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Aj počas krízy
investujeme
Hospodárska a ekonomická
kríza trápi celý svet. Necítime to len v našej republike, ale aj v našej obci.
Keď v minulých rokoch v
Tomášove bývalo len do
dvadsať nezamestnaných,
dnes ich tu nájdeme aj
dvakrát toľko. Nájdeme
medzi nimi aj takých, ktorí
robiť nikdy nebudú, ale
väčšina z nich žiaľ stratila
svoje zamestnanie.
Napriek tejto skutočnosti,
obec hospodári pomerne
dobre. Je ale pravdou, že
šetriť musíme a treba si
zvážiť kam dáme každý
cent. Viem aj to, že šetrenie
s verejným osvetlením sa
viacerým nepáči.
Priemerne svietime každý
deň 10 hodín a vypíname
od 24.00 do 4.00 hodiny.
Pri celkových nákladoch
cca: 13 300 eur to nie je
málo. Škoda len, že väčšina
občanov to nechápe, a tak
sa rozhodlo, že svietiť sa
bude zase celú noc.
Veľké „vrásky“ nám robí
vypovedanie
nájomnej
zmluvy zo strany Slovenskej knižnice za prenájom
starej telocvične.
Obec ročne dostala z prenájmu cca. 21 600 eur, a k tomu
sme z vlastného rozpočtu
priložili zhruba 5000 eur za
energiu. Teda cca. 26 600
eur sme ročne dávali na

činnosť športového klubu
v Tomášove. Rozhodne sa
musí nájsť určitý kompromis, aby nebol narušený
život obce ani život futbalového oddielu.
Nadávajú na mňa, že
sedím na peniazoch. Omyl
nesedím, ale si zvážim kam
ich dať. Obec žije v prvom
rade z podielových daní, čo
dostávame z centrálneho
daňového úradu (miestne
dane sú len „drobné“).
Za apríl sme dostali len
60% a za máj len 25% zo
zvyklých 100%. Nikto z
občanov (možno ani z poslancov) sa nespýta, z čoho
bude žiť obec.
Starosta je preto starostom, aby sa staral a je za to
platený ... Preto to robím
tak, ako to robím. A chvála
bohu obec sa rozvíja. Určite
každý pozerá na to zo svojho pohľadu, ale vedenie
obce musí život, rozvoj
obce vidieť celoplošne. Z
podielových daní na investície alebo veľké opravy
nezostáva. Musíme hľadať
iné zdroje...
Ako som už spomínal,
napriek
svetovej
kríze
výstavba obce pokračuje.
Okrem rekonštrukcie čističky odpadových vôd, robíme aj ďalšie menšie úpravy, ktoré ešte viac zmodernizujú túto prevádzku.

Válság idején
is fejlesztünk
Az egész világ a gazdasági
válságot nyögi. Hatásait
nem csak az országban, de
községünkben is érezteti.
Míg az elmúlt években csak
egy-két tucat munkanélküli
volt településünkön, addig
ma kétszer annyian vannak. Találunk közöttük
persze olyat is, aki sohasem
fog dolgozni, de többségük
sajnos nem ez az eset, ők
„egyszerűen” elvesztették
állásukat.
A válság ellenére a község
viszonylag jól gazdálkodik,
igaz spórolnunk kell, minden fillér felhasználását
mérlegeljük. Ez nem mindenkinek tetszik: tudjuk, hogy
a közvilágításon történő
spórolás miatt többen is
elégedetlenek.
Átlagosan
minden nap 10 órát világítunk, csak 24 óra és hajnali
4 óra között kapcsoljuk ki
a világítást. A szolgáltatás
éves összköltsége 13 300
euró, ezt figyelembe véve
ez nem kevés. Kár, hogy a
többségnek ez nem tetszik,
így olyan döntés született,
hogy egész éjszaka világítani fogunk.
Nagy gondokat okoz a régi
tornaterem bérleti jogának
felmondása. A község a
bérlő Szlovák Könyvtártól
évente hozzávetőlegesen 21
600 eurót kapott, ezzel az
összeggel a helyi futballcsa-

patot támogattuk. A község
ezt pótolta fel további 5 ezer
euróval – ebből az energiaszámlákat álltuk –, tehát
összesen hozzávetőlegesen
26 600 euróból gazdálkodhatott a féli sportklub. A
bérleti szerződés felmondása miatt kompromisszumos megoldást kell találnunk a községi sportélet
érdekében.
Többen azzal vádolnak,
hogy „ülök a pénzen”.
Tévedés, nem ülök, csak jól
megnézem, mire költsük. A
községek fő bevételi forrását
az adórészesedések képezik,
melyeket a központi adóhivataltól kapunk – a helyi
adók csak aprópénzt jelentenek emellett. Áprilisban
csak a szokásos összeg 60,
májusban pedig csupán 25
százalékát kaptuk meg.
Senki sem kérdezi, hogy
miből fog élni a község. A
polgármester attól polgármester – és azért is kapja a
fizetését –, hogy törődjön.
Ezért is cselekszem úgy, ahogy cselekszem. Szerencsére
községünk emellett fejlődik
is. Erre biztosan mindenki
a saját szemszögéből tekint,
de a község vezetésének az
egész faluról gondoskodnia kell. Adóbevételeinkből
befektetésekre nem futja,
ezért más források után kell
néznünk.
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Dom smútku sme slávnostne skolaudovali a zároveň
bola vybudovaná nová
brána pri hlavnom vchode.
Od Malinovskej cesty sme
spravili bránu na odvoz
smetných kontajnerov.
Ďalej budujeme chodník
na Dunajskej ulici. Žiaľ aj k
tomu majú niektorí občania
poznámky (napríklad prečo
je to predo mnou, prečo nie
na druhej strane a podobne).
Verím, že v ostatných
častiach obce to občania
pochopia a uznajú, že chodník na Dunajskej ulici je
veľmi potrebný. Verím, že
v spolupráci s obyvateľmi
aj na Podzáhradnej ulici
bude chodník vybudovaný
už tento rok.
Pri najväčšej snahe sa nepodarilo zabezpečiť toľko
financií, aby sme mohli
vymeniť okná aj na materskej škole.
Ale som rád (a dúfam aj
riaditeľstvá oboch ZŠ a
jedálne), že na základných
školách ako i na jedálni pri
ZŠ budú vymenené všetky
drevené okná a dvere.

Keď budete čítať tieto riadky, mala by už byť zahájená
práca na výstavbe detského
ihriska pri cintoríne a
rekonštrukcia autobusovej
zastávky pri MŠ.
O rôznych drobnejších
prácach tu nie je potrebné písať. Hodnota hore
popísaných investícií a
opráv činí cca. 660 tisíc
eur (zhruba 20 miliónov
korún).
Robíme maximum pre
vylepšenie života našich
občanov a pre krajší vzhľad
obce. Ale človeka nič viac
nepoteší, ako keď cíti podporu všetkých občanov
a ich angažovanosť do
spoločného diela.
Naša obec je spoločná a je
hlavne pre nás všetkých.
Preto je treba, aby sme my
všetci dbali na čistotu a
vzhľad nášho okolia.
Ďakujem všetkým občanom,
ktorí s kladným prístupom
k svojmu bydlisku prejavia
záujem o rozvoj obce.
Jozef Szalay

A Vöröskereszt
életéből
A Vöröskereszt vezetésével március 9-én ismét véradásra került sor a féli kultúrházban. A rászorulók nevében
köszönet minden résztvevőnek:

Ahogy már utaltam rá, a
község fejlesztése a válság
ellenére is folytatódik. A
szennyvíztisztító felújítása
mellett több kisebb változtatás is folyamatban van.
Ezek mind modernebbé
teszik ezt a szolgáltatást.
A halottasházat ünnepélyesen átadtuk, szintén
átadásra került a főbejárat
új kapuja. Az Éberhardi
út felőli oldalon pedig egy
új, szolgálati jellegű kaput
készíttettünk, ezen fogják a
szemetet elhordani.
Tovább folytatódik a Duna
utcai járda építése is. Sajnos
többen ezzel kapcsolatban is
elégedetlenségüket fejezték
ki – miért ott, miért azon az
oldalon stb. –, csak remélni
tudom, hogy a más utcákban
lakók is elismerik, a Duna
utcai járda nagyon is szükséges. Remélem, hogy a helyi
lakosok segítségével a Kertalatti utcában is még ebben
az évben kiépítjük a járdát.
Legnagyobb igyekezetünk
ellenére sem sikerült elég
pénzt bebiztosítani az óvodai
ablakok cseréjére. Ugyanakkor örülök neki, hogy az

alapiskolában és az iskola
melletti ebédlőben az összes
faablakot energiatakarékos
műanyagablakra cseréljük.
Amikor ezek a sorokat
fogják olvasni, várhatóan
már elkezdődik a temető
melletti játszótér építése
és az óvoda melletti buszmegálló átépítése. A kisebb
felújításokról, úgy érzem,
nem szükséges itt írni. A
fentebb felsorolt befektetések összértéke eléri a
660 ezer eurót (20 millió korona). Úgy érzem, a
lehető legtöbben tesszük
a falu szépítéséért, lakói
életének jobbá tételéért.
Az embert semmi sem örvendezteti meg jobban,
mint amikor a lakosok támogatását, közös dolgaink
intézésében történő bekapcsolódását érzi.
Községünk közös, mindennyiunk értéke. Ezért szükséges, hogy mindannyian
ügyeljünk
tisztaságára,
kinézetére.
Köszönöm
minden lakosnak, aki így
cselekszik!
Szalay József

Zo života
Červeného kríža
Pod vedením ČK v kultúrnom dome Tomášov sa 9.marca
uskutočnil odber krvi. V mene tých, ktorí potrebovali
životadarnú tekutinu, ďakujeme zučastnením:

Ágh František, Árvová Beata, Boršová Gabriela, Bogár Mikuláš, Dingel Milan, Čajda Michal, Cséfalvayová Eva, Čerešňa
Juraj, Csehy Róbert, Dančiaková Mariana, Doboš Ján, Farkas Ernest, Gašparek Vladislav, Hanšutová Irena, Hobothová
Henrieta, Jakóczy Andrea, Jakóczy László, Kovarik Karol, Katona František, Kősziklaová Zuzana, Kerényi František,
Kuczmanová Rozália, Lakatos Roman, Lukovičová Katarína, Miklosová Zuzana, Mihalik Anikó, Muzslayová Monika,
Mózes Attila, Mészáros Márta, Molnár Gabriel, Mészárosova Katarína, Pörsöková Valéria, Pomichalová Mária, Pomichal István, Razgyel Ottó, Razgyelová Eva, Rigó Ján, Razgyelová Iveta, Rašičová Gabriela, Szalay Alexander, Stermenská Estera, Sillová Izabela, Tóthová Katarína, Ürge Tamás, Vitálos Katalin, Vanek Richard, Valacsay Márta, Vadócz
Pavol, Vadkertiová Eva, Vargová Klára, Vargová Iveta.
A következő véradás szeptember 7-én kedden lesz, melyre
szeretettel várunk – finomságokkal – mindenkit, aki nem
fél a túszurástól és egészséges.

Na ďalší odber krvi 7. septembra srdečne pozývame
všetkých, ktorí sa neboja pichnutiu ihlou a tešia sa na dobré pohostenie od vedenia ČK.

Németh Terézia, a Vöröskereszt elnöke

Némethová Terézia, predsedkyňa ČK
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Ako s dažďovou
vodou v obciach?
Nakladanie s dažďovými
vodami sa všeobecne pokladá za jasnú a jednoduchú
problematiku. Za dlhé roky
sa v obciach zafixovali isté
zvyklosti a dnes sa preto
nikto už nezamýšľa nad
dažďovou vodou, tobôž nie
nad súvislosťami.
V Európe minimálne za
posledných 15 rokov došlo
k veľkej zmene pohľadu
na dažďové vody, k zmene
priorít a vďaka novým
poznatkom
Európska
únia vydala rad pokynov
a smerníc pre narábanie s
dažďovými vodami. Slovenská republika tieto smernice preberá, ale k občanovi
sa
dostávajú
pomaly.
Samozrejme, trvá istý čas,
aby sa zmenili zaužívané
prístupy.
Na trh prišli nové výrobky, ktoré účinne dokážu
absorbovať dažďové vody.
Priblížením
najnovších
riešení a trendov v pohľade
na dažďové vody osvetovou
prácou obce by sa mohli
zmeniť ku krajšiemu aj svojim vzhľadom.
Komu teda patria dažďové
vody? Aký je pohľad
bežného občana?
Hádam sa všetci zhodneme,
že pokiaľ občan potrebuje
dážď na zavlaženie vlastnej vysušenej záhrady, tak
dažďové vody, ktoré z neba
popadajú na jeho hriadky,
automaticky pokladá za
svoje. Ale keď je vody už
priveľa, keď začína z jeho
pozemku unikať, rýchlo sa
prikloní k názoru, že prebytok už vlastne nepatrí jemu,
ale niekomu inému – obci,
rieke, povodiu, štátu, v podstate všetkým iným, len nie
jemu.
V roku 2003 vyšla z pohľadu
vlastníctva dažďových vôd
u nás Vyhláška Ministerstva životného prostredia
SR č. 397 z 19.9.2003, ktorá

vlastníctvo k dažďovým
vodám istým spôsobom
určuje. Hovorí o meraní
množstva vypúšťaných vôd
z povrchového odtoku (rozumej zo striech, dvorov,
pozemkov) do verejného
priestranstva (kanalizácia).
Vyhláška nepriamo určuje,
že vlastníkom dažďovej
vody je ten vlastník povrchového odtoku (majiteľ
nehnuteľnosti), na ktorý
dažďová voda spadla. Keď
vlastník dažďovú vodu zachytí a vzápätí ju vypustí
do verejnej kanalizácie,
vyhláška stanovuje, že musí
za to majiteľovi verejnej
kanalizácie zaplatiť.
Aká je však právna situácia,
ak v obci nie je kanalizácia?
Aký je právny stav, pokiaľ
majiteľ
nehnuteľnosti
(napr. rodinného domu)
dažďovú vodu zo strechy
dažďovými žľabmi zachytí
a vzápätí vypustí – napr.
na pozemok suseda, obecný
pozemok alebo na obecnú
kanalizáciu? Má právo
sused alebo obec, ktorí sa
o túto vodu nejako mu-

Mit tegyünk az
esővízzel?

