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Si zodpovedný za človeka,
ktorý žije vedľa Teba
Človek, ktorý nie je vyštudovaný novinár, sa ťažšie
odhodlá k napísaniu článku,
nehovoriac o úvodníku pre
miestne noviny. Ešte ťažšie
je to pre neho, keď po viacročnom vydávaní Tomášovského spravodaja, majú
niektorí spoluobčania pripomienky typu “opäť starosta, opäť jeho článok”,
“opäť sa len chváli” a podobne. Rozhodol som sa, že už
viac nebudem písať, ale...
Ale kto je kompetentnejší
písať o obci, keď nie jej starosta, poslanci alebo ďalší
verejní činitelia? Občan by
mal vedieť, čo sa deje v jeho
obci. Na zasadnutia obecného zastupiteľstva chodia
so železnou pravidelnosťou
stále tí istí. Ak prídu nejakí ďalší, tak sú tam len
účelovo...
A ako je to s webovou stránkou obce? Roky hľadáme
člo-veka, ktorý by túto prácu
robil, ako aj kronikára alebo
iných verejných činiteľov,
žiaľ neúspešne. Spomínate
si na voľby do Obecného
zastupiteľstva v roku 2006?
Na kandidátskej listine bolo
len 14 kandidátov a z nich
80% je poslancom už skoro
od roku 1990. Kto vedie
roky Šport klub, Červený
kríž a ostatné spoločenské
organizácie? Na týchto
postoch sú už roky skoro
tí istí ľudia. Ostatným asi
nezáleží na osude obce...
Občania majú skvelé ná-

Felelős vagy
polgártársadért is

pady, ktorých je neúrekom,
ale ešte viac kritických slov,
ktorými niekedy až „špinia“
verejných činiteľov. Každý
spoluobčan vie, že žijeme v
demokracii – to znamená,
pozná svoje práva. Ale svoje
povinnosti nepozná skoro
vôbec.
Pýtam sa vás, milí spoluobčania, prečo sa nezapájate

Az ember, ha nem kitanult
újságíró, nehezebben vesz
magán erőt, hogy megírjon
egy vezércikket, nem beszélve arról, ha a helyi újság
vezércikkét kell papírra
vetnie. Még nehezebb ez
számára, ha a Féli hírlevél
sokéves kiadása után a lakosok egy részének „már
megint a polgármester, már

do verejného života? Rád by
som vedel, či viete pochopiť,
akú ťarchu berie na seba
hociktorý verejný činiteľ,
tým, že je zvolený do svojej
funkcie? To, čo robí jeden
podnikateľ pre naplnenie
svojich podnikateľských zámerov, robím ja, my pre
obec, pre jej občanov. Dokážete objektívne zhodnotiť o
koľko je za desať rokov
táto obec bohatšia na investičnú výstavbu? Nehovoriac

megint csak dicsekszik”-típusú megjegyzései vannak
ezzel kapcsolatban. Eldöntöttem tehát, hogy többet
nem írok... De ki más írjon a községről, ha nem a
polgármestere, képviselői,
vagy más közszereplői? A
lakosoknak jogukban áll
tudniuk, hogy mi történik
falujukban. A községi önkormányzat üléseire évek
óta gyakorlatilag ugyanazok az emberek járnak. Ha

véletlenül betéved valaki
más is, szinte bizonyosan
célzatosan érkezik...
Hogyan is van ez a község
weboldalával? Évek óta
sikertelenül keresünk egy
személyt, aki ezt a munkát
végezné, ugyanígy van ez a
krónikásasl is. Emlékeznek
a 2006-os helyhatósági választásokra? 14 jelölt akadt,
ezek 80%-a szinte 1990 óta
képviselő. Ki vezeti a sport
klubot, a Vöröskereszt helyi
szervezetét és a többi társadalmi szervezetet? Ezeken
a posztokon évek óta ugyanazok az emberek vannak.
A többieket valószínűleg
nem érdekli a falu sorsa...
A lakosoknak egy csomó
kiváló ötletük van, de még
több kritikus megjegyzésük,
melyekkel olykor szinte bemocskolják a község vezetőit. Mindenki tudja, hogy
demokráciában élünk – ez
azt jelenti, hogy ismerjük a
jogainkat. A kötelességeinket viszont szinte senki sem
ismeri.
Kérdezem önöket, tisztelt
polgártársak, miért nem kapcsolódnak be a közéletbe?
Szívesen megtudnám, hogy
érzik-e, milyen felelősséget
vállal az a közszereplő, akit
felelős pozícióba választanak? Azt, amit egy vállalkozó tesz a vállalkozása sikeréért, teszem én, tesszük mi
a községért, a falu lakóiért.
Értékelni tudják, mennyi
befektetés valósult meg
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o aktivitách, ktoré možno
až rokmi prinesú svoje ovocie.
Vážení občania, dovolím
si vyjadriť poďakovanie
všetkým spoločenským organizáciám, menovite Športklubu, Červenému krížu,
poľovníkom, Csemadoku,
skautom, Klubu dôchodcov,
Matici slovenskej a hlavne
ich vedeniu, že obetujú
svoj voľný čas v prospech
tejto obce. Nezabúdam ani
na základné školy a materské školy, ktorých pedagógovia a žiaci vždy vedia, že
Tomášov je ich obcou. Ďakujem aj ostatným nemenovaným občanom za ich pomoc a podporu. Nezabúdam a zároveň prosím nových spoluobčanov našej
obce, ktorí sa len nedávno
prisťahovali, alebo len nie-

koľko rokov bývajú medzi
nami, bolo by dobrým a milým gestom, keby sa zastavili na priateľskú návštevu v kancelárii starostu.
Bol by som veľmi rád,
keby každý jeden spoluobčan sám, z vlastného presvedčenia cítil, chcel a dokázal by povedať, že „obec Tomášov je moja obec, za farby Tomášova viem a chcem
bojovať, dokážem a chcem
budovať, zapojím sa do
zveľaďovania obce a viem
pochopiť a chápem tých, ktorí boli, sú a budú verejnými
činiteľmi a robia všetko
s dobrým úmyslom pre samotnú obec a jej obyvateľov. Nezabudni, aj ty si
zodpovedný za človeka,
ktorý žije vedľa Teba!
Jozef Szalay
starosta obce

nálunk? Nem beszélve
azokról a tevékenységekről,
melyeknek gyümölcseit csak
pár év múlva fogjuk élvezni.
Tisztelt polgárok, engedjék
meg, hogy köszönetemet
nyilvánítsam ki az összes
társadalmi szervezet, nevezetesen a sport klub, a
Vöröskereszt, a vadászok
egyesülete, a Csemadok, a
cserkészek, a nyugdíjasotthon, a Matica slovenská aktív tagjainak és vezetésének,
hogy szabadidejüket a
község szolgálatába állítják.
Nem feledkezek meg az alapiskolákról és az óvodákról,
melyek pedagógusai és tanulói mindig tudják, hogy Fél
az ő községük. Köszönöm a
többi névvel nem említett lakosnak a segítséget. Ugyanakkor meg szeretném kérni
az elmúlt években vagy csak

nemrég beköltözött új lakosokat is, hogy ha útjuk
akad a községi hivatal körül,
álljanak meg egy baráti látogatásra a polgármesteri
irodában. Egy szép gesztus
lenne ez részükről.
Örülnék neki, ha minden
egyes féli polgártársunk
saját meggyőződéséből vallaná, hogy Fél az ő községe,
ha kell, ezért a faluért akar
és kész harcolni is. Szebbé
kívánná tenni a községet,
és megértené, hogy azok
a közéleti szereplők, akik
irányítják a falut, jól, jó
elképzelések által vezérelve
kívánják vezetni a községet
és annak lakosait.
Ne feledd, te is felelős vagy
melletted élő polgártársadért!
Szalay József
polgármester

Deň detí v Tomášove
Hoci sa vraví, že najťažšie
je začať, no v skutočnosti
je oveľa ťažšie vydržať a
pokračovať. Azda preto sa
zachová tak málo tradícii –
ja by som však chcel vydržať.
Aspoň pokiaľ ide o oslavu
Dňa detí, ktorú som tento
rok prvý krát usporiadal
spolu so svojimi kamarátmi,
futbalistami starými pánmi
Tomášova. A aj preto, že na
obecnom úrade som členom
komisie školstva, mládeže
a kultúry, ktorá by podľa
mňa mala takéto podujatia
organizovať alebo aspoň byť
nápomocná pri takýchto
podujatiach, ako to robia tieto komisie v okolitých obciach. Pomocnú ruku podali aj učitelia zo základnej a
materskej školy slovenskej.
V sobotu patrilo ihrisko
deťom, ktoré boli milo
prekvapené z množstva
dobrôt, ktoré sme pre nich
pripravili. Zábava sa striedala s poznávaním. Deti sa zapájali do súťaží, lebo nebojovali o jednotky, ale o žetóny.
Získané žetóny mohli totiž
zameniť za rôzne hračky a

dobroty. Svoju šikovnosť
a obratnosť mohli deti
dokázať v rôznych discip-

línách ako hod loptičkou do
rôznych cieľov, prekážkový
beh, spev, kreslenie, futbal

a pod. Medzi súťažami mali
deti možnosť prezrieť si
výbavu policajné a hasičské

Aj tie najmenšie deti sa na tomášovskom dni detí veru mali na čo tešiť...
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auta. Deň im spestrili policajní psovodi s ukážkami čo
dokážu ich štvornohý pomocníci. Ďalším oživením
programu boli vynikajúci
učitelia tanca F’Dance center (Ferdinand Kováč a
Zuzka Vojtušová).
Veľký záujem prejavili deti
o maľovanie na tvár, kde
pani učiteľky rozvinuli svoju fantáziu a detičky nám
premenili na rôzne rozprávkové bytosti.
Kto chcel sa zabavil, kto
chcel si zatancoval ba aj zaspieval. Na záver nechýbal
krásny ohňostroj, ktorým
prekvapil Miroslav Hertel
všetky deti ba aj mňa ako
hlavného
usporiadateľa.
Detičky ďakujú aj ujovi
požiarnikovi
(Ladislav
Csenkey starší), ktorý sa
smiechom prizeral ako mu
deti kus po kuse študujú
(rozoberajú) jeho srdcovú
záležitosť požiarnícku Aviu.
Na tento deň bude určite
veľa detí spomínať ako
na príjemný a vydarený.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorý sa podielali na tomto
peknom podujatí. Zvláštne
poďakovanie patrí dvom
sponzorom, ktorý ani nie sú
obyvateľmi Tomášova, ale
pre radosť detí sú schopní
spraviť všetko: Jozef Konrád a Rainer Hampe. Deti
ďakujú aj Pizzérii Tučko,
ktorá poskytla deťom na
olovrant vynikajúce pizze.
Ešte raz ďakujem všetkým.
Dúfam že sa všetci dobre
bavili. Už dnes sa teším na
Deň detí 2009!
Jozef Lipka
nezávislý poslanec

Köszönjük!

