazným
spôsobom prispieť tým,
že nebudeme ničiť majetok, zariadenia obce. Som
presvedčený, že väčšina z
nás má rovnaký názor.
Napriek tomu sú medzi
nami, ktorí taký kladný
vzťah k svojmu prostrediu
nemajú. Jedným z prejavov dnešnej doby, ktorý
nám znepríjemňuje život
je vandalizmus. Prejavuje
sa hlavne ničením verejného majetku, lavičiek a
kvetináčov, autobusových
zastávok,
pomaľovaním
verejných budov, poškodením dopravných značiek a
pod. Tento prejav správania
sa objavuje u mladých ľudí
obyčajne po požití alkoholu alebo iných omamných
látok. Mladí vandali sa
zoskupujú do rovesníckych
skupín, kde sa jeden pred
druhým predvádzajú a predbiehajú v záškodníctve. Je
aj na nás, aby sme spoločne
odhalili týchto vandalov.
Musí byť naším spoločným
záujmom, aby sme nami vybudové hodnoty zachovali
aj pre ďalšie generácie.
Ladislav Lépes

Deň eura na našej skole
To, že euro zavládne v našej
krajine už vie aj malé dieťa.
Všetci vieme, že sa tak stane
1.1.2009. Euro zavládlo na
našej škole už v septembri.
Presnejšie 24.9.2008. Pýtate sa, ako je to možné? Jednoducho! Zorganizovali sme
si Deň eura na našej škole.
Fantázii sa medze nekládli.
Bol to deň plný prekvapení. Veď koho by napadlo,
že sa na našej škole bude
vyučovať taliančina a variť
špagety. Ale pekne poporiadku. Určite by ste sa dobre

cítili v 5.A, kde sa
vyrábala
vlajka
Európskej únie.
Bola tam príjemná pracovná atmosféra. Trieda
5.B
pripravila
pochúťky
talianskej
kuchyne. Pizzu, lazane a
špagety rozvoniavali po
celej škole.
Dospelí sa
mohli občerstviť kávičkou.
Šiestaci
pripravili
informácie o Rakúsku. Premietali náučný film o zoologickej záhrade Schönbrunn.

Ôsmaci sa nechali
inšpirovať talianskou kuchyňou.
Špagety,
ktoré
im pripravili v
školskej
jedálni, podávali s
lahodnými
talianskymi
omáčkami. Triedu zmenili
na taliansku reštauráciu
a občerstvili každého, kto
mal chuť. Deviataci taktiež
upútali zaujímavou aktivitou. Vo svojej triede
vyučovali taliančinu. Mnohí žiaci sa v tomto jazyku

naučili počítať do 10. Ani
siedmaci nezaháľali. Triedu
premenili na Eurobanku, v
ktorej ste si mohli vybaviť
úver, pôžičku a pozrieť si
výstavku euro mincí. Bolo to
veľmi zaujímavé a poučné.
Niektorí ľudia sa na euro
tešia, iní sa ho obávajú. No
v našej škole euro vyčarilo
úsmev na tvárach detí. Euro
deň bol veselý, zábavný a
poučný. Kiežby nám s euro
menou bolo tak dobre aj od
1.1.2009.
Mészárosová Marta
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A féli temető
A temető a múltunk, jelenünk és jövőnk is
egyben. Semmi mással
nem helyettesíthető helye
egy emberi közösségnek.
Összeköt a múlttal, mert a
sírfeliratokat olvasva több
száz évre visszamenőleg
értesülünk arról, kik voltak
őseink, akik ezen a vidéken
éltek, alkottak, szenvedtek,
szerettek.
A temető a jelenünk, mert
oda járunk ki beszélgetni
ott pihenő apáinkkal, anyáinkkal, testvérrel és házastárssal. Olykor sajnos
gyermekeinkkel is. Ilyenkor
tudatosítjuk, hogy a temető
több mint sírhalom és virág,
több mint egyszerű vagy
drága sírkő. A temetőben
vérünkből,
sejtjeinkből
takar a föld egy darabot.
A temető a jövőnk is, hiszen
rendszerint
előbb-utóbb
ott lesz életünk végső állomása. Csak tőlünk függ,
hogy azok, akik távozásunk
után még itt maradnak az
élők között, miként fogják
gondozni azt a helyet, ahol
sírjaink domborulnak. Vajon unokáink leborulnak-e
sírjainkra?
Tegyünk meg mindent
azért, hogy temetőink méltó
helyet nyújtsanak az örök
nyugadalomra. A temető
külalakja hű képet ad arról, mennyire tiszteljük
halottainkat,
múltunkat.
Ne legyünk közömbösek az

olyan vandálakkal szemben, akik képesek virágot,
koszorút, gyertyát lopni
a sírokról, megrongálni a síremlékeket! Tegyünk rendbe sírjainkat és
környékét! Ne használjuk a
sirkő mögötti területet öreg
kannák, üvegek, edények
raktárként!
Számunkra
ugyan el lesznek takarva, de
temető osszképét rontjak
és másokat zavarnak. Ne
ültessünk fákat, bokrokat
a sírok mellé, lehetnek
szépek, de megnőnek, gondokat okoznak! Kérjük,
hogy a szemetet a megadot
helyen, az öntőzőkannákat
pedig a kápolna mögött
raktározzuk. A temetőben
elhelyezett
konténerek
kizárólag a temető számára
vannak fenntartva, ezért
kérjük, otthonról semmiképen ne hordjanak oda
hulladékot.
A temető községi tulajdon, melyet a községi hivatal üzemeltet. Ezért a temetésre először a községi
hivataltól kell engedélyt
kérni. A temetés időpontját
egyházi szertatás esetén a
plébánián, polgári temetés
esetén a községi hivatalban
kell egyeztetni.
Kérjük a lakósokat, amennyiben ötletük van a
temetővel kapcsolatban, ezt
irásban juttassák el a községi hivatalhoz, vagy bármelyik képviselőhöz. (sza)

Obecný cintorín
Cintorín
je
našou
minulosťou, prítomnosťou
ale aj budúcnosťou. Je
to ničím nenahraditeľné
miesto
určitej
ľudskej
spoločnosti.
Cintorín nás spája s
minulosťou pri sledovaní
náhrobkov, starých desiatky až stovky rokov, pri
čítaní náhrobných nápisov,
z ktorých čítame informácie
o našich predkov, žijúcich
na tomto území. Preto cintorín je aj kronikou obce.
Cintorín je našou prítomnosťou, kde sa môžeme
porozprávať, pospomínať
s našimi už zosnulými
prarodičmi, rodičmi, súrodencami,
manželom,
manželkou a žiaľ aj s deťmi.
Vtedy si uvedomíme, že
cintorín je viac než hrob,
pokrytý kvetmi, viac ako
jednoduchý alebo drahý
náhrobný pomník.
Je to miesto, kde sa skrýva kúsok našej krvi, buniek, našej existencie a
histórie. Cintorín je aj
našou budúcnosťou, lebo
skôr či neskôr aj my tu nájdeme konečný odpočinok.
Urobme všetko preto, aby
naše cintoríny boli dôstojným miestom konečného
odpočinku!
Vzhľad
cintorína,
starostlivosť o hroby je verným obrazom toho, ako si
ctíme našich zosnulých,
našu minulosť. Nebuďme

nevšímaví voči vandalom,
ktorí sú schopní z hrobov
ukradnúť kvety, vence,
sviečky a poškodiť pomníky.
Upravme naše hroby a
ich okolie! Nepoužívajme
priestor za náhrobkom
ako skladište starých fliaš,
kanvy, pre naše oči sú síce
schované, ale kazia vzhľad
celého cintorína a zavadzajú ostatným.
Nevysádzajme kríky, stromy
vedľa hrobov, sú síce pekné
ale keď narastú, spôsobujú
problémy! Kanvy ukladajme na to určené miesto, za
kaplnku! Smeti s hrobov
ukladajme do kontajnera,
ktorý slúži výlučne cintorínu, preto Vás žiadame
aby ste nenosili žiadny iný
odpad z domácnosti do
kontajnerov.
Cintoríny sú majetkom
obce, správcom cintorína
je obecný úrad. Preto pri
pochovaní zosnulého treba
v prvom rade na obecnom
úrade vybaviť si povolenie. Deň a hodinu si vybavujú príbuzní s príslušným
farárom, alebo pri civilnom pohrebe na obecnom
úrade.
Prosím občanov ak majú
pripomienky, námety, podnety ohľadom cintorína,
môžu sa písomne obrátiť
na obecný úrad, alebo na
ktoréhokoľvek
poslanca
obce. (sza)