Az esővíz elvezetése és
kezelése mindennapi rutinnak minősül. Évek hosszú
során a községekben az
esővízzel
kapcsolatban
rögzültek bizonyos szokások, ezért ma már senki
sem gondolkodik rajta,
különösen nem összefüggésein.
Európában az utóbbi 15
évben nagyban megváltoztak az esővízzel kapcsolatos
szempontok. A megváltozott prioritásoknak és az új
ismereteknek köszönhetően
az Európai Uniós rendeletek
egész sorát bocsátotta ki a
témában.
Szlovákia
mint
uniós
tagország ezeket az irányelveket átvette és átveszi,
ám a polgárokhoz csak
lassacskán jutnak el. Természetesen időbe telik,
amíg megváltoztatjuk bevett szokásainkat.
Az utóbbi időben emellett új termékek is megjelentek a piacpn, melyek
hatásosan tudják elnyelni
az esővizet. A legújabb
trendek ismertetésével –

melyet az önkormányzatok
is végezhetnek – a falvak
külalakra is megszépülhetnek.
Kié tehát az esővíz? Milyen
az áltagpolgár látásmódja?
Ha a telektulajdonos saját
kertje öntözésére szeretné
felhasználni az esővizet, ezt
nyugodt szívvel teszi, a vizet
automatikusan a magáénak
hiszi.
Ha viszont sok eső esik,
az esővíz pedig elfolyik
a telekről, gyorsan úgy
gondolja, hogy a fölösleg
valójában már nem is az
övé, hanem más tulajdonát
képezi – a községé, a vízgazdálkodási vállalaté, az
államé, vagyis mindenkié,
csak nem a telektulajdonosé.
A környezetvédelmi minisztérium 2003-ban adta
ki az esővizekkel kapcsolatos rendeletét (2003. 9. 19.,
397. számú rendelet), ez
pedig bizonyos módon meghatározza az esővízzel kapcsolatos tulajdonjogokat.
A leírás a felületekről
(háztetők, udvarok, parcellák) a nyilvános csatornákba kiegendett víz mérését
határozza meg.
A rendelet közvetve meghatározza, hogy az esővíz
annak a tulajdonát képezi,
akinek a tujaldonában álló
felületre (ház, telek, udvar)
esett a csapadék. Ha a tulajdonos az esővizet felfogja,
majd azt a nyilvános csatornahálózatba engedi, a rendelet szerint köteles megtéríteni ennek költségeit a
hálózat tulajdonosának.
Mi a helyzet akkor, ha a
községben nincs csatornahálózat?
Mitévők legyünk, ha az
ingatlan tulajdonosa az
esővizet például a szomszédos telekre vagy községi
tulajdonú telekre engedi,
esetleg a községi csator-
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sia postarať, tiež žiadať
za to podobné poplatky?
Vyhláška o tom nehovorí.
V tomto prípade sa treba
obrátiť na prirodzené právo.
Zalesnené,
zatrávnené,
obrábané plochy vsiaknu
až 95 % dažďovej vody,
len 5 % prirodzene odtečie
(vyhláška 397/2003).
Ako sa však zmení situácia, ak majiteľ chce časť
záhrady alebo trávnik
vybetónovať? Pre čiastočne
priepustné
spevnené
plochy (napr. pre zámkovú dlažbu vyšpárovanú
pieskom) je súčiniteľ odtoku 0,4, čo znamená, že
až 40 % vôd odteká na susedné pozemky.
V prípade striech a plne
zabetónovaných plôch sa
tento súčiniteľ zvyšuje na
0,9, ba dokonca na 1,0. V
takomto prípade až 90 až
100 % dažďových vôd odteká na susedné pozemky.
V obciach je bežnou praxou, že obyvatelia vypúšťajú
dažďové vody zo striech
rodinných domov a dvorov
na priľahlú verejnú komunikáciu – na chodník alebo
verejnú cestu.
Aj keď tieto komunikácie
nemajú vybudovanú regulárnu verejnú kanalizáciu,
často sú okolo ciest aspoň
priekopy, spojovacie potrubia, prepady do potokov, čo
je istým spôsobom dažďová
kanalizácia.
Majú obce právo spoplatniť

túto dažďovú vodu? Nikde
(okrem dlhoročného zvyku) nie je stanovené, že
majitelia
nehnuteľností
a rodinných domov majú
právo svoje dažďové vody
vypúšťať na obecné či iné
pozemky bezplatne. Obce
však túto prax tolerujú.
Treba povedať, že na
druhej strane obciam zákon
nestanovuje
povinnosť
starať sa o vody stekajúce
zo súkromných striech či
znečistených dvorov na ich
pozemky.
Teoreticky majú preto právo
toto neželané bremeno aj
odmietnuť a vrátiť dažďové
vody
späť
pôvodným
majiteľom.
Vlastníkmi dažďových vôd
sú majitelia nehnuteľností,
na ktoré dažďové vody
dopadnú. Každý majiteľ
nehnuteľností je povinný sa
postarať o vlastné dažďové
vody až na výnimku
spomínaných prirodzených
okolo 5 %, ktoré pôvodne
z jeho sklonených pozemkov prirodzene odtekali.
V obciach často vidno, ako
obyvatelia, ale aj firmy a
organizácie svoje dažďové
vody vypúšťajú priamo na
susedné, prevažne obecné
pozemky namiesto toho,
aby ich sami likvidovali a
odvádzali do vsakovacieho
zariadenia.
podľa Obecných novín spracoval: Jozef Szalay

Ponuka prenájmu
Obec Tomášov ponúka
na prenájom kancelárske a skladové priestory
v budove telocvične na
Hlavnej ulici č. 46, s rozlohou 1080 m2.
Informácie na Obecnom
úrade v Tomášove, tel.
č. 02/4595 8130 alebo
0905/573 796.

nahálózatba
vezeti
el?
Joga van a szomszédnak
vagy a községnek – akinek
a későbbiekben törődnie
kell ezzel a vízzel – költségtérítést kérnie?
A rendelet erről közvetlenül
nem értekezik. Ilyen esetben a természetes joghoz
kell nyúlni. Az erdősített,
füvesített vagy megművelt
földterületek az esővíz
95%-át elnyelik, csupán
5%-a folyik el természetesn
módon (397/2003-as rendelet).
Hogyan változik meg a
helyzet, ha a tulajdonos a
kert vagy a pázsit egy részét
le szeretné betonozni? A
részlegesen
szilárdított
felületeknél (például díszkövekkel kirakott járda,
ahol a kövek között homok
van) az esővíz 40%-a folyik el a szomszédos telkekre, tetők illetve teljes
egészében
lebetonozott
felületek esetében a csapadék 90–100%-a folyik át a
szomszédos telekre.
A községekben általános
jelenség, hogy a lakosok a
családi házak tetőire eső
csapadékot a környező
járdákra, utakra vezetik
el. Mégha ezen utak alatt
nincs is kiépítve reguláris
csatornahálózat, gyakran
szegélyezik őket árkok,
összekötő csövek, ami bizonyos értelemben szintén
esővízelvezető-hálózatként
értékelhető.

Joguk van a községeknek
az ezeken a hálózatokon
elvezetett esővízért pénzt
kérni?
Sehol sincs meghatározva, hogy a telektulajdonosoknak joguk van
esővizüket ingyen a községi
vagy egyéb telkekre elfolyatni. A önkormányzatok
viszont általában ezt tolerálják.
Másrészt viszont egyetlen
jogszabály sem írja elő
a községi önkormányzatoknak, hogy törődjenek a
magánjellegű felületekről
községi területre átfolyó
esővízzel. Ezért elméletileg joguk van a nem várt
esővizet elutasítani és
„visszajuttatni“ azt eredeti
tulajdonosoknak.
Az esővíz tulajdonosai azon
ingatlanok
tulajdonosai,
akinek ingatlanjára a csapadék esett.
Minden
tulajdonosnak
kötelessége törődnie a
saját esővizével, kivételt
csak a fentebb említett
természetesen elfolyó 5%
képez.
A községekben gyakran
látni, ahogy a lakosok, de a
vállalkozások is a szomszédos, gyakran községi tulajdonú telkekre irányítják a
hozzájuk esett csapadékot,
ahelyett, hogy saját maguk
likvidálnák azt.
a Községi Újság alapján feldolgozta Szalay József

Kiadó épület
Fél község iroda- és raktárhelyiségeket
kínál
bérbe a Fő utca 46. szám
alatti tornatereben. A
bérbe vehető helyiségek
összterülete 1080 m2.
Bővebb információk a
Féli Községi Hivatalban kaphatók, tel. szám
02/4595
8130
vagy
0905/573 796.
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Kedves szülők!
Gyermekeitek
számára
elérkezett a vakáció. S ez
így jó, hisz minden gyermek
várva-várja az iskola végét.
Meg is érdemlik a nyári
szünetet, hiszen tíz hónap
iskola hosszú idő. Kell a
pihenés, kell a szórakozás.
Amilyen öröm azonban a
gyerek számára a vakáció,
olyan gond a szülő részére.
Különösen, ha mindkét
szülő dolgozik. Hiszen a
nyár folyamán nemcsak sok
szép élmény, hanem sok
kísértés is éri a gyermeket,
különösen, ha egyedül marad. Ilyenkor nagy segítség a
nyugdíjas nagyszülő, ahova
el lehet vinni a gyermeket.
Jól jön ilyenkor a cserkésztábor, vagy más gyermekés ifjúsági tábor, ahol a
gyermek jól érzi magát,
pihen, de közben tanul is,
képességeit, tudását fejleszti. A gyermek számára
a nyár folyamán programot
kell készíteni. Az a legroszszabb, ha az egész nyáron
semmi dolga nincs. Csak ott
ül a tévé, vagy a számítógép
előtt reggeltől estig, estétől
reggelig. Az ilyen pihenéssel

úgy elfárad a nyár folyamán,
hogy fáradtabban fogja
kezdeni az iskolát, mint ahogy befejezte. Legyen minden napra program!
A nagyobb gyerek, ha van
lehetőség, valamit dolgozzon. Élvezze az elvégzett
munka örömét, legyen sikerélménye. Az idősebbek
elmondhatják, hogy a nyári
diákmunkából mennyi öröm,
új barátság és egy kis anyagi
haszon is származik. A mai
gyerek keveset olvas. Egy jó
könyvet olvasson el a nyár
folyamán, ha egyedül nehéz,
akkor szüleivel együtt.
Kedves szülők! Ne feledkezzetek meg arról, hogy
mindnyájunknak van egy
gondviselő atyja, és ez a
Jóisten.
Imádkozzatok
gyermekeitekért, tanítsátok
meg őket, hogy szeressék
az Istent és akkor a szülő
mellett a Mennyei Atya is
vigyázni fog rájuk. Minden diáknak és szülőnek jó
pihenést, szép nyarat és sok
szép élményt kívánok!
Zsidó János
esperesplébános

Milí rodičia!
Pre Vaše deti nastali prázdniny. Takto je to správne,
veď každé dieťa túžobne
očakáva koniec školského
roka. Zaslúžia si letné
prázdniny, veď desať mesiacov je dlhá doba. Potrebujú oddych aj zábavu.
Ako sa deti tešia na prázdniny, tak rodičom narastajú
počas prázdnin starosti.
Zvlášť, keď sú obaja rodičia
zamestnaní. Na deti čaká
veľa dobrodružstiev, ale
zároveň na ne číhajú i rôzne
pokušenia, zvlásť, keď ostávajú samé. V týchto prípadoch sú veľkou pomocou
starí rodičia, ktorí sú už na
dôchodku. Pre deti sú vtedy
výhodné skautské alebo iné
mládežnícke tábory, kde sa
cítia dobre, oddýchnu si a
zároveň spoznávajú nové
veci, rozširujú svoje vedomosti a schopnosti.
Pre deti treba počas prázdnin
pripraviť zaujímavý program. Najhoršie je, keď dieťa
nemusí nič robiť. Celý deň
presedí pred televízorom
alebo počítačom. Takýto
spôsob oddychu vedie k
ešte väčšiemu vyčerpaniu

a tak sa môže stať, že nový
školský rok začne omnoho
viac unavený než bol na
konci školského roka.
Deti potrebujú na každý
deň program. Väčšie deti by
mali brigádovať, ak je taká
možnosť, aby pocítili radosť
z dobre vykonanej práce.
Starší, ktorí už pred rokmi
absolvovali rôzne brigády,
môžu potvrdiť, koľko radosti, nových priateľstiev
ako i materiálne výhody vyplývajú z týchto činností.
Dnešné deti málo čítajú.
Cez leto nech prečítajú
aspoň jednu dobrú knihu.
Ak to samé nezvládnu, nech
im pomôžu rodičia.
Milí rodičia! Nezabúdajte,
že všetci máme nebeského
Otca, Pána Boha. Modlite
sa za svoje deti, naučte ich
milovať Boha a potom ich
bude popri Vás, rodičoch,
ochraňovať aj Nebeský
Otec. Každému žiakovi a
rodičom prajem príjemný oddych, pekné leto a
veľa
nezabudnuteľných
zážitkov.
János Zsidó
dekan

ZMOS sa ohradzuje voči tvrdeniam politikov
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) považuje
vyjadrenia politikov v pondelkovej relácii „V politike“
spravodajskej televízie TA3
na margo samospráv, za
prejav neúcty voči ich práci
a zavádzanie verejnosti.
Predseda ZMOS Michal
Sýkora zdôrazňuje, že naši
občania síce žijú v Slovenskej republike, ale v konkrétnych mestách a obciach. „Tie dlhodobo dostávajú
zo štátu menej finančných
prostriedkov ako bolo predpokladané, ktoré nestačia
na rozvoj, ale v niektorých
prípadoch ani na prežitie,

na výkon základných funkcií
a kompetencií, ktoré samosprávam priebežne presúva
štát“. Predstavitelia miest a
obcí odmietajú obvinenia zo
zodpovednosti za súčasný
zlý stav verej-ných financií. Pokiaľ zo strany MF
SR je deklarovaný nárast
ekonomiky o 3,2%, mestské
a obecné pokladnice dostali
v marci len 42 %, v apríli
71 %, v máji 51 % a v týchto
dňoch za jún iba 25 % na
daniach z príjmov fyzických osôb oproti rovnakému
obdobiu roka 2009. ZMOS
zdôrazňuje, že výpadok na
dani z príjmov oproti pred-

chádzajúcemu
obdobiu
minulého roka predstavuje
objem cca 228 mil. eur.
Práve preto je podľa Michala Sýkoru nevhodné vrhať
na miestne samosprávy
zlé svetlo a vytvárať takú
atmosféru, podľa ktorej
mestá a obce nie sú spravované efektívne. „Richtári dlhodobo dokazujú, že
šetriť vedia a chcú. Tak, ako
sa v minulosti napríklad aktívne podieľali na zavedení
eura, podobne odhodlane
prijali v čase hospodárskej
krízy šetriace opatrenia“,
hovorí predseda ZMOS a
ďalej uzatvára: „Aj napriek

obrovskému poklesu výnosu
dane z príjmov fyzických
osôb, ktoré samo-správy
nemôžu ovplyvniť, poskytujú kvalitné služby, prevádzkujú školy i zaria-denia sociálnych služieb, realizujú
a spolufinancujú investičné
rozvojové projekty. Zvládli
doterajšie dopady krízy,
povodne aj voľby. Preto si
za svoju prácu zaslúžia uznanie a nie kritiku a čierneho
Petra“. „Aj napriek intenzívnemu hľadaniu spôsobov
prežitia, je zásadne ohrozené
fungovanie a finančná stabilita samospráv“, pripomína
Michal Sýkora.
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Gondolatok óvodánk küldetéséről
A Féli Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában a
2009/2010-es iskolai évet
egy osztállyal kezdtük,
3–6 éves gyerekekkel. Vegyes csoportunkba, amely
szeptembertől KATICA óvoda lett, 24 gyerek jár. Ebből
15 lány és 9 fiú. Szeptemberben Flaska Anita óvónő
kezdte el a pedagógusi
munkát. Anita fiatal, tehetséges, segítségével újra
megvalósult óvodánkban
az angol nyelvű kör, ami
ezentúl ingyenes a szülők
részéről. Nagyon jól megértjük
egymást,mindig
találunk időt, hogy megbeszéljük az óvodában
történteket,
munkánkat,
örömöket, gondokat.
Óvodánk küldetése: családias légkörben való nevelés,
valamint a gyermek személyiségének sokoldalú fejlesztésére irányuló nevelés.
A
gyermek
nevelése
elsősorban a család joga és
kötelessége, és ebben az óvoda kiegészítő szerepet tölt
be. Az óvodánkban a gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok az óvoda új
fejlesztési programja alapján valósulnak meg, amely
meghatározza a fő alapelveket, célokat, általános
követelményeket, a nevelés
eszközeit. Ezeket olyan
tevékenységgel kell alátámasztani, amely megfelel a
gyerekek korának, valamint
azoknak a feltételeknek és
feladatoknak, amelyeket a
gyermekeknek teljesíteniük
kell.
Az iskoláskor előtti nevelés
fő feladatai:
- megkönnyíteni a beszoktatást az óvodába, majd az
iskolába
- támogatni a gyerekek
érdeklődését
a
megismeréshez, a játékos tanuláshoz
- a gyerekek személyiségének fejlesztése
- erősíteni a szülők, a

