Vianoce 2007

2007. karácsony

A szeretet ünnepe
Az idősebbek még biztosan
emlékeznek a régi karácsonyok
hangulatára. Az advent igazi
karácsonyvárást jelentett.
A hajnali misék, a roráték, lelki
készülődés, az ajándékok
készítése megadta a karácsonyvárás hangulatát. Ma nincs így.
Üzletből üzletbe futunk, sorban
állunk, idegeskedünk, csakhogy
minnél szebb és drágább ajándékot vásároljunk családtagjainknak. Aztán sokszor kiderül,
hogy nem is tetszik nekik a meglepetés, hogy mást vártak,
a gyerek az első este elrontja
a drága ajándékot, és vége a
hangulatnak. A mai világban
sokszor csak üzleti reklámmá
alacsonyul le a karácsony. Miért
van ez így? Azért mert sokan
nem is tudják, hogy mi a karácsony. A karácsony nemcsak az
ajánékozás napja, hanem a szeretet ünnepe. Isten annyira
szeretett minket, hogy elküldte
hozzánk Fiát, Jézus Krisztust.
Jézus életével és tanításával
megmutatta nekünk, hogy hogyan lehetünk boldogok.
Eljött hozzánk a szeretet,
csak be kell fogadnunk és továbbadnunk. A szeretet lényege
nem az, hogy mi kapunk szeretetet, hanem, hogy mi adunk.
Már advent folyamán adjuk
a szeretetet. Nem kell hozzá még
pénz sem. Próbáljunk kedvesek,
udvariasak lenni családtag-

jainkhoz, munkatársainkhoz,
iskolatársainkhoz. Tudjunk
köszönni és mindenért köszönetet mondani. Mosolyogjunk
mindazokra, akikkel összehoz az
élet. A mosoly a legegyszerűbb,
de legszebb ajándék, amit
egymásnak adhatunk. A mi
falunkban élen kellene járni
a megértésben és a szeretetben.
Templomunk és falunk védőszentje szent Miklós. Ő nem egy
mesefigura, mint a Télapó. Történelmi személy, Myra városának volt a püspöke a 4. században. Kitűnt abban, hogy érző
szíve volt, észrevette a bajbajutottakat és titokban segített
rajtuk. Őseink, akik templomunkat építették, Őt választották
példaképnek és pártfogónak. Őt
állították mintának és példaképnek, hogy a későbbi generációk is Őt kövessék, tehát gyakorolják a szeretetet a mindennapi életben. Ahogy egy nagy
mozaikkép sok apró mozaikkockából áll, úgy az ember igazi
boldogsága is sok apró jócselekedetből áll össze. Erre használjuk fel az adventi időt.
Jusson mindig eszünkbe,
hogy a legfontosabb pillanat a
jelen pillanata, legfontossab ember az, akivel együtt vagyunk és
a legfontosabb dolog a szeretet.
Folytatás a 2. oldalon

Sviatok lásky
Skôr narodení sa ešte iste
pamätajú na čarovnú atmosféru
dávnych Vianoc. Advent vyjadruje pravé očakávanie Vianoc.
Skoré ranné omše, roráty,
duchovné cvičenia a príprava
darčekov vytvárali predvianočnú atmosféru. Dnes je tomu
inak. Beháme z jedného obchodného centra do druhého, čakáme
v nekonečných radoch, sme nervózni, len aby sme pre svojich
blízkych kúpili ten najkrajší a
najdrahší darček. Často však
vysvitne, že sa im darček ani
nepáči, že čakali niečo úplne iné.
Deti ešte v ten večer zničia drahé
hračky a vianočnej atmosfére
odzvonilo. V dnešnej dobe sa
Vianoce mnohokrát degradujú
len na reklamný biznis. Prečo je
tomu tak? Pretože mnohí ani
nevedia, čo sú Vianoce. Vianoce
nie sú len dňom obdarovávania
sa, ale aj dňom lásky a pokoja.
Boh tak miloval svet, že poslal
svojho Syna, Ježiša Krista. Ježiš
nám svojím životom a učením
ukázal, ako môžeme byť skutočne šťastní. Láska prišla medzi
nás. Je len na nás, aby sme ju
prijali a rozdávali ďalej. Podstatou lásky je darovanie sa. Môžeme ju rozdávať už počas adventu. A nie sú k tomu potrebné ani
peniaze. Skúsme byť milšími a
zdvorilejšími k našim najbližším,
kolegom v práci či spolužiakom.
Buďme vďační a naučme sa

ďakovať. Darujme úsmev každému, s kým sa stretneme. Úsmev
je najjednoduchší, ale najkrajší
dar, ktorý si môžeme navzájom
darovať. Mali by sme byť príkladom v porozumení a láske.
Patrónom nášho kostola a
obce je svätý Mikuláš. On nie je
rozprávkovou bytosťou ako
Dedo Mráz. Jedná sa o historickú osobnosť, ktorá bola v 4.storočí biskupom mesta Myra. Vyznačoval sa citlivosťou, bol vnímavy voči potrebám núdznych
a v tajnosti im pomáhal dostať
sa z problémov. Naši predkovia,
ktorí stavali náš kostol, si práve
sv. Mikuláša vybrali za vzor, aby
ho nasledovali aj ďalšie generácie, aby sa tak, ako on, cvičili
v láske k blížnym. Ako sa mozaika skladá z drobných častí, tak
aj ozajstné ľudské šťastie pozostáva z malých dobrých skutkov. Využijme na to adventné
obdobie! Majme stále na mysli,
že najdôležitejšia chvíľa je práve
tá, ktorú momentálne prežívame,
najdôležitejsím človekom je ten,
s ktorým práve sme a najdôležitejšia zo všetkého je láska.
Pokračovanie na 2. strane

Áldásokban gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánunk községünk lakosainak! A féli önkormányzat
Občanom našej obce prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
Obecný úrad Tomášov
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Már 2000 éve, hogy Jézus
Krisztus elhozta nekünk a szeretetet. Már 2000 éve boldogok
lehetnénk, ha hagynánk, hogy
Isten szeressen minket és mi is
szeretnénk embertársainkat.
A kis Jézus eljött közénk, hogy
ne az önzés, a gyűlölködés,
a meg nemértés uralkodjék rajtunk, hanem a szeretet. Ezt az

önzetlen szeretetet és a szeretet
Istenét fogadjuk be karácsonykor és engedjük, hogy széppé
tegye életünket.
Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, az új esztendőben pedig a jó Isten áldását.
Zsidó János,
esperes, plébános

2. februára 2007 v rámci ustanovujúceho zasadnutia bola založená
– s dočasným alebo trvalým menom – Akčná Skupina Mladých v
Tomášove (ASMT). Čo sú naše ciele? Boli by sme radi, keby sme
vedeli osloviť mladých, aby sa zapojili do života obce, veď keď len
budeme čakať založenými rukami, nič sa nestane, nič sa nebude meniť. V prvom rade organizujeme akcie a môžem s radosťou skonštatovať, že už máme za sebou štyri úspešné podujatia.
Poďme po poradí: prvou akciou, z ktorého sme získali aj isté financie, bol tzv. Týždeň knihy, alebo ináč burza kníh 16. až 19. marca.
Druhou, známejšou akciou bolo stavanie mája 30. apríla, na ktorom
sme zabezpečili bufet a hudbu za aktívnej spolupráce „D.J. Valtiho”
– za čo mu srdečná vďaka. Samozrejme máj stavali už tradične naši
požiarnici. Nasledovala prednáška začiatkom mája – žiaľ, to nevyšlo
presne na ôsmeho – o ideológii fašizmu, ktorú odprednášal historik
Szabolcs Mózes. Síce nás bolo málo, ale aspoň sa každý aktívne zapojil do diskusie, a treba uznať, že sme na to nerobili ani veľkú reklamu, bolo to skôr v takom „priateľskom duchu“.
Ďalšou akciou bol veľký zber smetí v okolí Malého Dunaja, na
ktorom sme boli síce len štyria, ale stálo to za to, veď na konci vďaka
starostovi každý mal zabezpečené pivo, kofolu, párky či klobásu
podľa chuti. Čo viac dodať?
Poviem len toľko: koho to zaujíma, nech vstúpi, ani členské netreba platiť, žiadame len trošku z tvojho času, zhruba raz za mesiac
1-2 hodiny... Je srdečne vítaný každý od 16 do 36 rokov. Tešia sa na
vás:
Sándor Ágh, Katarína Gódányová, Róbert Csehy, Zuzana
Chovánčáková, Andrea Jakóczyová, Denisa Kausitzová, Monika
Kozmérová, Matej Macsicza, Attila Mózes, Silvia Némethová,
Tomáš Sátor a Ladislav Jakóczy.

