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2012: koniec sveta alebo rok lásky?
Na každom kroku sa stretávame s názorom, že v roku
2012 nastane koniec sveta.
Vraj na budúci rok sa už
neoplatí kúpiť vianočné
darčeky, pretože 12. decembra alebo o pár dní
neskôr sa tak či onak všetko
skončí. Naozaj? Pozrime
sa, čo hovorí o konci sveta
Sväté písmo. Ježiš jasne
povedal, že nikto nevie,
kedy bude koniec sveta,
ani len anjeli nebeskí. A čo
hovoria vedci? Vyhlasujú,
že keď sa Zem zrazí s inou
planétou, skutočne nastane
koniec sveta, no to sa v blízkej budúcnosti neočakáva.
Nemusíme sa teda báť, na
budúci rok určite nebude
koniec sveta.
Aký bude rok 2012? Ťažký.
Svetoví bankári a politici
vyvolali finančnú krízu.
Boli chamtiví, podvádzali, oklamali nás. My si
to teraz odtrpíme. Vo svetových dejinách to vždy tak
bolo – za hriechy bohatých
pykali chudobní. Hospodárska kríza ide ruka v
ruke s nezamestnanosťou a

zdražovaním. To nás čaká,
nie koniec sveta. Musíme
si utiahnuť opasky, šetriť
a byť solidárni. Biblia nám
odporúča, aby sme dali
10 percent príjmov Bohu.
V dnešnej dobe to znamená, že máme podporovať
biednych, odkázaných na
pomoc. Veď s koľkými
ubiedenými dôchodcami a
osamelými ľuďmi sa denne
stretávame.
Koniec sveta nenastane,
ale skôr či neskôr sa každý
z nás bude musieť postaviť

pred
Večného Sudcu a
zodpovedať sa pred ním
za všetko. Za peniaze, čas,
nadanie, možnosti, ktoré
sme nevyužili na dobro, lež
sme ich premárnili. Medzi
dobrých sa zaradíme iba
vtedy, keď sme hladujúcich
nasýtili, smädných napojili,
chorých navštívili, odkázaným pomohli. Iba dobré
skutky nás budú sprevádzať,
všetko ostatné tu zostane.
Aká bude budúcnosť? Závisí
to aj od nás. Rok 2012 môže
byť rokom zla, ale i rokom

lásky. Treba na to iba trochu snahy. Udobrime sa
so svojimi hnevníkmi,
odpusťme tým, ktorí nám
ublížili, urobme každý
deň aspoň jeden dobrý
skutok. Nájdime si denne
príležitosť na vykonanie
dobra, urobme niekomu
radosť. Niekedy stačí tak
málo. Pozdrav, milé slovo,
úsmev. Kto má viac, nech aj
dá viac – či už peňazí, moci,
lásky, múdrosti. Rok 2012
je v našich rukách. Využime
ho na konanie dobra a bude
rokom dobra.
Keby sme verili v bezprostredný koniec sveta, neboli
by sme sa pustili do opravy
vzácneho organa v našom
kostole. Dali sme sa do
toho, pretože veríme, že aj
ďalších sto rokov ho naša
obec bude potrebovať.
Som presvedčený, že keď
nám pomôžu i občania, na
budúce Vianoce nezačujeme
zvuk trúb posledného súdu,
lež na obnovenom organe
hrané prekrásne vianočné
piesne.
dekan Mgr. Ján Zsidó

Občanom našej obce prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
samospráva obce Tomášov
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Úspešný Deň detí
Deň detí sa ráta k najkrajším
sviatkom v roku, lebo patrí
našim najmenším ratolestiam. Keďže sa nám podarilo
„objednať si“ krásne počasie,
mohli sme uskutočniť vopred pripravené atrakcie.
Detský sviatok odštartoval
v parádnom štýle. Účasť
toľkých detí na jednom
mieste prekvapil aj nás,
usporiadateľov. Tí najmenší
majú v sebe trikrát viac energie než dospelí, preto
nečudo, že ich neunavili
pripravené súťaže.
Hlavnou atrakciou bola
okružná
jazda
výletným vláčikom po obci s
niekoľkými
zastávkami,
kde na deti čakali milé prekvapenia. Veľkú radosť
spôsobilo deťom vystúpenie
žongléra. Zaujali ich aj
leteckí modelári, jazda na
motorkách, športové súťaže,
maľovanie autobusu, ako aj
maľovanie na tvár. Pri ňom
pani učiteľky rozvinuli svoju
fantáziu a detičky premenili
na obľúbené rozprávkové
bytosti.
Celý detský program v štýle
La Colita sprevádzalo duo
motýlik Ľubka a šašo Dodo.
O dobrú hudbu sa staral DJWalter a zábavu s deťmi, ale
aj s dospelými zabezpečili
ochotné pani učiteľky našich

školských a predškolských
zariadení spolu s členmi
komisie školstva a kultúry.
Vďaka sponzorom mali deti
výborné občerstvenie. Detské srdcia však najväčšmi
potešilo veľké množstvo
hračiek a sladkostí, čo si

radi, že obec pamätala i
na deti, a celé podujatie si
pochvaľovali.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa podieľali na tomto
podujatí: v prvom rade
obecnému úradu, ako aj
všetkým sponzorom. Boli

mohli zobrať domov.
Zlatým klincom programu
pre deti bolo vystúpenie
známej skupiny Maduar,
ktorá na záver tejto fantastickej akcie svojimi hitmi
roztancovala všetkých prítomných. Rodičia a starí
rodičia sa tešili spolu so
svojimi potomkami, boli

Šašo Dodo a motýlik Ľubka v akcii (Foto: autor)
nimi: klub Most-Híd, CK- r. o., ktorá poskytla tričká s
Tramtária, Mega Palacinka, logom MDD Tomášov, ale
Prodom stav, Multitech, aj tým sponzorom, ktorí
potraviny Zdenka, Algida, nechceli byť menovaní.
UPN, RD-Tomášov, zelo- Napokon ďakujem všetkým
voc-Nagy Peter, Vojenský zúčastneným a dúfam, že sa
historický ústav Bratislava, všetci dobre bavili. Už teraz
elekro predajňa Tomášov, sa teším na Deň detí 2012.
stavebná firma Farkas,
Jozef Lipka, predseda
Starí páni Tomášova, NTB
komisie školstva a kultúry

Tomášov,
ŠK-Tomášov,
KB-stav stavebné práce,
Haka-stav, Oto Šátek s
rodinou, Roman Szetei s
rodinou, Rudolf Galambos,
Gabriela Razgyelová, pani
poslankyňa Grožajová. Naša
vďaka patrí aj firme Astik s.

Zo života Červeného kríža
Tomášovská
organizácia
Červeného kríža sa môže
ohliadnuť na skutočne
činorodý rok 2011. Azda za
najdôležitejšie v uplynulom roku pokladáme zorganizovanie až dvoch akcií
darovania krvi. V marci
poskytlo túto životodarnú
tekutinu až 47 dobrovoľných
darcov, v septembri 41.
Dovoľte nám vyjadriť im
vďaku aj v mene chorých,
ktorí sú odkázaní na tento
vzácny „liek“.
Počas celého roka sme sa

starali o park okolo sochy svätého Mikuláša,
zúčastňovali sme sa aj
sobotňajšieho
upratovania kostola, pomáhali sme
pri jednotlivých slávnostiach. Spomeniem napríklad oslavu usporiadanú
pri príležitosti uctenia si seniorov, alebo aj poskytovanie prvej pomoci pri
jednotlivých akciách v obci.
Naše aktivity na sklonku
roka sa sústredili na sviatok
Všetkých svätých, keď sme
k pomníku padlých hrdinov

a v cintoríne pri rodinnom
hrobe pána doktora Bálinta
umiestnili kytice kvetov a
zapálili sviečky. Pomáhali
sme aj pri zhotovovaní adventného venca okolo sochy svätého Mikuláša. Už
sa stalo zvykom, že pred
Vianocami navštevujeme
starších a chorých členov ČK
a potešíme ich darčekovým
balíčkom naplnených najmä ovocím.
Nezabudli sme ani na oddych. V júli sme sa zúčastnili
jednodňového výletu do

maďarského mesta Győr,
spojeného s nákupmi a
kúpaním.
Ešte raz veľmi pekne
ďakujeme
dobrovoľným
darcom krvi za ich humánny čin a želáme im, ako aj
všetkým obyvateľom obce
radostné vianočné sviatky
a milostiplný nový rok, najmä dobré zdravie.
V mene celého vedenia
tomášovského ČK
Anna Simonicsová,
podpredsedníčka
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Nová tradícia pouličných veselíc
Leto prináša so sebou teplé
slnečné lúče, vôňu pokosenej trávy a tiež dlhé letné
večery. S nimi prichádzajú
ruka v ruke letné grilovačky,
gulášiky a príjemné posedenia s priateľmi. Obdobie od jari až do jesene je
v Tomášove popretkávané
množstvom akcií ponúkajúcich príjemný oddych a
zábavu. Stačí si vybrať!
Preto vstúpte,
nech sa
páči, do nášho obchodu,
ktorý vonia človečinou,
spolupatričnosťou priateľstvom a súdržnosťou ľudí
Tomášova. Vstúpte a dajte sa unášať príjemnou
náladou, dobrou zábavou
a vyberte si z našej ponuky
letné posedenie s priateľmi
– pouličnú veselicu.
Organizovanie pouličných
veselíc sa stalo v Tomášove
jednou
z
najmladších
tradícií. Na Bratislavskej ulici sa v tomto roku konal už
3. ročník a na Alžbetínskej
ulici 2. ročník takejto akcie.
Pouličné veselice sa konajú
priamo na uliciach a organizujú ich svojpomocne
v rámci svojich možností
a šikovnosti ich obyvatelia. Organizácia takejto veselice si vyžaduje množstvo
odhodlania a odvahy, ale

Netradične tradičná veselica (Foto: autorka)
aj praktických skúsenosti,
organizačného
talentu,
trpezlivosti a veľkú chuť
urobiť niečo pre druhých.
Hoci pouličnú veselicu
pripravujú jej organizátori už dlho vopred, posledné dni pred veselicou sú
najnáročnejšie. Prípravami
na „utcabál“ žije celá ulica.
Veď ide o udalosť, ktorej
sa zúčastňuje takmer celý
Tomášov. Hudba, posedenie, občerstvenie, nič nesmie chýbať. Výnimkou nie
je ani program, ktorým chcú
organizátori
spríjemniť
zábavu. Je zameraný na
prezentovanie sa ulice pred
ostanými
spoluobčanmi.
Spomeniem napríklad vždy
očakávaný a populárny
futbalový zápas ženy proti

slečnám z Bratislavskej ulice, hry pre najmenšie deti,
vystúpenie talentov z ulice
alebo chutné koláčiky od
mamičky.
Milí spoluobčania, dovoľte
mi touto cestou poďakovať
sa hlavným organizátorom
oboch pouličných veselíc
pánom Róbertovi Szalayovi
z Bratislavskej ulice a Jozefovi Lipkovi z Alžbetínskej
ulice za ich vynaložené
úsilie pri organizácii týchto
úspešných a obľúbených
akcií. Som rada, že žijú
medzi nami ľudia, ktorí
ochotne obetujú svoj voľný
čas a prostriedky na to,
aby spríjemnili a rozjasnili
životy iným. Samozrejme,
jeden človek nie je schopný pripraviť akcie takého

rozsahu, ako sú pouličné
veselice. Preto sa skláňam
pred ochotou a dobrou
vôľou všetkých ľudí, ktorí
ich každý rok nezištne,
s radosťou a dobrou
náladou pomáhajú úspešne
organizačne zvládnuť.
Som naozaj presvedčená,
že sa uliciam Bratislavskej
a Alžbetínskej podarí udržať
túto peknú tradíciu stretávania sa susedov a priateľov.
Milé ostatné ulice Tomášova. Nepridáte sa k Bratislavskej a Alžbetínskej?
Neskúsite
zorganizovať
aj vy pouličnú veselicu?
Verím, že aj na ďalších
uliciach v Tomášove žijú
šikovní ľudia, ktorí by zvládli zorganizovať akciu podobného charakteru, možno
podobne a možno úplne
inak. Fantázii a tvorivosti sa
žiadne medze nekladú!
Rýchly spôsob života plný
stresu a napätia nás núti
z času na čas sa zastaviť,
obzrieť sa okolo seba,
pozdraviť suseda a priateľa,
spoznať nového suseda,
nájsť nového priateľa a tešiť
sa zo spoločne strávených
chvíľ. A toto všetko a ešte
oveľa viac nám ponúkajú
pouličné veselice.
Barbora Rigóová

