zima 2009
Sviatky pokoja
Najkrajšie sviatky v roku,
sviatky pokoja a lásky – Vianoce, keď sa blížia, naplnia nás radosťou. Snažme sa
pripraviť si srdcia, aby sme
tieto príjemné chvíle prežili
medzi svojimi blízkymi v radostnom očakávaní. Sviatky
narodenia Ježiša Krista oslavujeme každý rok už pomaly 2000 rokov. Ježiš bol
historickou osobou, písali o
ňom nielen kresťanské pramene, ale aj židovskí a rímski historici, súčasníci. On
bol tým Spasiteľom, ktorého
príchod tisícročia očakával
vyvolený národ. Prišiel
medzi nás ako malé dieťa,
priniesol nám lásku, pokoj a
radosť. Túto lásku, radosť a
pokoj budeme môcť prežiť
len vtedy, ak sa navzájom
budeme mať radi.

Sviatky pokoja prežije len
ten, kto sa na sviatky aj pripraví. Preto je dôležité, aby
sme sa už v priebehu štyroch
adventných týždňov pripravovali. A práve Advent je ten
vzácny čas prípravy, očakávania a stíšenia sa. Niektorí
si myslia, že Vianoce sú o nákupoch, ale to je len povrchné videnie sveta. To dôležité
musí byť v nás a volá sa láska.
A možno si môžeme, každý
sám sebe povedať: „Aký
bude môj Advent, také budú
i moje Vianoce. Aký bude
môj život, taká bude i moja
večnosť.“ Teraz je na to ten
správny čas!
Prajem Vám požehnané
sviatky a šťastlivý nový rok!
Ján Zsidó dekan, farár

Myšlienky
zo starostovho kresla
Najkrajší kút v šírom
svete je moja rodná zem
– aká krásna myšlienka.
Možno vyjadriť krajšie
spolupatričnosť človeka s
miestom, kde sa narodil,
kde žije? Určite nie. A
aké by bolo krásne, keby
sa ľudia, občania určitej

komunity vedeli pri náhodných stretnutiach navzájom
usmievať. Okrem bežného
„dobrý deň”, „ahoj“ by ten
pozdrav sprevádzal aj úsmev. Úsmev je balzam proti
nenávisti, hnevu a závisti.
V starostovskom kresle
ma napadnú aj takéto

2009. tél
A szeretet ünnepe
Nagy ünnep közeledtével
már a készülődés is örömmel tölt el minket. Iparkodunk szívünket felkészíteni
és előre átéljük az örömöt.
Ilyen ünnep a karácsony.
Egy születésnapot ünneplünk, olyat amelyet már
közel 2000 éve minden
évben megünnepelnek . S ez
Jézus Krisztus születésnapja. Ő történelmi személy
volt, nemcsak a keresztény
források, hanem az akkori
római és zsidó történetírók
is írtak róla.
Ő volt az a Messiás, akinek
eljövetelére
évezredeken
keresztül
várakozott
a
választott nép.
Az idők teljességében egy
kisgyermekként
jelent
meg a földön. Eljött és elhozta nekünk a szeretetet,

a békességet, az örömöt.
Elmondta, hogy csak akkor leszünk boldogok, ha
szeretni fogjuk egymást.
Karácsony örömét az éli
át igazán, aki felkészült rá.
Ezért fontos, hogy advent
negy hetét kihasználjuk a
megbékélésre, a lelki megtisztulásra és a jócselekedetekre.
Sokan csak az ajándék
vásárlásával
készülnek
karácsonyra. Ezek csak a
felszínt, a csillogást látják.
A lényeg pedig belül van, és
úgy hívják: szeretet.
Mindenkinek
szeretetben gazdag karácsonyt és
békés boldog új esztendőt
kivánok!
Zsidó János
esperesplébános

Gondolatok
a hivatali székben
Szívünk
legkedvesebb
földdarabja a hazánk, a
szülőföldünk. Milyen szép
lenne, ha egy közösség tagjai a véletlen találkozások
alkalmával is mosolyogni
tudnának. Ha a szokásos
„jó napot” vagy „szervusz”
köszöntéseket egy mosoly

kíséretében ejtenénk meg.
A mosoly balzsam lelkünk
számára a harag, irigység és
az útálat ellen.
Ilyen gondolatok is eszembe
jutnak a polgármesteri székben. Tekintetünket előre
vetjük, de a múltat is látnunk kell. Látjuk, mit hagy-

Občanom našej obce prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
samospráva obce Tomášov
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk községünk lakosainak!
a féli önkormányzat
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myšlienky. Pozeráme sa dopredu, ale musíme vidieť aj
minulosť. Vidíme, čo nám
zanechali naši predkovia. Je
toho veľa alebo málo, ťažko
to hodnotiť. Viem však,
kde sme pokračovali, čo
sme my urobili pre budúcu
generáciu a ešte čo chceme
urobiť pre rodnú zem.
Apropo obec - kto vlastne
tvorí obec: starosta, pracovníci obecného úradu,
poslanci alebo vedenie
spoločenských organizácií?
Nie, obec sme my, všetci
občania, ktorí v nej žijeme, a
preto sa mi nepáči správanie
sa niektorých občanov.
Mám za to, že každý verejný
činiteľ sa rád poučí, príjme
zdravú a dobre myslenú
kritiku, aby prípadné chyby
mohol odstrániť, napraviť.
Ohováranie, klebety, anonymy, závisť, nehovoriac o
vandalizme nie sú spôsoby
na dobrú spoluprácu a dobré spolunažívanie.

Veľa občanov od obce
očakáva všetko, čo je
potrebné k pohodlnému
životu, ale oni nerobia nič
pre obec. Napríklad také
maličkosti ako pozametať
pred
svojou
parcelou,
pokosiť trávu, nezahadzovať
rôzne odpady na verejných
priestranstvách, nevylievať
odpad do kanalizácie, ktorý
tam nepatrí...
Teraz, keď sa blížia
najkrajšie sviatky roka, keď
si navzájom budeme želať
lásku a mier, skúsme sa
pozrieť do svedomia, ako by
sme mohli prispieť k tomu,
aby moja rodná zem bola
najkrajším kútom v šírom
svete.
Vážení spoluobčania, prajem Vám i Vašim rodinám
mierumilovné, krásne Vianoce a veľa zdravia a šťastia
do roku 2010!
Jozef Szalay
starosta obce

Daruj krv,
daruješ život!
Miestna organizácia slovenského Červeného kríža
v Tomášove aj v roku 2009
organizovala v spolupráci
s Obecným úradom darcovstvo krvi, a to v mesiacoch marec a september.
Tím lekárov a laborantov
z Bratislavy z Ružinovskej
nemocnice sa tešili a boli
prekvapení účasťou darcov
(v marci 54 a v septembri
49 darcov), ktorí darovali
tú najcennejšiu tekutinu
– svoju krv, ktorá sa nedá
ničím nahradiť.
Členovia výboru, ktorí
zabezpečili hladký priebeh odberu a starali sa aj
o stravu a obsluhu darcov si tiež zaslúžia pochvalu a poďakovanie za
ich neskutočnú
ochotu.
Na občerstvenie a stravu
prispeli členovia výboru a
Obecný úrad.
Výbor červeného kríža chce

touto
cestou
vyjadriť
poďakovanie
všetkým darcom za ich
humánny postoj a k darcovstvu. Prajeme
im veľa zdravia, lásky a
porozumenia v
každodennom
živote a šťastie
v
rodinnom
kruhu, aby sme
sa mohli ešte
veľakrát stretnúť pri tomto
šľachetnom čine.
Zároveň srdečne pozývame
všetkých darcov a ďalších
občanov na darcovstvo krvi,
dňa 9. marca a 7. septembra
v roku 2010 do kultúrneho
domu v Tomášove.
Anna Simonicsova
podpredsedkyňa ČK

tak ránk elődeink. Sok vagy
kevés? Nem a mi tisztünk
eldönteni. Tudom ugyanakkor, hol folytattuk a munkát,
mit tettünk a következő
generációk
érdekében,
és mit kell még megtennünk
szülőföldünkért,
községünkért.
Ki alkotja valójában a községet? A polgármester, a
községi hivatal dolgozói,
a képviselők, a társadalmi
szervezetek vezetői? Nem.
Mi vagyunk a község, mi,
akik ezt a közösséget alkotjuk, akik itt lakunk. Ezért
sem tetszik egyesek hozzáállása, viselkedése. Minden
köztisztviselő szívesen tanul
a hibáiból, meghallgatja
más tanácsait, a jól irányzott kritikát. A rosszindulatú
pletykálás, rémhírterjesztés, mások névtelen lejáratása, a vandalizmusról nem is
beszélve, nem járulnak hozzá a jó együttműködéshez, a
jó együttéléshez.

Sok lakos várja el, hogy
kényelmes életet biztosítsunk neki, ugyanakkor ők
semmit sem hajlandóak
tenni a községért. Pedig
elég lenne pár apróság,
mint például lenyírni telkünk előtt a füvet, felsöpörni házunk előtt a járdát,
a szemetet a szemetesbe
dobni, nem szanaészt, a
csatornahálózatba
oda
nem való dolgokat nem önteni... Most, amikor az év
legszebb ünnepe közeleg,
amikor szeretetet és békét
fogunk egymásnak kívánni,
gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogyan lehetne
szülőföldünket, községünket szebbé varázsolni.
Tisztelt
polgártársak,
végezetül engedjék meg,
hogy kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánjak önöknek és kedves
családtagjaiknak!
Szalay József polgármester

Vért ajándékozni a
legemberibb cselekedet
A helyi Vöröskereszt vezetősége
a községi hivatalal karöltve a
2009-es évben is
megszervezte Félben az ingyenes
véradást,
mégpedig a márciusi
és
szeptemberi
hónapokban.
A
pozsonyi Ružinov
kórház
orvosai
és
laboránsai
minden alkalommal
megvoltak
elégedve, sőt nagyon örültek
a nagyszámú résztvevőnek
– véradónak (márciusban
54-en és szeptemberben 49en) akik ingyen ajándékozták azt a legdrágább folyadékot, a saját vérüket,
amit semmi mással nem
lehet helyettesíteni.
Dicséret és köszönet illeti a
szervezet vezetőségét, akik

munkájukkal segítették a
gyors véradás lefolyását, és
egyben gondoskodtak a finom ebédről és kiszolgálták
a véradókat.
A frissítőhöz és az ebédhez a vezetőség és a községi hivatal járult hozzá. A
Vöröskereszt
vezetősége
ezúton mond köszönetet az
öszes véradónak az emberi
helytállásukért. Kívánunk
nekik további jó egészséget,
sok szeretetet családjuk
körében, hogy még sokszor találkozhassunk ezen a
humánus öszejövetelen.
Végül, szeretettel várunk
minden véradónkat és lakosunkat 2010. március
9-én és szeptember 7-én a
követkéző véradásunkra,
amely a féli kultúrházban
valósul majd meg.
Simonics Anna, a helyi
Vöröskereszt alelnöke
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Pouličná párty
Poslednú augustovú sobotu
niekoľko dobrých susedov
zorganizovalo pre svojich
spoluobčanov z Bratislavskej ulice v Tomášove
Pouličnú veselicu.
Pôvodným zámerom bolo
bližšie sa navzájom na ulici spoznať, zaspomínať si,
zabaviť sa. Priateľ pozval
priateľa, rodina rodinu a
akcia prerástla takmer do
celoobecnej veselice.
Pouličná párty - ako veselicu niektorí premenovali - prebehla priamo na
Bratislavskej ulici, ktorá
bola v čase akcie pre autá
uzatvorená. Na ceste boli
postavené pre všetkých stany proti vetru a dažďu, stoly
a lavice, varil sa výborný
guláš, čapovalo sa pivko
a hlavne nechýbala dobrá
nálada.
V programe organizátori
nezabudli na nikoho. Malé
deti súťažili okrem iného v
chytaní rýb, triafaní ceruzkou do fľaše, oteckovia

súťažili napríklad v slalome
s fúrikmi a ženy z ulice si
zahrali futbalový zápas „vydaté“ verzus „slobodné“.
Pre zaujímavosť „vydaté“
vyhrali 2:0. DJ hral piesne
na želanie, piesne oslávencom z ulice, tancovalo sa a
spievalo. Bratislavská ulica
v Tomášove sa výborne zabávala do skorých ranných
hodín.
Týmto by som sa chcel
poďakovať všetkým ochotným a obetavým susedom
- organizátorom z Bratislavskej ulice za dobrý nápad a zorganizovanie tejto
akcie.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí
ochotne
darovali suroviny na guláš,
zapožičali stany a lavice. Už
teraz sa všetci tešíme o rok
na druhý ročník Pouličnej
veselice na Bratislavskej
ulici.
Barbora Rigóová
obyvateľka Bratislavskej ul.

Utcabál
Augusztusz utolsó szombatján pár összetartó szomszéd „utcabált“ szervezett a
Pozsonyi utca lakói részére.
A fő cél az volt, hogy jobban
megismerjék egymást az
utca lakosai és egy nagyon
jót szórakozzanak. A barátok mehívták barátaikat, a
rokonok rokonaikat és az
összejövetel egy nagy falusi
talákozóvá vált. Az utcabál
a Pozsonyi utcán zajlott,
az akció ideje alatt az utca
le volt zárva. Sátrak voltak
felállítva a szél és az eső
ellen, kerti asztalok és padok szolgáltak mindenki
számára, frissítőként gulyást főztünk, valamint sört
csapoltunk és természeten
nem hiányzott a jó hangulat
sem.
A program keretén belül a
szervezők nem feledkeztek
meg senkiről. A gyerekek
részére különféle ügyességi
versenyek voltak előkészítve, az apukák például
talicskával
szlalomoztak,

az utca női lakói fociztak, mégpedig a hajadonok a férjezettek ellen. Az
érdekesség kedvéért: az erdemény 2:0 lett a férjezettek javára. A lemezlovasnál
énekszámokat lehetett kérni, például az ünnepeltek
részére vagy csak saját
magunk örömére és a jó
hangulat érdekében. A Pozsonyi utca lakosai Félben
kora reggelig szórakoztak,
mulattak.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni minden áldozatkész
szomszédnak,
szervezőnek a fantasztikus
ötletet és az akció megszervezését. Nagy köszönet illeti
a támogatókat, akik alapanyagokkal járultak hozzá
a gulyáshoz, valamint kölcsönözték a kerti padokat
és asztalokat. Márt most
várjuk a második Pozsonyi
utcai utcabált!
Barbora Rigóová
a Pozsonyi utca lakója
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Jó munka volt! Jó cserkésznek lenni
A helyi 24. számú Szent
László cserkészcsapat a
2009-es évben sem unatkozott, hiszen számtalan programot, rendezvényt rendezett cserkészeinek, kicsiknek s nagyoknak egyaránt!
2009 februárjában csapatparancsnok-váltás történt
– immár harmadszor – 17
éves csapatunk életében.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kausitz Ili néninek 7 éves, cserkészélményekben és sikerekben
egyaránt gazdag parancsnoki munkájáért, valamint
azért, hogy kaput nyitott
nekünk a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség munkájába való aktív bekapcsolódásra.
Csapatunk jelenleg 59 főt
számlál, 15 vezető segítségével hét őrsben működünk,
melyeket rajokra osztottunk
fel: Kiscserkészraj – Tücsök
őrs, Picinke-cinke őrs, Gepárd őrs, Cserkészraj – Egér
őrs, Katica őrs, Roverraj
– Emu őrs, Bögre őrs.
Február 14-től 17-ig Szakolcán töltöttük a tavaszi szünet felét, ahol ellátogattunk
a Gumimacikhoz. Velük
rengeteget játszottunk, új
cserkészismereteket tanultunk, versenyeztünk, hócsatáztunk, nagyokat nevettünk
és jól éreztük magunkat. Az
utolsó este Vitálos Zsóka
kiscserkészígéretet tett, aminek mindannyian nagyon
örültünk!
Ezután márciusban a vezetők úgy döntöttek, hogy
felújítják kissé elfáradt és
sok titkot rejtő cserkészotthonunkat, hogy az még takarosabb legyen és otthont
adjon a betévedt cserkészeinknek. Ez a projekt még
korántsem ért véget, folyamatos újítások születnek,
az eredmény viszont már
látható. A március 15-i szabadságharc emlékének mi is
főt hajtottunk Csenkey Vendel honvéd sírjánál, majd
a kezdődő tavaszi időjárást

