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2012: a világ vége vagy a szeretet éve?
Lépten-nyomon arról hallani, olvasni, hogy 2012-ben
itt a világ vége. Jövőre már
nem érdemes karácsonyi
ajándékot venni, mert december 12-én, vagy pár nappal később úgyis vége mindennek. Valóban így lesz?
Kérdezzük meg a Szentírást!
Jézus világosan megmondta, hogy a világ végét senki
sem tudja, még Isten angyalai sem. Kérdezzük meg a
tudósokat. Ők azt vallják,
hogy ha összeütközünk
egy másik bolygóval, akkor
valóban vége lesz a világnak,
de erre a közeljövőben semmi kilátás sincs. Tehát nem
kell félni, jövőre nem lesz
világvége.
Akkor milyen lesz a 2012es esztendő? Nehéz lesz.
A világ bankárjai és politikusai pénzügyi válságot
idéztek elő. Kapzsik voltak,
hazudtak, becsaptak minket. Ennek most mi isszuk meg a levét. A világ
történetében mindig is így
volt, a gazdagok bűneiért
a szegény embernek kell
fizetni. A gazdasági válság
mindig munkanélküliséggel

és drágulással jár. Ez vár
ránk, nem a világvége.
Össze kell húzni a nadrágszíjat, takarékoskodni kell
és szolidárisnak lenni a
szegényekkel. A Biblia azt
ajánlja, hogy jövedelmünk
10%-át adjuk az Istennek. Mai korra lefordítva
ez azt jelenti, hogy adjuk
a szegényeknek, bajbajutottaknak. Hisz hány kis
nyugdíjassal,
bajbajutottal, magára maradt ember
találkozunk mindennap.
Világvége még nem lesz, de
előbb vagy utóbb mindenkinek meg kell állni az Örök

Bíró előtt és számot adni
mindenről. Pénzről, időről,
tehetségről,
lehetőségről,
amit nem a jóra fordítottunk, amit eltékozoltunk. A
jók közé csak akkor számítódunk, ha éhezőknek enni,
szomjazóknak inni adtunk,
a betegeket meglátogattunk,
a rászorulókon segítettünk.
Csak a jótettek jönnek velünk,
a többi mind itt marad.
Milyen lesz a jövő év? Ez
tőlünk is függ. Lehet a gonosz éve, de lehet a szeretet éve is. Olyan kevés kell
hozzá. Béküljünk ki haragosainkkal, bocsássunk meg az

ellenünk vétőknek, legyen
mindennap egy jó cselekedet. Legyen mindennap egy
alkalom, amikor jót teszünk
másoknak, amikor örömet
szerzünk valakinek. Sokszor elég, ha köszönünk, ha
kedvesen szólunk azokhoz,
akikkel találkozunk, ha rámosolygunk azokra, akikkel
összehoz az élet. Akinek
több van, annak többet kell
adnia, legyen ez pénz, hatalom, szeretet, bölcsesség. A
2012-es év a mi kezünkben
is van. Használjuk ki a jóra
és a jóság éve lesz.
Ha hinnénk a világ végének,
nem kezdtünk volna bele
a templom műemlék orgonájának a javításába. Belekezdtünk, mert hisszük,
hogy a következő száz évben
erre az orgonára a falunak
szüksége lesz. Ha a falu népe
is segít, biztos vagyok benne,
hogy jövő karácsonykor
nem a végítélet harsonái
fognak megszólalni, hanem
a felújított orgonán a szép
karácsonyi énekeket fogjuk
hallgatni.
Zsidó János
esperesplébános

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk községünk lakosainak!
a féli önkormányzat
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Egy sikeres gyermeknap története
A gyermeknap az év legszebb
ünnepei közé tartozik, mivel
legkisebbjeinké. Parádésan
kezdődött a gyermeknap, a
résztvevő gyerekek számra minket, szervezőket is
meglepett. Mivel sikerült
jó időt „rendelnünk”, lebonyolíthattuk az előre
betervezett attrakciókat. A
legkisebbeknek háromszor
annyi energiájuk van, mint
a felnőtteknek, ezért nem
csoda, hogy nem fárasztották őket ki a versenyek.
A fő attrakció a gyerekvonat
körútja volt, melynek állomásain aranyos meglepetések vártak a kicsikre. A gyerekek nagyon
örültek a zsonglőr fellépésének is. Érdekelték őket
a repülőmodellezők, a motorkázás, a sportversenyek, az
autóbusz kifestése, valamint
az arcfestészet is. Ez utóbbinál a tanárnők szabadra
engedhették fantáziájukat, a
gyerekeket különböző mesefigurákká változtatták.
A La Colita stílusban zajló
gyerekprogramot
Ľubka
pillangó és Dodo bohóc vezette. A jó zenéről DJ Walter
gondoskodott, a szórakozást
pedig az iskolák és óvodák
pedagógusai, valamint a
kulturális bizottság tagjai
biztosították. Hála a szpon-

zoroknak, a gyerekeknek
kitűnő frissítők álltak rendelkezésükre. A gyerekszíveket viszont leginkább
a nagy mennyiségű játék és
édesség örvendeztette meg,
melyet hazavihettek. Az i
betűre a pontot a Maduar

valósításához. Elsősorban
a községi hivatalnak, valamint minden szponzornak.
A szponzorok: a Most-Híd
klubja, CK Tramtária, Mega
Palacinka, Prodom stav,
Multitech, Zdenka élelmiszerüzlet, Algida, UPN, RD

ela Razgyelová, Grožajová
képviselő asszony. Hálával
tartozunk az Astik kft-nek
is, amely pólókat adott
MDD Tomášov logóval, és
meg szeretnénk köszönni
a hozzájárulást azoknak is,
akik nem kívánták, hogy

A gyermeknapról nem hiányozhatott a bohóc sem (a szerző felvételei)
együttes fellépése tette fel – Tomášov, Nagy Péter zöld- név szerint legyenek ema zenére a fantasztikus nap séges, Hadtörténeti Intézet lítve.
végén mindenki táncolt. A Pozsony, féli villamossági Végezetül
mindenkinek
szülők és nagyszülők gye- szaküzlet, Farkas építkezési meg szeretném köszönni a
rekeikkel együtt szórakoz- vállalat, Fél öregfiúk, NTB részvételt, remélem, mindtak, és örültek neki, hogy a Fél, ŠK-Tomášov, KB-stav annyian jól szórakoztak.
község nem feledkezett meg stavebné práce, Haka-stav, Már most várom a 2012-es
Oto Šátek és családja, Ro- gyermeknapot!
a gyermekekről.
Köszönjük mindenkinek, aki man Szetei és családja,
Lipka József, a kulturális
hozzájárult a program meg- Galambos Rudolf, Gabribizottság elnöke

A féli Vöröskereszt életéből
A Vöröskereszt féli alapszervezete
mozgalmas
évet tudhat maga mögött.
A legfontosabbnak azt
tartjuk, hogy idén két véradományozó akciót is sikerült
szerveznünk. Márciusban
47 önkéntes adományozó
adott vért, szeptemberben
pedig 41. Engedjék meg,
hogy köszönetünket fejezzük ki a betegek, és azok
nevében, akiknek szükségük van erre az értékes
„gyógyszerre”.

Egész évben törődtünk
a Szent Miklós szobor
körüli parkkal, részt vettünk a templom szombati
takarításában,
segítettünk az egyes ünnepeknél
– például az idősek tiszteletére szervezett rendezvénynél, vagy a különböző
akcióknál az elsősegély
nyújtásával.
Az év végén aktivitásunk a
Mindenszentek ünnepére
fókuszálódott, ekkor az elesett hősök emlékművénél

és Bálint doktor temetőben
található sírjánál helyeztünk el virágcsokrot és gyújtottunk gyertyát. Segédkeztünk a Miklós szobor körül
elhelyezett adventi koszorú
elkészítésében is. Szokássá
vált, hogy karácsony előtt
meglátogatjuk a Vöröskereszt idős és beteg tagjait,
és gyümölcsöket tartalmazó
kis ajándékcsomaggal lepjük meg őket.
Nem feledkeztünk meg a
pihenésről sem. Júliusban

egynapos
kiránduláson
voltunk Győrben, melyet
bevásárlással és fürdéssel
kötöttünk egybe.
Még egyszer szeretném
megköszönni az önkéntes
véradóknak emberi cselekedetükért. Mindenkinek
örömteli karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes új
évet kívánok, jó egészséget!
A Vöröskereszt vezetőségének nevében
Simonics Anna alelnök
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Az utcabálok új hagyománya
A nyár a meleg napsugarakat, a frissen nyírt fű
illatát és a hosszú nyári
estéket hozza magával.
Ezekkel együtt járnak a
nyári grill- és gulyáspartik, és a baráti összejövetelek. Tavasztól őszig Félben számtalan pihenést és
szórakozást biztosító akció
kerül megrendezésre. Van
bőven választék!
Ezért, kérem, lépjenek be
üzletünkbe, mely a féli
emberek
emberségétől,
összetartozásától,
összefogásától sugárzik. Lépjenek be, és engedjék, hogy
a kellemes hangulat, a jó
szórakozás magával ragadja
önöket, és kínálatunkból
válasszák ki a nyári baráti
összejövetelt – az utcabált.
Az utcabál egyike a legfiatalabb hagyományoknak Félben. A Pozsonyi utcában 3.
éve és az Erzsébet utcában
2. éve rendezik meg ezt az
akciót.
Az utcabálok közvetlenül az
utcán folynak, és a lakosok
szervezik meg lehetőségeik
és ügyességük keretén belül.
Egy ilyen bál megszervezéséhez nagy elhatározás
és merészség szükséges,
de gyakorlati tapasztalat,
szervezőképesség, türelem

Hagyományt teremtenek (a szerző felvétele)
és kedv is, hogy tegyünk
valamit másokért. Bár az
utcabált már jóval előtte
elkezdik szervezni, mégis az
esemény előtti utolsó napok
a legnehezebbek.
Az előkészületek az egész
utcát lázba hozzák. Hiszen
olyan eseményről van szó,
melyen szinte egész Fél ott
van. Van zene, üldögélés,
frissítők,
semmi
sem
hiányozhat. A program sem
kivétel, mely a szórakozást
hivatott kellemesebbé tenni.
A program célja az utca bemutatása a többi lakosnak.
Itt említeném meg a mindig
örömmel várt és népszerű
futballmérkőzést a Pozsonyi utcai asszonyok és
lányok között, a játékokat a

legkisebbeknek, az utca tehetségeinek fellépését és a
mama finom süteményeit.
Kedves
polgártársak,
engedjék meg, hogy ezúton
is köszönetet mondjak a
két utcabál fő szervezőinek:
Szalay Róbertnek a Pozsonyi utcáról és Lipka Józsefnek az Erzsébet utcáról,
ezeknek a sikeres és kedvelt akcióknak a lebonyolításáért. Örülök, hogy
olyan emberek élnek közöttünk, akik készséggel feláldozzák szabadidejüket és
eszközeiket arra, hogy mások életét kellemesebbé és
fényesebbé tegyék. Természetesen egyetlen ember nem képes egy ilyen
nagyszabású akciót megszervezni. Ezért fejet haj-

tok mindazok készsége
és jóakarata előtt, akik
minden évben önzetlenül,
örömmel és jókedvvel segítenek
a
szervezésben.
Meggyőződésem, hogy a
Pozsonyi és az Erzsébet
utcának sikerül továbbra
is megtartania ezt a szép
hagyományt, a szomszédok
és barátok találkozóját.
Kedves többi féli utca! Nem
csatlakoznak a Pozsonyi és
az Erzsébet utcához? Nem
próbálkoznak meg önök is
egy utcabál szervezésével?
Bízunk benne, hogy Fél többi utcájában is ügyes emberek élnek, akik képesek
lennének megszervezni egy
ehhez hasonló eseményt,
talán így, talán egészen
másképp. A fantázia és az
alkotóképesség nem ismer
határokat!
A gyors, stresszes, feszültséggel teli élet arra kényszerít minket, hogy időről
időre megálljunk, körülnézzünk, üdvözöljük a szomszédot és a barátot, új barátokra leljünk, és örüljünk az
együtt töltött pillanatoknak.
Ezt, sőt, még ennél sokkal
többet is nyújtanak nekünk
az utcabálok.
Barbora Rigóová