Cvičia pre zdravie a krásu
Krása tela a múdrosť ducha
sa snúbia v tomášovských
ženách, ktoré sa pravidelne
venujú aktívnemu pohybu.
Stretávajú sa dva razy do
týždňa v materskej škole,
aby vo večerných hodinách
relaxovali pri dobrej hudbe.
Cvičiť začali v roku 2000 s
Editou Šipeky.
Táto uznávaná trénerka a
autorka kníh od roku 2002
poverila vedením cvičenia
Zdenku Václavovú. „Je to
kalanetika, jogové cvičenia a
teraz sme pridali aj tvárovú

gymnastiku. Cvičenia sú
určené ženám, ktoré chcú
niečo spraviť pre svoje
zdravie, formovanie postavy
a pre celkovú vitalitu organizmu. Medzi najvytrvalejšie
medzi nami patria: Ľubka
– moja zástupkyňa, Marta,
Janka, Terka, Marika, Kamilka a Ľudka,“ hovorí sympatická pani Zdenka. Dodajme, že medzi cvičenkami z
našej obce nájdeme aj ženy
z Malinova, Vlkov i z 12 km
vzdialeného Kalinkova.
Marian Plavec

Po srdečnom zvítaní príde na rad intenzívna
rozcvička a potom sa už nešetria. (Foto: autor)
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Štvrtá štvorka...
Už po štvrtý raz sa mi
dostalo cti byť tzv. „prvým
mužom obce“. Pravda, za to
vďačím Vám, vážení voliči.
Byť prvým mužom obce
je pocta, no vydržať až do
konca je tvrdý oriešok.
Denno-denne treba prežívať, premyslieť a riešiť
problémy, vedieť sa usmievať
i keď sa vaša myseľ zapodieva celým radom vecí,
čakajúcich na vyriešenie. No
každý, kto sa odváži prijať
prácu pre spoločenstvo,
musí byť optimistom. „Pre
pospolitosť verne pracuj, o
jej súdy sa nestaraj.“ Tak to
bolo odjakživa. Aj ja sa zapodievam najmä tým, ako
dosiahnuť vytýčené ciele.
Hotové veci hovoria samy
za seba a dúfam, že slúžia
všetkým obyvateľom.
Človek v mojom postavení
by očakával, že aj obyvatelia dokážu prejaviť svoje

želania. Prečo je také ťažké
prosiť? Lebo je to tak či
onak zbytočné? Azda sa
hanbíme priznať a pripustiť
jednoduchú skutočnosť, že
čakáme len na lásku a uznanie? Odvážime sa vyhlásiť:
je to trápne, ale keď chcem
byť úprimný, tak by som si
želal a očakával, aby si sa usmieval a povedal, že všetko,
čo robím, je dobré.
Mnohí si tereaz pravdepodobne pomyslia, že už nie
sme deti, aby sme prosili
o niečo také. Hoci každá
naša výpoveď počas celého
života je buď prosbou alebo
poďakovaním.
Často poukazujeme na to,
čo by ten druhý mal urobiť.
Podľa možnosti uhádnuť
naše želania, ešte skôr,
ako by nám zišli na um, a
okamžite ich splniť – najmä ak „má skutočne pocit,
že obec je jeho druhou

rodinou“. Možno sú tieto
myšlienky hmlisté alebo
príliš obrazné, ale zodpovedajú skutočnosti.
Pred rokom sa uskutočnili
komunálne voľby. Väčšina
skúsených a osvedčených
poslancov „zavesila topánky
na klinec“, čo asi nebolo dobré rozhodnutie. Veď ako sa
vravieva: nie je na škodu
starý v dome..., pravda, ja
som ostal.
Vy, vážení voliči, ste dali
dôveru novým osobám. Sú
medzi nimi aj „starí“, ale
na poste poslanca sú noví.
Z tridsiatich dvoch ostali
deviati – či boli práve títo
tí najlepší z nich, dozvieme
sa až na konci volebného
obdobia. Na základe mojich
skúseností by som povedal,
že ešte sa len „zahrievame“,
resp. mužstvo ešte nie je
„zohrané“. Je to azda taký
stav, ako keď ochutnávame

burčiak a nevieme, aké z
neho bude víno.
Treba byť optimistom, iba
takto možno povzniesť obec.
Hoci v dnešnom skomercializovanom svete, keď sa
láska, priateľstvo, úcta a
morálka dostali na spodok
hodnotového rebríčka, to
bude veľmi ťažké. Ťažké vo
veľkej politike, ale žiaľ, aj
na komunálnej úrovni.
Napriek všetkému ja aj
naďalej pokladám moju
rodnú obec a jej obyvateľov
za moju druhú rodinu a
verím, že i členovia poslaneckého zboru zmýšľajú
podobne.
Na záver mi dovoľte, milí
spoluobčania, aby som vám
všetkým zaželal požehnané
vianočné sviatky a šťastný
nový rok.
Jozef Szalay,
starosta obce

Veľký úspech Kynologického klubu:
máme 1. vicemajsterku!
V dňoch 28. – 30. októbra 2011 sa uskutočnili
na miestnom futbalovom
štadióne preteky pracovných plemien psov s názvom CACIT Kormorán Cup
a zároveň Majstrovstvá
Slovenskej republiky Zväzu
športovej kynológie na rok
2011.
Na pretekoch sa predstavilo
19 účastníkov zo Slovenska
a z Čiech vo veľmi silnej
konkurencii. Takisto sme
na nich privítali aj dvoch
účastníkov Majstrovstiev
sveta FCI (všetkých plemien) a WUSV (plemena
nemecký ovčiak).
Na tejto významnej kynologickej akcii sme mali
zastúpenie aj my, Kynologický klub Tomášov. A
podarilo sa nám zabodovať!
Na Kormorán Cupe 2011
získala tretie miesto naša

Sučka Hany Liqueur s pohármi za 2. a 3. miesto
(Foto: autor)
členka a zároveň hlavná
cvičiteľka psov Jana Strasserová so sučkou nemeckého
ovčiaka Hany Liqueur a na
Majstrovstvách SR Zväzu
športovej kynológie (ZŠK)
nádherné druhé miesto s
titulom 1. vicemajster SR

ZŠK 2011.
Tieto preteky psov boli vyvrcholením
kynologickej
sezóny roku 2011 na Slovensku.
Chcel by som spomenúť
aj čoraz početnejšie zastúpenie členov nášho klu-

bu, ktorí sa tiež podieľali
na zorganizovaní tejto vrcholovej akcie v spolupráci
s kynologickým klubom PO
– VA Šamorín.
Naše poďakovanie patrí
aj futbalovému klubu ŠK
Tomášov na čele s pánom
Alexandrom Nagyom za
skvelé
podmienky
pri
spoločnom zdieľaní futbalového štadióna počas celého
roka. A v neposlednom rade
sa chcem poďakovať starostovi obce pánovi Jozefovi
Szalayovi za morálnu a
materiálnu podporu počas
celého doterajšieho pôsobenia v obci Tomášov.
Želám všetkým občanom
Tomášova príjemné prežitie
vianočných
sviatkov
a
všetko najlepšie do nového
roku 2012 aj v mene KK
Tomášov.
Anton Strasser
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Každý vek má svoje čaro...
....dokazujú to i seniori vo
svojom miestnom klube v
Tomášove. Tvoríme veľkú
rodinu s vyše 160 členmi a
mienime zažiť príjemné, veselé, tvorivé a aktívne chvíle,
ktoré si sami naplánujeme a
zorganizujeme.
Milovníci
divadelného
umenia boli určite naplnení
úžasnými zážitkami pri
návšteve novej budovy SND
v Bratislave, kde si pozreli
hry Tančiareň a Vejár.
Mesiac máj nás odlákal
do susedného Rakúska
na návštevu fascinujúceho barokového kaštieľa v
Schlosshofe. Z výletu sme sa
vrátili uchvátení jedinečnou
nádherou kaštieľa, výbornou sprievodkyňou, obdivuhodným terasovitým
parkom, nádhernou výstavou kvetín a malou zoo. Je
to vlastne idyla dediny na
zámku. Dvakrát sme oddychovali a relaxovali v termálnych kúpeľoch v susednom Mosonmagyaróvári.
Na Božie telo sme vyzdobili prekrásny oltárik, ale
pre nepriazeň počasia sa
procesia nekonala.
Veľmi úspešná a vydarená
bola naša tzv. „gulášová
párty“. Pri dobrom guláši
nám atmosféru posedenia
spríjemnil spevom pán
Marian Plavec.
V septembri nás uchvátila jarmočná Skalica s
tradičnými pochúťkami a
výborným kultúrnym programom. Celý deň vyhrávali skvelé dychovky, vystúpili
známi speváci a hudobné
skupiny. Obdivuhodné sú
vzácne pamiatky, kostoly
a vynovené námestie s
kultúrnym domom. Jednoducho nádherné kráľovské
mesto.
Dôkazom
toho
bol alegorický sprievod
na čele „s kráľom“, ktorý
odovzdal historické listiny
primátorovi mesta. V dobrej nálade, spokojní, oddýchnutí a nabalení chut-

A halottasházat nulla támogatásból, saját költségből építette a község

Barokový kaštieľ Schlossburg v Rakúsku, neďaleko hraníc (Foto: autorka)
nými skalickými trdelníkmi
sme sa vrátili domov.
S úctou a láskou sme pozvali našich jubilantov na posedenie do kultúrneho
domu. Naši oslávenci sa
úprimne potešili vystúpeniu
detí z našich škôl, pozdraviť
ich prišiel aj pán starosta
Jozef Szalay.
Humor Radošinského naivného divadla si vychutnalo 16 našich členov.
O program „Za 90 minút
okolo sveta“ je veľký záujem,
nadšencov svetoznámych
operiet a slávnych interpretov je v našom klube neúrekom, za plný autobus.
Pre náš klub dôchodcov bol
13. november výnimočný,
lebo sa konal benefičný
koncert s názvom „Nie som
sám“. Pozvanie sme prijali
od pána Mariana Plavca,
ktorý nám pripravil príjemné stretnutie pri hudbe a
speve v kultúrnom dome. A
naozaj, nikto nebol sám, kto
sa stal súčasťou našej veľkej
spoločnosti, lebo kultúra,
umenie, oddych, zábava a

spoločné stretnutia spájajú naše srdcia a vytvárajú
nezabudnuteľné zážitky a
spomienky.
No nielen spomenuté aktivity patria medzi naše
priority, Staráme sa o svojich členov s podlomeným
zdravím, ktorí si takisto
zaslúžia našu pozornosť
a starostlivosť. Osobnou
návštevou ich potešíme a
odovzdáme im darčeky v
podobe ovocných balíčkov.
Priestor dostávajú naše
známe spevácke talenty pri
pravidelných týždenných
stretnutiach.
Činnosť klubu sa nezameriava len na aktivity spojené s oddychom. Vyžaduje
si starostlivosť o areál
klubu, kvetinový záhon,
trávnik a interiér budovy.