kultúra, az anyanyelv és az
államnyelv iránti tiszteletet.
E személyiségfejlesztő program középpontjában a
gyermeknek kell lennie.
A napirendet a gyerekek
érdeklődése, szükséglete,
elképzelése, lehetősége és
képessége szerint kell kialakítani. Tekintetbe kell
vennünk, hogy mit kell tudnia, ismernie. A foglalkozást
helyettesítő
didaktikus
tevékenység a nap bármely
szakában megvalósulhat, s
egybekapcsolódik a céltudatos munkával és a tanulással.
A
legfejlesztőbb,
leghatékonyabb és legfontosabb
tevékenység
óvodás korban a játék.
Ebben a tevékenységben
érzik magukat a legjobban,
tudják nagyon jól, hogy mi
számukra a legfontosabb,
a legfejlesztőbb. Szeretnek
játszani, és minden alkalmat, lehetőséget megragadnak arra, hogy játszhassanak. Játszanak egyedül
és társakkal, óvodában és
otthon, szobában és szabadban, eszközzel vagy
anélkül.Ahhoz, hogy jót,
jól és elegendőt játszanak,
többféle feltétel teljesülése
szükséges:
- derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalomteli légkör, melyben a gyerekek
felszabadultan élh etik meg
mindenapjaikat
- a játszás helye, tere segítse
a gyermeki elképzelések
megvalósulását
- a játékszerek, játékeszközök, alapanyagok változatossága, minősége és esztétikuma
- a játékidő biztosítása fontos tényező, mert az elmélyült, gazdag játékhoz időre,
méghozzá
megszakítás
nélküli időre van szükség
- az élmények, a környezet
hatása döntő és meghatározó egy-egy játéktéma

alakulásában. Ha nyugodt,
derűs légkör uralkodik
a csoportban illetve az
egész óvodában – melynek
feltétele az óvodában dolgozó felnőttek kedvező magatartása - akkor a szülők is
szívesebben
kapcsolódnak be időnként az óvodai
játékélet mindennapjaiba.
Feltétlenül hinni kell az
óvodáskorú
gyermekek
játékának fontosságában,
annak fejlesztő voltában.
Nem szabad engedni, hogy
csorbuljanak a gyemekek
jogai e téren. Segítsük őket
a játék feltételeinek magas szintű megteremtésével és a nevelőpartnerek
meggyőzésével, együttműködésével.
A legösszetettebb, legbonyolultabb játéktevékenységi forma a szerepjáték,
dramatizálás, bábozás. A

mese, a mondóka, a vers,
a báb segítségével a gyermekhez szólnak. Mintát
nyújtanak az érzelmek, indulatok feldolgozására, segítik a beszédfejlődésüket és
szóbeli kifejezőkészségüket.
Ezért, ha lehetséges, minden nap előveszünk egy
bábot vagy többet és játszunk,
dramatizálunk
mesét,
verset
vagy
rögtönzött párbeszédet.
Mindez akkor szép és
eredményes, ha gyerek,
felnőtt anyanyelvén fejezi
ki magát – beszél, szaval,
énekel. Gyermekeink 4-5
éves korukban még az anyanyelvüket is csak kóstolgatják, ízlelgetik.Számukra
a magyar is idegen, felfedezésre váró birodalom.
Óvodánkban – és kis hazánk
magyar ajkú óvodáiban
egyaránt - ismerkedni kell a
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szlovák nyelvvel. A gyerekek
utánzási vágyára és játékos
természetére alapozva lehet megteremteni a későbbi
nyelvtanulás
feltételeit.
Csoportunkba két szlovák
anyanyelvű gyerek is jár,
akikhez szlovákul és magyarul is beszélünk,így az
egész nap folyamán minden
gyerek hallja a magyar és a
szlovák szót, játékok, dalok,
mondókák, körjátékok gyakori ismételgetésével.
Az óvodába kerülő gyermek számára az óvónő
az a személy, aki ezeket a
lehetőségeket megteremti,
mintegy modellként állva a gyerekek előtt. Mi az
óvónő feladata? A gyermeki
kiváncsiságra építve olyan
helyzeteket teremteni, ahol
a gyermek életének természetes öröme a felnőtt
tapintatával és valódi szeretetével vaalósítható meg.
Mi okoz örömet a gyermek
számára? Minden , amiben
látja a sikereit, érzi a megbecsülést az elért eredményben.
Mi az, amit a gyermek 3-6
éves korában meg tud tenni, meg akar tenni? Felfedezi a közvetlen és távolabbi
környezetét, szívesen szerepel, énekel, táncol - mindezek csak momentumok.
Mi okoz örömet nekünk
óvónőknek? Azok az apró
előrelépések, amik a gyermeket a „nem tudom”,
„nem akarom” kezdeti
lépcsőfokáról a „jaj, de jó,
már tudom”, illetve az „én
is meg akarom próbálni,
csinálni” periódushoz juttatja.
Meg kell találni azt a kulcsot, amivel a tehetséges
gyermek továbbfejleszthető.
Ugyanakkor oda kell figyelni a lemaradókra, a lassabban teljesítőkre is, mert számukra is megtalálható az az
út, ami nem egy kényszeres
tempót, hanem egy elérhető,
de előrehaladást mutató
lépést jelent a fejlődésben.
Méry Irén
az óvoda igazgatónője

Ez történt velünk idén
Gyermekeink életében fontos szerepet töltenek be az
ünnepélyek.
Nagy élmény a Mikulásvárás. A Mikulás 2009. december 4-én látogatott el
hozzánk, a gyerekek szép
műsorral köszöntötték, ő
pedig csomaggal ajándékozta meg őket.
2009. december 18-án
volt az ovikarácsony, ahol
bensőséges
hangulatban
vehették át gyermekeink a
sok – sok játékot, melyet
a szülők biztosítottak be.
Farsangi maszkabál keretei
között „űztük” el a telet és
vártuk az érkező tavaszt. Anyák napjára szép műsorral
és ajándékkal kedveskedtek
a gyerekek édesanyjuknak.
Nagy örömünkre ebben az
évben teljesült rég óhajtott
vágyunk, részt vettünk a
Duna Menti Tavasz országos gyermek báb-és színjátszó fesztiválon. 2010.
május 11-én a pozsonyi
Állami
Bábszínházban
volt a válogatás, ahol egy
hagyományőrző jelenettel
a Pünkösdölő-vel léptünk
fel .Mivel anyagi okokból

óvodás csoportokat nem indítottak a fesztiválon, 2010.
június 1-én Dunaszerdahelyen, a fesztivál megnyitóján
adhattuk elő a jelenetet. A
gyerekek szívvel, lélekkel
készültek,szerepeltek ezen
az ünnepségen , nagy sikerrel.
Az óvoda–iskola kapcsolat nagyon jó. Minden
előadásra kölcsönösen meghívjuk egymást az oviba,
iskolába vagy a kultúrházba.
Sőt, a helyi szlovák óvoda is
több alkalommal meghívott
minket koncertre, bábjelenetre, amit szívesen el is
fogadtunk és a gyerekek is
jól szórakoztak együtt.
A nagycsoportosok ballagására 2010. június 30-án
került sor. Ez a 6 éves gyerekek óvodai életének utolsó programja. Kilencedikes
ballagó diákok jönnek értük

az óvodába, elbúcsúznak
a többi gyerektől, majd
elviszik őket a templomba
misére, ezután a kultúrházban szép műsorral fejezik
be az iskolai évet. Hogy még
emlékezetesebb legyen az
utolsó nap, délután ovibulit
szervezünk apukák, anyukák, testvérek, rokonok
részvételével, sok játékkal,
énekkel, vidámsággal, jó
hangulattal.
Végezetül,
szeretném
megköszönni a kollektívánk nevében a Kedves
szülőknek, támogatóknak a
sok-sok segítséget,a mellettünk való kitartást, és kívánunk mindenkinek a nyárra
jó pihenést, őszre pedig
minél zökkenőmentesebb
iskolakezdést.
Méry Irén
az óvoda igazgatónője

„Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában,
és mennél nagyobbra nő ez a sziget, annál
hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel”
(Victor F. Weiskopt)

Rendhagyó falunap

Mimoriadny Deň obce

Mindenkit szeretettel meghívunk a község
első írásos említésének 760. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő
falunapra, mely szeptember 11-én,
szombaton lesz.
Ezen a napon adjuk át rendeltetésének a
temető melletti játszóteret, valamint a
szomszédos területen épülő
találkozási teret is.

Srdečne vás pozývame na Deň obce, ktorá
sa uskutoční v sobotu 11. septembra
pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Tomášov.
V tento deň odovzdáme do užívania
novovybudované detské ihrisko pri
cintoríne ako aj plochu na stretávku
neďaleko ihriska.
.
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Výzva na výmenu
orientačných čísiel
Pred rokom sme Vás informovali, že v obci sa
uskutočnilo
administratívne prečíslovanie domov – orientačných čísiel.
I napriek tejto výzve,
ktorú každý dotyčný občan
obdržal, nie všetci si prišli
vymeniť orientačné čísla.
Preto vyzývame občanov
ulíc so starými orientačnými
číslami na Bratislavskej,
Dunajskej, Kvetnej, Lesnej, Madaras, Malinovskej,
Mlynskej, Seneckej, Školskej a Štvrtockej, a sčasti
ulíc: Dolná, Mierová, Pestovateľská, Športová, Tehelná a Záhradnícka.
Žiadame občanov menovaných ulíc, aby si na Okresnom riaditeľstve policajného zboru Senec vybavili

nový občiansky preukaz,
ktorý je bez poplatku.
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. 4595
8130, kl. 14, pani Vargová.
E-mailový kontakt:
matrika@tomasov.sk.
Dávame
na
vedomie
občanom, že v našej obci sú
vytvorené nové ulice: Svätej
Trojice, Fiaľková, v časti
Malý Madaras Cintorínska. V časti Doma novými
ulicami sú Dubová, Lipová,
Topoľová a Vŕbová.

Nové zmluvy
k hrobovým miestam
V zmysle nového zákona
o pohrebníctve je aj nová
evidencia hrobových miest,
kde ku každému hrobovému miestu musí byť zmluva o prenájme hrobového
miesta. Kto ešte nemá
spracované nové zmluvy, o
prenájme, nech sa dostaví
na OcÚ v Tomášove v
stránkových
hodinách
s občianskym preukazom
na ich spísanie.
Na miestnom cintoríne sa
nachádzajú dva kusy kontajnerov a tri kusy kuka
nádoby. Prosíme Vás, aby
ste kompostovateľný odpad z cintorína (napríklad korpusy vencov, kvety,
lístie, prípadne konáre)
dávali do kontajnerov, a
nekompostovateľný odpad
(napríklad kahance, sklo)
dávali do kuka nádob, ktoré
sú označené.
Z dôvodu neustálych dažďov

v
minulých
týždňoch
výrazne podrástla tráva ako
na cintorínoch, tak i v celej
obci. Nakoľko obec nemá
dostatok pracovníkov na
údržbu verejných priestranstiev, kosenie sa vykonáva v
rámci možností. Preto Vás
prosíme, aby po kosení cintorína si každý občan pohrabal okolo svojho hrobu,
prípadné fúzy okolo hrobu
a z miest, kde sa kosačka
nedostane, obstrihal.

Figyelem,
házszámcsere!
Egy évvel ezelőtt felhívtuk
a lakosokat figyelmét, hogy
községünkben házszámcserékre – az úgynevezett
orientációs
számok
cseréjére – kerül sor. A
fehlívás ellenére – melyet
minden érintett megkapott
–, nem mindenki cserélte
ki házszámát. Az említett
csere az alábbi utcák lakóit
érinti: Pozsonyi, Duna,
Virág, Erdei, Madarászi,
Éberhardi, Malom, Szenci,
Iskola és Csütörtöki utca,
valamint részben az Alsó,
Béke, Fűszöki, Sport, Tégla
és Kertész utcai lakókat.
Kérjük az említett lakosokat, hogy a Szenci Járási
Rendőrkapitányságon igényeljenek
új
személyi
igaolványt. Az új igaolvány

kiállítása ingyenes. Az új
házszámot (piros szám) a
régi leadása után kapják
meg. Kérjük önöket, hogy
cserélják ki családi házaik
orientációs házszámait!
A cserével kapcsolatos
kérdéseikre bővebb felvilágosítást a községházán kapnak a fogadóórák alatt, vagy
a 4595 8130-as telefonszámon a 14-es melléken
(Vargáné). E-mail cím:
matrika@tomasov.sk.
Egyben
tudatjuk
a
polgárokkal, hogy új utcák
lettek létrehozva községünkben: Szentháromság
és Liliom utca, Kismadarász
községrészben a Temető
utca, Domában pedig a
Tölgyfa, Hársfa, Nyárfa és
Fűzfa utcák újak.

Minden sírhelyhez
új szerződés kell!

Az új temetkezési törvény
értelmében megújul a sírhelyek nyilvántartása, ami
azt vonja maga után, hogy
minden sírhelyhez bérleti
szerződést kell kötni. Megkérjük azon sírtulajdonosokat, akik eddig még nem
kötöttek új szerződést, hogy
az ügyfélfogadási órákban
ezt tegyék meg a községi hivatalban – a szerződés megkötéséhez hozzák magukkal
személyi igazolványukat.

A helyi temetőben két
konténer és három szemétkuka található. Megkérjük a
lakosokat, hogy a komposztálható – természetben szétbomló – szemetet (például
a virágokat, leveleket, faágakat) a konténerekbe dobják, a nem komposztálható
szemetet (például üveg,
mécsesek) pedig az így jelölt
kukákba dobják.
A korábbi hónapokban
jellemző esőzések miatt az
elmúlt hetekben jelentősen
megnőtt a temetőben a fű.
Mivel községünknek nincs
elég alkalmazottja a közterületek tisztántartására,
a fűnyírás is alkalmaként
történik. Ezért megkérjük
a lakosokat, hogy fűnyírás
után a temetőben mindenki tegye rendbe sírhelye
környékét, esetleg azokat a
szűkebb helyeket, ahová a
fűnyíró nem jut el, nyírja le.
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Új kormányt
választottunk

Výsledky
volieb u nás

A június 12-i parlamenti
választásokon Félben a legtöbb voksot a Híd szerezte,
a második SDKÚ, a harmadik az MKP lett. A parlamentbe jutott pártok közül
Félben a KDH és az SNS is
kevesebb mint 5 százaléknyi
voksot szerzett.
A választásokon az 1925
választójoggal rendelkező
féli lakos közül a két helyi
választókörzetben
1310
polgár (68,05%) vett részt,
közülük 1288-an adtak le
érvényes szavazatot. A helyi
eredmények az alábbi táblázatban olvashatóak:

V júnových parlamentných
voľbách v Tomášove získala
najviac hlasov strana Most
vedená Bélom Bugárom,
predbehla tým dlhodobo
etablované strany SDKÚ
a SMK. Zo strán, ktoré sa
dostali do parlamentu, v
našej obci získalo menej
ako 5 percent KDH aj SNS.
Z 1925 zapísaných tomášovských voličov odovzdalo
svoj hlas v dvoch volebných
okrskoch 1310 (68,05%)
voličov, z toho 1288 hlasov
bolo platných.
Výsledky volieb v Tomášove
viď v priloženej tabuľke.

