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VÁŽENÍ OBČANIA!
Každodenné informácie dnes
dostávame veľmi rýchlo
elektronickou formou. Všetci
sa ponáhľame, aby sme nič
nezmeškali. Čítame jednu
stránku za druhou, googlujeme, sme na facebooku, alebo
na iných sociálnych sieťach,
prijímame a posielame emaily, a to všetko rýchlosťou
svetla. Na druhej strane zo
skúseností vieme, že ako
rýchlo prijímame informácie,
tak rýchlo ich aj zabúdame.
Preto sa Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom rozhodli vydať kroniku obce v
tlačenej forme, rozšírenú o
fotodokumentáciu. Pripomenie nám udalosti, ktoré sme
spolu zažili, a dnes už predstavujú históriu obce.
Fakty o kronike obce
Po nástupe do funkcie starostu som zistil, že na obecnom
úrade sa nachádza kronika, v
ktorej sú prvé zmienky z roku 1951. Posledný zápis v

nej je zo dňa 2.8.1973:
„Margita Weiszová odchádza
do dôchodku i z obce a prestáva byť obecnou kronikárkou.“ Margita Weiszová bola
za obecného kronikára ustanovená 29.9.1965 radou
MNV. Kroniku viedla 8 rokov.
Odvtedy obec nemala kronikára (45 rokov), resp. nie sú
záznamy o jeho činnosti. O
dôležitých udalostiach a životných jubileách úrad viedol
len Pamätnú knihu obce Tomášov.

Obecné zastupiteľstvo, ktoré
bolo zvolené vo voľbách dňa
21.11.2014 a sľub zložilo
2.1.2015,
dňa
4.5.2015
schválilo „Štatút obecného
kronikára obce Tomášov“.
Na základe verejného výberového konania uznesením č.
65/2015 poverilo vedením
obecnej kroniky p. Kláru
Vargovú. Nová obecná kronikárka sa ujala práce s veľkým entuziazmom. Po roku
práce bola schválená Obec-

ným zastupiteľstvom kronika
za rok 2015.
Sme si vedomí, že dokonalá
kronika neexistuje, ale napriek tomu udalosti, ktoré sú
zaznamenané kronikárom a
doplnené fotodokumentáciou
a ďalšími poznámkami hodnoverne vystihujú to najdôležitejšie, čo sa v našej obci
udialo.
Kronika 2015 je rozčlenená
do jednotlivých kapitol. Prvá
sa zaoberá obecnou samosprávou a posledná opisuje
mimoriadne udalosti v obci.

Kronika je vedená v štátnom
jazyku a bola preložená do
maďarčiny. Obe jazykové
mutácie držíte v rukách v
jednom vydaní.
Plánujeme vydanie kroniky v
obdobnej forme aj za roky
2016 a 2017 ešte v tomto roku. Veríme, že Vás to poteší.
Touto cestou vyzývam všetkých, ktorí vlastníte z minulosti obce fotografie, videá,

alebo publikácie či predmety,
ktoré by obec mala zachovať,
prosím oznámte to obecnému
úradu, aby sme o tom mohli
napísať resp. vyhotoviť kópiu
alebo archivovať originál.
Na záver sa chcem poďakovať obecnému zastupiteľstvu,
spoločenským a kultúrnym
organizáciám, ako aj všetkým obyvateľom, ktorí svojim aktívnym prístupom prispeli k rozvoju našej obce.
Som presvedčený, že všetci
sme za to, aby dedičstvo našich predkov bolo naďalej
zachované a patričným spôsobom rozvíjané pre blaho
ďalších generácií.

Váš starosta

Ing. István Pomichal, PhD.

www.tomasov.sk
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Dňa 21. novembra 2014 sa
konali voľby do orgánov samosprávy. Bývalý starosta
obce, Jozef Szalay, ktorý bol
16 rokov starostom obce, nezvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva do
30 dní od volieb, preto zvolený starosta Ing. István Pomichal, PhD. zvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa zákona NR č.
369/1990 Zb. na 2. januára
2015 t. j. 30. pracovný deň od
volieb.
Slávnostné zasadnutie otvoril bývalý starosta Jozef
Szalay. Predsedníčka miestnej
volebnej komisie p. Tamara
Gabčová oboznámila prítomných s výsledkami volieb:
novozvoleným starostom obce
sa stal Ing. István Pomichal,
PhD. Kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 408
platných hlasov.
Zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva:
Mgr. Ürge Tomáš, nezávislý
kandidát (519 hlasov)
Mgr. Vitálos Blažej, kandidát strany SMK–MKP(516)
Nagy Alexander, nezávislý
kandidát (490)
Ing. Tóth Tibor, kandidát
strany SMK–MKP (459)
Hevler Róbert, kandidát
strany Most-HÍD (440)
Mgr. Szalay Blažej, nezávislý kandidát (426)
Balogh Imelda, nezávislý
kandidát (414)
Méry Máté, nezávislý kandidát (412)
Tvaruško Ladislav, nezávislý kandidát (387)
Nový starosta zložil sľub a
predsedníčka volebnej komisie odovzdala osvedčenie o
zvolení starostovi, ako aj poslancom, ktorí taktiež zložili
zákonom stanovený sľub. V
mene poslancov sľub prečítal
Blažej Vitálos a všetci novozvolení poslanci ho potvrdili svojím podpisom a prevzali
si osvedčenie o zvolení. Tým
www.tomasov.sk

sa nové obecné zastupiteľstvo
ujalo svojich kompetencií.
Na ustanovujúcej schôdzi novozvolený starosta prevzal
insígnie a ujal sa vedenia zasadnutia.
Predniesol svoju reč, kde na

city škôlky nadstavbou jedálne,
- obnoviť športový areál na
dvore základných škôl
- rekonštruovať starú telocvičňu
- rekonštruovať resp. postaviť

- základným a materským školám, ako aj ich jedálňam, zlepšovať materiálnotechnické podmienky
- rozšíriť okruh sociálnych
služieb
pre
seniorov
a zdravotne postihnutých

začiatku nového roka každému poprial veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a zastupiteľstvu zaželal fyzickú
a duševnú silu pri plnení povinností.
Poďakoval sa za účasť na
voľbách a za hlasy, ktoré získal.
Po voľbách sa starosta
stáva starostom všetkých občanov a chce byť spravodlivým starostom Tomášova.
Vyslovil nádej, že všetci sa
budú usilovať v prospech rozvoja obce a jej obyvateľov.
Predstavil svoje priority,
ktoré chce presadiť do akčných plánov zastupiteľstva
počas celého volebného obdobia 2014 – 2018:
- pokračovať v realizácii
schválených projektov v obci,
t. j. dokončenie výstavby 23
bytovej jednotky a jej okolia,
organizovať obecné dni, pestovať dobré vzťahy s našimi
partnerskými obcami: Halászi,
Berg, Mórágy a Nová Lhota,
rekonštruovať a rozšíriť kapa-

nový obecný úrad
- rekonštruovať zdravotné
stredisko
- priebežne vzdelávať zamestnancov obce v zmysle nových
požiadaviek doby, za účelom
zvyšovania kvality služieb pre
obyvateľov
- vo verejnom živote zabrániť
diskriminácii na báze rodovej,
rasovej, sociálnej, vekovej,
náboženskej a národnej rôznorodosti
- zabezpečiť na obecnom úrade
bezplatnú
občianskoprávnu poradňu
- zachovať miestne dane na
úrovni súčasného stavu
- získavať finančné prostriedky pre obec z rozličných fondov
- podporiť budovanie cyklotrás cez náš kataster, rozvíjať
vidiecky turizmus a podnikateľské aktivity
- zvýšiť celkovú bezpečnosť v
obci, bezpečnosť cestnej premávky prehodnotením rozmiestnenia dopravných značiek a organizácie dopravy