Gyermeknap Félben
Az emberek azt szokták
mondani, hogy a legnehezebb elkezdeni valamit. Az
igazság viszont az, hogy sokkal nehezebb kitartani
és folytatni azt, amit elkezdtünk. Legalábbis én ezt a tapasztalatot szereztem a gyermeknap szervezése közben,
amelyet először rendeztem
barátaim, a féli öregfiúk
csapatának
segítségével.
A községi hivatalban az isko-

sok finomság láttán, amelyet előkészítettünk nekik.
Egymást váltogatta a szórakozás és a tanulás. A gyerekek bekapcsolódtak a versenyekbe, melyekben nem
egyesekért, hanem zsetonokért harcoltak. A megszerzett zsetonokért aztán különböző játékokat és finomságokat kaptak. A gyermekek
az ügyességüket több sportágban is bemutathatták,

ni, táncolt, aki énekelni, énekelt. Az est csúcspontja a
tűzijáték volt, amellyel Miroslav Hertel lepte meg a
gyerekeket.
A résztvevők köszönetet szeretnének mondani a tűzoltó
bácsinak (időebb Csenkey
László), aki mosolyogva
nézte végig, ahogy darabonként tanulmányozzák „szíve
csücskét“, a tűzoltóautót. Véleményem szerint nagyon

laügyi, kulturális és ifjúsági
bizottság tagja vagyok,
melynek véleményem szerint az ilyen rendezvények
szervezésével, esetleg támogatásával is kellene foglalkoznia. A környező falvakban ez így működik.
Szombaton a sportpálya
területe a gyerekeké lett.
Kellemesen meglepődtek a

mint például a célbadobás,
akadályfutás, foci, stb. Voltak olyanok is, akik a művészi képességeiket fitogtatták: énekeltek, rajzoltak.
A versenyek között a gyerekek megnézhették a rendőrés tűzoltóautókat és azok
felszerelését. A napot színesebbé varázsolták a rendőrkutyák és gazdáik, akik
bemutatták, mire képesek
négylábú kedvenceik. A
következő érdekesség az
F´Dance tanárainak (Ferdinand Kováč és Zuzka Vojtušová) fellépése volt.
A gyerekek érdeklődését az
arcfestés keltette fel a leginkább. A tanító nénik segítségével mesebeli lényekké
változtak át. Mindenki számára volt valami program.
Aki szórakozni szeretett volna, szórakozott, aki táncol-

sok gyerek kellemes és sikeres napra fog visszaemlékezni.
Köszönetet érdemel mindenki, aki segített ennek
a szép rendezvénynek a
létrehozásában. A szlovák
alapiskola és óvoda tanítói
nagyon
sokat
segítettek a szervezésben. Külön
köszönetet érdemel még
két támagató, akik nem
féli lakosok, de a gyerekek
öröme érdekében képesek
mindent megtenni: Jozef
Konrád, Rainer Hampe. A
gyerekek köszönik a Tučko
pizzériának is, aki finom
pizzákat hozott a uzsonnára. Remélem mindenki
jól szórakozott. Már most
várom a 2009-es gyermeknapot!
Lipka József
független képviselő

Ďakujeme!

Nagy köszönetet a támogatóknak , akik nélkül nem alakulhatott volna meg ez a nap! Poďakovanie patrí aj sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť!
Bitúnok Jajcaj vágóhíd, pohostinstvo Halász és Galambos vendéglő, potraviny Zdenka élelmiszerüzlet, pekáreň
Bertók pékség, záhradníctvo Holocsi kertészkedés, zberné
suroviny MIKO vasgyűjtő-telep, ELVID-trans, zelovoc
Nagy-zöldségüzlet,tlačiareň Slanička nyomda, stavebná
firma Farkas építkezési vállalat, DOLLI – Zoltán Pudmerický, Kiss Pál, Luboš Repáň, poslankyňa Mikóczi Andrea képviselő, Teodor Fodor. (lj)
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Efektívnosť hospodárenia obce
Dnes by už nikto nemal
spochybniť, že vedenie
obce je iné než vedenie
hospodárskeho
podniku.
Preto sa stále viac hovorí o
riadení či manažovaní obce
a očakáva sa, že najvyšší
volený predstaviteľ a jeho
zamestnanci budú mať
manažérske schopnosti a
zručnosti. Riadenie obce
vzhľadom na rozmanitosť
jej funkcií a služieb, neraz
zasahujúcich všetky oblasti
života a jej legislatívneho
postavenia, je zložitejšie a
náročnejšie, ako riadenie
väčšiny
hospodárskych
podnikov.
Tento názor odborníkov
je pravdivý aj preto, lebo
také rozmanité a rozsiahle
kompetencie hospodársky
podnik nemá a ani mať
nemôže. Tomu zodpovedá
aj množstvo zákonov, ktoré
sa týkajú fungovania samosprávy.
Obec má svoju históriu,
prítomnosť i budúcnosť.
Všade sa predstavitelia
obce usilujú, niekde viac,
inde menej úspešne, o rozvoj a nepoznám obec, kde
by starosta, primátor, poslanci či pracovníci úradu
obce – a, prirodzene aj jej
občania – nechceli mať
svoje sídlo lepšie, krajšie,
bohatšie. Kde by nechceli,
aby sa stále rozvíjalo, aby
bolo dobrým miestom na
život nielen súčasným, ale
aj budúcim obyvateľom.
Ako som to už viackrát
napísal, v našej obci z
ročného rozpočtu po rozdelení financií na bežnú
réžiu (život obce a splácanie úverov), zostáva asi
1 milión Sk na ďalší rozvoj
(investičné a neinvestičné
aktivity a opravy – napr.
toho roku rekonštrukcia
kotolne pri Materskej škole
bude stáť cca. 300 000 Sk).
Maximálne
využívame
fondy EÚ. Za nami je
viacero úspešných projektov (dúfam, že to vidia aj
vážení občania). Aktuálnym

projektom je budovanie
chodníkov na Alžbetinskej
a Hlavnej a oprava komunikácie (nový asfaltový
koberec) na uliciach Robotnícka, časť Ulice 1. mája,
Malinovská a pred materskou školou. V ďalšom projekte EÚ chceme pokračovať
v revitalizácii obce: detské
ihrisko pri cintoríne, nové

od výstavby nájomných bytov ich nikto nemôže dostať
do osobného vlastníctva (o
tom ako to bude následne,
rozhodnú zákony). Obec
teraz buduje 2 bytové domy.
Štvorbytový dom bude na
Novej ulici a deväťbytový na
Rastickej. Zaujímavé je, že
do termínu prihlásenia bolo
až vyše tridsať záujemcov a

autobusové čakárne pri
Mlyne, cesty a chodníky
v celej obci, kde chýbahú
chodníky a cesty sú zlé.
Čím ďalej, tým viac sú
vyhľadávané takzvané nájomné byty. Sú to byty podporované zo Štátneho fondu rozvoja bývania hlavne
pre mladé, málo zarábajúce
rodiny. Kým predchádzajúce byty na Školskej ulici
boli v pomere 50:50, to
znamená 50% tvorila štátna
dotácia a 50% bol úver na
30 rokov, teraz štátna dotácia tvorí len 25% a ostatné
je návratná pôžička na 30
rokov. Do tridsiatich rokov

po oznámení podmienok, z
tridsiatich záujemcov ostali
dva byty voľné. Nakoľko
odvtedy sa prihlásili ďalší
záujemcovia, voľný už nie
je ani jeden byt. Podľa
royhodnutia
obecného
zastupiteľstva byty dostali len občania s trvalým
bydliskom v Tomášove.
Dokončenie a odovzdanie
budov plánujeme do konca
roka.
Najväčšou
investíciou,
ktorá pred nami stojí, je vybudovanie Domu smútku.
Sú síce ľudia, ktorí tvrdia,
že to nie je potrebné, ale
dnešná doba, ako aj veľkosť

obce to vyžadujú. Na túto
výstavbu nám štát, ani únia
nedá financie. Budeme to
musieť robiť viac-menej
svojpomocne. Na tomto mieste by som sa chcel obrátiť
na všetkých spoluobčanov,
podnikateľov a tých, ktorí
nám hociakým spôsobom
môžu byť nápomocný.
Pomoc prisľúbili už PD
Tomášov,
Prodomstav,
Multitech Šamorín a firma
Farkas. Projekty na Dom
smútku vypracoval sponzorsky architekt pán Ing.
Peter Zibrin (zať pána
Františka Mikócziho), statiku vypracoval sponzorsky
Ing. János Kállay a projekt
elektriky taktiež sponzorsky
vypracoval Ing. František
Fondrk, za čo im aj touto
cestou ďakujeme. Pevne
veríme, že s iniciatívou
prídu aj ďalší ľudia...
Vážení občania, v tomto článku som popísal
len
niekoľko
veľkých
investičných akcií. Dalo by
sa písať o rôznych menších
a drobných prácach, ktoré
obec zo svojho rozpočtu
musí
robiť
(napríklad
víchrica odtrhla strechu
prezliekarní Šport klubu,
oprava budovy jedálne pri
ZŠ a podobne). Veľkou
položkou je aj kanalizácia
a čistička odpadových vôd.
Rozhodne naše spoločné
náklady na život obce
znížime, ak každý občan
bude verejné veci brať ako
svoje vlastné – cintoríny,
parky, ulice (chodníky), futbalové ihrisko, školy, škôlky
a vôbec všetko, čo nám
slúži, aby sme boli spokojní
so životom v našej obci.
Obec patrí nám všetkým, nie
len starostovi, poslancom a
zamestnancom obecného
úradu. Ak to pochopíme, budeme spoločne zodpovední
nielen za prítomnosť, ale aj
za budúcnosť obce Tomášov
a jej obyvateľov.
Jozef Szalay
starosta obce
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Cél a hatékony gazdálkodás
Községet vagy vállalatot
irányítani két különböző
dolog – ebben a kérdésben egyetértés uralkodik a
szakértők között. Ugyanakkor egyre inkább várjuk el az
önkormányzatok vezetőitől
és munkatársaitól, hogy
menedzseri képességeket is
felvonultassanak. Egy község
irányítása gyakran összetettebb és igényesebb feladat,
mint a magánvállalkozások
nagy részének vezetése
– több a feladat, melyek
sokrétűbbek is. Az önkormányzatnak az élet egész
területét felölelő kérdésekre
kell válaszokat találnia, míg
egy vállalat általában sokkal szűkebb profilú tevékenységet folytat.
Minden községnek megvan
a maga múltja, jelene és jövője. Nem ismerek olyan
polgármestert vagy más felelős beosztású vezetőt,
alkalmazottat – de lakost
sem! –, aki nem szeretne
jót városának, falvának.
Ezek az emberek – több
vagy kevesebb sikerrel – azon fáradoznak, hogy az általuk irányított község szebb, jobb, élhetőbb legyen.
Ahogy azt már többször is
kifejtettem, Fél éves költségvetését a folyó kiadások
fedezése után 1 millió koronás többlettel szoktuk
zárni. Ennyi pénz marad
tehát a befektetésekre,
javításokra – idén például
az óvoda fűtőházának átalakítására hozzávetőlegesen
300 ezer koronát költünk.
Emellett maximálisan kihasználjuk az EU pénzforrásait. Több, sikeresen
végrehajtott projektet tudhatunk magunk mögött –
feltételezm, ezt a lakosok is
észlelték. Jelenleg a járdák
(át)építése folyik az Erzsébet és a Fő utcán, valamint
az útfelület cseréje a Munka
utcán, a Május 1. utca egy
részén, valamint az óvoda
épülete előtt. A következő
uniós projektből szerzett
pénzt községi revitalizációra