Strana
Párt			

1. okrs. 2. okrs. obec
%
1. körz. 2. körz. község %

Most - Híd		
SDKÚ			
MKP - SMK		
SaS			
Smer			
KDH			
SDĽ			
SNS			
HZDS			
Paliho Kapurková
Únia			
EDS			
Nová Demokracia
KSS			
ĽS - Naše Slovensko
ZRS			
Str. Rómskej Koalície
AZEN			

305
97
96
58
37
13
8
5
4
2
6
2
1
1
0
0
0
0

224
121
66
85
88
17
14
16
6
8
1
4
2
0
1
0
0
0

529
218
162
143
125
30
22
21
10
10
7
6
3
1
1
0
0
0

41,07
16,93
12,58
11,1
9,7
2,33
1,71
1,63
0,78
0,78
0,54
0,47
0,23
0,08
0,08
0
0
0

spolu - összesesen

635

653

1288

100

Poďakovanie za hladký
priebeh volieb
Hoci sú už voľby minulosťou, nedá mi, nevrátiť sa k nim.
Ako členka okrskovej volebnej komisie chcem poďakovať
vedeniu obce za krásne volebné miestnosti. Voľby boli
náročné – veď bolo 18 politických strán, no vďaka príjemnému prostrediu prebehli voľby v Tomášove hladko.
Vďaka patrí i voličom, ktorí disciplinovane pristupovali
k tomuto dôležitému aktu a na otázky policajtov a
obvodnej volebnej komisie sme mohli bez obáv zahlásiť
„bez problémov“.
Emerencia Hučková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(4. decembra 2009 – 30. júna 2010)

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2009. december 4. – 2010. június 30.)

Blahoželáme jubilantom!
Boldog születésnapot!
95.
Szalay Sándor
85.
Jolana Molnárová
80.
Mózes Mária
Mózes Róbert
Vitěslav Balhar
Olgyay Anna
Kereszúri Irén

50. výročie sobáša
50. házassági évforduló
František Mikóczi
a Jolana Janderlová

Sľúbili si vernosť:
Hűséget esküdtek:

Renáta Fülöpová
a Robert Emila
Peter Hudačko
a Katarína Staněková
Kausitz Denisza
és Gabriel Pál
Martin Jančošek
a Zuzana Uričová
Silvia Hervaiová
a Tibor Gyökeres
Karol Molnár
a Miriam Trojáková

Mario Bugár
a Zuzana Csölleiová
Kozics Róbert
és Dömötörová Alica
Kállay János
és Heller Krisztina
Kristián Gavajda
a Tímea Múčková

Vítame ich medzi nami!
Megszülettek

Patrícia Jančoková
Lukáš Krempaský
Daniel Baľovčík
Bibiana Ondrejčínová
Viktória Kotvasová
Filip Fondrk
Matej Filip Divko
Bibiana Karasová
Martin Stupka
Vivien Šillová

Opustili nás:
Eltemettük őket:

Viliam Orešanský
Jozef Drgoň
Jozef Zelenák
Rozália Helembaiová
Miroslav Dobrík
Jozef Koltár
Ján Méri
Tibor Cséfalvay
František Múčka
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Reakcia na článok poslanca
V Spravodaji obce Tomášov
– zima 2009 pán poslanec
Lipka vo svojom článku na
strane 6 podotkol určité
veci, ktoré sú podľa môjho
pohľadu veľmi zavádzajúce.
Preto si teraz dovoľujem
reagovať na tieto veci v
našich novinách.
Pán poslanec v spojitosti s
demokraciou píše o sklamaní. Demokracia neznamená, že keď mám určitú
myšlienku, tak tá myšlienka
je aj dobrá, dokonca
najlepšia, čo môže byť a
musí s ňou každý súhlasiť.
Demokracia znamená, že
väčšina rozhodne, či je tá
myšlienka dobrá a podporenia hodná, alebo nie,
a to podľa jej najlepšieho
úsudku. Preto tu nemôžeme
písať o sklamaní.
Prvýkrát sme detské ihrisko
pri
cintoríne
budovali
niekedy v osemdesiatych
rokoch, keď detské jasle boli
zrušené a hracie zostavy sme
premiestnili práve do tohto
parku. Aj terajšie ihrisko
bolo vybudované cca. pred
7-8 rokmi, ba aj „umelý“
kopec na sánkovačku.
Teda „nápad“ vybudovať
detské ihrisko sa nezrodil
v hlave pána Lipku, a preto
nechápem ako môže napísať
niečo také – citujem: „Neprejdú ani dva roky a pán
starosta prišiel akože s nápadom podať projekt na
výstavbu detského ihriska,
samozrejme, kde inde, ako
pri cintoríne a odrazu sa
všetko dá a bez námietok.“
Hlavným problémom boli
vždy financie. Ale peniaze mi nepomohol za dlhé
roky vybaviť ani jeden z
poslancov. Keď vyšla výzva
z ministerstva výstavby na
možnosť získania financií
na vybudovanie ihriska, tak
som začal plánovať. Akým
výsledkom – to uvidíte 11.
septembra na oslavách
760. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci, vtedy

Nápad vytvoriť pri cintoríne detské ihrisko, sa zrodilo
pred desaťročiami. Vždy chýbali „len” peniaze...
by malo byť pekné, moderné
detské ihrisko odovzdané
deťom a obyvateľom obce.
Pán poslanec Lipka ďalej
verejne píše a kritizuje starostu, pracovníkov OcÚ,
pos-lancov, ale i občanov.
Do určitej miery je to
správne, dokonca i potrebné, veď bez kritiky niet ani
rozvoja, ale ja som dal návrh
na štvrťročné vydávanie
Tomášovského spravodaja.
To, že v posledných dvoch
rokoch vychádza len dvakrát
do roka, nie je našou chybou – každý predsa musí
uznať, že ak sme nemali
materiály, nemohli sme
vydať noviny...
Neviem akým právom
pán poslanec píše, že
informovanosť zo strany
obce je nulová. Máme to
teda chápať tak, že obec je
len starosta, alebo obecný
úrad? Pýtam sa, kde je on
a ostatní poslanci? Nie sú
snáď aj oni súčasťou obce,
respektíve vedenia obce?
Nie je aj ich povinnosť
informovať občanov, ktorí
ich volili za poslancov a
svojich zástupcov? Popri-

tom sme práve v Spravodaji
obce Tomášov informovali
občanov o „otvorených“
hodinách prvú stredu v mesiaci a stále o tom hovoríme.
Ja osobne to dodržujem a
každý, kto má problém, alebo pripomienky k nejakej
veci, kľudne sa môže u mňa
zastaviť, určite ho neodmietnem. Ale nikto nemôže
očakávať, že kedykoľvek,
keď sa zastaví na Obecnom
úrade, alebo ide práve okolo, tak starosta tam bude
čakať práve na neho...
„Pochovávanie basy“ –
komisia sa na čele s pánom
Lipkom do tejto akcie zapojila prvýkrát. Pritom táto
akcia sa už organizuje 5-6
rokov dozadu. Hlavnými
organizátormi sú Klub
dôchodcov a pracovníci
úradu, ja osobne som robil
pri tejto akcii „farára“. Preto nerozumiem, prečo pán
Lipka píše – citujem: „chýbala väčšia pomoc z OcÚ z
propagačnej strany“. Ako
poslanec ste ruky viazané
nemal, len ako spoluorganizátor ste mali na úrovni
zastúpiť aj samosprávu.

Pán poslanec sa vo svojom
článku zmienil aj o stavaní
mája – ako o „prepadáku“.
Bohužiaľ bez peňazí sa v
dnešnej dobe nedá nič poriadne zorganizovať.
Stavanie mája je aj v
Tomášove
tradícia.
Je
smutné, že mladí a slobodní
ľudia to nevedia, alebo si
na to nezvykli. Roky som
to organizoval a sponzoroval občerstvenie (víno)
mladým, ktorí máj stavali.
Ale keď sa chce a je vôľa, tak
sa nájdu aj malé financie na
takúto akciu, a nemusí to
ísť vždy len z obecnej kasy.
Napríklad akcia tento rok,
keď to robili futbalisti „starí
páni“ ... len treba cvičiť rozumom.
Pán poslanec pri organizovaní MDD ukázal, že sa dá
aj ináč. Pritom nebol dôvod
– aj keď to dobre padne –
pochváliť obecný úrad, alebo obec. Tú tvoríme všetci:
samospráva,
občania,
spoločenské
organizácie,
školy vrátane poslanca
– teda poďakovanie patrí
všetkým – organizátorom
aj účastníkom. Financie sa
dajú získať aj z bufetov, len
cieľ umiestnenia zisku má
byť jasný.
Na záver: Rád by som vedel,
čo ste pán poslanec sledoval s uverejnením svojho článku. Žeby zhodnotiť,
alebo skritizovať prácu
všetkých ľudí ktorí sa snažia
za obec niečo spraviť a popritom vyzdvihnúť vlastnú
snaživú prácu? Nemyslíte
si, že je to z vašej strany dosť
sebecké a netaktné? Veď
koľko rokov už vystupujete
ako poslanec a záujmy obce
vám začali byť dôležité až za
posledné obdobie?
Mám za to, že cieľavedome
môžeme pracovať len vtedy,
keď každý jeden z nás bude
chcieť dať to MOJE do toho
NAŠEJ!
Jozef Szalay
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Válasz a képviselő úr cikkére
Fél község 2009 decemberi hírlevelében Lipka
képviselő úr a 6. oldalon
közölt cikkében több olyan
állítást is megfogalmazott,
melyek véleményem szerint
félrevezetőek. Ezen az úton
szeretnék reagálni az említett állításokra.
A képviselő úr a helyi
demokráciával kapcsolatban csalódottságáról ír. A
demokrácia nem azt jelenti,
hogy mindenki egyetért velem, mégha történetesen
jó elképzeléseim is vannak. A demokrácia az én
olvasatomban egyet jelent a többség akaratának
érvényesülésével – a többségnek kell eldöntenie, hogy
egy ötlet megvalósulhat-e
vagy sem. Nálunk ez mindig
így történt, ezért helytelen a
demokráciával kapcsolatban csalódottságról írni.
Lipka úr cikkében említi a
játszótér esetét. Ezt először
a 80-as években kezdtük
el építeni a temető mellett,
miután becsukták a bölcsőt,
a benne lévő mászókákat
pedig át kellett „költöztetni”. A mostani játszóteret hozzávetőlegesen 7-8
évvel ezelőtt építettük ki,
mint ahogy a mellette lévő
„műdombot” is.
A játszótér kialakításának
ötlete tehát nem Lipka úr
fejéből pattant ki, ezért
sem értem, hogyan írhatja
azt, hogy „még két év sem
telt el, és a polgármester úr
ugyanezzel az ötlettel rukkolt elő, és persze most már
lehetséges volt, minden ellenvetés nélkül.”
A játszótérrel kapcsolatos fő probléma mindig
a kellő pénzmennyiség
előteremtése volt. De ezt az
évek hosszú sora alatt egyik
képviselő
sem
segített
nekem beszerezni. Miután
az építésügyi minisztérium
pályázatot írt ki a témában,
újból leporoltuk a régi
terveket. Hogy ez hogyan

sikerült, azt szeptember 11én megtekinthetik, amikor
is a község első írásos említésének 760. évfordulóján
átadjuk az új modern és szép
játszóteret
településünk
lakóinak.
Lipka úr cikkében a községi hírlevél megjelenésével
kapcsolatban kritizálja a
község polgármesterét és
képviselőit. Bizonyos fokig
ez akceptálható és helyes is,
hiszen építő jellegű kritika
nélkül nincs fejlődés, ám le
kell szögezni, hogy én voltam az, aki javasolta a hírlevél negyedévenkénti megjelenését. Az, hogy az utóbbi
időben csak félévente jelenik meg, nem a mi hibánk,
ugyanis ha nincsen kellő
számú cikk, akkor nincs mit
megjelentetni.
Nem tudom, milyen jogon
írja a képviselő úr azt, hogy
a község részéről történő
informálás nulla értékű. Ezt
úgy kell értelmeznem, hogy
a község egyenlő a polgármesterrel vagy a községi hivatallal? Kérdem én, hol van
ő és a többi képviselő? Nem
részei ők is a falunak, illetve a község vezetésének?
Nem az ő kötelességük az
őket megválasztó polgárok
informálása? Közben pedig
nem pont a községi hírlevélben értesítettük a lakosokat arról, hogy minden
hónap első szerdáján rendelkezésükre állunk? Én
személyesen ezt mindig
betartom, ha valakinek
gondja van vagy hozzá szeretne valamihez szólni,
nyugodtan megállhat nálam, nem utasítom őt el. De
senki sem várhatja el, hogy
bármikor, amikor a községi
hivatal környékén jár, a
polgármester pont rá fog
várni...
Lipka úr a bőgőtemetés
kapcsán is kritikus hangot
üt meg. Itt kell elmondani, hogy ezt az akciót 5-6
éve rendzsresen szervezi a

Nem kell mindenért mindenkit megdicsérni. A képen a
2008-as féli gyermeknap.
nyugdíjasklub és a községi
hivatal dolgozói – én személyesen a „plébános” szerepét
szoktam játszani ebben –, a
képviselő úr által vezetett
bizottság idén először kapcsolódott bele a szervezésbe.
Ezért sem értem, miért írja
Lipka úr, hogy „itt nagyon
hiányoltam a községi hivatal nagyobb támogatását”.
Mint képviselőnek nem
voltak megkötve a kezei,
mint társszervezőnek kellett volna magasabb szinten
képviselni az önkormányzatot.
A képviselő úr cikkében a
májfalállítással kapcsolatban is kifejtette nemtetszését. Sajnos pénz nélkül
a mai időkben semmit sem
lehet rendesen megszervezni. A májfaállításnak Félben
is megvan a hagyománya.
Szomorú, hogy a fiatalok ezt
nem ismerik kellőképpen.
Az akciót éveken keresztül szerveztem és szponzoráltam. Ha van akarat
és elhatározás, akkor pénz
is találtatik a szervezésre,
nem kell mindent a községi
költségvetésből támogatni.
Jó példa erre az idei májfaállítás, melyet a focista
öregfiúk szerveztek.
A képviselő úr a gyermeknap
szervezésénél megmutatta,

hogy lehet ezt másképp is.
Közben nem volt oka megdicsérni a községi hivatalt
vagy a községet – mégha a
dícséret mindig jól is esik.
A községet mindnyájan
alkotjuk – önkormányzat,
polgárok, társadalmi szervezete, iskolák –, tehát
a köszönet mindenkine
jár: a szervezőknek és a
résztvevőknek is. Pénzt a
büféből származó bevételből
is lehet szerezni, csak a nyereség elhelyezésének kell
előre adottnak és tisztázottnak lennie.
Kíváncsi lennék rá, milyen
célt követett a képviselő úr
cikkének megjelentetésével.
Kritizálni azok munkáját,
akik tenni szeretnének
valamit a községért, közben pedig kiemelni a saját
tevékenységét? Képviselő
úr, nem gondolja, hogy
ez módfelett önző és illetlen öntől? Hiszen hány
éve képviselősködik már, a
község érdekei csak most,
a választási időszak végén
lettek önnek fontosak?
Véleményem szerint csak
akkor fogunk célravezetően
dolgozni, ha mindnyájan
bele fogjuk akarni tenni a
sajátunkat a közösbe.
Szalay József
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Názov projektu:
Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov
s multifunkčným využitím, plocha na stretávku.
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja.

A projekt neve:
Fél község központi zónájának és környékének
revitalizációja multifunkciós kihasználhatósággal,
találkozási területek építése.
A projekt megvalósulását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatja.