Az egészségért és a szépségért tornáznak
A test szépsége és a lélek
bölcsessége
párosulnak
azokban a féli hölgyekben,
akik rendszeresen időt szentelnek az aktív mozgásnak.
Hetente kétszer találkoznak
az óvodában, hogy este jó
zene mellett relaxáljanak.
2000-ben kezdtek tornázni
Sipeky Edit vezetése alatt.
Az elismert edző és könyvíró 2002-től Zdenka Václavovát bízta meg az tornaórák
vezetésével.
„Kalanetika,
jóga, most pedig arcgimnasztikát is felvettünk a program-

ra. A gyakorlatokat azoknak
a nőknek vezetjük, akik szeretnének tenni valamit az
egészségükért,
testalakuk
formázásáért és szervezetük
vitalitásáért. A legkitartóbbak közé tartoznak Ľubka
helyettesem, Marta, Janka,
Terka, Marika, Kamilka és
Ľudka” – mondta a szimpatikus Zdenka asszony. Tegyük hozzá, hogy a tornázó
hölgyek között a féliek mellett éberhardi, vőki és szemeti
nők is vannak.
Marian Plavec

Jókedvűen a tornaóra előtt. Zdenka Václavová balról a
második a felső sorban (a szerző felvétele)
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A negyedik négyes...
Már negyedik alkalommal
ért a megtiszteltetés, hogy
a „község első embere” lehetek. Igaz, ezért Önöknek,
a választóknak tartozom
köszönettel. A község első
emberének lenni megtiszteltetés, ugyanakkor végig
kibírni nehéz dió.
Napról-napra a problémák
megoldásán gondolkodni,
közben mosolyogni, ha kell,
még ha az eszem teljesen
máshol is jár, hiszen sok
a megoldásra váró feladat. De mindenkinek, aki
a közösségért dolgozik,
optimistának kellene lennie. „A közösségért hűen
dolgozz, véleményével ne
törődj.” Így volt ez mindig.
Én is főleg azzal foglalkozom, hogyan lehetne elérni
a kitűzött célokat. A kész
dolgok önmagukért beszélnek, s remélem, hogy minden polgárt szolgálnak.
Az én helyzetemben azt

várná az ember, hogy a lakosok is képesek megfogalmazni saját elvárásaikat.
Miért olyan nehéz kérni?
Mivel így is, úgy is fölösleges? Esetleg szégyenkezünk
elismerni azt az egyszerű
tényt, hogy a szeretetre és
az elismerésre vágyunk?
Bátran kijelenthetjük: ez
kínos, ám ha őszinte akarok
lenni, akkor elvárnám, hogy
mosolyogj és mondd azt,
hogy minden, amit teszek,
jó.
Sokan valószínűleg azt
gondolják, hogy már nem
vagyunk gyerekek, hogy
ilyesmit kérjünk. Miközben
az egész évben tett minden
egyes vallomásunk vagy
kérés, vagy köszönet.
Gyakran mutatunk rá, hogy
mit kellene másként tennie a másiknak. Lehetőség
szerint kitalálni kívánságunkat, még hamarább,
hogy eszünkbe juthatna, és

azon nyomban teljesíteni
– főként, ha „olyan érzése
van, hogy a község az ő második családja”. Lehet, hogy
ezek a gondolatok ködösnek
vagy túlságosan képletesnek tűnnek, de megfelelnek
a valóságnak.
Egy éve voltak a választások. A tapasztalt és bevált képviselők nagy része
„szögre akasztotta cipőjét”,
ami valószínűleg nem volt
jó döntés. Hiszen ahogy a
mondás tartja: jól jön az
öreg a háznál…, igaz, én
maradtam.
Önök, tisztelt választók,
új személyeknek adtak bizalmat. Vannak köztük
„öregek” is, ám a képviselői
poszton újak. 32-ből 9 maradt – hogy a legjobbake, azt a választási időszak
végén tudjuk meg. Tapasztalataim alapján azt mondanám, hogy még csak most
„melegedünk be”, illetve a

csapat még nincs összejátszva. Hasonló helyzet ez, mint
amikor az újbort kóstoljuk,
és nem tudjuk még, milyen
bor lesz belőle.
Optimistának kell lennie,
csak így lehet gazdagítani
a községet. Még ha a mai
kommersz világban, ahol
a szeretet, a barátság, a
tisztelet és az erkölcs az
értékrend aljára kerültek, ez
nagyon nehéz lesz. Nehéz a
nagypolitikában, de sajnos,
helyi szinten is.
Mindezek ellenére továbbra is második családomnak tartom szülőfalumat
és lakosait, és remélem, a
képviselő-testület tagjai is
hasonlóan gondolkodnak.
Végezetül engedjék meg,
hogy mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánjak!
Szalay József
polgármester

A Kinológiai Klub nagy sikere:
ezüstérmet szereztünk!
2011. október 28. és 30.
között
került
megrendezésre a helyi futballstadionban a Cacit Kormorán
Cup munkakutya verseny,
és egyúttal a Sport Kinológiai Szövetség 2011. évi
szlovákiai bajnoksága.
A versenyen 19 résztvevő
mutatkozott be Szlovákiából
és Csehországból, nagyon
erős mezőnyt alkotva. Üdvözölhettük az FCI (minden
fajta) és a WUSV (német
juhászkutya) Világbajnokság két résztvevőjét is.
Ezen a jelentős kinológiai
akción mi, a féli Kinológiai
Klub, is képviseltettük magunkat. És sikerült jó eredményt elérnünk!
A Kormorán Cup 2011-en
egyik tagunk, Jana Strasserová fő kutyakiképző Hany
Liqueur német juhászkutya

Jana Strasserová és Hany Liqueur
felvezetés közben (a szerző felvétele)
szukájával, harmadik helyezést ért el, és a Sport Kinológiai Szövetség szlovákiai bajnokságán második
helyezett lett. Ez a verseny

a 2011-es év kinológiai szezonjának kicsúcsosodása
volt Szlovákiában.
Említésre méltó klubunk
tagjainak egyre nagyobb

számú részvétele, akik
az akció szervezésében is
részt vettek a somorjai PO
– VA kinológiai klubbal
együttműködve.
Köszönetünket
fejezzük
ki a féli futballklubnak és
vezetőjének, Nagy Sándornak is, az egész évi kiváló
együttműködésért a futballstadion használatának
ügyében. És nem utolsósorban
a
község
polgármesterének,
Szalay Józsefnek is köszönetet
mondunk egész eddigi féli
működésünk erkölcsi és anyagi támogatásáért.
Minden polgárnak kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánok, és minden jót a
2012-es évre a féli Kinológiai Klub nevében is.
Anton Strasser
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Minden kornak megvan a szépsége...
...bizonyítja a féli nyugdíjasklub tagjainak élete is. Több
mint 160 tagunkkal egy nagy
családot alkotunk, és szeretnénk kellemes, vidám, alkotó
és aktív pillanatokat átélni,
melyeket magunk tervezünk
és valósítunk meg.
A színház szerelmesei minden bizonnyal elégedettek
voltak az új Szlovák Nemzeti
Színház meglátogatásának
csodás élményével, ahol a
Tančiareň és a Vejár című
darabokat néztük meg.
Májusban a szomszédos
Ausztriában megtekintettük
a csodaszép barokk schlosshofi kastélyt. A kiránduláson lenyűgözött minket a
kastély páratlan szépsége,
a nagyszerű idegenvezetés,
a csodálatra méltó teraszos
park, a csodaszép virágkiállítás és a kis állatkert. A falu
idillje ez a kastélyban. Kétszer pihentünk és relaxáltunk
a szomszédos Mosonmagyaróvár termálfürdőjében.
Úrnapjára
gyönyörűen
feldíszítettük az egyik kis
oltárt, de a kedvezőtlen
időjárás miatt a körmenet elmaradt.
Nagyon jól sikerült a gulyáspartink. A jó gulyás melletti összejövetelt Marian
Plavec tette énekével még
kellemesebbé.
Szeptemberben a szakolcai
vásár nyújtott szép élményt
számunkra a hagyományos
finomságokkal és a kitűnő
kulturális programmal. Egész
nap kiváló fúvószenekarok
zenéltek, híres énekesek és
zenekarok léptek fel. Csodálatosak voltak az értékes
műemlékek, templomok és a
felújított főtér a kultúrházzal.
Egyszerűen egy csodaszép
királyi város. Ennek bizonyítéka volt az allegorikus
felvonulás, élén a „királlyal“,
aki átadta a történelmi okiratokat a polgármesternek.
Jó hangulatban, elégedetten, kipihenten és ízletes
kürtőskalácsokkal megpa-

Schlosshof barokk kastélya, az osztrák-szlovák határtól nem messze (a szerző felv.)
kolva érkeztünk haza.
Tisztelettel és szeretettel
ünnepségre hívtuk jubilánsainkat a kultúrházba.
Az ünnepelteket őszinte
örömmel töltötte el iskolás
gyermekeink fellépése. Szalay József polgármester úr is
köszöntötte őket.
A Radosinai Naiv Színház
humoros előadását 16 tagunk
nézte meg.
A „90 perc alatt a Föld
körül“ című műsor széles
körű érdeklődésnek örvend,
klubunkban sokan rajonganak a világhírű operettek és
híres előadóik iránt, teli autóbusszal mentünk.
November 13-a különleges
nap volt a nyugdíjasklubunk
számára, akkor került megrendezésre a „Nem vagyok
egyedül“ című jótékonysági
koncert. Marian Plavec hívott
meg minket, aki kellemes
összejövetelt készített elő számunkra zene és ének mellett
a kultúrházban. És valóban,
senki sem volt egyedül, aki
nagy közösségünk részévé
vált, mert a kultúra, a
művészet, a pihenés, a szóra-

kozás és a találkozók összekötik szíveinket, és feledhetetlen élmények és emlékek
forrásai.
De nemcsak az említett aktivitások tartoznak a prioritásaink közé. Beteg tagjainkról
is gondoskodunk, ők szintén
megérdemlik
figyelmünket és törődésünket. Látogatásunkkal megörvendeztetjük őket, és ajándékot
viszünk nekik gyümölcscsomagok formájában. A rendszeres heti találkozónkon
ismert énektehetségeink is
lehetőséget kapnak.
A klub tevékenysége nem
korlátozódik
csupán
a
pihenéssel kapcsolatos aktivitásokra. Gondoskodunk
a klub területéről, a virágágyásról, a pázsitról és az
épület belsejéről is. A klub-

tagok rendbe hozták a klub
régóta elhanyagolt udvarát,
kiegyenesítették a terepet, és
új füvet vetettek. Köszönöm
mindenkinek, akik kivették
részüket a munkálatokból, és
azóta is hozzájárulnak az udvar tisztán tartásához.
Köszönetemet
fejezem
ki a klub valamennyi aktív és készséges tagjának,
és a községi hivatalnak is
a kiváló támogatásért és
együttműködésért. Köszönet
illeti a szponzorokat is, akik
hozzájárulásukkal segítették
klubunk tevékenységét.
Békés és áldott karácsonyi
ünnepeket kívánunk, és soksok boldogságot az új évben.
Mária Hertelová
a nyugdíjasklub vezetője