- podporovať rozvoj organizovanej športovej činnosti v obci, zabezpečiť v rozpočte obce
dostatočnú finančnú podporu
pre činnosť futbalového klubu
a na prevádzku športových
areálov, športovú výchovu
mládeže, žiacke a dorastenecké mužstvá, ich trénerov
a zlepšiť ich športovú vybavenosť,
- podporiť činnosť aktívnych
spoločenských
organizácií
v obci.

tomasov@tomasov.sk

Na záver poprial poslancom
obecného zastupiteľstva veľa
pracovných úspechov a chuť
do práce verejného činiteľa.
Ako návod na úspech citoval motto svojej kampane od
Alberta Einsteina:

" Iba život, ktorý žijeme
pre ostatných, stojí za to."
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Dolný rad poslanci: Mgr. Tomáš Ürge, Imelda Balog, Ing. István Pomichal, PhD. (starosta) Alexander Nagy (zástupca starostu) , Mgr. Blažej Vitálos
Horný rad poslanci: Ing. Tibor Tóth, Ladislav Tvaruško, Máte Méry, Róbert Hevler, Blažej Szalay

Starosta za svojho zástupcu vecí, predseda: Mgr. Blažej
menoval poslanca Alexandra Vitálos.
Nagya, ktorý sa zároveň stal aj
členom obecnej rady.
Komisia obrany, verejného
poriadku, bezpečnosti a žiZa ďalších členov obecnej votného prostredia, predseda:
rady boli zvolení poslanci Róbert Hevler.
Mgr. Tomáš Ürge a Mgr.
Blažej Vitálos. Vedením zá- Komisia územného plánovapisníc z obecných rád bol po- nia, bývania a občianskej vyverený poslanec Ing. Tibor bavenosti, predseda: Ing. TiTóth.
bor Tóth.
Boli vytvorené nasledovné
komisie:
Komisia na ochranu verejného
záujmu, predseda: Mgr. Blažej
Szalay.

Komisia vzdelávania a náboženstva, predsedníčka: Imelda
Balogh.

Za sobášiacich poslancov boli
zvolení: Imelda Balogh a Mgr.
Komisia finančných a ekono- Tomáš Ürge.
mických záležitostí, predseda:
Mgr. Tomáš Ürge.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj plat starostu obce ToKomisia verejných služieb, mášov v zmysle zákona č.
zdravotníctva a sociálnych 154/2011 Z. z., ktorým sa mewww.tomasov.sk

ní a dopĺňa zákon č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Obecné zastupiteľstvo sa v
roku 2015 pravidelne zasadlo
podľa schváleného plánu 10
krát. Na svojich zasadnutiach
riešilo aktuálne problémy obce, výstavbu obce a problémy
občanov. Celkom prijalo 117
uznesení.

dia
6. Bývanie a občianska vybavenosť
7. Zdravotníctvo
8. Šport, kultúra a náboženstvo
9. Vzdelávanie
10. Sociálne zabezpečenie

Zamestnanci obecného
úradu:
Irena Cséfalvayová
V roku 2015 bola schválená aj Erika Domonkos
programová štruktúra rozpoč- Jozef Ďurčo
tu obce, ktorá má 10 hlavných Judita Gódányová
programov:
Hilda Pudmerická
Katarina Rigó
1. Správa obce
Klára Vargová
2. Civilná ochrana
3. Verejný poriadok a bezpečnosť
4. Stavebný úrad a hospodárstvo
5. Ochrana životného prostre-

tomasov@tomasov.sk
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Hospodárenie v roku 2015
Názov
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery spolu

Skutočnosť 31.12.

Bežné príjmy spolu

1 674 705 €

Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

141 616 €
48 119 €
1 864 440 €

805 355 €
259 282 €
610 068 €

Program
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
spolu

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

www.tomasov.sk

127 825 €
24 527 €
1 766 599 €

tomasov@tomasov.sk

Výdavky
Skutočnosť 31.12.
Správa obce
465 498 €
Civilná obrana
0€
Verejný poriadok
11 579 €
Stavebný úrad
20 572 €
Ochrana ŽP
94 494 €
Nájomné byty
5 685 €
Zdravotníctvo
7 681 €
Šport kultúra
80 229 €
Vzdelanie
926 501 €
Soc. zabezpečenie
2 098 €
1 614 247 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015
Bežné a kapitálové príjmy 1 816 321 €
Bežné a kapitálové výdavky 1 742 072 €
Hospodársky výsledok
74 249 €
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Referendum o ochrane rodiny

Dňa 07.02.2015 sa konalo referendum o ochrane rodiny v budove obradnej miestnosti Obecného úradu. Bol
vytvorený len jeden okrsok.
Hlasovalo sa ÁNO alebo NIE na 3 otázky:
1. otázka:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. otázka:
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
3. otázka:
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Výsledky:
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií:
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie:
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:
Účasť 16,12 %
Odpovede na jednotlivé otázky :
Otázka č.
počet hlasov „áno“
1.
305
2.
306
3.
294

1
2053
331
331
331
0

počet hlasov „nie“
26
23
32

Vzhľadom tomu, že sa referenda zúčastnilo len 21,41 % oprávnených voličov Slovenskej republiky, čo je menej ako 50 % , referendum bolo neplatné. V našej obci bola účasť voličov len 16,12 %, čo je o 5,29 % menej
ako slovenský priemer.