Sikersorozatunk folytatódik!
A Zöld Iskolák versenyében
ismét
a
legmagasabb
követelményeket sikerült
teljesíteni iskolánknak. A
rendszeres munka, állandó
igyekezetünk az iskolai
környezet javítására meghozta gyümölcsét.
Az érsekújvári országos
kiértékelésen külön dícséretben részesültünk, mivel már a 0. évfolyamtól sikeres Zöld Iskola vagyunk és

teljesítményünk a csökkenő
tanulólétszám ellenére is

évről-évre javul.
Ebben a tanévben ismét van-

nak új terveink. Ezzel szeretnénk elérni, hogy diákjaink
számára a környezetünkre
való odafigyelés ne egyszeri
évfordulós „akciókra“ korlátozódjon, hanem mindennapjaik szerves, elválaszthatatlan részévé váljon.
A magunk és az utánunk
következő
nemzedékek
érdekében.
Mgr. Pomichal Mária,
a Zöld Iskola koordinátora
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A cserkész vidám és meggondolt!
„Hiszem, hogy Isten azért
teremtett bennünket ebbe
a szép világba, hogy boldogok legyünk, és élvezzük
az életet. Ám az igazi boldogságot csak a másoknak
nyújtott boldogság által érhetitek el.”
(Bi-Pi, a már 101 éves
cserkészmozgalom
megalapítója
búcsúlevelének
egy rövid részlete)
A cserkészet egy olyan
nevelő, motiváló közösség,
ahol a másikat testvérként
szeretjük; közreműködik a
fiatalok lelki, testi, képességi, szociális nevelésében.
Játékos módszere segít
megtanulni
az
igazán
lényeges dolgokat.
A féli 24. számú Szent László cserkészcsapat is ebben
a szellemben igyekszik
tevékenykedni, hol több,
hol kevesebb sikerrel. A
gyerekek nagy örömére az
elmúlt iskolaévben sem
unatkoztak
csapatunk
cserkészei, hiszen rendszeres őrsi gyűléseken
sajátították el a cserkészismereteket, valamint csapa-

trendezvényekben sem volt
hiány.
De kezdjük a legelején: csapatunkban 9 őrs
működik, ebből 2 őrs vőki
kiscserkészekből áll, így úgy
döntöttünk, hogy ők Vőkön
tarthatják meg az összejöveteleket, havonta egyszer
pedig közösen találkozunk
Félben, a csapatotthonban.
Tavaly
szeptemberben
portyával kezdtük meg az
évet, az úticél a Kis-Kárpátok volt. Ezután októberben
megünnepeltük cserkészcsapatunk megalakulásának
15. évfordulóját, melynek
örömét közösen élvezhettük
szüleinkkel, és meghívott
vendégeinkkel egyaránt. Ez
alkalomból akadályversenyt
és bált is szerveztünk, melyen mindannyian jól mulattunk. Majd decemberben megrendezésre került
a már hagyományossá vált
csapatkarácsony, amelynek
érdekessége az, hogy saját
készítésű
ajándékokkal
lepjük meg egymást, ami
így sokkal értékesebb számunkra. Ugyanezen estén,
december 22-én roverjeink

Köszönet a véradóknak
Ebben az évben március
4-én és szeptember 23-án
került sor véradás, amelyen 111 véradó vett részt.
Humánus cselekedetükkel
mindnyájunk példaképei,
mint például Kuczman Rozália, aki szeptemberben
61. alkalommal ajándékozott vért. A szponzoroknak
köszönhetően idén kétszer
is egynapos kirándulást szervezhettünk Győrbe, ahol a
bevásárlás után a fürdőben
pihenhettek véradóink.
A következő véradás 2009
március 17-én a helyi
kultúrházban lesz. A tagsági
gyűlésre február 8-án kerül
sor, amelyre szeretettel
meghívok minden véradót,
tagot és jövendőbeli tagot
is.

Fényképdokumentációnk a
falu holnapján található.
Németh Teréz,
Vöröskereszt helyi
servezetének elnöke

izgatottan várták a betlehemi láng érkezését, melyet a pozsonyi cserkészek
hordtak szét az országban, s utolsóként hozzánk
is eljutott. Február 3-án
megszületett
falunkban
2008 legfényesebb csillaga, hiszen cserkészeink
őrsönként
méretették
meg magukat eme nemes

címért, különböző kreatív
műsorszámokban. A félévi
szünetet kihasználva csapattanyázást
tartottunk
Viking-földön, ill. a KisKárpátok már jól ismert
Vuky üdülőjében, melyen
az egész csapat részt vett,
és újabb közös élményeket
szereztünk. A nagyböjt számunkra is várakozással telt
el, s húsvét előtti zöldcsü-

törtökön kézművesnapot
szerveztünk közösen a
helyi alapiskolával, melyen
újabb tojásfestési, díszítési
trükköket sajátíthattunk el.
Május 8-án egy egész napos
kirándulást
szerveztünk
Győrbe, melyre a szülőket
is meghívtuk: megtekintettük a várost, voltunk állatkertben is, és a nap végét
megkoronáztuk egy jó kis
strandolással! A nap végére
mindenki jól elfáradt.
Sajnos a gyereknapi programunk elmaradt, de
nincs időnk szomorkodásra, hiszen teljes erővel
készültünk nyári egyhetes
táborunkra, amelyre július
5–12-e között került sor a
Bajmóc melletti Harabovka nevű üdülőközpontban,
ezt az akciót közösen
szerveztük a csenkei és
pozsonyi
cserkészekkel.
Augusztus közepe tájára
tanyázást
terveztünk,
nagycserkészeink számára
pedig biciklitúrát. Mint
minden évben, idén nyáron
is megrendezésre kerültek a
vezetőképző táborok.
Farkas Márta segédtiszt

Poďakovanie darcom krvi
Tento rok sme mali darovanie krvi 4. marca a 23.
septembra. Bezpríspevkových darcov sa zúčastnilo
111. Svojim humánnym

činom sú nám vzorom, ako
napríklad Rozália Kuczmanová, ktorá darovala
krv v septembri až 61-krát.
Aj vďaka našim sponzorom sme mohli organizovať
dvakrát jednodňový zájazd
do Győru, kde boli naši darcovia relaxovať v termálnom kúpalisku.
Ďalší
odber
krvi
sa
uskutoční 17. marca 2009 v
kultúrnom dome Tomášov.
Členská schôdza ČK bude
8.februára 2009, na ktorý
srdečne pozývam spolu s
výborom darcov, členov aj
budúcich členov ČK.
Fotodokumentáciu môžete
pozrieť na internetovej
stránke obce Tomášov.
Némethová Terézia,
predsedkyňa MOČK