kihasználva
gyalogtúrát
szerveztünk a Kis-Duna
mentén Vőkre.
Nagycsütörtökön a nagycserkészeinknek lelkidélutánt rendeztünk, melyre
ellátogatott közénk egykori
cserkésztisztünk,
Lépes
Lóri atya. Az ő segítségével
az ünnepet mélyebben át
tudtuk élni. Április utolsó
szombatján első alkalommal került megrendezésre
az országos cserkésznap Komáromban, melyen szép
számmal részt vettünk. Két
foglalkozást is tartottunk,
egy „Alíz Csodaországban”
elnevezésű élő társasjátékot a kiscserkészeknek, amit
a nagyok is élveztek; és néptáncot is oktattunk, melyre azonban kevés volt a jelentkező, de jókedvünk nem
hagyott alább! A cserkészek
többek között kézművesfoglalkozásokat, ereszkedést, evezést, rambo-pályát
próbálhattak ki, elsősegélyversenyben, népijátékban,
élő sakkozásban, városnézésben vettünk részt.
Nyáron van a legtöbb
cserkészprogram
Május 1-én olimpiai játékokat tartottunk, melyen
több kategóriában és számban is versenyezhettek cser-

készeink, ezúttal az istenek
beavatkozása nélkül. Nagyon szép eredményeket sikerült elérniük, amiért büszkék vagyunk rájuk!
Júniusban a rossz idő miatt a nagyokkal betervezett
csónakázás elmaradt, de
helyette Rover-estet szerveztünk, tele játékokkal,
helyzetgyakorlatokkal, rengeteg nevetéssel és végül
jókedvünket egy finom
pizza elfogyasztásával koronáztuk. Az utolsó héten
hálaadó szentmisét celebrált nekünk Zsidó János esperes úr és cserkésztiszt,
majd egy kis bemelegítő
játék kíséretében a Kis-Duna
partján, nagyon hangulatos
környezetben, hat kiscserkészünk kapott sárga nyakkendőt (Szimeth Laura,
Árva Evelyn, Világi Réka,
Kireth Rebeca, Mancal
Nikola, Szimeth Sebi), Hideghéty Klaudiát pedig
nagycserkésszé avattuk.
Július 1. és 10-e között az
érsekújvári 7. számú Czuczor Gergely cserkészcsapattal közösen táboroztunk
az Ipoly parti Kicsinden.
A 10 napos táborban India kultúráját igyekeztünk
közelebbről
megismerni,
ez adta keretmesénket a
táborhoz, és erre a tematikára építettük fel a tábor

programjait. A két csapat
nagycserkészei megközelítették a 60 főt, sok új dolgot
tanultunk el egymástól és
újabb barátságok születtek.
Többek között ellátogatott
közénk az Apostolok Királynője Missziós Rendből
Anna és Joicy nővér, utóbbi Indiából származik, és
általuk materiálisan is megláthattuk,
megfoghattuk
az indiai ruhákat, képeket,
hagyományokat. Július közepén kerültek megrendezésre a vezetőképző táborok, idén rendhagyóan a
Palást határában fekvő
Olvári-völgy adott otthont
az ország magyar ajkú cserkészeinek.
Csapatunkból
Segédőrsvezető-képző táborban vett részt Grünfeld
Nati és Kulcsár Réka, Őrsvezetőképző-táborban Wittenberger Gabi, Segédtisztképző-tanfolyamon Lépes Lívia és Kozmér Kinga,
az ő képzésük november
14-én ért véget. Kiscserkész-segédtisztképző képzésen Farkas Márta vett
részt a németországi Kastl
mellett fekvő Hárshegycserkészparkban.
Augusztus 13-tól 16-ig a
csölösztői Királyi udvarban
tanyáztunk az érsekújvári
kiscserkészekkel
együtt,
ahol egy csomó ismeretet
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tanítottunk meg Süsünek,
melyet minden sárkánynak
és nem sárkánynak tudnia
kell. Bár fürödni nem volt lehetőségünk, azonban kellemes fürdőzést szolgált számunkra a slágos locsolkodás.
Szeptember első péntekén
szentmisével és többek között a szülőknek is rendezett
képvetítéssel kezdtük meg
újabb cserkészévünket. Az
Országos Métabajnokságon
és Akadályversenyen is képviseltettük magunkat, melyen sikeresen versenyeztünk.
Szeptember 19-én gyalogtúrát szerveztünk a Kis-Kárpátokba, melynek végcélja
Pajstun vára volt. Gyönyörű
időt sikerült kifognunk, és
a táj, valamint az erdő szépsége elvarázsolta kis csapatunkat. Hullafáradtan tértünk haza, de megérte!
Sikeres évet zártunk,
jöhet az évzáró buli
Október első hétvégéjén
részt vettünk az idén ötödik,
egyben utolsó alkalommal
megrendezett
Felcseren

(Felvidéki Regős Cserkésztalálkozó),
Marcelházán.
Mint minden évben, idén is
tartottunk kézműves foglalkozást. Az esti táncházak
voltak a nap fénypontjai, és
köszönjük a marcelházi csapatnak, hogy elindítottak
egy népi hagyományokat
felölelő rendezvényt, és enynyi éven keresztül otthont
adtak neki, és nekünk is.
Október 24-én csapatunk
jótékonysági bált szervezett a Szlovákiai Magyar

Cserkészszövetség javára,
amelyen több csapat cserkészei is képviselték magukat s csapataikat, valamint
rengeteg szülő, cserkészbarát vett részt, és reméljük,
élményekben
gazdagon
tértek haza. A bálról bővebb
beszámolót a www.felicserkesz.sk weboldalon olvashatnak.
Következő nagyobb akciónk
a decemberre tervezett bécsi
karácsonyi vásár meglátogatása lesz, melyen találkozunk a bécsi magyar cserkészekkel is. Az évet egy
óriási szilveszteri cserkészbulival zárjuk le a környező
cserkészcsapatokkal közösen, melynek mi adunk otthont.
Végezetül
köszönetemet
szeretném kifejezni minden
cserkészszülőnek, barátnak,
támogatónak, aki bármilyen
úton-módon
hozzájárult
eme minden tekintetben
sikeresnek mondható 2009es évnek; köszönöm a csapat
vezetőinek, hogy szabadidejüket feláldozva, fiatal
koruk ellenére példamutató
felelősségtudattal vezetik

őrseiket, szervezik a programokat, és kívánok a frissen kiképzett vezetőknek
sok lendületet és tartsák
meg lelkesedésüket!
Önnek pedig, kedves Olvasó, köszönöm, hogy végigolvasta soraimat, és kívánok békés, boldog, gazdag
karácsonyi ünnepeket és
sikeres, új esztendőt!
Jó munkát!
Farkas Márta
csapatparancsnok

Poľovníci majú
nového šéfa
Naše poľovnícke združenie
Priateľstvo Tomašov má
toho času 30 členov a 4 kandidátov. Vo februári na výročnej schôdzi sa predsedom PZ stal Juhoš Árpád,
ktorý veľmi zodpovedne a
čestne vedie celé združenie
a v jeho myšlienkach sa
zrodil aj nápad uskutočniť
8. mája 2009 posedenie
poľovníkov aj ich rodín v
prírode pri Malom Dunaji.
Jeho snahou bolo zblížiť
všetkých členov PZ a ich rodiny, aby sa utužil kolektív,
ako tomu bývalo za starých
čias pred 20 rokmi, keď sa
poľovníci stretávali pravidelne pri rôznych akciách
v prírode, napríklad v Tomašove, vo Vlkoch, či už
pri Malom Dunaji alebo pri
poľovníckej chate. V tomto
pána Juhoša podporujem a
dúfam, že sa mu tento zámer
podarí splniť a tieto aktivity
budú mať znovuzrodenie aj
do budúcich čias.
16. mája 2009 sme usporiadali verejné strelecké
preteky na asfaltové holuby, ktoré sa tiež veľmi dobre vydarili vďaka úsiliu
všetkých členov aj priateľov
PZ, ale i vďaka živej hudbe,
čo lákala hostí z obce aj
okolia. Aj toto bola jedna z
myšlienok pána predsedu,
ktorý takýmto spôsobom
zatraktívnil a oživil priebeh
akcie pre verejnosť.
1. júna sme usporiadali Deň
detí vo Vlkoch. Aj táto akcia
sa vydarila, čo usudzujem z
priaznivých ohlasov mnohých občanov z Vlkov.
21. júna organizoval okres
Senec Svätohubertské dni
v Dunajskej Lužnej, kde
autor tohto textu, ako člen

kultúrnej komisie OKO
Senec spolupracoval pri
organizácii celej akcie.
Návštevníci si mohli pozrieť
odovzdanie vyznamenaní
zaslúžilým členom OKO
Senec, po ňom nasledovala
svätá omša, ukážky práce
sokoliarov, historických šermiarov, hrnčiarov... Veľmi
pozitívny ohlas malo aj licitovanie srnca. Až do neskorých večerných hodín si
mohli účastníci zakúpiť
guláš a zabaviť sa pri živej
hudbe. Z nášho PZ dostal
za zásluhy zlatú medailu
Ing. Ivan Jorík a striebornú
medailu pán Juhoš Árpád.
22. septembra sme mali
strelecké preteky pre našich
členov PZ Priateľstvo Tomašov. Následne 4. októbra
sme mali jesenné skúšky
stavačov, ktoré organizoval
OKO Senec.
Poľovnícke združenie organizovalo v uplynulom období aj brigády na skrášlenie
okolia, kde zúčastnení členovia vyzbierali smeti pri
Malom Dunaji. Dávam tým
na vedomie aj ostatným
občanom, aby sa snažili
udržať náš chotár v čistote.
Zároveň by som chcel poprosiť občanov, aby každú
nájdenú zrazenú zver
(napríklad srnčiu) ohlásili pánovi Tiborovi
Farkašovi na telefónnom čísle 0904 505 405,
aby sa tak vyhli zbytočným
konfliktom so zákonom.
Takéto odcudzenie a neohlásenie nájdenej zveri sa
totiž hodnotí ako trestný
čin.
Ervin Dömötör
kultúrny referent

Do Vianoc dlhá nitka,
krátky deň;
po Vianociach krátka
nitka, dlhý deň.
(príslovie)
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Vážení spoluobčania!
Ďakujem za Vašu dôveru vo
voľbách, vďaka ktorej sa už
tri roky venujem práci poslanca. Moje prvé kroky, rozhodnutia ako poslanec boli,
ba aj teraz sú niekedy ťažké,
ale vždy som sa rozhodoval
aj rozhodujem podľa svojho
najlepšieho svedomia a vedomia. Veľakrát po pracovných poradách nastalo a aj
nastáva sklamanie.
Pán starosta po voľbách
napísal, že v zastupiteľstve
nastali určité zmeny: máme
troch pomerne mladých poslancov. Od volených zástupcov ľudu by sme očakávali
stálu aktivitu počas celého
volebného obdobia, nielen
pred kampaňou. Myslím si,
že my mladí sa zapájame
dosť, mali sme aj nápady,
ale nenašli pochopenie u
ostatných poslancov. Hneď
v prvom roku sme dali
návrh na vybudovanie detského ihriska v parku pri
cintoríne. Odozva bola taká,
že pri cintoríne sa nepatrí
budovať detské ihrisko, je
to pri hlavnej ceste, sme
dedina a nepotrebujeme
to. Neprejdú ani dva roky a
pán starosta prišiel akože s
nápadom podať projekt na
výstavbu detského ihriska,
samozrejme, kde inde, ako
pri cintoríne a odrazu sa
všetko dá a bez námietok.
Vážený spoluobčania, konečne po roku sa Vám znovu dostávajú do rúk obec-né
noviny, hoci obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo
štvrťročné vydávanie. Ani
jednému z mojich kolegov
asi nechýbajú, ale ani to,
že občan sa nedostane k
informáciám o živote našej
obce. Neviem či vôbec viete o
tom, že od 1. novembra 2007
je každú prvú stredu v mesiaci k dispozícii občanom
starosta a jeden z poslancov. Ja som sa už podľa
nášho zadelenia dvakrát
zúčastnil takéhoto stretnutia, no bohužiaľ bez občana.
Nakoľko informovanosť v
tomto stretnutí je bohužiaľ

nulová zo strany obce.
Vážený spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás povzbudil k aktívnejšej účasti
na živote obce. Ako asi všetci viete, existujú verejné
zasadania obce, ktorých
sa môžete všetci zúčastniť
a prediskutovať problémy
a nedostatky v obci s vedením obce a s nami poslancami. Zároveň zistíte aj
náš prístup a ako riešime
tieto obecné záležitosti.
Na doterajších zasadnutiach sa väčšinou zúčastnili
tí občania, ktorý sa do
Tomášova
prisťahovali.
Ako by ste sa domáci báli
verejne vystúpiť s vašimi
požiadavkami,
problémami. A preto vás prosím,
zúčastnite sa týchto zasadnutí, veď sa jedná o nás, o
našu obec a našu budúcnosť.
Trápi ma i vandalizmus v
obci, že naša mladá generácia si takto vybíja energiu.
Spolupracujem s určitou
skupinou ľudí v obci, ktorí
zdieľajú tie isté myšlienky
ako ja. A preto sa riadime
aj slovami pána starostu,
ktorý
pri
odovzdávaní
znovu zrekonštruovaného
kultúrneho domeu 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 myslíme si, že aj reálna. Stačí
ak pán starosta vysloví len
slovo – áno – a myšlienka
sa zrealizuje, sme ochotní
venovať sa našej mládeži
v zimnom období každú
nedeľu od 14:00 do 18:00
hodiny. V tomto centre by
sme chceli poskytnúť priestor na zmysluplné využitie
voľného času, nielen deťom,
ale aj mamičkám. Veď aj
mamičky na materskej dovolenke potrebujú v období
intenzívnej
starostlivosti
o dieťa aj trocha voľného
času a relaxu v spoločenstve
podobne
zmýšľajúcich

ľudí. Z našej strany by išlo
o dobrovoľnícku prácu v
prospech detí, preto by sme
privítali, keby sa zapojilo čo
najviac rodičov a vďačne
prijmeme každú pomocnú
ruku.
Od roku 2009 po odstúpení
kolegu, poslanca Pomichala z dôvodu pracovnej
vyťaženosti (pracuje aj ako
poslanec VÚC Bratislava,
zároveň mu aj gratulujem k
znovuzvoleniu za poslanca
VÚC Bratislava) z funkcie
predsedu komisie školstva,
kultúry, mládeže a športu,
vediem túto komisiu ja a
podarilo sa mi ju trocha
rozhýbať. Podarilo sa nám
usporiadať halový futbalový
turnaj o Starostov pohár.
Súperili spolu rôzne vekové
kategórie. Na to, že to bol
prvý ročník myslím, že to
dopadlo veľmi dobre. Veľké
poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným, sponzorom,
ľuďom, ktorí nám pomohli, ale hlavne autorovi
myšlienky pánovi Pavlovi
Horváthovi.
Vo februári klub dôchodcov
tradične usporiadal Pochovávanie basy, kde aj naša
komisia bola nápomocná.
Tu by som tiež poďakoval
našim seniorom, ktorým
už dlhší čas ľudovo povedané šéfuje p. Emerencia
Hučková. O dobrú hudbu sa
postaral Walter Pörsök bez
nároku na honorár. Akcia
bola spojená aj s maškarným
plesom materskej škôlky.
Pri tejto akcii mi chýbala
väčšia pomoc z Obecného
úradu z propagačnej strany
(plagáty).
Po dvoch úspešných akciách prišiel prepadák, čo
v Tomášove už dávnejšie
škrípe, a to je stavanie
máju a zábava s ňou spojená. Pri tejto akcii môžem
vysloviť len poďakovanie
tomášovským dobrovoľným
hasičom po vedením Ladislava Csenkeyho ml., lebo len
vďaka nim stál v Tomášove
máj – taký aký bol, ale bol.