Už je tomu 2000 rokov, odkedy Ježiš – Láska prišiel medzi
nás.Už 2000 rokov by sme mohli
byť šťastnými, keby sme nechali, aby nás Boh miloval a my
by sme milovali svojich blížnych.
Ježiš prišiel medzi nás, aby
nad nami nevládlo sebectvo,
nenávisť, neporozumenie, ale

láska. Prijmime nezištnú lásku a
lásku Božiu do našich sŕdc a domovov a nechajme ich, aby
spravili náš život krajším. Všetkým vám prajem šťastné Vianoce
a do nového roka hojné Božie
požehnanie.
Ján Zsidó,
dekan, farár

2007 február 2-án egy alakuló ülés keretén belül megalakult egy
fiatalokból álló csoportosulás amely – időlegesen avagy véglegesen
– a Féli Fiatalok Akciócsoportja (FFA) nevet viseli. Hogy mik is a
céljaink? Szeretnénk felkelteni a fiatalok érdeklődését, hogy bekapcsolódjanak aktívan a falu életébe, elvégre nem ülhetünk ölbe tett
kézzel, és nem várhatjuk hogy minden jó és szép lesz, ha magunk
nem teszünk semmit. Elsősorban is akciókat szervezünk – ezért is az
akciócsoport név :) – s örömmel számolhatok be, hogy immár négy
sikeres akció van mögöttünk.
Induljunk el sorban: első sikeres akciónk amelyből bizonyos
pénzösszeg is befolyt, a könyvhét, avagy másképpen a könyvbörze
volt március 16. és 19. között.
A másik jelentősebb akció április 30-án a májfaállítás, amelyen
mi biztosítottuk be a büfét és a zenét „D.J. Valti” aktív közreműködésével – ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Természetesen a májfát immár hagyományosan a tűzoltók állították.
Következett május elején – sajnos, nem pont 8-ára jött ki – egy
előadás Mózes Szabolcs történész közreműködésével a fasizmus
ideológiájáról. Igaz, itt kevesen voltunk, nem csináltunk nagy reklámot, s inkább baráti összejövetel volt, de így legalább mindenki
hozzászólt az érdekes témához.
A következő egy nagyszabású szemétgyűjtés volt a Kis-Duna
kanyarulatában június 23-án, amelyre igaz, csak négyen mentünk
el, de azt hiszem, nem bántuk meg, főleg, hogy a végén a polgármester biztosította számunkra a sört, a kofolát a virslit avagy a
kolbászt, kinek-kinek ízlése szerint. Kell ennél több?
Én amondó vagyok, akit érdekel a dolog, lépjen be! Elárulom,
tagsági nincs, csupán az idődet kérjük nagyjából havi egy alkalommal
(na néha kettővel is) 1-2 órára... Minden érdeklődőt a 16-tól 36 éves
korig szeretettel vár:
Ágh Sándor, Gódány Katalin, Csehy Róbert, Chovančák
Zsuzsanna, Jakóczy Andrea, Kausitz Denisza, Kozmér Mónika,
Macsicza Máté, Mózes Attila, Németh Szilvia, Sátor Tamás és
Jakóczy László.
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Amikor az év közepén, arról
írtunk a féli faluújságban, hogy
bízunk a sikeres kezdés utáni
folytatásban, akkor még csak
egy kívánság, remény szólt belőlünk. Most, az év végén, a versenyek befejeztével már ki is jelenthetjük, hogy idén sikerekben gazdag évet zártunk.
Volt ebben az évben minden,
ami egy igazi brazil szappanoperában megtalálható, és lennie
kell. Voltunk nagyon magasan és
voltunk irdatlanul alacsonyan,
volt, amikor sokat veszekedtünk,
de inkább többször volt az, amikor egy irányban haladtunk, és
volt olyan is, amikor a szerencsénk elhagyott, majd újból mellénk pártolt. Olyanok vagyunk,
mint egy nagy család, ahol előfordulnak konfliktusok, ahol
van, akit kevésbé, van, akit jobban kedvelünk, de segítve egymást egy cél érdekében haladunk.
Idén összesen 13 versenyen
vettünk részt. Jányokon bezsebeltük történelmi első győzelmünket, Szencen és Sárosfán a
második legjobb időt értük el,
négyszer állhattunk fel a

dobogó képzeletbeli harmadik
fokára (Horvátjárfalu, Vezekény,
Sen-kőc, Boldogfa), és
mindenkép-pen említést érdemel
a Tőkésen elért 4. helyezésünk
is. Köszönet-tel tartozunk
azoknak, akik e si-kerek mögött
álltak, és azoknak, akik elkísértek
a versenyekre, hogy kivegyék
részüket
izgal-munkban,
s örömünkben egya-ránt.
A jövő évnek kicsit bátrabban futunk neki, merészebb terveket tűzve ki magunk elé. A nyugat-szlovakiai ligában fogjuk
képviselni falunk színeit és reményeinknek, illetve elvárásainknak megfelelően legalább
olyannyira sikeresen, mint azt
idén tettük. Segítséget nyújt ebben az erősebb motor, amit a féli
polgármesternek és a falu vezetésének köszönhetően tudtunk
bebiztosítani. Ennek köszönhetően fel tudjuk majd venni a harcot a legkomolyabb ellenfelekkel
is. Jövőre a nyugat-szlovákiai liga keretében Félben is sor kerül
versenyre, éspedig valamikor
szeptember tájékán. Sajnos, az
idei féli megmérettetés a rossz
időjárás számlájára írva elma-

radt, holott a háttérben óriási
előkészületek folytak.
Továbbra is várjuk új érdeklődők, tagok jelentkezését, akiket szívesen fogadunk magunk
közé. És itt nem csak fiúk, hanem
lányok jelentkezésére is számítunk.
Egyelőre már néhány lány
jelezte érdeklődését, de sajnos
a női csapat létrehozásához ez
nem elegendő, és még néhány
önkéntes jelentkezése mindenképpen szükséges hozzá. Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: ifj. Csenkey László, mobil 0918 700 959, e-mail:

dhztomasov@szm.sk,
www.dhztomasov.szm.sk.
Végezetül szeretnénk még
egyszer megköszönni a falu
anyagi támogatását, a féli sportegyesületnek azt, hogy az edzésekhez elengedhetetlenül szükséges focipályát biztosította
számunkra, valamint köszönettel
tartozunk azoknak, akik másmilyen úton segítettek minket e sikerek elérésében.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Keď sme v polovici tohto
roka písali v obecných novinách, že veríme v úspešné pokračovanie našich výsledkov,
boli to iba želania a priania. Teraz
na konci roka a po skončení súťaží už s čistým svedomím môžeme vyhlásiť, že tento rok bol
pre nás veľmi úspešný.
V tomto roku bolo všetko,
čo sa dá nájsť a vidieť v brazílskej telenovele.
Boli sme veľakrát veľmi vysoko a občas veľmi nízko, boli
časy, keď sme sa veľakrát hádali, ale väčšinou sme držali pokope a išli za svojím cieľom, ale boli aj momenty, keď nás opustilo
šťastie a potom sa opäť vrátilo.
Sme ako veľká rodina, kde sa
občas vyskytnú konflikty, ale
po vzájomnej pomoci ideme
spolu za svojím cieľom.

Tohto roku sme sa zúčastnili na 13 súťažiach. V Janíkoch
sme získali naše vytúžené prvé
víťazstvo, v Senci a v Blatnom
sme sa umiestnili na druhom
mieste, štyrikrát sme sa mohli
postaviť na tretí stupienok pódia (v Jarovciach, vo Vozokanoch, v Šenkviciach a v Boldogu) a nedá mi nespomenúť aj
naše štvrté miesto v Zálesí.
Poďakovanie patrí tým, ktorí sa
pod tieto výsledky podpísali,
ľuďom, ktorí nás odprevádzali
na súťaže, aby si spoločne s nami vychutnali to napätie a zároveň radosť z víťazstva.
K budúcej sezóne sa staviame odvážnejšie a máme vysoko vytýčené ciele, nakoľko
budeme reprezentovať našu
obec v západoslovenskej hasičskej lige a dúfame, že bude

aspoň taká úspešná, aký bol
tento rok. K tomuto cieľu by
nám mal pomôcť aj silnejší motor, ktorý sa nám koncom tohto
roka podarilo zakúpiť. Touto
cestou by som chcel poďakovať pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za pochopenie a zakúpenie tohto motora.
Vďaka tomuto si budeme môcť
porovnať svoju šikovnosť aj
so silnejšími súpermi. Budúci
rok sa aj v našej obci bude konať seriál súťaží západoslovenskej hasičskej ligy, a to presne
20.9.2008. Bude to zároveň
slávnostné vyhodnotenie ligy.
Tohto roku sa bohužiaľ vďaka
nepriaznivému počasiu v našej
obci súťaž nekonala, aj keď už
prípravy vrcholili.
Aj naďalej očakávame
záujemcov, ktorí by mali záujem

stať sa členmi nášho zboru. Radi
by sme medzi sebou privítali aj
dievčatá. Viac informácií získate
na telefónnom čísle Ladislav
Csenkey ml. 0918 700 959, alebo
emailom dhztomasov@szm.sk,
www.dhztomasov.szm.sk.
Dovoľte mi, aby som sa ešte
raz veľmi pekne poďakoval
v mene všetkých členov družstva vedeniu obce za finančné
príspevky, tak isto aj predsedovi
futbalového klubu, ktorý nám
umožnil využívať ihrisko na
tréningy a všetkým tým ľudom,
čo nás finančne či morálne
podporovali pri dosahovaní našich výsledkov.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový
rok Vám želajú
členovia dobrovoľného
hasičského zboru v Tomášove

a féli önkéntes tűzoltók
csapata
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Nedávno ma oslovila mláda generácia z Tomášova s prosbou, či
by sa v obci nenašla nejaká miestnosť, kde by sa mohli stretávať.
Súhlasím s tým, aj ich podporujem a prislúbil som im pomoc, ale na
zrealizáciu ich myšlienky potrebujem pomoc aj váš, rodičov.
Vážení občania, skôr než rozviniem túto problematiku, dovolím
si zverejniť list, ktorý mi doručila skupina mladých z Tomášova
(uverejnené s ich súhlasom).