fogjuk fordítani: felújítjuk a
temető melletti játszóteret,
a Malom melletti buszmegállókat és a község kifogásolható állapotban levő útjait és járdáit.
A bérlakásoké a jövő.
Ezek építését az Állami
Lakásépítési Alap is támogatja – az alap célja a
fiatal és alacsony bevételű
családok
lakhatási
támogatása. Míg az Iskola
utcán korábban emelt bérlakások építését felerészt az
állami alap finanszírozta – a
maradék fél részre pedig 30
éves hitelt nyújtott az alap
–, addig most a támogatás
mértéke már csak 25%-ot
tesz ki. 30 éven belül pedig
senki sem kaphatja személyi
tulajdonba a bérházban lévő
lakásokat. Jelenleg két ilyen
bérház építése folyik: egy
négylakásosé az Új utcán és
egy kilenclakásosé a Magyari utcán. Határidőig több
mint harminc érdeklődő is
jelentkezett a lakásokra, ám
a feltételek ismertetése után
ezek száma megcsappant és
két lakás üresen is maradt.
Mivel azóta új érdeklődők
is jelentkeztek, mára az
összes bérlakás ki van adva.
Kiemelném, hogy a község
a helyi képviselőtestület
döntése alapján csak féli állandó lakhellyel rendelkező
személyeknek
juttathat
lakást. Terveink szerint a
bérházakat év végéig befejezzük és átadjuk.
Az előttünk álló legnagyobb befektetés a halottasház építése lesz. Egyesek
szerint ez fölösleges pénzkidobás, ám a falu nagysága
megköveteli, hogy legyen
végre egy minden igényt
kielégítő modern halottasházunk. Ezt az épületet saját forrásainkból kell
felépítenünk – erre sem az
állam, sem az unió nem ad
egy fillért sem. Ezért ezen
a helyen szeretnénk lakosainkhoz, vállalkozóinkhoz
és azokhoz fordulni, akik
segítségünkre lehetnek en-

nek a megvalósításában.
Segítséget ígért már a
helyi szövetkezet, a Prodomstav, a somorjai Multitech és a Farkas vállalat.
A halottasház terveit Peter
Zibrin mérnök úr dolgozta ki bérmentve (Mikóczi
Ferenc veje), a statikát
szintén bérmentve Kállay
János mérnök dolgozta ki,
ugyanúgy, ahogy az elektromos vezetékek terveit
František Fondrk mérnök
úr. Ezúton is szeretném
nekik megköszönni a segítséget. Remélem, hogy a
fenti példák másokat is inspirálnak majd...
Tisztelt polgártársak! Ebben
az írásben csak pár nagyobb beruházást emeltem
ki, de a sort bőven lehetne

folytatni (pl. a sport klub
öltözőinek tetőszerkezetét
kellett
megjavíttatnunk,
melyet a szélvihar tönkretett, az alapiskola éttermét
modernizáltuk). A szennyvízelvezetés és a tisztítóállomás szintén jelentős
költségvetési tételt képez.
Közös költségeinket pedig
azzal csökkenthetjük, ha
mindenki a sajátjaként fog
a községi vagyont képező
ingatlanokra vigyázni.
A község mindenkié, nem
csak a polgármesteré vagy
a községi hivatal alkalmazottaié. Ha ezt elfogadjuk,
közösen leszünk felelősek
nemcsak Fél jelenéért, de
jövőjéért is.
Szalay József
polgármester

Felsorakoztak a 2007-es év féli újszülöttei. Reméljük,
idén is legalább ennyien születnek majd községünkben...

Miestna organizácia Červeného kríža aj touto cestou
vyjadruje poďakovanie statočným darcom krvi:
pán Doboš Ján		
90x daroval krv
pán Ágh František		
60x daroval krv
pani Kuczmanová Rozália 60x darovala krv
A Vöröskereszt helyi szervezete köszönetet kíván
mondani a sokszoros féli véradóknak:
Doboš Ján (90 véradás), Ágh Ferenc (60 véradás) és
Kuczmanová Rozália (60 véradás).
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Beseda s poľovníkom
V súčasnosti sa veľmi často
stretávame s myšlienkou, že
príroda je neoddeliteľnou
súčasťou života človeka.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať v škole
besedu s poľovníkom.
Cieľom bolo priblížiť našim
najmenším žiakom problematiku
poľovníctva,
ochrany prírody a starostlivosti o ňu. V spolupráci
s pánom Jozefom Lipkom,
poslancom obecného úradu
v Tomášove, sa nám to aj
podarilo. 27. mája 2008
nás navštívil poľovník, pán
Ervin Dömötör z Vlkov.
Beseda začala prehliadkou
mnohých trofejí lesnej zveri
žijúcej v okolitej prírode.
Mohli sme si prezrieť trofeje diviačej, srnčej a jelenej
zveri, preparáty rôznych
druhov malých šeliem, ako
napr. líška, kuna, lasica,
ale aj vtákov, ako sú kačica,
bažant, sluka, kormorán,
alebo kožušinu jazveca. Tieto si „ujo poľovník“ starostlivo pripravil. Ulovené
trofeje najskôr rozdelil do
troch skupín podľa potravy, ktorou sa takéto zvieratká živia (bylinožravce,
mäsožravce a všežravce).
Potom postupne ukazoval
a súčasne podrobne opísal
jednotlivé zvieratá. Hovoril o ich spôsobe života, o
tom, ako lovia svoju korisť,
o ich rozmnožovaní a starostlivosti o svoje mláďatá,
o schopnosti prezimovať,...
Zaujímavé bolo aj jeho rozprávanie o vývine parožia
srnčej a jelenej zveri. Vysvetlil nám , kedy hovoríme
jeleňovi šestorák alebo
dvanástorák. Poučil nás, že
aj súboje zvierat sú normálnou súčasťou ich života a
majú v prírode svoj zmysel.
Získali sme veľa informácií
o práci poľovníkov v lese,
o ich starostlivosti o zvieratká počas celého roku,
ale najmä v zime, o ich
nepretržitom pozorovaní
zvierat z poľovníckych pose-

dov a o ich boji s pytliakmi.
Svoj pútavý výklad „ujo
poľovník“ spestril veselými
príhodami, ktoré zažil na

potulkách lesom stretol s ozajstným medveďom, pred
ktorým sa zachránil iba
vďaka ruksaku s jedlom.

Ervin Dömötör s “obeťami” našich poľovníkov.
poľovačkách. Azda najväčší
úžas na tvárach našich
najmenších žiakov vyvolal
zážitok o tom, ako sa na

Pri rozprávaní nezabudol
zdôrazniť, že poľovačky
sú iba jednou z mnohých
dôležitých činností, ktoré

poľovníci
vykonávajú.
Rovnako nás upútal aj
ukážkami
poľovníckych
zbraní. No a na koniec
nám ochotne odpovedal na
všetky naše zvedavé otázky.
Hlavnou myšlienkou besedy
bolo predstaviť deťom
činnosti, ktoré súvisia so
starostlivosťou o prírodu a
jej ochranu. Beseda sa nám
veľmi páčila. Bola poučná,
zaujímavá a svojou formou
oslovila aj najmenších.
Veríme, že touto vydarenou akciou sa nám podarilo
nielen zvýšiť vedomostnú
úroveň našich žiakov, ale aj
podnietiť ich záujem o túto
problematiku.
Na záver sa chceme
poďakovať pánovi Ervinovi
Dömötörovi za jeho ochotu prísť medzi nás a tiež
všetkým, ktorí pomohli
zorganizovať toto pekné
podujatie. Tešíme sa, že
„ujo poľovník“ k nám opäť
niekedy zavíta.
za I. stupeň ZŠ
Mgr. Z. Sarková

Po stopách Ľudovíta Štúra
Dňa 1. apríla sa na našej
škole uskutočnila exkurzia
do Modry. Všetci deviataci
a šiestaci sa exkurzie zúčastnili, aj keď si mysleli, že je
to prvoaprílový žart. Ako
prvé sme navštívili Múzeum
modranskej majoliky. Už
po príchode sme sa cítili
ako v inej dobe. Väčšina
práce strojov sa nahrádzala
ľudskou prácou. Po príchode sme sa usadili v miestnosti, v ktorej nám pustili
krátky, ale výstižný príbeh o
vzniku a práci modranských
majolikárov. Sú to ľudia,
ktorí zdobia džbány, misky,
poháre, taniere... Modranská majolika je skutočne
známa na celom Slovensku
a dokonca už aj v zahraničí.
Najčastejšie motívy sú
hrozno, víno alebo pracujúci ľudia.

Našou druhou zastávkou
bolo Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre. Navštívili
sme dom rodiny Ľudovíta
Štúra, kde sa nachádza
múzeum a rôzne artefakty
z minulosti a jeho života.
Dozvedeli sme sa o jeho
básnickej, politickej a publicistickej kariére i o jeho
životných láskach, o Márii
Pospíšilovej a Adele Ostrolúckej. Veľkým poslaním
Ľudovíta Štúra bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny
(1843), ktorú s menšími
zmenami používame až
dodnes. Štúr mal veľmi
ťažký život. Po mnohých
sklamaniach a úderoch,
ktoré od života dostal, sa
stala ešte horšia vec, kvôli
ktorej sa neodkladne musel presťahovať do Modry,
kde má na námestí sochu.

Zomrel mu totiž jeho brat,
ktorý zanechal po sebe vdovu a šesť detí. Po rokoch
vzájomnej pomoci Štúra a
bratovej ženy sa stalo niečo
nečakané. Deň pred Štedrým večerom sa zranil pri poľovačke, keď preskakoval
jarok. 12. januára 1856 zomiera na následky poranenia v
izbe na poschodí domu múzea. V múzeu sme si mohli
prezrieť aj rôzne rukopisy,
časť vlasov Ľ. Štúra, obrazy,
portréty a sochy...
Treťou zastávkou bol modranský cintorín, na ktorom
sme navštívili hrob zosnulého Ľudovíta Štúra s
jeho najbližšou rodinou.
Ďakujem za všetkých, že
sme prežili zaujímavý deň.
Katarína Škarbová
9. ročník
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Čo všetko nám spríjemnilo
školský rok
Množstvo aktivít organizovaných školou, pomoc obci
pri úprave zelene a skrášľovanie okolia, sú malým dôkazom nášho snaženia. Pritom výchovno-vzdelávacia
činnosť sa nekončí poslednou vyučovacou hodinou,
ale zodpovednosť za zverené
ratolesti preberajú naše vychovávateľky Zdenka Fülöpová a Ľubica Schulzová.
Počas celého školského roka
organizujú pre deti v školskom klube nespočetné
množstvo aktivít, nacvičujú
s deťmi rôzne kultúrne vystúpenia (Jesenné pásmo,
Duch lesa, Vianočný program, Deň matiek, a pod.)
ale aj prekvapenia ako Dopravný deň, príchod policajtov, koníky v Zálesí, výstava
rastlín a plodov v Malinove,
Šarkaniáda. Všetky zaujímavosti si môžete pozrieť na
internetovej stránke školy:
www.zsskoltom.edu.sk.
Tam nájdete informácie o
činnosti našich žiakov.
Žiaci nahliadli do histórie
automobilového priemyslu,
obdivovali veterány, vyskúšali si ako nakupovali naše
babičky a prababičky. Toto
absolvovali v dopravnom,
policajnom a obchodnom
múzeu. Zákony fyziky aplikovali na reálnych konštrukčných modeloch vystavených
v
Technickom
múzeu vo Viedni. Exkurzia
v rakúskej metropole pokračovala večernou prechádzkou
viedenskými
vianočnými trhmi.
Každoročne sa v rámci výuky slovenského jazyka vyberieme po stopách Ľudovíta Štúra. Navštívili sme

Múzeum Ľudovíta Štúra v
Modre a Múzeum modranskej majoliky. Koncoročný
výlet sme zasvätili spoznávaniu českej kultúry, a to
návštevou Lednického zámku. Deň detí sa niesol v
duchu súťaží, radosti a
zábavy. Spestrením tohto
dňa bol výchovný koncert
populárnej hudby. Vďaka
sponzorským príspevkom z
veľmi vydareného Dňa detí
a 2% daní z nadácie rodičov
sme vystavali vytúžené detské ihrisko. Touto cestou
ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri estetickom dotvorení okolia
detského ihriska (úprava
podkladu, lavičky, zatrávnenie a pod.).
Nezabúdame na zdravie
našich detí, a preto kladieme dôraz na zdravý životný
štýl. Dôkazom je projekt
Dental alarm, kde deti rozoberajú problematiku zdravého chrupu a starostlivosti
oň. Práve prebieha plavecký
výcvik, na ktorom si žiaci 1.
stupňa osvojujú pod odborným dozorom základy plávania.
Sme Zelenou školou, preto
sa už deti od prvého ročníka
venujú environmentálnej
problematike. Na vyučovacích hodinách sú deti vedené k pozitívnemu vzťahu
k prírode, čo je v dnešnej
dobe dôležité. Spestrením
bola zaujímavá beseda s poľovníkom. Poslednou vydarenou sviatočnou udalosťou
bolo sväté prijímanie žiakov
3. ročníka.
ZŠ Tomášov

