zima 2010
November
plný udalostí
Máme za sebou zvláštny rok,
tri voľby, extrémne počasie
a plno živelných nešťastí.
Naša obec a my, jej obyvatelia sme na tom neboli
tak zle. Zvýšená „hladina
každodenného života“ bola
len v novembri.
Začalo to uzavretím mostu cez Malý Dunaj. Po
prvotných emóciách (a
oprávnených, veď o uzavretí sme sa dozvedeli len
dva dni pred termínom)
život sa ako-tak dostal do
normálneho stavu.
Zrazu prestali chodiť veľké
nákladné autá a kamióny
– bolo ticho a v uliciach
bezpečno, len niektorí doplatili na odstávku, lebo
najazdili veľa zbytočných
kilometrov.
Potom prišla predvolebná
kampaň. Muzika, kultúra,
jedlo, pijatika takmer tri
týždne zadarmo. Manželky
nemuseli variť večere a v
tejto dobe sa dobre stravovali aj tí, ktorí inokedy
nie. Boli veľké sľuby, hlasné myšlienky – človek sa
občas cítil ako v nejakej

švajčiarskej alebo rakúskej
obci...
Potom prišiel očakávaný
deň, 27. november 2010.
Ľudia vedeli, že treba ísť
voliť, veď teraz mali možnosť
vyjadriť si sympatie alebo
antisympatie kandidátom.
Tak za poslanca ako i za
starostu väčšinou kandidovali noví. Bola to hra na
nervy u každého. Na funkciu deviatich poslancov bolo
32 kandidátov a na starostu
štyria kandidáti. Starí poslanci pán Kaszonyi, pán
Lépes, pán Kállay, pán Kulacs, pán Pomichal nekandidovali za poslancov, za
ich obetavú, statočnú prácu
a za vernosť našej obci vyjadrujem poďakovanie aj
v mene všetkých občanov
obce, veď väčšina týchto
pánov pracovala 8 – 20
rokov v samospráve.
Mesačný „tichý cirkus“ sa
skončil. Poslanci aj starosta
sú zvolení. Most nad Malým
Dunajom je odovzdaný svojmu poslaniu. Do života
sa vráti bežný, hlučný,
nebezpečný život. Medzi

2010. tél
Eseményteli
november után
Különleges évet hagyunk
magunk mögött: három
választással, szélsőséges időjárással, természeti csapásokkal. Községünket ezek
nagy része kikerülte. Novemberben viszont minden
a fejünkre zúdult.
Kezdődött az egész a KisDuna hídjának lezárásával.
Az első emotív reakciók
után (melyek teljesen jogosak voltak, hiszen csak
két nappal a lezárás előtt
tájékoztattak minket) az élet
úgy-ahogy visszatért az eredeti kerékvágásba. Eltűntek
útjainkról a teherautók
– csend lett és megnőtt a
biztonságérzetünk, csupán
páran fizettek rá a lezárásra,
akiknek tucatnyi kilométereket kellett megtenniük
fölöslegesen.
Ezután jött a választási
kampány. Zeneszó, kultúra,
étel, ital három héten
keresztül, szinte ingyen. A
feleségeknek nem kellett
vacsorát főzniük, és ez idő
alatt még azok is kielégítően
étkezhettek, akiknek máskor alig jut betevő falat.

Nagy ígéretek és hangzatos
gondolatok szálltak az éterben – az ember néha úgy
érezhette magát, mintha
Svájcban vagy Ausztriában
lenne.
Majd eljött a nagy nap,
november 27-e. A lakosok
tudták, hogy választaniuk
kell, hiszen most nyilváníthatják ki szimpátiájukat vagy ellenérzéseiket
a jelöltekkel szemben. A
képviselői és a polgármesteri székért is nagyrészt
új
jelöltek
versengtek.
Idegtépő verseny volt. A 9
képviselői helyre 32 jelölt
volt, a polgármesteri tisztséget négyen szerették volna elnyerni. A szolgálatilag
öreg képviselők, Kaszonyi,
Lépes, Kállay, Kulacs és
Pomichal urak nem jelöltették magukat – ezen a helyen is meg szeretném nekik
köszönni hosszú éveken
keresztül kifejtett áldozatos munkájukat, a falu
iránt mutatott hűségüket.
Az említett urak 8 – 20
éven keresztül dolgoztak az
önkormányzatban.

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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ľuďmi sa dohaduje, kto akú
funkciu „uchmatne“.
Poslancom doporučujem
skromnosť, veď obec má
svoj rozpočet a deliť sa
môže len to, čo zostane
po rozdelení financií na
zabezpečenie života obce.
Som presvedčený, že na
prvý pohľad sa medzi zvolenými poslancami ťažko
dajú rozdeliť funkcie. Je
potrebné veľa sa rozprávať,
zoznámiť sa a hlavne podľa
vedomostí a skúseností
zostaviť dobré mužstvo.
Ľudia sú zvedaví, ale ja
verím, že to dokážeme dobre rozdeliť. Viem, začiatok
bude ťažký, ale po prvom
pracovnom zasadnutí, bude
všetko jasné.
Vážení občania, ďakujeme
za Vaše hlasy, že ste dali
dôveru, aby sme viedli
túto obec a jej občanov dobrým, užitočným smerom.
Ja – ako starosta Vám vyjadrujem veľké ďakujem za

tak veľa hlasov. To bola pre
mňa tá najväčšia výplata, čo
som od Vás, spoluobčanov
mohol dostať. Moja práca,
moje zamestnanie, moja
obec vždy bola a bude ako
moja druhá rodina.
Ďakujem Vám za Vaše hlasy,
ďakujem aj tým občanom,
ktorí ma nevolili, ale splnili
svoju občiansku povinnosť
a prišli voliť. Sľubujem
Vám, že moju prácu budem vykonávať maximálne
v prospech našej obce a jej
obyvateľov.
Prajem
Vám
všetkým
radosť, mier a vianočné pohodu vo vašich rodinách a
šťastný nový rok.
Jozef Szalay
starosta obce