Členovia volebnej komisie: Imrich Méry, Katarína Lukovičová, Tímea Szalayová, Mgr. Zuzana Sarková, Ing. Věra Kadlecajová

www.tomasov.sk
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Zahraničné styky

Zahraničné styky
Dňa 17. marca 2015 sa
uskutočnilo
stretnutie
družobných obcí Tomášov a Mórágy. Stretli sa
poslanci a starosta obce
Tomášov so starostom
obce Mórágy
Henrichom Glöcknerom a jeho zástupkyňou Magdou Lieszkovszky.
Mórágy je obec v
Maďarsku v Tolnianskej
župe v obvode Bonyhád.
Má rozlohu 1762 ha a
žije tu 753 obyvateľov
(2007). Podpísaniu družby predchádzal zdĺhavý

www.tomasov.sk

proces. Do obce Morágy
bolo v roku 1948 vysťahovaných 29 rodín z našej obce. Prvé stretnutie
pripravila základná organizácia Csemadok v roku 1998 pri príležitosti
50. výročia vysťahovania. Až v roku 2007 sa
podarilo uskutočniť podpísanie družby s terajším
starostom
Henrichom
Glöcknerom.
Opätovné stretnutie
sa uskutočnilo v apríli,
kedy tomášovská delegácia navštívila Morágy
v zložení: István Pomichal, Tomáš Ürge, Klára
Vargová a Tibor Varga.

tomasov@tomasov.sk
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Významné návštevy
Významná návšteva sa
konala dňa 19.03.2015
pri príležitosti odovzdania hasičského auta pre
Dobrovoľný
hasičský
zbor Tomášov. Pred kultúrnym domom delegáciu vítali hasiči v uniforme a obyvatelia obce.
Nové hasičské auto
priviezol osobne podpredseda vlády a minister vnútra JUDr. Róbert
Kaliňák. Sprevádzala ho
delegácia v zložení: Béla Bugár - podpredseda
Národnej rady SR, generál JUDr. Alexander Nejedlý - prezident Hasičského a záchranného
zboru, Vendelín Hor-

www.tomasov.sk

2015

váth - generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, pplk.
Ing. Martin Blaha - riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ Bratislava,
plk. Ing. Emil Moťovský - riaditeľ Okresného
riaditeľstva HaZZ v Pezinku, p. Dana Mesárošová - predsedníčka
Územného výboru DPO
Pezinsko - Seneckého,
František Daniš - územný veliteľ ÚzV DPO Pezinsko-Seneckého, poslanci obecného zastupiteľstva - zástupca starostu, Alexander Nagy, Róbert Hevler a Mgr. Tomáš Ürge. Slávnosť bola
spojená s občerstvením láš. V máji hasičské au- kan János Zsidó.
pre hostí a pre občanov to posvätil náš pán desa podával kotlíkový gu-

tomasov@tomasov.sk
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Priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, služby
Predajne, potraviny
a rozličný tovar
Potraviny Zdenka
Potraviny pri Mlyne
Zelovoc – potraviny
ROMI – drogéria
Predajňa Elektro
Predaj textilu a obuv
Kvetinárstvo – Dinková
Kvetinárstvo Katka
Kvetinárstvo Kamila
Bitúnok
Pohostinstvá a reštaurácie
Bistro Alex
Café Lagúna
Penzión Zlatá rybka
Pohostinstvo u Juhoša
Pohostinstvo u Halásza
Služby a iné
Autodielňa Dinka
Autoservis Slovák
Pneuservis Tóth
Viva – elektro servis
Kaderníctvo Dáša
Dámske kaderníctvo Lýdia
Kozmetika VIVIEN
SUSI kaderníctvo
Kamenárstvo Kiss
Tlačiareň Slanička

www.tomasov.sk

SIGMUN MG - stavebniny
Uhoľné sklady – autodoprava
FERROWIM s.r.o. - výkup
surovín
OLOZ – výkup surovín
Poľnohospodárske družstvo
Tomášov
SHR Mikuláš Dömötör
SHR Jozef Zachar
SHR Štefan Mikóczy

šilo 7, z toho 4 civilne a 3
Rajnová Irena
cirkevne obrady. Ostatné so- Hudecová Magdaléna
báše boli delegované a konali sa v miestnom kaštieli.
90 rokov sa dožili
Molnárová Jolana
Jubilanti, ktorí v roku dovŕši- Milecová Helena
li 80, 85, 90, 95 a viac rokov Mozésová Margita
sú zapísaní do Pamätnej knihy obce.
95 rokov sa dožila
80 rokov sa dožili

Varga František
Füleová Berta
Obyvateľstvo
Varsányiová Borbara
Karácsonyová Františka
V roku 2015 bolo v našej
obci 2503 obyvateľov. Naro- Peerová Jolana
Razgyelová Terézia
dením pribudlo 25
a prisťahovaním 57. Úbytok Mikócziová Mária
Homolová Irena
odsťahovaním bol 42 a
Kozicsová Mária
úmrtím 28.
Čobej Alojz
Ku koncu roka 2515 sme
Bušinská Margita
mali 2015 obyvateľov.
Privitsová Oľga
Polláková Barbora
Narodilo sa 25 detí, z toho
Mucsková Júlia
14 chlapcov a 11 dievčat.
Počet obyvateľov, ktorí nás
85 rokov sa dožili
navždy opustili bolo 28 z
Mózesová Mária
toho 19 mužov a 9 žien.
Pohyb ovplyvňuje aj prisťa- Balhár Vítězslav
Olgyayová Anna
hovaných 57 obyvateľov a
Mikócziová Mária
odsťahovaných 42.
Sobášov bolo 54, z toho 25 Strasserová Alžbeta
cirkevných a 29 civilných. Z Belzárová Verona
toho našich občanov sa sobá- Szimeth Ladislav

tomasov@tomasov.sk

Farkasová Margita,
ktorá je aj najstaršou občiankou Tomášova v roku 2015.
Zlatú svadbu oslávili (50)
Farkas Július a Alžbeta rodená Mokusová
Hertel Ladislav a Mária rodená Sillová
Trebichalský Štefan a Margita rodená Králičová
Bus Tibor a Gabriella rodená
Mikóczi
Jubilantom zástupcovia obce
zablahoželali.
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Výstavba a zmena charakteru obce
V kultúrnom dome obec z
vlastných zdrojov zrekonštruovala
spoločenskú
miestnosť (bývalú premietáreň) na elokovanú triedu
škôlky pre 18 detí, ktorú deti
navštevovali už od septembra.
Obec získala finančné prostriedky na nadstavbu a rekonštrukciu miestnosti materskej škôlky vo výške
40 000 € z Ministerstva školstva. Dňa 30.09.2015 bola
podpísala Zmluva o dielo
s Ing. Zoltánom Farkasom stavebným
podnikateľom,
ktorý zvíťazil vo verejnom
obstarávaní
pre
dielo
„Nadstavba materskej školy
Tomášov“. Stavba bola zrealizovaná nad jedálňou MŠ.
Cena diela podľa obstarávania bola 154 700 € aj s DPH
s termínom ukončenia do
30.06.2016.
Pokračovala výstavba obecného nájomného domu s 23
bytovými jednotkami, príslušného parkoviska a parkoviska pred zdravotným strediskom.
Za podpory projektu Allianz
poisťovne a. s. obec umiestnila merače rýchlosti pri
ceste smerom od Malinova a
od Novej Dedinky.