Beriem vinu aj na seba, ale
takúto akciu sa bohužiaľ
bez peňazí nedá v dnešnej
dobe zorganizovať.
MDD 2009 bol dňom mnohých splnených detských
prianí. Vďaka sponzorom
(poďakovanie a vymenovanie na konci článku),
učiteľom oboch škôl a oboch materských škôl, futbalovému klubu starých pánov
– a tu môžem vyzdvihnúť
aj obecný úrad, ktorý nám
tiež finančne prispel. Podarilo sa nám niečo pekné,
a to schopnosť vyčariť detský úsmev. Užili sme si deň
plný hier, súťaží a zábavy.
Môžem s hrdosťou povedať:
kto neprišiel, oľutoval.
Ešte raz ďakujem všetkým
sponzorom, ktorí nám prispeli svojimi darmi, financiami na splnenie detského
sna: Potraviny Zdenka, pohostinstvo Halász, pekáreň
Bertók,
záhradníctvo
Holocsi, zberné suroviny
MIKO, zelovoc Nagy, zelovoc Kiss pri potravinách,
tlačiareň Slanička, stavebná
firma Farkas, bitúnok Jajcaj
zabezpečil pre deti olovrant,
Ľuboš Repáň s rodinou,
firma Multitech, Jozef Konrád, Juhoš Árpád a ďalším
sponzorom, ktorí nechceli
byť medializovaní.
Deň obce sa tohto roku
bohužiaľ nekonal, čo aj
viacerým občanom chýbalo. V decembri tradične
očakávame príchod Mikuláša (akcia po uzavretí
príspevkov do obecných
novín). Dovoľte mi na záver
poďakovať všetkým tým,
ktorý ste nám tento rok
pomohli pri zorganizovaní
týchto
akcií.
Môžeme
sa troška popýšiť, že aj
v Tomášove prebiehajú
kultúrne a športové akcie, ale v menšom rozsahu
ako v okolitých obciach.
Občanom našej obce prajem
požehnané vianočné sviatky
a šťastlivý Nový rok.
Jozef Lipka
nezávislý poslanec
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Tisztelt polgártársak!
Köszönöm a választásokon
kinyilvánított bizalmukat,
aminek köszönhetően már
három éve végezhetem képviselői munkámat. Az első
képviselői lépéseim, döntéseim nehezek voltak, sőt
néha még most is azok,
de igyekszem a saját lelkiismeretem szerint jó
döntéseket hozni. Nagyon
sok esetben a gyűlések után
csalódott voltam, vagyok.
A polgármester úr a választások után azt nyilatkozta,
a képviselötestületben változások történtek: három új,
viszonylag fiatal személy
került megválasztásra. Elvárandó, hogy a képviselők
ne csak a választások elött
legyenek aktívak, majd
azután négy (vagy három
és fél) évig langyos vízként
üljenek.
Véleményem szerint mi
fiatalok aktívak voltunk,
de ötleteink nem találnak termőtalajra a többi
képviselőnél. Rögtön az első
évben javaslatot tettünk egy
játszótér létrehozására a
temető melletti parkban. A
válasz az volt, hogy a temető
mellett nem illik játszóteret
létesíteni, a főút mellett van
és mi falu vagyunk, nekünk
nincs ilyesmire szükségünk.
Még két év sem telt el, és a
polgármester úr ugyanezzel az ötlettel rukkolt elő, és
persze most már lehetséges
volt, minden ellenvetés
nélkül.
Tisztelt lakosság, egy év
után a kezükben tarthatják,
a községi újságot, habár a
képviselőtestület a negyed
évi kiadást szavazta meg.
Ezek szerint az egyik kollégámnak sem hiányzik
az újság, és az sem zavarja
őket, hogy a lakossághoz
nem jutnak el a falunk
életéről szóló lényeges információk.
Nem tudom, hogy tudnak-e
arról, hogy 2007. november 1-től a hónap minden
első szerdáján a lakosság
rendelkezésére áll a polgár-

mester és valaki a képviselők
közül. Azóta már kétszer
került rám a sor, de mindkétszer érdeklődő nélkül,
mivel a község erről a
lehetőségről nem tájékoztatja a lakosokat.
Tisztelt lakosok! Engedjék
meg, hogy kicsit felbuzdítsam önöket a falu életében
való aktívabb részvételre.
Biztosan tudják, hogy az
önkormányzati ülések nyilvánosak, ezeken részt vehet
bárki, és megbeszélheti a
gondokat a faluvezetéssel, a képviselőkkel. Megtudhatják, hogy mi miként
foglalunk állást az egyes
kérdésekben. Az eddigi
képviselőtestületi üléseken
inkább azok a polgárok vettek részt, akik ideköltöztek
Félbe. Mintha az őslakosok
félnének nyilvánosan beszélni óhajaikról, gondjaikról. Ezért azt kérem, vegyenek részt az önkormányzati üléseken, hiszen
ott rólunk van szó, a mi falunkról, a mi jövőnkről.
Nagy gondot jelent számomra a faluban zajló vandalizmus. A fiatal generáció
így próbálja levezetni a
bennük levő energiát. Ezért
a polgármester úr szavait
követve a felújított kultúrház
kistermében
fiataloknak
szóló akciókat tudnánk a
leginkább elképzelni. Ez
egy nagyon jó gondolat és
úgy vélem realizálható is.
Elég lenne csak annyi, hogy
a polgármester úr igent
mondjon és a gondolat reális alakot ölthet. Hajlandóak
vagyunk a téli időszakban
14:00 és 18:00 között foglalkozni a gyerekekkel. Ebben
a közösségben szeretnénk
a gyerekeket segíteni abban, hogy szabadidejüket
hasznosan töltsék el. Természetesen az anyukákra
is gondoltunk, hiszen nekik
is szükségük van egy kis
pihenésre. A részünkről
önkéntességről van szó,
tehát örülnénk, ha minnél
többen bekapcsolódnának.

2009-től Pomichal kolléga
lemondása után (a pozsonyi megyei önkormányzat
képviselőjeként dolgozik,
egyben gratulálok neki a novemberi újjáválasztásához)
én vettem át az oktatási,
kulturális, sport- és ifjúsági
bizottság vezetését, és sikerült egy kicsit megmozgatnom.
Megrendeztük a Polgármesteri Kupát, melyen több
korosztály versenyzett. Ahhoz képest, hogy ez volt az
első ilyen jellegű verseny,
nagy sikere volt. Köszönetet érdemel mindenki, a
résztvevők, támogatók és
főleg a gondolat megalkotója, Horváth Pál.
Februárban a nyugdíjasok
klubja Emerencia Hučková
vezetése alatt megszervezte
a bőgőtemetést. Bizottságunk itt is besegített. Ezúttal szeretném ezt megköszönni a nyugdíjasoknak
és a bizottság tagjainak. A
zenéről ingyenesen Pörsök
Valter gondoskodott. Az akciót egybekötöttük az óvoda
maszkabáljával. Itt nagyon
hiányoltam a községi hivatal nagyobb támogatását.
Két sikeres akció után jött
egy, ami a sikert meg sem
közelitette. A májfaállitás és
a vele kapcsolatos ünnepség, ami Félben már nagyon
régen nem úgy zajlik, ahogy
kellene. Itt szeretném megköszönni a féli önkéntes
tűzoltók segitségét, akik
ifj. Csenkey László vezetése
alatt felálitották a májfát
– ha nem is volt szép, de
legalább volt. Vállalom a
felelőséget a kudarcért, de
egy ilyen ünnepséget pénz
nélkül nem lehet megszervezni.

A 2009-es gyereknapon,
sok gyereknek teljesültek a
vágyai. A támogatók segitségével (a felsorolás a cikk
végén) mindkét iskola és
óvoda tanárai, az öregfiúk és
a községi hivatal segitségével sikerült megszerveznünk
valami szépet, mosolyt varázsolni a gyerekek arcára. Ez
a nap teli volt versenyekkel,
játékokkal és mulatsággal.
Büszkén állíthatom, aki
nem jött el, bánhatja.
Még egyszer köszönom a
támogatóknak:
Zdenka
élelmiszer, Halász vendéglő,
Bertók pékség, Holocsi kertészet, MIKO hulladékgyűjtő, Nagy zöldséges, az
élelmiszerüzlet melletti Kiss
zöldséges, Slanička nyomda,
Farkas építkezési vállalat,
Jajcaj vágóhíd, Ľuboš Repáň és családja, Multitech kft., Jozef Konrád,
Juhoš Árpád. Köszönet a
többi támogatónak is, akik
nem kívánták nevük nyilvánosságra hozatalát.
A falunap ebben az évben
sajnos nem került megrendezésre. December – ebben
az évben is nagyon várjuk a
Mikulást (a program a lapzárta után volt).
Engedjék meg, hogy így
végezetül
köszönetet
mondjak mindenkinek, aki
segített létrehozni ezeket a
programokat. Büszkélkedhetünk azzal, hogy Félben is
vannak kulturális és sportprogramok, habár kissebb
mennyiségben, mint a
környező falukban.
Községünk
lakosainak
békés karácsonyt és boldog
új évet kivánok!

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
(Ady Endre:
Kis, karácsonyi ének)

Lipka József
független képviselő
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Vysvetlenie
„k rečiam“
Sú tri hodiny nadránom.
Zobudil som sa a zasa mi
napadla myšlienka, že projektant sa nehlásil. Už neviem zaspať! Potím sa od
hnevu, od nevyriešených
problémov, od rôznych
starostí, ktoré by som rád
riešil, ale je to nad moje
sily a kompetencie... Je
toho veľa, čo by som pre
spokojnosť Tomášovčanov
chcel vyriešiť. Napríklad
keď bola vyhlásená výzva na budovanie kanalizácie, v septembri som na
doporučenie oslovil projektanta. Ten mi sľúbil, že do
dvoch týždňov vypracuje
projekt kanalizácie pre časť
obce Doma. Potešil som sa.
Budem mať čas na vybavenie stavebného povolenia a
ostatných vyjadrení. Žiaľ,
do dnešného dňa som projekt nedostal, len sľuby, ak
sa mi podarilo dovolať projektantovi...
Je nepríjemné aj to, ak
ľudia zákerne ohovárajú
to, čo je inde „normálne.
Napríklad pán profesor
Strasser na opravu svojho
kaštieľa v Majorházi (keď
ho ešte nepredal) volal
majstrov len z Tomášova
alebo blízkeho okolia. Keď
som sa ho spýtal prečo –
odpoveď bola, lebo musím
podporovať domácich, dať
im zarobiť.
Prečo to tak nemôže byť v
samospráve, prečo by sme
nemohli dať prácu firmám,
ktoré sú tu, zamestnávajú
ľudí z nášho regiónu a okrem
toho ich dobre poznáme?
Nemusíme mať obavy, že
zajtra „tá“ firma zmizne zo
zoznamu firiem, v prípade
reklamácie ich nemusíme
naháňať zo vzdialenosti 100
– 200 km a viac. Zároveň
si dovolím upozorniť, že
dnes všetky väčšie zákazky idú cez verejnú súťaž.
Podmienky
súťaže
sú
dané, ale na prvom mieste
dominuje cena. Na obranu

firiem, ktoré robia v obci
najviac: Multitech s.r.o.,
Stavebná firma Farkas,
Prodom-stav s.r.o. a patrí
sem aj Poľnohospodárske
družstvo, sú maximálne
nápomocní.
Veľmi často pomáhajú obci,
či potrebujeme so strojom,
autom, štrkom, pieskom, a
pod. Sú akoby na „klinci“,
na prvú prosbu pomôžu.
Teda prečo by sme ich
nemohli preferovať? Okrem
toho málo ľudí vie, ako a
koľkých sponzorujú – myslím teraz na spoločenské
organizácie a školské zariadenia, športové podujatia
a iné akcie.
Ešte jedna vec na vysvetlenie tým, ktorí majú
dojem, že starosta si nechal
vyasfaltovať časť ulice Dolná a časť z ulice Športovej,
a samozrejme Dolnú ulicu,
hlavne pred svojim domom. Opravu tejto ulice
financovala firma Multitech s.r.o. – spolumajiteľov
firmy je pán Ladislav Horváth st., ktorý býva tiež na
Dolnej ulici a neďaleko nás
býva jeho dcéra. Nikto, ani
ekonómka, ani hlavný kontrolór obce nenájdu faktúru
na úrade, ktorú by som bol
podpísal na opravu tejto
ulice...
Obdobne vybudovali cestu
aj na Osade rodiny Slovákovi a Kotvasovi – je to cesta
od čakárne SAD k Malému
Dunaju. Ďakujem Vám!
Horeuvedené dva prípady
môžu byť inšpiráciou aj pre
ostatných podnikateľov a
občanov.
Jozef Szalay
starosta obce

Karácsonykor
az embernek
még otthon is
honvágya van.
(Carol Nelson)

Magyarázat a
„szóbeszédhez“
Éjjel három óra van.
Felkeltem és ismét eszembe jutott, hogy nem jelentkezett a tervező. Nem
tudok visszaaludni. Izzadok az idegességtől, a meg
nem oldott problémák és
más gondok miatt, melyeket szívesen rendeznék,
csak mindez erőm és jogköreim felett áll... Sok
minden szeretnék a féliek
elégedettségére megoldani.
Amikor pályázatot hirdettek
a csatornázás kiépítésére,
szeptemberben – ajánlásra – megszólítottam egy
tervezőt. Ő azt ígérte, hogy
két héten belül kidolgozza a
Doma községrész számára
épülő
csatornahálózat
terveit.
Megörvendtem:
lesz elég időnk az építkezési
és egyéb engedélyek beszerzésére! Sajnos a tervező
a mai napig nem adta le a
projektet, csak ígérgetett,
ha egyáltalán sikerült őt telefonon utolérnem...
Kellemetlen az is, ha az
emberek azt szidják, ami
máshol „természetes”. Annak idején Strasser professzor a majorházi kastély
– akkor még az ővé volt
– javítására csak féli mesterembereket hívott. Mikor
megkérdeztem, miért, azt
felelte: mert a helyieket
akarom támogatni, hadd
keressenek.
Miért nem működhet ez így
az önkormányzatban, miért
ne adhatnánk megrendeléseket a helyi cégeknek,
akik a mi régiónkban teremtenek munkahelyeket,
akiket ismerünk? Nem
kellene aggódnunk, hogy
a céget másnap elnyelte
a föld, reklamáció esetén

nem kellene 100 – 200
km-re hívogatni. Ugyanakkor szeretném felhívni rá
a figyelmet, hogy az összes
megrendelés
nyilvános
versenypályázaton keresztül realizálódik. A verseny
feltételei adottak, miközben közöttük az ár dominál. A Multitech kft., a
Farkas építőipar vállalat, a
Prodom-stav kft. és a helyi
termelőszövetkezet mind
maximálisan segítőkészek.
Nagyon gyakran segítenek
a községnek, akár gépek,
autók kölcsönzéséről, sóder
vagy homok szállításáról
van szó. Az első hívó szóra
„leakaszthatóak a szögről”.
Miért ne őket részesítsük
előnyben? Emellett kevesen tudják, mi mindent támogatnak, szponzorálnak –
társa-sági rendezvényektől
az iskolákon keresztül a
sportrendezvényekig.
Még egy dolgot szükségesnek
érzek tisztázni. Többektől
hallottam a szóbeszédet,
hogy a polgármester leaszfaltoztatta az Alsó és a
Sport utcák egy részét, ez
előbbinek főként a háza
előtti részét. Az utca útburkolatának felújítását a
Multitech kft. finanszírozta
– a cég társtulajdonosa, id.
Horváth László az említett
utcán lakik, nem messze
tőle pedig a lánya is. Senki, a könyvelő, de a község
főellenőre sem talál olyan
számlát a hivatalban, mely
az említett utcaszakaszok
javítására lettek volna kiállítva. Merthogy ilyenek
nincsenek.
Hasonló módon építették ki
az osadai utca buszmegálló
és Kis Duna közti részét a
Slovák és a Kotvas családok. Köszönjük nekik! A
fentebb említett két példa
inspirációként is szolgálhat
a többi vállalkozó és lakos
számára.
Szalay József
polgármester
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2009 - program
Program kultúrneho domu na rok 2009
A kultúrház 2009-es programja
31.12.2008
		
9.1.2010
		
23.1.2010
		
30.1.2010
		
6.2.2010
		
28.2.2010
		
9.3.2010
		
17.4.2010
		

silvestrovská zábava
szilveszteri mulatság
kartácka súťaž
kártyaverseny
výročná schôdza Csemadoku
Csemadok évzáró gyűlés
zábava ZŠ slovenskej
a szlovák alapiskola bálja
zábava ZŠ maďarskej
a magyar alapiskola bálja
výročná schôdza Červeného kríža
a Vöröskereszt évzáró gyűlés
odber krvi
véradás
zábava – SMK
MKP-bál

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

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(1. január 2009 – 3. december 2009)

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2009. január 1. – 2009. december 3.)
Blahoželáme jubilantom!
Boldog születésnapot!
90.
Strasser Rudolf
Patasiová Alžbeta
85.
Tóthová Mária
Silná Gabriela
80.
Andrássyová Júlia
Farkasová Anna
Kozič Juraj
Machánová Anna
Tóthová Ľudmila
Kariková Irena
Farkaš František

A műsorváltoztatás joga fenntartva! A felsoroltakon kívül év közben várhatóan még bővöl a program.