Mladý človek je zvláštny tvor. Vie sa nadchnúť, pohoršiť a
obetavo pomôcť. Dospelí o dnešnej mladej generácii veľakrát
nemajú iba tú dobrú mienku. Často hovoria, že dnešná mládež
je skazená a nevychovaná, ale myslíme si, že výchova, ktorú im
poskytujú rodičia doma, s tým nemá nič spoločné, lebo mladý
človek sa správa mimo spoločnosti rodičov niekedy úplne inak.
Mnohí z vás si myslia, že sú za to zodpovední ich rodičia, že
spravili chybu vo výchove, avšak mnohokrát je to úplne inak.
Rodič predsa nemôže svoje dospievajúce dieťa neustále
kontrolovať a byť s ním vo dne v noci. Je veľmi málo takých
dospelých, ktorí mladým ľuďom rozumejú a snažia sa ich naozaj
pochopiť. Mladí ľudia nechcú, aby ich dospelí stále len poučovali. Nikto predsa nemá rád, keď ho stále niekto napomína a
vtĺka mu do hlavy svoje názory.
Každý má predsa právo na svoj názor a mal by si za ním aj
stáť. Každý človek je zodpovedný za to, ako sám seba reprezentuje. Nikto nemá právo nikomu určovať, kto sa má s kým vo
svojom voľnom čase stýkať a tráviť s ním svoj čas. Každý z nás
má iné záujmy a podľa toho si aj vyberáme kamarátov. Mnohí
mladí ľudia nemajú možnosť sa v našej obci kde stretávať.
Vysedávajú na zastávkach, v parkoch, či na lavičkách, v
krčmách a Vy sa tomu čudujete a ukazujete na nich prstom. Ale
kam inde by sme mohli ísť??? Preto by bolo vhodné nájsť pre
nás všetkých nejaké rozumné riešenie.

ZMENY v káblovke!
Prevádzkovateľ káblového distribučného systému (káblovej
televízie) v obci, spoločnosť PROGRES-Telekomunikačné stavby,
s.r.o., oznamuje pripravované zmeny v roku 2008 – pripojenie KDS
v obci Tomášov optickým káblom na novú (digitálnu) hlavnú príjmovú stanicu, rozšírenie ponuky na viac ako 40 TV programov vr.
rozhlasu VKV-FM v 3 voliteľných programových súboroch a dátové
služby – vy-sokorýchlostný INTERNET bez obmedzenia prenesených dát s rýchlosťami (down/up) 1, 2, 4 Mbit/s a viac. Pripojenie
dátovej služby pre účastníkov káblovej TV bude symbolické za 1,Sk a bezplatný paušál na dobu až do dvoch mesiacov od pripojenia.
Výhodou ponúkaných služieb oproti iným riešeniam na trhu je
pripojenie neobmedzeného počtu TV a R prijímačov a pre dátové
služby (internet) využitie jestvujúcich televíznych (koaxiálnych)
rozvodov v objektoch bez ďalšej úpravy. Celkovou výhodou pripojenia na KDS je využitie integrovaných služieb po „jednom kábli“ s
perspektívou ďalšieho rozširovania služieb, ako je telefónia,
videopožičovňa (už v prevádzke), programy s vysokým rozlíšením
(HDTV), obrazové a teletextové vysielania obecného TV programu,
obecného rozhlasu, merania spotreby energií v domácnostiach, zabezpečenie objektov atď. Veríme, že občania sa majú na čo tešiť.
www.progres-ts.sk

Dávam im za pravdu. A preto si myslím, že by sme mali pomôcť
deťom a mladým, ktorí trávia svoj voľný čas neorganizovane a sú
vystavené zväčša negatívnym vplyvom ulice. Pod tieto negatívne
vplyvy sa dá zahrnúť alkohol, cigarety, drogy, krádeže, vandalizmus,
atď...
Staršia generácia si myslí, že deti spred dvadsiatich rokov trávili
viac času vonku pri hrách. Dnes vraj sedia doma pri počítačoch a
televízoroch. Sú naozaj súčasné deti iné?
Nesúhlasím s myšlienkou, že dnešné deti sú iné ako tie spred
dvadsiatich rokov. Iné je len prostredie, v ktorom žijú a možnosti,
ktoré im ponúkame. Aj dnes sa chcú deti hrať, ale nemajú veľmi kde
a najmä sa im nemá kto venovať.
Možno je to aj tým, ako dnes funguje rodina. Často sa stáva, že
rodičia na deti nemajú čas, že otca alebo mamu nevideli aj celý týždeň. Bohužiaľ na vine je dnešná moderná doba, stály zhon a možno
aj práca v zahraničí. Môj súkromný názor je, že v istých veciach nemôže rodinu nikto suplovať. Deti rastú v prostredí ,aké im ponúkame.
Ak nemajú doma mamu, ale je im ponúknutý počítač, tak sa venujú
jemu a nie tomu, čo im povie mama. Rodičia by mali veľmi dbať na
psychohygienu svojich detí. Ak ich nechajú samých na seba, nemôžu sa čudovať, že aj záľuby si deti nájdu sami. A to niekedy najmä
také, ktoré sa rodičom nebudú páčiť.
Pán starosta asi pred rokom vyslovil jednu veľmi dobrú myšlienku, že v malej sále kultúrneho domu by mohlo vzniknúť takzvané
centrum neorganizovaného spoločenského života mladých. Je to
dobrá myšlienka a myslím si, že aj reálna.
Ale nemôže všetko robiť starosta a poslanci.
A preto Vás prosím, rodičia, dajme hlavy dokopy a skúsme pre
naše deti vytvoriť tú takzvanú klubovňu, kde by sa mohli stretávať
a zabávať. Ak máte nejaké dobré nápady, alebo ste ochotní v tomto
projekte niečo urobiť, zavolajte mi na tel. číslo 0910 280 306, alebo
pošlite e-mail na moju adresu jozeflipka@zoznam.sk.
Vážení rodičia, nič nie je nemožné, len treba chcieť!
Nezávislý poslanec
Jozef Lipka

Évvégi
számvetés
Ročná
bilancia obce
2007. november 30-ig a lakosok
száma 2273.
K 30. 11. 2007 počet obyvateľov v obci je 2273.
Állandó lakhelyre 121 polgár jelentkezett be.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 121 občanov.
Elköltözött 67 polgár.
Odsťahovalo sa 67 občanov.
Született 21 gyermek.
Narodilo sa 21 občanov.
Elhalálozott 20 polgártársunk.
Zomrelo 20 občanov.
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Nemrégiben megszólított engem a féli fiatalok egy csoportja egy
kéréssel, hogy nem lehetne-e találni a faluban egy helyiséget, ahol
találkozgathatnának. Igazat adtam nekik, támogatom őket és segítséget ígértem, de az ötletük életre keltéséhez önök, szülők támogatására is szükségem van.
Tisztelt lakosok, még mielőtt kibontakoztatnám a problematikát,
nyilvánosságra szeretném hozni azt a levelet, amelyet a már megemlített fiatalok csoportja küldött nekem (a levelet az ő engedélyükkel
hozom nyilvánosságra):
A fiatal ember furcsa lény. Tud lelkesedni, felháborodni és
áldozatkészen segíteni. A felnőttek a mai fiatal generációról
nem mindig csak jót gondolnak. Gyakran mondják azt, hogy
a mai fiatalság romlott és neveletlen, de mi azt gondoljuk,
hogy a nevelésnek ehhez nincs köze, mert a fiatlok a szülői
társaságban máshogyan viselkednek, mint azon kívül. Sokan
önök közül azt gondolják,hogy a viselkedésről a szülők
tehetnek, mivelhogy hibát követnek el gyermekük nevelése
közben. Ez viszont nem mindig így van.A szülő nem tudja
gyermekét állandóan szem előtt tartani, és éjjel-nappal vele
lenni. Nagyon kevés az olyan felnőtt, aki megpróbálja
megérteni a fiatalokat, akik nem akarják, hogy a felnőttek
csak kioktassák őket. Hiszen senki sem szereti azt, hogyha
állandóan valaki figyelmezteti, és a saját véleményét
kényszeríti rá. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez,
és e mellett ki kell tudni állnia. Minden ember önmagáért
felelős és saját magát képviseli. Senkinek sincs joga megszabni
azt, hogy ki kivel találkozhat és tölti szabadidejét.
Mindenkinek más az érdeklődési köre, és eszerint válogatja
barátait is. Nagyon sok fiatalnak nincs lehetősége találkoznia
a falu keretein belül. A buszmegállón, padokon, parkokban,
kocsmákban üldögélnek. Maguk ezen csodálkoznak és ujjal
mutogatnak rájuk. De hova máshova mehetnénk??? Főleg
ezért volna megfelelő mindenki számára találni egy közös,
okos megoldást.