V roku 2014 sa začali práce
na reštaurovaní Kríža Svätej
trojice. Práce boli ukončené
v apríli 2015 a obnovená pamiatka bola opätovne vysvätená 30. mája 2015. Okrem
obce na reštaurovanie prispela miestna farnosť, Spolok
svätého ruženca a obyvatelia.

www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk

02/45 958 130

9

TOMÁŠOV

FÉL

kronika obce
Počet žiakov v ŠKD bol 73.
Pedagogický zbor zložený z 17
učiteľov, 3 vychovávateľov a 5
nepedagogických zamestnancov:
Od 13.11.2006 funguje v obci Mária Sedláková
aj gynekologická ambulancia - Alena Koláriková
MUDr. Stanislav Kutlák, ale František Szalay—školník,
žiaľ, na jeseň 2014 pán doktor Iveta Kissová a Andrea Meryová, upratovačky
ochorel a dňa 17.07.2015
zomrel.
Triedni učitelia
Od 01.09.2015 nastúpil na jeho 1.A - Mgr. Marta Kaszonyiová
miesto MUDr. Richard Barán - 2.A - Mgr. Otília Lipková
gynekológ.
3.A - Mgr. Marta Meszárosová
Okrem gynekologickej ambu- 4.A - Mgr. Lucia Tvarušková
lancie boli v obci ďalšie tri
5.A - Mgr. Ivona Pilinská
ambulancie:
5.B - Mgr. Eva Košútová
MUDr. Estera Pokorná - vše- 6.A. - Mgr. František Meszáobecná lekárka
ros
MUDr. Marta Gálová - zubná 6.B. - Mgr. Dana Polyaková
lekárka
7.A. - Mgr. Sergej Minčík
MUDr. Katarína Špaleková - 8.A. - Mgr. Ivana Hubáčová
V celoslovenskom prednese
detská lekárka
9.A. - Mgr. Zuzana Čižmárová prózy v maďarskom jazyku –
Tompa Mihály Vers és PrózaV obci bola celý rok v pre- Učitelia bez triednictva
vádzke lekáreň SOFIDA pod Mgr. Alena Baková ( výchov- mondó Verseny v III. kategórii
– próza získal Zlaté pásmo a
vedením Mgr. Zity Csenkeyo- ný poradca) - MAT, BIO;
1. miesto Ürge József Jakab.
vej.
Mgr. Renáta Havrilová - I. st. a Školské hádzanárske družstvo
Sociálne služby v obci zmluv- anglický jazyk
ne zabezpečovala Ružová zá- Mgr. Lucia Miglierini, anglic- úzko spolupracuje s ŠKP Bratislava. Na Školských majhrada OZ.
ký jazyk
strovstvách v hádzanej dievčenské družstvo dosiahlo v
Vychovávateľky
Bc. Zdenka Fülöpová - vedúca krajskom kole 2. miesto, v
Školstvo
krajskej súťaži Športom pre
vychovávateľka ŠKD,
duševné zdravie detí dosiahli
ZŠ Tomášov (s vyučovacím Antónia Pivarčeková
družstvá 3.-4.ročník ako aj 7.
jazykom slovenským)
Alexandra Lengyelová
-9. ročník 2. miesto.
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana ZŠ s vyučovacím jazykom ma- V školskom roku 2015/2016
Sarková, zástupca RNDr. Im- ďarským - Alapiskola
bolo 94 žiakov v 8. triedach,
rich Bogár.
kde 3. a 4. ročník bol spojený.
Riaditeľka školy:
V školskom roku 2014/2015
Pedagogický zbor zložený z 15
bolo 231 žiakov v 10 triedach. Mgr. Mária Pomichal.
učiteľov a 2 vychovávateliek
Pedagogický zbor bol zložený V školskom roku 2014/2015
družiny.
z 15 učiteľov a 3 vychovávate- bolo 93 žiakov v 8. triedach,
Triedni učitelia
liek v družine. Žiaci sa zapájali kde 2. a 3. ročník bol spojený. 1.A Mgr. Zuzana Simonics
do rôznych súťaží vyhlasova- Pedagogický zbor zložený z
2.A Mgr. Mária Katková
ných MŠVV a Š SR.
15 učiteľov a 2 vychovávate- 3.A a 4.A Mgr. Adriana Borik
Počet žiakov, ktorí ukončili 9. liek družiny.
5.A Ing. Éva Oros
ročník bol 30, z toho sa na
Počet žiakov, ktorí ukončili 9. 6.A Mgr. Ildikó Morvayová
gymnázium prihlásilo a boli
ročník bolo 8, z toho sa na
7.A Mgr. Edina Horváth
prijatí 9 žiaci, na SOŠ
gymnázium prihlásilo a bolo
8.A Mgr Roman Venchich
s maturitou 17 žiakov, SOŠ 3 prijatých 5 žiakov, SOŠ
9.A Mgr Emőke Macsiczová
žiaci a jedna žiačka išla študo- s maturitou 2 žiaci a SOŠ 1,
Ostatní učitelia
vať do zahraničia.
žiak .
Mgr. Karol Kantár
Výsledok Testovania žiakov
Škola sa zapájala do projekMgr. Tomáš Kluka
9. ročníka v roku 2015:
tov :
Mgr. Gabriela Nagyová
„Strom života“, „Modrá škola matematika 54,38 % úspešnosť Mgr. Karol Wimmer
- voda pre budúcnosť", „Dieťa nad celoštátny priemer +
1,70% , slovenský jazyk 86,88 Margita Švardová
života“, „Záložka do knihy“,
Vychovávateľky ŠKD
„Červené stužky“, „Škola ro- % úspešnosť nad celoštátny
priemer + 18,88% , maďarský Mgr. Gabriela Nagyová
ka“
jazyk:78,00 % úspešnosť nad Erika Mikócziová
V školskom roku 2015/2016
bolo 244 žiakov v 10 triedach. celoštátny priemer + 14,23%.