13

14
Tanulóink sikerei a 2009/2010-es tanévben
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Fél
az oktatásügyi minisztérium által meghirdetett versenyek
Országos eredmények
Katedra Természet- és
Környezetvédelmi Verseny:
Pomichal Vajk, Kővári
Csaba, Lisý Daniel (7. osztály) – 1. hely
Felkészítő tanár:
Pomichal Mária
Matimatika pitagoriász:
Lisý Daniel, 7. osztály
– részvétel (11.hely)
Felkészítette:
Jančošek Margit
Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny:
Ürge Kristóf (3. osztály)
– 3. hely
Felkészítette:
Mészáros Erzsébet
Mikóczi Dominika (8.osztály) - bronzsávos
Felkészítette:
Macsicza Emőke

Kerületi kézilabda-bajnokság, Modra – 3.hely
Pomichal Vajk, Bugár
Dávid, Macsicza Márk,
Nagy Szabolcs, Árva Roland, Csenkey Attila, Kővári
Tamás, Kálmán Viktor,
Lengyel Gábor, Világi
Gegely, Lengyel István
Felkészítette: Horváth Edina
Fizikai olimpiász:
Lisý Pál (9.oszt.) – részvétel
Felkészítő :. Orbán János
Matematikai olimpiász:
Lisá Pál (9. osztály) – eredményes megoldó
Felkészítő: Méry Béla
Atlétikai verseny:
Kulcsár Réka (9.osztály)
– 6.hely
Felkészítő: Horváth Edina

Területi fordulók:
Kerületi fordulók:
Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny:
Ürge Kristóf (3. osztály)
– 1. hely
Felkészítette: Mészáros
Erzsébet
Mikóczi Dominika (8.osztály) – 1.hely
Felkészítette: Macsicza
Emőke
Király Katalin – bronzsávos
Vitálos Zsóka – bronzsávos
Kálmán Vivien – ezüstsávos
Világi Réka Kata – ezüsts.
Felkészítő tanár:
Simonics Zsuzsa
Hideghéty Klaudia
– bronzsávos
Felkészítette: Sághy Erzsébet

Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny:
Mikóczi Dominika (8. oszt.)
– 1. hely. Felkészítette:
Macsicza Emőke
Ürge Kristóf (3. osztály)
– 1. hely. Felkészítette:
Mészáros Erzsébet
Vitálos Zsóka (4.osztály)
– 2.hely. Felkészítette:
Simonics Zsuzsa
Kálmán Vivien (4.osztály)
– 3. hely. Felkészítette:
Simonics Zsuzsa
Világi Réka (4.osztály)
– 3. hely. Felkészítette:
Simonics Zsuzsa
Király Katalin (2.osztály)
– 3. hely. Felkészítette:
Simonics Zsuzsa
Grünfeld Natália (9.oszt.)
– 3. hely. Felkészítette:
Nagy Ilona

Hideghéty Klaudia (7.oszt.)
– 2.hely. Felkészítette:
Sághy Erzsébet

Hideghéty Klaudia, Barica
Jessica
Felkészítő: Horváth Edina

Matematikai pitagoriász:
Lisý Daniel (7. osztály)
– 1. hely. Felkészítette:
Jančošek Margit
Lisý János (3. osztály)
– eredményes megoldó
Felkészítette: Mészáros
Erzsébet
Horváth Edina (3. osztály)
– eredményes megoldó
Felkészítette: Mészáros
Erzsébet

Gimnasztika:
B kategória, lányok – 2. hely
Árva Evelyn, Horváth Edina, Barica jessica, Kővári
Zsóka, Mancal Nikola
A kategória, lányok – 2. hely
Farkas Karin, Grünfeld
Natália, Kulcsár Réka, Pőcz
Bea, Sátor Veronika
Felkészítő: Horváth Edina

Fizikai olimpiász:
Lisý Pál (9. osztály) – 3.hely
Felkészítő: Orbán János
Matematikai olimpiász:
Lisý Pál (9. oszt.) – 2. hely.
Felkészítette: Méry Béla
Kulcsár Réka (9. osztály)
– eredményes
Felkészítette: Méry Béla
Kővári Tamás (9. osztály)
– eredményes
Felkészítette: Méry Béla
Pomichal Vajk (7.osztály) – 2. hely. Felkészítő:
Jančošek Margit
Lisý Daniel (7.osztály)
– eredményes. Felkészítő:
Jančošek Margit
Területi kézilabda-bajnokság, Szenc:
fiúk – 1.hely:
Pomichal Vajk, Bugár
Dávid, Macsicza Márk,
Nagy Szabolcs, Árva Roland, Csenkey Attila, Kővári
Tamás, Lisý Pali, Kálmán
Viktor, Világi Gergely
Felkészítő: Horváth Edina
lányok – 3.hely:
Grünfeld Natália, Kulcsár
Réka,Lapos Ilona, Farkas
Karin, Farkas Bianka,
Sátor Veronika, Pőcz Bea,

A tanulóknak köszönöm, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat,
a felkészítő tanároknak pedig a sok odaadó, önzetlen munkát!
Jančošek Margit igazgató

Atlétika:
Krikettlabda-dobás:
Kulcsár R. – 1. hely,
Lapos I. – 2. hely
60m futás:
Lengyel I. – 2. hely,
Kálmán V. – 3. hely
300 m futás:
Kálmán V.– 3. hely
Staféta: Lapos, Pőcz, Kulcsár, Grünfeld – 3. hely
Felkészítő: Horváth Edina

egyéb versenyek
Ekofotografia
– fényképverseny:
Méri Katalin (9.osztály)
Felkészítő: Pomichal Mária
Liga za duševné zdravie:
(kézilabda-torna)
– 2x 2.hely, 1x 3.hely
Felkészítő: Horváth Edina
Mini-kézilabda fesztivál,
1998-as és fiatalabb korosztályok: 3.hely
Felkészítő: Horváth Edina
Mini-kézilabda, Stupava:
A csapat – 3.hely
B csapat – 10.hely
C csapat – 3.hely
Felkészítő: Horváth Edina
BKZH 2010 M, 3. forduló:
B csapat – 9.hely
A csapat – 2.hely
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Zöld iskola
Alapiskolánk már a 0. próbaévfolyamban is aktívan
bekapcsolódott ebbe a
Nagy-Britanniából indult
környezetvédő programba.
A 2004/2005-ös tanévben
sikeresen megszereztük a
Zöld zászlót, amely azóta is
iskolánk folyosóján díszeleg.
Eredményeink évről-évre
javultak. Az utóbbi három
évben a legmagasabb, három
csillagos minősítést szereztük meg a tantestület áldozatkész szervezőmunkája és
tanulóink aktivitása segítségével.
Az iskola mindennapjait
átszövi a környezettudatos
magatartásra való nevelés. A
gyakorlati tevékenységekről
iskolánk tiszta, szép és rendezett arculata tanúskodik.
Folyamatosan szépül az
iskolaudvar, ez évben egy
játszótérrel és kinti tanteremmel gazdagodott a
tanulók nagy örömére. Az
osztályokat és folyosókat
sok-sok cserepes növény
teszi vidámabbá, otthonosabbá.

Nemcsak az iskolában
dolgozunk
szorgalmasan
a szép környezetért: rendszeresen segítünk rendet
tartani a falu parkjaiban és
a Kis-Duna partján.
Nagy örömet okozna mindnyájunknak, ha az összes
féli polgár csatlakozna
hozzánk és támogatna abban az igyekezetünkben,
hogy községünk a környék
legtisztább és legszebb falva
lehessen!
Pomichal Mária
a Zöld iskola koordinátora

Zelená škola

Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským v
Tomášove sa zapojila do
projektu Zelená škola, ktorá
je environmentálnym programom z Veľkej Británie, už
v nultom ročníku.
V
školskom
roku
2004/2005 sme úspešne
získali Zelenú vlajku, ktorá
dodnes skrášľuje chodbu
našej školy. Naše výsledky
boli z roka na rok lepšie. V
posledných troch rokoch
sme dosiahli najvyššie,
trojhviezdičkové hodnotenie vďaka obetavej práci

pedagogického zboru a aktivitám našich žiakov.
Život našej školy je úzko
prepojený s environmentálnou výchovou. O praktických aktivitách svedčí čisté,
pekné a usporiadané okolie
školy.
Školský
dvor
neustále
zveľaďujeme, v tomto roku
pribudlo na veľkú radosť
žiakov ihrisko a malý altánok – učebňa v prírode.
V triedach a na chodbách skrášľuje prostredie
množstvo izbových kvetín.
Za pekné prostredie nepracujeme len v škole:
pravidelne
pomáhame
udržiavať čistotu v obecných parkoch a pri Malom
Dunaji.
Boli by sme veľmi radi, keby
sa všetci občania Tomášova
pridali k nám a podporili by naše snahy urobiť
z našej obce najčistejšiu a
najkrajšiu dedinu na okolí!
Pomichal Mária
koordinátorka Zelenej
školy, ZŠ s VJM

A Föld napja
A Föld napján hagyománnyá vált a mi iskolánkban,
hogy teszünk valamit a természetért.
Az 5. és a 6. osztály tanulói
megtisztították a Kis-Duna
partját: az emberek el se
tudják képzelni, hogy mi
mindent találtunk ott.
A bokrok és fák alatt háztarásokból
származó
különböző hulladék, állati
tetemek, gumiabroncsok,
autóalkatrészek voltak. Egy
rövid szakaszon több mint
6 nagy zsák szemét gyűlt
össze.
Hihetetlen, hogy falunkban, ahol biztosítva van a
szeparált
szemétgyűjtés,
miért jut egyesek eszébe

szemetüket a Duna-partra vinni?! Az ilyen embereknek sosem jut eszükbe, hogy tönkreteszik

a környezetüket és saját
maguknak is ártanak?
A természet annyi szépet
és jót ad nekünk, próbáljuk

meg ezt mi is viszonozni
neki!
Tvaruskó Dénes
5. osztály, alapiskola
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Iskolai eko-kódex
A 2007/2008-as iskolaévben az 5. osztályt illette meg
a Zöld Vándorkupa, amely
mindig a „legzöldebb“
tanteremmel nyerhető el
egy évre. Akkori ötödikeseink értelmes és nagyon
ügyes gyerekek voltak.
Felkészülésként részletekben megnéztük a Zöld
Iskola rövidfilmjeit az environmentális problémákról.
A
következő
lépésben
kiválasztották, mi lehet a
legfontosabb az egészséges és tiszta környezet
megőrzéséhez. Az egyes
fogalmakhoz színeket társítottunk. Így alakult ki az
iskola Eko-kódexének szimbolikája:
Piros szív – mindennek az
alapját az emberek közötti
jó kapcsolatok képezik,
ha kölcsönösen figyelünk
egymásra, könnyebben megoldhatjuk a gondokat
A szívből kinőtt egy virág:

Zöld levelek – egészséges
környezetben egészségesen
élhetünk. A növényeknek és
állatoknak is joguk van az
élethez
A virág sárga közepe – az
iskolánk az envoronmentális nevelés központja, igyekszünk példát mutatni.
A virágszirmok:
Világosbarna – vegyszereket óvatosan használj!
Barna – az osztályzott hulladék másodlagos nyersanyag!
Szürke – ha lehet, járj gyalog vagy kerékpáron!
Kék – takarékoskodj a
vízzel, ez a legértékesebb
ásványkincs!
Narancssárga – Vásárláskor
figyelj, kerüld az egyszerhasználatos árukat!
Sárga – az energiát termelni kell, ezért takarékoskodj
vele!
Pomichal Mária
a Zöld Iskola koordinátora

Školský eko-kódex
V šk. roku 2007/2008 som
o pomoc požiadala Zelenú
triedu, vteda jších piatakov.
Boli to vnímavé a šikovné
deti. Ako prípravu sme si
po častiach pozreli Zelený
balíček – krátke náučné
filmy o environmentálnych
problémoch.
V nasledujúcej fáze vyberali,
čo je pre nás najdôležitejšie
pre zachovanie zdravého
životného prostredia. K
pojmom priraďovali farby.
Takto vznikla symbolika
nášho Eko-kodexu:

právo na miesto na Zemi
Žltý stred – naša škola je
centrom environmentálnej
výchovy, snažíme sa byť
príkladom

Červené srdce – základom všetkého sú dobré
medziľudské vzťahy, ak sa
navzájom
rešpektujeme,
ľahšie vyriešime problémy

Lupienky kvetu:
svetlohnedá – chemikálie
používajme opatrne a len v
nutných prípadoch
hnedá – vytriedením odpadov získame druhotné
suroviny
šedá – používaj podľa
možnosti bicykel, alebo
choď peši
modrá – šetri vodou, je to
najcennejšia surovina
oranžová – nakupuj s rozumom, vyhýbaj sa jednorazovým veciam
žltá – energia sa musí
vyrábať, preto šetri !

Zo srdca vyrastá kvet:
Zelené listy – v zdravom
prostredí môžeme žiť zdravo
Rastliny a zvieratá majú tiež

Pomichal Mária
koordinátorka Zelenej
školy ZŠ s VJM Tomášov

Emlékfát ültettek a búcsúzó kilencedikesek
Már hatodszor került sor arra az ünnepélyes összejövetelre, amikor az iskolai hagyományokat követve a búcsúzó kilencedikesek
egy fát hagynak emlékül iskolájuknak. Erre
az ünnepségre mindig meghívnak olyan jeles személyeket, akik példaképül szolgálhatnak a mai fiataloknak.
Idén három díszvendéggel kezdődött a
faültetés: jelképesen a Föld napját (április
22.) választottuk. Ezzel akartuk kifejezni,
hogy szeretnénk meggátolni Földünk pusztulását.
Mindhárom vendégünk Fél község jeles
egyénisége, akik vállalták, hogy velünk együtt
ültetnek egy-egy fát az iskola udvarán:
- Goda Marika, diplomás énekművész
- Méry Béla, iskolánk volt igazgatója
- Szalay József, Fél polgármestere.
Bízunk abban, hogy ezek a fácskák szép
nagyra nőnek majd és emlékeztetnek ránk,
akik június végén elballagunk a féli Alapiskolából.
Lengyel István, 9. osztály

Szép szokás, hogy a kilencedikesek búcsúzóul emlékfát ültetnek. A díszvendégek idén sem hiányoztak.