Bérlakások építése
Biztosan már felfigyeltek rá a tisztelt lakosok, hogy az Új utcában
egy négylakásos ház építése kezdődött meg. A másik tervbe vett
bérház az óvoda épülete mellett lesz. Amennyiben az idő engedi, az
alapokat még ebben az évben letesszük. Mivel tudjuk, hogy több
korábbi igénylő lakásproblémája azóta már megoldódott, a jelentkezéseket a 2007-es év végéig fogjuk fogadni.
A lakások bérlésének feltételei adottak – az Építésügyi Minisztériumnak a lakhatósági támogatásról szóló V-1/2006-os számú
2006. december 7-én kelt rendelkezése alapján. A féli községi
önkormányzat ehhez a további feltéleket szabta: a kérvényezőnek
féli állandó lakhellyel kell rendelkeznie (házaspár esetén legalább az
egyik félnek), az 5000 koronás beiratkozási díj befizetése (a sikertelen
kérvényezők a beiratkozási díjat visszakapják, a sikeres pályázók által befizetett díj értéke bele lesz számítva a közművek kiépítésének
költségébe, amennyiben pedig a kérvényező saját hibájából nem
kap lakást, a beiratkozási díj nem lesz visszafizetve). A sikeres kérvényezők a közművek kiépítésére 80-90 ezer korona körüli összeget
lesznek kötelesek befizetni. Részletes információkat a község vezetőségétől személyes találkozón lehet nyerni.
A bérházak építési költségeinek 70 %-át az Állami Lakásfejlesztési
Alap állja – ezt 30 évig fogjuk törleszteni –, a maradék 30 % pedig
vissza nem térítendő állami támogatás.
szj

Igazat adok nekik.Azt gondolom, hogy segítenünk kellene a gyerekeknek és fiataloknak, akik rendezetlenül töltik szabadidejüket, és
így ki vannak téve az utca negatív hatásainak. Ezek közé lehet sorolni
az alkoholt, cigarettát, drogokat, rablásokat és a vandalizmust, stb.
Az öregebb generáció szerint a húsz évvel ezelőtti gyerekek
több időt töltöttek a szabadban játszva. A mai gyerekek otthon ülnek
a számítógép és a televízió előtt. Tényleg mások a mai gyerekek?
Nem tudok egyetérteni a véleménnyel, hogy a mai gyerekek mások,
mint a húsz évvel ezelőttiek. A gyerekek még ma is akarnak játszani,
a baj viszont az, hogy nincs hol, és nincs, aki figyelmet szenteljen
nekik. Ez a tény talán a mai családok működésével magyarázható.
Gyakran megtörténik, hogy a szülőnek nincs ideje gyermekeire, így
aput, anyut nem látják egész héten. Ebben közrejátszik a modern
világ, az állandó sietség és külföldi munkalehetőség. Az én véleményem az, hogy bizonyos dolgokban a családot nem tudja helyettesíteni senki. A gyerekek olyan környezetben nevelkednek, amelyet
mi, felnőttek alakítunk ki nekik. Ha nincs otthon az édesanyjuk és
van számítógépük, akkor a számítógéppel foglalkoznak és nem azzal,
amit édesanyjuk mond nekik. A szülőknek figyelniük kéne gyermekük
lelki fejlődésére. Ha magukra hagyják őket, ne csodálkozzanak azon,
hogy gyermekük a kedvtelését is maga fogja választani, és általában
olyat, ami a szülőnek nem fog tetszeni.
Talán egy évvel ezelőtt a polgármester úr egy jó ötlettel állt elő.
A kultúrház kistermében létrehozni a fiatalok társasági életének
szervezetlen központját. Ez egy jó gondolat és véleményem szerint
reális is, viszont nem csinálhat mindent a polgármester és a képviselők.
Ezért kérem az önök segítségét. Fogjunk össze, és próbáljunk
meg kialakítani egy klubhelyiséget gyermekeinkenek,ahol találkozni
és szórakozni tudnak majd.
Ha van valami jó ötletük, vagy hajlandóak segíteni, hívjanak a
0910 280 306 telefonszámon, vagy írjanak a jozeflipka@zoznam.sk
címre.
Tisztelt szülők, semmi sem lehetetlen, csak akarni kell!
Lipka József
független képviselő

Výstavba nájomných bytov
Určite ste si všimli, že na Novej ulici sa začala výstavba štvorbytového domu. Ďalší bytový dom, ktorý bude mať deväť bytov,
bude pri Materskej škôlke. Ak počasie dovolí, základy by mali byť
hotové ešte v tomto roku. Nakoľko vieme, že zo zapísaných záujemcov už niektorí majú vyriešenú bytovú otázku, prihlášky budeme
prijímať do konca roka 2007.
Podmienky pridelenia bytu sú dané výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 7.12.2006 číslo V-1/2006
o poskytovaní dotácie na rozvoj bývania. Obecné zastupiteľstvo
v Tomášove určilo aj ďalšie kritériá: žiadateľ musí mať trvalé bydlisko
v Tomášove (pri manželoch aspoň jeden), zápisné 5000,–Sk musí
byť zaplatené (pri nepridelení bytu bude táto suma vrátená, pri
pridelení sa suma odráta od príspevku na inžinierske siete, keď žiadateľ z vlastnej chyby nedostane byt, zápisné nebude vrátené).
Osoby, ktoré budú mať pridelený byt, budú musieť zaplatiť
príspevok na inžinierske siete cca 80 až 90 tisíc korún. Podrobnejšie
informácie dostanú žiadatelia pri osobných stretnutiach s vedením
obce.
Samotné budovy sú financované: 70 % z celkových nákladov
zo ŠFRB, ktoré budeme musieť splácať počas tridsiatich rokov a 30
% je nenávratná dotácia zo štátu.
szj
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Vážený pán Szalay!
Dovoľte mi, aby som Vám ako človek, ktorý má záujem o čistotu a kultúrne prostredie v obci, srdečne poďakoval.
Poďakoval za to, ako ste vyriešili spor s podnikateľom, ktorý má problém s obcou. Toho človeka ani ja, ani iní majitelia
domov a pozemkov v časti Osada (napr. na Tehelnej ulici) nikto nepozná. Preto všetko sa nám v posledných dňoch, vďaka
Vám pán starosta a Vášmu rozhodnutiu, tento pán zviditeľnil spôsobom, ktorý sa páči zrejme iba Vám.
Vážený pán starosta!
Nespochybňujem, že ste si týmto spôsobom niečo vyriešili, alebo ste si možno aj niečo dokázali. Avšak riešenie tohto
problému takýmto spôsobom je veľmi krátkozraké. Tento pán o ktorom je reč, nám Vašim pričinením dennodenne predvádza
svoje zablatené nákladné autá a devastuje všetko, čo si tam obyvatelia tejto časti obce, ktorej ste, ak ste na to náhodou
nezabudli, tiež starostom, vždy udržovali a majú záujem aj udržovať v slušnom a kultúrnom stave. A to nehovorím o stave,
ktorý som Vám, pán starosta, už dávnejšie pripomínal. Jedná sa o linkové autobusy, ktoré nám vďaka Vášmu nezáujmu o vyriešenie
konečnej stanice (otočky) urobili z vjazdu do ulice tankodrom. A tiež je to len problém s pánom podnikateľom, ktorý si na
verejnej komunikácii, ktorá patrí obci, urobil parkovisko pre svoje pokazené odstavené vozidlá a bráni autobusom, aby sa
otáčali v priestore, ktorý bol pôvodne na tento účel vybudovaný. Vyriešili to tak, že cúvajú do Tehelnej ulice a devastujú
všetko, čo im príde pod kolesá.
A to tiež len vďaka tomu, že mu jeho podnikanie týmto spôsobom niekto v obci toleruje. A to už ani nehovorím o tom, že kam
sa človek pozrie, tam sú vo večerných a nočných hodinách odstavené kamióny. Ale aby som sa vrátil k nášmu problému č.1.
Jeden z obyvateľov Tehelnej ul. Vás nedávno aj osobne navštívil a snažil sa pochopiť Vaše rozhodnutie, presmerovať dopravu
dotyčného podnikateľa na Tehelnú. Vaša odpoveď bola asi taká, že spíšte petíciu a uvidíme. Kde ste boli s petíciou pán
starosta, keď sa rozhodovalo o presmerovaní tejto prepravy? Prečo nebola vtedy spísaná petícia alebo nejaké malé referendum
o tom, či obyvatelia Tehelnej ulice súhlasia s týmto riešením? Pre Vás, pán starosta, bolo riešením zamknúť pri cintoríne naproti
Zlatej rybke bránu, cestu zatarasiť štrkom a nech jazdí cez Tehelnú ulicu. Osobne som presvedčený, že ste problém nevyriešili,
len ste mu jeho podnikanie sťažili, predražili a nám zdevastovali ulicu. Podobné problémy sa riešia úplne iným spôsobom, ale
nie takým, aký ste zvolili. Nič ste nedosiahli. Jediné, čo ste dosiahli, je to, že si raz na Váš spôsob riešenia vecí verejných, všetci
spomenú.
A na záver Vám chcem, pán starosta, povedať len jedno. Choďte sa pozrieť aj osobne, ako ste vec vyriešili a čo ste
spôsobili. Všade píšete, ako si tu zveľaďujeme obec. Ak je však toto ten spôsob zveľaďovania, o ktorom píšete a hovoríte, tak
ďakujeme Vám, pán starosta, veľmi pekne!
Želám Vám pekný deň,
Šidlík František, Tehelná 2, Tomášov