Az egy hónapig tartó
„választási
cirkusznak“
vége lett. A polgármester
és a képviselők meg vannak
választva. A Kis-Duna feletti hidat is átadták. Az élet
lassan visszatér a szokásos
zajos, veszélyes kerékvágásba. Az emberek azt találgatják, ki milyen funkciót
„zsebel be“. A képviselőktől
mértéktartást kérek, hiszen
a község költségvetéséből
csak azt lehet elosztani, ami
az alapvető funkciók bebiztosítása után megmarad.
Első látásra úgy tűnik, hogy
a megválasztott képviselők
között nehéz lesz elosztani a funkciókat. Sokat
kell beszélgetnünk, meg
kell ismerkednünk, és a
képviselők tudása és tapasztalatai szerint kell összeállítani egy jó csapatot. Az
emberek kíváncsian várják
a fejleményeket, de én bízom benne, hogy sikerül jól
elosztani a posztokat.

Tisztelt polgárok, köszönöm
szavazataikat, köszönöm,
hogy
bizalmat
szavaztak nekünk községünk
vezetéséhez.
Polgármesterként külön köszönetet szeretnék mondani a
sok szavazatért. Ez volt
munkámért a legnagyobb
fizetség, amit Önöktől kaphattam. Munkám, hivatásom, községem ahogy
korábban is, ezután is második családom lesz.
A köszönő szavak mellett
ki szeretném emelni, hogy
továbbra is minden polgár
jó polgármestere szeretnék
lenni – azoké is, akik nem
rám szavaztak. Ígérem, hogy
munkámat
maximálisan
községünk és lakosainak
érdekében fogom végezni.
Végezetül engedjék meg,
hogy mindannyiuknak áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánjak!
Szalay József
polgármester

Zo života MS – SČK
za rok 2010

A féli Vöröskereszt
életéből 2010-ben

Február:
Výročná členská schôdza
Marec:
Školenie o poskytovaní prvej pomoci
9. marec:
Prvé bezpríspevkové darovanie krvi,
zúčastnilo sa 49 darcov
Júl:		
Výlet do termálneho kúpaliska Lipót.
7. september: Druhé bezpríspevkové darovanie krvi,
zúčastnilo sa 45 darcov
11. september:
Zdravotná služba pri Obecnom
dni, zároveň sme prevádzkovali bufet kde sme predávali
jedlo a nápoje
7. december: Návšteva starých a chorých členov ČK

Február:
Évzáró tagsági gyűlés
Március:
Iskolázás az elsősegély nyújtásról
Március 9.: Első ingyenes véradás – 49 véradó részvételével
Július:		
Kirándulás a lipóti termálfürdőbe
Szept. 7.:
Második ingyenes véradás – 45 véradó
Szept. 11.:
Egészségügyi szolgálat a falunapon, valamint működtettünk egy büfét, ahol mindenféle finomságot
árultunk
December 7.: Idős és beteg Vöröskereszt-tagok meglátogatása

V novom roku, a to 05.03.2011 sa uskutoční slávnostná výročná členská schôdza, kde spoločne oslávime 60.
výročie založenia ČK v Tomášove.
V novom roku bude bezplatné darovanie krvi dňa
02.03.2011 a 20.09.2011, na ktoré pozývame všetkých
zdravých občanov od 18 do 60 rokov, a ktoré sa uskutoční
v Kultúrnom dome v Tomášove od 08:00 hod.
Všetkým našim sympatizantom prajeme požehnané sviatky a šťastný Nový rok.
Anna Simonicsová
podpredsedníčka ČK

Az Újévben, március 5-én lesz az ünnepélyes évzáró tagsági gyűlésünk, ahol közösen
ünnepeljük meg a helyi vöröskereszt megalakulásánok 60dik évfordulóját a féli Kulturházban.
Jövő évben az ingyenes véradás március 2-án és szeptember 20-án lesz a helyi Kulturházban, amelyre szeretettel
várunk minden véradót 18 és 60 év közöt.
Mindenkinek kívánunk örömteli ünnepeket, és áldásos Új
esztendőt.
Simonics Anna
a VK féli alapszervezetének alelnöke
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Výsledky volieb
do samosprávy
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1939
Počet odovzdaných obálok: 1258
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1224
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce: 1238
Účasť na voľbách: 64,88 %

Voľby starostu
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Jozef Szalay, nezávislý kandidát: 651 hlasov
István Pomichal, SMK–SDKÚ–KDH–OKS: 345 hlasov
Jozef Lipka, nezávislý kandidát: 210 hlasov
Vladimír Ježovič, nezávislý kandidát: 32 hlasov
Zvolený starosta: Jozef Szalay.