Slovo poslanca
V roku 2006 som sa rozhodol uplatniť svoje právo
uchádzať sa o mandát
poslanca, pretože som si
povedal, že nebudem iba
kritizovať prácu starostu a
poslancov, ale skúsim aj ja
priložiť ruku k spoločnému
dielu. Kandidoval som
ako nezávislý a uspel som.
Občania Tomášova ma
zvolili, aby som presadzoval ich záujmy v miestnom zastupiteľstve. Od
roku 2009 vediem komisiu:
školstva, kultúry, mládeže a
športu. V poslednom vydaní
obecných novín som písal
o tom, že sa mi podarilo
komisiu rozhýbať, podarilo
sa nám usporiadať pár akcií,
no nie všetky sa nám vydarili. A preto členovia komisie a občania Tomášova,
ktorý žijú pre obec a chcú
pre ňu niečo spraviť. dali
hlavy dokopy a pracovali
na tom, ako zlepšiť prácu
komisie a ako odstrániť
chyby, ktoré sa vyskytli pri
našich akciách.
- aj tento rok vo februári
sme usporiadali halový futbalový turnaj o Starostov
pohár. Znovu súperili spolu
rôzne vekové kategórie.
Medzi niektorými hráčmi
bol vekový rozdiel až tridsať
rokov. Pri tejto akcii by som
vyslovil veľké poďakovanie
autorovi
myšlienky
usporiadať tento turnaj
pánovi Pavlovi Horváthovi,
všetkým
zúčastneným,
sponzorom a ľuďom, ktorý
nám pomohli.
- vo februári sme usporiadali aj tradičné pochovávanie basy. Túto akciu
sme spojili aj s karnevalom
pre deti z Tomášova, ktoré
sa veľmi dobre zabávali.
O radosť, smiech a tanec,
ktoré patria k fašiangom
sa postarali pani učiteľky
z obidvoch materských
škôl. Poďakovanie patrí aj
členom klubu dôchodcov,
hlavne pani Helenke Kará-

csonyovej, ktorá deťom upiekla veľmi chutné šišky,
Valterovi Pörsökovi, ktorý
sa postaral o dobrú hudbu
– finančne nás podporil aj
obecný úrad.
- po neúspešných akciách
pri stavaní mája, konečne
môžeme povedať, že v
Tomášove stál „máj“ a bola
zábava aká má byť. Touto
cestou za tohtoročný máj
ďakujem ŠK Tomášov a futbalistom z NBT, ktorí boli
nápomocní pri celej akcii.
- MDD sme tento rok spojili
s významným jubileom, s
80. výročím vzniku futbalu
v Tomášove. Ihrisko patrilo deťom, ktoré boli milo
prekvapené z množstva dobrôt, ktoré sme im pripravili. Tento deň bol dňom
splnení
mnohých
detských prianí. Vďaka patrí
učiteľom obidvoch škôl,
oboch materských škôl,
vedeniu Šk-Tomášov, futbalistom z NBT. Tu môžem
vyzdvihnúť aj obecný úrad,
ktorý nám finančne prispel.
Podarilo sa nám niečo pekné
a to schopnosť vyčariť detský úsmev. Veľké ďakujem
patrí všetkým, ktorí nám
prispeli svojimi darmi, financiami na splnenie detského sna. Ešte raz veľké
ďakujem patrí týmto sponzorom: potraviny Zdenka,
zelovoc Nagy, zelovoc Kiss
pri potravinách, zberné
suroviny MIKO, tlačiareň
Slanička, stavebná firma
Farkas, Prodomstav, Peter Straňovský s rodinou,
Ľuboš Repáň s rodinou,
Elektropredajňa na Školskej
ulici a ďalším, ktorí nechceli
byť medializovaní.
Na záver celej akcie
nechýbal krásny ohňostroj,
za ktorý detičky ďakujú.
Dovoľte mi na záver
poďakovať sa všetkým tým,
ktorí ste nám pomohli pri
zorganizovaní týchto akcií.
Jozef Lipka
nezávislý poslanec
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Egy képviselő szava

A 2006-os helyhatósági választások előtt úgy
döntöttem,
hogy
nem
fogom kívülállóként bírálni
a képviselők és a polgármester munkáját, hanem élek
alkotmányos jogommal és
képviselőként megpróbálok
hozzájárulni a közös műhöz.
Független képviselőként indultam, és próbálkozásomat
siker koronázta. Községünk
bizottságai közül 2009-től
az iskolaügyi, kulturális,
ifjúsági és sportbizottságot
vezetem. A községi újság
utolsó kiadásában arról írtam, hogy sikerült mozgásba lendítenem a bizottságot,
és sikerült pár rendezvényt
megvalósítanunk – bár
némelyik nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket.
Épp ezért a bizottság tagjai és falunk azon lakosai,
akik községünkért élnek és
szándékukban áll tenni is
érte valamit, összedugták
fejüket és azon tanakodtak,
hogy hogyan lehetne a bizottság munkáján javítani és
miképpen lehetne elhárítani azokat az akadályokat
melyek
rendezvényeink
megvalósítása során felmerültek.
Ez év februárjában is megrendeztük a teremfoci-bajnokságot a polgármester

kupájáért.
Újra
együtt
versenyezhettek a különböző
korcsoportok. Egyes játékosok között akár 30 év korkülönbség is volt. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a bajnokság értelmi
szerzőjének Horváth Pálnak, valamint az összes
résztvevőnek, támogatónak
és mindenkinek, kik segítségünkre voltak.
Februárban megszerveztük a
hagyományos bőgőtemetést
is. Ezt a rendezvényt
egybekötöttük a gyerekek
farsangi mulattságával, akik
nagyon jól érezték magukat. A szórakozásról, a mulattságról és a táncról – ami
a farsang részét képezi – a
két óvoda tanítónénei gondoskodtak. Köszönet illeti a
helyi nyugdíjas klub tagjait
is, különösen Karácsony
Ilonát, aki finom fánkot
sütött a gyerekeknek, valamint Pörsök Valtert, aki a jó
zenéről gondoskodott. A rendezvény megvalósításához
anyagi segítséget nyújtott a
községi hivatal is.
A sikertelen májusfaállítások
után végre elmondhatjuk,
hogy Félben is olyan szórakozással egybekötött májusfaállítás volt, amire mindannyian büszkék lehetünk.
(folyt. a 18. oldalon)
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani az idei majális megszervezéséért a
Féli Sportszövetségnek és
a NBT csapatának, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.
A nemzetközi gyermeknapot idén összekötöttük
egy jelentős jubileummal,
mégpedig a Féli Sportklub
megalakulásának 80. évfordulójával. Ezen a napon
a sportpálya a gyerekeké
volt, akik nem számítottak
a rengeteg meglepetésre,
amit készítettünk számukra.
Ez a nap sok gyermek álmát
megvalósította. Köszönet illeti mindkét iskola és óvoda
tanítóit, a Féli Sportszövetség vezetőségét, valamint
a NBT csapatát. Külön
köszönet a községi hivatalnak az anyagi támogatásért.
Örömmel tölt el, hogy
sikerült
valami
szépet
készítenünk, ami mosolyt
csalt a gyermekek arcára.
Nagy köszönet illeti azokat,
akik különféle ajándékokkal
illetve anyagi támogatással
hozzájárultak a gyerekek álmainak megvalósításához:
Zdenka
élelmiszerbolt,
Nagy zöldségárus, Kiss
zöldségárus, MIKO hulladékfelvásárló,
Slanička
nyomda, Farkas építési vállalat, Prodomstav építési
vállalat, Straňovsky Péter
és családja, Ľubos Repáň
és családja, az Iskola utcai
elektroszaküzlet. Köszönet
illeti továbbá azokat is,
akik szintén sokat segítettek, de nevük elhallgatását
kérték. A rendezvényt egy
gyönyörű tűzijáték zárta,
amiért a gyerekek nagyon
hálásak voltak.
Kérem engedjék meg végül,
hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak
az említett rendezvények
megvalósításához.
Jozef Lipka
független képviselő

Az egészségkárosultak
féli alapszervezetének életéből
Az egészségkárosultak féli
alapszervezetének 66 tagja
van. 2010. március 11-én
évzáró gyűlést tartottunk,
amelyen 53 tagunk és Szalay József polgármester is
részt vett.
Szervezetünk egy láncszemet képez, amely kapcsolatot teremt az egészségkárosultak között. Ezért
igyekszünk minél több
kultúrális és társadalmi rendezvényt szervezni és részt
is venni rajtuk. Alkalmazkodunk tagjaink korához és
egészségi állapotához. Olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek bizonyítják
ügyességünket.
Nagyon
nagy érdeklődéssel jár a
győri termálfürdő látogatása, amelyet idén május 5-én
szerveztünk meg. Továbbá
a sportnap, jótékonysági
koncert, Karácsony előtti
ünnepi találkozás – ez mind
a szervezetünk életéhez tartozik.
Idén részt vettünk egy
nemzetközi
összejövetelen – Egészségkárosul-

Egy tavalyi csoportkép. Fontos, hogy mindenki érezze,
fontos nekünk, számíthat ránk.

tak Nemzetközi Napja
– amely 2010. május 27.
– 29. volt Lúčky-n. Még ez
évben bekapcsolódunk a
„Keréken a rák ellen“ című
jótékonysági kampányba.
A Nyugdíjasklubban ebben az évben is zöldség,
gyümölcs és virágkiállítást
szervezünk a Falunap alkalmából.

Szervezetünk tanácsa idén
egy virágágy gondozását
vállalta el a templom melletti parkban.
A sok – sok rendezvényt csak
az adók 2% -ból és a községi
hivatal együttműködésével
tudjuk megvalósítani.
Spalek Teréz
A szervezet elnöknője

Zo života ZO SZTP
Slovenský
zväz
telesne
postihnutých, ZO č. 216
v Tomášove združuje 66
členov. Dňa 11. 3. 2010 sa
konala výročná členská
schôdza za prítomnosti 53
členov. Na VČS sa zúčastnil
aj pán starosta obce Jozef
Szalay.
Organizácia
je
jedným
z článkov kontaktu so
zdravotne
postihnutými
občanmi v našej obci, a
preto sa snažíme vytvárať
rôzne formy na uspokojenie
kultúrnych, spoločenských
a sociálnych záujmov našich
členov. Prispôsobujeme ich

vyššiemu veku a zdravotnému postihnutiu členskej
základne. Snažíme sa vyvíjať
takú činnosť, ktorá ich poteší,
dodá im istoty, a že je tu
niekto, kto na nich myslí. K
obľúbeným podujatiam patrí
návšteva termálneho kúpaliska v Győri – uskutočnené
5.5.2010, športové popoludnie, benefičný koncert a
predvianočné stretnutie.
Prezentovali sme sa ja na
Medzinárodnom dni osôb
so zdravotným postihnutím
v Lúčkach v dňoch 27. – 29.
mája 2010.
Tento rok sa zapojíme do

pohybovej aktivity – charitatívnej
kampane
„Na
kolesách proti rakovine“
organizované Úniou miest
Slovenska.
V klube dôchodcov na Deň
obce usporiadame výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov.
Rada ZO SZTP sa tento rok
zhostila úlohy – celoročnej
údržby jedného kvetinového
záhonu v parku pri kostole.
Naša činnosť je možná len
vďaka darcom 2% dane z
príjmov a dobrej spolupráce
s obecným úradom.
Terézia Špaleková
predsedníčka ZO SZTP
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Zberný dvor
separovaného odpadu
Pri odovzdávaní odpadu do
zberného dvora (ďalej len
„ZD“) je potrebné preukázať
sa osobne občiansky preukazom.
Veľkorozmerný
a veľkoobjemový odpad
(napr. nábytok, postele
a pod.) je potrebné v ZD
odovzdať v rozobratom,
resp. demontovanom stave!
Ďalej Vás chceme upozorniť
na zvýšené množstvo odpadu všetkých druhov na
ZD. Obec za vývoz kontajnerov na oficiálnu skládku v Čukárskej Pake musí
zaplatiť nemalé financie.
V záujme nás všetkých je,
aby na ZD vyvážali odpad
len naši občania s trvalým
pobytom, ktorí si riadne
každoročne platia za vývoz
komunálneho odpadu.
Preto bude povinnosťou
občana pri vývoze na ZD
preukázať sa:
- občianskym preukazom
s trvalým pobytom v obci
Tomášov
- potvrdením o prechodnom pobyte a dokladom o
zaplatení poplatku za vývoz
komunálneho odpadu pre
aktuálny rok, alebo
- dokladom o zaplatení
poplatku za vývoz komunálneho odpadu aktuálny
kalendárny rok tí, ktorí
sú bez prechodného pobytu neprihlásení k trvalému pobytu, avšak v obci
bývajúci, alebo vlastníci
nehnuteľností v našej obci.

V prípade, že sa občan
nepreukáže
potrebnými
dokladmi,
nebude
mu
umožnené odpad vyložiť na
našom ZD.
Týmto opatrením chceme
predísť tomu, aby na ZD
vyvážali odpad občania z
okolitých obcí a odvoz ich
odpadu bol financovaný z
vašich daní.
Obecný úrad upozorňuje
občanov, že zelený odpad
sa môže vyvážať na ZD len
počas otváracích hodín.
Uloženie odpadu mimo
ZD sa bude považovať za
úmyselné založenie nelegálnej skládky a bude podľa
VZN č. 4/2001 a zákona č.
36/1990 sankcionované.
Otváracie hodiny za ZD:
utorok: 9:00 do 17:00 hod
štvrtok: 9:00 do 17:00 hod
sobota: 9:00 do 16:00 hod

A hulladékgyűjtő
udvar

Értesíteni szeretnénk a lakosokat, hogy a szeparált szemetet gyűjtő helyi lerakatba
csak személyi igazolvány
felmutatása után adható át
a szemét. A nagyméretű hulladékot (például bútorok,
ágyak) először szét kell szedni, csak ilyen állapotban
tudjuk átvenni. Szeretnénk
felhívni figyelmüket, hogy
az utóbbi időben különösen
nagy mennyiségű szemét
került a lerakatba. A község
nem kis összegeket fizet
a csukárpakai szemétlerakatnak, ahová a szemetet
szállítjuk.
Mindannyiunk
érdeke, hogy csak a féli állandó lak-hellyel rendelkező
személyek – akik rendesen
fizetik a szemételszállítási díjat – hozzák ide szemetüket.
Éppen ezért a hulladék
átadása előtt kötelező az
alábbi igazolások valamelyikének felmutatása:

- személyi igazolvány, benne
a féli állandó lakhellyel
- a féli átmeneti lakhely igazolása, valamint a szemételszállítási díj befizetésének
igazolása az aktuális évre
- az aktuális évre érvényes
szemételszállítási díj befizetésének
igazolása
mindazoknak, akik sem
állandó, sem átmeneti lakhellyel nem rendelkeznek
községünkben, ám Félben
laknak vagy féli ingatlanuk
van.
Ha a polgár nem mutatja
fel a fenti igazolások valamelyikét, nem rakhatja
le hulladékát a szemétlerakatban. Ezzel akarjuk
elejét venni annak, hogy a
környező községek lakóinak
szemételszállítása az önök
adójából legyen fizetve.
A községi hivatal egyben
figyelmezteti a lakosokat,
hogy a zöld hulladék csak a
szemétlerakat nyitvatartási
ideje alatt szállítható.
A lerakat nyitvatartási
idején kívüli hulladákkihordás
a
4/2001-es
számú általános érvényű
rendelet és a 36/1990-es
törvény értelmében illegális szemétlerakat létrehozásának minősül, amiért
bírság szabható ki.
A lerakat nyitvatartási ideje:
kedd:
9:00 – 17.00
csütörtök: 9:00 – 17.00
szombat: 9:00 – 16.00

Voľby v novembri

Novemberben választunk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z.z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
elnökének 225/2010-es számú döntése
értelmében a helyhatósági választásokra
2010. november 27-én, szombaton kerül sor.

Voliť v nich budeme starostu obce a poslancov
Obecného zastupiteľstva.