Bearch a Obec
Bearch s.r.o. kontra Obec alebo Bearch kontra Poľnohospodárske družstvo alebo Bearch kontra Reštaurácia u Zlatej Rybky
(p. Erdélyi), takto by sme mohli nazvať kauzu medzi horespomenutými osobami. Firmu Bearch s.r.o. založili Ing. Jankovič
a Ing. Lamoš. Za pomoci starostu obce podpísali zmluvu s PD
Tomášov na prenájom bývalej maštale, kde budú vyrábať rôzne
betónové tvárnice. Po istej dobe vzťahy medzi družstvom
a Bearchom začali byť vyostrené. Podľa vedenia PD prestala firma
Bearch platiť nájomné. Podľa Bearchu však PD jednostranne navýšilo nájomné. Bearch zatiaľ dopravu zabezpečoval cez areál
družstva, ktoré má vybudované betónové cesty k jeho prevádzke.
Bearch prestal platiť nájomné. Družstvo viackrát vyzvalo na zaplatenie dlžoby, ale ani po viacerých urgenciách ich menovaná firma
nerešpektovala. Družstvo preto zakázalo vchod cez svoj areál vozidlám Bearchu.
Firma Bearch pritom začala rôznu výstavbu, prístavbu okolo
maštale, kde vykonávala výrobu betónových výrobkov, ale ani na
jednu stavbu nevyžiadala stavebné povolenie. Po nastúpení štátneho stavebného dozoru dostala firma pokutu za porušenie stavebného zákona (poznamenávam, že z pokuty zaplatil len cca tretinu,
zbytok sme začali riešiť súdnou cestou).
Keď PD definitívne zakázalo prejazd vozidlám Bearchu cez svoj
areál, p. Jankovič a jeho spoločník začali bez súhlasu obce chodiť
cez už cca 40 rokov neexistujúcu poľnú cestu na svoju prevádzku.
Táto bývalá poľná cesta je toho času čiastočne súčasťou cintorína,
čiastočne orná pôda a vo veľkej časti je súčasťou areálu PD, kde sa
vykonáva poľnohospodárska výroba. Keď obec vyzvala Bearch,
aby prestala chodiť cez cintorín a spôsobenú škodu (poškodená
brána a oplotenie cintorína) dala do pôvodného stavu, Bearch cez
Okresný súd Bratislava II „vybavila“ právo prechodu s uložením

vecného bremena na neobmedzený prechod pešo i motorovými
vozidlami. Obec sa proti tomuto rozhodnutiu prvostupňového súdu
odvolala. Krajský súd v Bratislave nám v októbri 2007 doručil svoje
rozhodnutie, v ktorom zamieta rozhodnutie prvostupňového súdu
a dáva obci za pravdu. Na základe rozhodnutia Krajského súdu obec
vyzvala firmu Bearch, aby od termínu 9.11.2007 zabezpečila iný vjazd
k svojej prevádzke, ale nie cez cintorín. Na základe tejto výzvy obec
12.11.2007 zamkla poškodenú bránu cintorína. Ing. Jankovič opäť
zvolil svojský spôsob a začal zabezpečovať dopravu k svojej prevádzke cez inú poľnú cestu vyúsťujúcu na Tehelnú ulicu. Táto
miestna komunikácia vôbec nie je určená na ťažkú dopravu, a samozrejme menovaný nežiadal od nikoho súhlas.
Záver: Najprv sme dostali petíciu od občanov Osady, prečo sme
dovolili zneúctiť pamiatku zosnulých a prečo nezakážeme prechod
autami cez cintorín. O pár dní na to prišla ďalšia petícia (s menším
počtom podpisov ako tá prvá), ktorá nám vyčíta, že brzdíme podnikateľa vo svojej činnosti. Kde je pravda ?! Kto má pravdu ?!
Vedenie obce vychádza zo skutočnosti, že tak PD ako aj Bearch
sú právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Družstvo zamestnáva t.č. cca 50 občanov z Tomášova a Bearch asi
troch občanov. Nie sme proti Bearchu, ani proti Poľnohospodárskemu družstvu, ani Zlatej Rybke, ale zákony, dohody a zmluvy
musia rešpektovať všetci. Sme presvedčení, že ak by sa PD a Bearch
dohodli na úrovni ako podnikatelia (vyrovnali by dlhy), do ich
podnikateľských vzťahov by nebola zainteresovaná ani obec, ani
Zlatá Rybka, ani občania z Osady. Vedenie Obce podporuje
podnikateľské ambície občanov, lenže všetci musia robiť čestne
s rešpektovaním zákonov.
Jozef Szalay, starosta obce
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Zo života ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých v našej obci
Rok 2007 je európskym rokom rovnakých príležitostí a
hlavným cieľom je oboznámiť
občanov Európskej únie s ich
právami na nediskrimináciu a
rovnaké zaobchádzanie. V európskom roku 2007 sa zdôrazňuje
posolstvo, že všetci ľudia majú
právo na rovnaké zaobchádzanie, bez ohľadu na pohlavie,
vek alebo zdravotné postihnutie.
K dnešnému dňu má naša organizácia 68 členov, z toho 2 členov odkázaných na invalidný
vozík. Základné zameranie činnosti našej organizácie je dostať
našich zdravotne postihnutých
členov do spoločnosti, na kultúrne podujatia, na športové hry
alebo na akcie, pri ktorých si môžu zregenerovať svoje sily. Boli
to akcie: 6. júna autobusový zájazd na termálne kúpalisko v
Győri pod heslom „ Za zdravím
do Győru“, ďalej si členovia 17.
augusta zmerali svoje sily na
Športových hrách na futbalovom ihrisku vo štvorboji, 11. no-

vembra sa zúčastnili XII. Benefičného koncertu SZTP v Istropolise v Bratislave a 13. decembra nás čakalo sviatočné Mikulášsko-vianočné posedenie spojené s tombolou v kultúrnom dome. Tieto akcie sa nám darí
uskutočňovať za finančnej podpory Obecného úradu Tomášov,
Vlky, Most pri Bratislave, Poľnohospodárskeho družstva Tomášov, za čo im vyslovujeme veľké
ďakujem. Osobitné poďakovanie patrí sociálne cítiacim spoluobčanom a sponzorom a v neposlednom rade tým, ktorí nám
dali 2 % z daní, bez pomoci ktorých by nebolo možné všetky akcie a na takej úrovni uskutočniť.
Naši členovia majú možnosť
zasadnúť do školských lavíc,
presnejšie za počítače. Od roku
2006 prebiehajú projekty podporované Európskym sociálnym
fondom. V Bratislave prebiehajú
„Kurzy v informačných a komunikačných technológiách“. Traja naši členovia sa už počítačového kurzu zúčastnili. Naďalej

chceme napĺňať krédo – „Nikto
nie je zbytočný na tomto svete,
kto uľahčuje bremeno inému“.
Musíme hľadať cesty cez rôzne
žiadosti, aby mal život telesne
postihnutého občana zmysel
a aby sme mu to uľahčili. O to
sa snažíme s 5-člennou radou
a 3-člennou kontrolnou komisiou ZO SZTP. Či sa nám to darí,
to už musia vedieť posúdiť naši
členovia ZO SZTP v Tomášove.

Na záver len toľko: Zdravý človek má tisíc prianí, chorý len jedno. S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami a Novým rokom
Vám zo srdca všetkým prajem
veľa zdravia, šťastia, lásky
a podpory v kruhu svojej rodiny.
S láskou v srdci každá bolesť
menej bolí.
Terézia Špaleková
predsedníčka ZO SZTP
v Tomášove

Tagjainknak lehetőségük
van újra beülni az iskolapadba
és részt venni számítógép kezelésére irányuló képzéseken, amelyek az Európai Szociális Fond
támogatásával valósulnak meg.
Továbbra is a „Senki sem felesleges ezen a világon, aki segíti
a rászorulókat“-alapelv szerint
dolgozunk.
Keressük azokat az utakat,
amelyek egyszerűbbé, könynyebbé teszik a egészségkárosultak életét. Az öttagú tanács és a háromtagú ellenőrző
bizottság ezért mindent meg-

tesz. Hogy ez sikerül-e? Ezt a
szervezetünk tagjainak kell megítélni.
A végére csak annyit: Az
egészséges embernek rengeteg
kívánsága van, a betegnek csak
egy.
Ezért így, az ünnepek előtt,
engedjék meg, hogy mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket kívánjak, szeretetben és
békében a családi körben, az új
esztendőben pedig sok egészséget és kitartást.
Spalek Terézia
a helyi alapszervezet elnöke