Poďakovanie

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie členom
Dobrovoľného hasičského zboru za ich veľmi dobré reprezentovanie našej obce na súťažiach. Z piatich súťaží,
ktorých sa zúčastnili na dvoch miestach získali prvé
miesto a na jednej súťaži druhé miesto. Len tak ďalej
mladí kamaráti! Sme na Vás hrdí!
vedenie obce

Zöld iskola a Féli MTNYA
Az elmúlt tanévben iskolánk
a legmagasabb, háromcsillagos fokozatot érte el a Zöld
iskola programban. Már
a nulladik évfolyamnak is
résztvevői voltunk (most a 4.
akciótervünket teljesítjük),
fokozatosan gyűjtöttük a
tapasztalatokat és a pontokat. Évről évre javult a teljesítményünk: pedagógusok,
diákok, szülők és volt diákok segítettek elérni a kitűzött célokat. Az elvárások
szigorúak, hiszen nemzetközi programról van szó.
Minden iskolának van kijelölt tanácsadója, aki év közben is ellenőrzi az elvégzett
munkát, begyűjti a bizonyítékokat (dokumentumok,
fotók, igazolások).
A fenntartható fejlődés lassan központi fogalommá
válik, hiszen abban mindenki egyetért, hogy a környezetünk szennyezésének és
rombolásának mai tempója
csak katasztrófához vezethet. Ezért fontos megma-

gyarázni a gyermekeknek,
hogy a környezetéért minden egyes ember felelős.
A Zöld iskola program lényege, hogy a gyerekek próbálják keresni a megoldásokat a felmerülő problémákra. Az iskola feladata az, hogy
megadja az alapinformációkat, felhívja a figyelmet a
legégetőbb gondokra, teret
biztosítson a környezetvédelmi tevékenységeknek. Az
elért eredményeket összefoglalják és egy országos bizottság értékeli azokat. Az
eredményeink pedig azt bizonyítják, hogy iskolánk environmentális téren Szlovákia legjobb iskolái közé
tartozik.
Hiszünk abban, hogy diákjainkból művelt, öntudatos
és önzetlen felnőttek válnak
majd, akikre bátran rábízhatjuk Földünk jövőjét.
Mgr.Pomichal Mária,
a környezetvédelmi nevelés
koordinátora

Maďarská ZŠ je
Zelenou školou
V minulom školskom roku
naša škola dosiahla najvyšší,
trojhviezdičkový
stupeň
projektu Zelená škola. Tohto
projektu sa zúčastňujeme
od nultého ročníka (teraz
plníme 4. akčný plán). Z
roka na rok sa zlepšovali
naše výsledky: pedagógovia,
žiaci, rodičia aj bývalí
žiaci pomáhali dosiahnuť
vytýčené ciele. Kritériá sú
prísne, jedná sa o medzinárodný projekt. Každá
škola má svojho konzultanta, ktorý počas celého roka
kontroluje vykonanú prácu a dôkazy (dokumenty,
fotografie, potvrdenia).
Trvalo udržateľný rozvoj sa
pomaly stáva centrálnym
pojmom, lebo asi každý
súhlasí s tým, že dnešné
tempo znečisťovania a devastácie prírody môže viesť
jedine ku katastrofe. Preto
je dôležité vysvetlovať de-

ťom, že za svoje prostredie je
zodpovedný každý človek.
Podstatou programu Zelená
škola je, aby sa deti snažili
hľadať riešenia na jednotlivé problémy. Úlohou školy
je poskytnúť základné informácie, upozorniť na najpálčivejšie problémy a poskytnúť priestor na environmentálnu činnosť žiakov.
Dosiahnuté výsledky potom
hodnotí celoslovenská komisia.
Naše výsledky dokazujú, že
naša škola patrí z environmentálneho hľadiska medzi
najlepšie na Slovensku.
Preto veríme, že z našich
žiakov vyrastú vzdelaní, sebavedomí a zištní dospelí,
ktorým budeme môcť smelo
zveriť budúcnosť našej planéty.
Mgr. Mária Pomichal
koordinátorka environmentálnej výchovy
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Országos első helyet nyert iskolánk csapata!
Iskolánk diákjai nagyon sok
levelező versenybe kapcsolódnak be az év folyamán
különböző tantárgyakból,
s mint az iskola folyosóján
elhelyezett oklevélmásolatok bizonyítják: sikert sikerre halmoznak. A Katedra
Alapítvány Természet- és
Környezetvédelmi Versenyében (az oktatásügyi minisztérium által meghirdetett verseny) iskolánk évek
óta az élmezőnybe tartozik.
Az ötfordulós levelező verseny után másodikként került Strix Aluco fantázianevű csapatunk az országos
döntőbe, melyet Dunaszerdahelyen rendeztek.
A döntőben két feladatcsoport várta a versenyzőket:
az írásbeli részben komoly
elméleti ismeretekre volt
szükség a feladatok megoldásához. A második rész gyakorlati ismeretekből vizsgáztatta le a csapatokat:
növények felismerése a természetben, nővények azonosítása ismert tulajdon-

ságaikról (illatukról, szagukról, stb.).
Amíg a leadott feladatlapokat értékelték, a versenyzők megnézték a dunatőkési vízimalmot a Kis-Dunán. Minden csapat izgatot-

tan várta a kiértékelést: nagy
örömünkre nagyon szoros
versenyben, csak néhány
ponttal, de a mi csapatunk
lett a győztes! Köszönjük
Lisá Magdalénának, Sághy
Katalinnak és Pomichal Eni-

kőnek, hogy komoly felkészülésükkel viszonylag kis
iskolánkat országszerte ismertté tették!
Mgr. Pomichal Mária
MTNYA Fél

Az iskola épületegyüttese madártávlatból.

Tanulóink írták
A jól végzett munka
eredménye
A Föld napja alkalmából iskolánk tanulóinak egy csoportja 2008 április 19-én
reggel két tanító néni kíséretében nekivágott, hogy
megismételje a tavalyi
Duna-parti takarítást és így
hozzájáruljon a természet
megmentéséhez.
A parton már várt ránk Kaszonyi Sándor bácsi, aki az
akciót a község részéről
irányította. Mindenki kapott
gumikesztyűt, a nagyobb
szemetek kiemeléséhez a fiúk
bőrkesztyűt. A szemetet zsákokba szedtük: volt belőle
jócskán, de azért jóval kevesebb, mint tavaly. Még így is
megtöltöttünk kb. 20 nagy
szemeteszsákot, igaz nem
volt mind telis-tele.
Voltak kidobva olyan dolgok
is, amik rendes úton is likvidálhatók, leadhatók gyűjtés-

be, mint a TV és a hűtőszekrény. Sok volt a „természetbarát“ vízitúrázók által hátrahagyott szemét: palackok,
sörös- és konzervdobozok.
Délre végeztünk a nekünk
kijelölt szakasz megtisztításával. A nagy munkában eltikkadt brigádosokat a polgármester úr hűtött üdítőkkel várta a községháza udvarán. Igért még egy meglepetést is, és ígéretét be is váltotta: a buzgó brigádosokat
meghívta búcsúkor hintázni.
Valacsai Veronika, 8. oszt.
Tanulmányi kirándulás
a
Szlovák
Nemzeti
Múzeumban
Iskolánk 8. osztályos tanulói
minden évben meglátogatják Pozsonyban a Szlovák
Nemzeti Múzeum természettudományi
részlegét.
Idén június 6-án került sor

a tanulmányi kirándulásra.
A nyolckor induló busszal
utaztunk Pozsonyba, s mivel
nem volt dugó, hamar beértünk. A buszállomásról gyalog sétáltunk a múzeumig. A
tanító néni megvette a belépőket és felvonultunk a
3. emeletre. Ott áll a lépcsőfordulóban egy kitömött
zsiráf, amit mindenki megcsodált. A 3. emeleten az állatok élőhelyeiről, társulásokról és egyes állatokról
néztünk meg egy rendkívül
gazdag összeállítást. Megcsodáltuk a trópusi pillangókat és különleges kagylókat.
A másik tematikus kiállítás
Földünk múltját szemlélteti: melyik korban milyen lények éltek. Az egyik teremben valódinak látszó mamutot csodálhattunk meg: az
osztályunk le is fényképezkedett vele. A második eme-

leten volt jövetelünk fő célja:
az ásványok és kőzetek. A világ minden tájáról származó
kőzeteket, drágaköveket és
féldrágaköveket csodálhattunk meg, melyek közül mindenki számára a gyémánt
volt a legelkápráztatóbb.
Az első emeleten Szlovákia
múlt századi híres spotolóinak és Eugen Suchoň emlékének szentelt kiállítást
tekintettük meg. Végül az
egész osztály aláírta magát
a vendégkönyvben.
Ezek után már mindenki nagyon fáradt volt: kivonultunk
a Duna-partra, megettük a
tízórainkat és egy kicsit relaxáltunk. Dél körül visszagyalogoltunk az autóbuszállomásra és felszálltunk a
hazafelé induló buszra.
Ez egy szép és érdekes nap
volt.
Vidra Mónika, 8. oszt.
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Tanulóink sikerei a 2007/2008 –as tanévben
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Fél
az oktatásügyi minisztérium által meghirdetett versenyek

egyéb versenyek

Szabolcs, Bugár Dávid,
Kővári Csabi, Lisý Dani,
Pomichal Vajk, Hideghéty
Tibor. Felkészítette: Mgr.
Horváth Edina

Matematikai pitagoriász :
Lisý Pál (7. oszt.) – 1. hely.
Felkészítette: Mgr. Bodó
Katalin

Virágkötő verseny:
Lisá Magdaléna (9. oszt.)
– 3. hely. Felkészítő: Mgr.
Macsicza Emőke

Fizikai olimpiász :
Lisá Magdaléna (9. oszt.) –
sikeres megoldó, Pomichal
Enikő (9. oszt.) – sikeres
megoldó.
Felkészítő: Mgr. Orbán
János

Pislákoló mécses (Gábriel
Polgári Társulás által szervezett szavalóverseny):
Vas Patrik (9.oszt.) – 3. hely.
Felkészítő: Mgr. Nagy Ilona

Országos fordulók:
Szép Magyar Beszéd:
Varsányi Ágnes (8. osztály)
– részvétel. Felkészítette:
Mgr. Šághy Erzsébet
Poznaj slovenskú reč :
Bodó Viktória (4. oszt.) –
sikeres megoldó. Felkészítette: Mgr. Simonics
Zsuzsa
Katedra Természet- és
Környezetvédelmi Verseny:
Pomichal Enikő – 1. hely,
Sághy Katalin – 1. hely,
Lisá Magdaléna (mind 9.
oszt.) – 1. hely. Felkészítette: Mgr. Pomichal Mária

Fizikai olimpiász :
Lisá Magdaléna (9. oszt.)
– eredményes megoldó
Pomichal Enikő (9. oszt.)
– eredményes megoldó.
Felkészítette: Mgr. Orbán
Ioan
Matematiaki olimpiász :
Lisá Magdaléna (9. oszt.)
– részvétel. Felkészítette:
Mgr. Bodó Katalin