60. výročie sobáša
60. házassági évforduló
Machán Ernest
a Anna Gulyášová
50. výročie sobáša
50. házassági évforduló
Rajna István
és Erdösi Anna
Kovács Lajos
és Farkas Erzsébet

Csenkey Ladislav
a Tóthová Magdaléna
Mikula Vladimír
a Múčková Gabriela
Nagyhajú Ľudovít
a Pörgeová Krisztina
Adamčík Jozef
a Danicsová Monika
Vítame ich medzi nami!
Megszülettek

Bertók Patrik
Nagyová Lili
Kramplová Viktória
Lajstríková Nela
Tóth Fruzsina
Doubravová Karin
Janík Dávid
Mikula Hugo
Livinský Tomáš
Majcher Ján
Rablanský Roland
Takács Márk
Kireth Otto
Szikhartová Viktória
Tankóová Sarah
Borik Dalma
Tesaríková Sára
Miklós Marek
Opustili nás:
Eltemettük őket:

Diamantovú svadbu oslávili manželia Machánovci
A Machán házaspár gyémántlakodalmát ünnepeltük

Privítanie detí sa uskutočnilo dňa 24. februára.2009
Az újszülötteket 2009. február 24-én üdvözöltük

Sľúbili si vernosť:
Hűséget esküdtek:
Dolnák Branislav
a Bertoková Iveta
Takács Ladislav
a Linda Kozicsová
Karas Marián
a Zuzana Chovančáková
Szabo Peter
a Libičová Jana
Šill Gabriel
a Koszorúsová Lucia
Heinz Tomáš
a Kyšková Tatiana
Kovár Peter
a Hudáková Daša
Szabo Milan
a Gulyásová Hermína

Dömötör Arpád
Kupková Regina
Múčková Mária
Nagyová Mária
Ondrušková Zuzana
Bothová Irena
Stráňovská Rozália
Zsigmondová Mária
Andrássy Ľudevít
Katona Erzsébet
Mikóczi Árpád
Letušeková Ružena
Kiš Jozef
Matloň Jiří
Gerhát Ján
Mészáros Vincent
Vitálos Ambrus
Červínková Anna
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Oslava Halloweenu v materskej škole
Veľa ľudí si myslí, že Halloween je americký sviatok
a naša slovenská hrdosť
nerada preberá niečo od iných. Pravdou však je, že tento sviatok existuje už viac
ako 2000 rokov a pochádza
od starých Keltov, ktorí
verili, že každý rok v posledný októbrový deň, duše
mŕtvych navštívia Zem.
Približne v 8. storočí
kresťanská cirkev ustanovila 1. november ako Sviatok
všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za
Deň všetkých duší.
Názov Halloween ako ho
poznáme dnes, vznikol
až v 16. storočí. Zaviedla
ho protestantská cirkev
pod menom All Hallowed
Evening.
Do
Severnej
Ameriky preniesli tento
sviatok írski vysťahovalci
z katolíckeho Írska. Kým
sa Halloween v Amerike
stal atraktívnym a začal sa
oslavovať vo veľkom, u nás
v Európe postupne zanikal.
Dnes je už Halloween
známy snáď na celom svete,
i keď nie všade ho ľudia oslavujú. Aj nám je jasné, že
nebudeme chodiť v kostýmoch strašiť susedov, ale
môžeme sa snažiť vrátiť trochu kultúry k nám domov.
Malé Halloweenske ozdoby

nikomu neublížia a keďže
naša MŠ sa usiluje o to,
aby sme deťom približovali
tradície,
každoročne,
okrem iného, organizujeme v našich priestoroch
výstavku tzv. Jesenníčkov.
Rodičia spolu s deťmi zhotovujú ozdoby z tekvíc, ale
i ovocia, zeleniny, suchých
plodov – fantázii sa medze
nekladú. Tento školský rok
bola výstavka Jesenníčkov
obohatená aj výrobkami
z tvorivej dielne rodičov a
detí 3. triedy – Včeličiek.
Úspech mal aj Lampášikový
pochod, na ktorom sa
zúčastnilo veľa detí, rodičov,
ale aj priateľov našej škôlky.
Tým sme ukončili výstavku.
V závere pochodu sme sa
stretli na dvore MŠ, kde
sa podával teplý čaj i malé
dobroty. Tejto úspešnej
akcii predchádzali ďalšie,
ako Jesenná vychádzka
do prírody s poznávacím a
branno-športovým cieľom,
deti 3. triedy navštívili
výstavu ovocia a zeleniny v
Malinove i v miestnej ZŠ,
pobavilo nás divadlo BUM
BÁC pána Gregoričku bábkovou rozprávkou Kocúr v
čižmách. Žiaci ZUŠ z Jura
pri Bratislave pod vedením
Janky Segešovej nám zahrali netradične poňatú kla-

Veľké „Ďakujem“ chceme
povedať všetkým
Vážení rodičia, učitelia a sponzori, dovoľte mi v
mene výboru rodičov pri ZŠ slovenskej v Tomášove
vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí ste nám pomohli v školskom roku 2008/2009. A to pri realizácii
rodičovského plesu, úprave detského ihriska, úprave zelene pri príležitosti Dňa Zeme na školskom dvore, pri usporiadaní MDD, mikulášskych tvorivých dielní a pri iných
ďalších aktivitách. Veľmi si vážime, že sme sa vedeli spojiť
pre dobrú vec pre školu – teda pre naše deti. Ďakujeme
aj za všetky peňažné dary, hoci vieme že každý potrebuje
peniaze a nemá ich nazvyš. Dovoľte mi ešte raz vysloviť
poďakovanie v mene výboru rodičov vám všetkým, ktorí
ste nám pomohli. Želám vám mnoho úspechov a teším sa
na ďalšiu spoluprácu.
Lipka Jozef
predseda výboru rodičov

sickú rozprávku Popoluška.
Ľudové
tradície
sme
priblížili deťom aj v spolupráci s pánom Marianom Plavcom, naším
spoluobčanom. Oblečený v
krásnom detvianskom kroji
hral na pomerne zriedkavo
používaných ľudových hudobných nástrojoch, ako
sú napr. gajdy, fujara, pastierske píšťalky, drumbľa
a ďalšie vzduchozvučné
hudobné nástroje, ktoré
si aj sám vyrobil a vyzdobil. Svoje majstrovské
umenie predviedol nezištne
a odmenou mu bol potlesk
detí a učiteliek, ktorým sa

jeho predstavenie veľmi
páčilo. Na pásme ľudových
piesní a hre na nástrojoch
sa zúčastnili aj deti z partnerskej MŠ v Kráľovej pri
Senci.
November
ukončíme
návštevou
predstavenia
pána Gregoričku s názvom
Babka, dedko a zahrajme sa
na pesničku, na ktoré nás
pozvali pani vychovávateľky
a deti zo školského klubu.
Aktivít bolo v našej MŠ
pomerne dosť a to uplynuli
len tri mesiace od začiatku
školského roka.
kolektív MŠ slovenskej
v Tomášove
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A kézilabda Félben sikertörténet
Iskolánkban a kézilabdázás
az egyik legnépszerűbb és
a legsikeresebb labdajáték.
Mocsai Lajos a budapesti
Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanára,
a magyar női válogatott
volt szövetségi kapitány, az
egyik
legeredményesebb
magyar edző szerint az
utánpótlás- korúakkal való
foglalkozás nagyon fontos, hiszen a sportoló teljes
személyiségfejlesztése áll a
középpontban. Az edzőnek
figyelemmel kell követnie
az iskolai munkát, kapcsolatot tartania a családdal és
példaképül kell szolgálnia a
fiatalok számára.
Mindezt figyelembe véve az
iskolában egyénre igazított
pedagógiai terveink vannak
hozzá, naprakész oktatásiképzési tervekkel (ún. kerettanterv). Igyekszünk a
korosztályoknak megfelelő
edzéseket, foglalkozásokat
biztosítani.
A 7-8 évesek korosztályában rendkívül nagyok
az eltérések a gyermekek
alkati és pszichomotorikus
fejlettségében. Ebben a
csoportban 18 gyermekünk
van, ahol elsősorban az
alapozó jellegű képességfejlesztés dominál. Olyan
körültekintően kell gyakorlatanyagot összeállítani, hogy abban labdás és
labda nélküli gyakorlatok,
torna, atlétika, akadálypályák leküzdése, egyensúlyi
testhelyzetekben való sorés váltóversenyek egyaránt
váltakozzanak.
A technikai, taktikai tartalmú képzést és a személyiségfejlesztést összhangba
kell állítanunk a gyermekek
egyéni, játékos igényeivel.
Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy játékos formában
a lehető legkevesebb korlát
közé szorítva kialakítjuk
a
kézilabdázás
iránti
érdeklődést. Mérkőzéseken
játszatjuk őket, ahol kialakul a csapatszellem és
az egészséges nyerésvágy.

Lehetőség szerint igyekszünk kihasználni a hazai
pálya előnyeit és tornákat
szervezni otthon, ahol
igazán erős a támogatás a
község és a szülők részéről.
Nem okoztunk csalódást a
Pozsony Kerületi Kézilabdaszövetséggel közösen novemberben megrendezett
tornán sem: 10 csapatból,
köztük Stomfa, Szenc, Pozsony, Modor és Cífer, a dobogós 2. helyezést hoztuk
el.
A 9–10–11 évesek ugyanezen a tornán saját korosztályukban 3. helyezést értek
el. Az utánpótlás II. korcsoportjában, ahol 14 sportolóval foglalkozunk, már
sokkal specifikusabb a képzés. Kiemelten fejlesztjük a
gyorsaságot ,ügyességet és
állóképességet. Ezen belül
is a ritmusérzéket, indulóés irányváltoztató képesség
dinamikáját, magas frekvencián végrehajtott labdás
és labda nélküli gyakorlatokat és nem utolsó sorban
az erőt.
Az edzéseken és foglalkozásokon kívül elengedhetetlenül
fontos
a
mérkőzéseken való résztvétel, ahol a gyakorlatban is kamatoztathatják
tudásukat a sportolók. A
Winter Cup nemzetközi
tornán Pozsonyban cseh és
szlovák csapatokat legyőzve
egy szlovén csapat mögött
a 2. helyen végeztünk. Említésre méltó a november
8.- án Dunaszerdahelyen
megrendezett
kézilabdatorna eredménye. A féliek
3. helyezést értek el, maguk
mögé parancsolva Cífer, a
DAC, a Kodály Zoltán AI
csapatait.
A III. korcsoport a 12-14
éves
gyerekek.
Megjelenik a pozíció- specifikus
képességfejlesztés. Minél
magasabb színvonalon kell
fejleszteni és lehet alkalmazni a taktikai tartalmú,
technikai elemeket. A cél a
dobások technikai képzése,

a mozgás gyorsasága, erőállóképesség és folyamatos
erőháttér
javítása,
ill. ezek kamatoztatása a
mérkőzéseken.
Legjobb
eredményeink: Szenc járási
1. hely, Pozsony kerületi
1.hely, ill. szlovákiai országos 8. hely.
Ez a korosztály segít a legkisebbeknek a
mérkőzéseken a bíráskodásban, szervezésben és a kispad munkájában. Szoros az
együttműködés az ŠKP Bratislava csapatával, itt a gyerekek tovább folytathatják
„ pályafutásukat“ a lehető

legmagasabb színvonalon,
magasan képzett edzők segítségével.
Palm Zsuzsa, volt csehszlovák válogatott, kiváló volt
edzőnőnk szavai: A kézilabdaedzések Félben nyilvánosak. Mindenkivel foglalkozunk, függetlenül kortól,
nemtől és veleszületett
adottságoktól. Célunk, hogy
a kézilabda, mint sportjáték
által megszerettessük a
mozgást az ifjúsággal és
életük részévé tegyük azt.
Horváth Edina
testnevelő, kézilabdaedző