Členovia klubu upravili
dávnejšie zanedbaný dvor
svojho klubu, vyrovnali
terén a vysiali nový trávnik.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
dobrovoľne zúčastnili na
niekoľkých brigádach a stále
sa podieľajú na udržiavaní
čistoty dvora.
Ďakujem všetkým aktívnym
a ochotným členom klubu,
taktiež obecnému úradu za
výbornú podporu a spoluprácu. Vďaka patrí sponzorom, ktorí svojimi príspevkami skvalitnili činnosť
nášho klubu.
Prajeme Vám pokojné a
požehnané vianočné sviatky
a veľa, veľa šťastia v novom
roku.
Mgr. Mária Hertelová,
vedúca KD

Do Vianoc dlhá nitka,
krátky deň;
po Vianociach krátka
nitka, dlhý deň.
(príslovie)
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Volebné sľuby
Uplynul prvý rok volebného
obdobia. Patrí sa podať
správu voličom o dosiahnutých výsledkoch. Čo sme
uskutočnili z toho, čo sme
sľubovali, čím sme si získali
hlasy voličov.
Nie je to výhovorka, ale
treba konštatovať, že do
obecnej kasy „nepritiekli“
financie, ktoré nám sľúbil
štát. Bratislavský kraj je v
skutočnosti diskriminovaný
oproti ostatným krajom.
Nedostávame financie z
Európskej únie na školstvo,
cesty, kanalizácie a pod.
Zostáva nám akurát tzv.
revitalizácia
centrálnych
zón v obci, detské ihriská
a určité veci zo sociálneho
programu. Jedine ak „zabojujeme“, niečo kvapne z
Enviromentálneho fondu
Ministerstva
životného
prostredia.
Teda gazduj z toho čo máš,
alebo zoženieš.
Osobne som pred voľbami
sľuboval len to, čo verím, že
dokážeme splniť. Najväčšia
investícia v prvom povolebnom roku bola výstavba
chodníka vedúceho na
most cez Malý Dunaj. Stál
necelých 40 000 €. Stavali
sme ho z vlastného rozpočtu
a naprogramovali sme to
tak, aby sa to robilo počas
rekonštrukcie mosta (most
financoval BSK). Inak by
to bolo stálo. BSK nám
na tento chodník prispel
sumou 1 500 €, za ktorú im
ďakujeme.
Máme ďalší úspešný projekt, dotáciu z Ministerstva životného prostredia –
65 000 € na rekonštrukciu
prečerpávacích staníc – je
ich 11. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny technológie. Práce plánujeme
realizovať do konca roka
2011.
Žiaľ výstavbu nájomných
bytov
pri
zdravotnom
stredisku poslanci neschválili. Pritom sme na ňu mali

prisľúbené financie. Obec
teda prišla cca o 66 500 €,
nehovoriac o tom, že budova by bola slúžila občanom
Tomášova (či už starším
alebo mladším). Bol som
veľmi sklamaný z prístupu
niektorých poslancov. Totiž
na pracovnej porade týždeň
pred verejným OZ z deviatich poslancov ôsmi boli
za, na verejnom zasadnutí
piati hlasovali proti, jeden
sa zdržal a traja súhlasili.
Už niekoľko rokov sledujem
problémy starších občanov,
často ma aj oni oslovovali
v tejto súvislosti. Predstavoval som si, že by sme
postavili
malometrážne
byty tak pre starších osamelých občanov, ako aj pre
manželské páry. K bytom by
patrila väčšia spoločenská
miestnosť, kde by sa seniori
mohli stretávať. Žili by tu
ako v normálnych nájomných bytoch. Ak by mali
záujem, dovážala by sa im
strava. No hlavne, boli by
blízko seba, mohli by sa
viac stretávať, rozprávať
sa. V žiadnom prípade som
nemyslel na tzv. hospic, kde
sú chorí a nemobilní ľudia.
Na taký účel obec vôbec
nemá financie. Je dokázané,
že hospic je rentabilný, ak je
v ňom minimálne 70 osôb.
V obci žije veľa osamelých
ľudí v rodinných domoch,
ale z penzií to „neutiahnu“.
Táto forma bývania by bola
pre nich optimálna. Možno
som prišiel priskoro s touto
myšlienkou, ale budúcnosť
si to možno vyžiada.
Do konca roka by mal byť
vybudovaný i bezbariérový
vstup do zdravotného strediska a prepojenie chodníka z
mostu na Seneckú ulicu.
Veľa vecí, ktoré sme v prvom
roku po voľbách uskutočnili,
bolo „drobnejšieho“ charakteru alebo boli neplánované a bolo ich treba operatívne riešiť. O týchto
prácach väčšinou vie len

starosta, pracovníci obecného úradu a dotknuté osoby. Ide o opravu kotlov v
kultúrnom dome a škôlke,
vymaľovanie zdravotného
strediska, prerábania v základnej škole, taktiež opravu
suterénu v základnej škole
po zatekaní dažďovou vodou, opravu kuchynských
strojov v jedálňach pri ZŠ
a MŠ, úpravu cesty v Majorháze, rozšírenie vozovky
a vytvorenie parkovacích
miest pred MŠ, omietnutie vonkajších stien bývalej
„prevádzkárne“,
opravu
a premaľovanie komína
materskej školy.
Okrem týchto spomínaných
investícií obec finančne
podporuje aj Športový klub,
Hádzanársky oddiel pri
základnej škole, skautov,
rekonštrukčné práce organa v rímskokatolíckom kostole, jednotlivé spoločenské
organizácie.
Telocvičňu
takisto prevádzkuje obec,
ale slúži bezplatne školám,
futbalistom i hádzanárom.
V súčasnosti funguje naša
obec ako firma. Veď prenesené kompetencie zo štátu
bez patričných finančných
prevodov
(napríklad
školstvo,
opatrovateľská
služba) musí denno-denne
riešiť a zabezpečiť. Na to
všetko potrebuje peniaze.
Vážení občania, verte tomu,
že všetci na obecnom úrade
– a veríme, že aj všetci poslanci, pracujú tak, aby obec
po každej stránke fungovala
v prospech jej občanov. Pritom by som rád upozornil a
prosil občanov, aby aj oni
mali pocit zodpovednosti
voči spoločným veciam.
Veď len vtedy budeme
úspešní, spokojní s naším
bydliskom, keď bude mať
každý občan pocit, že niečo
aj on urobil pre spoločnú
vec, že aj on priožil ruku k
dielu.
Jozef Szalay,
starosta obce

Úradné
oznamy
Obec Tomášov v zmysle § 23
b Z. č. 511/1992 Zb. zverejní zoznam daňových a
ostatných dlžníkov voči
obci, u ktorých eviduje k
31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok .
Počas
jarných
mesiacov 2012 obec pomocou
špeciálnych kamier vykoná
striktnú kontrolu neoficiálne
napojených
užívateľov kanalizačnej
siete. Odhalení načierno
napojení užívatelia kanalizácie budú sankcionovaní.
Obec upozorňuje, že je
ZAKÁZANÉ
vyvážať
domový odpad do kontajnerov na miestnych
cintorínoch! V prípade
porušenia zákazu budú
udelené pokuty.
Chcete pomôcť prírode a
aspoň čiastočne bojovať
proti jej znečisteniu? Na
miestnom obecnom úrade
nájdete špeciálnu nádobu E-box, kde môžete
odovzdať použité batérie
a nefunkčné malé elektronické zariadenia, ktoré
budú bezpečne recyklované.
Do E-boxu patria batérie,
akumulátory, všetky drobné elektrozariadenia z
kancelárie aj z domácnosti
(s výnimkou žiariviek),
napr. nefunkčné kalkulačky,
telefóny, drobné počítačové
vybavenie, MP3 prehrávače,
varné kanvice, fény, elektrické náradie a ďalšie.
Informujeme občanov, že
zberný dvor separovaného
odpadu,
ktorý
prevádzkuje DARUTIL s.
r. o. v Majorháze (bývalé
smetisko)
je
otvorený
v dňoch:
utorok 8.00 – 16.00
štvrtok 8.00 – 16.00
sobota 8.00 – 16.00.
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Zloženie komisií
Komisie zriadené Obecným zastupiteľstvom
v Tomášove na volebné obdobie 2010 – 2014
Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda: Ján Hučko
členovia: Tomáš Ürge, Otto Kállay, Miroslav Fondrk,
Katarína Surmíková, Katarína Hajasová
zapisovateľka: Hilda Pudmerická
Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a
verejno-prospešných služieb
predsedníčka: Mária Grožajová
členovia: Peter Gabčo, Jozef Lipka, Ivor Peťovský,
János Kállay, Oto Šátek, Robert Szalay, František Fondrk
zapisovateľka: Klára Vargová
Komisia školstva a kultúry
predseda: Jozef Lipka
členovia: Alena Baková, Mária Pomichal, Anita Flasková,
Beata Korpášová, Janka Szetei, Tomáš Ürge
zapisovateľka a členka komisie: Barbora Rigóová
Komisia mládeže a športu
predseda: Alexander Nagy
členovia: Ladislav Tvarusko, Norbert Nagy, Máté Méry,
Juraj Ásványi, Gabriel Mózes st.
zapisovateľka: Judita Gódányová
Komisia životného prostredia, pôdneho a vodného
hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu
predseda: Ladislav Jakóczy
členovia: Jozef Mikóczi, Alexander Kaszonyi, Roman
Valacsay, Alexander Nagy ml., Pavol Kiss. Za PD treba
navrhnúť člena – navrhnutý je Tibor Varga.
zapisovateľka: Irena Cséfalvayová
Komisia sociálno-zdravotná a bytovej politiky
predseda: Blažej Vitálos
členovia: Anna Simonicsová, Eva Farkasová,
Oľga Füleová, Blažej Szalay, Juraj Škarba
zapisovateľka: Katarína Nagyová

Zmena
stavebného zákona
Dňa 1. septembra 2011 vstúpil do platnosti zákon č.
262/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon číslo 301/2005 a
300/2005 Z. z. Trestný zákon. Uvedený trestný zákon v
znení neskorších predpisov zavádza nové skutkové podstaty trestného činu, ktoré sa potrestajú trestom odňatia
slobody:
Neoprávnené uskutočňovanie stavby § 299a
1.
Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore
s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných
predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo
oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých
osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
2.
Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci
bol za takýto čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch
mesiacoch postihnutý.
Marenie výkonu úradného rozhodnutia § 348 ods.
1 písm. i)
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu
alebo iného orgánu verejnej moci tým, že pokračuje v
stavbe
i) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách, alebo v uskutočňovaní
stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu
alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, potrestá
sa odňatím slobody až na dva roky.
Pre činnosť stavebných úradov je dôležité, aby v prípade
podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného
uskutočňovania stavieb podľa § 299a, ako aj trestného činu
marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1
písm. i) Trestného zákona, vec náležite oznámili orgánom
činným v trestnom konaní, t. j. obvodnému oddeleniu policajného zboru alebo okresnej prokuratúre.
(Výňatok z metodického usmernenia
spracoval Jozef Szalay)

Rozdelenie ulíc
Rozdelenie ulíc Tomášova medzi poslancami OZ
vo volebnom období 2010 – 2014
Peter Gabčo: Agátová, Hlavná, Dolná, Krátka
Tomáš Ürge: Školská, Fialková, Robotnícka, ul. 1. mája
Blažej Vitálos: Nová, Podzáhradná, Svätej Trojice, Cintorínska, Madarás
Mária Grožajová: Bratislavská, Majorháza, Malinovská,
Na majeri, Rastická
Jozef Lipka: Dunajská, Tehelná
Alexander Nagy: Mierová, Veterná
Ján Hučko: Mlynská, Dubová, Lipová, Vrbová, Topoľová,
Lesná, Senecká
Jozef Mikóczi: Alžbetínska, Pestovateľská, Štvrtocká
Ladislav Jakóczy: Kvetná, Športová, Záhradnícka

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu obce za vybudovaný chodník na pomerne nebezpečnom úseku – na
križovatke ciest Dunajská, RD Tomášov a Senecká. Veľmi
ma teší, že niekomu záleží aj na bezpečnosti chodcov.
Emerencia Hučková, Tomášov – Doma
Daj Boh šťastia tejto zemi a všetkým ľuďom v nej.
Obyvateľom Tomášova želá krásne Vianoce a vydarený
rok 2012
výbor miestneho odboru Matice slovenskej
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Čarovný týždeň
Na jar 2011 sme so žiakmi
1. stupňa slovenskej základnej školy strávili čarovný
týždeň v škole v prírode pri
Počúvadlianskom jazere.
Toto jazero je umelého
pôvodu a nachádza sa
neďaleko Banskej Štiavnice
pri obci Počúvadlo. Má
rozlohu 12 hektárov a je
obľúbeným letným, ale
aj zimným rekreačným
strediskom.
Počas nášho pobytu sme
spoznali krásu Banskej
Bystrice a jej okolia, nádherné lesy, lúky, kopce i
ďalšie jazerá. Zábavu sme si
užili v neďalekom Svätom
Antone počas „Jánskych
dní u Coburga“. Spoznali
sme historické zaujíma-

vosti o zámku vo Svätom
Antone. Navštívili sme aj
svätoantonský ranč, kde
si deti zajazdili na koni, v
rámci tvorivých dielní nakreslili obrázky o prírode a
vyrábali z dreva búdky pre
vtáky. Kvíz a súťaž „hod
flintou do žita“ boli takisto
vynikajúcim spestrením dní
strávených v škole v prírode.
Veľkolepým zážitkom bolo i
sfáranie do Bartolomejskej
šachty v Štiavnických baniach.
Deti si počas týždňa perfektne oddýchli a priniesli
si domov veľa krásnych a
najmä nezabudnuteľných
zážitkov.