Területi fordulók:
Kerületi fordulók:
Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny:
Lengyel István (7. oszt.)
– 3. hely. Felkészítette:
Mgr. Nagy Ilona
Ürge Kristóf (1. oszt.) – 3.
hely. Felkészítette: Mgr.
Mészáros Erzsébet
Poznaj slovenskú reč:
Bodó Viktória (4. oszt.) – 3.
hely. Felkészítette: Mgr.
Simonics Zsuzsa
Szép Magyar Beszéd :
Varsányi Ágnes (8. oszt.)
– 3. hely. Felkészítette:
Mgr. Sághy Erzsébet
Kerületi kézilabda-bajnokság (Pozsony) – 3.hely
A csapat tagjai: Kausitz
Tibor, Mikes Tamás, Árva
Roland, Világi Gergely,
Lisý Pál, Kővári Tamás,
Macsicza Márk, Nagy

Tompa Mihály Vers –és
Prózamondó Verseny:
Mikóczi Dominika (6. oszt.)
– 1. hely. Felkészítette:
Mgr. Macsicza Emőke
Ürge Kristóf (1. oszt.) – 1.
hely. Felkészítette: Mgr.
Mészáros Erzsébet
Lengyel István (7. oszt.)
– 2. hely. Felkészítette:
Mgr. Nagy Ilona
Horváth Mátyás (3. oszt.)
– 2. hely. Felkészítette:
Mgr. Borik Adriana
Lapos Ilonka (5. oszt.) – 3.
hely. Felkészítette: Mgr.
Sághy Erzsébet
Poznaj slovenskú reč (szlovák nyelvismereti verseny):
Bodó Viktória (4. oszt.) – 2.
hely. Felkészítette: Mgr.
Simonics Zsuzsa
Szép Magyar Beszéd :
Varsányi Ágnes (8. oszt.)
– 3. hely. Felkészítette:
Mgr. Sághy Erzsébet

Matematikai olimpiász:
Lisá Magdaléna (9. oszt.)
– 3. hely, Lisý Pál (7.
oszt.) – eredményes.
Felkészítette: Mgr. Bodó
Katalin
Sakkverseny:
Kővári Tamás (9. oszt.)
– 2. hely, Kővári Csaba (5.
oszt.) – 2. hely, Pomichal
Vajk ( 5. oszt.) – 2. hely.
Felkészítő: Mózes Gábor
Területi kézilabda-bajnokság (Szenc), fiúk – 1. hely
A csapat tagjai: Pomichal
Vajk, Bugár Dávid, Macsicza Márk, Nagy Szabolcs,
Árva Roland, Csenkey Attila, Kővári Tamás, Lengyel
Gábor, Lisý Pál, Varju
Krisztián, Kausitz Tibor,
Mikes Tamás.
Felkészítő: Mgr. Horváth
Edina
Gimnasztika (Majstrovstvá
v gymnastickom štvorboji)
B kategória, lányok – 3. hely
C kategória, fiúk – 1. hely
A kategória, lányok – 3. hely
A kategória, fiúk – 3. hely.
Felkészítő: Mgr. Horváth
Edina

Génius Logicus – országos
matematikai levelezőverseny:
Lisá Magdaléna (9. oszt.)
– kitűnő nemzetközi megoldó, Lisý Pál (7.oszt.) –
kitűnő megoldó. Felkészítő:
Mgr. Bodó Katalin
Rajzverseny – Földünk az
életünk kincse:
Koszorús Flóra (7. oszt.),
Mikóczi Dominika
(6.oszt.), Kozmér Mária
(8.oszt.). Felkészítő: Mgr.
Macsicza Emőke
Zelený svet
fényképverseny:
Méri Katalin (7.oszt.).
Felkészítő: Mgr. Pomichal
Mária
Kézilabdatorna
(Győrűjbarát) – 1. hely
A csapat tagjai: Ágh
Ferenc, Horváth Mátyás,
Kővári Csaba, Lisý Dani,
Pomichal Vajk, Bugár
Dávid, Macsicza Márk,
Nagy Szabolcs, Lisý Pál.
Felkészítő: Mgr. Horváth
Edina
DM Drogeria, kerületi
verseny – 3. hely:
Lapos Ilona, Kővári Csaba,
Varsányi Ágnes, Balogh
Nikol, Bugár Dávid, Grünfeld Natália, Varju Krisztián, Kálmán Viktor

A tanulóknak köszönöm, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat, a felkészítő tanároknak
pedig a sok odaadó, önzetlen munkát!
									
Mgr. Jančošek Margit igazgató
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Rövid hírek
Felhívjuk a tisztelt polgárok
figyelmét:
– az üvegre szolgáló konténerekbe ne dobáljanak
egyéb szemetet, ablakokat
se (lásd a mellékelt képen)
– ne parkoljanak a járdákon.
Kiépítésük sokba kerül a
községnek, ám ha ráállnak
gépkocsijukkal, nem lehet
rendeltetésszerűen használni őket
– kutyáikat ne sétáltassák a
parkokban és a köztereken
(a Kis-Duna partján szabad) – ezen tilalom be
nem tartásával megszegik
a községi önkormányzat
2003/1-es és 2001/3-as
számú rendeletét (az előbbi a
kutyatartásról, utóbbi a közterületek tisztántartásáról
szól). Sétáltatás közben
kötelesek pórázon tartani a
kutyát és az általa produkált
ürüléket eltakarítani!
– vágják le a portájuk előtt
lévő bokrok és fák közterületekre kilógó vagy az
elektromos vezetékhez érő
ágait.
Kérjük a lakosokat, hogy a
szennyvízelvezető rendszerbe ne dobáljanak fehérneműt és egészségügyi betéteket. Ezek a tárgyak tönkreteszik a vezetékek szivattyúit, amelyek javítása nagyon drága. Ha elromlanak,
az önkormányzat, tehát
mindannyiunk
pénzéből
lesznek megjavítva!
Tilos a csatornarendszerbe
engedni az esővizet! A tilalom betartását ellenőrizni
fogjuk, és aki megszegi, büntetésben részesül. Emellett
pedig meg kell majd fizetnie azt a vízmennyiséget
is, amely a tettenérés óta
leesett és a csatornarendszerbe folyt (függően a tető
méretétől).
Lehetőség a fiataloknak!
Gondnokot keresünk az internetes terembe. Feltételek:

jó számítástechnikai és internetes ismeretek. A részleteket a személyes találkozásó alkalmával beszéljük
meg. Jelentkezni a községi
hivatalban lehet.
Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy ne zavarják
meg az éjszakai csendet
(22.00 és reggeli 6.00 óra
között)!
Tüzijáték tartását előre be
kell jelenteni a községi hivatalban!
Kérjük a lakosokat, hogy
ne zavarják meg a vasárnapi csendet! Ilyenkor ne
végezzenek hangos otthoni
munkákat (pl. fűnyírást)!
Próbálják magukat beleélni
a vasárnap végre pihenni
kívánó ember bőrébe.
A temetői rend betartása
mindenkire érvényes! A szemetet az annak megfelelő
konténerekbe dobják (műanyag, üveg, egyéb szemét)!
A nagy konténerbe csak
szerves szemetet dobjanak!
Értesítjük a lakosokat,
hogy a féli falunapra
szeptember 13-án kerül
sor.
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni
az
alapiskola
tanulóinak, tanárainak, a
vadászoknak és mindenkinek, aki részt vette a KisDuna kitisztításában.

Krátke správy
Prosíme Vážených občanov,
– aby do kontajnerov na sklo
nedávali iné veci ako sklo,
t. j. ani okná (viď obrázok)
– aby neparkovali na chodníkoch. Obec investuje nemalé finančné prostriedky
na ich vybudovanie, žiaľ
nemôžu slúžiť svojmu účelu
(hlavne na Mlynskej a
Pestovateľskej ulici)
– nevenčili svojich miláčikov
v parkoch a verejnosti prístupných miestach (možnosti
sú pri Malom Dunaji)
– porušujete tým VZN č.
1/2003 o chove, držaní a
ochrane zvierat na území
Tomášova a VZN č. 3/2001
Obecného
zastupiteľstva
obce Tomášov o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území
obce Tomášov. Pri venčení
vášho „miláčika“ ste povinní
ich viesť na provazku a výkaly pozbierať a likvidovať.
– aby orezali konáre, kríky,
ktoré prečnievajú do verejných priestranstiev (na
chodníky, cesty) a do elektrického vedenia.
Informujeme vás, že
Ďen obce sa uskutoční
13. septembra.
Opätovne prosím občanov
aby do kanalizačného systému nevylievali s odpadovou
vodou rôzne spodné prádlo,
respektívne hygienické vložky. Tieto veci sa dostanú do
čerpadiel a poškodzujú ich,
opravy sú veľmi drahé! Na-

koniec to musíme zaplatiť
my všetci, kedže opravy sa
realizujú z rozpočtu obce!
Je zakázané do kanalizácie
púšťať
dážďovú
vodu!
Pravidelne budeme robiť
kontroly a u koho sa zistí,
že je napojený (vypúšťa)
dážďový zberač, bude pokutovaný a okrem toho bude
musieť zaplatiť prepočítané
zrážky na plochu strechy
od termínu napojenia sa na
kanalizáciu a zaplatiť m3
dážďovej vody.
Šanca pre mladých!
Hľadáme správcu, mladého
človeka do internetovej miestnosti. Podmienky: dobré
ovládanie počítača a internetu. Podrobné podmienky
upresníme pri osobnom
stretnutí na obecnom úrade.
Upozorňujeme Vážených
občanov na dodržanie nočného kľudu od 22.00 do
06:00 hod.
Organizovanie ohňostroja
ste povinní vopred nahlásiť
na obecnom úrade.
Prosíme Vážených občanov
na dodržanie nedeľňajšieho
kľudu – pretoVás prosíme,
aby ste nevykonávali hlučné
práce (kosenie, rezanie
cirkulárom a pod.) Skúste
sa vcítiť do situácie človeka,
ktorý si v nedeľu chce
oddýchnuť.
Dovolíme si Vás upozorniť,
že poriadok v cintoríne musí
dodržať každý občan. Odpady rozdeľujte do kontajnerov podľa označenia (plasty,
sklo, iný odpad). Do veľkého
kontajnera dávajte len biologický odpad!
V neposlednom rade by sme
sa chceli poďakovať žiakom
ZŠ, učiteľom, poľovníkom a
ostatným, ktorí sa zúčasnili
čistenia okolia Malého
Dunaja počas Dňa Zeme.
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Új házszámok!
Községünkben több utcában is a házszámok átszámozására
fog sor kerülni. Madarászon kívül ez a következő féli
utcákat fogja érinteni: Csütörtöki, Dunai, Erdei, Éberhardi, Pozsonyi, Virág, Malom, Iskola utca.
Részben a következő utcákat is érinteni fogja az átszámozás: Templomsor, Kismagyari, Fő utca, Alsó, Rövid,
Béke utca, Termelő, Munkás, Sport, Kertész és Tégla utca.
Községünkben két új utca jött létre: a Szentháromság utca
Félben, Kismadarászon pedig a Temető utca. A Kertész
utca végén további két új utcát hozunk létre: a Kertalatti és
Szentháromság utcát.
Részletesebb információkat ez ügyben a községi hivatalban
kaphatnak. Egyben megkérünk minden érintettet,
hogy ha a következő hetekben nem lesz feltétlen
szüksége (pl. igazolványcsere végett) az új házszámra,
várjon, míg megkeressük ez ügyben.