Ezzel nyertünk...
Ma kint jártunk a régen Etel pataknak nevezett vízfolyás
mellett, amelyen egy vízimalom áll. Jártunk bent is és
megismerkedtünk egypár előttünk eddig ismeretlen szerszámmal, mint például búzatisztító, srótoló, hengeres
morzsoló.
A gyönyörűségek fokozására kimentünk a hídra. A
túloldalon fekete nyár, fűz és enyves égererdőt láttunk. A
víz szélén uszadékfák gyűjtöttek maguk köré békanyálat.
A vízben halak játszadoztak, bár néha a ragadozó halak
megzavarták őket. Távolabb egy gém állt mozdulatlanul,
zsákmányra várva. Ezt a látványt még kiegészítette a
vízi növényzet: a virágzó fehér tündérrózsa, a vízilófark,
a különböző hínárok meg a nád, melyek körül szitakötők
repdestek. De, hogy ne csak lássunk, hanem halljunk is: a
madarak szebbnél szebb énekeket zengtek, köztük a feketerigó, a fülemüle, a csalogány, de hallotunk örvösgalambot is.
A Dunatőkési holtágat még nem fenyegeti a nagymértékű
szennyezés, mert a Kis-Dunától elrekesztve vize a felszín alatt szivárog át, ahol a kis kövek kiszűrik a szennyet. Így innen nem jutnak bele a mérgező anyagok. De
előfordulhat, hogy a nádasok növekedésével a meder
összeszűkül és ennek kellemetlen következményeként a
folyóág elmocsarasodhat. A másik veszély a fák bedőlése,
ami lassítja a folyást: ennek is negatív következményei lehetnek. Remélhetőleg ez még hosszú ideig nem következik
be.
Az 1998-ban kihirdetett Dunatőkés Természetvédelmi Rezervátum a Dunamenti Ártéri Erdők tájvédelmi körzetéhez
tartozik. A védelemnek köszönhetően talán még utódainknak is része lehet ebben a páratlan látványban.
Kővári Csaba, Lisý Dániel és Pomichal Vajk (6. osztály) a
Katedra Természet- és Környezetvédelmi Verseny 2009.
május 22-i országos döntőjén megfogalmazott és előadott
esszéje. A csapat „Chillis Csoki“ fantázianévvel az országos 1. helyet harcolta ki nagyon szoros küzdelemben.
Gratulálunk!
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Az elmúlt tanév értékelése
Tanulóink száma az elmúlt
tanévben (2008/09) 95
volt, kettővel kevesebb,
mint az előző tanévben. 9
évfolyam tanulói 8 osztályban tanultak. A 3. és 4. évfolyam tanulói tanultak egy
osztályban összevonva, a
többiek külön osztályokban. A napközi otthon két
csoportban működött 40
beíratott tanulóval.
Iskolánkat 12 kilencedikes
tanuló hagyta el, 75%kuk érettségivel végződő
középiskolában
folytatja
tanulmányait, 3 tanuló
pedig
szakmunkásképző
iskolákban.
A
hagyományos felvételi vizsgákat
lassan kiszorítják a felvételi beszélgetések, illetve a
legtöbb középiskola a kilencedikesek állami tesztelésének eredményeit veszi
nagymértékben figyelembe
a felvételiknél. Tavalyi kilencedikeseink az országos
tesztelésben matematikából
5%-kal az országos átlag
alatt teljesítettek, ellenben
magyar nyelvből és irodalomból 12%-kal, szlovák
nyelvből és irodalomból
pedig 3%-kal voltak jobbak
az országos átlagnál. Egy
intézmény
oktató-nevelő
munkájának
színvonalát
azonban nem lehet és nem
is szabad csakis egy osztály egyszeri ilyen tesztelésének alapján megítélni,
s az iskolákat ennek alapján
rangsorolni!
Iskolánk
az
elmúlt
iskolaévben is teljesítette
a Zöld iskola projektet és
ismét megvédtük a zöld lobogót, s nem is akármilyen
eredménnyel! Mint Szlovákia egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskolája, elnyertük a lehető legmagasabb fokozatot, a háromcsillagos Zöld iskola címet.
E projekt keretében is
nagyon odafigyeltünk az
egészséges életmódra való
nevelésre. Ezzel pedig szorosan összefügg tanulóink
gazdag sporttevékenysége,

gondolok itt főleg a kézilabdára és a szivacskézilabdára,
amelyet az iskolaprogram
keretében kötelező tantárgyként is oktatunk.
A Zöld iskola projekten kívül teljesítettük az
Emotív érettséghez vezető
út nevű projektet is. Három
tanítónk az Alapiskolai
oktatás
folyamatának
modernizációja nevezetű
nemzeti projekt keretében
bővíti
tudását
angol
nyelvből, német nyelvből
és informatikából, hogy
majd a közeljövőben az
iskolaprogram keretében
ezeket a tantárgyakat is
jól felkészült, szakképzett
tanítók oktassák iskolánkban. Tavaly háromszor volt
tematikus ellenőrzésünk:
kétszer szlovák nyelvből (a
8. és 9. osztályban), egyszer
pedig a kilencedikesek tesztelése alkalmából. Az állami
ellenőrzés mindent rendben talált.
Most pedig térjünk ki
az oktató-nevelő munka
anyagi feltételeinek biztosítására. Mivel az iskolák
költségvetése
fejadagpénzen alapszik, a 2008as év állami költségvetése
(a gyerekek számából kiindulva) nem fedezte az
iskola működéséhez szükséges költségeket, így a
fenntartó (Fél község)
saját költségvetéséből is
hozzájárult a költségek fedezéséhez. Ezt szeretném
most megköszönni azoknak,
akiknek még érdekük, hogy
Félben a magyar anyanyelvű
gyerekek részére ez a teljes
szervezettségű alapiskola
megmaradjon.
A
2008-as
év
költségvetéséhez még 15 000
Sk-t kaptunk az iskolaügyi
minisztériumtól iskolánk
tanulóinak
rendkívüli
eredményeiért („za mimoriadne výsledky žiakov“).
A napközis pénzből (amelyet a szülők napközidíjként fizetnek be) új padokat, székeket, játékokat,

sportszereket és a napközi
működéséhez
szükséges
kellékeket vásároltunk.
Az állami költségvetést
papírgyűjtési és szponzori
pénzzekkel egészítettük ki.
Szponzori
támogatásból
vásároltuk meg a szociális
berendezésekbe az új talajcsempét, az osztályokba
a faliórákat, a kézilabdázóknak a trikókat és az
iskolaudvarba a két kerti
padot (a harmadikat a szülői
szövetség vette). A bejárati
ajtót a 2%-os adófelajánlásokból, valamint szponzori
pénzből sikerült kicserélni.
Azonban nem csak a szponzori bevételekre támaszkodtunk,
pályázatokon
keresztül is igyekeztünk
„pénzt hozni a házhoz“.
Három benyújtott pályázatunk ugyan sikertelen volt
(de legalább gyarapodott
a tapasztalatunk pályázatírás terén), azonban a Pázmány Péter Alapítványból
7062 euró lett diákjainkra fordítva. A pályázati
célokkal összhangban tanulóink számára rendhagyó
irodalomórákat (Dráfy Mátyással, Zsapka Attilával),
táncházat, Écsi Gyöngyivel
bábelőadást
biztosítottunk. Több rendezvénybe
az óvodásokat is bevontuk.
Minden tanuló tanszercso-

magot, valamint a testnevelésre az iskola logójával
ellátott melegítőkészletet
és könyvajándékot kapott.
Az alapítványi pénzből fedeztük az évvégi osztályfényképek árát valamint a
kilencedikesek tablóköltségeihez is hozzájárultunk. Ezenkívül a tanulók számára az iskolába
papírkéztörlőket, folyékony
szappant
biztosítottunk.
2008
szeptemberében
pedig az első osztályosok
szülei immár negyedik alkalommal vehették át a
Rákóczi Alapítványtól a
megpályázott 10 000 forintot tanulónként.
Végezetül
szeretném
iskolánk tantestülete és
diákjai
nevében
megköszönni mindenkinek, aki
iskolánkat bármilyen módon (anyagiakkal, tárgyi
ajándékkal,
munkájával,
2%-kos adófelajánlásukkal,
hulladékpapírral, erkölcsileg) támogatta. Köszönjük
szépen! Annak ellenére,
hogy a 2008/09-es iskolaév
nem mondható problémamentesnek, mégis rendkívül
sikeresnek
könyvelhető
el. Kérem, olvassák el tanulóink sikereit (14. oldal)
az elmúlt iskolaévben, s
ítéljék meg Önök is!
Jančošek Margit igazgató

Hogyan takarítottuk ki a Szent
Miklós parkot?
Szeptemberben az 5. osztály elment
szemetet szedni a Szent Miklós parkba. A park a falu központjában van,
ahol sok ember megfordul, ezért
szerettük volna szebbé tenni. El se
hittük volna, hogy annyi szemetet
találunk. Hiába vannak a park körül
szemétládák, mégis mindenhol szemetet találtunk. Jó lenne, ha az emberek megértenék: ha eldobálják a szemetet saját magukat és az egész környezetet károsítják, csúfítják. Ezzel a kis cselekedettel egy picit
mi is hozzájárultunk a természet védelméhez.
Tvaruskó Dénes, 5. osztály
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Tanösvény az
iskolaudvaron
A kilencedikes biológia gyakorlatok keretében négy éve
kezdtük meg az iskolaudvar
növényzetének feltérképezését. A munkacsoportok
először vázlatokat készítettek, ahová bejelölték a fák és
bokrok helyét. Utána megállapították a növények nevét
a növényhatározókban.
Az eredmény rendkívül
meglepő volt: 132 fát és 27
bokrot számoltak össze a
tanulók az udvar magyar
iskola felőli részében. A
Zöld iskola program keretében azóta további 79 fa
és bokor lett kiültetve, leginkább az eredeti ártéri
erdőkben található fajokból.
Minden növény számára háromnyelvű „névjegy“ készül
műanyag Petri csészéből.
Így könnyen pótolni tudjuk,

amit ismeretlen „jóakarók“
tönkretesznek. Sajnálatos,
hogy akár egy rosszindulatú egyén is tönkre tudja
tenni egy nagy közösség
munkáját. Ilyen rosszindulatú, barbár cselekedet volt
a fiatal platánfa kitörése a
Szent Miklós parkban is...
Az iskolaudvar a gyerekek
számára a pihenés és játék
helye a szünetekben és a
napközi ideje alatt. A tanösvény segít megismerni a
körülöttünk található természetet. Tovább folytatjuk
ezt a munkát, remélve,
hogy a tanösvény a jövőben
nemcsak iskolánk tanulóit
fogja szolgálni.
Pomichal Mária
az environmentális nevelés
koordinátora, MTNYA Fél

Ako sa Mimozemšťania
v Tomášove nenajedli
Stalo sa to v lete, počas letných prázdnin – nikto ich
nevidel, nikto ich nepočul –
a predsa za sebou zanechali
jasné, ničím nezameniteľné
stopy. Za jednej zamračenej
noci na školskom dvore
núdzovo pristála vesmírna
loď: laboratórium pre výrobu potravín skratoval a museli nájsť na obdobie opravy
náhradnú obživu. Predpokladali, že na Zemi by sa
niečo jedlé malo nájsť.
Tak začala expedícia: už pri
prvých krokoch naradostene
videli, že na rastlinách školského dvora „rastú“ Petriho
misky. Zajasali: Ó, tu tiež získavajú potraviny laboratórnou cestou! – a všetky Petriho misky pozbierali. No
nevedeli ich otvoriť, všetky
boli zlepené a tak sa nevedeli dostať k ich obsahu. Povedali si: No to je nejaká primitívna planéta, tak to
riešme primitívnym spôsobom! Pod kríkom zlatého
dažďa v kúte našli tehly zo

spadnutého múru: na jeden
položili rad-radom všetky
misky a druhou tehlou ich
roztĺkli ako mi zvykneme
rozbíjať orechy.
Konečne sa dostali k vnútornému obsahu, no ten
im priniesol len sklamanie:
bol tam len nejedlí papier s
trochou tlačiarenskej farby,
ktorou boli na papierikoch
vytlačené názvy rastlín,
rastúcich na školskom
dvore a mená tých, čo ich
zasadili. Tak sklamaní a
hladní sa znovu nalodili a
vybrali sa pohľadať nejakú
vhodnejšiu planétu...
Hovoríte, že čo je to za nezmysel? Tak si pozrite fotku a
povedzte si úprimne: prečo
by miestny pozemšťan pozbieral a po jednom porozbíjal asi 35 -40 Petriho
misiek, z ktorého žiaci školy
vyhotovili menovky na jednotlivé rastliny?!
Pomichal Mária
ZŠ s VJM Tomášov

Ember-Föld-Világegyetem
IV. komplex természettudományi csapatverseny a TIT
Kossuth Klub Egyesület szervezésében és egyéb neves tudományos intézmények támogatásával. A hetedik – nyolcadik osztályos tanulók részére meghirdetett versenybe
három négytagú csapat nevezett be.
A négy levelezős fordulóban rendkívül változatos feladatokra kellett megoldást keresniük a csapatoknak. A Naprendszer keletkezésétől az űrkutatásig minden téma helyt
kapott legalább egy kérdés erejéig. A szorgalmas és kitartó
munka eredményeként az induló 119 csapat között a Molekula csapat (Barica Bianka, Grünfeld Natália, Koszorús
Flóra és Kulcsár Réka) a 14. helyen, a Majmocskák csapata (Árva Roland, Balogh Dániel, Kővári Tamás, Lengyel
István) a 16. helyen végzett. A döntőt az első 20 csapat
számára szervezték: a mi két csapatunk is meghívást kapott a budapesti nemzetközi megmérettetésre. A harmadik
csapat az első fordulóban elfelejtette „elmenteni“ a megoldásokat és így behozhatatlan hátrányba került.
Az internet kitágította számunkra a világot, lehetőségeink
szinte korláttalanná váltak és lehetővé tették, hogy kis falusi iskolák tanulói összemérhessék tudásukat nagyobb
és nevesebb intézményekben tanuló kortársaikkal. Hogy
a döntőre végül nem utaztunk el? Az egy másik történet.
De már ez az eredmény is elég ahhoz, hogy büszkék lehessünk ezekre a diákokra, akik révén több országban is
ismerté vált községünk, Fél neve. A teljesség kedvéért még
hozzáteszem, ezek a tanulók ezzel a versennyel párhuzamosan még sok más dologgal is foglalkoztak és egyéb eredményeikkel is iskolánk jó hírnevét öregbítették.
Pomichal Mária

A Petri-csészék a vandálok pusztítása után
Z toho sa Mimozemštania asi nenajedli...

Na Bohu sa mi páči
to, že svoju štedrosť
neprejavuje iba
na Vianoce.
(Pavel Kosorin,
český básnik)
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Tanulóink sikerei a 2008/2009 –as tanévben
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Fél
az oktatásügyi minisztérium által meghirdetett versenyek
Országos eredmények
Katedra TermészetKörnyezetvédelmi Verseny:
féli csapat – 1. hely
Felkészítő tanár:
Pomichal Mária
Kézilabda verseny:
fiúcsapat – 8. hely
Felkészítő tanár:
Horváth Edina

Kerületi fordulók:
Szép Magyar Beszéd:
területi és kerületi forduló
Horváth Mátyás – 1. hely
Felkészítő tanár:
Borik Adrienn
Balogh Nikol – 2. hely
Felkészítő tanár:
Šághy Erzsébet
Hideghéty Veronika – 4. hely
Felkészítő tanár:
Borik Adrienn
Ezek a tanulók továbbjutottak az országos fordulóba.
Német nyelvű olimpiász:
Nagy Péter – 3. hely
Felkészítő tanár:
Šághy Erzsébet

Lisý Jankó		
Felkészítő tanár:
Mészáros Erzsébet
Mikóczi Dominika
Felkészítő tanár:
Macsicza Emőke
Lengyel István		
Felkészítő tanár:
Nagy Ilona

Katedra környezetvédelmi
verseny levelező fordulója:
Pomichal Vajk, Kővári
Csaba, Lisý Dániel		
Felkészítő tanár:
Pomichal Mária
Ez a csapat 2. helyen
végzett és továbbjutott az
országos versenyre!

Poznaj slovenskú reč (szlovák nyelvismereti verseny):
Szabó Károly – 3. hely
Felkészítő tanár:
Borik Adrienn

Gimnasztika:
lánycsapat – 2. hely
A csapat tagjai:
Mancal Szilvia, Horváth
Edina, Mancal Nikolka,
Árva Evelin, Kireth Rebeka
Felkészítő tanár:
Horváth Edina
			
Kézilabda bajnokság:
fiúcsapat – 1. hely
A csapat tagjai:
Kővári Csaba, Bugár Dávid
Macsicza Márk, Nagy Szabolcs, Varjú Krisztián
Árva Roland, Kálmán
Viktor, Pomichal Vajk,
Csenkey Attila, Lengyel
Gábor, Lisý Dániel, Világi
Gergely
Felkészítő tanár:
Horváth Edina

Matematikai olimpiász:
Sikeres megoldók:
Pomichal Vajk
Lisý Dániel
Felkészítő tanár:
Jančošek Margit
Matematikai pitagoriász:
Lisý Dániel – 2. hely
Felkészítö tanár:
Jančošek Margit
Német nyelvű olimpiász:
Nagy Péter – 1. hely
Felkészítő tanár:
Šághy Erzsébet

Kerületi kézilabda-bajnokság (Pozsony) – 1. hely
Felkészítette:
Horváth Edina
Ez a csapat az 1. helyen
végzett és továbbjutott az
országos versenyre!

Területi fordulók:
Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny
Aranysávosok:
Ürge Kristóf

A tanulóknak köszönöm, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat,
a felkészítő tanároknak pedig a sok odaadó, önzetlen munkát!
										