Nostalgia
S jesenným obdobím je
spojená nostalgia, či sa nám
to páči, alebo nie. Keď som
sa zamýšľala nad obsahom
článku do novín, premietalo
sa mi v hlave všetko, o čom
sme doteraz písali.
Obvykle to boli články o
aktivitách MŠ s deťmi a
ich rodičmi. Nebolo ich
málo. Nikdy pani učiteľkám
nechýbalo nadšenie pre
prácu s deťmi. Aj teraz
je to tak, hoci prežívame
ťažké obdobie. Naša práca
bola v minulosti väčšmi

rodičmi a ľuďmi, ktorí sú
ochotní pomáhať práve
našej materskej škole.
Ďakujeme.
Ďakujeme tiež všetkým
sponzorom,
ktorí
sa
podieľali na skrášlení a
vylepšení priestorov MŠ.
Myslíme si však, že by to
nemalo fungovať len týmto
spôsobom. Je toho veľa,
čo potrebujeme vylepšiť a
nielen preto, aby to bolo
krásne, vkusné, ale aby sa
dodržali zdravotné a hygienické kritériá.

učiteľky 1. stupňa

Úspešne ďalej
Veľkú radosť nám urobili naši deviataci. Skvelá
skupina mladých ľudí bodovala v rôznych oblastiach. Boli to súťaže matematické, jazykové, športové
aj umelecké.
Perfektný výkon podali
aj na testovaní žiakov 9.
ročníka. Všetci sa umiestnili bez prijímacích skúšok
na školách, ktoré si vybrali.
Na záver školského roka sa
s nami žiaci rozlúčili vtipným programom. Rozišli
sme sa s obrovskou láskou v
srdciach, ale so zarosenými
očami.
Skončilo sa jedno krásne
obdobie ich života, aby sa
mohlo začať nové a dúfam
ešte krajšie. O tom, že sú

Aký strašný by
bol svet, keby sa
ustavične nerodili deti
prinášajúce so sebou
nevinnosť a možnosť
rozličnej dokonalosti.
(John Ruskin)

úspešní aj naďalej sa neustále dozvedáme.
Túto skutočnosť spečatila aj
návšteva riaditeľa zo SPŠS v
Bratislave, na Fajnorovom
nábreží, ktorý sa prišiel osobne poďakovať za štyroch
výborných chlapcov, ktorí,
ako povedal, „držia vysokú
latku výkonu v triede tak
po vzdelanostnej, ako aj výchovnej stránke“.
Takéto veľké no i mnohé
drobné radosti nás tešia a
utvrdzujú v tom, že vnímať
srdcom a rozsievať lásku sa
oplatí.
Mgr. Herta Kelemenová,
zástupkyňa slovenskej
základnej školy

(Foto: Lýdia Korecká)
doceňovaná, v súčasnosti
status učiteľa poklesol. Patrili sme do rúk odborným
zamestnancom školských
správ,
neskôr
odboru
školstva. Teraz nepatríme
pod žiaden školský úrad,
ktorý by nám pomáhal
riešiť problémy kvalifikovane a ktorý by nám väčšmi
rozumel.
Škoda.
Aj preto tá
spomínaná nostalgia...
Plakať nad rozliatym mliekom nám nepomôže. Treba
ísť ďalej,
treba hľadať
možnosti, riešenia... Veľmi
si cením spoluprácu s

Do ďalšej práce prajem
pani učiteľkám mnoho
entuziazmu a nech nám
aspoň slniečko posiela svojimi lúčmi energiu , ktorú
potrebujeme pri našej
každodennej práci.
Ak by ste sa rozhodli
pomôcť našej MŠ, môžete
tak učiniť v budúcom roku
darovaním 2 % vašich daní
Občianskemu
združeniu
pri materskej škole slovenskej v Tomášove, vopred
ďakujeme.
Beata Korpášová,
riaditeľka MŠ
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Program kultúrneho domu
28. 1. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
6. 3. 2012
10. 3. 2012
17. 3. 2012
31. 3. 2012
14. 4. 2012
21. 4. 2012
28. 4. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
16. 6. 2012
25. 9. 2012
6. 10. 2012

ZŠ slov. tanečná zábava
ZO Csemadok výročná schôdza
ZŠ maď. tanečná zábava
Odber krvi
Parlamentné voľby
Súkromná akcia
Súkromná akcia
Súkromná akcia
MKP tanečná zábava
Súkromná akcia
Súkromná akcia
Burza
Súkromná akcia
Odber krvi
MŠ maď. tanečná zábava

Zmena programu vyhradená!
Zoznam podujatí sa počas roka pravdepodobne rozšíri.

Jubilejné sobáše

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(1. január 2011 – 10. december 2011)
Blahoželáme jubilantom!
90. narodeniny
Helena Maholányiová
85. narodeniny
Terézia Lajtosová
Iréna Kausitzová
Alžbeta Cséfalvayová
Irena Bihálová
80. narodeniny
František Krasnohorský
Agneša Kovácsová
František Bušinský
Júlia Mériová
Ladislav Razgyel
Ladislav Rajna
Ján Gocman
Vendelín Tóth
Ladislav Baranyovský
Magdaléna Karacsonyová
Jozef Mucska
Cecília Geihofferová
Barbora Kondéová
Etela Szimethová
Sľúbili si vernosť:

Obec Tomášov dňa 29. 11. 2011 pripravila pre jubilujúce manželské páry stretnutie pri príležitosti 60. a 50.
výročia sobáša. Diamantovú svadbu oslávili: Zoltán Nagy
a Mária r. Sághyová. Zlatú svadbu: Juraj Olgyay a Alžbeta
r. Méryová, Ján Mucska a Etela r. Árvová, Jozef Füle a
Valéria r. Šestáková, Štefan Tvarusko a Margita r. Kocsisová, František Bognár a Izabella r. Lengyelová, František
Mogrovics a Anna r. Sághyová. Oslavy im spríjemnili žiaci
základných škôl z Tomášova.
Prosíme aj manželské páry – obyvateľov obce –, ktoré
budú v roku 2012 oslavovať 60. alebo 50. výročie sobáša,
nech sa v januári prihlásia na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel. čísle 45 958 130.

Silvester 2011
Začíname o 19.00 hodine v Kultúrnom dome v Tomášove.
Hrá skupina PIK NIK.
Vstupné: 20 € (prípitok, večera, novoročná kapustnica).
Vstupenky predáva Jozef Lipka, tel. 0910 280 306.
Výťažok z plesu pôjde na organizáciu Dňa detí 2012.

Július Ďuriš
a Andrea Bothová
Tomáš Minárik
a Andrea Žuborová
Peter Duchoň
a Helena Rožková
Rudolf Galambos
a Beatrix Mózešová
Juraj Kausitz
a Zuzana Poláková
Štefan Trebichalský
a Elena Jazyková
Peter Kalina
a Katarína Mészárosová
Vlastimil Ambrózy
a Katarína Poórová
Szabolcs Ajpek
a Judita Mikóczyová
Yuriy Zombor
a Katarína Zemanová
Ladislav Jakóczy
a Agneša Bošňáková
Peter Szurdi
a Andrea Tücsöková
Arpád Molnár
a Katarína Seňanová
Tibor Csenkey
a Veronika Szimethová
Peter Fodor
a Daniela Ondrejková

Dušan Krempaský
a Jana Kürtösyová
Branislav Čičák
a Michaela Kohútová
Ladislav Horváth
a Marta Kausitzová
Martin Baľovčík
a Alžbeta Sághyová

Vítame ich medzi nami!
Dominik Bugár
Filip Debnár
Peter Kysel
Sofia Urbaníková
Viktória Molnárová
Glenvinita Rossmarie
Mowatt
Ivana Rácová
Ema Szabová
Viktória Köszikla
Szófia Nagyová
Hana Pačindová
Dominik Nagyhajú
Melánia Gavajdová
Dominik Sziráki
Sófia Keményová
Soňa Paulechová
Dávid Rigó
Daniel Kireth
Matúš Mišík
Nela Dúbravková
Samuel Zachar
Viktor Jaško
Hugo Uzsák
Alexander Drozd
Filip Sztranyovszký
Salma El Farehová
Natália Šajmírová
Opustili nás:
Etela Hučková
Mária Pörsöková
Štefan Rajna
Martin Machán
Ladislav Bertók
Alžbeta Zacharová
Atilla Rajna
Tibor Mikóczi
Fridrich Mundi
Jozef Čavrčka
Ladislav Rajna
Margita Briešková
Vendelín Mikóczi
Helena Ásványiová
Mária Mikócziová
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Činorodé deti v maďarskej škôlke
Pravidelný program a opakované činnosti sa po čase
stanú tradíciou. Ako oslavujú deťúrence v maďarskej
materskej škole? Každú oslavu očakávame s veľkým
napätím a horúčkovitými
prípravami. Aj tohto roku
sme mali fašiangovú zábavu a zúčastnili sme sa aj
na školskej zábave. Deti
sa poobliekali do masiek a
tancom, spevom a dobrou
náladou sa rozlúčili so zimou. Deti i rodičia sa dobre cítili. Masky si detičky
povyberali podľa vlastnej
fantázie, najväčšmi sa im
páčili hrdinovia a zvieratká
z rozprávok.
Pri príležitosti osláv Veľkej
noci popri vítaní jari ožili
v škôlke aj známe tradície:
polievanie, farbenie vajíčok,
obohatené veršami a spevom. K najkrajším sviatkom
patrí Deň matiek. Vtedy deti
mamičkám vracajú aspoň
kúsok ich obrovskej lásky
a starostlivosti. Na tento
sviatok sa deti pripravujú
veľmi rady. Tajne chystajú
darčeky, učia sa pesničky
i básničky, ktoré vyvolajú
dojatie a slzy v očiach matiek a starých mám. Deň detí
na ihrisku bol plný dobrej
nálady a hier. Dospelí sa
venovali deťom vo forme
maľovania ich tvárí, a tak
ihrisko onedlho zaplnili
pavúčí muži, levy, mačky,
psy, princezné, víly…
Aj kurz základov plávania
patrí k obľúbeným detským
aktivitám. Deti sa rady
hýbu, tancujú, cvičia, vystupujú. Aj tohto roku sme
sa predstavili na Podunajskom jarnom bábkovom
a divadelnom festivale v
Dunajskej Strede.
Rozlúčka so škôlkou sa konala 30. júna. Deti s napätím
očakávali ten deň, aby mohli vystúpiť s pripraveným
programom. Menšie deti
sa lúčili s najväčšími, ktoré
boli dovtedy ich vzorom a
ktoré už nebudú s nimi, aby