A voksoláson polgármestert és a képviselőtestület
tagjait fogjuk választani.
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Poslanci a starosta
Pred dvadsiatimi rokmi
– pred prvými slobodnými
voľbami sme sa stretávali
a spoločne rozmýšľali nad
tým, akým smerom treba
rozvíjať našu obec. Čo
zachovať a čo zmeniť, t.j.
aký bude náš program pre
budúcnosť Tomášova, koho
ešte osloviť, aby kandidoval
za poslanca a pomohol
presadiť potrebné zmeny.
Bolo nás asi 5–6 a vedeli
sme, že už nikto „zhora“
nám nemôže prikazovať a
v našej obci bude len to, čo
budú presadzovať poslanci
v spolupráci so starostom.
Videli sme obce v Rakúsku aj
v iných západných štátoch,
preto sme očakávali, že samospráva našej obce bude
fungovať rovnako ako na
západe. Tiež sme dúfali, že
budú nastolené rovnaké
možnosti a práva a z toho
vyplývajúci primeraný poriadok v obci.
Nesmelé začiatky
Naším
prvým
cieľom
preto bolo zabezpečenie
demokratických podmienok
a kvalitného životného prostredia v obci. Najrýchlejším
procesom „reformy“ bola
demokratizácia,
ktorou
stačilo presadiť novoprijaté zákony do života obce.
Avšak najprv starostka a
neskôr aj súčasný starosta
nechceli pochopiť, že poslanci nie sú vyslancami
a reprezentantmi jednotlivých ulíc, ale sú volení
všetkými občanmi obce. Z
tohto dôvodu sa dnes môžu
obyvatelia bez obmedzenia
obrátiť na ktoréhokoľvek
poslanca. Najprimeranejší
spôsob je však ten, keď
sa obrátia na toho, ktorý
pracuje v danej komisii
a tá adekvátne – v rámci
zverenej kompetencie – je
schopná problém občana
vyriešiť. Informácia o tom,
ktorý poslanec je súčasťou

na obecný úrad. Prepáčte
za to odbočenie od témy,
teraz som nechcel písať o
kanalizácii a smetiach ako
obvykle, ale nejako mi to
zase nedalo. Chcel som o
poslancoch a starostovi,
preto sa vrátim k téme z iného konca.
Niekoľko zásad

V Tomášove nemáme nedokončené stavby
danej komisie je zverejnená
na webstránke obce (www.
tomasov.sk).
V našom vtedajšom programe sme za najväčšie
problémy obce považovali
znečistenú vodu (znečistenú
Malým Dunajom a žumpami), smeti skoro na konci
každej ulice a ovzdušie zamorované dymom, najmä vo
vykurovacom období. Preto
sme začali stavať čističku odpadových vôd a kanalizáciu,
postupne sme na každú ulicu rozšírili vodovod aj plynovod a otvorili sme jedno
veľké smetisko, kde bol pozbieraný odpad počas viacnásobného upratovania celej
obce. Za približne dvadsať
rokov sme dosiahli, že pitná
voda z verejného vodovodu
je dostupná prakticky všade,
podobne je to aj so zemným plynom (zamoruje
neporovnateľne menej ako
spaľovanie uhlia a smetí).
Prispeli sme k odkanalizovaniu všetkých ulíc, až na časť
Doma a niekoľko domov v
časti Majorháza. V minulom roku sa rekonštruovala
a rozšírila kapacita ČOV tak,
aby vydržala aspoň ďalších
15-20 rokov. Za približne
pätnásť rokov sme dosiahli,
že už nepotrebujeme ani
spomínané veľké smetisko,
ľudia sa naučili triediť odpad
tak ako na západe a z obce sa
už odnáša každý odpad. Žiaľ,
stále sú ešte neporiadnici,

ktorí nám ničia čerpadlá
kanalizačného systému a
predražujú chod ČOV hádzaním takých vecí do kanalizácie, ktoré sú zakázané (tie
sú uvedené v zmluve, ktorú
ste dostali od obce). Stále
tak znečisťujú naše životné
prostredie a našu prírodu.
„Našťastie“ sú leniví, a smeti
odhadzujú najmä tam, kam
ich privezú autom (alebo kde
im z ruky vypadnú). Konajú
nelogicky, akoby prázdny a
už nepotrebný obal sa nezmestil tam, kde bol predtým
aj s náplňou. Neuvedomujú
si, že z každej domácnosti
obal odchádza“ zadarmo“.
V priebehu dvadsiatich
rokov sme v boji za lepšie
životné prostredie urobili
obrovský krok, západ sme
takmer dostihli. Žiaľ, od
nášho vzoru nás stále delí
ešte jeden výrazný rozdiel,
nevšímavosť
občanov.
Tam „bordelárov“ verejne
odsudzujú. Každý chce byť
poriadnym občanom, lebo
neporiadnikov zo svojho
kolektívu vylučujú. Tam
by sa poriadny občan od
hanby prepadol, keby ho
niekto iný videl odhadzovať
smeti na miesta, kde sa
to nepatrí. Preto prosíme
občanov, ak môžete, odfotografujte svojím mobilom
autá so smeťami na poľnej/
lesnej ceste (aj ľudí odhadzujúcich odpad tam, kam
nepatrí) a pošlite fotografiu

Počas približne dvadsaťročnej poslaneckej práce
v nových podmienkach sa
nám vykryštalizovali určité
zásady, akési nepísané
zákony a požiadavky na
prácu poslancov a starostu. Osvedčili sa nasledovné zásady, ktoré sme
dodržiavali a odporúčam ich
dodržiavanie pre ďalšie generácie poslancov:
1. Nezačať žiadnu stavbu
skôr, než je jasné a dohodnuté, kedy sa dokončí a z
čoho sa zaplatí. Dôsledkom
toho, aby nezostala veľká sekera zaťatá do nedokončenej
stavby, ktorá sa v takom
stave nedá využívať, ale bude
„brať“ za to len obecné peniaze. Starostovia všeobecne
majú snahu zahajovať aj
takéto stavby. Našťastie,
náš starosta to neurobil, a
preto v Tomášove nemáme
nedokončené stavby. Dúfam, že aj budúci poslanci aj
starosta sa budú držať tejto
zásady.
2. Financie, ktoré zostanú
z rozpočtu na rozvoj obce,
používať najmä na spolufinancovanie štátnych a
európskych projektov. To
znamená – uprednostňovať
tie smery rozvoje obce,
na ktoré dokážeme získať
štátne a EU financie, na
úkor tých smerov, na ktoré
žiadnu štátnu ani EU
podporu
nedostaneme.
Dodržaním tejto zásady
na rozvoj obce môžeme
použiť až dvadsaťkrát viac
peňazí ako bez nej. Žiaľ,
za pár rokov príde čas, keď
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z tejto rieky nebude tiecť
tak ako doteraz. Z rieky sa
stane tenký potôčik, lebo
sa staneme rozvinutou krajinou EU. Vtedy príde čas
na riešenie tých problémov
života obce, na ktoré od
štátu a ani od EU peniaze
nedostaneme. Na to, aby
tiekol aspoň potôčik cez
rozpočet našej obce, bude
treba enormné úsilie starostu aj poslancov. Treba
vybudovať veľa „kanálov“
(vypracovať, podať a získať
veľa projektov), aby cez
niektorý dotiekli financie
až do Tomášova. Touto
taktikou (najmä využitím
enormného úsilia starostu)
sa podarilo získať na budovanie kanalizácie a vodovodu viac ako 70 mil. korún (z vlastných peňazí obce
sme minuli len niekoľko
miliónov). Na úpravu centrálnej časti obce, výstavbu
telocvične a chodníkov,
opravu škôl, kultúrneho
domu, zdravotného strediska atď. asi 60 mil. korún. Z
vlastných financií obce bola
postavená káblová televízia
a Dom smútku spolu asi za
10 mil. korún.
3. Obecný majetok radšej
prenajať ako predať. Prečo?
Lebo doteraz sa darilo
prenajímať majetok tak,
že z prenájmu sa vrátila
cena prenajatého majetku
za 5 až 15 rokov a môžeme
prenajímať na ďalšie roky.
Predať len to, kde takáto
finančná návratnosť je
nereálna.
4. Financie získané z predaja obecného majetku použiť
na stavbu niečoho nového,
čo obec potrebuje, ale od
štátu alebo EU na to peniaze nedostaneme.
5. Pri riešení problému
medzi občanmi alebo medzi
obcou a občanmi sa nesmie
brať do úvahy národnosť
občana. Ak občan má aj
snahu „postaviť“ svoj problém na otázke národnosti,
lebo je Maďar, Slovák a
pod., treba mu vysvetliť,
že aj on má rovnaké práva
aj povinnosti ako každý

iný občan Tomášova. Ak
sa jeho problém dá riešiť
len na úkor iných občanov,
títo občania s jeho riešením
musia súhlasiť.
6. Pôžičky brať len na financovanie
investičnej
výstavby obce a len do takej
výšky, do akej je ich obec zo
svojich financií určených na
rozvoj obce schopná vrátiť.
Je veľmi smutný pohľad
na obce, ktoré túto zásadu
nedodržali a teraz pri
zníženom príspevku štátu
pre obce nemajú z čoho
platiť učiteľov, smetiarov
a ani vlastných pracovníkov. Priebežne však pritom
obecný majetok (zábezpeka
pôžičky) pomaly prechádza k novému vlastníkovi,
ktorému pôžičku nestačia
vracať.
Voľby klopú na dvere
O chvíľu budú voľby a
treba voliť starostu (prípadne starostku) aj poslancov. Keďže v živote
obce najdôležitejšiu úlohu
zohráva starosta, začnem s
požiadavkami na starostu.
Starosta sa stará o obec,
stará sa o financie a majetok
obce, riadi každodenný
život obce a prácu pracovníkov obce, podpisuje,
teda aj rozhoduje o každom
dôležitom kroku obce.
Poslanci spolu aj so starostom vytyčujú smer rozvoja
obce, teda čo nového chcú
vybudovať, čo reštaurovať,
čo organizačne zmeniť atď.
Úlohou starostu je tieto rozhodnutia realizovať tak, že
pritom riadi každodenný
život obce. Samozrejme,
že riadiť obec nemôže ten,
ktorý doteraz riadil maximálne tak osobné auto,
teda nemá skúsenosti s
riadením práce kolektívu,
nepozná obec, nevie, ako
funguje samospráva obce
a pod. Preto skôr, než
zakrúžkujete meno nového
starostu, zamyslite sa nad
tým, či by ste si sadli do
Vami vybraného „autobusu“, ktorým Vás bude voziť

4 roky. Či ten, kto ho bude
riadiť, je na to pripravený,
či pozná všetky „dopravné
predpisy“ obce (zákony,
ktoré upravujú život obce,
fungovanie orgánov obce,
práva a povinnosti, ktoré
sú prenesené na obec atď.),
lebo tak ako autobus, aj
obec môže havarovať a
dokonca dostať aj pokuty.
Tie sú však na rozdiel od
šoférov na úrovni tisícov
až niekoľko desiatok tisícov eur za jedno porušenie
zákona. Starosta, tak ako
šofér autobusu, presne má
vedieť, odkiaľ a kam ide,
ktorá je najschodnejšia cesta, kde sa práve nachádza na
ceste a pritom nerozmýšľať
nad tým, že čo jeho nohy a
ruky práve robia, keď má
zabočiť, cúvať, predbiehať,
ísť do kopca alebo z kopca. Má okamžite reagovať
na vzniknutú situáciu tak,
že pritom si uvedomuje
zodpovednosť za všetkých
cestujúcich – občanov obce.
Keďže starosta vezie naraz
vyše dvoch tisíc cestujúcich,
má k tomu aj pomocný
administratívny
personál, ktorý vyberá rozličné
poplatky, účtuje financie,
zabezpečuje chod obce,
starostlivosť o komunálne
odpady, ulice a iné verejné
priestranstvá, poriadok v
obci a mnoho ďalších vecí.
Starosta tiež riadi prácu nielen týchto pracovníkov, ale
má dohľad aj nad činnosťou
materských škôl, školskej
jedálne, družín, telocvične,
kultúrneho domu, ČOV a
kanalizácie,
športklubu,
hasičov, spoločenských organizácií. Samozrejmosťou
má byť i komunikácia s
občanmi a riešenie ich
problémov. V súčinnosti s
tým sa ako najdôležitejšie
javí zháňanie financií na
chod obce, lebo to, čo na
základe zákona dá štát a
občania, len horko-ťažko
stačí na každodenný život
obce. Zháňanie financií znamená: mať prehľad o tom,
kde sú zdroje, z ktorého
zdroja a akým spôsobom

by sa dali „vyčariť“ peniaze,
napísať projekt, ktorý má
všetky potrebné formality,
potvrdenia, pečiatky atď.,
mať konexie. Starosta by
mal byť v rovnakej miere
informovaný o vyhodnocovacom procese projektu
i o tom, aby peniaze na
projekt do obce skutočne
prišli. Ak starostovi niečo z
vyššie uvedeného „nejde od
ruky“, autobus ide výrazne
pomalšie alebo sa musí
odstaviť nabok a čakať, kým
sa starosta naučí šoférovať.
Preto sa obec nedostane
do cieľa. „Študijné voľno
šoféra“ musia spolucestujúci pretrpieť aj zaplatiť
zastavením rozvoja obce.
Ak navyše starosta nie je
dobrým hospodárom, pre
nedostatok financií môžu
prestať fungovať aj základné
funkcie obce (odvoz odpadu,
kanalizácia,
udržiavanie
poriadku v obci, osvetlenie
ulíc, rozhlas atď.).
Teraz k poslancom. Podnikateľ, ktorému sa umožní
podnikať s obecným majetkom, nepozerá na majetok obce ako na niečo, čo
má zveľaďovať, ale ako na
korisť, čo sa dá využiť na podnikanie a získanie osobného
prospechu. Preto takých
a im podobných nevoľte
za poslancov. Ak Vám poslanec tvrdí, že nesúhlasí
s rozhodnutím ostatných
poslancov a na zasadnutí
OZ nevystúpil a ani nehlasoval proti, druhýkrát ho
nevoľte. Nikdy nepresvedčí
ostatných poslancov ten,
kto na schôdzach mlčí a bojí
sa vysloviť svoj názor iba z
toho dôvodu, že ten jeho nie
je rovnaký ako názor ostatných.
Pýtate sa, prečo to všetko
píšem? Lebo po skončení
tohto volebného obdobia po
dvadsiatich rokoch poslaneckej činnosti odchádzam
do „poslaneckého dôchodku“ a chcel som odovzdať
svoje skúsenosti.
Alexander Kaszonyi
poslanec OZ
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Névtelen levelet
hoz a posta...
Polgármesteri
megbízatásom első évének végén,
röviddel a karácsonyi ünnepek előtt egy ismerősöm
hívott meg látogatásra. Már
az invitáláskor is másképpen viselkedett a megszokottnál, meghívásából
a sürgetést is kiéreztem.
Amikor beléptem a nappalijába, láttam, barátnője
is ott van. A rekamén ülve
csendesen sírt, kezében egy
levelet tartott. Névtelen levelet kaptam, Branko – hebegte köszönés nélkül, és
még jobban elsírta magát.
A levél elolvasása után
konstatáltam, hogy nincsenek bennük becsmérlő és
káromkodó szavak, a sorok
közül viszont csendes utálatot lehetett érezni, a levél
írója hamis állításokkal
sebezte a címzettet. A levelet dobja el és ne törődjön
vele többet – tanácsoltam
neki akkor. A sírdogáló
idősebb nyugdíjast megvigasztaltam, kicsit megnevettettem és igyekeztem
elvonni figyelmét a levél
tartalmáról. Az unokákról
és a betegségekről beszégettünk tovább – semmi
értelmesebb nem jutott akkor eszembe. A következő
napok
bokros
teendői
között el is feledkeztem az
egész ügyről.
Csaknem egy évvel később
én is névtelen levelet kaptam. Az elsőt. És szerencsére megbízatásom alatt
egyben az utolsót is. A lakosok
hozzászólásainak
begyűjtésére szolgáló postaládában várt rám. A levél
szintén nem tartalmazott
becsmérlő szavakat vagy
vulgarizmusokat.
Ennek
ellenére megsebzett. Olyan üggyel volt kapcsolatos, amely nem tartozott a
hatáskörömbe, ám a község
nyugalma érdekében hetek
óta igyekeztem megoldani.