2015

Zdravotníctvo
a sociálna práca

www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk

Nepedagogickí pracovníci
Sekretárka – ekonomická pracovníčka: Mónika Muzslay
Upratovačky: Alžbeta Árvová
a Andrea Némethová
MŠ Tomášov (s výchovným
jazykom slovenským)
V školskom roku 2014/15 bolo
zapísaných 72 detí, z toho 35
dievčat v dvoch triedach a v
školskom roku 2015/16 84 detí
z toho 44 dievčat v troch triedach.
Riaditeľka: Beata Korpášová
Zástupkyňa: Mgr. Pörsöková
Valéria
Učiteľky: Mgr. Polláková Ľudmila, Šimoničová Zuzana,
Pörsöková Veronika, Mgr.,
Ľubica Schulzová, Iveta Podobeková, Mgr. Oľga Csenkeyová
Upratovačka: Ružena Mózešová
MŠ Óvoda (s výchovným jazykom maďarským)
V školskom roku 2014/15 bolo
zapísaných 23 detí z toho 13
dievčat v jednej triede a v školskom roku 2015/16 22 detí z
toho 11 dievčat v jednej triede.
Riaditeľka Irena Méryová Učiteľka Kolláthová Zuzana
Zastupujúce učiteľky: Edita
Dejová a Mária Szalayová.
Upratovačka: Orsolya Valacsaiová

02/45 958 130
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Kultúra a podujatia
Začiatok roka sa vždy nesie
v duchu školských plesov a
výročných členských schôdzí
občianskych združení a spolkov v obci. V roku 2015 sme
si pripomenuli 765. výročie
prvej písomnej zmienky o
našej obce.

nás tradíciu. Je to posledný
deň fašiangov. Túto akciu
pripravuje Komisia kultúry a
mládeže pri obecnom úrade.
Koná sa v utorok popoludní
pred Popolcovou stredou.
Začína maškarným plesom
pre deti a večer je program
pre dospelých, ktorý sa končí
pochovaním basy.

Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla vznikol ako
reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom vzniku Dňa
Zeme bol environmentálny

Zápis detí narodených v
predchádzajúcom roku sa
uskutočnil v utorkové popoludnie dňa 16.02.2016. Rodičia s detičkami prišli do
kultúrneho domu, aby sa ich
mená slávnostne zapísali do
pamätnej knihy. Pekný program pripravili žiaci základných škôl slovenskej pod
vedením učiteľov p. Mészárosovej a p. Mészárosa
a maďarskej pod vedením

pani učiteľky Katkóovej. Rodičia si odniesli kvet a malý
darček. V roku 2014 pribudlo do našej obce 27 novorodencov, z toho 7 dievčat.
Pochovávanie basy má u
www.tomasov.sk

Darovanie krvi sa uskutočnilo prvýkrát 10. marca v
kultúrnom dome. Zúčastnilo
sa ho 43 dobrovoľných darcov. Druhýkrát, 15. septembra prišlo 59 dobrovoľných
darcov krvi. Vedenie miestneho spolku Červeného kríža
pri oboch príležitostiach pripravilo dobrý obed a domáce
koláčiky.
V Deň učiteľov starosta ob-

aktivista, senátor USA Gaylord Nelson. Začal sa oslavovať od roku 1970.
Zámerom aktivít v rámci tohto celosvetového sviatku je,
aby sa v jeden deň spojili
ľudia s odlišnými názormi,
rozličného pracovného zaradenia a rôznych politických
smerov, aby ľudia dokázali
spojiť svoje sily pri riešení
problémov životného pro-

stredia, za záchranu našej
planéty pred jej zánikom.
Organizačný výbor pod vedením poslanca Mgr. Blažeja Szalaya uskutočnila dňa
17. – 18. 4.2015 akciu Deň
Zeme v našej obci v spolupráci s obyvateľmi obce a
členmi miestnych organizácií
a združení: Dobrovoľný hasičský zbor, ZO telesne postihnutých, Klub dôchodcov,
Tomášovský vodníci, Csemadok, Poľovnícke združenie Priateľstvo, obe ZŠ, 24.
Skautský oddiel Sv. Ladislava a OZ Pre náš Tomášov.
Na akcií sa zúčastnilo 110
občanov.
Pozbieralo sa 85 ton už triedeného odpadu. Na jeho od-

voz poskytlo miestne poľnohospodárske družstvo traktor
aj s vodičom bez nároku na
finančnú odmenu.
Všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu na dosiahnutie čistejšieho okolia obce bola vyslovená vďaka a za odmenu boli
všetci pohostení kotlíkovým
gulášom.

ce poprial všetkým učiteľom
všetko dobré, najmä pevné
zdravie a vytrvalosť pri výchove žiakov. Následne boli
pohostení dobrým obedom.

tomasov@tomasov.sk
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Stavanie mája bolo v posledný aprílový deň. Túto peknú
tradíciu nám predviedli hasiči a športovci v parku pri
kostole a výbor Matice slovenskej na brehu Malého
Dunaja pri moste.
Deň matiek v prvú májovú
nedeľu pripravili program
žiaci materskej školy a ZŠ s
vyuč. jazykom maďarským
a druhú májovú nedeľu žiaci
materskej školy a ZŠ s vyuč.
jazykom slovenským.
Posvätenie kríža Svätej Trojice sa konalo 30. mája. V
obci smerom na Malý Madaras, na konci ulice Svätej
Trojice pri ceste stojí kríž.
Tento dosť chátral a starší
občania, hlavne pani Margita
Miklósová, viackrát pripomínala, že by sa mal kríž
reštaurovať. Koncom roka
2014 bol prácou poverený
reštaurátor Kazimír Cséfalvay, ktorý v apríli 2015 práce
ukončil. Pri príležitosti sviatosti Svätej Trojice sa konala

svätá omša a po omši sa išlo
pešo ku krížu. Pán dekan
János Zsidó zreštaurovaný
kríž posvätil.
Kríž Svätej Trojice bol
postavený v roku 1878. Na
kríži sa nachádza tvár Krista,

www.tomasov.sk

Otca a Ducha Svätého. Pod
krížom je maďarský nápis:
"Dicsertessék a teljes szent
Háromság egy igaz Isten."
Slovenský preklad: "Pochválená Najsvätejšia Trojica

jediný pravý Boh".
Dopravné ihrisko bolo odovzdané do užívania v areáli
dvora ZŠ pri príležitosti Dňa
detí 1.6.2015. Vybudované
bolo za podpory ZŠ s VJS

v sume 947 €, OcÚ 260 €,
ZŠ s VJM 200 € a Združenia
rodičov pri ZŠ s VJS 322 €.
Celková hodnota 1.729 €.
Ocenenie tomášovských dar-

cov krvi
Slovenský Červený kríž,
územný spolok v Senci dňa
3. júna vyznamenal mnohonásobných bezpríspevkových
darcov krvi so Senca
a okolia, kde boli prítomní

tomasov@tomasov.sk

aj darcovia krvi z Tomášova.
Zlatou Jánskeho plaketou bola odmenená: Klára
Vargová. Striebornú Jánskeho plaketu získali: Mária
Szabadosová, Lucia Račková, Róbert Csehy a bronzovú Jánskeho plaketu: František Lipka, Katarína Lukovičová, Viktor Kovarik, István
Pomichal, Ottó Razgyel
Procesia na Božie Telo
Eucharistická procesia sa
konala 4. júna po svätej omši
za hojnej účasti veriacich.
Prvá zástavka bola pri pamätníku padlých hrdinov.
Pokračovala po Malinovskej
ulici cez Hlavnú na Robotnícku ulicu križujúcu sa
s ulicou 1.mája, kde bol druhý stánok. Tretí bol umiestnený pred kultúrnym domom a štvrtý pred skautským domom. Štyri oltáriky
pripravili veriaci a každý
z nich bol otočený na inú
svetovú stranu. Pred kňazom
kráčajúcim s monštranciou,
deti na znak úcty a lásky k
Ježišovi Kristovi sypali lupienky kvetov a veriaci spievali piesne na oslavu Boha.