Voľby poslancov

A helyhatósági választások eredménye
Választásra jogosult polgárok száma: 1939
Leadott szavazatok száma: 1258
A képviselő-testületi választásra leadott
érvényes voksok száma: 1224
A polgármester-választásra leadott érvényes
voksok száma: 1238
Választási részvétel: 64,88 %

Polgármester-választás
A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
Szalay Jozef, független jelölt: 651 voks
Pomichal István, MKP–SDKÚ–KDH–OKS: 345 voks
Lipka József, független jelölt: 210 voks
Vladimír Ježovič, független jelölt: 32 voks
Megválasztott polgármester: Szalay József.

Képviselő-választás

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
(Do zastupiteľstva sa volilo 9 poslancov.)

A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
(A testületbe 9 képviselőt lehetett választani.)

kandidát, strana 		
1. Blažej Vitálos, SMK			
2. Tomáš Ürge, NEKA			
3. Jozef Lipka, NEKA			
4. Ladislav Jakóczy, SMK		
5. Ján Hučko, Most			
6. Alexander Nagy, NEKA		
7. Jozef Mikóczi, SaS			
8. Peter Gabčo, Most			
9. Mária Grožajová, NEKA		

počet hlasov
496
488
435
346
335
326
323
304
303

jelölt, párt
szavazatok száma
1. Vitálos Balázs, MKP		
496
2. Ürge Tamás, függ.			
488
3. Lipka József, függ.			
435
4. Jakóczy László, MKP		
346
5. Ján Hučko, Híd			
335
6. Nagy Sándor, függ.			
326
7. Mikóczi József, SaS			
323
8. Peter Gabčo, Híd			
304
9. Mária Grožajová, függ.		
303

10. Gabriel Mózes, SMK			
11. Jozef Kozmér, SMK			
12. Juraj Škarba, Most			
13. Barbora Rigóová, NEKA		
14. Ivor Peťovský, Most			
15. Tibor Csernák, NEKA		
16. Zsolt Kálmán, SMK			
17. Gabriela Nagyová, SMK		
18. Miroslav Fondrk, NEKA		
19. Andrea Hlboká, NEKA		
20. Agneša Kovácsová, NEKA		
21. Pavol Kiss, Most			
22. Silvia Vinczeová, Most		
23. Máté Méry, NEKA			
24. Štefan Tóth, SMK			
25. Katarína Bouzid, NEKA		
26. František Seifert, SaS		
27. Katarína Surmíková-Tatranská, SaS
28. Monika Sztranyovszká, NEKA
29. Lucia Kászová, NEKA		
30. Roman Lakatoš, NEKA		
31. Anton Čukan, SaS			
32. Mária Jančiová-Godová, SaS		

298
291
271
270
267
265
262
249
243
242
232
197
184
175
170
147
139
124
120
104
104
58
45

10. Mózes Gábor, MKP			
11. Kozmér József, MKP			
12. Juraj Škarba, Most-Híd		
13. Barbora Rigóová, függ.		
14. Ivor Peťovský, Híd			
15. Csernák Tibor, függ.			
16. Kálmán Zsolt, MKP			
17. Nagy Gabriella, MKP			
18. Miroslav Fondrk, függ.		
19. Andrea Hlboká, függ.		
20. Kovács Ágnes, függ.			
21. Kiss Pál, Híd				
22. Vincze Szilvia, Híd			
23. Méry Máté, függ.			
24. Tóth István, MKP			
25. Bouzid Katalin, függ.		
26. František Seifert, SaS		
27. Katarína Surmíková-Tatranská, SaS
28. Monika Sztranyovszká, függ.		
29. Kász Lucia, függ.			
30. Roman Lakatoš, függ.		
31. Anton Čukan, SaS			
32. Mária Jančiová-Godová, SaS		

Poznámka: NEKA – nezávislý kandidát

Megjegyzés: függ. – független jelölt

298
291
271
270
267
265
262
249
243
242
232
197
184
175
170
147
139
124
120
104
104
58
45
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Folytatni a megkezdett munkát
A novemberi önkormányzati választásokon a község
lakói ismét Szalay Józsefet
választották Fél polgármesterének. Interjúnkban a
következő négy évre szóló
terveiről kérdeztük a régiúj polgármestert.
Negyedszer választották meg Fél polgármesterévé,
ezúttal
is
viszonylag
jelentős
különbséggel. Hogyan
értékeli az eredményt?
Megmondom őszintén, kicsit izgultam, hogy alakulnak a választások. Rendkívüli volt, hogy négy jelölt
is versenybe szállt, az egyik jelölt gyakorlatilag
már három évvel ezelőtt
megkezdte kampányát. A
szívem mélyén azért bíztam benne, hogy a lakosok értékelni fogják azt a
munkát, amelyet az elmúlt
12 évben végeztem – ahogy
szórólapomban is említettem, ez idő alatt kb. 150 millió koronával gyarapodott a
községi vagyon.
Mik a következő négyéves megbízatásának
prioritásai?
Az
egyik
legfontosabb
prioritásom:
idős
emberek részére szeretnénk
kisterületű lakásokat kialakítani.
Sokszor
az
idősebb embereknek problémás fenntartaniuk házukat, miután elköltöztek otthonról a gyermekeik. Ezek
a lakások kimondottan idős
személyek számára készülnének, az épület része lenne
egy nagy társalgó. Azok,
akik szinte egész életüket
együtt élték le, hamarabb
elhatározzák, hogy bemennek egy ilyen otthonba, és
nem kell otthon egyedül
szenvedniük. Emellett a
gyermekeik is nyugodtabbak lehetnek, mert tudják,
hogy szüleik biztonságban
vannak.