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
(Ady Endre:
Kis, karácsonyi ének)
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Választási ígéretek
Eltelt a megbízatási időszak
első éve. Illik jelentést
adni a választóknak az
elért eredményekről. Mit
fejeztünk be abból, amit
ígértünk, amivel megnyertük voksaikat.
Az elején le kell szögeznünk
– s ezt nem kifogásként
teszem –, hogy nem érkeztek meg a községi pénztárba
azok a pénzek, amelyeket
az állam ígért. A Pozsonyi
megye diszkriminálva van
a többiekkel szemben. Nem
kapunk EU-s forrásokat az
iskolaügyre, útjainkra, csatornahálózatunkra stb. Ami
marad, az az ún. községi
központi zónák revitalizációja, a játszóterek, és bizonyos
szociális jellegű programok.
Egyedül a környezetvédelmi tárca Környezetvédelmi
Alapjából „csöppen” valami,
ha harcolunk érte.
Tehát abból gazdálkodj,ami
van, vagy szerezz! A választások előtt csak azt ígértem, amiben hiszek, hogy
megtehető. Az első év
legnagyobb befektetése a
Kis-Duna híd járdájának
elkészítése volt. Nem egész
40 ezer euróba került, saját
költségből építettük, és úgy
programoztuk be, hogy az
építésre a megye által finanszírozott
hídfelújítás
alatt kerüljön sor. A megyei
hivatal 1500 euróval járult
hozzá a járda kiépítéséhez,
amit ezúton is köszönök.
Van egy sikeres projektünk
a környezetvédelmi minisztériumnál – 65 ezer euró
az átemelő egységek rekonstrukciójára. Ezekből 11
van, a rekonstrukció a technológiák cseréjét jelenti. A
munkálatokat 2011 végéi
akarjuk befejezni.
Sajnos a képviselők nem
hagyták jóvá az egészségügyi központ mellé tervezett
bérlakások építését. A projektre már be voltak ígérve
a pénzek. A község tehát 66
500 eurótól esett el, nem beszélve arról, hogy az épület

a féli lakosokat (időseket
vagy fiatalokat) szolgálta
volna. Néhány képviselő
hozzáállása nagy csalódást
okozott számomra. Egy héttel a döntés előtt tartott
munkajellegű tanácskozáson
ugyanis a kilenc képviselőből
nyolcan támogatták, a nyilvános testületi ülésen viszont
öten ellene szavaztak, egy
tartózkodott, három pedig
egyetértett a projekttel.
Évek óta figyelem az
idősebbek
problémáit,
gyakran ők szólítanak meg
ezzel kapcsolatban. Terveim szerint kis alapterületű
lakásokat építettünk volna
az idősebb, egyedülálló
félieknek, mint ahogy a fiatal pároknak. A lakásokhoz
egy nagyobb közösségi terem is tartozott volna, ahol
az idősebbek találkozhattak
volna. Úgy éltek volna itt,
mint a hagyományos bérlakásokban. Ha lett volna
rá igény, ebédet is hozattunk volna oda. De főként
közel lett volna egymáshoz,
többet találkozhattak, beszélgethettek volna. Semmi
esetre sem terveztem ún.
hospice építését, ahol beteg
és immobilis emberek élnek. Ilyen célra egyáltalán
nincs pénze a községnek.
Bizonyított tény, hogy egy
hospice akkor rentábilis, ha
legalább 70 személy lakja.
Falunkban sok egyedülálló
idős személy lakik családi
házakban, amelyeket csak
a nyugdíjból nem tudják
eltartani. Az általunk eltervezett lakásforma éppen
ezért optimális lett volna
számukra. Lehet, hogy túl
korán jöttem ezzel az ötlettel, lehet, hogy a jövőben
felmerül még ez az igény.
Év végéig befejezzük az
egészségügyi
központ
akadálymentesítését, valamint a hídon lévő járda
összekötését a Szenci úttal.
Sok minden, amit az első
évben
megvalósítottunk,
„apróbb” jellegű változás

volt, vagy pedig olyan volt,
amit nem terveztünk előre,
de meg kellett csinálni.
Ezekről általában csak a
polgármester vagy a hivatal
munkatársai és az érintettek
tudnak. Ilyen pl. a kultúrház
és az óvoda kazánjának
cseréje, az egészségügyi
központ kifestése, az alagsor rendszerének javítása
az alapiskolában, az iskola
és óvoda étkezdéjében a
konyhagépek javítása, a
majorházi út javítása, az
óvoda kéményének javítása
és kifestése.
Az említett befektetések
mellett a község pénzügyileg
támogatja a sportklubot, az
iskolai kézilabda szakosztályt, a cserkészeket, a templomi orgona restaurálási
munkálatait, az egyes társadalmi szervezeteket. A tornatermet, amely díjtalanul
szolgálja az iskolát, a focistákat és a kézilabdásokat,
szintén a község tartja fent.
Ma a község úgy működik,
mint egy vállalat. Hiszen
az állam az elmúlt években
egy sor hatáskört ruházott
át a községekre (például az
iskolaügy vagy az ápolási
szolgáltatások terén), mindezt a megfelelő pénzügyi
keret nélkül kell nap mint
nap bebiztosítanunk. Ehhez
mind pénzre van szüksége.
Tisztelt polgárok, a községi
hivatalban mindenki – bízom benne, hogy az összes
képviselő is – azon dolgozik, hogy az önkormányzat
minden téren a polgárok
érdekében
tevékenykedjen. Meg szeretném kérni a lakosokat is, hogy
felelősségteljesen álljanak
hozzá közös dolgainkhoz.
Hiszen csak akkor leszünk
sikeresek,
elégedettek
lakóhelyünkkel, ha minden
polgárnak olyan érzése lesz,
hogy tett valamit a közös
ügyekért.
Szalay József
polgármester

Hivatali
közlemények
Fél község az 511/1992
törvénycikk 23. paragrafusa
értelmében nyilvánosságra hozza azon adósok
listáját, akiknek a múlt év
december 31-ig adó- vagy
más jellegű tartozásuk volt
a községgel szemben.
2012 tavaszi hónapjaiban a
község egy speciális kamera
segítségével leellenőrzi a
csatornahálózatot. Aki
illegálisan
kapcsolódott
a hálózatra, az meg lesz
bírságolva.
Figyelmeztetjük a lakókat,
hogy TILOS kihordani
a háztartási szemetet a
temetőben lévő konténerekbe! A törvénysértés
meg lesznek bírságolva.
Szeretne segíteni a természetnek és legalább részben harcolni szennyezése
ellen? A községi hivatalban
speciális E-box nevű kosarat talál, amelybe a
használt elemeket és a
működésképtelen
kis
elektronikus
berendezéseket lehet dobni,
melyek újrahasznosításra
kerülnek.
Az E-boxba dobhatók: elemek, kis irodai és házi
elektronikai cikkek (az
égők kivételével), pl. számológépek, telefonok, apró
számítógépes alkatrészek,
MP3-lejátszók, vízforralók,
hajszárítók,
elektromos
szerszámok.
Informáljuk a polgárokat,
hogy a szeparált-hulladék
gyűjtőtelep,
melyet a Darutil kft.
üzemeltet Majorházán (a
régi szemétlerakat helyén),
az alábbi napokon van
nyitva:
kedd
8.00 - 16.00
csütörtök 8.00 - 16.00
szombat 8.00 - 16.00.
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A bizottságok tagjai
A féli képviselő-testület által létrehozott
bizottságok a 2010 – 2014 közötti időszakra
Pénzügyi és községi vagyonkezelő bizottság
elnök: Ján Hučko
tagok: Ürge Tamás, Kállay Ottó, Miroslav Fondrk,
Katarína Surmíková, Katarína Hajasová
jegyzőkönyvvezető: Hilda Pudmerická
Építésügyi, területfejlesztési és közlekedésügyi
bizottság
elnök: Mária Grožajová
tagok: Peter Gabčo, Lipka József, Ivor Peťovský,
Kállay János, Oto Šátek, Szalay Róbert, František Fondrk
jegyzőkönyvvezető: Varga Klára
Iskolaügyi és kulturális bizottság
elnök: Lipka József
tagok: Alena Baková, Pomichal Mária, Flaska Anita,
Beata Korpášová, Jana Szetei, Ürge Tamás
jegyzőkönyvvezető és bizottsági tag: Barbora Rigóová
Ifjúsági és sportbizottság
elnök: Nagy Sándor
tagok: Tvarusko László, Nagy Norbert, Méry Máté,
Ásványi György, id. Mózes Gábor
jegyzőkönyvvezető: Gódány Judit
Környezetvédelmi, föld- és vízgazdálkodási,
kereskedelmi és idegenforgalmi bizottság
elnök: Jakóczy László
tagok: Mikóczi József, Kaszonyi Sándor, Valacsay Roman,
ifj. Nagy Sándor, Kiss Pál.
jegyzőkönyvvezető: Cséfalvay Irén
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
elnök: Vitálos Balázs
tagok: Simonics Anna, Farkas Éva, Oľga Füleová,
Szalay Balázs, Juraj Škarba
jegyzőkönyvvezető: Nagy Katalin

Az utcák felosztása
A képviselő-testület egyes tagjai az alábbi utcákért
felelnek a 2010 – 2014 közötti időszakban
Peter Gabčo: Templomsor, Fő utca, Alsó utca, Kissor
Ürge Tamás: Iskola utca, Ibolya utca, Munkás utca,
Május 1. utca
Vitálos Balázs: Új utca, Kertalja utca, Szentháromság
utca, Temetői utca, Madarász
Mária Grožajová: Pozsonyi út, Majorháza, Éberhárdi
út, A majornál utca, Magyari út
Lipka József: Duna u., Tégla utca
Nagy Sándor: Béke utca, Szél utca
Ján Hučko: Malom utca, Tölgyfa utca, Hársfa utca, Fűzfa
utca, Nyárfa utca, Erdei utca, Szenci út
Mikóczi József: Erzsébet utca, Füszög utca, Csütörtöki út
Jakóczy László: Virág utca, Sport utca, Mákósor

Változások
az építési törvényben
2011. szeptember 1-jén hatályba lépett a 262/2011 törvénycikk, mellyel módosul büntetőtörvénykönyv (301/2005-ös
és a 300/2005-ös Tc.). A módosítás új bűntett-típusokat
vezet be, amelyeket szabadságvesztéssel sújt:
Építmény jogtalan megvalósítása 299a §
1. Mindaz, aki építkezési engedély nélkül vagy azt megsértve épít fel épületet vagy részét, miközben nem kis vagy
egyszerű építményről van szó, és ezzel súlyosan megsérti
a telek tulajdonosainak jogait, kétéves szabadságvesztésre
ítélhető.
2. Háromtól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető az
a személy, aki az első pontban foglaltakért el lett ítélve az
elmúlt 24 hónapban.
Hivatalai döntés végrehajtásának akadályoztatása
(348. § 1. pont i betű)
Aki lényeges módon megnehezíti a bíróság vagy más állami szerv döntésének végrehajtását azzal, hogy folytatja
az építkezést,
i) két éves börtönbüntetést kaphat, ha a hatályos döntéssel
ellentétesen cselekszik, miközben nem kis vagy egyszerű
építményről van szó.
Az építési hivatalok a büntetőtörvénykönyv 299a paragrafusa vagy a 348. paragrafus 1. pont i betű szerinti
törvénysértéseket azonnal az illetékes szerveknek, ez esetne
a körzeti rendőrkapitányságnak vagy a járási ügyészségnek
kell, hogy jelentsék.
(Részlet a módszertani útmutatóból,
feldolgozta Szalay József)