02/45 958 130
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ŠK Tomášov, víťaz pohára
BFZ
Veľkým víťazstvom ŠK Tomášov A bolo 11. júna víťazstvo nad Rohožníkom
3:1, vďaka ktorému sa stalo
víťazom Pohára Bratislavského futbalového zväzu
2015 III. Bratislavskej ligy.
Citujeme z portálu Bratislavského futbalového zväzu: „ ... aj napriek veľkej
horúčave malo veľmi dobrú
úroveň. Víťazné družstvo
ŠK Tomášov bol strelecky
oveľa efektívnejší, už do
prestávky rozhodli o svojom
premiérovom triumfe v tomto pohári. Tomášov dal prvý
gól po chybe brankára , ktorý do siete pustil strelu
Briešku. Druhý gól pridal po
ukážkovej strele Brányik
a tretí z pokutového kopu

Repáň. Po prestávke sa Rohožník snažil urobiť niečo
s výsledkom, stačil ho však
iba skorigovať, keď nádhernou bombou takmer z 30
metrov znížil Nemec na konečných 1:3. ŠK Tomášov
sa stal 22. víťazom pohára
BFZ a tiež držiteľom putovného pohára BFZ na jeden
rok.“
1. Súťaž vo varení halászlé
Obec usporiadala 27. júna
súťaž vo varení halászlé,
ktorá bola spojená s rôznymi
športovými hrami pre deti.
www.tomasov.sk

Zúčastnilo sa 15 družstiev spoločenské organizácie z
obce a zo susedných obcí. K
dobrej nálade a atmosfére
prispelo aj počasie, ktoré
účastníkom prialo. Veľký
ohlas mal živý stolný futbal,
ktorý si vyskúšali mladí aj
skôr narodení. Poslanci
obecného
zastupiteľstva:
Mgr. Blažej Szalay, Máte
Méry, Robert Hevler a Imelda Balogh, ktorí vznik podujatia iniciovali, zapojili do
organizačných prác veľa
nadšencov. Výťažok z podujatia bol venovaný 24. skautskému zboru Sv. Ladislava.
Dychovka 11 z Ivanky a folklórny komorný súbor
Szőttes vystúpili dňa 3. júla
na pódiu futbalového štadióna. Obecenstvo ich umenie
ocenilo veľkým potleskom.

čil koncertom v miestnom
kostole.
Obecný deň v Halászi sa
konal v sobotu 15.08.2015
s kultúrnym programom

a varením guláša, ktorého sa
zúčastnila aj štvorčlenná
skupina z našej obce pod
vedením Petra Lelkeša, majiteľa Caffe Lagúna, ktorí
vyhrali súťaž vo varení Halászlé aj v Tomášove.

Gránit Fesztivál
V dňoch 31.7 2.8.2015 Mórágy
navštívila
35
členná skupina
obyvateľov Tomášova.
Prvý
deň sa konal
priateľský futbalový zápas, večer
kultúrny
program, na druhý
deň varenie guláša, programy pre
deti a večer kultúrny program.
Tretí deň sa kontomasov@tomasov.sk

02/45 958 130
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Obecné dni sa konali 4. –
6.9.2015 podľa Projektu
„Days of European Citizenship and Our Common
Future“, ktorý bol financovaný Európskou
úniou
v rámci programu Európa
pre občanov. Obec dostala
na túto akciu dotáciu vo výške 22.000 €.

2015

bol aj ohňostroj a následná
pouličná zábava.
3.deň sa v miestnom kostole
konala svätá omša a organový koncert. Obecné dni sa
zakončili spoločným obedom pre hostí. K dobrej atmosfére nepochybne prispelo aj príjemné počasie.

Obecných dní sa zúčastnili
občania obce družobných
obcí Maďarska – Mórágy
a Halászi, Rakúska – Berg
a Českej republiky – Nová
Lhota.
1.deň účastníci zamerali
svoju pozornosť na históriu
a diskutovali na témy aktuálneho diania v Európe. Po
príchode hostí bola prechádzka obcou spojená so
symbolickým
vytvorením
parku partnerstva a výsadbou stromov pri ľudovej
hudbe.
2.deň bol zameraný na športové zápolenie, futbalový
zápas, hry pre deti a varenie
guláša, sprevádzaný kultúrnym programom našich detí
zo škôlok a základných škôl,
ako aj družobných obcí. Večer odohrala koncert populárna speváčka Zuzka Smatanová. Pre radosť mládeže

www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk

02/45 958 130

14

TOMÁŠOV

FÉL

kronika obce

2015

Obecné dni
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Úcta k starším - slávnosť sa
konala dňa 20. októbra.
Otvorili ju žiaci ZŠ so svojím kultúrnym programom.
Starosta vo svojom príhovore
poďakoval starším občanom
za to, že sa zapájajú do diania v obci. Po obede vystúpila s veľkým úspechom
herečka Gizka Oňová s estrádnym programom.
Rodičovská zábava
MŠ
s VJM bola 24. novembra.
Výťažok bol použitý na aktivity detí materskej škôlky.
Tomášovská Thália sa prvýkrát sa konala od 4. októbrado 22. novembra pod vedením
Stanislava
Šubíka.
V kultúrnom dome sa predstavili štyri amatérske divadelné súbory, dva v slovenskom
jazyku
a
dva
v maďarskom. Projekt bol
spolufinancovaný z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške

Obecný Mikuláš bol organizovaný tentokrát v spolupráci s Art Hotelom Kaštieľ.
Obec pripravila 550 balíčkov. Deti s rodičmi sa zhromaždili pred sochou Sv. Mikuláša a následne sprievod
odkráčal do kaštieľa, kde bol
sprievodný program. Účasť
prekonala očakávania, nakoľko propagácia tohto podujatia prilákala aj návštevníkov zo širokého okolia.
Malinovo a Vlky: 40 dospelých, z toho 3 ženy, a 12 detí.
Výsledky súťaže - dospelí:
1. Peter Holocsi, Malinovo
2. Gabriel Cseri, Tomášov
3. Patrik Brieška, Tomášov
Deti do 15 rokov
1.Filip Nyáry, Tomášov
2.Tomáš Lukovic, Tomášov
3.Gabriel Cseri, Tomášov

sochy Sv. Mikuláša. Veniec
vytvorili členovia Klubu dôchodcov, Zväzu telesne postihnutých, Csema-doku a
MS Červeného kríža. Požehnal ho pán dekan János Zsidó v prvú adventnú nedeľu.
Adventné trhy sa konali
pred kultúrnym domom, kde
miestne školy a materské
školy, v spolupráci s rodičmi, pripravili adventné vence, vianočné ozdoby, sladkosti, čaj, punč, varenú čokoládu a varené víno. S programom vianočných piesní vystúpil miestny spevácky spolok Dunajenka, žiaci základných škôl a miestny spolok
maďarských skautov.