Jančošek Margit igazgató

egyéb versenyek
Virágkötő verseny:
Koszorús Flóra
Kulcsár Réka
Mikóczi Dominika
Felkészítő tanár:
Macsicza Emőke
Ez a csapat 2. helyezést
ért el.
Magyarország:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett meseíró verseny,
„Nőnek-e még égig érő
paszulyok“ címmel.
Macsicza Márk tanulónk
meséje megjelent abban a
kiadott mesekönyvben, amelyet a legjobb pályamunkákból válogattak össze.
Felkészítő tanár:
Macsicza Emőke
Winter Cup nemzetközi
kézilabdaverseny – 2. hely
Vertetics Szilveszter, Ágh
Ferenc, Mikóczi Péter,
Jakóczy József, Horváth
Mátyás, Hideghéty Veronika Barica Jessica
Felkészítő tanár:
Horváth Edina
Szent Márton kupa Halászi
– lánycsapat 2. hely
Hozák Anita, Balogh Nikol,
Varsányi Ági, Ágh Franci,
Grünfeld Diana, Grünfeld
Nati, Kulcsár Réka, Lapos
Ilonka, Farkas Karinka, Farkas Bianka, Barica Jessica
Felkészítő tanár:
Horváth Edina
Nemzetközi természettudományi verseny: „Ember,
Föld, világegyetem“
A nemzetközi döntőbe két
csapatunk jutott be:
Kulcsár Réka, Grünfeld
Natália, Koszorús Flóra,
Barica Bianka – 1. csapat
Lengyel István, Kővári
Tamás, Árva Roland, Balogh Dániel – 2. csapat
Felkészítő tanár:
Pomichal Mária
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Zo života zdravotne
postihnutých
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých č. 216 združuje
65 členov zdravotne ťažšie
i ľahšie postihnutých, ale
máme i čestných členov
– rodinných príslušníkov.
Činnosť organizácie sa riadi
schváleným plánom práce
na VČS, ktorú každoročne
organizujeme v marci. Na
rokovaní sa zúčastňuje
predsedníčka OC SZTP
pani Bartošovičová a pán
starosta obce.
Organizujeme
akcie:
návštevu
termálneho
kúpaliska v Győri, návštevu
kultúrnych podujatí, v tomto roku „Írske tance“ v Bratislave, ďalej organizujeme
športové popoludnie, kde
si naši členovia i napriek
chorobe a vysokému veku
s chuťou a radosťou zmerajú svoje sily vo štvorboji,
ktoré sa vyhodnotí, a
najlepší získavajú vecné
ceny. Záverom športového
popoludnia je „gulášová
party“. Nezabudli sme ani
na našich jubilantov, pani
Annu Farkasovú a Emíliu
Pagáčovú. Každoročne v
mesiaci december organizujeme „Vianočné posedenie“, nakoľko Vianoce
sú najkrajšie sviatky roka
– čas pokoja, lásky, radosti,

tolerantnosti a príjemných
stretnutí v kruhu blízkych
priateľov. Toto posedenie
ešte spestrujeme tombolou.
Všetky naše podujatia a posedenia sa môžu uskutočniť
vďaka dobrým ľuďom, či už
fyzickým alebo právnickým osobám, ktorí prispejú
2% daní z príjmov. Ďalej
nám pomáha dobrá spolupráca s Obecným úradom v Tomášove, Vlkoch,
Moste pri Bratislave, s PD
Tomášov ako i s ostatnými
sponzormi, ktorí prispievajú či už vecnými alebo
finančnými darmi.
Srdečné
poďakovanie
patrí všetkým, ktorí nám
umožnia prežiť krásne
chvíle i napriek ťažkému
ochoreniu. Ďakujeme!
Terézia Špaleková
predsedníčka ZO SZTP

Odvoz papiera a plastov v roku 2010
A papír és műanyag elszállítása 2010-ben
Papier - Papír
27. januára
31. marca
26. mája
28. júla
29. septembra
24. novembra

Műanyag - Plasty
február 3.
április 7.
május 19.
június 16.
július 21.
augusztus 25.
szeptember 22.
november 17.

Az egészségkárosultak életéből

Az
egészségkárosultak
féli alapszervezetének 65
tagja van, melyek között
tiszteletbeli tagok is találhatók. A szervezet az előre
elfogadott program alapján
dolgozik, amelyet minden
év márciusában az évzáró
gyűlésen tárgyalunk meg.
Az évzárón minden évben
jelen van a járási egészségkárosultak szervezetének
elnöknője,
valamint
a
polgármester is.
Idén a következő programokat szerveztük: kirándulás a győri termálfürdőbe,
kulturális programok látogatása, az ír táncosok
művészetét megtekintése,
sportdélutánok, melyeken
a tagjaink lelkesen vettek
részt, és a legjobbak jutalomban is részesültek. A
sportdélután fénypontja a

gyulyásparti volt. Nagyon
szívesen veszünk részt a
jótékonysági
koncerten
Pozsonyban.
Idén
nagy
tisztelettel
köszöntjük jubilánsainkat,
Farkas Andreát és Pagáčová
Emíliát. Minden év decemberében
karácsonyi
ünnepséget
szervezünk,
hiszen karácsony az év legszebb ünnepe – a szeretet,
békesség, boldogság ideje,
amikor mindenkinek jut
néhány perce barátaira.
Ezt a kis összejövetelünket
tombolával gazdagítjuk.
Ezeket a programokat csak
a jó emberek segítségével
tudjuk megszervezni. Nagyon
jó
az
együttműködésünk a féli, a vőki,
a hidasi polgármesteri hivatallal, a féli mezőgazdasági
szövetkezettel és a többi
támogatóval, akik anyagi
vagy tárgyi ajándékokkal
támogatják szervezetünket.
Végezetl az egész tagság
nevében köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítségével
betegségünk ellenére is kellemes pillanatokban tudunk
részesülni.
Köszönjük!
Spalek Teréz
a féli alapszervezet elnöke

1. tomášovský silvestrovský ples
Srdečne Vás, milí spoluobčania, pozývame na silvestrovský ples do kultúrneho domu v Tomášove. Ak ste partia
odvážnych a veselých ľudí, prekvapte nás a prídite na ples
v maskách! Samozrejme masky nie sú podmienkou, ale
príjemným spestrením silvestrovskej atmosféry.
Cena vstupenky je 6,-EUR, a môžete si ich zakúpiť
v zelovoci u pani Nagyovej v Tomášove. Každá vstupenka je zlosovateľná v silvestrovskej tombole a okrem toho
každého čaká pri vstupe malé silvestrovské prekvapenie.
Občerstvenie si môže priniesť každý vlastné do batôžka.
O zábavu sa postará DJ Bogyo. Popustite uzdu svojej
fantázii, prídite sa zabaviť, v Tomášove bude Silvester, na
ktorý budeme dlho spomínať!
					
za organizátorov
Barbora Rigóová
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Spoločenský život v obci
Každý človek potrebuje
okrem naplnenia základných materiálnych potrieb
uspokojiť aj duševné potreby. Veď duša potrebuje tiež
svoje. Dovoľte mi preto pár
slov o duševnej (kultúrnej)
naplnenosti našich občanov.
V obci máme viacero spoločenských
organizácií.
Možno o ich činnosti viacerí
občania nevedia, ale faktom
ostáva, že realizujú duševno-kultúrnu, športovú i zábavnú úlohu.
Veľmi
dobre
fungujú
skauti. Po nežnej revolúcii
ich založila pani učiteľka
Barbora Varsányi. Potom
vo vedení mladých ľudí
pokračovala Ilona Kausitz,
ktorá vychovávala mladú generáciu a na jar tohto roka
odovzdala „štafetu“. Veľmi
pekne ďakujem obom šikovným organizátorkám za ich
obetavú a veľmi prospešnú
prácu. Teraz pracujú skauti
pod vedením Mártiky Farkas (Tika). Spolu a Líviou
Lépes a Kingou Kozmér
vykonávajú pravidelnú a
veľmi aktívnu činnosť so
zhruba 50 školákmi.
Veľmi humánnu prácu s
vysokým morálnym kreditom vykonáva aj organizácia Červeného kríža. Na čele
dobre fungujúceho výboru
je pani Terézia Némethová.
Okrem toho, že pravidelne
organizujú odber krvi pre
darcov, pripravia aj pohostenie (zákusky, koláče,
nápoje). Výbor sa stará o
svojich chorých a nemobilných členov.
Csemadok – kultúrny spolok
Maďarov má najväčší počet
členov. Výbor vedie pani
Marta Farkas, pravidelne organizuje rôzne spoločenskozábavné aktivity a poznávacie zájazdy. Okrem toho,
že tento spolok má najpočetnejšiu základňu, je aj
najaktívnejší. Matici slovenskej a Klubu dôchodcov šéfuje stále „mladá“ Emerencia
Hučková. Svojou osobnosťou, energiou a zanietenos-

ťou dokáže osloviť a zmobilizovať starších, ako aj mladých občanov Tomášova.
Poľovnícke združenie je
najdisciplinovanejšia organizácia, kde veľmi prísne
platia „interné predpisy“.
Škoda, že ich inak dobrú
činnosť narušujú občasné
osobné nezhody.
Veľmi pochvalne sa musím
vyjadriť o Dobrovoľnom hasičskom zbore. Nedalo by
sa povedať, že v tejto dobre
fungujúcej organizácií nie
sú osobné spory, som však
rád, že sa to doteraz stále
podarilo zvládnuť. Teší ma,
že ako najlepší v Bratislavskom kraji sa dostali na
celoslovenskú súťaž. Zo srdca im gratulujem! Samozrejme, poďakovanie patrí
všetkým členom a hlavne
Lacovi Csenkeymu ml.,
ktorý je motorom, hnacou
silou úspechov. Verím, že
títo mladí ľudia pod novým
vedením (Dodo Strasser),
budú reprezentovať našu
obec na vysokej úrovni.
Pani Terka Špaleková veľmi
obetavo a úspešne organi-

zuje prácu Telesne postihnutých. Neraz dokázala, že
má srdce na pravom mieste. Ich činnosť je zameraná
na pestovanie lásky, spolupatričnosti, znášaní problémov a nedostatkov, ktoré
títo ľudia denno-denne prežívajú. Napriek svojím útrapám život nevzdávajú a svojou vôľou a snahou môžu
byť neraz vzorom zdravým
ľuďom.
Myslím si, že futbal je tradíciou v každej obci. Táto činnosť je celoročná. Organizácia zapája cca. 100 hlavne
mladých ľudí do aktívnej
činnosti. Počas sezóny dvojtýždenne zabezpečia pre fanúšikov „zábavu”. Pravidelná údržba a réžia, teda činnosť organizácie je podporovaná obcou ročne vo výške
27 500 eur. V tejto sume je
aj hradenie energie (voda,
plyn, elektrika). Pravdou je,
že vyše trištvrte tejto sumy je
z prenájmu starej telocvične.
Telocvičňu pri futbalovom
ihrisku asi dvadsať rokov
prenajíma Slovenská lekárska knižnica. Celý príjem z

tejto budovy išiel a ide na
činnosť futbalového klubu.
Dávnejšie prenájom činil
okolo pol milióna Sk, dnes
je to 20580 eur. Celý príjem
z prenájmu ide na futbal,
pričom opravy a údržba na
budove sú hradené obcou.
Je to málo, či veľa? Posúďte
sami! Podľa mňa je to
dosť veľa. Obrovskú prácu
vykonáva prezident klubu
Alexander Nagy s členmi
výboru.
Každému členovi vo vedení
týchto dobrovoľných organizácií ďakujem za obetavú
prácu, veď oni nám ostatným občanom zabezpečujú
duševnú spokojnosť.
Zároveň
prosím
tých
občanov, ktorí sa do aktívnej práce nezapájajú, aby
uctili týchto funkcionárov a
aspoň nerušili ich usilovnú
prácu častými neslušnými
poznámkami,
klebetami.
Kritizovať sa dá, ba je to
potrebné, ale všetko slušnou
formou.
Jozef Szalay
starosta obce

Náš člen u prezidenta SR

Stalo sa už tradíciou, že
prezident Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov prijme v prezidentskom
paláci
delegáciu
dobrovoľných hasičov. V
tomto roku sa dňom prijatia stal 5. máj, kedy sa 15
dobrovoľní hasiči – medzi nimi aj náš člen DHZ
Tomášov Ladislav Csenkey
st. – zúčastnili v sprievode
najvyšších predstaviteľov
Dobrovoľnej
požiarnej
ochrany SR, prezidenta
Jozefa Minárika a generálneho sekretára Vendelína
Horvátha na tomto slávnostnom prijatí. V úvode stretnutia v mene DPO SR vystúpil jej prezident Jozef
Minárik.
Zablahoželal
pánovi Gašparovičovi, k
jeho znovuzvoleniu, potom

v krátkosti poinformoval prezidenta o celkovej
činnosti organizácie a v
rámci nej o obetavej práci
dobrovoľných
hasičov.
Jozef Minárik sa poďakoval
za vysokú poctu, ktorou
toto prijatie nesporne je. Na
vystúpenie Jozefa Minárika
reagoval Ivan Gašparovič
slovami uznania na adresu

hasičov. Zdôraznil potrebu
a dôležitosť spolupráce
DPO s obecnými a mestskými samosprávami, ktoré
sú v zmysle zákona zodpovedné za plnenie úloh
na úseku ochrany pred
požiarmi v obci, lebo len pri
dobrej spolupráci im môže
naša organizácia účinne
pomáhať.
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Községünk társasági élete
Az alapvető fizikai szükségletek mellett minden
ember igényli a lelki szükségletek teljesítését is. A
lélek szintén megkívánja a
magáét. Engedjék meg tehát, hogy pár szóval szóljak
községünk lelki, kulturális,
társadalmi életéről is.
Községünkben több társadalmi szervezet működik
– lehet, hogy az olvasó
nem mindegyikről hallott
–, melyek kulturális, lelki,
sport- és szórakoztató rendezvényeket, programokat
szerveznek.
Nagyon jól működik a
cserkészszervezet. A bársonyos forradalom után
Varsányi Barbara tanárnő
alapította
meg,
után
Kausitz Ilona folytatta az ifjak vezetését, aki – miután
felnevelt egy ifjú generációt
– idén tavasszal átadta
a stafétabotot. Mindkettejüknek nagyon szépen
köszönöm eddigi áldozatos és rendkíül hasznos
munkáját. A cserkészeket
most Farkas Márti (Tika)
vezeti, aki Lépes Líviával
és Kozmér Kingával együtt
rendszeresen foglalkoznak
a nagyjából 50 iskolással.
Nagyon humánus és erkölcsi szempontból is kitüntetett feladatot végez a Vörös
Kereszt, melynek féli alapszervezetének élén Németh
Teréz áll. Azon kívül, hogy
rendszeresen
szervezik
a vérvételi akciókat, kis
vendéglátást is készítenek
(sütemények, italok, kalácsok formájában). Az alapszervezet a beteg és immobilis
tagjairól is gondoskodik.
A legtöbb tagot a Csemadok számlálja, melyet Farkas Márta vezet. A Csemadok rendszeresen szervez
különféle társadalmi-szórakoztató
rendezvényeket
és ismeretterjesztő körutakat. Azon kívül, hogy ez
a szervezet a legnépesebb,
egyben a legaktívabb is.
A Matica slovenskát és a
nyugdíjasklubot a mindig

fiatal Emerencia Hučková
vezeti. Entuziazmusával és
soha nem múló energiájával
nemcsak az időseket, de a
fiatalok is aktivizálni tudja.
A vadásztársaság a legfegyelmezettebb szervezet,
ahol szigorúan ügyelnek
a szabályzat betartására.
Kár, hogy egyébként jó
működésüket néha személyi ellentétek hátráltatják.
Meg kell dícsérnem az
önkéntes tűzoltóbirgádot
is. Igaz ezt a társaságot is
olykor megosztják a személyi ellentétek, de ezeken
eddig
mindig
sikerült
felülemelkedni.
Örülök
neki, hogy a legjobbak lettek a Pozsonyi kerületben, s
ezálta az országos versenyen mérettethették meg
magukat. Tiszta szívből
gratulálok nekik! Köszönettel tartozunk minden tagnak, élükön ifjabb Csenkey Lacival. Bízom benne,
hogy a társaság az új vezető
– Strasser Dodo – irányítása alatt is méltón fogják
képviselni községünket.
Spalek Teréz, a eégszségkárosultak
klubjának

vezetője már többször bizonyította, hogy szívvellélekkel végzi munkáját. A
szervezet tevékenysége a szeretet, a közösségépítés, az
élet elviselhetőbbé tételéről
szól. Tagjai nehézségeik ellenére sem adják fel az életet, akaraterejükkel pedig
példát mutathatnak az
egészséges embereknek.
A
labdarúgás
minden
községben élő tradíciónak
számít. Ez a tevékenység
egész éves, és nálunk
nagyjából száz, főként fiatal ember aktivitását hozza magával. Az idény alatt
kéthetente biztosítanak be
a szurkolóknak szórakozást.
A szervezet tevékenységét
a község minden évben 27
500 euróval támogatja.
Ebben az összegben benne
foglaltatnak a rezsiköltségek
is (víz, gáz, áram stb.). Igaz,
az összeg közel háromnegyede a régi tornaterem
bérleti díjából származik,
melyet már vagy húsz éve
a Szlovák Orvosi Könyvtár
bérel. Az ebből származó
összes bevétel a futballklub
támogatására van fordítva,

korábban ez fél millió korona körüli összeget jelentett, ma ezért 20 580 euró
kapunk. Az épület javítási
munkálatait a község állja.
Sok ez vagy kevés? Döntsék
el önök! Szerintem ez viszonylag sok. A fociklub elnöki
teendőit Nagy Sándor látja
el, aki a vezetőség többi
tagjával együtt sok munkát
végez.
A
fentebb
felsorolt
összes
civil,
önkéntes
alapon létrejött szervezet
vezetőjének
áldozatkész
munkáját köszönöm, hiszen
ők biztosítják be számunkra
a társasági, lelki nyugalmat.
Végezetül szeretném megkérni a többi polgárt, akik
nem kapcsolódnak be aktívan a munkába, hogy
tiszteljék ezen vezetők
munkáját, ne zavarják
tevékenységüket
illetlen
megjegyzésekkel,
pletykálkodással.
Kritizálni
lehet, sőt, szükséges is,
de mindezt a megfelelő
formában.
Szalay József
polgármester