A levélíró nem tudhatta,
hogy az ügyet már oldom,
és valószínűleg ilyen módon
kívánt engem „motiválni”:
Ekkor eszembe jutott, mit
ajánlottam az idős néninek
egy évvel korábban – a
névtelen levelet eldobni. Az
én esetemben ennyire bátor már nem voltam. Nem
ment. Fájt.
Mi fáj a névtelen levélnél
a leginkább? A mai napig
nem tudom. Talán a hamis
vádak. Talán a hálátlanság. Talán a helytelen és a
szemtelen szavak, valamint
olyan tények összekapcsolása, melyek nem függenek
össze. De a leginkább talán
az a tény, hogy nem lehet
védekezni. Nincs kinek
még egyszer elmondani az
egészet. A névtelen írója a
címzettre viszi át negatív
energiáját.
Feltételeztem, sőt meg voltam róla győződve, ki írta
a névtelent. Többször is
késztetést éreztem arra,
hogy megszólítsam. Nyugodtan. És megkérdezzem, miért nem mondta el
nekem véleményét szemtőlszembe. De lennek ennek
értelme? Kérdésemet nem
követné a letagadás? Le a kalappal azon polgármesterek
előtt, akik több névtelen
levelet kapnak, mint én,
akiket ez nem visel meg. A
névtelen ellenére is befejeztem a korábban elkezdett
ügyet. A levelet a polgármester nevű iratkötegbe
helyeztem el. A feladónak
pedig a keresztény szeretet
jegyében – melyre neveltek
– igyekszem megbocsátani.
Branislav Krpelan
Megjelent a Községi Újság
(Obecné noviny)
12. számában

Keď príde
anonym...
Spomínam si, že po prvom
roku môjho pôsobenia vo
funkcii starostu obce ma
krátko po vianočných sviatkoch pozvala na návštevu
jedna moja známa. Už pri
pozývaní sa správala inak
ako obvykle a jej pozvanie
malo v sebe čosi naliehavé.
Keď som vošiel do jej
obývačky, našiel som tam
sedieť jej kamarátku. Sedela
na pohovke, usedavo plakala, v ruke držala list. Dostala som anonym, Branko,
začala bez pozdravu a dala
sa ešte do väčšieho plaču.
Po prečítaní anonymu som
skonštatoval, že v ňom nie

sú urážky ani nadávky, v
liste však bolo cítiť tichú
nenávisť,
pisateľ
ranil
prijímateľku nepravdami
a falošnými závermi. List
zahoďte a viac sa netrápte,
odporučil som jej vtedy.
Plačúcu staršiu dôchodkyňu
som ešte utešil, trochu rozveselil na mysli a priviedol
na iné myšlienky. Zasmiali sme sa, porozprávali o
vnukoch a chorobách. Nič
vhodnejšie mi vtedy nenapadlo. Vo víre nasledovných
pracovných dní a problémov som na túto návštevu
zabudol. Takmer presne po
roku som dostal anonym ja.
Môj prvý. A chvalabohu aj
posledný vo funkcii. Čakal
na mňa v schránke, ktorá
bola na obecnom úrade umiestnená na pripomienky

občanov. Tiež v ňom nebola
ani jedna nadávka, ani jedno výhražné slovo.
Napriek tomu ma ranil.
Týkal sa záležitosti, ktorá
síce nebola v mojej kompetencii, napriek tomu som sa
ju pre pokoj v dedine snažil
vyriešiť už dlhé týždne za sebou. Pisateľ nevedel, že vec
riešim a takýmto spôsobom
ma chcel asi „motivovať“.
Vtedy som si spomenul na
moje odporúčanie staršej
panej – anonymný list
zahodiť. V mojom prípade som už taký smelý
nebol. Nešlo to. Bolelo to.
Čo bolí pri anonyme najviac? Dodnes neviem.
Možno krivé obvinenie.
Možno nevďak. Možno tie
nevhodné a drzé slová a
spájanie faktov, ktoré spolu
absolútne nesúvisia. Ale asi
najviac fakt, že sa nemožno
brániť. Niet toho, komu by
bolo možné celú vec ešte raz
vysvetliť. Pisateľ anonymu
prenesie svoju negatívnu
energiu na prijímateľa.
Mám tušenie, ba priam
som presvedčený o tom, kto
anonym napísal. Mal som
mnohokrát nutkanie osloviť
ho. Pokojne. A spýtať sa,
prečo mi svoj názor nepovie
rovno do očí. Avšak malo by
to zmysel? Nenasledovalo
by len zapieranie? Klobúk
dolu pred starostami, ktorí
dostanú viac anonymov,
ktorí to dokážu stráviť, ktorí
sa nedajú odradiť. Aj ja som
napriek anonymu uvedenú
záležitosť dokončil. Anonym som nechal vo fascikli
„starosta obce“ na obecnom
úrade. Odosielateľovi sa
v duchu kresťanskej lásky
– v zmysle ktorej som bol
vychovaný – pokúšam
odpustiť.
Branislav Krpelan
Prebraté z Obecných
novín č. 12
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Névtelen üzenet
féli módra
Én is kaptam egy névtelen
üzenetet (lásd a mellékelt
fotót). Április elsejére virradóra – gondoltam is,
hogy talán áprilisi tréfáról
van szó.
Kedves
polgártársunk
(polgártársaink), jelződet
köszönöm a többi magyar
nevében is, akik évtizedek
óta dolgoznak a község
fejlesztésén az olyanok
számára, mint amilyen te
us vagy, barátaid és szüleid
(vagy ők nem tudnak róla,
hogy ilyen szép anonim
üzeneteket írogatsz?). Ahogy mondani szokás, a
gyermek családja hű tükre,
de te az iskolában sem tanultál meg szebb szavakat
használni? Biztos nem
büszkék anonim cselekedetedre.
Én, az általad f-nek titulált
polgármester nem veszi
lelkére az ügyet, a község
lakói viszont valószínűleg
már jobban utálnak téged a
falu tulajdonának rongálása
miatt. Hiszen csak a károk
elhárítása legalább 300-400
euróba fog kerülni (ezzel a
rongálás bűncselekményenk
számít), ezt pedig az adóinkból kell kifizetnünk. Azt tanácsolom, ha nem kedvelsz
engem és a magyarokat,
akkor gyere el a képviselőtestület ülésére, ahol mindezt az érintettek szemébe
mondhatod, nem kellene az
éjjeli órákban falfirkálással
rontanod a látásodat.

Anonym
po tomášovsky

A magyarok f...ok - a friss betonba kapart vélemény
Maďari sú k... - vyškrabané do čerstvého betónu
Végezetük egy jó tanács:
véleményedet írd rá egy
darab papírra és dobd be
postaládámba, vagy juttasd
el minden polgártársunkhoz
– célodat eléred, s nem is
rongálod a közös tulajdont.
Cselekedeted nem annak
a viselkedési kultúrának a
része, amely körülvesz bennünket – ezt szerencsére
vagy sajnos, pénzért nem
lehet megvenni, mint egy
mozijegyet. Ez pedig az
emberek közötti kapcsolatok kultúrája. Világunk
nem csak gazdasági, hanem
erkölcsi válságban is van.
Közösen kellene keresnünk
az ebből kivezető utat. Fejleszteni kellene a családon,
társadalmon belüli kapcsolatokat. Gondolkodjunk el
ezen egy kicsit...
Szalay József

Aj ja som dostal anonym
(viď foto) z 31.3. na 1.4.2010
–myslel som si, že je to prvoaprílový žart.
Milý
občan
(občania),
ďakujem za taký titul aj v
mene ostatných Maďarov,
ktorí čestne desaťročia
pracujú na rozvoji obce pre
takých ako si ty, tvoji priatelia a rodičia (alebo oni o
tom nevedia, že píšeš také
pekné anonymy?).
Veď sa hovorí, dieťa je
zrkadlom rodiny, ale ty ani
v škole si sa neučil krajšie
„vybrané“ slová než si
použil? Určite nie sú na teba
hrdí, že si bol tak odvážny
anonymne to napísať.
Ja, tebou titulovaný starosta nevnímam takéto veci,
žiaľ ostatní občania ťa viac
nenávidia za zničenie obecného majetku. Veď náklady
na danie vecí do pôvodného
stavu bude stáť min. 300–
400 eur (trestný čin) a to
musíme zaplatiť z našich
daní. Poradím, keď ma
tak nenávidíš a nenávidíš
Maďarov, príď na zasadnutie obecného zastupiteľstva

a môžeš nám to povedať do
očí, nemusel by si v nočných
hodinách kaziť zrak so strachom, že ťa uvidia.
Nakoniec jedna rada: Tvoju
poznámku napíš na kúsok
papiera a hoď mne, alebo každému občanovi do
poštovej schránky, svoj cieľ
splníš, ale aspoň nepoškodíš
obecný majetok.
Rozhodne tvoj čin nehovorí o kultúre v ktorej
sa dennodenne všetci pohybujeme, nakoľko táto sa
našťastie, alebo bohužiaľ,
nedá kúpiť za peniaze ako
lístok do divadla či na koncert.
Je to kultúra medziľudských
vzťahov. Svet neprežíva
len hospodárskej a ekonomickú, ale aj morálnu
krízu. Mali by sme hľadať
spoločne cestu ako z toho
von. Zlepšovaním a budovaním zdravých vzťahov v
rodinách, v spoločenstvách,
kde žijeme v dedinách či
mestách. Pokúsme sa nad
tým zamyslieť...

Spravodaj obce Tomášov – Fél község hírlevele
Vychádza ako príležitostná publikácia Obecného úradu Tomášov pod vedením starostu Jozefa Szalayho.
A kiadványt a Féli Községi 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.

Jozef Szalay
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ROEP v kat. územiach Tomášov a Madarás
Podstatou
spracovania
„Registra obnovenej evidencie pozemkov“ (ďalej
len register) je sústredenie
všetkých údajov o pozemkoch v katastrálnom území
vrátane právnych vzťahoch
k nim tak, aby mohli byť
zapísané ako plnohodnotné
údaje do katastra. V praxi to
znamená, že v jednej báze
údajov budú uložené nielen doterajšie informácie
o pozemkoch a ich vlastníckych vzťahoch, ale aj pri
spracovaní registra zistené
údaje k pôvodným parcelám
(tzv. parcelám operátu registra), ktoré boli predtým
rozptýlené v pozemkovej knihe, archívoch, listinách, matrikách a iných
vierohodných a právoplatných zdrojoch. Tieto údaje
neboli doteraz zapísané
štandardným spôsobom v
katastri nehnuteľností, hoci
išlo o pozemky, ktoré boli
riadnym predmetom vlastníckeho práva. Výsledkom
spracovania registra je zapísanie týchto pozemkov na
listy vlastníctva.
Súbor
popisných
informácií s listami vlastníctva občanov, organizácií,
obcí, štátu je doplnený
grafickou časťou registra.
Túto tvoria digitálne spracované katastrálne mapy
a mapy určeného operátu
s možnosťou identifikácie,
ako aj určenie ceny pozemku, alebo jeho časti podľa
areálov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.
Poskytovanie
informácií
z jedného, v počítačovej
forme uloženého zdroja, bude neporovnateľne
rýchlejšie a úplnejšie. V
konečnom dôsledku sa takto výrazne zvýšia právne istoty vlastníkov príp. ďalších
oprávnených.
Práce
sú
zadávané
zhotoviteľom
po
uskutočnení
verejnej
súťaže. Zhotoviteľom môže

byť právnická alebo fyzická osoba, oprávnená na
takúto činnosť, ktorá spĺňa
základné kvalifikačné a odborné kritériá. V katastrálnych územiach Tomášov a
Malý Madarás je to geodet
Ing. Marián Urminský.
Orgán, ktorý riadi spracovanie registra je správa
katastra
v
príslušnom
okrese. V tomto prípade je
to Správa katastra Senec
(ďalej len správa katastra).
Správa katastra zriadi pre
každú obec sedemčlennú
„Komisiu
na
obnovu
evidencie
pozemkov
a
právnych vzťahov k nim“. V
Tomášove zloženie komisie
nasledovné:
- Jozef Szalay – predseda
komisie - starosta obce
- JUDr. Veronika Hegelyová
– Správa katastra Senec
- Ing. Stanislava Macáková – Obvodný pozemkový
úrad Senec
- Ing. Alena Ratajová –
Slovenský pozemkový fond
Bratislava
- Imrich Major – Lesy SR
Palárikovo
- Tibor Varga – zástupca
vlastníkov
- Ibolya Csaszná – zástupca
vlastníkov
Komisia má všestranne
spolupracovať pri zostavovaní registra so všetkými
účastníkmi s využitím znalostí miestnych pomerov.
Riadi sa rokovacím poriadkom.
Na konci spracovania sa
vyhotoví „Návrh registra,
ktorý sa predkladá na verejné nahliadnutie na 30 dní
na obecnom úrade spolu s
poučením o možnosti predkladania námietok. Súčasne
sú poštou doručené vlastníkom so známym pobytom
„Výpisy z návrhu registra“.
Námietky možno podať
komisii do 30 dní. Táto ich
posúdi a predloží správe
katastra na rozhodnutie.
Správa katastra po rozhod-

nutí register schváli. Kto
námietku podal je komisiou písomne oboznámený
s výsledkom riešenia námietky. Proti rozhodnutiu
je prípustné odvolanie do
troch rokov.
Spory o vlastnícke práva
nehnuteľnosti
rieši
príslušný súd.
ROEP Tomášov a Malý
Madarás
Tomášov patrí medzi väčšie
katastrálne územia, o čom
svedčí nasledovná tabuľka:
		
Parcely “C”
Parcely “E”
Listy vlastníctva
Vlastníci
Byty 		
Stavby		

Počet
2808
1636
1941
4741
54
921

Čo do spracovania patrí
medzi najobtiažnejšie
z
nasledovných dôvodov:
- veľké množstvo listov vlastníctva, ktoré nemajú vlastníctvo uzavreté na 100 % (nie
sú zistení všetci vlastníci)
- veľké množstvo parciel,
ktoré nie sú zapísané na listoch vlastníctva, ale iba na
pozemnoknižných vložkách,
archívoch, prídelových listinách atď. Doteraz sme zistili
820 takýchto parciel.
- veľké množstvo chýb v písomnom operáte (zlé výmery
parciel, nesprávne vlastnícke
podiely, duplicitné vlastníctvo, nesprávni dedičia z
dôvodu chýb pri dedičských
rozhodnutiach, chyby v
prídelových listinách, neúplný zoznam vlastníkov urbáru atď.)
- veľké množstvo chýb v
mapách, ktoré zhotoviteľ
digitalizoval
z
dôvodu
prekreslovania máp pri kolektivizácii poľnohospodárstva
a opotrebovaním papierových máp.
- veľké množstvo neznámych
vlastníkov z dôvodu, že do

pozemnoknižných vložiek
sa zapisovalo iba meno a
priezvisko vlastníka. Nezapisoval sa dátum narodenia ani bydlisko. Tým nám
vzniklo niekoľko vlastníkov s rovnakým menom a
priezviskom, ktorých treba
identifikovať.
Z týchto dôvodov je zostavovanie registre veľmi pracné a časovo náročné. Museli
sme prejsť štátne archívy v
Modre, v Šali, v Bratislave.
V Modre sme našli prídelové
a iné listiny z Povereníctva
poľnohospodárstva
a pozemkovej reformy v
Bratislave, z Osídľovacieho
úradu pre Slovensko v Bratislave a z ONV Bratislava
– vidiek. Našli sme tu aj
„Rozdeľovací plánu majetku Alberta a Juraja Apponyiovcov podľa zákona č.
81 zo dňa 30.1.1920 pre k.
ú. Tomášov, vystavený dňa
1. marca 1924 v Bratislave a
schválený Štátnym Pozemkovým úradom“ ktorý doteraz
nebol zapracovaný do máp.
V Šali sme našli prídelové a
iné listiny z ONV Šamorín.
Museli sme vylustrovať
1378
pozemnoknižných
vložiek preskúmať tisíce
strán dedičských rozhodnutí, kúpno-predajných a
darovacích zmlúv a i.
Pri tejto práci sa nezaobídeme bez intenzívnej pomoci pána starostu. Pomáha
nám svojimi znalosťami
miestnych pomerov. Poskytol nám všetky materiály,
ktoré mal na obci týkajúce
sa nehnuteľností. Veľa
času venuje zisťovaním
totožnosti novoobjavených
neznámych
vlastníkov
atď. Jeho spolupráca nám
zrýchľuje a zjednodušuje
zostavenie registra.
Náš odhad podania návrhu
registra na obec je koncom
roka 2010, ukončenie na jar
2011.
Ing. Marián Urminský