Ez az otthon nyitva állna a nem féliek előtt is?
Nem, kimondottan a féliek
számára tervezzük.
Van iránta érdeklődés?
Egyáltalán hány érdeklődő kell, hogy létrejöhessen egy ilyen otthon?
Vannak érdeklődők. Az ötlet
önmaga nem új keletű, már
5-6 évvel ezelőtt megnyitottuk ezt a témát. Sokan panaszkodnak, hogy egyedül
vannak, tudom, hogy lenne
jövője a projektnek. Ebben
az esetben is érvényes: egy
egyén elhatározza magát
és a többiek mennek utána. Minden újdonság nagy
akadály, de mivel ezt a falu
közepén képzelem el, az
orvosi rendelő mellett –
ahonnan minden fontosabb
célpont, így a templom, a
temető, az üzlet közel van –,
érzésem szerint, ha létrejön
ez az otthon, majdnem hogy
harc fog kialakulni a bekerülésért. Érdekesség, hogy
nem is a nagyon idősek,
inkább a 60 évesek mond-

ják, hogy érdekelné őket
egy ilyen otthon. Elképzeléseink szerint 12-15 lakásról
lehetne szó, nagyjából ennyi fér el az erre kiszemelt
telken.
A további prioritások?
Befejezni az összes járdát,
rekonstruálni azokat az
utakat, melyeket rendbe
kell tenni, és nem utolsó
sorban fellendíteni a társadalmi életet, mert az
emberek az utóbbi időben
zárkózottak és úgy érzik,
hogy nincs hová menniük.
A fiatalokat is jó lenne megmozdítani, megszervezni,
ha igény lesz rá, helységet
is biztosítunk számukra,
melyért ők fognak felelni.
Még egy fontos prioritás:
a domai községrész csatornahálózatának
kiépítése.
Ha ez elkészülne, gyakorlatilag az egész községi infrastruktúra készen állna.
Az elmúlt 20 évben a
mindenkori polgármester
egy
erőteljes
MKP-s többségű, stabil,

döntéseiben kiszámítható képviselőtestületi
többségre
támaszkodhatott.
Most
ez
megszűnt,
viszonylag sokszínű a testület
összetétele. Végül pedig
nem is az MKP támogatásával indult...
Engem is nagyon meglepett, hogy az MKP 12 év
együttműködés után nem
engem támogatott, hanem
saját jelöltet állított. Úgy
érzem, egy nagy félreértés
történt, ugyanis én a párt
szűkebb vezetésével időben
közöltem, hogy indulok a
választásokon. Igaz, nem
mondtam nekik, hogy támogassanak – ahogy ők
sem kérdezték, hogy támogassanak-e –, de három
választási időszak után úgy
éreztem, ez természetes
lesz. A párt alapszervezeti
gyűlésén aztán már azt
vetették fel, hogy miért ne
lehetne saját jelöltjük, miért
kellene engem támogatniuk, függetlenül attól,
hogy mindenki tudja, hová
tartozom. Ehhez még pletykaszinten elhangzott, hogy
paktálok a Híddal – ami
egyáltalán nem volt igaz –,
így aztán azt mondták: „ha
ilyen a Szalay, akkor nem
támogatjuk őt“. Ezután jöttek utánam a járási Hídszervezettől, s elmondták,
olyan embert akarnak támogatni, aki szerintük
megnyeri a választásokat.
Így később elfogadtam a
támogatásukat. Sajnálom,
hogy az MKP-val így alakult
a „kapcsolatunk”, mert 12
évi házasság után fájt a
válás.
A választások eredményeként
kialakult
tarka összetételű képviselő-testület
mennyiben változtatja meg a
polgármester munkáját, döntési stratégiáját?
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Az én munkámat nem változtatja meg, ugyanúgy
fogok dolgozni, mint az
elmúlt 12 évben tettem.
Ami pedig az MKP pozícióinak gyengülését illeti: a
képviselők eddig sem a
politikai szándékok alapján
döntöttek, amikor leültünk
tárgyalni, mindenki elfelejtette, hogy MKP-s vagy
sem. S ugyanezt várom el
az új képviselőktől is. Kértem is őket, amint leteszik
az esküt, felejtsék el, ki
hová tartozik. Remélem
ilyen szempontból nem lesz
problémám.
A környékbeli falvak
közül az elmúlt két
évtizedben Fél nyílt
meg a legkevésbé az itt
építkezni és betelepülni szándékozó „idegenek” előtt. Továbbra
is tartani kívánja ezt
a stratégiát s ha igen,
miért?
Szerencsére
ebben
a
kérdésben a kezdetektől egy
véleményen voltunk a mindenkori képviselő-testülettel.
Úgy gondolom, az idő minket igazolt – elég megnézni,
milyen gondokkal küszködnek azok a környékbeli
falvak, amelyek lakossága
az elmúlt egy évtizedben
megkétszereződött,
vagy
még nagyobb arányban
nőtt. Azt tartom helyes útnak, hogy fokozatosan építsük ki az infrastruktúrát,
biztosítsuk be az emberek
közötti jó kapcsolatokat.
Nem jó, ha a falu fele az
ország egész részéből verbuválódik össze, mindenki
csak a magáét viszi és nincs
egyetértés. Ellenben, ha lassan gyarapszik a község, akkor a „betelepülők” fokozatosan hozzászoknak a hazai
viszonyokhoz, s nincsenek
fölösleges zsörtölődések.
Az elmúlt évek egyik
visszatérő problémája
– nem csak Félben – a
megnövekvő
vandalizmus. Gyakran már
azelőtt megrongálják a