A Most-Híd
klubjának első éve
Úgy érzem, sikeres évet
zárunk. Az első sikernek
azt tartom, hogy 2010. augusztusában sikerült létrehoznunk a párt helyi alapszervezetét. Tekintettel arra,
hogy a Most-Híd új párt volt,
a helyhatósági választásokra való felkészülés az idő
rövidsége miatt kemény és
hektikus volt. Az önök szavazatainak köszönhetően
két képviselőnk is van a
testületben.
Következő sikernek a helyi
képviselők és a klubunk
közötti
kommunikációt
nevezném. Nyitottak vagyunk az együttműködésre.
Értékelem, hogy képviselőink meg tudják hallgatni

mások véleményét is. Értem
és tudom, hogy olykor nehéz
döntéseket kell hozniuk, de
biztos, hogy minden egyes
lépésüket meg tudják magyarázni.
A politika mellett klubunk
a társasági események szervezésébe is bekapcsolódott. Támogattuk a gyermeknapot, második évben
rendeztünk
disznóvágó
akciót az Alex pub előtt. A
közeljövőben a nyugdíjasklubot szeretnénk meglátogatni, ahol bizonyos kulturális rendezvények közös
szervezéséről
kívánunk
elbeszélgetni.
Kiss Pál
a helyi klub elnöke
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Jubileumi házassági évfordulók
Tisztelet az időseknek címmel községünk vezetősége
összejövetelt szervezett részünkre a helyi kultúrházban.
Polgármester úr köszöntő beszéde után az iskolások műsora
következett. Folytatódott a „terülj-terülj asztalkám”, melyet meghitt társalgás követetett késő délutánig.
A jelen lévő nyugdíjasok köszönetüket fejezzük ki mindazoknak, akik kivették részüket e felejthetetlen délutánunk
megszervezéséből. E kis versike mindenkihez szól:

Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket
Szeressétek az öregeket
a reszkető kezű ősz apákat
a hajlott hátú jó anyákat
A ráncos és eres kezeket
az elszürkült sápadt szemeket
Én nagyon szépen kérlek titeket
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg deres fejüket
Csókoljátok meg ráncos kezüket
Öleljétek meg az öregeket,
adjatok nekik szeretetet
Szenvedtek ők már eleget
a vigasztalóik ti legyetek
Én nagyon szépen kérlek titeket
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúkba
ne rakjátok őket otthonokba
hallgassátok meg panaszukat
enyhítsétek meg bánatukat
legyen hozzájuk szép szavatok
legyen számukra mosolyotok
Én nagyon szépen kérlek titeket
Szeressétek az öregeket!

A jubilánsok fogadására 2011. november 29-én került sor
a községi hivatal esketőtermében. Gyémántlakodalmat
ünnepeltek Nagy Zoltán és neje, szül. Sághy Mária. Aranylakodalmat ültek Olgyay György és neje, szül. Méry Erzsébet, Mucska János és neje, szül. Árva Etelka, Füle József
és neje, szül. Valéria Šestáková, Tvaruskó István és neje,
szül. Kocsis Margit, Bognár Ferenc és neje szül. Lengyel
Izabella, valamint Mogrovics Ferenc és neje, szül. Sághy
Anna. A gratulánsokhoz a községi hivatal alkalmazottai
ezúton is csatlakoznak.

Ők is sokat küzdöttek értetek
Amíg fölnevelkedtetek
Fáradtak ők is eleget
Hogy ti módosabbak legyetek
Ők is elfogadtak titeket
Mikor az Isten közéjük ültetett
Azért én kérlek titeket
Szeressétek az öregeket!

Kérjük azokat a féli házaspárokat, akik 2012-ben fogják
ünnepelni 60. vagy 50. házassági évfordulójukat, hogy
januárban személyesen vagy telefonon (tel. szám: 45 958
130) jelentkezzenek a községi hivatalban.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek
Ti foglalhatjátok el a helyüket
Mert ti lesztek majd az öregek
S mindazt, amit nekik tettetek
Azt adják nektek a gyerekek
Azért előre intlek titeket
Szeressétek az öregeket!

Szavazás postai úton

Köszönjük!

Az a választópolgár, akinek Szlovákiában van állandó lakhelye, de a parlamenti választások ideje alatt külföldön
fog tartózkodni, postai úton szavazhat.
Az erre vonatkozó kérvényt írásban kell benyújtania
– levélben – az állandó lakhelye szerinti községi hivatalban úgy, hogy az legalább 50 nappal a választások előtt
kézbesítve legyen, tehát 2012. január 12-éig megérkezzen.
Ezután a község 35 napon belül (legkésőbb 2012. február
4-ig) szavazólapot küld a választó által megadott címre,
valamint elküldi a további információkat is.

Ezúton szeretném megköszönni a község vezetésének,
hogy járdát építette ki a község egyik veszélyes pontján
– a Duna utca és a Szenci út, valamint a szövetkezet
útkereszteződésében. Nagyon örülök neki, hogy valaki
szívén viseli a gyalogosok biztonságát is.
Emerencia Hučková, Fél-Doma
Adj Uram boldogságot a Földnek és minden lakójának. Fél
község lakosainak szép karácsonyt és sikeres új évet kíván
a Matica slovenská helyi szervezete
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A kultúrház programja
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

a szlovák alapiskola bálja
Csemadok évzáró gyűlés
a magyar alapiskola bálja
véradás
parlamenti választások
magánrendezvény
magánrendezvény
magánrendezvény
MKP-bál
magánrendezvény
magánrendezvény
Burza
magánrendezvény
véradás
a magyar óvoda bálja

A műsorváltoztatás joga fenntartva!
Év közben várhatóan még bővöl a program.

Szilveszter 2011
Kezdet 19 órától a féli kultúrházban.
A zenét a PIK NIK együttes szolgáltatja.
Belépő: 20 euró
(aperitifet, vacsorát és éjféli káposztalevest tartalmaz).
Jegyek Lipka Józsefnél kaphatók, tel.: 0910 280 306.
A bálból származó bevételből a 2012-es féli gyereknapot
támogatjuk.
BÚEK 2012!

Köszönet a támogatóknak
Köszönjük szponzorainknak:
Termelőszövetkezet (PD) Fél
fy Multitech – Horváth László
fy Prodom - Lapos Tibor
fy Farkas - Farkas Zoltán
Firma ASTIK - Janetta Sticzová
Árvai Ladislav
Bogár Lajos
Igenyes Marek
Kireth Sándor
Póor László és fiai
ifj. Pörsök László
Repáň Ľuboš a Kamila
Surovič Ivan
ifj. Tóth Nándor
Žákovič Viliam
és a község minden társadalmi szervezetének.

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2011. január 1. – 2011. december 11.)
Boldog születésnapot!
90.
Helena Maholányiová
85.
Lajtos Terézia
Kausitz Irén
Cséfalvay Erzsébet
Irena Bihálová
80.
František Krasnohorský
Kovács Ágnes
František Bušinský
Méri Júlia
Razgyel László
Rajna László
Ján Gocman
Tóth Vendel
Baranyovský László
Karácsony Magdolna
Mucska József
Geihoffer Cecília
Barbora Kondéová
Szimeth Etela
Örök hűséget esküdtek:
Július Ďuriš
és Andrea Bothová
Tomáš Minárik
és Andrea Žuborová
Peter Duchoň
és Helena Rožková
Rudolf Galambos
és Beatrix Mózešová
Juraj Kausitz
és Zuzana Poláková
Štefan Trebichalský
és Elena Jazyková
Peter Kalina
és Katarína Mészárosová
Vlastimil Ambrózy
és Katarína Poórová
Ajpek Szabolcs
és Mikóczy Judit
Yuriy Zombor
és Katarína Zemanová
Jakóczy László
és Bošňák Ágnes
Szurdi Péter
és Tücsök Andrea
Arpád Molnár
és Katarína Seňanová
Csenkey Tibor
és Szimeth Veronika
Peter Fodor
és Daniela Ondrejková

Dušan Krempaský
és Jana Kürtösyová
Branislav Čičák
és Michaela Kohútová
Horváth László
és Kausitz Márta
Martin Baľovčík
és Alžbeta Sághyová

Megszülettek:
Dominik Bugár
Filip Debnár
Peter Kysel
Sofia Urbaníková
Viktória Molnárová
Glenvinita Rossmarie
Mowatt
Ivana Rácová
Ema Szabová
Köszikla Viktória
Nagy Szófia
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
Elbúcsúztunk tőlük:
Etela Hučková
Pörsök Mária
Rajna István
Martin Machán
Ladislav Bertók
Alžbeta Zacharová
Rajna Attila
Mikóczi Tibor
Mundi Frigyes
Jozef Čavrčka
Rajna László
Margita Briešková
Mikóczi Vendel
Ásványi Ilona
Mikóczi Mária
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A 2011-es év a féli magyar óvodában
A rendszeres programok,
tevékenységek egy idő után
hagyománnyá válnak. De hogyan, mit és mivel ünnepelnek az óvodások? Minden
ünnepet nálunk nagy várakozás , készülődés előz meg.
Az idei évben is megtartottuk farsangi bálunkat az
óvodában, s részt vettünk
az alapiskolain is. Télűző
farsangkor jelmezbe bújtak az ovisok, s tánccal,
énekkel, jó hangulattal búcsúztatták a telet. A gyerekek és a szülők is jól érezték magukat. Jelmezeiket
a „gyerkőcök” elképzeléseiknek megfelelően választották ki, általában kedvenc
mesehősük, vagy állatuk ihlette őket.
Húsvétkor
a
tavasz
köszöntése mellett a húsvéti hagyományok is megelevenednek a locsolkodás,
tojásfestés képében, melyet
a gyerekek ajándékkészítéssel, versekkel, dalokkal színesítenek.
Hagyománynak
és
egy
mindig kedves és
szívmelengető ünnepnek
tarjuk az Anyák napját,
hiszen e napon az édesanyák
visszakapnak valamit abból a rengeteg szeretetből,
törődésből, amit gyermeküknek adnak. Ez a nap
róluk szól. Kis műsorral
készültunk. Anyák napjára
minden kisgyermek nagy-

obb örömmel készül, titkos
ajándékot készít, verseket
tanul, énekel, s könnyeket
csal édesanyja és nagymamája szemébe. Gyermeknap a pályán – fergeteges
hangulatú nap volt. Sok-sok
játékkal, arcfestéssel kedveskedtek a gyerekeknek,
melynek
következtében
pókemberek,
oroszlánok, macskák, kutyák,
hercegnők, tündérek... vették birtokba a pályát.
Az úszótanfolyam is kedvenc a gyerekek körében,
ahol elsajátitják az úszás
kezdeti elemeit.Gyerekeink
nagyon mozgékonyak, szeretnek táncolni, tornázni,
szerepelni. Ebben az évben
is felléptünk a Duna Menti
Tavasz báb- és szinjátszó
fesztiválon , Dunaszerdahelyen,
népi
gyermekjátékokkal.
A ballagásra június 30án került sor.A gyerekek
nagy izgalmak közepette
várták, hogy bemutathassák műsorukat. A kis
– és középső csoportosok
„köszöntek el” a nagyoktól,
akikre addig felnéztek, s
akik már nem lesznek velük,
hogy segítsék, támogassák, védelmezzek őket a
jövőben. Idén 8 nagycsoportos vett búcsút az óvodai
élet megszokott légkörétől,
második otthonuktól. Apák
napján műsort adtak az ovi-