Az egészségkárosultak
helyi alapszervezetének
életéből
Az „Egyenlő esélyek mindenki számára” európai év célkitűzése, hogy az európai társadalom figyelmét az igazságos és
összetartó, vagyis a mindenki
számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa.
A szervezetünk 68 taggal
büszkélkedhet, ebből ketten
tolókocsira vannak utalva. Az
alapelvünk az, hogy a fogyatékkal élők és a mozgáskorlátozottak egyaránt be tudjanak
illeszkedni a társadalomba, legyen alkalmuk részt venni a kultúr- és a sporteseményeken,
vagy olyan üdüléseken, ahol új
erőhöz jutnak.
A 2007-es évben a következő
akciók voltak: június 6-án autóbuszkirándulás a győri termál-

fürdőbe „Az egészség után
Győrbe“ címszó alatt, továbbá
augusztus 17-én a helyi sportpályán minden egyes tagunk
erőpróbát tehetett a különféle
sportágakban, november 11-én
részt vettünk a XII. Jótékonysági Koncerten a pozsonyi Istropolisban. December 13-án karácsonyi összejövetelt szerveztünk a helyi kultúrházban, s ezt
tombolával gazdagítottuk.
Ezeket a programokat a féli, éberhardi, hidasi, vőki önkormányzat
és a féli Mezőgazdasági Szövetkezet támogatásával tudtuk
megvalósítani. Ezért nagy köszönet jár nekik. Külön köszönetet mondunk azoknak a magánszemélyeknek, akik az adójuk
2%-át a mi szervezetünknek
ajánlották fel.
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Aby sme sa vo vlastnom Közös érdekünk, hogy
bydlisku cítili dobre lakóhelyünkön jól érezzük
História osídlenia prezrádza stavby a funkcia jednotlivých
mnoho zaujímavostí. Medzi iný- ulíc musia kvalifikovane koordimagunkat
mi aj to, že hlavná zásada pri novať. Za to sú zodpovedné ortvorbe urbanistiky bola, aby
obytné domy boli čo najviac
chránené pri záplavách. Dosiahli
to tým, že obytné domy stavali
vždy na najvyšší bod pozemku.
Dôsledkom toho niektoré ulice
v historiskej časti našej obce sú
nepravidelné, nerovné. 20. storočie prinieslo revolúciu aj v stavebníctve, výsledkom čoho sú
rôzne regulácie v podobe nespočetných zákonov a nariadení.
Podľa aktuálne platného zákona
musí mať každá obec s viac ako
2000 obyvateľmi územný plán
obce. Nie je to prežitkom čias minulých, lebo aj v súčasnosti je
potrebné udržiavať vo výstavbe
poriadok a jasné pravidlá – aj
preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený. Územné plánovanie má predovšetkým regulačnú úlohu a je podmienkou na
získanie finančnej podpory na
rozvojové procesy.
Riešením častí obce sa zaoberá nižší stupeň – územný
plán zóny. Odvíja sa od územného plánu obce a zpodrobňuje ho
na rozlišovaciu úroveň parciel.
Obvykle ide o väčšie, dosiaľ nezastavané plochy, pre novú výstavbu, pre ktoré je nutné navrhnúť celkovú koncepciu funkčného a prevádzkového usporiadania. Keď sa jedná o zónu s
väčším počtom majiteľov, je nutné, aby si majitelia založili združenie, ktoré zastupuje všetkých
majiteľov a zabezpečuje, aby riešenie danej zóny bolo v súlade
s územným plánom.
Kvalitu bývania v širšom slova zmysle určuje veľké množstvo ekonomických, územnoplánovacích projektových a stavebných faktorov. Jednou z najdôležitejších je urbanistika. Tá
sa zaoberá tvorbou a reguláciou
vývoja vidieckeho osídlenia a
krajiny. Usiluje sa o smerovanie
k optimálnemu vývoju sídelných
štruktúr, harmonické usporiadanie územia, udržanie ekologickej rovnováhy a ochrane kultúrneho dedičstva s cieľom zaistenia trvalo udržateľného rozvoja. Spôsob zástavby vytvára
tzv. uličný interiér. Tvorba uličných interiérov je totiž verejnou
vecou. Preto sa situovanie jednotlivých stavieb, hustota zá-

gány miestnej samosprávy. Príkladov nepochopenia významu
uvedomelého podriadenia sa
tzv. územno-plánovacej a stavebnej disciplíne máme, je, žiaľ,
u nás viac než dosť. Mnohokrát
prevláda názor medzi obyvateľmi, že na svojom pozemku robím čo chcem, staviam kde
chcem. Nie je to tak. Hoci demokracia priniesla veľa zmien aj v
tejto oblasti, to však neznamená,
že na svojom o všetkom rozhodujem sám. V globalizovanom
svete je to viacnásobne platné.
V dnešnom vyspelom svete pravidlá spolunažívania sú veľmi
zložité, lebo je veľmi veľa faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Preto
v mnohých prípadoch nestačia
zákony, ale treba rešpektovať aj
miestne zvyklosti a veľmi dôležité sú medziľuďské vzťahy a
vzájomná úcta.
Každé nekoncepčné riešenie
môže negatívne ovplyvniť kvalitu života občanov, ako napr. nedostatočný rozvoj infraštruktúry, cestnej komunikácie, nadmerný nárast obyvateľov, nadmerná hustota zástavby, povolenie
obytnej zóny v blízkosti priemyselnej zóny alebo poľnohospodárskej veľkovýroby, atď. Komu
by sa páčilo, keby musel bývať
v bezprostrednej blízkosti poľnohospodárskej živočíšnej veľkovýroby? Preto sú vytvorené
ochranné zóny.
Pre občanov je veľmi dôležité, aby sa pred kúpou alebo predajom pozemku či záhrady informovali na miestnom úrade. Stáva sa, že kupujúci dostane nepravdivé informácie ohľadom
využitia pozemku od predávajúceho, a pri vybavovaní povolenia je sklamaný, že nemôže realizovať svoj zámer. Predovšetkým sa treba presvedčiť, či je
plánovaný zámer v súlade s platným územným plánom, kde sa
nachádza – v intraviláne,
extraviláne, obytnej, alebo priemyselnej zóne. Novovytvorené
zóny sa musia riešiť koncepčne,
aby sa mohli dodržať zásady
stanovené v územnom pláne.
Pokiaľ nie je vybudovaná infraštruktúra, nie je možné vydať
stavebné povolenie.
Ladislav Lépes

Falunk történelme sok érdekességet árul el kialakulásának
múltjáról. Többek között azt is,
hogy a falurendezést teljes mértékben befolyásolták az akkori
életkörülmények. Az egyik ilyen
volt a gyakori árvíz, aminek teljesen ki volt szolgáltatva a település. Hogy valamelyest csökkentsék ezt a kiszolgáltatottságot, a lakóházakat a telek legmagasabb pontjára építették. Ezzel a védekezés formái teljesen
ki voltak merítve. Ennek következménye, hogy községünk
legöregebb utcái olyan kanyargósak, szabálytalanok.
Az érvényben lévő törvények értelmében minden 2000 lakosnál többet számláló községnek falufejlesztési tervet kell készítenie. Ez nem nevezhető a
múlt rendszer maradványának,
mivel a mai viszonyok között is
világos szabályokra van szükség ahhoz, hogy a fejlődés kiegyensúlyozott legyen. A falufejlesztési tervnek elsősorban
szabályzó feladata van, azonkívül feltétel a fejlesztési célra
használandó anyagi források bebiztosításához.
A település egy bizonyos részének fejlesztésével az övezetfejlesztési terv foglalkozik. Ez
magába foglalja a falufejlesztési
terv egyes övezetekre (részekre,
amelyek több telket foglalnak
magukba) vonatkoztatott megoldásait. Általában nagyobb területi egységről van szó, amely
beépítés célját képezi, ezért
szükséges az egész területi megoldás (elgondolás) elkészítése.
Amennyiben olyan területről
van szó, melynek több tulajdonosa van, szükséges, hogy a tulajdonosok társaságot alapítsanak, amely a hivatalos ügyek
intézésében képviseli őket.
A lakókörnyezet minőségét
több összetevő határozza meg.
Ilyenek például a gazdasági,
falufejlesztési, tervezési és kivitelezési tényezők. A falufejlesztési terv egyik legfontosabb
összetevője a rendezési terv
(urbanizmus). A rendezési terv a
település egyes részeinek
harmonikus kialakításával foglalkozik, annak környezeti
egyensúlyával és a kulturális

örökség megőrzésével. Egyik
legfontosabb célja az utcarendszer kialakítása, amely közügynek számít – ezért fontos, hogy
az egyes tényezők összhangban
legyenek. Mindezért a helyi önkormányzat felelős. A helyi közigazgatási hivatal ellenőrzi a környezetvédelmi és építészeti szabályok betartását, melyek megszegéséért büntetést róhat ki.
Ennek ellenére még ma is elhangzanak olyan kijelentések, hogy
a saját telkemen azt csinálok,
amit akarok és úgy építkezem,
ahogy nekem tetszik. Ez természetesen nem igaz. Az ilyen nézetek hangoztatói tévesen értelmezik a demokráciát. Sok esetben az ilyen értelmezések szomszédok közötti viszályokhoz vezetnek, ami nagyon kellemetlenül befolyásolja mindennapi
életüket. A felgyorsult, bonyolult világban egyre nehezebbé
válik a kölcsönös tisztelet és
megbecsülés. Ennek hiányában
sokszor a hosszantartó és kiszámíthatatlan pereskedéssel keresik a megoldást.
A nem kellő szakértelemmel
és figyelemmel előkészített rendezési terv negatívan befolyásolhatja a település lakósainak
életminőségét. Sok gondot
okozhat például a közművesítés
hiányos előkészítése, a beépítés
aránytalan sűrűsége, ipari zónák
vagy állatfarmok létesítése a lakótelep mellett és még sorolhatnánk.
Fontos, hogy ha földterületet szeretnénk eladni vagy vásárolni, pontos információnk
legyenek a terület felhasználhatóságáról. Ezt az információt a
községi hivatalban lehet beszerezni. Sok esetben az eladó tévesen informálja a vásárlót az eladott terület kihasználhatóságáról, és a vásárlót akkor éri csalódás, amikor megtudja, hogy a vásárolt terület nem használható
arra a célra, amire megvásárolta.
Építkezés csak olyan területen
engedélyezhető, amely terület
minden szempontból megfelel a
falufejlesztési és területrendezési terv követelményeinek.
Építkezési engedély pedig csak
közművesített telekre adható ki.
Lépes László
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
za 2. polrok 2007 do 30.11.2007