Aki fákat ültet – az életre,
a békére szavaz! Mi egy
rezgőnyárfa (Populus tremula) kiültetésével csatlakoztunk ehhez az eszméhez.

Az akcióról bővebb információkat és képanyagot
a www.enotreeday.net honlapon találhatnak.
magyar tannyelvű AI

Jelképes békefa ültetése az
iskolaudvaron
Idén szeptember 21-én, déli
12 órakor iskolánk tanulói
kivonultak az iskolaudvarra, hogy csatlakozzanak
a finnországi ENO –
Environment Online –
környezetvédelmi szervezet
világméretű faültetési kampányához, amelynek kettős
célja volt:
1. a földi élet számára
nélkülözhetetlen
fák
ültetése a világ minden
táján
2. az ENSZ béke-világnapjának jelképes támogatása
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DHZ z Tomášova postúpili
na majstrovstvá Slovenska!
Každý druhý rok sa konajú
majstrovstvá
Slovenska
dobrovoľných hasičských
zborov. Kto sa ich chce
zúčastniť musí sa na ne
kvalifikovať na okresných
a následne na krajských
súťažiach DHZ. Tento rok
bol rokom postupovým, a
tak aj okresná súťaž DHZ
z okresu Pezinok-Senec,
ktorá sa konala 13. júna v
areáli HaZZ v Pezinku mala
o to väčší náboj.
Počasie družstvám veľmi
prialo, keď takmer počas
celej súťaže bolo slnečné
počasie bez vetra. Každé
družstvo absolvovalo najskôr jeden pokus v štafete
a následne v disciplíne
požiarny útok.
V kategórii mužov si prvenstvo vybojovalo družstvo
s Tomášova s výsledným
časom 106,24 s, keď rozhodujúci náskok si vypracovala v požiarnom útoku.
V tejto kategórii si výborne
počínali i ďalšie družstvá.
Na druhom mieste skončilo
družstvo z Mostu pri Bratislave s časom 116,19s, na
treťom Šenkvice s časom
121,46s.
Víťazi
okresných
kôl
postúpili na krajskú súťaž
dobrovoľných hasičských
zborov, ktorá sa konala
4.júla .2009 opäť v HaZZ v
Pezinku . V každej kategórii
boli tri súťažné družstvá
- víťazi okresných súťaží
Bratislavského
kraja.
Opäť sa súťažilo v štafete a
požiarnom útoku, ale každé
družstvo malo v každej
disciplíne dva pokusy,
pričom lepší sa zarátaval
do konečného hodnotenia.
Kategória mužov začínala
štafetou
a
Tomášov
štartovalo ako tretie v poradí čo nám absolútne vyhovovalo, aby sme videli
výkony našich súperov a
vedeli nastaviť svoj výkon.

Svojim prvým pokusom
dosiahlo naše družstvo
najrýchlejšiu štafetu 79,08
s a tým položilo základ
neskoršieho úspechu, aj keď
rozdiely po štafete boli minimálne – Pod.Biskupice zaostávali o 4,16 s a Sološnica
0,43 s.
V
disciplíne
požiarny
útok bola situácia napätá
nakoľko sme si v tejto disciplíne verili čakali sme na
prvý pokus družstva s Pod.
Biskupíc. V prvom pokuse
sa im podarilo dosiahnuť
čas 19,15 s nedarilo sa ani
Sološnici skončilo svoj útok
s časom 44,85 s. Všetko
sa rozhodlo po našom prvom požiarnom útoku, keď
sa časomiera zastavila na
18,23 s v tom momentne
nám bolo jasné , že postup
na Majstrovstvá Slovenskej
republiky
Dobrovoľných
hasičských zborov máme
doma.
Po prvom kole sme mali
taký náskok, že už naše
postavenie nemohol nikto
ohroziť. Po našom útoku
nám prišli zagratulovať
kolegovia z Podunajských
Biskupíc za predvedený
útok a k postupu na MSR
DHZ. Nakoľko nám ostával
ešte jeden pokus a nemali
sme čo stratiť išli sme do
druhého kola zlepšiť náš čas
aspoň o 1 sek. no po malom
zaváhaní sme už nedokázali zlepšiť svoj čas s prvého
útoku.
Poradie na prvých troch
miestach – 1. Tomášov (SC)
s výsledným časom 97,31
s; 2. Podunajské Biskupice
(BA) s časom 102,39s; 3.
Sološnica (MA) s časom
124,36s. V kategrii žien
zvíťazili ženy z Kráľovej pri
Senci. Naše družstvo na
krajskej súťaži zvíťazilo a
vybojovalo si tým po prvý
krát postup na majstrovstvá
Slovenska.
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Naši hasiči 8. najlepší na Slovensku!
V sobotu 8. augusta
sa konali v Kysuckom
Novom Meste Majstrovstvá Slovenskej republiky
dobrovoľných hasičských
zborov v kategórii mužov a
žien, ktorého sa zúčastnili
víťazi jednotlivých krajských
kôl. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – požiarny útok
s vodou a štafeta 8x50m.
Samotná súťaž sa začala
slávnostným
nástupom
rozhodcov a súťažiacich a
pokračovala
príhovormi
funkcionárov DPO SR a
hostí. Slávnostné otvorenie
poctil návštevou prezident SR Ivan Gašparovič,
prezident
HaZZ
Alexander Nejedlý, ale i zástupcovia
dobrovoľných
hasičov z Čiech, Poľska a
Maďarska. Po oficiálnom
otvorení prezidentom DPO
SR Jozefom Minárikom sa
mohli štartujúce družstvá
pripraviť na štart jednotlivých disciplín. V každej
disciplíne malo družstvo
dva pokusy, pričom do celkového
hodnotenia
sa
počítal lepší z nich. Kategória
mužov začínala štafetou a

Tomášov štartovalo ako 5
v poradí. V prvom pokuse
sme dosiahli čas 76,09s, s
ktorým sme neboli spokojný, najmä „vďaka“ nervozite a jednom zaváhaní na
náradí. V druhom pokuse
sme sa však už nedokázala
zlepšiť, keď sme dosiahli
čas 82,85s, zasa po chybe na
náradí a po zlej odovzdanej
štafete. Po skončení štafety
sme boli na priebežnom
8. mieste, pričom na prvých
troch miestach boli Kátlovce, Topolčianky a Gerlachov. V disciplíne požiarny
útok DHZ Tomášov dosiahlo v prvom pokuse s drobnými chybami čas 24,73s,
a tak sme všetko svoje
úsilie sústredili do druhého
pokusu, s ktorým sme mali
ešte šancu na vylepšenie
svojho postavenia. Avšak
tento pokus bol ešte menej
vydarený ako ten prvý, a
tak sme obsadili celkovým
časom 100,82s konečné
8. miesto. V boji o prvé
miesto uspelo družstvo z
Kátloviec, keď zvíťazilo
celkovým časom 89,23s
pred
Topolčiankami
s

INTERNETOVÁ MIESTNOSŤ
Oznamujeme občanom,
že od 29. novembra 2009
je otvorená internetová miestnosť
v miestnom kultúrnom dome.
Prevádzková doba je:
nedeľa - od 15:00 do 18:00 hod.
Vstupné na osobu je 1 €,
ktoré treba uhradiť v hotovosti.
INTERNETES TEREM
November 29-én megnyílt
a kultúrházban található
internetes terem!
Nyitvatartási idő:
vasárnap 15:00 - 18:00
Belépti díj 1 euró egy személyre,
melyet a helyszínen kell kifizetni.

časom 90,11s a Rimavskými
Zálužanmi s časom 93,71s.
V kategórii žien zvíťazila
Senica pred Pruským a
Topoločiankami. Víťazi jednotlivých kategórii získali
okrem iných cien aj nové
hasičské striekačky a víťaz
mužskej kategórie obdržal
od ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka hasičské vozidlo IVECO. Ôsme miesto
na MSR v hasičskom športe
DHZ je nesporne úspechom hasičov z Tomášova,
aj keď predvedený výkon
v deň „D“ nebol ideálny a

samotní súťažiaci neboli so
svojim výkonom spokojní. Poďakovanie za tento
úspech
patrí
zainteresovaným členom (Rober
Hevler, Jozef Strasser, Boris
Strasser, Zoltán Gódany
ml., Otto Kireth, Roman
Valacsay, Ernest Bertók,
Adrián Pörsök, Ladislav
Csenkey st.), obci Tomášov
a všetkým tým, ktorí svojou
prácou alebo finančnými
prostriedkami podporujú
našu organizáciu.
Ladislav Csenkey ml.
veliteľ DHZ Tomášov

Poďakovanie patrí našim sponzorom:
Obecný úrad Tomášov
Fire system – komplexné riešenie pre hasičov (Korňa)
www.firesystem.sk
PYROTEX s.r.o. – predaj hasičskej výzbroje (Trnava)
www.pyrotex.sk
Total Security System s.r.o. – zabezpečovacie systémy
SEIT s.r.o. – inform. technológie (N. Zámky) www.seit.sk
FIRST CAFE (Bratislava)
AllCars s.r.o. – dovoz áut zo zahraničia (Bratislava) www.
allcarssro.szm.sk
ALEX PUB – Tomášov
CAFE LAGÚNA – Tomášov
Zberné suroviny MIKO – Tomášov
KEETEC autoalarmy ( Trenčín )
Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať Obecnému úradu, že si v mesiaci október spomenul na
všetkých starších v obci a
prichystal pre nich pekné
popoludnie s chutným
občerstvením a kultúrnym
programom.
Ešte raz srdečná vďaka!
E. Hučková

Miestny odbor Matice slovenskej v Tomášove želá
všetkým
spoluobčanom
pokojné a láskyplné Vianoce a v nasledujúcom roku
len všetko dobré!
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Zhodnotenie roka
Nie je zvykom, skôr
povinnosťou, aby si človek
ku koncu roka vyhodnotil
úspešnosť alebo sklamanie
v plánovaných úlohách.
Plány, ciele treba robiť, lebo
človek, ktorý sa uspokojí
s tým, čo je, nenapreduje,
nevyvíja sa. Je pravdou,
že nedávno mi istý občan
(síce nie s trvalým pobytom v našej obci) vyčítal,
že sa chválim s dosiahnutými výsledkami, ale
o nesplnených nárokoch
niektorých
občanov
nepíšem. Je to pravda. Je
to už ľudská povaha, že hovoríme, píšeme, chválime
sa s tým, čo je pozitívne, o
nedostatkoch neradi hovoríme. Taký som aj ja. Tiež
som len človek.
Tak poďme na tie nedostatky. Som nespokojný
s tým, že na Dunajskej ulici
sme nevybudovali chodník. Na Mlynskej ulici sme
nedokončili chodník, na
Podzáhradnej ulici sa nepodarilo dohodnúť s občanmi,
chodník nie je dobudovaný,
umiestniť retardéry podľa
„želania“ určitých skupín
občanov, vyriešiť dopravnú
situáciu na Tehelnej ulici,
sľúbenú výmenu starých
okien a zateplenie budov
základných škôl a jedálne,
opraviť zlé miestne komunikácie a chodníky. Žiaľ,
Bratislavský kraj je vylúčený
z fondov EU na získanie
financií na opravu a budovanie ciest, chodníkov,
kanalizácie, vodovodu a na
školské zariadenia. Nepodarilo sa naučiť, presvedčiť
občanov (mládež), aby do
kanalizačného systému nehádzali tam nepatriace veci,
aby smeti nerozhadzovali,
aby na Zberný dvor (bývalé
smetisko) medzi biologický odpad nedávali aj iné
nespracovateľné predmety,
aby vandali nerozbíjali a
nepoškodzovali spoločný
majetok ... Je mi ľúto, že
sme v tomto neuspeli.
Som však rád, že sme

mladým občanom odovzdali dva nájomné domy.
Štvorbytový dom na Novej
ulici a deväťbytový dom na
Rastickej ulici (pri materskej
škole) v celkovej hodnote
cca. 531 tisíc eur (asi 16 mil.
korún). Podarilo sa získať
financie na rekonštrukciu
čističky odpadových vôd
vo výške 200 tisíc eur (6
mil. korún). Viem, že veľa
ľudí si to neváži – veď to
je normálne, ale keby sa
niekto dostal do situácie,
ako sa to už na Dolnej ulici
aj stalo, že pred čističkou
sa upchala rúra (od tuku,
ktorý tam niektorí vylievajú) a dotyčným „záchodová
voda“ zaplavila pivnicu,
neviem, ako by sa zachovali. ČOV bola zastaralá,
tak technologicky ako aj fyzicky (v prevádzke je už cca:
15 rokov). Teraz budeme
mať čističku podľa noriem
EU a kapacita taktiež bude
navýšená.
Konečne po viacdesaťročnom plánovaní budujeme
aj dom smútku – v celkovej
hodnote cca. 210 tis. eur.
Na tomto mieste musím
vyjadriť poďakovanie Ing.
arch. Petrovi Zibrínovi (zať
pána Františka Mikócziho)
za projekčné práce, Ing.
Františekovi Fondrkovi za
naprojektovanie elektriky
a Ing. Jánosovi Kállaymu
za vypracovanie statiky.
Všetci traja bez nároku
na honorár. Ďakujem aj
Poľnohospodárskemu
družstvu v Tomášove za
finančnú výpomoc. Na prípadných ďalších sponzorov
nezabudneme. Vzhľadom
na nedostatok financií,
tzv. markíza (prístrešok)
bude dokončená budúci
rok. Táto stavba je financovaná z vlastných zdrojov,
to znamená, že sme museli
hospodáriť tak, aby sme z
bežného rozpočtu mohli
stavbu dokončiť. Pre informáciu podotýkam, že
celá budova sa stavia podľa
platných noriem (pýtali sa

načo je mraznička, keď už
máme na Osade).
Okrem týchto veľkých investícií sme rekonštruovali
kotolňu v materskej a základnej škole v celkovej hodnote cca. 22 500 eur (680
tisíc korún). V telocvični
pri ZŠ sme zariadili izby
na bývanie (cca. 2400 eur),
kde sa dá ubytovať 21 ľudí,
okrem toho opravy a doplnenie zariadení v kuchyniach MŠ, ZŠ a kultúrnom
dome činili cca. 2000 eur.
Koncom júna bol podaný
projekt na Ministerstvo
výstavby a regionálneho
rozvoja SR na vybudovanie
detského ihriska pri cintoríne a úprava okolia
zastávky SAD. Projekt je
úspešný. To znamená, že
park pri cintoríne konečne
bude môcť slúžiť cieľu, ktorý
sme začali asi pred 5–6
rokmi. Bol tam vybudovaný
kopec na sánkovačku a umiestnené staré húpacie zariadenie. Odčlenené od parkoviska cintorína starými
telefónnymi stĺpmi (dnes
už zhnité). Je pravdou, že
nápady na dobudovanie

tohto ihriska už odvtedy
boli, ale vôľa a schopnosť
získať financie nie (žiaľ tak
je to aj s inými nápadmi
v obci – myšlienky, návrhy sú, ale financie nech
zabezpečí druhý). Verím, že
práce budú zahájené na jar
budúceho roku a od jesene
bude môcť ihrisko slúžiť
deťom i mamičkám.
Okrem tohto veľkého projektu vďaka výzvam Ministerstva pôdohospodárstva
SR boli podané projekty na
výmenu okien na budove
MŠ a rekonštrukcie chodníka na Školskej ulici. Na
Úrad vlády je podaný projekt na vybudovanie „Miniihriska“ pri ZŠ. O osude týchto žiadostí zatiaľ
nemáme informácie. Prebehol však úspešný projekt na
vzdelávanie zamestnancov
obce, ktoré vypísalo Ministerstvo práce a sociálnych
vecí a rodiny.
Neviem, kto ako, ale napriek
celosvetovej finančnej kríze
hodnotím aj rok 2009 ako
úspešný.
Jozef Szalay
starosta obce