2500, €, Obce Tomášov 1000
€ a Občianskeho združenia
PaTália Malý Dunaj čiastkou
1500 €.
Stolnotenisový turnaj v réžii
poslancov Mgr. Blažeja Szalaya a Máté Méryho sa konal
v sobotu 24. novembra v telocvični. Zúčastnili sa ho
zástupcovia z obcí Tomášov,
www.tomasov.sk

Vianočný koncert organizoval dňa 19. decembra
Csemadok v miestnom kostole. Na koncerte vystúpil
spevák
Imre
Vadkerti
s priateľmi.
Na Silvestra sa pred kultúrnym domom konal koncert
hudobnej skupiny The Rockefellas. Vedenie ŠK Tomášov sa postaralo o kapustnicu, pečenú klobásu a varené
víno. Bolo veľmi studené
počasie: - 10°C bez snehovej
prikrývky.
Po polnoci obec privítala Nový Rok ohňostrojom.

Babská zábava bola
po prvýkrát 14. novembra a usporiadal
ju výbor Miestnej
organizácie Červeného kríža.
Adventný
veniec
bol vytvorený 25.
novembra
okolo

tomasov@tomasov.sk
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Cirkevný život
Rímskokatolícka
cirkev,
Farnosť Tomášov poskytovala duchovné služby pre
veriacich tak v slovenskom,
ako aj v maďarskom jazyku.
Dekanom farnosti je od roku
2002 János Zsidó. 1. decembra v miestnom kostole celebroval svätú omšu v anglickom jazyku Elias Vella z
Malty. Po svätej omši bola
prednáška s tlmočením do
slovenského jazyka. Elias
Vella je obľúbený rečník a
autor duchovnej literatúry.
Na Slovensko prichádza
pravidelne a jeho prednášky
a semináre navštevujú ľudia
všetkých vekových kategórií. Je tiež autorom mnohých
kníh, ktoré vyšli vo viacerých svetových jazykoch
vrátane slovenčiny.

vozidlo členom DHZ odovzdal v sprievode hostí
osobne podpredseda vlády a
minister vnútra Slovenskej
republiky JUDr. Róbert Kaliňák.
Počas roka zasahovali pri 15
udalostiach. V 8 prípadoch
išlo o technický zásah, kedy
sa jednalo hlavne o dopravné nehody. V 7 prípadoch
zasahovali pri požiaroch (6
mimo katastra obce a 1
v rámci obce Tomášov).
K najväčším pozitívam činnosti DHZ v roku 2015 patrila práca s hasičskou mládežou. Počas roka sa podarilo zostaviť mládežnícke
družstvo, ktorého počet členov sa pohyboval okolo 12.
Zúčastnili sa dvoch branných pretekov. V Malinove
obsadilo družstvo 2. miesto
a v Blatnom získali 1. miesto.

Spoločenské organizáDHZ sa zúčastnil na organicie a združenia
zovaní spoločenských poduDobrovoľný hasičský zbor
v Tomášove (ďalej iba
„DHZ“) mal podľa evidencie výboru DHZ a ÚzV
DPO Pezinsko-Seneckého
ku dňu 31.12.2015 45 členov, z toho 4 ženy. Činnosť
DHZ v roku 2015 riadil výbor. Veliteľom bol Ing. Jozef Štrasser.

jatí obce - stavanie mája,
Deň obce, Deň Zeme. Na
požiadanie vykonávali členovia hasičský dozor pri
spoločenských podujatiach,
akými boli plesy, divadelné
predstavenia a iné. DHZ bol
v roku 2015 financovaný
z rozpočtu obce Tomášov
a z členských príspevkov.

Aktivity zboru sa zameriavali najmä na oblasť ochrany pred požiarmi, údržbu
a opravy zverenej techniky,
doplnenie materiálno-technického vybavenia,
teoretický a praktický výcvik
členov a spoluprácu pri organizovaní spoločenských
a kultúrnych podujatí v obci.
V rámci projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky, bolo obci pridelené nové hasičské vozidlo
Iveco Daily CAS 15 s EVČ
BL 146 HD. Nové hasičské

Červený kríž (SČK) je humánna, nestranná, nezávislá
a jednotná celosvetová organizácia. Poslaním Červeného kríža je pomáhať tým,
ktorý potrebujú naozajstnú
pomoc, a to nielen doma, ale
aj v zahraničí. Hlavnými
úlohami organizácie je zabezpečenie bezplatného darovania krvi, výchova občanov, hlavne mládeže, na postupy poskytnutia prvej pomoci a na činnosti potrebné
pri živelných pohromách.
Miestna organizácia Červeného kríža mala 341 členov.
Vo vedení pracovalo 15 členov. Predsedníčkou bola
Diana Agócs.

www.tomasov.sk

Klub dôchodcov
Činnosť Klubu dôchodcov
zastrešuje Obec Tomášov.
V roku 2015 mal klub 186
členov. Organizoval pre
nich výlety, kúpanie na termálnych kúpaliskách, posedenie pri guláši, pomáhal pri
čistením obce a zapájal sa
do akcií organizovaných v
obci. Vedenie bolo zložené
z 10 členov, predsedníčkou
bola Marta Méryová.

Poľovnícke združenie Priateľstvo
Bolo založené 31.12.1993.
Združuje poľovníkov z Tomášova a z obce Vlky. Starajú sa o ochranu prírody
v katastrálnom území Tomášov a Vlky, kde majú svoj
revír. Predsedom bol Arpád
Juhoš.
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia č. 216 Tomášov
bola založená v roku 1993 z
iniciatívy p. Márie Vargovej, ktorá sa stala prvou
predsedníčkou.
Hlavným
cieľom je informovať členov o ich potrebách
a nárokoch a poskytovať
sociálne služby v zmysle
platných právnych predpisov. V priebehu roka sa organizovali výlety, kúpanie
na termálnom kúpalisku,
posedenie pri guláši, zapájal
sa do akcií organizovaných
obcou, pomáhal pri čistením
obce a pri výzdobe adventného venca okolo sochy
svätého Mikuláša. V roku
2015 mal 86 členov. Vo vedení pracovalo 8 členov.
Predsedníčkou bola Terézia
Špaleková.
ZO CSEMADOK je maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku,
ktorý organizuje podujatia v
maďarskom jazyku a zapája
sa do akcií usporadovaných
Oblastným a mestským výborom Csemadoku. V roku
2015 mal Csemadok 436

tomasov@tomasov.sk

členov. Vedenie sa skladalo
z 13 členov. Predsedníčkou
ZO bola Marta Farkasová. V
roku 2015 sa konal Večer s
hudbou, ktorý mal veľkú
odozvu. Uskutočnili sa poznávacie zájazdy Pécs – Morágy, Budapeštianske vianočné trhy, denný tábor pre
deti od 7 - 15 rokov, divadelné predstavenie pre deti
a dospelých aj vianočný
koncert v kostole. Všetky
spoločenské organizácie sa
zapájali do akcií, ktoré organizovala obec.