KÖZÖSSÉGI HÍREINK
ez történt 2007 második felében november 30-ig
Životné jubileum oslávili
Kerek évfordulók

Úmrtia / Elhalálozások

80. születésnap

Horváth Tibor

Nagy Zoltán
Blázsovics Imre

Farkas Mária –
Záhradnícka 14

Ásványi Ilona

Igenyes Anton

Miklós Margit

Fakas Mária –
Bratislavská 18

Farkas Orsolya

Gavajda Cecília
Vertetics Margit
Pomichal Abigél

Narodenia / Születések
Mikóczy Emma
Špalek Šimon
Mikóczi Rebeka
Šátek Šimon
Letovancová Adela
Zelenák Tobias
Agócs Ákos
Szűcs Krisztián
Kireth Bálint
Cseri Patrik
Dinka Ľuboš

Vernosť si sľúbili
Esküvők
Rablanský Roland
és
Mikóczy Ágnes
Vincze Lóránt
és
Bogár Szilvia
Szikhart Marek
a
Dejová Henrieta
Figura Adrián
és
Putz Gabriella
Jerasek Štefan
a
Kollárová Beata
Kállay Dávid
és
Gál Veronika
Borbély György
és
Slanina Diana

Jančok Vladimír
a
Gaalová Daniela
Lipka Robert
a
Nagyová Andrea
Igenyes Tibor
a
Pokorná Silvia
Kubík Martin
a
Pallová Lucia
Razgyel Tamás
és
Dömötör Klaudia
Strasser Anton
a
Kalinačová Jana
Danišek Rastislav
a
Drugová Zuzana

50. výročie sobáša
Aranylakodalmasok
Privits József
a
Oľga rod. Repáňová
Lipka József
a
Rozália rod. Helembaiová
Mucska Jozef
és
(szül.) Lengyel Júlia
Razgyel László
és
(szül.) Mikóczi Terézia
Aranylakodalmukat
2006-ban ünnepeltek:
V roku 2006 oslavovali
50. výročie:
Gocman Ján
a
Mária Mikešová
Kozics György
és
Mikóczi Mária
Az aranylakodalmasok
50. výročie sobáša
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Šikanovanie na školách
Možno sa Vám zdá, že téma šikanovania nepatrí k Vianociam
a vianočnej atmosfére, ale práve v tento čas by sme si mali uvedomiť,
že existujú deti, ktoré sa nemôžu radovať z detstva. Boja sa chodiť
do školy, pretože sú obeťou šikanovania. A práve my dospelí sme
tí, u ktorých dieťa hľadá pomoc, ochranné krídla.
Aktéri šikanovania si vyhľadávajú deti, ktoré sa nevedia brániť,
podriaďujú sa, nevedia odpovedať na agresívne správanie agresiou.
Obeťou šikanovania sa často stávajú deti, ktoré sa od ostatných
odlišujú inteligenciou, schopnosťami, alebo ušľachtilosťou, slušnosťou, obetavosťou.
Dôvody, pre ktoré dieťa tají šikanovanie môžu byť rôzne. Strach
z toho, že ak to prezradí, postihnú ho zo strany aktérov šikanovania
ešte ťažšie postihy, alebo že si „počkajú“ na mladšieho súrodenca
pred školou, hanba z ponižovania a pod.
Utrpenie obetí šikanovania je veľmi bolestné. Ranné bolesti brucha, hlavy, zvracanie, nepokojný spánok, častá únava, nechutenstvo, plačlivosť by mali byť prvými signálmi pre rodiča, že niečo nie
je v poriadku. Šikanované dieťa môže mať rôzne modriny, ktoré nevie
vysvetliť. Pýta si od rodičov stále viac a viac peňazí. Radšej sa zdržiava doma, alebo vyžaduje, aby ho sprevádzali dospelí. Do triedy
chodí ráno posledné. Cez prestávky sa zdržiava v blízkosti pedagóga, ktorý má dozor.
Šikanovanie môže mať verbálnu podobu (hanlivé a vulgárne
nadávky, neprimerané kritizovanie, vysmievanie sa, nevhodné poznámky o rodine a pod.)
K ďalším prejavom patrí fyzické šikanovanie (kopanie, ťahanie
za vlasy, bitie, štuchanie a pod.)
Vyskytuje sa aj v mobilnej komunikácii (výhražné sms správy,
nočné telefonáty.) Pri odhaľovaní šikanovania je veľmi potrebná
spolupráca medzi rodičmi, pedagógmi, psychológom.
Je dôležité, aby šikanované dieťa cítilo oporu doma i v škole.
Rovnako dôležité je, aby aktéri šikanovania boli odhalení a potrestaní.
Šikanovanie je sociálno-patologický jav a za závažné psychické
i fyzické ubližovanie nesú aktéri trestnoprávnu zodpovednosť.
Počas Vianoc je viac priestoru na spoločné zážitky a rozprávanie.
Vytvára sa ideálna príležitosť odhaliť dušu dieťaťa so všetkými boliestkami. Práve v takýchto chvíľach má rodič príležitosť nájsť cestu
k dieťaťu, pomôcť mu z problémov a byť mu oporou.
Mgr. Darina Jancurová
výchovná poradkyňa

Tizenöt éves a féli
cserkészcsapat
Tizenöt évvel ezelőtt (1992. október 10-én) alakult meg Félben a Szent László cserkészcsapat – a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 24. csapataként. Tizenöt éve próbálunk helyt
állni, a cserkészet célkitűzéseit megvalósítani. A cserkészet nem
csak szórakozás, játék, természetjárás, a cserkészmunka segít
fejleszteni a gyermek és a fiatal jellemét is. Megmutatja azokat
az értékeket, melyek fontosak az életben. A jellemnevelés
iránymutatója a tíz cserkésztörvény. Könnyű megjegyezni őket,
de annál nehezebb betartani és szerintük élni – pedig a cserkészet
egy bizonyos életforma. Az idén nyáron ünnepeltük a cserkészet megalakulásának 100. évfordulóját. 1907 nyarán
szervezték az első cserkésztábort. Egy angol katonatiszt, Lord
Baden Powel 22 fiút hívott meg a táborba, hogy megmutassa
nekik az élet valódi értelmét. Akkor még nem is sejtette, hogy
ezzel egy világszerte elismert ifjúsági mozgalmat indított el. Száz
év elteltével ugyanazt a célt tartja szem előtt a cserkészet. Különféle gyakorlatias foglakozásokon keresztül célunk szabadba
vinni a gyerekeket és játékos módon elsősorban önállóságra
és segítőkészségre nevelni. Büszkék lehetünk arra, hogy cserkészek vagyunk, és egy ilyen mozgalomnak tagjai lehetünk. Hálával és köszönettel tartozunk Bori néninek, hogy mi itt Félben is
tudomást szereztünk a cserkészetről. Köszönjük, hogy tizenöt
évvel ezelőtt megalapította a féli cserkészcsapatot, és tíz évig
csapatparancsnokként vezette. Ezalatt a tizenöt év alatt mintegy
200 cserkész tett fogadalmat, többen vezetőképző táborokban
őrsvezetői, segédtiszti, illetve tiszti képesítést is kaptak.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult csapatunk működéséhez, segítette munkánkat. A
szülőknek is szeretnénk megköszönni a bizalmat, hogy
gyermekük járhat cserkészetre, részt vehet a kirándulásokon,
táborozásokon. Reméljük, hogy meglátszik majd munkánk
eredménye és valamennyi cserkészünk becsületes, segítőkész
felnőtté válik.
Kausitz Ilona csapatparancsnok
Bővebb infók csapatunkról, a cserkészetről és képek a
rendezvényeinkről a www.felicserkesz.sk weboldalon találhatók.

A Béke együttes koncertje
A Béke együttes bemutakozó koncertjére 2007.október 30án került sor. Az együttes tagjai nagy lelkesedéssel készültek
erre a számukra oly fontos első koncertfellépésre. Nagy meglepetésünkre elég sokan eljöttek a fiatalok közül is. A koncert jól
sikerült, szép élményben lehetett részünk. Köszönettel tartozunk
a Béke együttes tagjainak, akik idejüket, tehetségüket arra
használják fel, hogy a fiataloknak tanúságot tegyenek Isten
szeretetéről.
Fiatalok nyelvén, rockos stílusban, gitárral, dobbal és hangos énekkel adják a világ tudtára, hogy Jézus él, s hogy Krisztus
bennünk él. Kívánjuk, hogy ez a lelkesedésük megmaradjon, és
még sok sikeres fellépésük legyen.
Kausitz Ilona