Évértékelés
Nem mindig szokás, de
szinte kötelesség, hogy az
év vége felé értékeljük az
adott évre vállalt feladatok teljesítését. Terveket
szőni kell, mert aki megelégszik azzal, amije van,
nem fejlődik. Nemrégiben
egy polgár – aki egyébként
nem rendelkezik állandó
féli lakhelyel – szememre
vetette, hogy az elért eredményekkel dicsekszem, ám
a lakosok be nem teljesített
vágyairól nem írok. Igaz.
Az emberi természethez
tartozik, hogy a jóval dicsekszik, a hiányosságokról
nem szívesen beszélünk.
Ilyen vagyok én is. Én is
csak ember vagyok.
Nézzük akkor a hiányos-

ságokat! Elégedetlen vagyok
azzal, hogy a Duna utcában
nem sikerült kiépítenünk
a járdát. A Malom utcában
nem fejeztük be a járdát, a
Kertaljai utcában hasonló
a helyzet amiatt, mert nem
sikerült megegyeznünk a
lakosokkal, a Tégla utcában
megoldatlan a közlekedési
helyzet, az alapiskola régi
ablakait sem cseréltük
ki, nem szigeteltük
az
épületeket, és a helyi utakat
és járdákat sem javítottuk
meg. Sajnos a Pozsonyi
kerület nem pályázhat az
Európai Uniós strukturális
alapjainál útépítésre, útkarbantásra,
csatornázásra,
iskolai épületek fejlesztésére. A polgárok egy részét
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– elsősorban az ifjúságot
– nem tudtuk megtanítani
arra, hogy a csatornahálózatba ne dobáljanak oda
nem illő tárgyakat, hogy
ne szórják szerteszét a szemetet, hogy a volt szemétlerakatra a növényi eredetű
(nem komposztálható) hulladék közé na dobáljanak
más fel nem dolgozható
szemetet. Sajnálom, hogy
ezekben az ügyekben nem
sikerült előbbre lépnünk.
Örülök viszont, hogy két
új társasházat adtunk át a
fiataloknak. Az Új utcai négylakásos és az óvoda melletti kilenclakásos társasházak 531 ezer euró (közel
16 millió korona)értékben
épültek. A szennyvíztisztító
felújítására 200 ezer eurónyi
(6 millió korona) összeget
sikerült elnyernünk. Tudom, hogy sokan ezt nem
értékelik, természetes dolognak tartják – de ha hasonló cipőben járnának,
mint az Alsó utcai lakosok
egyike, akiknek az utcájukban történő csőrepedés miatt kiöntötte a pincéjüket a
szennyvíz, nem tudom mit
mondtak volna. A szennyvíztisztító technológiailag
és fizikailag is elavult volt
már (több mint 15 éve volt
üzemben). A felújításnak
köszönhetőn a szigorú uniós normáknak is megfelelő
tisztítóállomásunk lesz.
Több évtizedes tervezés után
végre elkezdődött a halottasház építése – a beruházás
összértéke 210 ezer euró.
Ezen a helyen szeretném
kinyilvánítani köszönetemet Peter Zibrín mérnök
úrnak (Mikóczi Ferenc veje)
a
tervdokumentációért,
František Fondrk mérnök
úrnak a villanytervek és
Kállay János mérnök úrnak a sztatikai tervdokumentációért. Mindhárman
bérmentve készítették el

a terveket. Köszönetemet
szeretném kifejezni a féli
termelőszövetkezetnek is
az anyagi hozzájárulásért.
Az esetleges további szponzorokról sem fogunk megfeledkezni.
Költséghiány
miatt az épület előtti tetőzet
jövőre lesz befejezve.
A
halottasházat
saját
költségekből fedezzük, ez
azt jelenti, hogy úgy kellett gazdálkodnunk, hogy
az épületet az évi folyó
költségvetésből tudjuk fedezni. Kiemelném, hogy
az egész épület a hatályos
szabványok szerint épül, ez
érvényes a berendezésekre
is – többen kérdezték ugyanis, hogy minek fagyasztó,
ha Tamásházán úgyis van.
Ezeken a nagy beruházásokon kívül 22 500 euró
(680 ezer korona) értékben felújítottuk az óvoda
és az alapiskola fűtőházát.
Az alapiskola tornaterme
mellett a szobákat berendeztük (kb. 2400 euró)
és lakhatóvá tettük, me-

lyekben 21 személyt lehet
elszállásolni, emellett kb.
2000 euró értékben megjavítottuk és kiegészítettük
az óvoda és az alapiskola
konyhai felszerelését.
Június végén nyújtottunk
be egy projektet az építésügyi és régiófejlesztési minisztériumba,
melynek
célja egy játszótér kiépítése
volt a temető mellett. A
projekt sikeres lett, ami azt
jelenti, hogy a temető melletti park végre arra a célra
fog szolgálni, amire 5–6
évvel ezelőtt kezdtük el fejleszteni. Korábban kiépült
a szánkózásra alkalmas
műdomb és, régi hinták lettek kihelyezve.
Igaz, hogy már korábban is
születtek ötletek a terület
kultiválására, de nem volt
meg a lehetőség és az akarat
a kellő pénzügyi keret beszerzésére.
Sajnos több helyi kezdeményezéssel
így van,
ötlet van, de a pénzt szerezze be más. Bízom benne,

hogy a játszótér tavasszal
épülni kezd, ősztől pedig
használatba vehetik a gyermekek és az anyukák.
A fentebb említetteken
kívül még három pályázatot adtunk be az illetékes
minisztériumokba, döntés
egyelőre nem született: a
földművelésügyi tárcánál
az óvoda ablakainak kicserélésére és az iskola utcai
járda felújítására, a kormányhivatalnál pedig egy
mini focipálya kiépítésére
pályáztunk. Egy másik pályázatnál viszont sikerrel
jártunk: a községi hivatal
alkalmazottai a szociális
ügyi minisztérium által
kiírt továbbképzésben vettek részt.
Mindezek tükrében én a
gazdasági világválság ellenére
is
eredményesnek értékelem a 2009-es
esztendőt.

Spravodaj obce Tomášov – Fél község hírlevele
Vychádza ako príležitostná publikácia Obecného úradu Tomášov pod vedením starostu Jozefa Szalayho.
A kiadványt a Féli Község Hivatal jelenteti meg Szalay József polgármester vezetésével.
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Szalay József
polgármester
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Futbal v Tomášove
Veľmi nás teší, že ste začali
čítať tento článok, lebo to
znamená, že sa zaujímate o
Športový klub v Tomášove.
Dlho sme rozmýšľali o čom
písať, lebo tých vecí je naozaj veľa, ale poďme pekne
po poriadku.
V prvom rade sa vám chceme ospravedlniť za to fiasko, čo sa udialo v jarnej
sezóne. „Posili”, ktorým
sme dali dôveru, nenaplnili
ani naše a bohužiaľ ani vaše
očakávania.
Nezostávalo
nám nič iné, než mužstvo
rozpustiť, ale museli sme pri
tom myslieť aj na budúcnosť
futbalu v Tomášove.
Nebolo jednoduché rozhodovanie. V klube zostalo
päť aktívnych a traja dlhodobo zranení hráči, zostali
sme bez trénera. Žiadne
dobré vyhliadky na jeseň.
Dva týždne pred jesennou
častou sme ešte nemali
postavené mužstvo. Pár dní
pred súťažou sa nám podarilo vybaviť pár prestupov, ktoré nás stáli nemalé
peniaze. Tak sme začali
sezónu bez prípravy a hráči
sa museli zoznamovať až
počas nej.
Je za nami polovica sezóny
a po určitých odchodov a
príchodov sa to na záver
ustálilo a mužstvo začína
naberať kvalitnú formu.
Napokon výsledky hovoria
za seba. Po ťažkom a nevydarenom začiatku prišiel
excelentný záver a skončili
sme na krásnom 6.mieste
pričom medzi prvým a
šiestim miestom je rozdiel
len päť bodov.
Už pár rokov máme
úspešných
dorastencov
ktorí sa po reorganizácií
BFZ dostali do 4. ligy a zase
bojujú o 1. miesto. Vďaka
starostlivosti trénerov a
dobrej výchove rodičov si
myslíme, že týto šikovní
chalani sú budúcnosťou
tomášovského
futbalu.
Našťastie sa nám podarilo
obnoviť aj žiacke mužstvo
a chlapci hneď skončili na

úctihodnom 6. mieste. Tu
by sme chceli poďakovať
rodičom o pomoc klubu pri
cestovaní na zápasy mimo
obce.
Naším
ďalším
dvom
mužstvám ako sú „starí
páni” a „Nortonboys”, chceme poďakovať za aktivity v klube, ako sú brigády
a
organizácie
rôznych
spoločenských podujatí.
Málokto
vie,
že
pár
šikovných ľudí sa začalo
starať aj o dievčatá v rámci futbalu a začína to mať
veľký úspech.
Chceli by sme osloviť aj
rodičov detí našej obce.
Každým rokom máme
menej a menej aktívnych
futbalistov. Vieme že v
tomto modernom svete
je pohodlnejšie pre nich
futbal sledovať, a hrať na
počítači, ale potrebujú aj
pohyb a šport. Preto vás
chceme požiadať o spoluprácu, a verte nám, kým sú
na ihrisku nič zlého nerobia
, práve naopak.
Na záver Vás chceme
informovať o plánovaných
akciách klubu , kde vás
srdečne pozývame, ako sú:
výročná schôdza, vďaka
starým pánom aj budúci rok oslávime medzinárodný deň detí, chceme
zopakovať Športový deň , ale
najvýznamnejšia akcia by
mala byť oslava 80. výročia
vzniku ŠK Tomášov.
Sme nezisková organizácia
dotovaná z obecných peňazí,
čo nie je veľa na chod klubu, ale robíme všetko preto
aby sme pre vás Občanov
a Fanúšikov spríjemnili
nedeľňajšie
popoludnia.
Dúfame že naše mužstvá vo
vás nájdu oporu, ostanete
verní a podporíte nás každý
podľa svojich možností.
Tešíme sa na Vás a Vašu
podporu!

vedenie
ŠK Tomášov

A féli futball
Örömmel tölt el bennünket, hogy cikkünket
olvassa, mert így biztosak lehetünk abban, hogy
érdeklődik a helyi sportklub
tevékenysége iránt.
Elöször
is
elnézésüket
kérjük a tavaszi szezonban
nyújtott
teljesítményeinkért! A légiósaink,
akikben teljes mértékben
megbíztunk, messze nem
az elvárásoknak megfelelő
teljesítményt
nyújtottak.
Egy elég súlyos döntést kellett hoznunk, feloszlattuk a
csapatot. Ez magával hozta
viszont a következö problémát: újjá kellet építeni a
futballt Félben. Elhihetik, ez
nem volt egy egyszerű dolog
számunkra. A klubban öt
aktív és három huzamosabb
ideje sérült játékos maradt,
edzőnk sem volt. Rossz
kilátások az őszi idény előtt,
a kezdés előtt két héttel még
nem volt ki a csapat. Pár
nappal az idénykezdet előtt
sikerült nyélbeütni egy-két
átigazolást, ami viszont
eléggé sok pénzt emésztett fel. Természetesen a
szezon előtti felkészülés
és az összeszokottság hiánya eleinte késleltette a jó
eredményeket. Most a szezon felénél, a folytatódó
átigazolási hullám ellenére
úgy néz ki, a csapat összerázódott és megállapodott.
A gárda formája és ezzel
eggyütt az eredményei is
magukért beszélnek. A nehéz kezdet után jött egy
nagyon szép hajrá, amivel
a 6. helyet sikerült megszereznünk, mindöszze ötpontos hátrányban az éllovastól. Pár mondatban meg
kell említeni az ificsapatot
is, amely a BFZ reorganizációja után a 4. liga éllovasaként zárta az őszi idényt.
Mindez köszönhető az
edzők odaadó munkájának
és természetesen a szülők
nevelésének. Ezek a fiatalok
képezhetik a jövőben a féli
futball alapját. Örömünkre
a legifjabbakat is sikerult

újraszervezni, akik meglepetésünkre a megérdemelt 6. helyen végeztek
az őszi idényben. Ebből
az alkalomból szeretnénk
köszönetet mondani minden szülőnek, akik nem csak
az idejüket szentelték csemetéiknek, hanem a a foci
meccsekre való utazást is
megoldották.
Végül, de nem utolsó sorban
szeretnénk köszönetet mondani az itt még nem említett
két csapatnak, az „öregfiúk“
csapatának és a „Nortonboys” csapat tagjaniak a
klubon belüli aktivitásukért,
a brigádok és különbözö
társadalmi eseményekkel
kapcsolatos segítségükért.
Kevesen tudják, hogy pár
ügyes vállalkozó szellemű
egyén beindította nálunk a
női focit is.
Meg szeretném ragadni
az alkalmat, hogy pár szót
szóljak a jövö nemzedék focistáinak szüleihez is. Tudjuk, hogy ebben a mai túlmedializált világban egyre
nehezebb a csemetéket
rábírni, hogy elszakadjanak
a számukra a világot jelentő
számítógépektől, de higgyék
el, megéri. A játék öröme,
a mozgásból eredő kellemes fizikai fáradság érzése
és persze a mozgás öröme
kárpótolni fogja őket, csak
az első lépéshez kell őket
hozzásegíteni. Ne feledjék,
amíg a pályán fociznak,
csak jót csinálnak.
Befejezésül
ismertetném
önökkel a klub tervezett
tevékenységeit, melyekre
természetesen szeretettel
várunk mindenkit: évzáró
taggyűlés, az öregfiúknak
köszönhetően
megrendezésre kerül a nemzetközi.
gyermeknap, sportnap szervezése, és a legfontosabb
természetesen a sportklubunk alapításának 80.
évfordulójának
megünneplése.
a sportklub
vezetősége