községi vagyont, hogy
azt az építés, felújítás
után
ünnepélyesen
átadnák a polgároknak.
Mit kíván tenni ez ellen? Korábban szó volt
egyfajta
polgárőrség
bevezetéséről is.
Ez az elképzelés továbbra is él. Saját költségen
alakítanánk ki egy 40-50
tagot számláló társaságot,
akik – ahogyan idejük engedi, tehát nem feltétlenül
rendszeresen – őrszolgálatot
végeznének a falu területén.
Főleg péntek este, éjszaka,
amikor a fiatalok egy része
elszabadul, leissza magát és
randalírozik a faluban. Ennek a megelőzésére szolgálna ez az intézmény, mely
ráadásul nem kerülne sok
pénzbe sem – ha községi
rendőrséget szeretnénk kialakítani, vagy az állami
rendőrséget akarnánk idehozni, az rettentően sok
pénzt emésztene fel. A
polgárőrség esetében mindenki maga járulna hozzá
a rend fenntartásához, az
önkormányzat maximum a
benzinpénzt fizetné át.
A szlovákiai polgármesterek
nagy
része
az
utóbbi
években
kiemelte az európai uniós alapok fontosságát
a falufejlesztésben. A
következő években mire
lehetne felhasználni az
uniós forrásokat?

Mi féliek nyugodtan mondhatjuk, hogy amit uniós forrásból eddig lehetett, azt
szinte teljesen kimerítettük. Nagy kár, hogy Pozsony megyében nem lehet iskolákra, óvodákra,
utakra,
csatornázásra
fordítani az uniós pénzeket.
Az utóbbi hónapokban a
megye irányából érkeznek
olyan jelzések, hogy megpróbálnák ezt megváltoztatni. Ez nagyon jó lenne
– az óvodában például
ideje lenne kicserélni az
ablakokat, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését
is be kellene fejezni. Valamit az utakra is lehetne
fordítani. Emellett ugyanakkor ki lehet használni azt
is, hogy vannak határon túli
testvérközségeink – ha ezzel
kapcsolatos uniós pályázati
felhívásokra
bukkanunk,
akkor ebben az irányban is
lépünk majd. Mint ahogy
eddig mindig.
Önerőből milyen projektek finanszírozására
futhatja, illetve miben
várja a polgárok bekapcsolódását a község fejlesztésének érdekében?
A halottasházat például
saját költségekből fedeztük, ugyanígy idén több
utat saját költségen aszfaltoztattunk újra. Ezek
olyan dolgok, amelyekhez
aligha tudna a lakosság
hozzájárulni. Amiben seg-

íthetnek a lakosok: hogy
érezzék, ez a falu az övék is.
Jó lenne, ha a saját parcellája előtt mindenki rendet
tartana, kaszálna, söpörne
és így járulna hozzá a falu
szépítéséhez. Bergben – osztrák testvérközségünkben –
ez teljesen magától értetődő,
nem kell a polgármesternek
nógatnia a polgárokat. Egyik
lakos a másikat figyelmezteti,
ha netán elfelejtett lekaszálni
vagy összesöpörni. Az emberek hozzáállását kellene
„megjavítani”. A többség
természetesen tudja, mi a
dolga, de az a kevés rendetlen nagyon el tudja rontani
az összbenyomást.
Mivel kívánja összetartani a féli közösséget,
milyen
programokat
tervez az önkormányzat
a lakosok számára?
Kiemelném, hogy az egyes
társadalmi szervezetekkel
eddig is jó volt az önkormányzat együttműködése,
azt szeretném, ha ez a
jövőben is így lenne.
A
társadalmi
életet
elsősorban nem a falunak,
a polgármesternek vagy
a képviselőknek kell szervezniük, hanem ezeknek a
szervezeteknek. Ahogy már
korábban is kifejtettem: fel
szeretnénk karolni a fiatalságot, ám ehhez az ő aktivitásuk is kell. Mi mindehhez
igyekszünk bebiztosítani a
feltételeket.
(MSz)

A halottasházat nulla támogatásból, saját költségből építette a község
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Nagykorúak lettünk
Cserkészcsapatunk
az
iskolai év végét fogadalomtétellel zárta, június 26-án 13
kiscserkészjelölt tett ígéretet, és heten pedig cserkészfogadalmat Félben, a KisDuna partján.
Július 3–12-e között került
sor a csapattáborra Lédecen (Ladice), ahol együtt
táboroztak csapatunk nagyjai az ipolysági és királyhelmeci cserkészekkel. A
közel 50 cserkész tíz napig a
vadregényes sherwoodi erdő
mélyében élt, ahol Robin
Hood segítségére is voltak
nemegyszer. A táborban a
sport- és kézműves foglalkozásokon kívül lehetett
ereszkedni, evezni, túrázni,
strandolni, métázni, és a
tábor utolsó estéjét fergeteges táncházzal zártuk a
tábortűz körül élő zenekarral, kürtőskalácssütéssel és
nagyon jó hangulattal.
Július közepén kerültek
megrendezésre a központi
vezetőképző-táborok
a Palást határában fekvő
Olvári-völgyben, ahol csapatunk vezetői is ott voltak,
ki-ki az egyes tábor törzsi
gárdáját erősítette, de volt,
aki jelöltként vett részt. Ugyanekkor a kiscserkészeink
Paláston, a Minta táborban
töltöttek egy hetet, ahol
a Királyi Udvar vendégei
lehettek. A vezetőképzőtáborok után csapatunk
újonnan képzett vezetőkkel
lett gazdagabb: Hideghéty
Tibi segédőrsvezető, Kulcsár Réka és Balogh Nicole
őrsvezető lett.
Auguszutusban a kiscserkészeinket újabb tanyázásra invitáltuk, mégpedig
Manófalvára,
a
Hideglábú manóhoz (perbetei plébánia), ahol egy
bőséges hétvégét töltöttünk
el együtt.
Szeptemberben mi is megkezdtük munkánkat, így a
hónap végén toborzást szerveztünk. Ez azt jelenti,
hogy a magyar alapiskola