Vážení občania,

DOTAZNÍK

dostáva sa Vám do rúk dotazník monitorujúci potrebu a Váš záujem o vybudovanie
(vytvorenie) zariadenia pre ťažko chorých a senior, ľudí vyžadujúcich dohľad, opateru.
Vyplnením dotazníka umožníte zistiť aktuálnu a perspektívnu potrebu vytvorenia
zariadení – 1. denného pobytu pre občanov vyžadujúcich starostlivosť v priebehu
dňa, keď sú príbuzní v zamestnaní. 2. Penziónu pre obyvateľov, ktorí sú sebestační.
3. Domova dôchodcov – so zabezpečením opatery a ošetrovania.
1. Žijú vo Vašej domácnosti členovia, ktorí v priebehu 5 až 10 rokov budú odkázaní na pomoc, opateru, život v zariadení?
a/ áno
b/ nie
2. Myslíte si, že je potrebné v obci Tomášov zriadiť zariadenia poskytujúce starostlivosť, opateru
dlhodobo chorých a starých občanov?
a/ áno
b/ nie
3. Má niekto z Vašej domácnosti záujem navštevovať, alebo žiť v zariadení pre seniorov?
a/ nie
b/ áno v súčasnosti
c/ perspektívne v budúcnosti
4. V prípade, že ste uviedli áno, aká forma zariadenia je pre Vás najvhodnejšia?
a/ denný pobyt (cez deň v zariadení, v noci vo svojej domácnosti)
b/ v penzióne (samostatná izba so sociálnym zariadením)
c/ domov dôchodcov s odbornou opaterou
5. V prípade choroby, nevládnosti a odkázanosti na pomoc iných
a/ rodina si zabezpečí opateru a starostlivosť vo vlastnej domácnosti
b/ pomocou opatrovateľskej služby a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
c/ perspektívne presťahovaním do zariadenia v obci
d/ presťahovaním do zariadenia mimo obce
6. Koľko generačná je Vaša domácnosť?
1/ jedno
2/ dvoj
3/ viacgeneračná
7. Uveďte vek najstaršieho člena Vašej domácnosti vyžadujúceho opateru, starostlivosť: .........
8. V prípade, že máte vážny záujem stať sa klientom niektorého zo zariadení, uveďte prosím Vaše
meno a adresu.
..................................................................................................................
Dotazníky prosíme odovzdať osobne na Obecnom úrade v Tomášove alebo do
poštovej schránky obecného úradu v termíne do 15. 1. 2009.
Ďakujeme za Vašu ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka.

KÉRDŐÍV
Tisztelt polgártársak! Ezzel a kérdőívvel azt szeretnénk felmérni, hányan érzik szükségesnek egy súlyosan beteg, idős és gondoskodást igénylő emberek számára fenntartott létesítmény kiépítését.
A kérdőívvel három típusú szociális létesítmény szükségességét monitorozzuk:
1. napközi intézményi gondoskodás arra az időre, amíg a hozzátartozók munkában
vannak.
2. önellátó emberek számára épített panzió.
3. teljes körű gondoskodást nyújtó nyugdíjasotthon.
1. Él a háztartásában olyan személy, aki 5 – 10 éven belül segítségre vagy nyugdíjasotthon kínálta
szolgáltatásra fog szorulni?
a) igen
b) nem
2. Úgy véli, hogy szükséges Félben betegek és/vagy idősök számára fenntartott létesítmény
kiépítése?
a) igen
b) nem
3. Él az Önök háztartásában olyan személy, aki szívesen igénybe venné (látogatná vagy beköltözne)
egy nyugdíjasotthon szolgáltatásait?
a) nem
b) igen, jelenleg is
c) a jövőben igen
4. Ha az előző (3. számú) kérdésnél igennel válaszolt, milyen típusú létesítmény felelne meg Önnek
a legjobban?
a) nappali gondoskodás (nap közben a létesítményben, éjszaka saját háztartásban)
b) panzió (saját szoba szociális berendezéssel)
c) nyugdíjasotthon szakszerű gondoskodással
5. Betegség, ellátásra való utaltság esetén
a) a család saját háztartásán belül gondoskodik az ellátásról
b) gondozói szoltálat segítségével
c) a jövőben a községben található létesítményben helyeznék el
d) a községen kívül található létesítményben helyeznék el
6. Hány gerendációs az Önök háztartása?
a) egygenerációs
b) kétgenerációs
c) többgenerációs
7. Hány éves a háztartásukban élő legidősebb, gondokodást igénylő személy? ...........
8. Abban az esetben, ha komolyan érdekelné a lehetőség, hogy a fentebb leírt típusú létesítmények
egyikének kliense legyen, kérem adja meg nevét és lakcímét:
.................................................................................................................................................................
A kérdőívet kérjük személyesen adják le a féli községi hivatalban, vagy dobják be a
hivatal postaládájába. A leadás határideje január 15.
Köszönjük, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére!
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Prečíslovanie domov
V minulom čísle sme Vás informovali, že v obci sa
uskutočnilo administratívne
prečíslovanie domov –
orientačných čísiel. A preto vyzývame občanov ulíc : celej
Bratislavskej, Dunajskej, Kvetnej, Lesnej, Madaras, Malinovskej, Mlynskej, Seneckej, Školskej, a Štvrtockej, a s
časti ulíc: Agátová or.č. 10 a12, Dolná or.č. 11 a 13, Hlavná
pr.č. 50, 52, 54 a 113, Krátka orn.č. 16, Mierová or.č. 47, 49,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 a 64, Pestovateľská or.č. 42, 43
a 44, Robotnícka or.č. 18, Športová or.č. 4, 6, 8, 12, 14, 18,
20, 23 a 24, Tehelná or.č. 2, 6 a 24 a Záhradnícka 23, 25,
27, 31, 35, 37 a 38.
Vytvorili sa nové ulice : Svätej Trojice a v časti Malý Madaras – Cintorínska ul. Koniec Záhradníckej ul. or.č. 39,
41, 43 a 45 sa rozčlení na Podzáhradnú, a Záhradnícka
or.č. 29, 33 a 42 sa mení názov na ulicu Svätej Trojice.
Žiadame občanov menovaných ulíc, aby si išli na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Senec vybaviť nový
občiansky preukaz, ktorý je bez poplatku.
Ak máte rodinného príslušníka, ktorý je zdravotne
ťažko postihnutý – imobilný, prosím informujte sa
na obecnom úrade o vybavenie jeho občianskeho
preukazu.
Nové orientačné číslo (červené číslo) dostanete po
odovzdaní starého. Prosíme Vás aby ste si vymenili orientačné číslo na rodinnom dome.
Podrobné informácie o tejto problematike získate na Obecnom úrade v stránkových hodinách, tel. č. 45 958 130 kl. 14
p. Vargová, e-mail : matrika@tomasov.sk.

Házszámváltozás
A községi lap nyári számában már írtunk róla, hogy átszámoztuk a házszámok egy részét. Ez a következő utcákon
lakókat érinti, akiknek figyelmét ezennel még egyszer
felhívjuk erre a változásra: a Pozsonyi, Szenci, Duna,
Csütörtöki, Éberhardi, Erdei, Virág, Malom, Iskola utcák
és Madarász lakói, valamint a Templomsor 10 – 12, Alsó
utca 11 és 13, Fő utca 50, 52, 54 és 113, Rövid utca 16, Béke
utca 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 és 64, Termesztő
(Pestovateľská) utca 42, 43 és 44, Munkás utca 18, Sport
utca 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 23 és 24, Tégla utca 2, 6 és 24,
valamint a Kertész utca 23, 25, 27, 31, 35, 37 és 38 lakóit.
Új utcák jöttek létre: Szentháromság utca és Temető utca
Kismadarászban. A Kertész utca vége (39, 41, 43 és 45)
Kertalatti utcára változik, a Kertész utca másik vége (29,
33 és 42) pedig Szentháromság utca lett.
Kérjük a nevezett utcák lakosait, hogy állíttassanak ki
maguknak új személyi igazolványt a Szenci Járási
Rendőrkapitányságon. Az igazolványcsere ingyenes.
Ha testileg súlyosan sérült hozzátartozója van,
személyi igazolványa kiállításával kapcsolatban forduljon a községi hivatalhoz további információkért.
Az új házszámot (piros szám) a régi házszám leadása után kapják kézhez. Kérjük önöket, cseréljék
le az érvénytelen házszámokat!
Az ügyben bővebb információkat a községi hivatalban kaphatnak az ügyfélfogadási órákban, vagy a 45 958 130-as
telefonszámon a 14-es melléken. Az illetékes e-mail címe:
matrika@tomasov.sk.