„Poznaj slovenskú reč”
országos döntő Nyitrán
A 2010/2011-es iskolaévben több diákunk jutott el
különböző tantárgyi versenyekben egészen az országos
szintig. Így volt ez a „Poznaj slovenskú reč“ versennyel
is. 2011.június 9-én Nyitrára utazhatott az országos fordulóra Lisý János, 4.osztályos tanuló (felkészítő tanár
Tóth Valéria) és Farkas Bianka, 8. osztályos tanuló, akinek felkészítő tanára Macsicza Emőke volt. Legnagyobb
örömünkre Lisý János az első kategóriában elnyerte a 3.
helyezést, Farkas Bianka pedig bronz-sávos lett, amiért
nagyon büszkék vagyunk rájuk. Csak így tovább!
Macsicza Emőke magyar–szlovák szakos tanár

sok a kedves vendégeknek
az elmúlt év verseiből,
körjátékaiból,
táncaiból,
megmérettették magukat
különféle versenyjátékokban az apukákkal. Majd egy
évvégi ovibulival búcsúztak.
Megünneplésre kerülnek
a születés- és a névnapok,
ilyenkor játéktortával, gyertyával, gyümölccsel vagy
édességgel vendégeli meg
az ünnepelt a csoporttársait, akik köszöntésképpen
énekelnek, verselnek neki.
Év végén kirándulni voltunk.
Idén a galántai közlekedési
parkban, majd a nagyborsai
állatfarmon jártunk.A gyermeki művelődést szolgálja
a színházlátogatás vagy a
hozzánk érkező fellépők,
amikor élő színészi játékot
vagy bábelőadást nézhetnek
meg a gyerekek. Nálunk járt
Balázs Emese és Mács Katalin: Az aranyszőrű bárány
c. darabbal. Részt vettünk
a Lúdas Matyi c. előadáson
Komáromban.
A 2011/2012-es tanévet
20 gyermekkel kezdtük.
Továbbra is egy osztatlan
vegyes
csoporttal
működünk. Idén is igyekszünk minél több szeretetet,
tudást és nyugodt légkört
biztosítani számukra, hogy
érezzék itt minden értük
van, értük történik. Ebben
az évben is folytatódik a
zenés-mozgásos kör és a

játékos ismerkedés az angol
nyelvvel. Hetente egyszer a
fejlesztőpedagógus, havonta logopédus foglalkozik
a gyermekekkel, péntek
délutánonként pedig zumbáznak.
Mint minden évben, most
is megszervezték a szülők
a szülői bált, melynek
bevételéből játékokat, asztalokat, székeket vásárolnak
a
gyerekeinknek.
Nagyszülők napjára meghívtuk a mamákat, papákat az óvodába, kis
műsorral és ajándékkal
kedveskedtek a gyerekek.
A Mikulás érkezését várják
nagyon, verssel, énekkel
készülnek. A Karácsony
nagy ünnep az óvodában,
a gyerekeket a feldíszített
karácsonyfa fogadja. Karácsonyfadíszeket barkácsolnak, verseket, énekeket
tanulnak,
mézeskalácsot sütnek, ajándékot
készítenek
szülőknek,
testvéreknek. A szülők segítségének, lelkesedésének
köszönhetően
tartalmas,
élménydús és örömteli az
óvodai életünk , amit ezúton
szeretnénk megköszönni és
mindenkinek békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánunk
Méry Irén és
Flaska Anita óvónők

Kassai siker
Nem kis dolog, hogy iskolánkból a 2010/2011-es tanévben
négy diák is eljutott a Szép Magyar Beszéd anyanyelvi
verseny országos fordulójára Kassára: az alsó tagozatról Horváth Edina és Lisý János 4. osztályos tanulók
(felkészítő tanár Tóth Valéria), a felső tagozatról Macsicza Márk és Nagy Szabolcs 9. osztályos tanulók (felkészítő
tanár Šághy Erzsébet). Mindannyian szépen helytálltak, de
a nagy meglepetés az eredmény-, hirdetésen ért bennünket, amikor kiderült, hogy Horváth Edina 1. helyezést ért el
az 1. kategóriában! Gratulálunk a szép eredményhez!
Macsicza Emőke
magyar–szlovák szakos tanár
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Az Ökovilág konferencia 1. évfolyama
Ez év június 6-án a féli alapiskola két 8. osztályos tanulója, Lapos Ilona és Farkas Karin egy tudományos
konferencián vett részt
Pozsonyban. A szakkonferenciát az Európai Líceum
szervezte a pozsonyi farkastoroki Összevont Iskolával karöltve, annak falai
között. A mi iskolánk több
éve a „ Zöld iskola“ cím
viselője, ezért is fontosnak
tartjuk a környezetvédelemmel kapcsolatos összejöveteleken való aktív részvételt.
A szakkonferencián három
érdekes előadás hangzott el.
Krascsenits Zoltán mérnök,
a Duna utcai gimnázium
kémiatanára a rádioaktivitásról tartott egy részletes
összefoglalót, kitérve annak
diagnosztikai és gyógyító
hatásaira és felhasználására.
Mindennapi
életünket
érintette Bartal Miklós
kémikus előadása „A xenobiotikumok támadása„ cím-

mel. Bemutató előadásában
összefoglalta az ember
által naponta fogyasztott
élelmiszerekben
- főleg
italokban - jelenlévő idegen anyagok káros hatásait,
utalt saját méréseire, melyeket vízmintákban végzett.
Dr. Peter Potasch jogász „Az
emberiség fatális tévedései„
címmel azokról az utólag
környezeti
katasztrófát
okozó nem honos élőlények
– állatok, növények – helyi
meghonosításáról
szólt,
melyek túl nagy méretű elszaporodása következtében
hatalmas környezeti veszélyek keletkeztek a múltban.
Felvételen bemutatta a világ
leghosszabb falát, melyet
Ausztráliában húztak fel a
túlságosan elszaporodott
nyulak elleni védekezés
céljából.
A konferencia szünetében
Bartal Miklós mint házigazda büszkén mutatta meg
nekünk az iskola három

laboratóriumát, melyekben
rend és tisztaság honolt.
Az ebédszünet után izgatottan vártuk a diákok által
készített
prezentációkat,
hiszen a mi két diákunk
is bemutató előadással
készült. Kiderült, hogy
csak két iskola jelentkezett
be ebbe a programpontba.
Egy pozsonyi-károlyfalvai
alapiskola diákja azt ismertette velünk, hogyan
sikerült a betondzsungelben levő iskola környezetét
zöldebbé tenniük. Lányaink „A látszat csal“ című
munkával mutatkoztak be
ezen a nemzetközi szakkonferencián. Előadásuk arra
a megfigyelésünkre épült,
melyet a hagyományos fakeretes ablakok műanyag
ablakokra való lecserésére
után észleltünk. Gyakoribbá vált, hogy környezetünk
madárkái nekiütődve az ablakoknak, belső sérüléseik
miatt elpusztultak. Rájöt-

tünk, hogy a plasztablakok
hűebben tükrözik vissza
a környező fák képét, a
madarakat ez megtéveszti, s e látszat csapdájába
esnek. Iskolánk tanulói
ezután színes csíkokat, ragadozó madársziluetteket
készítettek, s ezeket felraktuk a visszatükröződő ablaküvegekre. Prezentációnk
sok fényképet is tartalmazott: bemutatta, hogy
az üvegpaloták, sztrádák
védőfalainak felületei is
tartalmaznak ilyen madársziluetteket. Ezeket már a
kereskedelemben is forgalmazzák.
Ilona és Karin előadása
nagy tetszést aratott. Az
előadókat
emléklappal
jutalmazták. Elhatároztuk,
hogy jövőre ismét eljövünk
a 2. environmentális „Ekosvet-Ökovilág“ konferenciára.
Csáky Erzsébet
a féli AI kémiatanára

Hogyan ízlik az iskolakonyha főztje
Az iskolai étkezés a gyermekek, a tanulók és az iskolai
dolgozók közös étkezése. Az
intézmény működtetője a
község. Az iskolai étkezdékben az ételek az előre összeállított étlap alapján készülnek. Iskolai étkezdénkbe
naponta 224-en járnak
étkezni, abból 187 gyermek
a két iskolából, 29 iskolai
dolgozó és 8 nyugdíjas.
Az iskolai étkezde vezetője
irányítása
alá
tartozik
az óvodai étkezde is. Az
óvodában 14 felnőtt és
104 gyermek van, ebből 18
gyermek a vőki óvodából.
A konyha és az étkezde
felújításának keretén belül
az elmúlt évben az ablakokat műanyag ablakokra
cserélték, és új bejárati
ajtó került a konyhába és

az étkezdébe. A konyhába
új asztalok és székek is
kerültek. Mindkét iskola
szülői tanácsa is támogatta a felújítást: szép székpárnákat vettek. Sajnos a
gyerekek nem becsülik ezt,
ledobálják őket a földre....
A polgármester úr szponzori támogatásából két új
elszívót vettünk a konyhába,
melyeket teljes mértékben
kihasználunk a főzésnél.
Nagyra értékeljük az új mosogatógépet, főleg az ebédek
kiadása alatt használjuk.
Ami az iskolai étkezdénkben készített ételeket illeti, a
szülők nem elégedettek. Állítólag csupa zsíros, kirántott ételt és rántott leveseket főzünk. Ezzel a nézettel
az általános iskola tanítónői
és nevelőnői nem értenek

egyet. A szülők nem kevés
pénzt fizetnek ki a gyerekek
ebédjéért, de sok esetben
teljesen fölöslegesen. Mindegy, hogy húst vagy aranygaluskát kínálunk nekik, a
gyerekeknek nem ízlik az
ebéd. Inkább abban van a
hiba, hogy jobban ízlenek
nekik a nyalánkságok, mint
a meleg ebéd, főleg amióta
megnyílt a pizzéria és a
palacsintázó. Ha a tanuló
egy egész csomag chipset
megeszik az ebéd előtt, nem
csoda, ha az iskolai ebéd íztelennek tűnik neki. Az étlapot az előírt normák szerint
állítjuk össze. Nap mint nap
kizárólag friss zöldségből
főzünk.
Az
étrendben
helyet kapnak a baromfik,
a halak és a friss zöldségsaláták. Kiegészítőként a

gyerekek naponta háromszor kapnak gyümölcsöt
és tejterméket – joghurtot,
melyet aztán gyakran az
iskola egész területén szétdobálnak.
Csatlakoztunk
az Iskolai gyümölcs című
kezdeményezéshez is – a
tanulók hetente kapnak almalevet és almákat.
E cikkel arról szerettük
volna informálni önöket,
hogy milyen jól szervezett
együttműködés szükséges
az étkezde problémamentes
működéséhez. Végül pedig
szeretnénk hangsúlyozni,
hogy nem minden nálunk
étkező válogatós, sokan
vannak, akik örömmel járnak hozzánk ebédelni.
A féli iskolai és óvodai
étkezde vezetője és dolgozói
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A kulturális bizottság tevékenysége
Az iskolaügyi és kulturális
bizottság 2011-ben régi-új
összetételben
működött.
Főként az iskolaügy és a
kultúra fejlődését igyekeztünk támogatni a községben.
Az összeszokott csapat az
összes, már hagyományosan
ismétlődő eseményt megszervezte. Új akciókat is
bevezettünk, melyek a
jó ötletnek és a polgárok
nagyszámú érdeklődésének
köszönhetően
bizonyára
az évente megrendezésre
kerülő események számát
gyarapítják Félben. Az események naptárából csak a
legsikeresebbeket szeretném kiemelni.
A
farsangi
időszakot
már hagyományosan a
nagybőgőtemetéssel zárjuk
le. A farsang utolsó napján a féli nyugdíjasklubbal együttműködve először
nagyszabású
maszkabált
rendezünk a gyerekeknek,
este pedig farsangi mulatságot, vidám, merész
és nem mindennapi álarcokkal a felnőttek számára.
Ez a mulatság éjfélkor ér
véget, nagy siratással az
elhunyt nagybőgő, és a mulatság és a vidámság véget
ért időszaka felett.
Új akció volt a májusfaállítással
egybekötött
Gyermekek a szülőknek,

szülők a gyermekeknek
rendezvény. A gyerekek
különböző
tárgyakat
készítettek az iskolákban,
melyeket a szülők megvettek, és így támogatták az
egyes iskolákat. Ennek két
célja volt: a gyerekek és
tanítónőik megmutathatták
ügyességüket, valamint az
iskolák anyagi támogatása.
A gyerekek által készített
tárgyak ötletesek, színesek,
praktikusak vagy díszként
szolgáló tárgyak voltak.
Elkészítésükhöz
vásárolt
és hulladékanyagot is felhasználtak. Mindent saját
kezűleg készítettek, és ez

volt rajtuk a legértékesebb.
A bizottság új módot
választott az édesanyák
köszöntésére Anyák napján. Az édesanyák és a
nagymamák iránti hálát és
tiszteletet a gyermekek irodalmi zenés műsorával fejeztük ki a helyi rádióban.
Az év legnagyobb és legsikeresebb akciója a gyermeknapi ünnepség. Ezt
az eseményt a bizottság a
sport- és ifjúsági bizottsággal együttműködve szervezte meg. Az idei nagyszabású
ünnepségről külön cikkben
számolunk be.
A féli gyermekek ügyességét

az adventikoszorú-készítésben már jól ismerjük az
elmúlt évekből. A hagyományos karácsonyi vásáron
mutatták be ezt nekünk,
melyet az iskolákban rendeztek meg. Idén a bizottság
a tanintézményekkel együtt
a karácsonnyal kapcsolatos
tárgyak árusítását advent 1.
vasárnapján rendezte meg a
kultúrház előtt, s így elindította a karácsonyi vásárok
új hagyományát Félben.
Az iskolák standjai már
reggeltől roskadoztak a sok
karácsonyi portéka alatt.
Az adventi koszorúkat a
plébános úr szentelte meg.
Délután az egyes iskolák
standjai már a karácsonyi
finomságoktól és a karácsonyi puncstól illatoztak.
Úgy, mint az előző években,
idén is eljött a Mikulás, és
a karácsonyfa fényei is kigyúltak.
Az iskolaügyi és kulturális bizottság valamennyi
tagjának köszönöm az egész
évi aktivitásukat és áldozatos munkájukat.
Tisztelt polgárok, a bizottság nevében örömteli
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok
önöknek.