Budova materskej školy. Predtým bola budovou základnej školy. (Foto: archív)
ich chránili a podporovali.
Tento rok odchádzalo do
školy osem škôlkárov.
Oslávili sme aj Deň otcov.
Škôlkári predviedli program
zostavený z básní a piesní
minulého roka, zmerali si
s oteckami sily v rozličných
pretekoch. Na konci roka
bola škôlkárska rozlúčková
zábava.
Nezabúdalo sa ani na oslavy
narodenín a menín. V takýto deň oslávenec pohostí
spolužiakov
sladkosťami
alebo ovocím a oni mu
blahoželajú krátkymi básničkami a spevom.
Na konci roka sme vybrali
na výlet. Boli sme na dopravnom ihrisku v Galante a
na zvieracej farme v Hrubej
Borši. Nezabudli sme ani na
kultúru v podobe divadelného predstavenia. Emese
Balázs a Katarína Mácsová nám zahrali rozprávku
Zlatý baránok. Navštívili
sme aj divadelné predstavenie v Komárne, videli
sme hru Husiar Maťko.
Školský rok 2011 – 2012
sme začali s 20 deťmi. Aj
naďalej pracujeme v spojenej skupine detí. Snažíme

sa aj naďalej poskytnúť
im lásku a sprostredkovať
vedomosti v pokojnom prostredí, aby cítili, že všetko
sa deje kvôli nim a pre ne.
Pokračuje činnosť hudobno-pohybového krúžku a
hravé spoznávanie anglického jazyka. Raz týždenne
sa deťom venuje vývinový
pedagóg a raz mesačne sa
s nimi zaoberá logopéd. V
piatok popoludní mávajú
zumbu.
Aj tohto roku usporiadali
rodičia rodičovskú zábavu.
Z výťažku sa kúpili hračky,
stoly, stoličky pre deti. Na
deň starých rodičov sme

pozvali babičky a dedkov
do škôlky a deti im venovali
krátky program a darčeky.
Čakajú na príchod Mikuláša
a Vianoce. Prípravy bežia na
plné obrátky. Deti chystajú
ozdoby, učia sa vianočné
piesne a básne, pečú medovníky, pripravujú dary
pre
rodičov,
súrodencov. Vďaka rodičom a ich
nadšeniu je náš škôlkársky
život plný zážitkov. Všetkým
ďakujeme a želáme pokojné
a šťastné vianočné sviatky.
Irena Méryová a Anita
Flasková, učiteľky MŠ

Košický úspech
Za nemalý úspech možno označiť skutočnosť, že zo ZŠ s
vyučovacím jazykom maďarským sa štyria žiaci dostali do
celoštátneho kola súťaže Pekná maďarčina: Edina Horváthová a Ján Lisý zo 4. ročníka (pedagogička Valéria
Tóthová) a Marek Macsicza a Szabolcs Nagy z 9. ročníka
(pedagogička Alžbeta Šághyová).
Všetci dobre obstáli, ale veľké prekvapenie sme zažili
pri vyhlasovaní výsledkov, keď sme sa dozvedeli, že Edina Horváthová sa umiestnila na 1. mieste v 1. kategórii.
Blahoželáme k peknému výsledku!
Mgr. Emőke Macsiczová,
učiteľka slovenčiny na ZŠ s VJM
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Naše žiačky na konferencii Ekosvet
Žiačky 8. ročníka maďarskej
ZŠ, Ilona Laposová a Karin
Farkasová , sa 6. júna 2011
zúčastnili na 1. ročníku environmentálnej konferencie Ekosvet. Usporiadalo
ju občianske združenie pre
vedu a vzdelávanie Európske lýceum v Bratislave v
súčinnosti s bratislavskou
Spojenou školou Vlčie hrdlo, v jej priestoroch. Naša
škola je už niekoľko rokov
držiteľom označenia „Zelená škola“, a aj preto sme
pokladali za dôležité aktívne
sa zúčastniť konferencie o
životnom prostredí.
Na stretnutí odzneli tri zaujímavé prednášky. Inžinier
Zoltán Krascsenits, profesor chémie na gymnáziu na
Dunajskej ulici v Bratislave
podrobne informoval o rádioaktivite a o jej diagnostickom a liečebnom využití.
Prednáška Mikuláša Bartala s titulkom Útok xenobiotík sa dotkla nášho
každodenného
života.
Poukázal v nej na škodlivé
účinky cudzorodých látok,

ktoré denne konzumujeme
najmä v jedlách a nápojoch.
Uviedol výsledky vlastných
meraní uskutočnených vo
vzorkách vody. Právnik
Dr. Peter Potasch predniesol zaujímavý príspevok
s nadpisom Fatálne omyly
ľudsva. Poukázal v ňom
na katastrofy spôsobené v
dôsledku udomácňovania
cudzích živých organizmov – zvierat a rastlín. Ich
premnoženie spôsobilo v
minulosti veľké škody. Ukázal nám snímku najdlhšieho
múru sveta v Austrálii, ktorý
postavili na ochranu pred
premnoženými zajacmi.
Cez prestávku nám hostiteľ
Mikuláš Bartal hrdo ukázal tri
školské laboratoriá, v ktorých
vládol poriadok a čistota.
Popoludní sme s napätím
očakávali prezentácie žiakov,
veď aj naše dve žiačky mali
vystúpiť s prednáškou. Vysvitlo, že len dve školy sa
prihlásili na tento bod programu. Žiak bratislavskej
karloveskej ZŠ nám predniesol, ako sa im podarilo

zazeleniť okolie školy uprostred betónovej džungle.
Naše dievčatá sa predstavili
prácou s titulkom: Zdanie
klame. Poukázali na dôsledky spôsobené výmenou
tradičných drevených okien
za plastové. Ich sklá totiž
lepšie odzrkadľujú okolité
stromy , a tak spôsobujú väčší
úhyn vtákov, ktoré do skiel
narážajú. Žiaci našej školy
preto vyhotovili farebné stuhy
a siluety vtákov a nalepili ich
na tieto sklá. Prezentácia

našich žiačok obsahovala aj
fotografie poukazujúce na
to, že takáto ochrana vtákov
je bežná na sklených palácoch a zvukových stenách
pri diaľniciach. Prednáška
našich žiačok Ilony a Karin
sa stretla s veľkým ohlasom.
Odmenili ich diplomom.
Rozhodli sme sa, že aj
budúci rok sa zúčastníme
na enviromentálnej konferencii Ekosvet.
Ing. Alžbeta Csákyová,
učiteľka chémie, ZŠ s VJM

Poznaj slovenskú reč
V šk. roku 2010/2011 viacerí žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským postúpili až do celoštátnych súťažných kôl v
rozličných predmetoch. Tak to bolo i so súťažou Poznaj
slovenskú reč.
Na celoštátnom kole v Nitre sa zúčastnil Ján Lisý zo 4.
ročníka (pedagogička Valéria Tóthová) a Bianka Farkasová z 8. ročníka (pedagogička Emőke Macsiczová).
Najväčšiu radosť nám spôsobil Ján Lisý, ktorý sa v zlatom
pásme umiestnil na 3. mieste. Bianka Farkasová sa umiestnila v bronzovom pásme. Sme na nich veľmi hrdí. Len
tak ďalej!
Mgr. Emőke Macsiczová,
učiteľka slovenčiny na maďarskej ZŠ

Ako chutí v školskej jedálni
Školské stravovanie je
spoločné stravovanie detí,
žiakov a pracovníkov škôl.
Zriaďovateľom zariadenia je
obec. V školských jedálňach
sa pokrmy pripravujú podľa
vopred zostaveného jedálneho lístka. Do školskej
jedálne sa denne chodí
stravovať 224 stravníkov, z
toho 187 detí z oboch škôl,
29 zamestnancov školy a 8
dôchodcov.
Ďalšia prevádzka, ktorá
patrí pod kompetenciu
vedúcej školskej jedálne, je
jedáleň pri materskej škole.
V škôlke máme 14 dospelých a 104 detí. Z toho 18 z
materskej škôlky vo Vlkoch.
V rámci rekonštrukcie
kuchyne a jedálne sa minulý
rok vykonali nasledovné
zmeny: vymenili sa okná za

plastové, taktiež nové vchodové dvere do kuchyne a
jedálne. Do kuchyne sa zakúpili nové stoly a stoličky.
Ďalším sponzorom bol
rodičovský výbor oboch škôl,
ktorý nám zakúpil pekné
farebné podušky na stoličky.
S ľútosťou konštatujeme, že
deti si nevážia nové podušky,
stále ich hádžu na zem. Je
to však v ich záujme, aby sa
naučili kultúrne stolovať.
Pán starosta nám ďalej zasponzoroval dva nové digestory do kuchyne, ktoré
denne počas varenia naplno
využívame. Veľmi si ceníme
novú umývačku riadu,
využívame ju najmä počas
vydávania obedov.
Pokiaľ ide o stravu, ktorú
varíme v našej školskej
jedálni, rodičia nie sú

spokojní. Vraj sa v nej varia iba mastné a vyprážané
jedlá a zápražkové polievky.
S týmto názorom však
nesúhlasia ani učiteľky ani
vychovávateľky zo základnej
školy. Rodičia deťom platia
za obedy nemalé peniaze,
no často úplne zbytočne. Je
jedno, či im ponúkame rezeň
alebo dukátové buchtičky,
deťom obedy nechutia. Chyba je skôr v tom, že deťom
väčšmi ako teplý obed chutia pochúťky, nakoľko boli
otvorené nové prevádzky
pizzeria a palacinkáreň. Niet
sa čo čudovať, keď žiak zje
pred obedom celý balíček
chrumkavých
lupienkov,
školský obed sa mu zdá nechutný. Jedálny lístok zostavujeme podľa predpísaných
noriem. Denne sa varí

výlučne z čerstvej zeleniny.
Zaraďujeme do jedálneho
lístka hydinu, ryby a čerstvé
zeleninové šaláty. Ako doplnok trikrát týždenne
dostávajú
deti
ovocie,
mliečne výrobky – jogurty,
ktoré sú následne často
porozhadzované v celom
areáli školy. Zapojili sme sa
do projektu Školské ovocie
– žiaci dostávajú týždenne
jablkovú šťavu a jablká.
Chceli sme vás informovať,
ako dobre musí byť organizovaná spolupráca na bezproblémový chod jedálne.
A zároveň by sme chceli
zdôrazniť, že nie všetci naši
stravníci sú prieberčiví,
mnohí s radosťou chodia do
našej jedálne na obedy.
vedúca a kolektív ŠJ
pri ZŠ a MŠ v Tomášove
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Aktivity komisie školstva a kultúry
Komisia školstva a kultúry
pracovala v roku 2011 v
staronovom zložení. Zamerali sme sa najmä na
podporu rozvoja školstva a
kultúry v obci. Zohratý tím
úspešne zorganizoval všetky
už tradične sa opakujúce
podujatia. Takisto zaviedol
tradíciu nových akcií, ktoré
sa vďaka dobrej myšlienke
a veľkému záujmu občanov
určite
zaradia
medzi
každoročne organizované
podujatia v Tomášove. Z
kalendára akcií spomeniem
aspoň tie najúspešnejšie.
Obdobie
fašiangov
už
tradične ukončujeme Pochovávaním basy. V posledný deň fašiangov v spolupráci s Klubom dôchodcov
v Tomášove organizujeme
najskôr veľký maškarný ples
pre deti a večer fašiangovú
zábavu
plnú
veselých,
odvážnych aj netradičných
masiek pre dospelých. Táto
fašiangová zábava končí o
polnoci veľkým smútkom.
Smútime za zosnulou basou
a končiacim sa obdobím radosti a veselosti.
Novou akciou bolo podujatie Deti rodičom, rodičia
deťom, ktoré sme organizovali popri stavaní mája.
Deti v školách vyrábali
rôzne predmety a rodičia ich
kúpou podporili jednotlivé
školy. Táto mala dva ciele.