A Béke együttes 2007. augusztusában alakult. Olyan zenekedvelő fiatalokból áll, akik a dallal nem csupán szép zenei élményt szeretnének nyújtani, hanem az emberek, fiatalok szívéhez szeretnének
eljutni, és közelebb hozni nekik Isten igéjét, az Ő tanítását.
Az együttes féli, egyházfai és súri keresztény fiatalokból áll. A
dalok nagy részét a budapesti Gável Testvérektől átvett dalok képezik, de már három saját szerzeménnyel is büszkélkedhet csapatunk.
Nyár óta hetente többször is próbáltunk, így készültünk első,
bemutatkozó koncertünkre, melyre Félben került sor. Nagyon sok
fiatal eljött, ami nagy örömmel töltött el minket, így a koncert felejthetetlen élmény volt mindenki számára.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani elsősorban a polgármester úrnak, és mindenkinek, aki bármilyen módon segített, hogy
ez a koncert megvalósuljon.
Béke együttes
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Oznamujeme občanom, že plánovaný odvoz komunálneho odpadu dňa 25. decembra 2007
(utorok) sa neuskutoční.
Náhradný, skorší termín odvozu je 22. december 2007 (sobota).
Oznamujeme občanom, že stavebné povolenia z rokov 1916-1990, ktoré nám odovzdal
Štátny archív v Modre si môžete vyzdvihnúť v obecnej knižnici – do 31. marca 2008!
Otváracie hodiny:
pondelok 13.30 – 18.00,
utorok a štvrtok 13.30 – 17.00.
Komplexný zoznam občanov, ktorých sa to týka, je na internetovej stránke obce
(www.tomasov.sk) v podobe excelovej tabuľky.
Oznamujeme občanom, že poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2008 je možné
zaplatiť od 2. do 31. januára 2008 na obecnom úrade v Tomášove .
Ďalej oznamujeme, že zmeny ohľadom daní z nehnuteľností (predaj, kúpa, kolaudácia,
dedičstvo) treba nahlásiť do 31.01.2008 na obecnom úrade v Tomášove.
Vedenie obce Vás srdečne pozýva k tradičnému ohňostroju a na privítanie nového roku 2008.
Stretneme sa pred kultúrnym domom pred polnocou.
Prehodnotenie Územného plánu, prípadné rozšírenie je pripravené na rok 2008. Podnetov
sme už obdržali dosť veľa. Prípadné poznatky môžete odovzdať písomne na obecný úrad.

Értesítjük a lakosokat, hogy a szemét december 25-re, keddre tervezett elvitele nem aktuális.
Ehelyett már korábban, december 22-én, szombaton elszállítják a szemetet.
Értesítjük továbbá a lakosokat, hogy az 1961-1990 között kiadott építkezési
engedélyeket, melyeket a modori Állami Levéltár adott át nekünk, a községi könyvtárban
lehet átvenni – 2008. március 31-ig!

Daj Boh
šťastia tejto
zemi
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti
každý boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň, pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi
všetkým ľuďom v nej.
Daj Boh šťastia celej zemi,
všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky
ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi,
všetkým národom.
Dopraj, Bože, svojmu dielu
večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí,
všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu
večné trvanie.
Príjemné prežitie Vianoc
a len všetko dobré do
nového roku
želajú všetkým
„Tomášovskí Matičiari“

Nyitvatartási idő:
hétfő 13.30 – 18.00,
kedd és csütörtök 13.30 – 17.00.
Az érintett lakosok teljes listája a község internetes oldalán (www.tomasov.sk) található excel-táblázat formájában.
Értesítünk minden lakost, hogy a szemételhordásért fizetendő illetéket a következő évre
2008. január 2-31. között lehet megfizetni a községi hivatalban.
Értesítjük továbbá a polgárokat, hogy az ingatlanadókat érintő változásokat (adás, vétel,
kollaudáció, örökösödés) 2008, január 31-ig kell bejelenteni a községi hivatalban.
A község vezetősége mindenkit szívélyesen meghív az újévi tüzijátékra. Találkozunk éjfél
előtt a kultúrház előtti téren.
A falufejlesztési terv átértékelése, kibővítése a 2008-as évre elkészült. Több javaslatot is
kaptunk már, további észrevételeiket írásos formában nyújthatják be a községházán.

Spravodaj obce Tomášov – Fél község hírlevele
Vychádza ako príležitostná publikácia Obecného úradu Tomášov pod vedením starostu Jozefa Szalayho.
Redakčné spracovanie, grafická úprava / Szerkesztés, tördelés: Mózes Szabolcs.
Tlač / Nyomta: Komprint s. r. o. Bratislava. Nepredajné / Ingyenes.

Po futbalovej jeseni
Po skončení minulého ročníka prišlo v kádri A mužstva
k niektorým zmenám. Do Bernolákova odišli Tomáš Babala a
Jozef Ožvald. Na hosťovanie do
Novej Dedinky odišli Rasťo
Smiščík, Ladislav Mikóczi a do
Blatného Jozef Kovács. Náš
káder obohatili štyria noví hráči.
Igor Ďuroši sa vrátil z Rakúska,
na ročné hosťovanie prišli Peter
Kalúz z Ružinova a Lukáš Kmeť
a na polročné hosťovanie z SFM
Senec Štefan Bódiš. Menovaní
hráči sa rýchlo zabudovali a stali
sa oporami mužstva. Cieľom
mužstva v jesennej časti bolo
skončiť do tretieho miesta. S našim účinkovaním sme zatiaľ spokojní až na nevydarený zápas
v Kráľovej pri Senci. Momentálne je mužstvo na uspokojivom druhom mieste. Očakávame, že po kvalitnej zimnej príprave budeme podávať v jarnej
časti stabilné výkony, aby sme
robili radosť našim fanúšikom.
Najlepším strelcom v jesennej
časti súťaže sa stal Igor Ďuroši.
Po dlhých rokoch nám opäť

ŠA
CH
ŠK Tomášov hrá 5. B ligu Bratislavského kraja.
Družstvá hrajú jednokolovo
systémom každý s každým,
podľa vyžrebovania. Stretnutia
sa začínajú v nedeľu o 10.00.
ŠK Tomášov svoje domáce
zápasy hrá v miestnom klube
dôchodcov.

robia radosť naši dorastenci pod
vedením trénera Petra Livinského. Družstvo sa vhodne doplnilo kvalitnými hráčmi, ktorí
prišli zo žiackeho mužstva.
Okolo kapitána Erika Lászlóa sa
vytvoril dobrý kolektív, ktorý
podával v jesennej časti výborné výkony. Mužstvo je momentálne na prvom mieste. Najlepším
strelcom celej súťaže sa stal
Tomáš Balán, ktorý nastrieľal
súperom 26 gólov.
Tréner Igor Ďuroši mal
v žiackom družstve po odchode
piatich kvalitných hráčov do dorastu ťažkú úlohu plnohodnotne
nahradiť chýbajúcich hráčov.
Napriek skromným očakávaniam mužstvo skončilo na peknom šiestom mieste. U žiakov sa
najlepším strelcom stal Tomáš
Lakatoš.
O najmladších hráčov sústredených v prípravke, ktorí časom doplnia mužstvo žiakov, sa
zodpovedne starajú Igor Ďuroši
a bývalý ligový hráč Teodor
Fodor, ktorí sú vzorom pre našu
mladú generáciu.

IV. liga seniori
1.
Kráľová
2.
Tomášov
3.
Reca
4.
Rovinka
5.
D.N.Ves
6.
Vrakuňa
7.
Kalinkovo
8.
Malinovo
9.
Štart
10. Vajnory
11. Rusovce
12. Lamač B
13. Čuňovo B
14. Danubia

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
9
8
7
5
4
3
2
2
1
1
0

2
2
1
1
2
2
5
1
3
5
4
5
5
4

1
2
3
3
3
4
3
8
7
6
7
7
7
9

50:12
36:15
25:12
22:17
21:10
20:17
21:19
22:27
20:25
16:24
17:27
14:27
15:41
8:34

32
29
28
28
26
23
20
13
12
11
10
8
8
4

V. liga B dorast
1.
Tomášov
13
2.
Bernolákovo 13
3.
Jarovce
13
4.
Jablonec
13
5.
Igram
13
6.
BCT
13
7.
Vištuk
13
8.
Blatné
13
9.
Budmerice 13
10. Hamuliakovo13
11. Grinava
13
12. Malinovo 13
13. Limbach
13
14. Sl. Grob
13

11
10
9
8
8
5
3
4
3
3
4
2
3
1

1
3
2
3
3
4
5
2
3
3
0
4
1
0

1
0
2
2
2
4
5
7
7
7
9
7
9
12

58:16
53:11
56:16
41:13
33:27
38:24
24:32
19:37
22:37
16:32
25:47
21:28
13:44
8:63

34
33
29
27
27
19
14
14
12
12
12
10
10
3

Žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9
8
7
6
5
2
2
2
1
1

0
0
1
0
1
1
1
0
0
0

0
1
1
3
3
6
6
7
8
8

77:12
45:11
23:5
26:18
31:17
22:32
11:25
16:33
5:37
5:71

27
24
22
18
16
7
7
6
3
3

sk. B
Bernolákovo 9
Ivánka
9
Igram
9
Blatné
9
Tomášov
9
Báhoň
9
Kaplná
9
Malinovo 9
Čataj
9
Hamuliakovo9

Zápasy súťaže, ročník 2007/2008
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

21.10.2007
4.11.2007
18.11.2007
2.12.2007
9.12.2007
13.1.2008
3.2.2008
10.2.2008
9.3.2008

Tomášov – Senec B
1:4
Láb B – Tomášov
3,5:1,5
Tomášov – Pezinok D 3,5:1,5
Pezinok E – Tomášov 3:2
Tomášov – Senec C
Budmerice B – Tomášov
Tomášov – Ivánka
Tomášov – Modra D
Igram – Tomášov
Mózes Gabriel, vedúci družstva