A Gyermekek a szülőknek, szülők a gyerekeknek
rendezvény (a szerző felvétele)

Lipka József
a bizottság elnöke

Természetbe költözött az iskola
2011 június 13-án elindultunk Donovaly-ra a természetiskolába. Az út rettenetesen hosszú volt, de
ennek ellenére nagyon
vidáman és felhőtlenül telt.
Miután megérkeztünk, megpillantottuk a szálláshelyünket: kívülről kísértetiesnek
tűnt a többi modern, újonnan épített hotel között.
Miután beköltöztünk egyhetes otthonunkba és kipakoltunk, mindjárt rövid
túrára indultunk.

Megnéztük a híres síparadicsomot, majd rábukkantunk
egy pici játszótérre, ahol végre
kitombolhattuk magunkat. A
fiúkat leginkább a bobpálya
ragadta meg, legszívesebben az összes ott versenyzett
volna. Másnap felvonózni indultunk, de a hirtelen jött eső
megakadályozott bennünket
tervünk megvalósításában.
Nem csüggedtünk, mert így
egy kellemes mesedélután
várt ránk.
Az esték voltak a legrosszab-

bak, mert akkor uralkodott el rajtunk a honvágy.
Sokan, köztük én is pityeregtünk, de a tanító nénik
nem hagyták, hogy elkeseredjünk. Rengeteg szórakoztató dolgot kitaláltak
és a sírás helyett mosolyt
csaltak az arcunkra.
Sok érdekes program volt:
felvonóztunk – ami picit
félelmetes volt,megnéztünk
egy falut, ahol összesen két
család lakik. Legjobban a
csapatjátékokat szerettük,

ott is a kincskeresés változatot.
Szinte szomorúan indultunk haza. Pedig útközben
még megálltunk a bajmóci
várban, ahol a Csizmás
Kandúr meséjét játszották
el nekünk. Késő délután
értünk az iskola elé, ahol
szüleink már türelmetlenül
vártak. Nagyon fantasztikus
és jó élményt adott ez a természetiskola, soha nem
felejtem el!
a magyar AI diákjai

13
A féli vadásztársulat életéből
A féli székhelyű Barátság
vadászszövetségnek 33 tagja van. Van köztünk egy női
vadász is, a többi különböző
korú férfi.
A vadászszövetség védelmezi és kiáll tagjainak jogai
mellett a vadászati jog
gyakorlása, a természetés környezetvédelem és a
vadászattal kapcsolatos más
tevékenységek terén. Tagjai
fontos feladatot töltenek be
a vad és az állatvilág génállományának – mint hazánk
természeti gazdagságának
– megőrzése, gyarapítása,
védelme és optimális kihasználása terén. Igyekszünk megőrizni a hagyományokat és a vadászat
kulturális értékeit, mint az
elődök örökségét. Minden
vadász viselkedésében megmutatkozik a vadászetika.
A vadászszövetség nemcsak
a tagok, hanem minden lakos számára van. Évente
kétszer
lövészversenyt
szervezünk, májusban a
nyilvánosság,
szeptemberben pedig a szövetség
tagjainak részére. A lövészversenyeken
ételt-italt
kínálunk – őzgulyást az
elejtett vadból, cigánypecsenyét és sült halat, hogy
a nyilvánosság is megkóstolhassa vadászkörzetünk
vadjainak húsát. Szívélye-

sen invitáljuk azokat, akik
még sohasem láttak lövészversenyt, és azokat is, akik
évről évre eljönnek közénk,
a következő alkalomra
2012. május 19-én. A másik
lövészverseny, szeptemberben, a szövetség tagjai és
ismerőseik számára van,
hogy megőrizzék a hagyományokat, és erősödjenek a
baráti kötelékek.
A
vad
populációjától
függően körülbelül évente
ötször, a téli hónapokban
(november,
december,
január) közös vadászatokat

rendezünk, melyeken az
összes tag részt vesz, valamint meghívott vendégeik,
de a hajtók is, akik látni
szeretnék a vadászatot,
és megélni annak valódi
hangulatát. A múltban a
vadászok pálinkával és jó
kolbászkával tették kellemesebbé a vadászatokat,
de ma már felhagytak ezzel a hagyománnyal, mert a
törvény nem teszi lehetővé.
A szabályok és az elvek szigorúak, de főleg a biztonság
miatt be kell tartanunk őket.
Minden vadászat után van

Vége a vadászatnak (Lýdia Korecká felvétele)

még egy ún. utolsó kör, ami
azt jelenti, hogy a vadászat
minden résztvevője ízletes
vacsorára hivatalos az étterembe. Ott kellemesen elszórakozhat tagjaink körében, és bepótolhatja azt,
amit a törvény a vadászat
alatt nem tesz lehetővé.
A vadászidényt hagyományosan februárban zárjuk az évi gyűléssel. Ekkor
fogadjuk el a következő évi
tervet, új tagok és jelöltek
felvételéről
szavazunk.
Azokat a tagokat, akik
első alkalommal ejtettek
vadat (őzet vagy fácánt),
„vadásszá
avatjuk“.
A
hagyomány
szellemében
Szent Diana (a vadászok
védőszentje) nevében az elnök pálcával szimbolikusan
megveri őket, hogy legyen
mire emlékezniük.
A vadászok az év folyamán
sem lustálkodnak. Brigádokon vesznek részt, tisztítják és javítják az etetőket,
a téli hónapokban etetik a
vadat, szemetet szednek,
facsemetéket ültetnek ki,
és törődnek a vadászkörzet
életkörnyezetével nemcsak
a vad miatt, hanem saját
maguk és a környező falvak
többi lakosáért is – hogy
mindannyiunk élete szebb
legyen.
Dömötör Ervin

Nosztalgia...
Az őszi időszakkal együtt
jár a nosztalgia, akár tetszik
nekünk, akár nem. Amikor
az újságba szánt cikk témáján
gondolkoztam, eszembe jutott mindaz, amiről eddig írtunk.
Általában az óvoda a gyermekekkel és a szülőkkel kapcsolatos aktivitásairól volt
szó. Nem kevés ilyen volt. Az
óvónőknél soha nem hiányzott a gyerekekkel való munka
iránti lelkesedés. Ez most is
így van, bár nehéz időszakot
élünk át. Munkánkat a múlt-

ban jobban értékelték, most a
tanító megbecsülése lecsökkent. Először az iskolaügyi
igazgatóság szakalkalmazottai alá tartoztunk, később az
iskolaügy alá. Most nem tartozunk semmilyen iskolaügyi
hivatal alá, mely kvalifikált
módon segítene a problémák
megoldásában, s mely jobban
megértene minket.
Kár. Ezért hát a nosztalgia... A siránkozás nem
segít, tovább kell menni,
lehetőségeket,megoldásokat
keresni... Nagyra értékelem

az
együttműködést
a
szülőkkel és azokkal az emberekkel, akik készek segíteni
az óvodánknak. Köszönjük.
Köszönet az összes szponzornak is, akik hozzájárultak az óvoda termeinek
szépítéséhez és javításához.
De úgy gondoljuk, hogy ennek nem csak ily módon kellene működnie. Sok mindent
kellene felújítani, és nemcsak
azért, hogy szép és ízléses
legyen, hanem azért is, hogy
betartsuk az egészségügyi és
higiénai kritériumokat.

Sok lelkesedést kívánok az
óvónőknek a munkához, és
azt, hogy legalább a napocska küldjön nekünk erőt sugaraival, melyre mindennapi
munkánkhoz szükségünk
van.
Ha segíteni szeretnének az
óvodánknak, ezt megtehetik adójuk 2%-ának felajánlásával a féli szlovák óvoda
mellett működő polgári
társulás javára a következő
évben. Előre is köszönjük.
Beata Korpášová,
az óvoda igazgatónője
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Egy élhetőbb környezetért
Az eltelt egy évben a
környezetvédelmi bizottság négyszer ülésezett. Az
alakuló ülésen február 22-én
lefektettük és megismertettük a bizottság hatásköreit,
ezek a következők:
1) A bizottság kidolgozza:
a) Fél község községi rendeletének (VZN) aktualizációját a következő
területeken:
- a környezet védelme a
községben
- a szemét gyűjtése,
szeparálása és likvidálása
- állattartás, állattenyésztés
- az erdők, a talaj a vizek és
földalatti vizek védelme
a
légszennyeződés
csökkentése, minimalizálása
- az üzletek működése és
árusítás a község területén.
b) javaslatok a csatornázás
és a tisztítóállomások jobb
működésére
c) javaslatok a szemét
gyűjtésének, szeparálásának
és
likvidálásának
tökéletesebbé tételére
d)
javaslatok
a
falu
környezetvédelmi
problémáinak és az ezzel
összefüggő gondok orvoslására
e) információs anyagok a
polgárok részére a szemét
gyűjtésével, szeparálásával
és
megsemmisítésével
(likvidálásával) illetve komposztálásával kapcsolatban.
2) A bizottság felügyeli:
- az a pontban feltüntetett
rendelet (VZN) betartását
- a tűzvédelmi előírások
betartását az összes falu
területén működő szervezet
és cég részéről
- a fák és bokrok kivágására
hozott rendeletek, törvények
betartását
- a csatornarendszer és a tisztítóállomások működését
- a környezetvédelemre
vonatkozó előírások, rendeletek
és
törvények

betartását
minden
állampolgár és jogi személy
részéről.
3) Hozzászól és orvosolja
azokat az ügyeket, amelyekkel
a polgárok fordulnak a bizottsághoz, és amelyek összefüggnek a környezetvédelemmel, az erdő és vízgazdasággal illetve a kereskedelemmel
a község területén.
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a bizottság tagjainak: Kaszonyi
Sándornak, Mikóczi Józsefnek, ifj. Nagy Sándornak,
Valacsay Romannak, Kiss
Pálnak és jegyzőnknek Cséfalvay Irénkének hogy hozzászólásaikkal és ötleteikkel
gazdagították munkánkat.
Tudom, ilyenkor az elszámolás következik. Az
olvasóban talán jogosan
merül fel a kérdés hogy vajh
nem lehetne-e ezt a munkát
következetesebben és jobban tenni? Hiszen láthatjuk
azokat a problémákat, amelyek a bizottság hatáskörébe
tartoznak: szemétlerakatok
felszámolása, kóbor kutyák
elfogása és tulajdonosaik
bírságolása, a szemét hathatósabb szeparálása és
a környezetvédelmi tudat
fontosságának megértése,
előtérbe helyezése. Eredményeink talán részlegesek
és elhiszem azt is hogy nem
elég egy rendeletben lefektetni a különféle bírságokat,
ha ezt nem tudjuk a község
polgáraival betartatni. Szóval
ez a munka nehéz és minden
polgáron áll, hogy hogyan
védi a környezetét, hogy fel
mer-e szólalni ha látja ki és
hová hordja el a szemetet, ha
látja kinek a kutyája veszélyezteti a gyerekek épségét.
Mindazonáltal
azt
kell
mondjam, van két sikeres
rendezvény is a bizottság
munkája mögött. Az első a
község nagytakarítása volt
április folyamán s talán