Prezentovať šikovnosť a
zručnosti detí a ich učiteliek
a finančne podporovať
školy. Výrobky našich detí
boli nápadité, pestrofarebné, praktické aj na okrasu.
Deti použili kúpený aj odpadový materiál. Všetko vyrobili vlastnoručne, a to bolo
na tom to najcennejšie.
Novú formu zvolila komisia aj pri spolupodieľaní sa
na gratulácii mamičkám k

ich sviatku. Vďaku a úctu
všetkým mamám a starým
mamám sme vyjadrili prostredníctvom literárno-hudobného pásma detí v miestnom rozhlase.
Najrozsiahlejšou a každoročne najúspešnejšou akciou sú oslavy Dňa detí. Túto
udalosť organizuje komisia
v spolupráci s komisiou
športu a mládeže. Tohtoročnej veľkolepej oslave venu-

Akcia Deti rodičom, rodičia deťom (Foto: autor)

jeme samostatný článok.
Šikovnosť
tomášovských
detí
pri
aranžovaní
vianočných
adventných
vencov už poznáme z
minulých rokov. Ukázali
nám ju počas tradičných
vianočných trhov, ktoré boli
organizované na školách. V
tomto roku komisia spolu so
školskými zariadeniami sústredila predaj vianočných
predmetov na 1. adventnú
nedeľu pred kultúrny dom,
a tak odštartovala novú
tradíciu vianočných trhov
v Tomášove. Už od rána
sa stánky škôl prehýbali
pod množstvom rôzneho
vianočného tovaru. Adventné vence posvätil pán
farár. Popoludní začali
v stánkoch jednotlivých
škôl rozvoniavať tradičné
vianočné pochúťky a lahodný vianočný punč. Príchod
Mikuláša a rozsvietenie
vianočného stromčeka sa
uskutočnilo podobne ako
po ostatné roky.
Ďakujem všetkým členom
komisie školstva a kultúry
za ich celoročnú aktívnu a
obetavú prácu.
Vážení občania, v mene
komisie Vám prajem radostné prežitie vianočných
sviatkov a šťastlivý Nový
rok
Jozef Lipka,
predseda komisie

Keď sa škola presťahuje do prírody
Dňa 13. júna 2011 sme sa
vydali do školy v prírode
na Donovaloch. Cesta bola
strašne dlhá, napriek tomu
sme ju prežili v dobrej nálade. Keď sme uzreli našu
ubytovňu, zľakli sme sa.
Zvonka pôsobila strašidelne
medzi modernými hotelmi navôkol. Len čo sme
sa nasťahovali a vybalili,
vydali sme sa na krátku
túru. Prezreli sme si slávny
lyžiarsky raj a naďabili sme

na malé ihrisko, kde sme sa
mohli konečne vyblázniť.
Našich chlapcov zaujala najmä bobová dráha, všetci by
boli najradšej pretekali len
na nej.
Na druhý deň sme sa chystali na lanovku, ale náhly
dážď zmaril naše plány.
Neprekážalo nám to, čakalo
nás príjemné popoludnie. Najhoršie boli večery,
vtedy nás prepadol smútok za rodinou. Viacerí, aj

ja, sme pomrnkávali, ale
pani učiteľky nedopustili, aby sme boli smutní.
Vymýšľali pre nás zábavné
hry a namiesto plaču sme
sa začali usmievať.
Program bol zaujímavý a
bohatý: odviezli sme sa na
lanovke, čoho sme sa trochu báli, prezreli sme si
dedinku, kde bývajú len
dve rodiny. Najväčšmi
sme si obľúbili skupinové
hry, medzi nimi hľadanie

pokladu. Po týždni sme sa
smutní vydávali na cestu
domov. Zastavili sme sa
ešte na bojnickom zámku,
kde nám zahrali hru Kocúr v
čižmách. Neskoro popoludní sme dorazili pred školu,
kde na nás už netrpezlivo
čakali naši rodičia.
Škola v prírode na Donovaloch bola pre nás fantastickým, nezabudnuteľným
zážitkom.
žiaci ZŠ s VJM
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Komu sa nelení, tomu sa zelení
Naše poľovnícke združenie
Priateľstvo so sídlom v
Tomášove má 33 členov.
Máme i jednu poľovníčku,
ostatní sú muži všetkých
vekových kategórií.
Poľovnícke združenie chráni a presadzuje záujmy
svojich členov pri výkone
práva poľovníctva, ochrane
prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
Jeho členovia pôsobia na

ryby, aby aj verejnosť mohla ochutnať mäso z diviny v
našom revíri. Kto ešte nevidel strelecké preteky, ale
i ten, kto každoročne rád
zavíta medzi nás, je srdečne
pozvaný
na
najbližšie.
Uskutočnia sa 19. mája
2012. Druhé strelecké preteky v septembri sú určené
pre členov združenia a ich
známych, aby sa zachovala tradícia a upevnili
priateľské vzťahy.
Približne päťkrát do roka

do reštaurácie. Tam sa
môže príjemne zabaviť v
spoločnosti nás členov a
dohnať to, čo podľa zákona
počas lovu nemohol.
Poľovnícku sezónu uzatvárame už tradične vo februári výročnou schôdzou.
Schvaľujeme plán na ďalší
rok, hlasujeme o prijímaní
nových členov a kandidátov. Členov, ktorí po prvý
raz strelili nejakú zver (či
už srnčiu alebo bažantiu),
„pasujeme
za
lovcov“.

Spoločná poľovačka sa končí slávnostným ceremoniálom:
výradom všetkej ulovenej zveri. (Foto: Lýdia Korecká)
zachovanie, zveľaďovanie,
ochranu
a
optimálne
využívanie genofondu zveri
a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva našej krajiny. Snažíme sa zachovávať
tradície a kultúrne hodnoty
poľovníctva ako dedičstva
našich predkov. V správaní
každého
poľovníka
by
sa mali odrážať prvky
poľovníckej etiky.
PZ je tu nielen pre členov,
ale aj pre ostatných
obyvateľov. Organizujeme
strelecké preteky dvakrát
do roka, v máji pre verejnosť
a druhýkrát v septembri pre členov združenia.
Na streleckých pretekoch
podávame občerstvenie –
srnčí guláš z ulovenej zveri,
cigánsku pečienku a pečené

mávame vzhľadom na
populáciu zveri spoločné
poľovačky v zimných mesiacoch (november, december a január), na ktorých sa
zúčastňujú všetci členovia
a ich hostia, ale aj honci,
ktorí majú záujem vidieť
poľovačku a zažiť to pravé
poľovnícke čaro. V minulosti si poľovníci spríjemňovali
poľovačky pálenkou a dobrou klobáskou, ale dnes sa
od tejto tradície upustilo,
lebo zákon to neumožňuje.
Pravidlá a zásady sú prísne
a musíme ich najmä
vzhľadom na bezpečnosť
dodržiavať.
Po
každej
poľovačke býva tzv. posledné kolo, čo znamená, že
každý účastník poľovačky je
pozvaný na chutnú večeru

V duchu tradície, v mene
svätej Diany (patrónky
poľovníkov), ich predseda
symbolicky zbije palicou,
aby mali na čo spomínať.
Počas celého roka majú
poľovníci plné ruky práce.
Riadia sa starým slovenským príslovím: „Komu
sa nelení, tomu sa zelení.“
Zúčastňujú sa brigád, čistia
a opravujú kŕmidlá pre zver,
prikrmujú zver v zimných
mesiacoch, zbierajú smeti,
vysádzajú mladé stromčeky
a zveľaďujú životné prostredie v revíri nielen kvôli
zveri, ale aj kvôli sebe a
ostatným
obyvateľom
Tomášova i okolitých obcí
– aby sa nám tu všetkým
krajšie žilo.
Ervin Dömötör

Prvý rok
klubu
Most-Híd
Myslím, že môžem povedať:
máme za sebou prvý
úspešný rok. Za prvý úspech
považujem, že v auguste
2010 sa nám podarilo založiť
miestny klub. Vzhľadom
na to, že Most–Híd bola
nová strana, prípravy na
komunálne voľby boli pre
krátkosť času tvrdé a hektické. Vďaka vašim hlasom
máme dvoch poslancov v
zastupiteľstve.
Ďalším úspechom by som
nazval komunikáciu medzi
miestnymi poslancami a
našim klubom. Sme otvorení
na
spoluprácu.
Cením si, že naši poslanci
si vedia vypočuť nielen náš
názor, ale aj názory ostatných obyvateľov. Viem a
chápem, že niekedy musia
robiť ťažké rozhodnutia, ale
určite každý svoj krok vedia
vysvetliť.
Okrem politiky sme sa ako
klub zapojili aj do organizácie spoločenských aktivít.
Podporili sme deň detí, usporiadali sme druhý ročník
zabíjačkovej akcie pred Alex
pubom. V blízkej budúcnosti sa chystám navštíviť
klub dôchodcov, kde by
som chcel podebatovať aj
o možnosti spoločného organizovania
kultúrnych
podujatí v obci.
Pavol Kiss,
predseda miestneho klubu

Jasná a tichá
novoročná noc
zvestuje nám dobrý
rok. (pranostika)
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Za kvalitné životné prostredie
V uplynulom roku komisia životného prostredia
zasadala štyrikrát. Na zakladujúcom zasadnutí 22.
februára sme sa oboznámili
s úlohami a upresnili sme
ich nasledovne:
1. Komisia vypracuje:
a)
aktualizáciu
VZN
(Všeobecného záväzného
nariadenia) obce Tomášov
v oblastiach:
- ochrana životného prostredia v obci
- zber, separovanie a
likvidácia odpadu
- držba a chov zvierat
- ochrana lesov, pôdy, vody
a spodných vôd
- zníženie a minimalizácia
znečisťovania ovzdušia
- prevádzka obchodov a
predaj na obecných plochách
b) návrhy na lepšie fungovanie
kanalizácie
a
čističiek
c) návrhy na zlepšenie
zberu,
separovania
a
likvidácie odpadu
d) návrhy na riešenie problémov životného prostredia
obce
e) informácie pre občanov v
súvislosti so zberom, separovaním a likvidáciou odpadu, resp. s jeho kompostovaním.
2. Komisia kontroluje:
dodržiavanie
VZN
uvedených v bode a)
- predpisy súvisiace s
protipožiarnymi
opatreniami vo všetkých organizáciách a firmách
pôsobiacich na území obce
- dodržiavanie zákonov
súvisiacich s výrubom stromov a krov
- fungovanie kanalizácie a
čističiek
- dodržiavanie predpisov,
nariadení a zákonov súvisiacich s ochranou životného
prostredia
občanmi
i
právnickymi osobami.
3. Vyjadruje sa k problé-