Prečíslovanie domov
V našej obci sa uskutočnení prečíslovanie domov –
orientačných čísiel. Dotkne sa to ulíc: Bratislavská, Dunajská, Kvetná, Lesná, Madaras, Malinovská, Mlynská, Senecká, Školská, Štvrtocká. Sčasti budú prečíslované domy
na uliciach: Agátová, Dolná, Hlavná, Krátka, Mierová,
Pestovateľská, Rastická, Robotnícka, Športová, Tehelná a
Záhradnícka.
Vytvorili sa nové ulice: Ulica Svätej Trojice a v časti Malý
Madaras – Cintorínska ulica. Koniec Záhradníckej ulice sa
rozčlení na Podzáhradnú a Svätej Trojice.
Podrobné informácie o prečíslovaní získate na obecnom
úrade. Zároveň chceme poprosiť dotknutých: keď
nebudete súrne potrebovať nové údaje (napr. pre
účely výmeny preukazu), počkajte, kým vás ohľadom
zmeny čísla skontaktujeme.

...szomorú helyzetkép
smutná momentka...

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(1. 12. 2007 – 30. 6. 2008)

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2007. december 1 – 2008. június 30.)
Blahoželáme jubilantom!
Boldog születésnapot!
80.
Ásványi György
Straňovsky Rozália
Machán János
Gavajda Dezső
Laurenčík Štefan
Belejová Helena
Pörsök Anna
85.
Herics József
90.
Navrátil Ján
Helembaiová Rozália

Vítame ich medzi nami!
Megszülettek

Dinka Ľuboš
Kőszikla Mihály
Strasser Jozef
Lipka Regina
Baráthová Petra
Jurický Richard
Bystrianová Ella Simona
Kyselová Kristína
Bertóková Barborka
Opustili nás:
Eltemettük őket:

Sok boldogságot és
egészséget kívánunk!
Prajeme im pevné zdravie!
50. výročie sobáša
50. házassági évforduló
Hučko Ján a Kristínka rod.
Perníková

Sľúbili si vernosť:
Hűséget esküdtek:

Világi Béla
Horváth Karol
Zachar Jaroslav
Farkas Rozália
Mózes Jenő
Kunc Adolf
Mészáros György
Hevler Erzsébet
Bohuslav Pavol
Kulcsár Illés
Farkas János
Hrdý Július
Kupka František
Čavojec Rudolf
Lipka Sándor
Csenkey Franciska

Strasser Anton a
Kalináčová Jana
Gáborová Eva a
Kosiba Michal
Gallai Radovan a
Vyskočová Silvia
A kuka csak egy méterre van a padtól, ám valakinek
mégis nehezére esett beledobnia a szemetet...
Smetiak je len meter od lavice, ale niekomu sa ani tak
nechcelo hodiť plechovku doň...

Majtán Milan a
Záhradníčková Jana
Szabo Kristián a
Mundiová Anna

2008. június 30-án Félnek
2264 lakosa volt.
K 30. 06. 2008 počet
obyvateľov v obci je 2264.

12
Csatornarendszerünk problémái

5. hely

Ismételten felhívjuk a polgáraink figyelmét az átemelő állomások szivattyúinak felesleges
hibáira, melyek azért keletkeznek, mert felelőtlen polgártársaink olyan dolgokat öblítenek a
csatornába, amelyek nem oda tartoznak és tönkreteszik a szivattyúkat. Legnagyobb a gond
a buszmegálló mellett, ahol a Malom és Béke utcáról származó szennyvíz van szivattyúzva. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a csatornába nem szabad beengedni (öblíteni) papír
zsebkendőt, sem konyhai törlőpapírt, sem műanyagból készült rongyot, sem intimbetétet,
sem WC-n keresztül sem máshonnan, mert ezeket úgy gyártják, hogy a nedves környezetben
egyben maradjanak. A nagyobb darabok a szivattyúállomás gyűjtőkosarában maradnak. A
többiek a szivattyú fejére tekeredve csökkentik a szivattyúzott víz mennyiségét és emelik az
áramfogyasztást. A szivattyú feje fokozatosan elkopik, a szivattyú elromlik. A javítás több
mint 50 ezer koronába kerül. Költséges a kosarak tisztítása is, itt is sok pénz megy kárba.
Viszont vannak a faluban olyan átemelő állomások, ahol ilyen problémák nincsenek. Ezért
a közeljövőben kénytelenek leszünk a feleslegesen kiadott pénzeket szétírni azon lakosok
között, akiknek a szennyvizük miatt felesleges kiadás keletkezett és ezt hozzászámolni a
szennyvíz díjához, hogy a csatornákat szabályosan használó emberek ne fizessenek e rendetlenek helyet. Ezért kérjük minden rendes polgárunkat, hogy figyelmeztessék rendetlen
szomszédjaikat a faluval kötött szerződésük megtartására.
Kaszonyi Sándor

Labdarúgócsapatunk kiváló
rajt után az ötödik helyen
zárta a pozsonyi kerületi IV.
liga A csoportjának küzdelmeit. A szezon végeztével
összesítve közöljük a csapat
eredményeit és a végső táblázatot.

Problémy kanalizácie
Opätovne upozorňujeme občanov na zbytočné poruchy čerpadiel kanalizácie, ktoré
vznikajú preto, lebo niektorí(é) nezodpovední(é) občania(ky) do kanalizácie splachujú veci, ktoré tam nepatria a upchajú alebo až zničia čerpadlá. Problém je najvážnejší
pri autobusovej zástavke, kde sa prečerpávajú splaškové vody z Mlynskej a Mierovej ulice. Zdôrazňujeme, že v záchode sa nemú splachovať hygienické vložky, ani papierové
vreckovky ani kuchynské utierky, ani handry z umelej hmoty, lebo vyrábajú ich tak, aby
zostali celé aj za mokra, netrhali sa. (Normálny toaletný papier sa vyrába tak, aby sa vo
vode rýchlo rozložil.) Väčšie kusy z nich sa zachytia v ochrannom koši, ktorú pri autobusovej zástavke treba minimálne raz týždenne čistiť. Nezachytené a nerozmočené veci sa
obtočia okolo čerpacej hlavy. Čerpadlo potom čerpá oveľa pomalšie a spotrebuje oveľa
viac elektrickej energie. Čerpacia hlava sa postupne vyderie až sa celé čerpadlo pokazí.
Oprava takého čerpadla stojí viac ako 50 tisíc korún. Zbytočne sú vyhodené aj náklady
na týždenné čistenie košov a čerpadiel. Na druhej strane sú prečerpávacie stanice, kde
takéto problémy nemáme. Preto v blízkej budúcnosti budeme musieť tieto zbytočné náklady rozpočítať podľa ulíc, napojených na danú prečerpávaciu stanicu a zohľadniť pri
účtovaní stočného, aby poriadni občania nemuseli doplácať na neporiadnych. Prosíme
každého slušného občana obce, aby vo vlastnom záujme upozornil neporiadnych susedov
na dodržanie podmienok, ktoré podpísali v zmluve o pripojení svojej nehnuteľnosti na
obecnú kanalizáciu.
Alexander Kaszonyi

5. miesto
Naše futbalové mužstvo po
sľubne rozbehnutej súťaži
obsadilo konečné piate
miesto v A skupine IV. ligy
Bratislavského kraja. Na koniec sezóny vám prinášame
výsledky nášho mužstva a
konečnú tabuľku ligy.
Tomášov – Štart		
Rovinka – Tomášov
Tomášov – Čunovo B
Kráľová p/S – Tomášov
Tomášov – Rusovce
Danubia – Tomášov
Tomášov – Vajnory
Kalinkovo – Tomášov
Tomášov – Lamač B
Malinovo – Tomášov
Tomášov – Reca		
Tomášov – Vrakuňa
Dev. N. Ves – Tomášov
Štart – Tomášov		
Tomášov – Rovinka
Čuňovo B – Tomášov
Tomášov – Kráľová p/S
Rusovce – Tomášov
Tomášov – Danubia
Vajnory – Tomášov
Tomášov – Kalinkovo
Lamač B – Tomášov
Tomášov – Malinovo
Reca – Tomášov		
Vrakuňa – Tomášov
Tomášov – Dev. N. Ves

5:1
0:4
6:0
6:1
3:0
0:3
1:0
2:2
3:0
2:3
1:2
4:2
0:0
1:1
2:1
1:0
4:0
1:1
1:0
0:0
3:5
0:6
3:2
5:1
1:0
1:1

Végső táblázat
Výsledná tabuľka
1. Reca		
2. Dev. N. Ves
3. Kráľová p/S
4. Rovinka
5. Tomášov
6. Vrakuňa
7. Kalinkovo
8. Vajnory
9. Štart 		
10. Malinovo
11. Rusovce
12. Čunovo B
13. Danubia
14. Lamač B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

57:17 65
59:19 56
77:32 54
48:36 50
59:33 48
39:36 41
44:44 40
39:47 29
47:52 27
37:50 26
32:53 21
26:61 20
23:68 18
33:72 16
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Na margo veľkej petície A nagy petíció margójára
Nedávna petícia proti tzv.
kafilérii „otriasla” občanmi
Tomášova. Budeme tu žiť v
smrade! Ja si tiež neželám
žiť v takom zápachu, v akom
žili ľudia pri kafilérii neďaleko Senca. Bol to „zámer“,
ku ktorému sme sa mali vyjadriť ako obec, tak i obecné
zastupiteľstvo. Ako starosta
som dokument týkajúci sa
zámeru vybudovania spaľovne živočíšnych produktov dostal do rúk koncom
týždňa. Nasledujúci pondelok na zasadnutí obecnej
rady som ho postúpil komisii životného prostredia a
potom som odišiel na dovolenku. Občanom, ktorý ma
oslovili, som poskytol vyjadrenie, že napísať petíciu je
ich zákonné právo. Nikoho
som nemal v úmysle brzdiť
v jeho zámeroch, práve
naopak.
Ale ako to býva už pomaly
zvykom, niektorí dobroprajníci začali rozširovať po obci
reči typu: „Starosta s tým súhlasil, je podplatený, poslanci aj s ním dostali pozemok,
odišiel na dovolenku, aby sa
všetkému vyhol“ a podobne.
Čo sa ma naozaj dotklo, bolo
tvrdenie, že výstavba smeruje proti obyvateľom miestnej časti Osada, lebo tam
bývajú Slováci (ako keby v ostatných častiach obce nebývali). Podotýkam, že vzdušnou čiarou je bitúnok od
môjho domu vzdialený cca
150 m a vietor fúka od Karpát – takže toho zápachu by
som si „užil“ pomerne dosť.