24. számú Szent László
cserkészcsapat, Fél – 24.
skautský zbor Sv. Ladislava
v
Tomášove
vznikol
10.10.1992 na podnet pani
Barbory Varsányiovej, učiteľky – riaditeľky ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským
v
Tomášove.
V roku 2015 bola veliteľkou
Lívia Lépesová. Od cirkvi
zbor dostal vyše storočnú
budovu
prvej
školy
v Tomášove. V roku 2015
sa pustili do rekonštrukcie
celej budovy: izolácia stien,
rozvody elektriky, sociálne
zariadenia a podlahy. Obec
im v roku 2015 povolila,
aby mali svoje stretnutia
dočasne v priestoroch Klubu
dôchodcov. Na Vianoce pripravili divadelné predstavenie s názvom Povala, ktoré
zožalo obrovský úspech.

Združenia rodičov. Obe
základné školy, ako aj materské školy majú zriadené
združenia rodičov. Ich činnosť je tradične na vysokej
úrovni. Aktívne prispievajú
na školskú, ako aj mimoškolskú činnosť našich školských zariadení a pomáhajú
žiakom, ktorí pochádzajú zo
sociálne slabších rodín.
Pre Náš Tomášov OZ
malo 18. januára 2015 ustanovujúce valné zhromaždenie. Za predsedníčku bola
zvolená Katarína Tóthová.
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Telovýchova a šport
Futbal v Tomášove má dlhoročnú tradíciu. História klubu
sa začala písať v roku 1930,
keď miestni nadšenci športu na
čele s Františkom Godom a
Imrichom Erdősim vytvorili
športový klub. V roku 2015
mal Športový klub 85 rokov.
Súčasný prezident klubu Alexander Nagy je vo funkcií od
roku 2000.
Podľa novej legislatívy sa po
roku 1989 museli združenia,
kluby, spolky zaregistrovať.
Športový klub Tomášov bol
zaregistrovaný 22. novembra
1991, predsedom bol vtedy
Jozef Nagy (predsedom bol 16
rokov),
ktorý
zomrel
13.10.2015 vo veku 76 rokov.
Tomášovský futbal sa delil na
tri mužstva :
A mužstvo - tréner Maroš Jakim, v sezóne 2014/2015 sa
umiestnilo na 10. mieste a v
jesennej sezóne na 7. mieste.
Dorast trénoval Miroslav Bertók. Prípravka (žiaci) pôsobili
pod vedením trénerov Norberta
Nagya a Mgr. Blažeja Szalaya.
Šachový klub Tomášov v roku
2015 v apríli ukončil súťažný
rok
2014/2015 na šiestom
mieste spomedzi 11 mužstiev.
V súpiske v roku 2015 mali
nasledovných hráčov: Gabriel
Mózes, Ing. Roman Valacsay,
Kristian Mihalik, Jozef Kozmér, Zoltán Kővári a na jeseň
zaregistrovali dvoch nových
hráčov Andreja Mózesa a Dominika Petreka. V decembri
odohrali štvrté kolo s troma
víťazstvami a umiestnili sa na
štvrtom mieste.

Počasie
Začiatok januára sa niesol v
znamení plusových teplôt. Po
Troch kráľoch sa ochladilo a aj

v noci boli mínusové teploty.
Sneženie prišlo až koncom januára so závejmi a s kalamitou.
V jarných mesiacoch sa striedalo oteplenie s ochladením s
teplotnými rozdielmi až 10°C.
Slnečné marcové dni sa zmenili
v
apríli
na
sneženie
a rozkvitnuté tulipány a narcisy
zasypal sneh.
Na začiatku mája bolo slnečné
počasie avšak v polovici mesiaca sa ochladilo na teploty okolo
5°C a vial studený vietor.
Začiatkom júna začali letné
horúčavy a v polovici júna bolo
až + 35°C. Následne prišlo
prudké ochladenie na + 18°C.
Striedalo sa oteplenie s ochladením. Prvý júlový víkend bol
tropický s teplotou až + 34°C,
potom sa ochladilo. Od polovice júla nastala druhá vlna tropických horúčav s teplotami až
do + 38°C. Posledný júlový
týždeň sa ochladilo aj napršalo.

okolo nuly, ale bez snehovej
nádielky.
Silnejší mráz prišiel až na Silvestra, keď bolo v noci až 10°C. Prvého snehu sme sa
dočkali až v prvý januárový
deň roku 2016.

Mimoriadne udalosti
V noci 26.11.2015 štvrtok cca
o 00:30 hod. vypukol požiar na
dvore
poľnohospodárskom
družstva, horel tam senník.
Celkovo zhorelo 80 ton sena a
slamy. Pri hasení požiaru pomáhal DHZ Tomášov
Vážna dopravná nehoda sa
stala dňa 16.12.2015 na križovatke ulíc Mierová a Rastická

pri autobusovej zastávke. Stalo
sa to krátko po 19:00 hod. Kamión išiel po hlavnej ceste od
obce Malinovo, keď z vedľajšej cesty smerom od Studeného vodička na osobnom aute
nedala prednosť. Vodič kamióna už zrážke nedokázal zabrániť, narazil do osobného auta a
potom tesne popri zastávke
vletel do budovy skladu MŠ.
Kamión
bol
zakliesnený
v troskách a pri jeho vyťahovaný sa budova zrútila. Vodička
utrpela zlomeniny na dolných
končatinách.
Škoda na obecnej budove bola
vyčíslená na 16 000 €.

Prvý augustový týždeň boli
znova tropické horúčavy a tropické noci, kedy v noci teplota
neklesla pod + 20°C. Tento
stav trval až do polovice augusta a Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu
pred vysokými teplotami.
Začiatkom septembra sa ochladilo, v polovici mesiaca sa vrátilo zase letné počasie s teplotami do 32°C, noci už však
boli chladné.
Začiatkom októbra bolo pekne
slnečno s teplotami + 20°C.
Prišlo babie leto a potom bolo
sychravé daždivé počasie. Koncom októbra sa babie leto vrátilo - ešte aj na Sviatok všetkých
svätých bolo krásne slnečné
počasie, bezvetrie. V prvý novembrový týždeň bolo ako na
jar s teplotou +18°C. Koncom
novembra bolo cez deň už iba
2°C. Okolo Vianoc sa ochladilo, na Štedrý deň bolo cez deň
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