hagyományos
kézműves
foglalkozásokon, népzenén,
néptáncon keresztül, amik
mellett nem hiányzott a
lovaglás, a tyúkfuttató
verseny, és a disznóölés
sem. Az esték folyamán
pedig népzenei koncertek,
vetélkedők,
táncházak
voltak a kultúrházban. Azt
hiszem, csapatunk magas
lécre tette a mércét, és a
végén sikerült is ezt megtartanunk. Ezúton is szeretném kifejezni őszinte
köszönetemet a vezetőknek,
a
nagylányoknak,
a
cserkészszülőknek, a községi hivatalnak, hogy segítségükkel lehetővé tették a
hétvége létrejöttét.
A csapatmunkán kívül
vezetőink egy része aktívan
bekapcsolódik a szövetségi
munkába is, ilyen pl. a jövő
évi nagytábor előkészítése, a
betlehemi láng koordinálása, vagy a vezető-képző
táborok szervezése. Ez olyan
terület, ami az év folyamán
kevésbé látványos, ám annál eredményesebb.
Következő nagyobb akciónk
a betlehemi láng eljuttatása
lesz más csapatoknak és a
község lakosainak részére
is, majd pedig a csapatkarácsony ünneplése.
alsótagozatos diákjait megszólítottuk, és toboroztuk
őket, hogy kapcsolódjanak
be csapatunkba. A toborzásnak köszönhetően 8
őrsben tudunk működni, 60
fővel. Heti rendszerességgel
vannak őrsi foglalkozások, havonta egy alkalommal pedig rajfoglalkozások
az egyes korosztályoknak
(vetélkedő, túra, irodalmi
délután, kirándulás Budapestre, portya a faluba).
Szeptemberben részt vettünk az Országos Akadélyversenyen és Métabajnokságon Paláston, ahol az
akadályversenyben elhoztuk a második helyet!
Október 12-én ünnepeltük

csapatunk megalakulásának
évfordulóját, és egyben
nagykorúsodásunkat
is,
hiszen 18 évesek lettünk.
Hálát adtunk az Úrnak
a vasárnapi szentmisén
cserkészeinkért.
Október 15 és 17 között
cserkészek zsivajától volt
hangos a falu, hiszen olyasvalami történt falunk és
csapatunk történelmében
is, ami ezelőtt még sohasem
volt. Szövetségi rendezvényt
szerveztünk, mégpedig a
CSUdajó HÉtvégét (CsuHé),
amelyre 140 cserkész jött el
Pozsonypüspökitől egészen
Leleszig. A hétvégét a magyar népi tradíciók megismerésére építettük fel

Minden kedves Olvasónak
kívánok a csapat nevében
áldott és szeretetben gazdag
karácsonyi ünnepeket!
Farkas Márta
a féli 24. számú
Szent László
cserkészcsapat
parancsnoka
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Zo života
našej školy
Jednou zo škôl, ktorú
rodičia vyhľadávajú pre
svoje deti je Základná škola
v Tomášove. Má 245 žiakov
v 11 triedach a 62 detí v 3
oddeleniach ŠKD. Stiesnené priestory školy sťažujú
výchovno-vyučovací proces
a prácu 18 pedagógov.
Napriek všetkému sa úlohy
školy plnia a žiaci sa tu cítia dobre, lebo je tolerovaná
ich osobnosť. Šikovní, ale
aj slabší žiaci sú povzbudzovaní k lepším výsledkom.
Okrem vyučovania majú
žiaci možnosť zapájať sa
do rôznych zaujímavých
aktivít. Sú to tradičné a
obľúbené akcie, ktoré sú
podporované aj rodičmi.
V tomto školskom roku
sme pridali aktuálnu aktivitu pod názvom Červené
stužky. Červené stužky
sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja
proti AIDS. Sú symbolom
a názvom celoslovenskej
kampane boja proti AIDS,
ktorú s podporou Ministerstva školstva SR, Kancelárie
WHO na Slovensku, Krajského školského úradu v
Žiline a pod záštitou primátora mesta Žiliny Ivana Harmana organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Kampaň sa uskutočňuje
pod odbornou garanciou
viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v
zahraničí. Do kampane
Červené stužky sa zapojila
celá škola. Pre prvý stupeň,
t.j. deti od 6 rokov je táto
téma značne zložitá, skôr sa
pedagógovia zamerali v usmernení našich najmenších
na zdravý spôsob života,
resp. zdravý životný štýl.
Druhý stupeň poňal tému
jednoznačne. Jednou z
prvých aktivít boli výtvarné práce žiakov druhého
stupňa, ktoré sme odoslali
do Celoslovenskej výtvarnej
súťaže Červené stužky. Vo
vestibule školy koordinátor-