Žiaci základnej školy čistia Malý Dunaj pri príležitosti Dňa Zeme.
Ochrana životného prostredia by mala byť prioritou každého z nás (Foto: archív)
mom súvisiacim s ochranou životného prostredia,
ochranou lesov a vôd, prípadne obchodovaním na
území obce, s ktorými sa
občania obrátia na komisiu,
a rieši ich.
Rád by som vyjadril
poďakovanie členom komisie za to, že pripomienkami
a nápadmi obohatili našu
prácu. Viem, teraz prichádza
na rad účtovanie. U čitateľa
sa môže oprávnene vynoriť
otázka, či by azda nebolo
možné robiť túto prácu
lepšie, dôslednejšie. Veď
sa stále stretávame s problémami, ktoré sú v kompetencii komisie životného
prostredia: likvidácia vyhodeného odpadu, odchyt
túlavých psov, dôslednejšie
separovanie odpadu, podpora vedomia dôležitosti
ochrany životného prostredia. Naše výsledky sú
azda len čiastkové a som si
vedomý toho, že sa nemožno
odvolávať na Všeobecné

záväzné nariadenia, keď
nevieme zabezpečiť ich
rešpektovanie
občanmi.
Naša práca je ťažká, no
závisí aj od občanov,
ako ochraňujú životné
prostredie, či sa odvážia
poukázať na tých, čo
načierno vyhadzujú odpad
alebo napomenúť vlastníkov psov, ktoré ohrozujú
deti.
Nemôžem nespomenúť dve
úspešné akcie našej komisie. V apríli sme uskutočnili
veľké upratovanie obce.
Azda občanom prišlo vhod,
že pred Veľkou nocou si
poupratovali
chodníky
pred domom a zbavili sa
stavebného a aj iného odpadu. Všetci poslanci sa
zúčastnili akcie, odviezlo
sa niekoľko kontajnerov
odpadu. Druhú akciu sme
uskutočnili v súčinnosti
so ZŠ pri príležitosti Dňa
Zeme. Išlo o upratovanie
brehov Malého Dunaja,
resp. obecného parku a

ihriska.
Nazbieralo
sa
niekoľko stovák odpadu, za
čo vďačíme žiakom slovenskej i maďarskej ZŠ. Okrem
dobrého pocitu z dobre
vykonanej práce pre obec
dostali žiaci od obecného
úradu i malé občerstvenie a
čokoládu.
Toho, čo sme počas jedného roka vykonali, nie je
veľa, ale ani málo. Verím,
že sa činnosť komisie bude
zlepšovať a že budeme
účinne spolupracovať i s
občanmi. Pretože za životné
prostredie
zodpovedáme
všetci. Kopy odpadu a
znečistené rieky a spodné
vody budú totiž škodiť nielen nám, ale aj nasledujúcim generáciám.
Máme nemálo plánov a
úloh. Nech nám Pán Boh dá
dosť vytrvalosti a dobrých
nápadov, aby sme ich dokázali uskutočniť.
Ladislav Jakóczy,
predseda komisie ŽP

Jesenné výsledky
našich futbalistov
Tabuľka seniorov (A-mužstvo)
1. Inter Bratislava
13 8 5 0 31:8 29
2. Tomášov		
13 6 5 2 19:11 23
3. Vrakuňa 		
13 6 5 2 16:14 23
4. Devínska Nová Ves 13 7 1 5 29:14 22
5. Kalinkovo		
13 6 3 4 26:14 21
6. Čunovo		
13 5 5 3 17:13 20
7. Rusovce		
13 5 3 5 19:18 18
8. Hrubý Šúr		
13 5 2 6 25:25 18
9. Most pri Bratislave 13 4 5 4 26:25 17
10. Vajnory		
13 5 2 6 29:32 17
11. FK BCT		
13 3 4 6 17:22 13
12. ŠK Danubia		
13 4 1 8 22:41 13
13. Malinovo		
13 3 0 10 15:32 9
14. Jarovce		
13 2 2 9 19:41 8
Tabuľka dorast
1. Ružinov		
2. Domino Bratislava
3. Petržalka 1898
4. ŠTK Šamorín		
5. Tomášov		
6. Iskra Petržalka
7. Karlova Ves A		
8. PŠC Pezinok		
9. Karlova Ves B
10. Dunajská Lužná
11. Dúbravka		
12. ŠK Vrakuňa Brat.
13. Bernolákovo		
14. Plavecký Štvrtok
15. Devínska Nová Ves

13
14
13
13
14
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13

13 0 0 79:2 39
12 0 2 60:25 36
10 2 1 56:8 32
10 0 3 79:19 30
8 2 4 53:32 26
8 2 3 30:24 26
7 1 5 43:31 22
5 2 7 20:37 17
4 0 9 21:44 12
3 2 8 13:33 11
3 2 8 17:38 11
3 1 9 18:38 10
3 0 10 17:49 9
2 0 11 16:83 6
1 0 12 9:71 3

Tabuľka žiakov
1. Nová Dedinka
2. Igram		
3. Tomášov 		
4. Miloslavov		
5. Most pri Bratislave
6. Blatné		
7. Chorvátsky Grob
8. Malinovo		

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
3
2
2
1
1

0 1 63:4 18
1 1 49:13 16
1 1 45:12 16
1 3 30:18 10
1 4 22:32 7
1 4 25:41 7
1 5 15:56 4
0 6 2:70 3

Vedenie ŠK Tomášov praje všetkým fanúšikom a
občanom Tomášova radostné prežitie vianočných
sviatkov a šťastlivý Nový rok.
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Po veľkých zmenách
skvelé výsledky
Veľmi nás teší, že ste začali
čítať tento článok, lebo to
znamená, že sa zaujímate o
futbalový klub v Tomášove.
Po skončení minulého
ročníka prišlo v kádri A
mužstva k veľkým zmenám.
Dá sa povedať, že sa vymenilo celé mužstvo a
prišiel aj nový tréner. Je
za nami polovica sezóny
a po určitých odchodoch
a príchodoch sa zostava
mužstva na záver ustálila
a mužstvo začalo naberať
kvalitnú formu. Napokon
výsledky hovoria za všetko.
Po ťažkom a nevydarenom
začiatku prišiel excelentný
záver a skončili sme na 2.
mieste. Od prvého miesta
nás delí iba šesť bodov.
Očakávame, že po kvalitnej
zimnej príprave budeme
podávať v jarnej časti stabilné výkony, aby sme robili
radosť našim fanúšikom.
Už niekoľko rokov máme
úspešnýchdorastencov,ktorí
hrajú v III. lige mladšieho
dorastu a úspešne reprezentujú klub a našu obec.
Naše žiacke družstvo hrá
spolu už štvrtý rok a teraz sa
ukazuje, aký je to silný kolektív. Po predchádzajúcich
súťažných ročníkoch, keď
sme hrali na konci tabuľky,
sa im tento rok veľmi darilo.
Nebyť zbabraného zápasu
v Miloslavove, mohli byť
chlapci na prvom mieste.
Tento rok sme založili aj
mužstvo najmenších, takzvanú prípravku.
Vďaka starostlivosti trénerov a dobrej výchove
rodičov si myslíme, že
títo šikovní chlapci sú
budúcnosťou tomášovského

futbalu. Chceli by sme sa
poďakovať aj rodičom za
pomoc pri cestovaní na zápasy mimo obce.
V obci máme ďalšie futbalové mužstvá, ktoré hrajú na
amatérskej báze, čiže hrajú
len pre zábavu. Jedným z
nich je dievčenské mužstvo
pod názvom Chilli papričky.
Ďalšími mužstvami sú:
Starí páni Tomášova a
Norton boys. Im sa chcem
poďakovať za aktivity v
klube, ako sú brigády a
pomoc pri organizovaní
spoločenských akcií.
V mene klubu by som chcel
osloviť aj rodičov a deti
našej obce. Z roka na rok
máme menej a menej aktívnych futbalistov. Viem,
že v tomto modernom svete
je jednoduchšie sedieť pri
počítači, ale deti potrebujú
pohyb – teda šport. Preto
vás chcem požiadať o spoluprácu. Verte mi, kým sú
deti na ihrisku, nič zlé nerobia, práve naopak sú pod
dozorom.
Sme nezisková organizácia, dotovaná z obecných
peňazí, čo nie je málo, ale
ani veľa, na chod klubu.
Robíme však všetko pre
to, aby sme vám, občanom
a fanúšikom, spríjemnili
nedeľňajšie
popoludnia.
Dúfam, že naše mužstvá
nájdu u vás podporu a ostanete verní tomášovskému
futbalu. Tešíme sa na vás.
Prajem vám v mene futbalového klubu radostné
prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2012.
Športu zdar!
Jozef Lipka, tajomník
klubu ŠK Tomášov

Spravodaj obce TOMÁŠOV/FÉL
Vychádza štvrťročne ako publikácia Obecného úradu Tomášov pod vedením starostu Jozefa Szalayho.
Redakčná rada: Lýdia Korecká, Jozef Lipka, Szabolcs Mózes, Barbora Rigóová.
Redakčné spracovanie: Lýdia Korecká, Szabolcs Mózes. Grafická úprava: Szabolcs Mózes. Tlač: Kasico a.s. Bratislava.
Právo krátiť príspevky vyhradené. Náklad 850 kusov. Nepredajné.
Kontakt: Obecný úrad Tomášov, ulica 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov. E-mail: tomasov@tomasov.sk.
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Aktívne a s optimizmom po celý rok
Základná organizácia Zväzu
telesne postihnutých (ZO
SZTP) v Tomášove združuje
74 zdravotne postihnutých
občanov.
Rok 2011 sme naštartovali
kultúrou, návštevou divadelného predstavenia v
januári, vo februári a aj v
marci. V apríli sme usporiadali autobusový zájazd
do čokoládovne v rakúskom
Kittsee.
Po
srdečnom
privítaní zástupcom firmy
nám premietli film o živote
zakladateľa čokoládovne,
ako aj o histórii výrobného
procesu čokolády. Potom
sme sa pobrali do podnikovej predajne a dosýta ochutnávali všetky sladkosti a
urobili si veľký nákup. Mali
ste vidieť tie sladké úsmevy!
V máji sme zorganizovali
zájazd do Győru, nejaká tá
hodinka na trhu, ale cieľom
bolo termálne kúpalisko.
Bol to vydarený, oddychový
deň.
Začiatkom mája sa v
rámci Európskeho roku
dobrovoľníctva 2011 konal
Medzinárodný deň osôb so
zdravotným postihnutím v
Čilistove pod názvom „Žiť
znamená tvorivo pracovať“.
Za organizáciu sa osláv
zúčastnila pani Špaleková
a pani Bohuslavová. Na
slávnostný galavečer ZO
zabezpečila vystúpenie Ing.
Mariána Plavca – novinára,
výrobcu a inštrumentalistu
v jednej osobe, ktorý nás
previedol ľudovými hudobnými nástrojmi Slovenska, a
Jozefa Mayera zo Šamorína
– študenta 3. ročníka Hudobnej akadémie Ferenca
Liszta v Budapešti.
Pribúdanie rokov sprevádza celkový pokles výkonnosti a telesnej zdatnosti.
Preto sa športový deň stal
obľúbeným dňom, na ktorý
sa všetci tešia. Tento rok
pripadol na 26. august.
Počasie bolo pekné, teplota
až tropická, no neodradila

Minuloročné stretnutie členov základnej
organizácie SZTP (Foto: autorka)

našich športovcov. Súťažilo
sa v štyroch disciplínach:
hod šípkami, hod loptičkou
do vedra, kop do brány futbalovou loptou a hod do
plechovky. Po hodinovom
zápolení boli hry ukončené,
získané body spočítané
a prví traja s najvyšším
počtom bodov odmenení.
Po súťaži sa podával vynikajúci guláš, varený zohratým
tímom, ktorému velila Margitka Bohuslavová.
Dňa 11. septembra 2011 sa v
rekreačnom stredisku TOLIAR Kremnica konalo zasadnutie Republikovej rady
SZTP rozšírené o predsedov a členov ZO z dôvodu
blížiaceho sa Zjazdu SZTP
v roku 2012. Zasadnutia
sa zúčastnil Ján Miklós,
predseda KK. Dňa 9. októbra sa 22 členov zúčastnilo
XV. ročníka Benefičného
koncertu SZTP pod názvom
„Umelci srdcom“. Nezabudli sme ani na našich jubilantov – osemdesiatnikov:
pani Agnešu Kovácsovú a
Ladislava Baraňovského.
Celoročne sme sa starali
o trojuholníkový kvetinový záhon a odmenou boli
krásne kvitnúce begónie,
aksamietnice a šalvie.
Čo nás čaká po uzávierke?