To, že sa spísala petícia, je
podľa môjho názoru úplne
prirodzené, veď v Tomášove
tých petícií za posledné dvatri roky bolo požehnane. Len
neviem prečo boli potrebné
tie nepekné obvinenia? Alebo podľa seba súdim teba?!
Tu je oficiálne stanovisko
obce Tomášov, zaslané na
Obvodný úrad životného
prostredia v Senci:
„V reakcii na váš list č. ŽP/
EIA/1414/08-Ba zo dňa
26. 5. 2008 uvádzame:
V zmysle zákona 24/2006
Z.z. zámer bitúnku o vybudovanie uvedenej spaľovne
bol sprístupnený verejnosti.
Obyvatelia obce na zámer
vybudovať „Spaľovňu vedľajších živočíšnych produktov Bitúnok – Jajcaj“ reagovali petíciou, v ktorej 961
občanov obce (čo je viac ako
50% voličov obce) svojim
podpisom potvrdilo, že
sú zásadne proti výstavbe
akejkoľvek spaľovne odpadov na území obce. Takýto
jednoznačný odmietavý postoj občanov obce nás oprávňuje odporučiť, aby ste navrhovateľovi vrátili jeho zámer ako nerealizovateľný
v obci Tomášov. O odborných nedostatkoch a rozporuplnosti zámeru a zlom
vplyve plánovanej spaľovne
na kvalitu života v Tomášove po takomto jednoznačnom odmietavom postoji
občanov nemá význam
písať“.
Jozef Szalay
starosta obce

Vážení občania Tomášova !
Ako kontrolór obce som bol informovaný o podaní petície
za neuskutečnenie výstavby spalovne v obci. Až vyše 50 %
obyvateľov s touto výstavbou nesúhlasí. Musím vám povedať, že mi je veľmi sympatické ako suverénne ste prejavili
svoj názor a vôlu vo veci verejnej. Zaiste to bude mať v
činnosti orgánov verejnej správy účinok.
Ako nezainteresovaný by som sa rád vyjadril k tejto veci
v širších súvislostiach. Vo vašej obci už viac rokov prebieha
výstavba rôzných objektov, na ktoré ako občania môžete byť
právom hrdí. Veď si len spomeňme napríklad na rekonštrukciu kultúrneho domu, chodníkov, výstavbu telocvične,
kanalizácie ale aj viac drobnejších akcií, ktoré tu nechcem

Az ún. kafiléria elleni petíció
mozgásba lendítette Fél polgárait. Büdösben fogunk élni – hangzott. Én szintén nem
kívánok olyan bűzben élni,
mint a szenci égető melletti
lakók. Az égető kiépítése egy
terv volt, amihez kikérték az
önkormányzat véleményét
is. Mint a község polgármestere, az állati eredetű hulladékégető projektjét az adott
hét végén kaptam kézhez. A
községi tanács ülésén, melyre a következő hét hétfőjén
került sor, átadtam a környezetvédelmi
bizottságnak, majd szabadságra mentem. Azoknak a lakosoknak,
akik az ügyben kikérték a véleményem, azt mondtam,
hogy petíciót írni az ő alkotmányos joguk. Senkit sem
hátráltattam terveiben, épp
ellenkezőleg.
Ám, ahogy ez már lassan
bevett szokássá válik mifelénk, „jóakaróim” különböző
pletykákat kezdtek terjeszteni: „a polgármester beleegyezett, lefizették, elment
szabadságra, hogy elmeneküljön a probléma elől”, stb.
Sőt – ami engem különösen
rosszul érintett –, olyan „vélemények” is elhangzottak,
hogy a projekt az Osada
falurész ellen irányul, mivel
ott szlovákok élnek – mintha
Fél más részein nem laknának. Halkan jegyzem meg:
a vágóhíd légvonalban 150
méterre van a házamtól,
és mivel a szelek a Kárpátok felől fújnak, a büdösből
nekem is bőven kijutott

volna. Az, hogy az ügyben
petíció íródott, véleményem
szerint teljesen természetes,
hiszen az elmúlt két-három
évben volt már nálunk jópár
petíció. Csak azt nem értem,
mire voltak jók a fentebb is
leírt gyanúsítgatások? Avagy
mindenki magából indul ki?
Végezetül álljon itt Fél község hivatalos állásfoglalása,
amelyet a szenci területi környezetvédelmi hivatalnak
küldtünk meg:
„Válaszul
az
önök
2008. május 26-i ŽP/
EIA/1414/08-Ba
számú
levelükre az alábbi választ
küldjük: A 24/2006 számú
törvény alapján az égető
kiépítésének tervét megismertettük a nyilvánossággal. A község lakosai a
hulladékégető projektjének
kérvényére petícióval válaszoltak, melyben 961 lakos
(a választóképes lakosság több mint 50%-a) aláírásával jelezte: nem egyezik
bele akármilyen nemű égető
építésébe a község területén.
A polgárok ilyen nagy arányú elutasító véleménye
alapján azt javasoljuk, hogy
a javaslattevő projektjét
utasítsák vissza, mint olyat,
mely községünkben nem
valósítható meg. A terv szakmai hibáiról, valamint a
hulladékégetőnek a községre gyakorolt negatív hatásárairól a lakosok elutasító
döntése után fölösleges vitát
nyitni.”
Szalay József
polgármester

menovať. Mne ako tu nebývajúcemu, ale trochu znalému veci je snaha obecného zastupiteľstva a starostu
prinajmenšom chvályhodná. Je len samozrejmé, že
každému podľa chuti sa nevyhovie. A je aj to správne, že
starosta je pod ,,drobnohľadom“ obecného zastupiteľstva,
ktoré si svoje práva uplatňuje velmi dôsledne a občanov
ktorí sú na funkcionárov verejnej správy kritickí. Treba
však povedať, že sa nedá nevidieť prínos tých miliónov,
ktoré z EU fondov alebo z iných zdrojov každoročne
prichádzajú do obce. Je za tým veľa námahy, odbornosti a
chuti dať obci niečo viac ako v iných obciach.
Ing. Ladislav Pongrácz
hlavný kontrolór obce
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Popis Zberného dvora
Tomášov a jej prevádzky
V rámci Združenia obcí
Horného Žitného ostrova
v odpadovom hospodárstve
so sídlom v Šamoríne (ďalej
len Združenie) sa intenzívne
rozbieha zavedenie separovaného zberu. Združenie plánuje v rámci svojej pôsobnosti zriadiť v súlade so zákonom 221/2003 Z.z. o odpadoch spolu 9 väčších zberných dvorov, ktoré budú
slúžiť na zber a zhromažďovanie vyseparovaných odpadov z komunálneho odpadu (ostatný aj niektoré druhy nebezpečných odpadov).
V rámci Združenia sú navrhnuté väčšie zberné dvory
v nasledovných obciach:
Dunajská Lužná, Rovinka,
Tomášov, Zlaté Klasy,
Lehnice, Rohovce, Štvrtok
na Ostrove, Nový Život a
Šamorín.
Obec Tomašov je obec s 2
271 obyvateľmi. Lokalita:
parcela č. 1 294/2 k. ú. Tomášov.
Navrhované odpady, ktoré sa
budú zbierať v plánovanom
zbernom dvore Tomášov:
sklo, papier a kartóny,

plasty (podľa členenia
prevádzkovateľa), elektonický šrot, akumulátory,
pneumatiky,
biologicky
rozložiteľný odpad (rastlinný), stavebný odpad (podľa
zmluvy s odberateľmi).
Iné druhy podľa dohody prevádzkovateľa s
odberateľmi.
Stavebné objekty stavané
Združením: časť oplotenia,
spevnená plocha, prevádzková budova (unimobunka)
Termín výstavby Zberného
dvora Tomášov: 07 – 11.
2008.
Majetkoprávny stav: pozemok vo vlastníctve obce
(zmluva o prenájme so
ZOHŽO na výstavbu zberného dvora). Po dostavbe:
združenie finančných prostriedkov (obec + ZOHŽO).
Spôsob prevádzky: prevádzkuje obec príp. iný zmluvný subjekt na základe zmluvy vlastníkov
(obec +
ZOHŽO). Projekt je na OcÚ
Tomášov.
Ing. Sárkány Ondrej
vedúci kancelárie ZOHŽO

Letecká fotka plánovaného zberného dvora

Čas ubehol ako voda
Naozaj to bolo akoby len
pred chvíľou, keď sme v septembri otvorili brány našej
materskej školy, a už je tu
čas rozlúčky. Tento rok bol
plodný, veľa sme deti naučili, veľa sme toho spolu zažili,
veď aktivít a akcií bolo
neúrekom. Posúďte sami!
V septembri sme mali jesennú poldennú vychádzku s
orientačnými hrami, v októbri výstavu ,,Jesenníčkov“ a
lampášikový sprievod, pozreli sme si divadelné predstavenie o dopravných značkách, boli sme na dopravnom ihrisku, navštívili sme
výstavu ovocia a zeleniny v
Malinove, zorganizovali sme
stretnutie so starými rodičmi v rámci Mesiaca úcty starším. V novembri sme okrem
divadelného predstavenia
Stražanovcov a literárno-hudobného pásma šaša Maroša prijali návštevu našej družobnej materskej školy z Kráľovej pri Senci. V decembri
nás navštívil Mikuláš a s rodičmi sme sa stretli na Besiedke pri stromčeku v kultúrnom dome. Január nám
spestrilo divadelné predstavenie ŽU-ŽU. Veselý fašiangový karneval s rodičmi sa
konal vo februári. V marci
sme v rámci jarnej poldennej vychádzky tradične vyniesli Morenu a privítali jar
pri Malom Dunaji. Do rozprávky sme zavítali v divadelných predstaveniach
Stražanovcov a pána Palesitza. V rámci mesiaca knihy sme navštívili miestnu
knižnicu. V apríli sa viac ako
inokedy zameriavame na environmentálnu výchovu, deti si pozreli divadielko v podaní pani učiteľky a v rámci
Dňa Zeme sme vyčistili časť
Malého Dunaja. Vybrali sme
sa aj na návštevu do MŠ v
Kráľovej pri Senci a opäť sme
si pozreli literárno-hudobné pásmo pána Gregoričku.
Mesiac máj patrí každý rok
Dňu matiek v slávnostnej
atmosfére v kultúrnom
dome. V Deň mlieka sme

poznávali jeho význam,
ochutnávali sme mlieko a
pripravovali sme si s deťmi
zdravú hostinu. Po prvýkrát
sme sa vybrali na exkurziu
do
Poľnohospodárskeho
družstva, ktorá bola pre nás
všetkých zážitkom. Opäť
sme sa ocitli v letnej rozprávkovej šou pána Palesitza. V tento mesiac sa začal
aj XIII. ročník plaveckého
výcviku. V júni sme oslavovali s deťmi Deň detí a s
rodičmi sme sa stretli na Dni
otcov, kedy nás po krátkom
programe a súťažiach čakal
aj tradičný guláš. Pobyt bez
rodičov si deti vyskúšali na
päť dní v Škole v prírode.
Oboznámili sme vás s akciami a aktivitami, ktoré
neustále pripravujeme pre
50 deti v našej dvojtriednej materskej škole okrem
každodennej
výchovnovzdelávacej činnosti. Sme
na svoju prácu pyšné,
pretože vieme, čo všetko
sa za tým skrýva. Našou
odmenou je aj spokojnosť
zo strany rodičov i mnohých
priateľov materskej školy a
veľmi nás teší aj záujem o
našu materskú školu.
Poslednou akciou bola
Rozlúčka s predškolákmi.
Niesla sa v nostalgickej nálade, veď niečo pekné sa
končí, ale niečo pekné sa
zároveň aj začína. Rodičia
ďakujú nám, učiteľkám, ako
sme sa postarali o deti, ale
aj mi ďakujeme rodičom za
spoluprácu. Lúčilo sa s nami
21 predškolákov. Pripravovali sme ich do rozprávky
života. Na poslednom našom rozlúčkovom posedení
sme si však vypočuli aj inú
rozprávku, Rozprávka tisíc
a jednej noci:
,,Vážená pani riaditeľka,
najdrahšie pani učiteľky,
drahá teta Rúženka, milé
pani kuchárky. Možno Vás
prekvapil názov tohoto
záverečného príhovoru, ale
verte, nie je to náhoda. Zrátali sme počet dní, plných
lásky, nehy, obetavého
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prístupu, radostí a starostí,
ktoré ste s nami strávili.
To vzácne číslo je ,,tisíc“ a
my, aj keď sa nám slzičky
tlačia do očí, musíme odísť,
aby sme sa ho naučili písať,
čítať, počítať. Ďakujeme
Vám drahé pani učiteľky za
ranné pohladenie, keď nám
bolo smutno za mamou,
ďakujeme Vám za milý a
nežný úsmev, za pomocnú ruku, každú osvojenú
skúsenosť, vedomosť, tak
potrebnú pre úspešný vstup na prvý stupeň základnej školy. Osobitná vďaka
patrí Vám pani riaditeľka,
že ste nám aj niekedy v
sťažených
podmienkach
dokázali vytvoriť príjemné,
bezpečné, moderné a zdravé
prostredie pre náš spokojný duševný vývin. To je tá
nezabudnuteľná rozprávka,
ktorá nám a našim rodičom
utkvie v pamäti, bohužiaľ
neopakovateľná.
Ďakujeme Vám teta rozprávková Rúženka za každú
uviazanú mašličku, upletený vrkoč, umytú rúčku
,zapnutý gombík a sladký
úsmev. Ďakujeme Vám tety
kuchárky za dobroty, ktoré
vykúzlili Vaše šikovné ruky.
Pripíname Vám Rad zlatej
varešky.
Nuž a my včielky teraz
odletíme na lúku základnej
školy, ale ten spoločný úľ
zostáva v našich srdiečkach
a to, že sa nám podarilo
opeliť všetky kvietky, je
Vaša zásluha, milé pani
učiteľky. Každá včielka vie,
kde má domov, my na to
nezabúdame a vieme, odkiaľ
sme vyleteli. S láskou a úctou Vaše včielky a rodičia.“
Milí rodičia, ďakujeme
Vám!
kolektív MŠ slovenskej
Občianske združenie pri
Materskej škole slovenskej
ďakuje všetkým rodičom
a priateľom MŠ, ktorí
darovali 2 % svojich daní
na skvalitnenie výchovnovzdelávacej práce.