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2008. július 1 – 2008. december 3.)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(1. júl 2008 – 3. december 2008)
Boldog születésnapot!
Blahoželáme jubilantom!
80.
Nagyhajú Mária
Olgyay József
František Seman
Milan Repáň
Alžbeta Zacharová

Godányová Andrea és
Nagy Péter
Šparcová Mária a
Matus Ľudovít
Megszülettek
Vítame ich medzi nami!

85.
Paulína Gabajová
Cséfalvay Katalin
95.
Ján Gerhát

Sok boldogságot és
egészséget kívánunk!
Prajeme im pevné zdravie!
50. házassági évforduló
50. výročie sobáša

Kolárik Jakub
Kovács Theodor
Zápražná Karolína
Kažmérová Monika
Majtán Milan
Lakner Marek
Ambrózy Dominik
Fodorová Emily
Csenkey János
Szabó Krisztián
Eltemettük őket:
Opustili nás:

Rajna László és Irén
Pörsök Gyula és Irén
Bognár József és Mária

Hűséget esküdtek:
Sľúbili si vernosť:
Pudmerická Hilda a
Kužlík Marián
Gaálová Jana a
Mališka Tomáš
Tóth Mónika és
Varga Pál
Neuwirthová Monika a
Polák Jozef
Švaralová Slávka a
Lajstrík Roman
Kozicsová Diana és
Agócs Arpád

Herics Ladislav
Tejedi Tibor
Palla Bedřich
Repáňová Margita
Bugárová Terézia
Jozeffy Eugen
Lipka František
Rajna Zoltán
Mundi Karol
Tóth Rudolf
Laurenčíková Mária
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Upozornenie! Všetky mená,
názvy funkcií verejných
činiteľov, udalosti, fakty a
miesta v tomto diele môžu,
ale aj nemusia byť vymyslené.
Pondelok (7.7.2008 – pozn.
red. – čiže mňa) večer, desať
minút pred siedmou večer,
vchod do Kultúrneho domu
v Tomášove.
Vchádzam spolu s Katkou,
plná očakávaní, čo sa bude
na zasadnutí diať, pýtajúc sa
jej a čakajúc pre moje ucho
čo najprívetivejšiu odpoveď
(t.j. čo najkratší možný
časový interval od 19-ej
hodiny – napr. polhodinku,
maximálne hodinku):
„Koľko to zvykne priemerne
trvať?“ - znie moja otázka.
Katka na mňa so širokým
úsmevom pozrie a odpovie:
„Ak ide všetko, tak ako
má, tak to trvá cca 2 hodiny“ (v tom som naprázdno
preglgla), „ale už sa stalo“
pokračuje Katka „že sme tu
boli 5-6 hodín“. Nikdy som
si tak veľmi nepriala, aby
všetko prebehlo úplne hladko, ako práve v tej chvíli.
A prečo vlastne som sa ja,
dvadsaťjedenročná osoba,
ktorá nemá potrebu sa na
nič opýtať ani starostu,

ani žiadneho z poslancov
Obecného
zastupiteľstva
zúčastnila zasadnutia?
Jedným z dôvôdov bola
moja zvedavosť, ako to
tam celé vyzerá, prebieha
a okrem toho som bola poverená úlohou - dohliadať
na to, aby boli občania,
ktorí sa zúčastnili zasadnutia, všetci v prezenčnej listine napísaní a podpísaní.
Keď už som pri tých
občanoch, tých sa postupne
nazbierali pekné dve desiatky. Neprišli všetci presne
na 19:00, no podstatné
bolo, že prišli.
Čo sa týka poslancov OZ, tí
sa zúčastnili v plnom počte
(čiže 9), okrem nich tam bol
aj hlavný kontrolór obce,
zapisovateľka a v neposlednom rade pán starosta.
Ten v úvode prečítal program zasadnutia. Ak si
dobre spomínam, tak sa
malo hovoriť a neskôr
diskutovať
(diskutovalo
sa nielen počas ohlásenej
diskusie, ale podľa mňa
skoro stále) o investičnej
výstavbe, o záverečnom
účte obce, petícii proti
zámeru vybudovať spaľovňu
vedľajších
živočíšnych
produktov, na programe

mali byť aj správy riaditeliek oboch základných škôl
a vedúcej kuchyne pri ZŠ a
MŠ, nakoniec mali samozrejme prísť uznesenia obecného zastupiteľstva.
Nemám v pláne sa tu
vyjadrovať ku každému
bodu
programu
osobitne, skôr by som chcela
zhodnotiť celé zasadnutie v
globále, opísať svoje pocity,
dojmy.
Po tomto zasadnutí som sa
utvrdila v tom, že funkcia
verejného činiteľa je veľmi
náročná,
vyčerpávajúca,
vyžaduje, aby sa tomu
človek oddal úplne celý,
nepozná žiadne časové
hranice (napr. taký starosta – zastáva celý deň
svoju funkciu, či už pracuje
vo svojej kancelárii, alebo
chodí po obci a kontroluje,
ako zase dážď, vietor, búrka
zničili, znehodnotili obecný
majetok, potom sa pripravuje na zasadnutie OZ,
priamo na ňom musí čeliť
najmä veľmi nepríjemným
– hoci na to majú právo
– otázkam spoluobčanov a
na ďalší deň ráno opäť musí
ísť do svojej kancelárie,
zahrabať sa do „papierov“ –
zákony, VZN-ky, periodiká

verejnej správy, vykonávať
(samo)správu obce,... ).
Na druhej strane občan,
dožadujúci sa svojich práv,
naopak niekedy nepozná
svoje povinnosti. Každý z
nás vie, že život sa točí najmä okolo financií, ale akosi
pozabúdame na to, že aj
život obce sa žiaľ točí takisto okolo financií.
Moc, ktorú majú v rukách
verejní činitelia je síce veľmi
pozdvihujúca, zvyšuje im
spoločenský status, ale na
druhej strane veľa s ňou
samotnou (bez potrebných
financií) nezmôžu. Fondy
EÚ sú síce úžasnou pomocou, ale... Všetko má nejaké ale. Ich nevýhodou je,
že spektrum projektov, na
ktoré by mohli byť využité
(a teda najmä schválené)
je veľmi, ale naozaj veľmi
malé.
Myslím si, že každý by si
mal utvoriť na tieto veci
svoj vlastný názor, názor,
ktorý bude podložený faktami a poznatkami. Tie
môže človek nadobudnúť
aj tým, že sa začne o veci
dejúce sa v jeho obci aspoň
trošku zaujímať.
Lenka Dobošová