Milé stretnutie s folklórnym
gitaristom Mariánom Plavcom, ktorý bez nároku na
honorár uvedie večer s folkovou hudbou pod názvom:

jednodňový
zájazd
na
vianočné trhy do Rakúska.
Mesiac december využijeme
na sviatočné posedenie pri
stromčeku, zastavíme sa na
chvíľu uprostred kolotoča
naháňačiek a nájdeme si
čas porozprávať sa.
Na každú našu akciu
zakaždým zavítal a pozdravil
nás pán starosta obce Jozef
Szalay, ktorý ocenil aktívnu
prácu organizácie telesne
postihnutých. Ďakujeme.
Vopred ďakujeme všetkým
dobrým ľuďom, ktorým
nie je ľahostajný život
našich telesne postihnutých
spoluobčanov a darujú
našej organizácii 2 % z
daní. Na to, aby pomohli
druhému, netreba veľa
slov. Stačí štipka ochoty a
porozumenia. Za všetkou
prácou sa skrývajú hodiny
dobrovoľníctva zanietených

Pri zvukoch fujary
Klub dôchodcov v Tomášove a Základná organizácia slovenského zväzu telesne postihnutých v Tomášove zorganizovali 13. novembra 2011 v kultúrnom dome koncert nášho
spoluobčana Mariana Plavca. Pán Plavec je uznávaným
výrobcom a hráčom na ľudových hudobných nástrojoch,
ako aj majstrom Cechu slovenských gajdošov. Na koncerte
sa predstavil hrou na fujare a gitare. Príjemný večer vyplnil 16 známymi aj menej známymi piesňami svetových
interpretov.

„Nie som sám“. Výťažok z
koncertu venuje ZO SZTP a
Klubu dôchodcov.
V termíne od 25. novembra
do 2. decembra 2011 sa naša
Dominika Šemberová spolu
s
maminou
Janou
zúčastnia
rekondičnorehabilitačného
pobytu
pre telesne postihnutých
v Štúrove. V spolupráci s
obecným úradom a klubom
dôchodcov plánujeme zhotovenie adventného venca
okolo sochy sv. Mikuláša.
1. decembra nás čaká

členov našej Rady na čele
s predsedníčkou, členov
Kontrolnej komisie a ostatných aktívnych členov,
ktorým právom patrí vďaka
a želanie dobrého zdravia,
vytrvalosti a tvorivej energie do ďalších rokov.
Všetkým občanom chcem
popriať krásne a pokojné vianočné sviatky a do
nového roka veľa zdravia a
úspechov.
Terézia Špaleková,
predsedníčka OZ SZTP
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Naše úspechy v hádzanej a iných hrách
Na hodinách telocviku celodenné mozgové cvičenia
konečne vystrieda hra. Na
základnej škole v Tomášove
s vyučovacím jazykom
maďarským o športové
zážitky nebola núdza.
Hra je prirodzenou súčasťou
života v detskom veku. Hrou
môžeme veľa dosiahnuť,
nikdy ňou nič nepokazíme.
Hráme sa, lebo hrať sa
je dobré, kiež by sme sa
nikdy nezabudli hrať. Hodiny telocviku sú zábavou,
nevyčerpateľnou studnicou
hier. Či už ide o loptové
hry, atletiku, skupinové
alebo individuálne činnosti.
Radi sa hráme, ešte sme to
našťastie nezabudli.
Kto by nepoznal nesmiernu
radosť po úspešnom zápase
alebo pretekoch? Kto nepocítil horkosť v ústach po
prehratej hre? Tieto dva
pocity sú len spolu celkom,
oba treba prežiť.

dzanej, Bratislava
5. miesto (ročník 1994 a
mladší chlapci)
11. máj 2011
Okresné atletické preteky,
Senec
Štafetový beh, dievčatá: Ilona Laposová, Karin Farkasová, Bianka Farkasová, Bea
Pöczová – 3. miesto
Beh na 60 m: Ilona Laposová – 2. miesto
Hod kriketovou loptičkou:
Ilona Laposová – 1. miesto,
Vajk Pomichal – 3. miesto
Úspešné družstvo s medailami (Foto: autorka)

3. jún 2011
Krajské atletické preteky,
Bratislava
Hod kriketovou loptičkou:
Ilona Laposová – 2. miesto

Športové výsledky
v šk. roku 2010 – 2011
4. november 2010
Majstrovstvá bratislavského
kraja v hádzanej, Tomášov
1. miesto
(ročník 2001 – 2002)
6. miesto
(ročník 1999 – 2000)
30. november 2010
Priateľský zápas Tomášov
– Halászi
1. miesto (ročník 1996 a
mladší chlapci)
1. miesto (ročník 1995 a
mladšie dievčatá)
2. miesto (ročník 1999 a
mladšie dievčatá)
25. január 2011
Krajské majstrovstvá v hádzanej, Stupava
Úspešná účasť (ročník 1999
– 2002)
19. – 20. február 2011
ECONOVA CUP, Senec
1. miesto (ročník 2001 a
mladší)

25. máj 2011
Krajské majstrovstvá v hádzanej, Malacky
Úspešná účasť (ročník 1999
– 2002)

Hádzanárske družstvo žiakov vyhralo krajský turnaj
(Foto: autorka)
3. marec 2011
Okresné majstrovstvá vo
volejbale, Ivanka p/D.
2. miesto (ročník 1995 a
mladšie dievčatá)
10. marec 2011
Okresný štvorboj v gymnastike, Senec
3. miesto (ročník 1998 –
2000, dievčatá)
2. miesto (ročník 1998 –
2000, chlapci)
2. miesto (ročník 1994 –
1997, dievčatá)
2. miesto (ročník 1994 –
1997, chlapci)
11. marec 2011
Okresné majstrovstvá

v

hádzanej, Senec
1. miesto (ročník 1994 a
mladší chlapci)
14. marec 2011
Okresné majstrovstvá v
hádzanej, Senec
2. miesto (ročník 1994 a
mladšie dievčatá)
6. máj 2011
Krajské majstrovstvá v há-

Ďakujeme pekne všetkým
rodičom, priateľom školy
a obci, ktorí nám pomohli
k športovým úspechom v
minulom školskom roku.
V tomto školskom roku
sa ročník 1999 a mladší
zúčastnia na majstrovstvách
Bratislavského kraja v hádzanej.
Každý piatok odohrajú po
jednom majstrovskom zápase proti mužstvám: Pezinok, Malacky, Stupava,
Ivanka, Modra A, B, ŠPK
Bratislava A, B. Každého
hádzanárskeho
fanúšika
srdečne
privítame
v
tomášovskej telocvični.
Mgr. Edina Horváthová,
učiteľka telocviku
a trénerka hádzanárov

Aby se utužili ducha,
treba utužiť svaly.
(Michel
de Montaigne)
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Zachráňme vzácny nástroj! Noc na školskom dvore
Organ v tomášovskom kostole postavil bratislavský organový majster Michal Szlezák v roku 1864. Bolo to jeho
prvé samostatné dielo. Tento historický nástroj vyhlásil Pamiatkový úrad SR v roku 1998 za kultúrnu pamiatku. Oprava organa stojí 50 000 eur. Uskutočňujú ju reštaurátori
Vladimír Gazdík a Michal Staudt.
Organ bude slúžiť všetkým Tomášovčanom. Budeme ho
využívať nielen pri svätých omšiach a svadbách, chceme
organizovať aj organové koncerty, a tak povzniesť kultúrnu
úroveň našej obce.
Prosíme o pomoc všetkých obyvateľov. Každého oslovíme
aj osobitným listom, ku ktorému priložíme peňažnú
poukážku, prostredníctvom ktorej možno prispieť na generálnu opravu organa. Za dary vopred ďakujem.
dekan Mgr. Ján Zsidó

V jedno letné popoludnie, tesne pred prázdninami, sa
školský dvor začal meniť na stanový tábor. Rodičia postupne nosili a stavali stany rôznych farieb a veľkostí,
pretože sme sa rozhodli stráviť tú najzábavnejšiu noc na
školskom dvore.
A prekvapenie sa mohlo začať! Občerstvenie nám prichystali bývalí žiaci školy, dnes už dospelí muži, a bol to ten
najchutnejší guláš. Naši chlapci si zahrali futbalový zápas
s dorastencami a, verte – neverte, vyhrali sme. Keď sa
úplne zotmelo vybrali sme sa hľadať ďalšie prekvapenie.
Zdolávali sme rôzne prekážky, hľadali indície, aby sme nakoniec objavili vytúžený poklad.
A to nebolo všetko! Večer sa školský dvor zmenil na letné kino, rozprávku sme premietali priamo na telocvičňu.
Unavení náročným a krásnym dňom sme sa uložili do
farebných stanov a po chvíľke sa nocou nieslo odfukovanie
šťastných detí.
Do slnečného rána nás prebudila vôňa koláčikov, teplého
čaju a, samozrejme, veselá hudba, pri ktorej sme si zatancovali. Bola to krásna noc plná prekvapení zakončená veselým ránom.
No aj všetko pekné sa musí raz skončiť. Pobalili sme stany
a spokojní a šťastní sme sa odobrali do našich domovov.
Ľubica Schulzová, vychovávateľka ŠKD

Voľby 2012 - voľba poštou

Nechceme bývať
na smetisku
Vážení
občania,
som
študentka tretieho ročníka
Obchodnej akadémie v
Bratislave, kde som bola
riešiteľkou práce v rámci
Stredoškolskej
odbornej
činnosti „Nelegálne skládky odpadu – lokalizácia,
odstránenie,
prevencia“.
Cieľom práce bolo riešiť
nelegálne skládkovanie v
našej obci a jej okolí a prevencia nelegálneho skládkovania. Životné prostredie
je nevyhnutnou podmienku
existencie organizmov vrátane človeka. Je predpokladom ich ďalšieho vývoja
a prežitia. Viem o istej
nelegálnej skládke odpadu
resp. „smetisku“ neďaleko
ulice, v ktorej bývam. V tejto súvislosti som navrhla
spoluprácu starostovi obce,
ktorý môj návrh uvítal.
A preto sa v mene starostu, poslancov obec-

ného zastupiteľstva obce
Tomášov a v mojom mene
na vás obraciam s prosbou:
Nesypte odpad na nelegálne
skládky odpadu a pomôžte
šetriť finančné prostriedky obce na odstraňovanie
takýchto skládok.
V rámci mojej študentskej
práce
som vypracovala
dotazník, v ktorom som
sa niektorých občanov
pýtala na ich názor na
nelegálne skládky odpadu.
Niektorí v dotazníku navrhovali zabudovať kamerový systém, ale ten je
veľmi nákladný a náročný
na prevádzku. Iným vaším
návrhom bola dobrovoľná
brigáda. (Bližšie informácie
o brigáde sa dozviete na
obecnom úrade.) Oznámte,
prosím, našu výzvu aj vašim
známym. Ďakujeme!
Diana Somogyiová

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, musí
požiadať o voľbu poštou, ak sa chce volieb zúčastniť.
Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak,
aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom
volieb, t. j. 20. januára 2012. Následne obec na adresu
v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní
predo dňom volieb (t. j. najneskôr 4. feburára 2012) zašle
obálku s hlasovacím lístkom a ďalšie informácie.

Poďakovanie sponzorom
Ďakujeme našim sponzorom:
Poľnohospodárske družstvo Tomášov
fy Multitech – Ladislav Horváth
fy Prodom - Tibor Lapos
fy Farkas - Zoltán Farkas
Firma ASTIK - Janetta Sticzová
Ladislav Árvai
Ľudovít Bogár
Marek Igenyes
Alexander Kireth
Ladislav Póor a synovia
Ladislav Pörsök ml.
Ľuboš a Kamila Repáňovci
Ivan Surovič
Ferdinand Tóth ml.
Viliam Žákovič
a všetkým spoločenským organizáciám obce.