mindnekinek kapóra is jött,
hogy a húsvéti ünnepek előtt
rendbe tegye a háza előtti
járdát, területet illetve megszabaduljon az építkezési
törmelékektől és különféle
szeméttől. Itt meg kell mondjam, minden egyes képviselő
is kivette a részét a munkából
és a helyi szövetkezetnek
köszönhetően el is lett
hordva nem egy konténer
szemét a község különböző
részeiről.
A második pedig az iskola
jóvoltából a „Föld napja“ alkalmából rendezett
nagytakarítás a Kis-Duna
mentén illetve a község
parkjában a játszótérnél.
Azt hiszem, a több száz kilogramm összegyűjtött hulladék magáért beszél és a
szlovák és magyar tannyelvű
alapiskola
diákjai
alaposan kivették a részüket a
munkából. Érdemük nem
csak az volt hogy jó érzéssel
térhettek haza, illetve hogy
tettek valamit a környezetük

védelmében, hanem a bizottság és a községi hivatal
jóvoltából kaptak egy kis
frissítőt éscsokoládét is.
Ha mérlegre teszem mindezt az egy év alatt megvalósíthatóval, nem sok, de
nem is kevés. Bízom abban
hogy a bizottság működése
ennél csak jobb lesz és hogy
hathatósan tudunk majd
együtt működni a község
minden egyes polgárával.
Mert a környezetünkért
ahol élünk mi magunk
vagyunk felelősek és a
szeméthegyek és a folyóinkba, talajvizeinkbe szivárgott
szennyeződések nemcsak
minket fognak majd bántani, hanem az elkövetkező
generációkat is.
Terveink és feladataink
vannak, nem is kevés. Adjon az Isten elég kitartást
és jó ötleteket hogy meg is
valósíthassuk azokat!
Jakóczy László
a környezetvéd. biz. elnöke

Egy éjszaka az iskolaudvaron
Egy nyári délután, az iskolaszünet előtt, az iskolaudvar sátortáborrá változott. A szülők
különböző színű és nagyságú
sátorokat állítottak fel, mivel
a lehető legszórakoztatóbb
éjszakát
készültünk
az
iskolaudvaron tölteni.
A
meglepetések
pedig
elkezdődtek! Az ennivalóról
volt diákjaink gondoskodtak, aki ma már felnőtt férfiak – ez volt a legjobb gulyás.
Diákjaink fociztak az ificsapattal, és – hiszik vagy sem
– győztek. Amikor beesteledett, újabb meglepetéseket
kerestünk.
Különféle
akadályokat másztunk meg,
nyomokat kerestünk, hogy
végül megleljük az áhított
kincset.
És ez még nem volt mind-

en! Este az iskolaudvar
nyári mozivá változott,
egyenesen a tornateremre
vetítettük a meséket. A
szép nap után lefeküdtünk
a színes sátorokba, és egy
idő után a boldog gyerekek
szuszogásával volt tele az
éjszaka.
A napos reggelre az illatos
kalácsok, a meleg tea és természetesen a vidám zene
ébresztett minket. Szép este
volt, tele meglepetésekkel,
melyet egy vidám reggellel
fejeztünk be.
Ám a szép is egyszer véget
ér. Összeraktuk a sátorokat,
s boldogan és vidáman elindultunk hazafelé.
Ľubica Schulzová
a napközi otthon nevelője
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Labdarúgóink
őszi eredményei
Felnőttcsapat (A-csapat)
1. Inter Bratislava
13 8
2. Tomášov		
13 6
3. Vrakuňa 		
13 6
4. Devínska Nová Ves 13 7
5. Kalinkovo		
13 6
6. Čunovo		
13 5
7. Rusovce		
13 5
8. Hrubý Šúr		
13 5
9. Most pri Bratislave 13 4
10. Vajnory		
13 5
11. FK BCT		
13 3
12. ŠK Danubia		
13 4
13. Malinovo		
13 3
14. Jarovce		
13 2

5 0 31:8 29
5 2 19:11 23
5 2 16:14 23
1 5 29:14 22
3 4 26:14 21
5 3 17:13 20
3 5 19:18 18
2 6 25:25 18
5 4 26:25 17
2 6 29:32 17
4 6 17:22 13
1 8 22:41 13
0 10 15:32 9
2 9 19:41 8

Ificsapat
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

Serdülőcsapat
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

A féli fociklub vezetősége minden egyes
szurkolónknak és féli lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Nagy változások után
remek eredmények
Nagy örömömre szolgál, ha
elkezdte olvasni a cikket,
mivel ez azt jelenti, hogy
érdeklődik a féli fociklub
iránt.
Az elmúlt szezon lezártával
nagy változásokra került
sor az A-csapatban. Szinte az egész csapat ki lett
cserélve, új edző érkezett. A
szezon felét magunk mögött
hagytuk, és bizonyos jövésmenés után a keret stabilizálódott, a csapat egyre
jobb formába lendült. Az
eredmények önmagukért
beszélnek. A nehéz és rossz
kezdet után kimagasló
finis következett, aminek
köszönhetően a 2. helyen
telelünk. Az első helytől
csak hat pont választ el bennünket. Azt várjuk, hogy a
színvonalas téli felkészülés
után tavasszal stabil teljesítmény nyújt a csapat, megörvendeztetve szurkolóit.
Már több éve sikeres ificsapatunk is, amely a III.
ligában játszik és sikeresen
képviseli községünket.
Serdülőcsapatunk már negyedik éve játszik együtt, most
mutatkozik meg, milyen erős
kollektíváról van szó. Míg az
elmúlt években a tabella alsó
részében voltunk, idén nagyon jó szezonunk van. Ha
nem szórakoztuk volna el a
Miloslavov elleni meccset, az
első helyen telelhetnénk.
Idén alapítottuk meg legfiatalabb csapatunkat, az
ún. kezdő serdülőcsapatot.
Az edzők gondoskodásának
és a jó szülői nevelésnek
köszönhetően ezek az ügyes
fiúk lehetnek a féli foci
jövője. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek,

hogy segítséget nyújtanak
az idegenbeli meccsekre
való utazáskor.
A községben egyéb focicsapatok is vannak, amelyek
hobbiként űzik a sportágat. Ezek egyike a női csapat Chilli paprikák néven.
A további csapatok: a féli
öregfiúk csapata, valamint
a Norton boys. Nekik szeretném megköszönni azt a
segítséget, melyet a klubnak nyújtanak brigádmunka, illetve a társasági akciók
megszervezése folyamán.
A klub nevében meg szeretném szólítani a szülőket és
gyerekeiket is. Évről évre
csökken az aktív focisták
száma. Tudom, hogy modern világunkban egyszerűbb a számítógép előtt ülni,
de a gyerekeknek mozgásra,
tehát sportolásra van szükségük. Ezért szeretném
együttműködésüket kérni.
Higgyék el, amíg a gyerekek
a pályán vannak, semmi
rosszat nem csinálnak, épp
ellenkezőleg,
felügyelet
alatt vannak.
Nonprofit szervezet vagyunk, melyet községi forrásokból támogatnak – ez
nem kevés, de sajnos nem
is elégséges. Ugyanakkor
mindent megteszünk azért,
hogy a szurkolóknak és
polgártársainknak kellemesebbé tegyük a vasárnap
délutánokat. Reméljük, támogatni fogják csapatainkat, várjuk önöket!
A fociklub nevében kívánok
örömteli karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Lipka József
az ŠK Tomášov titkára

Fél község hírlevele
Megjelenik negyedévente, mint a Féli Községi Hivatal kiadványa, Szalay József polgármester vezetése alatt.
Szerkesztőbizottság: Lýdia Korecká, Lipka József, Mózes Szabolcs, Barbora Rigóová.
Szerkesztés: Lýdia Korecká, Mózes Szabolcs. Tördelés és grafikai utómunka: Mózes Szabolcs. Nyomta: Kasico rt. Pozsony.
Az írások szerkesztésének, rövidítésének jogát fenntartjuk! Példányszám: 850.
Kapcsolat: Obecný úrad Tomášov, ul. 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov. E-mail: tomasov@tomasov.sk. A kiadvány ingyenes.
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Aktívan s derülátással
élni és dolgozni
A féli Testi Fogyatékosok
Szövetsége (TFSZ) Alapszervezetének 74 mozgássérült tagja van. A 2011es évet kultúrával kezdtük,
színházi előadáson vettünk részt januárban, februárban és márciusban is.
Áprilisban autóbusz-kirándulást szerveztünk a köpcsényi (Kittsee) csokoládégyárba, Ausztriába. Miután
a cég képviselője szívélyes
fogadtatásban részesített
minket, megnéztünk egy
filmet a csokoládégyár
alapítójának életéről és a
csokoládé gyártási módjának történelméről. Ezután
átmentünk a cég üzletébe,
ahol az édességeket kóstolgatva alaposan belakmároztunk, és jó nagy bevásárlást végeztünk. Látniuk
kellett volna azokat az édes
mosolyokat!
Májusban
Győrbe szerveztünk kirándulást, egy órácskát töltöttünk a piacon, de célunk a
termálfürdő volt. Jól sikerült, pihentető nap volt.
Május
elején
az
Önkéntesség Európai Éve
2011
alkalmából
„Élni
annyi, mint alkotni“ címmel
Csölösztőn megrendezték a
Fogyatékosok Nemzetközi
Napját. Az ünnepség megrendezésében Špalek és Bohuslavová asszonyok vettek
részt. Az Alapszervezet ünnepélyes gálaestjén fellépett
Marian Plavec – újságíró,
hangszerkészítő és művész
egy személyben, aki szlovákiai népi hangszereket
mutatott be, és a somorjai
Mayer József – a budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia
diákja.
Az évek múlásával együtt
jár a fizikai erőnlét és a
teljesítőképesség csökkenése.
Ezért a sportnap sokak kedvenc napjává vált, melynek
mindenki örül. Ez évben augusztus 26-án volt. Az idő