Z detskej tvorby

ka drogovej prevencie vyhotovila nástenku, kde sa vystavili aktuálne práce žiakov,
a tak sa aj ostatní mohli
motivovať v tejto oblasti.
Na rôznych vyučovacích
hodinách
prírodovede,
biológii, chémii, etickej
výchove, náboženstve si
vyučujúci zakomponovali
túto problematiku do svojich čiastkových cieľov. V
decembri žila naša škola
súťažou o najkrajšie dvere
Červených stužiek. Išlo viacmenej o jazykovú súťaž, kde
vyučujúce cudzích jazykov, anglického a nemeckého, vypracovali so žiakmi
projekt s názvom AIDS.
Žiaci si zhotovili zo svojich
prác jazykovú nástenku a
následne si vyzdobili dvere
tried.
Vyhodnotiť
sme
mali najlepšiu triedu, ale
keďže sa všetci s veľkou
chuťou zapojili do kampane, vedenie školy spolu
s koordinátorkou rozhodli,
že žiakom bude umožnená
zaujímavá športová aktivita
ako odmena za vynaložené
úsilie. Na základe dobrých
skúseností z našich pestrých športových aktivít
vieme, že šport je najlepšou
motiváciou pre naše deti a
najlepšou zbraňou na nevyplnený voľný čas.
Naša škola dáva dôraz na
zdravý životný štýl, úctu
k starším a slabším, čo
sa odzrkadľuje nielen vo
vyučovacom procese ,ale aj
v činnosti školského klubu
detí, kde sa vychovávateľky
v poobedňajších hodinách
venujú najmenším a svojou
bohatou činnosťou , aktivitami napĺňajú humanitné
ciele školy.
V neposlednom rade je
dôležité
spomenúť
aj
krúžkovú činnosť školy, v
ktorej deti kvalitne vyplnia
svoj voľný čas a dotknú sa
aj danej problematiky.
ZŠ Tomášov

Prišiel k nám Mikuláš
Som žiačkou piateho ročníka v Základnej škole v Tomášove.
O Mikulášskych tvorivých dielňach som vedela len z počutia,
pretože prvý stupeň som navštevovala v inej škole. Vedela
som, že majú už tradíciu a sú medzi žiakmi obľúbené. Celý
týždeň sme sa poctivo pripravovali. Záležalo nám na tom,
aby sa Mikulášovi u nás páčilo. Vyzdobovali sme si triedy,
okná, nástenky.
Žiaci našej triedy doma s rodičmi piekli voňavé medovníky,
ktoré sme v deň tvorivých dielní vyzdobovali. Bolo ich
neúrekom. Hviezdičky, srdiečka, zvončeky, stromčeky,
mesiačiky – to všetko sme vyzdobili. Keď sme s prácou boli
hotoví, išli sme sa pozrieť do iných tried. Vianočná atmosféra zavládla aj tam. Žiaci vyrábali obrázky s vianočnou
tematikou a ešte iné zaujímavé aktivity.
Veľmi sa mi páčilo, že žiaci aj učitelia boli prezlečení za
rôzne rozprávkové postavy. A tak v tvorivých dielňach pracovali škriatkovia, anjelikovia, snehové vločky a pod. Toľko
krásy a nápadov som ešte nevidela. A veruže aj Mikuláš
ocenil našu snahu. Priniesol nám sladkú odmenu. Už sa
teším na budúci rok, keď v našej škole opäť privítame
Mikuláša.
							
Vanda Boršová
5.A ZŠ Tomášov

Vianoce
Vianoce sú krásne sviatky
Ježiško slávi svoje narodky.
Rozvoniava kapustnica, dobré jedlo,
Na Vianoce sa všetko zjedlo.
Zdobiť stromček zvládneme,
darčeky si pod ním nájdeme.
Na Vianoce všetci spievajú,
darčekmi sa obdarúvajú.
My sa na Vianoce tešíme,
a preto ich slávime.
Autori: Vanda Boršová,
Katarína Szabová,
Jakub Őszi
5.A ZŠ Tomášov
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Ovisok a suliban

A nagycsoportosokat és
szüleiket már sokadik éve
hagyományosan meghívta
a féli magyar alapiskola
vezetősége és az első osztályosok egy próbatanításra.
2010. november 25-én az
ovisok kipróbálhatták azt,
amiről már a 6 évesek álmodoznak, hogy igazi iskolások
lehessenek. Az apróságok
számára hatalmas tornateremben Horváth Edina
tanító néni segítségével
kipróbálhatták a gumiasztalt, a svédszekrényt s még
számos érdekes sportezközt.
Simonics Zsuzsa tanító
néni pedig az elsősökkel
elvezette őket a betűk birodalmába. Együtt vándoroltak
Betűország
utcáin.
Megtanulhatták,
hogy a magánhangzók

Betűországban
kalapot
viselnek, s hogy a szomszéd
utcában a mássalhangzók
laknak. Az ovisok is aktív
szereplői voltak az órának.
Fel kellett ismerniük a
betűket alakjuk szerint és az
osztályban lévő sok színes
képen megmutatni azokat.
Színes krétával is írhattak betűket a táblára. Az
elsősök jutalmul egy mesét
játszottak el a jelenlévőknek
a répáról szlovákul. A
fárasztó
tanulás
után
tízórai szünet következett,
s a számítógépes teremben
magyar népmeséken szórakozhattak.
A nap végén az ovisok színes
bizonyítványán egy nevetős
arcú napocska díszelgett,
mely az egész napos szorgos
iskolai munka gyümölcse
volt.