Verejná správa mojimi očami
Na úvod by som chcela pojem verejná správa trošku vysvetliť, priblížiť, ozrejmiť. Je to správa verejných záležitostí
vykonávaná vo verejnom záujme – zjednodušene: služba verejnosti. Jedným z troch subsystémov verejnej správy je
subsystém samosprávy. Samosprávu môžeme ďalej rozlišovať na záujmovú a územnú. Náš obecný úrad teda patrí do
tej časti verejnej správy, ktorú nazývame územná samospráva. Iste si nejeden z vás pri čítaní týchto riadkov povie, že
prečo to sem vlastne píšem?!
Tento stručný opis, charakteristiku alebo vysvetlenie som nenapísala len tak, pre vyplnenie prázdneho miesta, ale ako
študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (odbor geografia v administratíve) by som rada svojim
spoluobčanom priblížila to miesto, ktoré každý z nás občas navštívi (najmä, keď potrebuje niečo vybaviť). Obecný úrad
je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a
organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.
Moje kroky tento rok viedli dvakrát na obecný úrad. V oboch prípadoch to bolo kvôli materiálom, ktoré som potrebovala
k vypracovaniu školských projektov. Týmto sa chcem poďakovať administratívnej pracovníčke OÚ našej obce Katke
Nagyovej, ktorá mi venovala svoj čas a trpezlivosť nielen počas stránkových hodín, ale aj po ich skončení. Keď som
už pri tej Katke, nedá mi nevyjadriť sa k istej záležitosti týkajúcej sa tejto obetavej mladej ženy. Aj ona je človek, ako
každý iný, ktorý si doma, večer po práci chce oddýchnuť, alebo sa v obci v nedeľu poobede poprechádzať bez toho, aby
za ňou niekto chodil s tým, že sa jej potrebuje opýtať na čosi, čo súvisí s jej prácou.
Verejná správa = služba verejnosti (ale nie 24 hodín denne 7 dní v týždni). Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale
nemali by sme sa pýtať, čo môže obec urobiť pre nás, ale čo mi môžeme urobiť pre našu obec. Ja sa tiež budem snažiť
nechodiť na obecný úrad len vtedy, keď odtiaľ budem niečo potrebovať. 				
Lenka Dobošová
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Értesítések - Oznamy
Číslovanie stavieb, neznamená iba pridelenie čísla domu
jednotlivým stavbám. Dôvodom žiadať obec o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla má oveľa praktickejší
a dôležitejší význam najmä pre vlastníkov stavieb. Ide o
to, že súpisné číslo stavby musí byť zapísané v katastri
nehnuteľností a je nevyhnutná najmä pri dedičských konaniach a pri zmenách vlastníctva. Rozhodnutie o pridelení
súpisného čísla môžu majitelia nehnuteľností žiadať na
obecnom úrade v našej obci. K jeho vydaniu je pre novostavby potrebné doložiť prílohy: kolaudačné rozhodnutie,
geometrický plán a list vlastníctva k pozemku. Pri zápise
staršej stavby, ktorá už je zapísaná v katastri nehnuteľností,
ale nemá pridelené súpisné číslo je potrebné doložiť kópiu
listu vlastníctva a čestné vyhlásenie vlastníka. Po vydaní rozhodnutia obcou je nutné zrealizovať zmenu aj v katastrálnom úrade v Senci, kde súpisné číslo zapíšu do listu vlastníctva. Podrobné informácie o tejto problematike získate
na obecnom úrade. Vlastníkom stavieb ešte dávame do pozornosti webovú stránku www.katasterportal.sk, na ktorej
si môžu skontrolovať, či majú svoj rodinný dom vedený v
databáze katastra nehnuteľností ako stavbu.

Oznamujeme občanom, že poplatok za odvoz
komunálneho odpadu na rok 2009 je možné
zaplatiť od 19.januára do 26.februára 2009.
Ďalej oznamujeme, že zmeny ohľadom daní
z nehnuteľností (predaj, kúpa, kolaudácia,
dedičstvo) treba nahlásiť do 31.1.2009 na obecnom úrade v Tomášove.
Értesítjük a lakosokat, hogy az illetéket a
szemételhordásért a 2009-es évre 2009. január
19.–től február 26.-ig lehet megfizetni a községi
hivatalban.
Továbbá tudatjuk a lakosokkal, hogy az ingatlanadót érintő változásokat (vásárlás, eladás,
kolaudáció, öröklés) 2009. január 31.-ig kell bejelenteni a községi hivatalban.

Predstavujeme jazdecký klub
Vážení obyvatelia Tomášova, radi by sme vám aj
takouto formou, v miestnych novinách, predstavili
náš nový jazdecký klub JK
Ormeta Tomášov. Niektorí
z vás si už všimli zvýšený
pohyb našich štvornohých
priateľov v obci a jej okolí
alebo
novovznikajúci
jazdecký areál v miestnej
časti Osada. Niektorí mali
už aj možnosť pozrieť sa
na svet z konského chrbta
počas Dňa obce, kedy sme
sa vám prvýkrát oficiálne
predstavili.
Veríme,
že
nikoho
z
obyvateľov
alebo
návštevníkov našej obce
nedráždi pohľad na tieto
ušľachtilé zvieratá pohybujúce sa na jej území. Tento
krásny spôsob spojenia
človeka a prírody je istou
ukážkou vidieckeho spôsobu života, ktorý bezpochyby
patrí do malebného prostredia našej obce a teší sa
čoraz väčšej obľube. Preto
dúfame, že naša prítomnosť
tu bude vítaná, že nebudeme nikomu tŕňom v oku,
nebudeme nikomu zadávať
zámienky k neprajnosti.

A ak sa náhodou stane, že
po našich koňoch ostane
kdesi pri ceste trus, ktorý
si nepovšimneme alebo
nestihneme odpratať, tak
to snáď bude obyvateľom
obce prekážať menej ako
komunálny odpad nachádzajúci sa bohužiaľ v okolí
našej obce.
Ponukou jazdeckej školy
(pre deti i dospelých), vychádzok na koňoch, či
športového vyžitia dávame
možnosť každému aktívnym a netradičným spôsobom využiť voľný čas. Ste
u nás vítaní. Či už prídete do

areálu s cieľom preskákať
parkúr, ísť na vychádzku,
či len mrkvou a jabĺčkami
nakŕmiť koníky. Ponúkame
aj možnosť ustajniť si vlastné kone, pripravovať si ich
na čokoľvek od športu, cez
turistiku až po hipoterapiu.
Je v našich možnostiach
ponúknuť výcvik týchto
zvierat, ako aj poradenské
služby týkajúce sa nákupu
či predaja koní, respektíve
prenájmu jazdiarne, trénerov alebo prepravníku
koní. Máme dlhoročné
skúsenosti s výcvikom koní,
či už športového (skokové

jazdenie, drezúra, military,
vytrvalostné jazdenie) ale i
netradičného výcviku policajných a kaskadérskych
koní. Naši jazdci reprezentujú športový klub nielen v
kategórii dospelých, ale aj
dorastu a detí.
Týmto oslovujeme najmä
tých, ktorí máte vzťah k zvieratám. Veríme, že vznik
klubu JK Ormeta Tomášov
budete vnímať ako prírastok pre našu obec. Niečo,
čo nemá každá obec. Niečo,
čo je tu pre nás všetkých,
čím sa môžeme popýšiť tak,
ako napríklad výsledkami
futbalového klubu, či inými úspechmi a aktivitami
našich obecných, školských
a iných záujmových organizácii.
Členovia JK Ormeta
Tomášov
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Zmena separácie odpadu
Vážení občania, spoločnosť
Marius
Pedersen,
a.s.
vykonáva vo Vašej obci už
dlhšie obdobie zber a odvoz
komunálnych odpadov a
druhotných surovín. Mnohí
z Vás si nás pamätajú ešte
pod našim starým názvom
Petmas – Ekos s.r.o.
A práve naša spoločnosť
si pre Vás, milí občania,
pripravila od 1. januára
akýsi novoročný darček.
Darček, ktorý síce nie je tak
zaujímavý ako ten, ktorý
ste si našli pod vianočným
stromčekom, možno viacerých z Vás ani nepoteší a
niektorí z Vás budú možno
nad ním nechápavo krútiť
hlavami či hromžiť.
Darček
spočíva
vo
vylepšenej separácii odpadov. A nie v hoci akej, ale v
oddelenej separácii. Možno
sa pýtate, čo to vlastne znamená, tá oddelená separácia? Určite to budú niektorí
z Vás poznať, možno ste sa
ňou už aj niekde stretli, či o
nej počuli a niektorí z Vás
sa na nej už aj podieľali.
Nejde o nič zložité, či
nepochopiteľné, ba priam je
to jednoduché. Od 1. januára
sa len budú samostatne
zbierať odpady z plastov
a samostatne odpady z
papiera. A ako si to predstavujeme?
Jednoducho.
Nádoby, ktoré momentálne
slúžia vo Vašich domácnostiach na zber papiera
a plastov, budú slúžiť od
1. januára 2009 už iba na
separovaný zber papiera.
A čo s plastmi? Na plasty
Vám budeme, milí občania,
poskytovať plastové vrecia.
Nemusíte si robiť starosti so
zháňaním vlastných vriec,
či otravovať Obecný úrad.
Všetko budeme mať na
starosti my. My Vám vrecia poskytneme, my Vám
ich plné odvezieme a za
Vašu ochotu separovať Vám
dáme aj odmenu – ďalšie
prázdne vrece. A kedy sa
budú odvážať tieto odpady?
Vývoz týchto surovín bude