A TFSZ féli alapszervezete tagjainak
tavalyi találkozója (a szerző felvétele)
szép volt, a hőmérséklet szinte trópusi, de sportolóinkat
ez nem riasztotta vissza.
Négy sportágban versenyeztek: nyíldobálás, labdadobás
vödörbe, kapura rúgás futball-labdával és célba dobás pléhdobozra. Egyórás
vetélkedés után a játékok
befejeződtek, a szerzett
pontokat összeszámolták,
és a három legmagasabb
pontszámot elért versenyző
díjat kapott. A verseny után
kitűnő gulyást szolgáltak fel,
melyet a Margitka Bohuslavová által vezetett összeszokott csapat főzött.
2011. szeptember 11-én
a körmöcbányai Toliar
rekreációs
központban
megrendezték
a
TFSZ
Országos
Tanácsának
ülését, melyen az alapszervezetek elnökei és tagjai
is részt vettek a 2012-ben
esedékes TFSZ kongreszszusa okán. Az ülésen részt
vett Miklós János, az EB
elnöke is. Október 9-én 22
tagunk részt vett a TFSZ
„A szív művészei“című XV.
jótékonysági koncertjén. Jubilánsainkról sem feledkeztünk meg – a nyolcvanéves
Kovács Ágnesről és Baranyovský Lászlóról. Egész
évben gondoztuk a háromszög alakú virágágyást, és

jutalmul gyönyörködhettünk a csodaszépen virágzó
begóniákban, büdöskékben
és paprikavirágokban.
Mi várt még ránk? Egy
kedves találkozás Marián
Plavec népi gitárossal, aki
honorárium igénye nélkül
népzenei estet tartott „Nem
vagyok egyedül“ címmel. A
koncert bevételét a TFSZ
Alapszervezete a nyugdíjasklubnak ajánlotta fel.
2011. november 25-től
december 2-ig Dominika
Šemberová édesanyjával,
Janával együtt egy rekondíciós-rehabilitációs
kezelésen vett részt a testi
fogyatékosok
számára
Párkányban. A községi hivatallal és a nyugdíjasklubbal együttműködve adventi
koszorút készítettünk a
Szent Miklós-szobor köré.
December 1-jén egynapos

kiránduláson vettünk részt,
Ausztriában voltunk a karácsonyi vásáron. Karácsonyi
ünnepi összejövetelünkön
decemberben egy pillanatra megálltunk az egész évi
hajszában, és időt szakítottunk a beszélgetésre.
Minden akciónkra eljött,
és köszöntött minket a
falu polgármestere, Szalay
József, aki értékelte a testi
fogyatékosok szervezetének
aktív munkáját. Köszönjük!
Előre is köszönetünket fejezzük ki azoknak a jó embereknek, akiknek nem
közömbös testi fogyatékos polgártársaik élete, és
adójuk 2 %-át felajánlják
szervezetünknek.
Nem
kell sok szó ahhoz, hogy
másoknak segítsünk. Elég
egy kis akarat és megértés. Minden akció mögött
Tanácsunk elkötelezett tagjainak többórás önkéntes
munkája rejlik – élükön az
elnöknővel –, úgyszintén
az Ellenőrző Bizottság tagjainak munkája és a többi tag munkája, akiknek
köszönetünket fejezzük ki,
és jó egészséget, kitartást
és alkotó energiát kívánunk
nekik a további évekre.
Minden polgárnak kellemes és békés karácsonyi
ünnepeket kívánok, jó
egészséget és sok sikert az
új évre.
Špalek Terézia, a TFSZ
Polgári Társulás elnöke

A pásztorsíp hangjainál
A féli nyugdíjasklub és a Testi Fogyatékosok Szövetségnek féli alapszervezete 2011. november 13-án koncertet szervezett, melynek fellépője Marian Plavec
polgártársunk volt. Plavec úr a népi hangszerek elismert
készítője és megszólaltatója, egyben a szlovák gajdosok
céhének mestere. A koncerten pásztorsípon és gitáron
játszott. A kellemes estét 16 ismert és kevésbé ismert dallal töltötte ki.
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Sportsikerekben gazdag évet zártunk
A játék a gyermek természetes
életformája.
Játékkal csak elérni tudunk
valamit, elrontani soha.
Játszunk, mert játszani jó,
mert felnőttként is jó, ha
nem felejtünk el játszani.
A tornaóra szórakozás,
a játékok kifogyhatatlan
tárháza. Legyen az játék
labdával, labda nélkül, atlétikai vagy tornajáték, egyéni
ill. csapatjáték. Mi mindenre kaphatók vagyunk, mert
szeretünk és nem felejtettünk el játszani.
Ki ne ismerné a sikeres
mérkőzés vagy verseny utáni felhőtlen örömet?
Ki ne érezte volna a kesrű
szájízt egy elbukott meccs
után?
E kettő csak együtt teljes, át
kell élni mindkettőt .

5. hely
(1994 és fiatalabb fiúk)
2011. május 11.
Járási atlétika verseny,
Szenc:
Stafétafutás lányok:
3. hely – Lapos Ilona, Farkas Karin, Farkas Bianka,
Pőcz Beáta
60m vágta:
2. hely – Lapos Ilona
Krikettlabda-dobás:
1. hely – Lapos Ilona
3. hely – Pomichal Vajk

Sikeres lánycsapatunk az érmekkel (a szerző felvétele)

2011. június 3.
Kerületi atlétika verseny,
Pozsony:
Krikettlabda-dobás:
2. hely – Lapos Ilola

2010- 2011-es tanév
sporteredményei:

Köszönet minden szülőnek,
iskolabarátnak
és
a
községnek, akik segítettek,
hogy ilyen sikeres tanévet
tudhassunk
magunk
mögött.

2010. november 4.
Pozsony kerületi kézilabdabajnokság Fél
1. hely
(2001-2002-es korosztály)
6. hely
(1999-2000-es korosztály)
2010. november 30.
Fél–Halászi
barátságos
kézilabda-mérkőzés
1. hely
(1996 és fiatalabb fiúk)
1. hely
(1995 és fiatalabb lányok)
2. hely
(1999 és fiatalabb lányok)
2011. január 25.
Kerületi kerületi kézilabdabajnokság, Stomfa
sikeres részvétel
(1999-2002 korosztály)
2011. február 19.-20.
Econova Cup Szenc
1. hely
(2001 és fiatalabbak)
2011. március 3.
Járási kosárlabda bajnokság , Pozsonyivánka

2011. május 25.
Kerületi kézilabda-bajnokság, Malacka:
sikeres részvétel
(1999-2002 korosztály)

A fiú kézilapbdacsapat megnyerte
a korosztályos kerületi tornát (a szerző felvétele)
2. hely (1995 és fiatalabb
lányok)
2011. március 10.
Járási gimnasztika négytusa, Szenc
3. hely
(1998- 2000 lányok)
2. hely (1998- 2000 fiúk)
2. hely 1994-1997 lányok)
2. hely (1994-1997 fiúk)
2011. március 11.
Járási kézilabda-bajnokság,
Szenc
1. hely
(1994 és fiatalabb fiúk)

2011. március 14.
Járási kézilabda-bajnokság,
Szenc
2. hely
(1994 és fiatalabb lányok)
2011. május 6.
Kerületi kézilabda-bajnokság, Pozsony

A jövő tanévben az 1999es és fiatalabb korosztályunk a Pozsony kerületi
bajnokságban fog játszani
péntekenként egy-egy bajnoki mérkőzést Pezinok,
Malacky, Stupava, Ivanka,
Senec, Modra A , B, ŠKP
Bratislava A, B csapatok ellen.
Minden kézilabda-rajongót
szeretettel várunk a féli tornaterembe!
Hajrá Fél!
Horváth Edina, testnevelő
tanár és kézilabdaedző

Karácsonykor
az embernek
még otthon is
honvágya van.
(Carol Nelson)
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Mentsük meg az orgonát!
A féli templom orgonáját Szlezák Mihály orgonamester
készítette 1864-ben. Ez volt az első önállóan készített
műve. A Műemlékvédelmi Hivatal 1998-ban kulturális
műemléknek nyilvánította a történelmi hangszert. Az orgona restaurálása 50 ezer euróba kerül, Vladimír Gazdík a
Michal Staudt mesterek végzik a munkálatokat.
Az orgona mindenkit szolgálni fog. Nem csak a szentmisék
és esküvők alkalmával fogjuk használni, orgonakoncerteket
szeretnénk a jövőben szervezni, hogy ezzel is színesítsük
községünk kulturális életét.
A felújításhoz minden polgártársunk segítségét kérjük.
Mindenkit egy külön levélben is megszólítunk, amihez egy
üres pénzutalványt csatolunk, amelynek segítségével hozzá lehet járulni az orgona felújításához. Az adományokat
előre is köszönjük!
Zsidó János esperesplébános

Nem akarunk
szemétdombon élni
Tisztelt
polgártársak,
a
pozsonyi
Kereskedelmi
Akadémia harmadikos diákja vagyok, ahol részt vettem a Középiskolások szaktevékenységén, és az „Illegális
szemétlerakók – lokalizáció,
eltávolítás, megelőzés“ című
pályázat munkatársa voltam.
Munkám célja az illegális
szemétlerakás megoldása volt
községünkben és környékén,
és az illegális szemétlerakás
megelőzése. Ahogy bizonyára
tudják, az életkörnyezet a
szervezetek – köztük az ember – létezésének elengedhetetlen feltétele, és további
fejlődésüknek és túlélésüknek
előfeltétele. Tudomásom van
egy illegális szemétlerakóról,
vagyis
„szeméttelepről“,
nem messze az utcától,
ahol lakom. Felajánlottam
együttműködésemet
községünk polgármesterének
ezzel kapcsolatban, aki örömmel fogadta javaslatomat.

Ezért a polgármester, a féli
képviselő-testület tagjai és a
magam nevében a következő
kéréssel fordulok önökhöz:
Ne hordják a szemetet illegális szemétlerakó helyekre, és segítsenek megtakarítani a községnek az
ilyen szemétlerakók felszámolására szükséges pénzt.
Pályázatom keretén belül
kidolgoztam egy kérdőívet,
és megkérdeztem néhány
polgár véleményét az illegális
szemétlerakókkal
kapcsolatban. Egyesek a
kérdőívben kamerák felszerelését javasolták, de ennek működtetése nagyon
költséges lenne. Egy másik
javaslat az önkéntes brigád
volt. (További információkat
a brigádról a községi hivatalban tudhatnak meg.)
Kérem, hogy felhívásunkat
mondják el ismerőseiknek
is. Köszönjük!
Diana Somogyiová

Egy varázslatos hét
2011 tavaszán a szlovák
általános iskola alsó tagozatának tanulóival egy
varázslatos hetet töltöttünk az erdei iskolában a
Počúvadloi-tónál. Ez egy
mesterséges tó Počúvadlo
község mellett, nem messze
Selmecbányától. Területe
12 hektár, és kedvelt nyári
és téli üdülőközpont.
Ottlétünk alatt megismerkedtünk Besztercebánya és környéke szépségével, a szép erdőkkel,
rétekkel, dombokkal és tavakkal. Jól szórakoztunk
a közeli Szentantalon a
„Coburgi
János-napok“
alatt.
Megismerkedtünk
a
szentantali
kastély

történelmi érdekességeivel.
Meglátogattuk a szentantali rancsot is, ahol a
gyerekek lovagoltak, az
alkotóműhelyekben képeket
rajzoltak a természetről
és fából madáretetőket
csináltak. A kvíz és a vicces verseny szintén kiváló
szórakozást nyújtott az erdei iskolában töltött napok
alatt. Nagyon nagy élmény
volt az is, amikor leereszkedtünk a selmeci bánya
Bartolomeus-aknájába.
A gyerekek jól kipihenték
magukat a hét alatt, és sok
szép és feledhetetlen élménnyel tértek haza.
az alsó tagozat tanítónői

Sikeresen tovább
Nagy örömöt okoztak nekünk
a kilencedikeseink. Fiatalok nagyszerű csapata több
területen is sikereket ért el –
matematikában, nyelvi, sport
és művészeti versenyekben.
Tökéletes teljesítmény nyújtottak a végzősök tesztelése
során is: mindannyian
felvételi vizsga nélkül nyertek felvételt a saját maguk
által választott iskolákba.
Az iskolai év végén tréfás
műsorral búcsúztattuk őket.
Szívünkben nagy szeretettel, ám könnyen szemekkel
búcsúztunk.
Életük
egy
gyönyörű
időszaka zárult le, hogy egy
újabb, reméljük még szebb,
kezdődhessen. Azóta ál-

landóan arról hallunk, hogy
továbbra is sikeresek. Ezt a
tényt bizonyította a pozsonyi
Fajnor utcai gépipari szakközépiskola igazgatójának
látogatása, aki személyesen
jött köszönetet mondani
azért a négy kitűnő fiúért,
akik, mint mondta, „magas szintre tették a lécet
úgy a tanulmányok, mint a
nevelés szempontjából”.
Ilyen nagy és számos apróbb
öröm az, ami éltet minket,
és egyben megerősít minket
abban a hitben, hogy megéri szívvel érezni és szeretet
vetni.
Herta Kelemenová
a szlovák alapiskola
igazgatóhelyettese