A 2007/2008-as iskolai év
a magyar oviban
A 2007/2008-as iskolai
évet 23 gyerekkek kezdtük.
Ebből 13 lány és 10 fiú. A
megismerkedés, a beilleszkedés után közelebb került
egymáshoz a gyerek, az óvoda és a család. A kötetlenség,
az együttéllés, a családias
légkör, a sok-sok közös apró
élmény segítette a gyerekek
megismerését, és ez jó alapot
nyújtott további közös életükhöz. Ahhoz, hogy óvodánkban a gyerekek nevelésében, oktatásában megfele-

lő edményeket érjük el, elengedhetetlen, hogy a családot,
mint partnert nyerjük meg,
s közösen formáljuk, alakítsuk a kisgyerekeket.
Több szülői értekezletet tartottunk az év folyamán, ahol
tájékoztattuk a szülőket az
óvodai életről, munkánkról
és különféle programokról.
A szülőkkel való együttműködés nagyon jó, és kiveszik
részüket az egyes programok megvalósításából.
Röviden bemutatnám óvodánk tevékenységét. 2007.
októberében kétszer is volt
az óvodában bábelőadás,
amely nagy élmény volt a
gyerekeknek. Két alkalommal elvittük a nagyobb gyerekeket a komáromi Jókai
Színházba, ahol a „Hófehérke és a hét törpe”, majd a
„Guliver” cimű előadást
tekintettük meg. A szülők
kérésére októberben megkezdődött az angol tanfo-

lyam, melyet hetente egyszer
a szenci Csermák Erika tanító néni tartotta. Jó kapcsolatban vagyunk az iskolával,
ahová novemberben és
januárban is ellátogattunk.
Az ovisok együtt tornáztak
az iskolásokkal a tornateremben, az elsősöknél pedig
szlovák órán vettünk részt.
Novemberben indult óvodánkban a Kismamaklub,
amelyre meghívtuk a kétéves
gyerekeket és szüleiket, hogy
megismerkedjenek az óvoda
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épületével, az osztállyal, játékokkal és főleg az óvónőkkel, hogy szeptemberben bátran, zökkenőmentesen kezdjék meg óvodai
életüket. A hagyományos
ünnepek – mint a mikulás,
karácsony, farsangi maszkabál, anyák napja, apák
napja – közösek a családdal.
Minden alkalommal műsorral kedveskedtünk a szülőknek, vendégeknek. Decemberben karácsonyi börzét,
húsvétkor szülői bált szerveztünk a szülőkkel, ami
nagyon jól sikerült. Ezek
bevételét a fürdőszoba átalakítására szeretnénk fordítani, ami reméljük a nyári
szünetben megvalósul. A

szülők és a községi hivatal
segítségével új ágyakat és
paplanokat vettünk a gyerekek részére.
Mivel februártól új gyerekek
jöttek óvodánkba, több lett
a kiscsoportos, így másik
osztályt nyitottunk. Délelőtt
folyamán külön, délután a
pihenés alatt együtt vannak
a gyerekek. Márciusban, a
könyvhónap alkalmából a
helyi könyvtárban voltunk
a gyerekekkel, ahol nézegették a sok szép könyvet.
Áprilisban az Ifjú Szivek
előadását néztük meg a
kultúrházban, mely nagy
élmény volt a gyerkőcök
számára. Júniusban úszótanfolyamra jártunk a nagyobb gyerekekkel, akik egykét kivétellel megtanulták
az úszás különböző fajtájait.
Ez az év már a megismert,
elfogadott és többnyire magunkává tett szokásokra,
szabályokra
alapozódott.
Próbáltuk a gyerekeket arra
szoktatni, hogy igényeljék
az egészséges életvitelt
(helyes testtartás, mozgás a
szabadban, a zajszint csökkentése). Kerestük a módokat, amelyek segíthetik, kellemesebbé tehetik a baráti
együttélést (egymásra figyelés, udvariasság, figyelmesség). Alapoztuk azokat az
apró, de igen lényeges szokásokat, amelyek segítik a
beilleszkedést, erősitik a
helytállást. Temészetesen
ez továbbra is feladatunk, hiszen megfelelő
megerősítés és gyakorlás útján válhat mindez a
gyerekek belső igényévé.
Az óvodai élet legfontosabb
tevékenysége a játék. Mi a
játék ? Maga az élet: mindenre megtanít, amire az életben szükség van, megtanít
arra, hogy nyertes és vesztes is lehetsz. A játék mintaérték, mint a népmese, mint
anyánk szava. Tanít és emlékeztet!
Méry Irén
igazgatónő
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Itt a vakáció
Minden diák számára az
a legszebb pillanat, mikor
utoljára szólal meg a csengő
az iskolában és megkezdődik
a nyári szünet. Elérkezett ez
a pillanat, nem kell korán
kelni, leckét írni, tanulni,
itt a pihenés ideje. Szükség van a pihenésre úgy a
diáknak, mint a pedagógusnak. Pihenni azonban okosan kell. Az nem pihenés,
mikor reggeltől estig, estétől
reggelig tévét néz az ember,
videózik vagy számítógépezik. Aki így pihen, az sokkal
fá-radtabb lesz a szünet végén, mint volt az elején.
A szünidőben azt kell tenni,
amire nem volt idő a tanítási év alatt – például elmenni
kirándulni. Környékünkön
is nagyon sok szép látnivaló akad. Menjetek el gyalogtúrára, biciklitúrára, vagy
csónakázzatok a Kis-Dunán,
természetesen
megfelelő
felügyelettel és vezetéssel.
Lapozzatok bele a természet
nagy könyvébe, sok csodálatos élményben lesz részetek!
Legyen jól átgondolt tervetek a nyárra, akkor minden
napnak meglesz a maga
szépsége és öröme. Segítsetek többet szüleiteknek,
nagyszüleiteknek, erre az
iskolai évben úgy sem volt
sok idő. Beszélgessetek el
többet velük! A közép- és
főiskolások számára ajánlanám a nyári munkát.
Visszaemlékezem, hogy kilencedikes koromtól kezdődően egészen a főiskola elvégzéséig minden nyáron egy
hónapot dolgoztam. Sok érdekes élményben volt részem. Sok jó emberrel
találkoztam, sok új barátra
tettem szert, s ráadásul még
pénzt is kerestem. Érdemes
lesz nektek is megpróbálni,
mert így hamarabb megismeritek az életet és a jól

Prázdniny sú tu

végzett munka örömét.
A pedagógus számára is
fontos a pihenés. Hiszen
tanítani csak az tud jól,
akinek a lelkében nyugalom, békesség és harmónia
van. A tíz hónap tanítás sok
feszültséggel, kudarccal és
problémával jár. Pihenni
kell és felkészülni az új
tanévre, amely még több
gondot és problémát fog
hozni magával.
Kedves szülők, számotokra

Pre každého žiaka je najkrajším momentom, keď
naposledy zazvoní školský
zvonec a začnú letné prázdniny. Nadišla tá chvíľa, keď
netreba skoro vstávať, písať
domáce úlohy, učiť sa, je tu
čas na oddych. Potrebujú
ho žiaci aj učitelia. Keby neexistovalo relaxovanie, skôr
či neskôr by sa človek opotreboval. Avšak oddychovať
treba rozumne. Oddychovaním nie je vysedávanie

öröm, de egyben gond is a
nyári szünet. Mi lesz a gyerekkel? Ki fog rá vigyázni?
Nem éri-e őt valami baj?
Nem keveredik-e rossz társaságba? Szervezzétek meg
okosan a gyermekek nyári
programját, legyetek velük
ti is minél többet, mert a
szülő nemcsak szóval nevel,
hanem jó példával is.
Kedves diákok, kedves pedagógusok, itt a vakáció, használjátok ki okosan az időt!
A Jóisten vigyázzon rátok,
hogy ne történjen veletek
semmi baj! Jó pihenést kívánok, hogy testben és lélekben felüdülve, jókedvűen
kezdhessétek majd az új
iskolai évet.
Zsidó János
esperes-plébános

pred televízorom alebo počítačom od rána do večera
a od večera do rána. Kto sa
takto snaží využiť čas na zotavenie, bude na konci
prázdnin viac unavený než
bol na začiatku.
Cez prázdniny treba robiť
veci, na ktoré nebol
počas školského roka čas.
Napríklad ísť na výlet. Aj
v našom okolí sa nachádza nespočetné množstvo
pekných miest. Môžete zájsť
na pešiu túru, bicyklovať
sa alebo člnkovať na Malom Dunaji, pravdaže pod
dohľadom skúsenej osoby.
Nahliadnite do tajomstiev
prírody a budete svedkami
veľkých zázrakov. Ak si dobre
rozvrhnete plány na leto, každý deň bude mať svoje čaro.

Pomôžte svojim rodičom a
starým rodičom. Cez školský rok na to aj tak nebol čas.
Rozprávajte sa s nimi. Stredoškolákom a vysokoškolákom by som odporučil letné
brigády.
Pamätám si, že od ukončenia
9.triedy až do skončenia vysokej školy som každé leto
jeden mesiac brigádoval.
Nadobudol som nové skúsenosti, spoznal som veľa dobrých ľudí, získal nových priateľov a ešte k tomu som si aj
zarobil. Oplatí sa vyskúšať
to, lebo takto skôr spoznáte
o čom je život a radosť z dobre vykonanej roboty.
Aj pre pedagógov je oddych dôležitý. Veď dobre
vyučovať vie len ten, kto má
v duši pokoj a harmóniu.
Desať mesiacov učenia
prináša so sebou veľa vypätia a problémov. Je potrebné oddychovať a pripraviť sa
na nový školský rok, ktorý
so sebou prinesie ešte viac
starostí a problémov.
Milí rodičia, pre vás sú
prázdniny časom radostí
a zároveň i starostí. Čo
bude s deťmi? Kto na nich
dohliadne? Nestane sa im
nejaké nešťastie? Nedostanú
sa do zlej spoločnosti? Rozumne naplánujte deťom
program na leto, buďte s
nimi čo najviac, lebo rodič
nevychováva len slovom,
ale aj dobrým príkladom.
Milí študenti a pedagógovia, prázdniny sú už tu.
Využite rozumne tento čas.
Nech vás dobrotivý Pán
Boh ochraňuje, aby sa vám
nestalo žiadne nešťastie.
Prajem vám príjemný oddych, aby ste sa zotavili na
tele i na duchu, aby ste s
radosťou začali nový školský
rok.
Ján Zsidó
farár
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