prebiehať presne podľa
harmonogramu vývozných
kalendárov, ktoré budú pre
Vašu obec a pre Vás k dispozícii v priebehu mesiaca
december.
Niektorým z Vás určite
prebehla hlavou hneď ďalšia
otázka – a čo so sklom, bude
aj tam nejaká zmena? Nie,
separovaný zber skla bude
aj naďalej vykonávaný tou
istou formou ako doposiaľ,
teda donáškovým systémom skla do 1100 litrových
kontajnerov, ktoré sú umiestnené vo Vašej obci.
A prečo by ste mali vôbec
separovať odpady? Dôvodov je hneď niekoľko:
1. Separáciou sa podstatne
zníži množstvo odpadov,
ktoré by inak muselo byť
zneškodnené na skládke
odpadov za obecné a tým
pádom aj za Vaše finančné
prostriedky,
2. Podieľate sa na ochrane
životného prostredia a
šetrení prírodných zdrojov.
Čo sa dá triediť vo Vašej
obci?
1. Papier – papier, kartón,
noviny, časopisy, knihy,
zošity, obálky a iné papiere
neznečistené
olejmi,
chemikáliami, či zeminou.
Nezbierajú sa tetrapakové
obaly (nápojové krabice)
či papier zlepený alebo
skombinovaný s plastom
alebo iným materiálom,
2. Plasty – PET fľaše (od
nápojov a minerálnych
vôd), HDPE fľaše (obaly s
kozmetikou, čistiace prostriedky), obalové fólie. Nezbierajú sa znečistené plasty,
tvrdé plasty, tetrapakové
obaly (nápojové krabice),
PVC plasty (linoleum, novodurové rúry),
3. Sklo – farebné a číre sklo
z nápojov, sklo z okien,
prázdne zaváraninové poháre. Nezbierajú sa zrkadlá,
obrazovky, autosklá, monitory, porcelán či taniere,
4. Elektroodpad – počítače,

monitory, káble, chladničky,
práčky, televízory, vysávače,
žehličky, rýchlovarné kanvice atď. Do elektroodpadu
nepatria napr. akumulátory, batérie, či nebezpečné
látky. Vývoz elektroodpadu
sa vykonáva niekoľko krát
do roka. O presnom termíne vývozu Vás bude Vaša
obec včas informovať,
5. Nebezpečné odpady
– akumulátory, batérie,
znečistené handry, riedidlá,
farby, znečistené obaly,
tonery,
identifikovateľné
oleje či chemikálie, brzdové
platničky, olejové filtre,
spreje atď. V rámci tohto

zberu sa nezbierajú napr.
liečivá. Zber nebezpečných
odpadov sa vykonáva po dohode s obcou. O zbere týchto odpadov Vás bude Vaša
obec vopred informovať,
6. Rastlinný odpad – tráva,
konáre, rastlinné zvyšky,
lístie, či rastlinný odpad z
cintorínov. Tento odpad
si môžete kompostovať vo
vlastných záhradách prípade uložiť ich vo vybudovaných zberných dvoroch.
A čo sa vlastne po Vašej separácii s odpadom deje? Odpad sa na našich triediacich
linkách pretriedi, zlisuje a
putuje na zhodnotenie do
rôznych kútov v Slovenskej
republike, či do zahraničia.
Tam sa tieto odpady využijú
napr. na:
1. Papier – kuchynské
utierky, hygienické vreckovky, toaletný papier, napr.

z 10 časopisov je možné
vyrobiť kartónovú krabicu,
2. Plasty – rôzne plastové
výrobky ako sú lavičky, posedenia, odpadkové koše či
stavebný materiál, napr. z
30 PET fliaš sa dá vyrobiť
fleecová bunda,
3. Sklo – nové sklenené
výrobky, sklenené fľaše a
poháre, napr. z 5 sklenených
zaváraninových pohárov je
možné vyrobiť dekoračnú
vázu,
4. Elektroodpad – z elektroodpadov sa získavajú
cenné druhotné suroviny,
hlavne kovy. Sú to napr.
meď, zlato, platina, striebro
a iné vzácne kovy. Napr. z 1
tony opotrebovaných mobilných telefónov možno
získať 150 g zlata, 3 kg
striebra a 100 kg medi,
5. Nebezpečné odpady –
mnohé nebezpečné odpady
sa musia zneškodňovať,
buď skládkovaním alebo
spaľovaním. Niektoré odpady sa dajú využiť energeticky (ako alternatívne palivo pre cementáreň) alebo
materiálovo,
6. Rastlinný odpad – kvalitný kompost môže slúžiť ako
kvalitné prírodne hnojivo,
7. Kovy – kovy sa po separácii následne spracovávajú
v rôznych železiarniach,
kde sa z nich vyrábajú nové
výrobky pre automobilový
či iný priemysel.
Dúfame, že Vám tento
článok priblížil to, čo vlastne
od nového roka plánujeme
a dúfame, že Vám táto zmena nespôsobí veľké komplikácie. Zároveň dúfame, že
separovaný zber vo Vašej
obci bude po novom roku
minimálne tak úspešný ako
je v súčasnosti.
Na záver, milí občania,
by sme Vám radi zaželali
príjemne strávené Vianočné
sviatky a šťastný rozbeh v
Novom roku.
Ing. Tomáš Schabjuk
Marius Pedersen, a.s.
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A Féli Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola 2007/
2008-as sporteredményei
Az idei tanévet iskolánk
sportolói nem szeptemberben, hanem augusztus 15.én, edzőtáborral kezdték.
A nyárasdi sportcsarnok
volt egy hétre az otthonunk.
Reggeli futás és a napi két
edzés sem szegte kedvünket
és felkészülten vágtunk bele
a ránk váró kézilabda bajnokság ez évi fordulójába. A
községtől, Szülői Tanácstól,
szponzorainktól és maguktól a szülőktől kapott támogatással megteremtődött
a lehetőséget arra, hogy
részt vehessünk szlovákiai
és
magyarországi
rendezvényeken, ill. megszervezhessünk
olyan
tornákat, amelyekkel akár
tradíciót is teremthetünk
Félben.
Ebben az évben is három
korosztályban
folyik
a
felkészítés: kölyök-, fiú-, és
lánycsapatunk.
Kölyökcsapatunk (1-4
évfolyam)
Az alsó tagozatosok néhány
gyerek kivételével mind
sportkörre járnak. A nagy
érdeklődésre való tekintettel elkezdtük a Magyarországon már jól ismert
ún. szivacs kézilabdát. A
kicsik már többször is részt
vettek Szlovákiában mini
kézilabdának nevezett bajnokságokon,
ahonnan
oklevelekkel tértek haza és
nagyon jó eredményeket
értek el. Meghívást kaptunk
Magyarországra,
Győrújbarátba a Rákóczi
kupára is, amire nagy
szeretettel és örömmel
készülünk.
Fiúcsapatunk (5-8 évfolyam) és lánycsapatunk (5-9 évfolyam)
A nagy fiúk és lányok
a Szlovákiai Kézilabda
Szövetség által meghirdetett kézilabda bajnokságban

játszanak minden pénteken
egy-egy mérkőzést Bazin,
Modor és Pozsony legjobb csapataival. Hetente
két edzés, egy mérkőzés és
az edző mérkőzések megalapozzák a kiváló eredményeket.
A lányok, akárcsak tavaly,
idén is elhozták a második
díjat Halásziból a Szent
Márton kupáról.
Első alkalommal került
megrendezésre a MULTITECH kupa. Szponzoraink
segítségével a féli tornateremben egy egész napos nemzetközi kézilabda
tornát szerveztünk. Meghívtuk a dunaszerdahelyi,
és a nyárasdi kézilabda
klubokat, ill. Magyarországról Halászi és Győrújbarát
csapatait. Ezen a tornán
iskolánk három kupával lett
gazdagabb.
Az Oktatásügyi Minisztérium által meghirdetett
versenyeken iskolánk az
alábbi eredményeket érte
el:
Gimnasztikai négytusa:
• 7-9 osztályos fiúk: 1. hely
• 5-6 oszt. lányok: 3. hely
• 1-3 oszt, fiúk: 3. hely
• 1-3 oszt. lányok: 3. hely
Járási kézilabda bajnokság:
• 6-9 oszt. fiúk: 1. hely
• 5-9 oszt. lányok: 3. hely
Kerületi kézilabda bajnokság:
• 6-9 oszt. fiúk: 3. hely
Végül, de nem utolsó sorban
említést érdemel a „Szülők
és tanítók kosárlabda köre”.
Heti egy alkalommal mérjük össze erőinket kisebbnagyobb sikerrel. Bátorságból viszont nincs hiány,
mivel az idei gyermeknapon
lejátszottuk az évad legrangosabb mérkőzését: szülőktanítók kontra iskolások
csapata.
Horváth Edina
testnevelő tanár

Rok klubu dôchodcov
Stará ľudová múdrosť vraví: „Človek je taký starý ako sa
cíti!“ A kto má právo mu vek pripomenúť ? Iste, v prvom
rade rodina, ale i ďalšia veľká rodina členov klubu dôchodcov – resp. výbor klubu dôchodcov. A tak, ako po minulé
roky výbor klubu dôchodcov zorganizoval dňa 22.11.2008
posedenie pre svojich jubilujúcich členov.
Srdečne sme zaželali: „zdravie, šťastie a pevné zdravie“.
75 - ročným – F.Fondrkovi, M.Laknerovej a I. Valacsyovej.
80 - ročným – R. Straňovskej a J. Olgyaymu.
85 – ročným – J. Hericsovi a P. Gabajovej.
90 – ročnému – J. Navrátilovi.
To však nie je všetko. Gratulovali sme i „zlatým manželom“,
ktorí si pred 50-timi rokmi povedali „áno“.
Jozef Bognár a manželka Mária
Július Pörsök a manželka Irena
Ladislôav Rajna a manželka Irena
Ján Hučko a manželka Kristína.
Podľa toho, ako sa jubilanti cítili a aká ohromná bola nálada, sme presvedčení, že robiť ľuďom radosť sa oplatí! Verte
mi.
vedúca KD – E. Hučková

Fotósarok - Fotokútik

2008. szeptember 13, falunap
Deň obce, 13. september 2008
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Oheň: majme ho pod kontrolou!
Končí sa jeseň a nastáva
zimné obdobie, ktoré je i
vykurovacím obdobím v
našich domácnostiach.
Profesionálni
hasiči
v
Pezinku
odporúčajú
všetkým užívateľom tepelných a vykurovacích telies prekontrolovať pred
vykurovacím
obdobím
funkčnosť
spotrebičom,
dymovodov i komínov.
Inštaláciu nových tepelných a vykurovacích telies
je potrebné realizovať podľa
návodu výrobcu a montáž
by mala previesť osoba na
tieto úkony oprávnená.
Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných
spotrebičov sa nesmú v
ich tesnej blízkosti ukladať

ako i pred spotrebičom musí
byť nehorľavá.
V prípade ak máme horľavú
podlahu musíme umiestniť
pod spotrebič podložku z
nehorľavého materiálu a
to tak, aby presahovala
z každej strany 40 cm a
pred spotrebičom musí
presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody a komínové telesá,
ktoré tiež v nemalej miere
sú spôsobujú požiare.
Komínové teleso musí
byť vyhotovené ako viacvrstvové
s
komínovou
vložkou,
je
potrebné
udržiavať ho v dobrom
technickom stave. Pri kontrole je potrebné prezrieť
i otvory na kontrolu a čis-

horľavé látky, ktoré by sa
mohli vznietiť a zapríčinili
by požiar.
Je potrebné aby sme
zvažovali ako postupovať
i pri dopĺňaní kvapalných palív do spotrebiča,
a to takým spôsobom, že
odstavíme spotrebič ktorý
je vychladnutý a postupujeme podľa návodu od
výrobcu. Popol z palivového
spotrebiča
ukladáme
vždy do nádoby, ktorá je
nehorľavá. Pri umiestnení
spotrebiča na tuhé palivo
ako je krb, kachle, sporák si
musíme uvedomiť, že podlaha pod týmito spotrebičmi

tenie v komíne, ktoré musia
byť uzatvárateľné z
nehorľavých
stavebných
materiálov. Sopúchy
na
ktoré nie sú
pripojené
spotrebiče,
musia
byť
uzatvorené upchávkou z
nehorľavého
materiálu.
Pri spotrebičoch na tuhé
palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier
na
komínovom telese.
Podľa
platných
predpisov užívateľ palivových
spotrebičov je povinný
zabezpečiť
čistenie a
kontrolu komínov v lehotách
daným predpisom. Komínové teleso, na

ktoré je pripojený palivový
spotrebič do 50 kW :
a) raz za 4 mesiace, ak
sú do komína pripojené
spotrebiče na tuhé alebo
na plynné palivo

b)raz za 6 mesiacov, ak
sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak
sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou.
Za rok 2007 na Slovensku
z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb
bolo zapríčinených počas
vykurovacieho
obdobia
niekoľko druhov požiarov.
Z umiestnenia spotrebičov
na tuhé palivá / kachle,
sporák, krb, kotol/ bolo

spôsobených 518 požiarov,
spotrebiče na plynné palivá / kachle, sporák, krb,
kotol/ bolo spôsobených
223 požiarov. Z porušenia
celistvosti
dymovodov
vzniklo 41 požiarov . Požiare
vznikli i z nesprávneho
stavebného
prevedenia
škáry murovaného plášťa
komína neboli vyplnené
maltou čo spôsobilo 60
požiarov. Pri manipulácii
so žeravým popolom vzniklo 79 požiarov.
Ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým výkonom nad 50 kW,
je potrebné komín čistiť a
kontrolovať raz za :
a)
dva mesiace, ak sú
do
komína
pripojené
spotrebiče na tuhé palivo
alebo spotrebiče na kvapalné palivá
b) šesť mesiacov, ak sú
do
komína
pripojené
spotrebiče na plynné palivá.
Okresné
riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku Vám praje
spokojné prežitie
zimného obdobia a aby sme sa
stretávali iba pri príjemných príležitostiach.
kpt. Jarmila Baňárová
OR HaZZ v Pezinku

A féli önkéntes tűzoltók csapata
Dobrovoľnícky oddiel tomášovských požiarnikov
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Tisztelt Szülők,
lehet, hogy az Önök gyermeke is nemsokára iskolaköteles
lesz, és iskolát kell számára választani. Hogy döntésüket
megkönnyítsük, szeretném röviden bemutatni iskolánkat,
a Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát,
az „Egészséges iskola” az „Ökoiskola” és a „Zöld
iskola” címek viselőjét.
Iskolánk a tanulók számára biztosítja:
- a magas színvonalú oktató-nevelő munkát
- a magyar, szlovák és német nyelv szakszerű oktatását
- a tehetséges tanulók felkarolását
- jól működő napközi otthont nemcsak az alsó tagozatos
tanulóknak
- úszótanfolyamot
- sítanfolyamot
- rendszeres színházlátogatásokat Komáromban és Pozsonyban
- erdei iskolát
- exkurziókat és kirándulásokat
- az új tornaterem használatát
- jól felszerelt didaktikai és számítógépes termet
- jól felszerelt gyakorlókonyhát
- színes tanításon kívüli tevékenységet (kiállítások szervezése, kultúrműsorok betanulása, maszkabál, gyermeknap)
Gazdag szakköri tevékenységet kínálunk:
- szivacskézilabda (rendszeres mérkőzések az ŠKP Bratislava sportklubbal együttműködve)
- internetkör
- sportjátékok
- sakk-kör
- felkészítő szakkör (matematika, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom)
- énekkör
- turisztikai szakkör
- angol nyelvű szakkör (alsó- és felsőtagozatosoknak is)

Az iskolaprogramban megerősítettük az államnyelv
oktatását, valmint az idegen nyelv oktatását. Nagy
hangsúlyt fektetünk az informatika oktatására és a
környezetvédelemre. Az alsó tagozaton a testnevelési
órákat kibővítettük a szivacskézilabda oktatásával.
A tanulási zavarokkal küszködő tanulókkal rendszeresen
pszichológus foglalkozik.
Volt tanítványaink jól megállják helyüket a magyar és
szlovák nyelvű középiskolákban.
Kiemelkedő eredményeink:
1. hely a Katedra környezetvédelmi verseny országos fordulóján.
Tanulóink méltón képviselték iskolánkat a „Szép Magyar
Beszéd“, valamint a „Poznaj slovenskú reč“ versenyek
országos fordulóján.
Eljutottak több tantárgyi és
sportverseny kerületi fordulójára is.
Bővebb információk az iskola honlapján találhatók:
www.zsmadtom.edu.sk
Mgr. Jančošek Margit igazgató
Köszönjük a támogatást!
A Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
igazgatósága ezúton fejezi ki köszönetét azoknak, akik
a 2008 –as naptári évben bármilyen módon támogatták az iskolát :
- pénzösszeggel
- 2% -os adójukkal
- egyéb tárgyi támogatással vagy adománnyal
- hulladékpapírral
- munkájukkal
Külön köszönjük a Szülői Tanács munkáját és a jó
együttműködést a fenntartóval.

Spravodaj obce Tomášov – Fél község hírlevele
Vychádza ako príležitostná publikácia Obecného úradu Tomášov pod vedením starostu Jozefa Szalayho.
A kiadványt a Féli Község Hivatal jelenteti meg Szalay József polgármester vezetésével.
Redakčné spracovanie, grafická úprava / Szerkesztés, tördelés, grafikai utómunka: Mózes Szabolcs
Tlač / Nyomta: Komprint s. r. o. Bratislava. Nepredajné / Ingyenes.
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Magyar óvoda:
nyáron felújítottunk
2008 júliusában 3 hétig
üzemelt óvodánk, majd a
szünet első napján nagy
lendülettel elkezdtük a
fürdőszoba
átalakítását.
A szülők közül, aki tudott
eljött, hogy az öreg csempét
leverjék a falakról. Közben
a vízvezetéket is ki kellett cserélni, mert a csövek
nagyon rossz állapotban
voltak. Új mosdókat, csapokat, WC-ket kaptunk a
községi hivataltól, sőt még
az ablakot is kicserélték.
A szülők, nagyszülők, szakemberek, szponzorok és a
községi hivatal segítségével
szebbé,
higiénikusabbá
varázsoltuk a fürdőszobát.
Elmondthatom, hogy jó szervezéssel, leleményeséggel,
segítséggel sok minden megoldható óvodánkban, csak
akarat kell Ezúton szeretném megköszönni odaadó
munkájukat, segítségüket,
amit az óvódánkért tettek
– lásd a keretben.
A
2008/2009-es
évet
két osztállyal kezdtük, a
nagycsoportban 16, a kiscsoportban 13 gyerekkel.
A nagycsoportban Méry
Irén igazgatónő és Dej Edit
óvónő, a kiscsoportban
pedig Fülöp Lívia, óvónő
kezdte a pedagógiai munkát.
Sajnos ő megbetegedett,
így a helyetesítést Szalay Mária óvónő vállalta el.
Októberben
elkezdődött
az angol tanfolyam, mely
hetente egyszer, Csermák
Erika tanítónő vezetésével
valósul meg óvodánkban.
Novemberben újraindult
a Kismamaklub, melyen a
két éves gyerekek és szüleik
vesznek részt. Ismerkednek
az óvodával, óvónőkkel,
hogy
majd
bátran,
zökkenőmentesen
kezdjék meg óvodai életüket. A
szülők ismét megszervezték a börzét, ahol gyermekruhákat, játékokat és
egyéb dolgokat árultak.

A gyerekeket filmvetítéssel és játéksarokkal várták,
akik kedvükre játszhattak,
meséket nézhettek.
Jelenleg a mikulási ünnepségre és a fenyőünnepre
készülődünk a gyerekkel,
akik majd kis műsörral
kedveskednek szüleiknek
és vendégeknek. Remélem,
hogy továbbra is jó légkörben, tartalmas munkával
töltjuk a közös – hol szép,
hol nehéz – hétköznapokat.
Méry Irén, a Féli Magyar
Tanítási Nyelvű Óvoda
igazgatónője

És akik segítettek:
Ürge Tamás
Ürge Judit
Simonics Ferenc
Simonics Henrik
Simonics Zsuzsa
Domonkos Tihamér
Domonkos Erika
Tóth Gábor
Nyáry Richárd
Támogatók: Községi Hivatal, Fél
Horváth László vállalkozó

MŠ maďarská:
letná prestavba
Materská škola s vyuč.
jazykom maďarským v
Tomášove tri týždne v júli
2008 ešte bola v prevádzke. V prvých dňoch letných prázdnin s veľkým
nadšením
sme
začali
prerábať umyváreň. Za pomoci rodičov sme najprv
odstránili staré kachličky.
Museli sme vymeniť aj vodovodné potrubia, lebo
rúry boli vo veľmi zlom
technickom stave. Od Obecného úradu sme dostali
nové umývadlá, batérie, záchodové misy navyše vymenili aj staré okno. Pomocou
rodičov, starých rodičov,

Tí, ktorí pomáhali:
Varga Tibor
Varga Klára
Čerešňa György
Čerešňa Nóra
id. Méry Zoltán
ifj. Méry Zoltán
Mikóczi Sándor
Farkas Gyula
Vitálos Balázs
Sponzori: Obecný úrad
Tomášov
Horváth László podnikateľ

odborníkov, sponzorov a
obecného úradu sme premenili umyváreň.
Môžem konštatovať, že organizáciou, vynaliezavosťou
a pomocou sa dá veľa vyriešiť
v našej škôlke, len treba mať
ochotu. Touto cestou by som
chcela poďakovať každému
za obetavú prácu, s ktorou
skrášlili našu materskú
školu – viď v rámčeku.
V šk. roku 2008/2009
sme otvorili dve triedy, vo
veľkej skupine máme 16 a v
malej 13 detí. Vo veľkej skupine učia Irena Méryová,
riaditeľka MŠ a Dejová Edita, učiteľka, v malej skupine
Fülöpova Lívia, ktorá kvôli
zdravotných
problémov
nemohla vykonávať svoju
prácu, preto ju zastupuje
učiteľka Szalayová Mária.
V októbri sme začali aj kurz
angličtiny v rozsahu jednej
hodiny do týždňa. Vedúcou
kurzu je pani Csermáková
Erika.
V novembri sme ďalej
pokračovali
s
klubom
mamičiek.
Tento
klub
navštevujú matky spolu
s deťmi do dvoch rokov.
Cieľom je, aby sa spoznali
s učiteľkami, so škôlkou a
aby boli ich dni strávené v
škôlke bez väčších prekážok.
Rodičia aj tento rok zorganizovali burzu, na ktorej
sa dali kúpiť detské šaty,
hračky a rôzne veci. Pre deti
bolo premietanie rozprávok, detský kútik, kde sa
mohli hrať.
Momentálne sa pripravujeme s deťmi na oslavu
Mikuláša, ktorí sa predvedú
aj s krátkym programom.
Dúfam, že aj naďalej v
príjemnej atmosfére dobrou
prácou strávime spoločné
– pekné, niekedy ťažké –
všedné dni.
Méryova Irena
riaditeľka Materskej
školy s vyuč. jazykom
maďarským v Tomášove