Egy világutazó
kalandjai
Decemberben ellátogatott
iskolánkba Antal Tamás,
aki Földünk sok táját beutazta és most szakított időt
arra, hogy élményeit a Féli
Alapiskola tanulóival is
megossza.
Az előadásban az volt a jó,
hogy hétköznapi emberként
beszélt azokról a helyekről,
ahová sikerült eljutnia.
Sajnos az előadásra kijelölt
idöbe csak a perui és a nepáli útról szóló beszámoló fért
bele. A csodálatos fotókkal
kiegészített elbeszélés hol
elkápráztatta, hol meg elborzasztotta a hallgatókat.
A Andok hegysége és a
Himalája gyönyörűek, de
az ott élő emberek élete

nagyon nehéz. A gyerekek
sokszor órákat gyalogolnak az iskolába, ha tanulni
akarnak és sok esetben már
egész fiatalon dolgozniuk
kell, hogy meg tudjanak élni.
Ami elképesztően hangzott,
hogy ezekben a hegységekben egyre kevesebb a fa,
mert az a fő tüzelőanyag és
nem nő olyan gyorsan, mint
ahogy fogyasztják.
A hallottak és látottak
elgondolkoztattak minden
jelenlevőt. Végül mindenki
igazat adott Antal Tamásnak, amikor azt mondta:
nincs jobb hely a Földön
szülőföldünknél!
Pomichal Vajk, 8. osztály

Őszi termések kiállítása
Minden ősszel szeptember
végén kis kiállítás szépíti
iskolánk lépcsőházát. Ebben
az évben sem volt másképp:
az 5. osztály szervezésében
az össz-szülői értekezlet
idejére minden lépcsőfokra
jutott valamilyen érdekes
kompozíció. A gyerekek
szüleik és nagyszüleik segítségével készítettek rend-

kívül fantáziadús alkotásokat , amelyeket megnéztek
a szülők, valamint a magyar
és a szlovák óvodába járó
gyerekek is.
Sajnos, az alkotásokat viszonylag gyorsan „megrágta
az idő foga“. De emiatt
senki sem bánkódott, hisz
jövőre ismét készítünk még
szebbet, még jobbat!

Hatodszor is ZÖLD!
Iskolánk diákjai számára
már természetes, hogy az
iskolában environmentális
feladatokkal is foglalkoznak
tanulás közben. A Zöld Zászló a bejárattal szemben
mindenkinek hirdeti, hogy a
mi iskolánk egy kicsit „más“
és a Zöld Iskola nemzetközi
projekt keretében évrőlévre, immár hatodszor
teljesítettük a az előírt feladatokat. S hogy ez nem is
annyira könnyü feladat, bizonyíttékként közlöm, hogy
egész Szlovákiából csak 67
iskola és óvoda kapta meg
egy évre a zászlóhasználat
jogát, s a féli oktatási intézmények közül egyedüliként
vehettünk részt az ünnepé-

lyes kiértékelésen Zsolnán.
Falunk polgármestere, Szalay József elismerése kifejezéseként eljött az ünnepélyre – helyesebben mondva
az ő segítségével jutottunk
el Zsolnára, amit ezúton is
hálásan köszönünk.
Bízunk benne, hogy sikerrel jár igyekezetünk és
iskolánk diákjai számára
természetessé
válik
a
környzettudatos életmód,
amellyel az emberiség biztosíthatja a jövőt még sok
generáció számára.
Pomichal Mária,
az environmentális
nevelés koordinátora,
féli magyar alapiskola

9
2011 - program
Program kultúrneho domu na rok 2011
A kultúrház 2011-es programja
31.12.2010
		
22.1.2011
		
29.1.2011
		
12.2.2011
		
2.3.2011
		
5.3.2011
		
14.5.2011
		
20.9.2011
		

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

Zmena programu vyhradená! Zoznam podujatí sa
počas roka pravdepodobne rozšíri.
A műsorváltoztatás joga fenntartva! A felsoroltakon kívül év közben várhatóan még bővöl a program.

Újabb siker a virágkötő versenyen
Immár hagyomány, hogy iskolánk évente részt vesz
az éberhardi Gustáv Čejka Kertészeti Szakközépiskola
virágkötő versenyén. Idén, 2010 októberében Mikóczi Dominika (9.o.), Miklós Viktória (9.o.) és Hideghéty Klaudia
(8.o.) képviselték iskolánkat. Ezúttal is érdekes feladatokat kellett tejesíteniük. Az első versenyfeladat egy őszi
kalap-kompozíció megkreálása volt, másodikként őszi termések, bogyók és levelek felhasználásával ékszert terveztek. Mindhárom lány kitett magáért, érdekes, ízléses,
szépen kivitelezett művek születtek a kezeik alatt. És amire
külön büszkék vagyunk, Mikóczi Dominika a második
versenyszámban 1. helyezést nyert különleges csipkebogyó
ékszerkollekciójával.
Büszkék vagyunk rátok, lányok!

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(1. júl 2010 – 13. december 2010)

KÖZÖSSÉGI KRÓNIKA
(2010. július 1. – 2010. december 13.)
Blahoželáme jubilantom!
Boldog születésnapot!
90.
Etela Hučková
Ernest Machán

85.
Helena Milecová
Mózes Margit
80.
Privits Mária
Mikóczi Mária
Lipka Jozef
Nagy Mária
Mózes Cecília
Strasserová Alžbeta
Belzárová Verona
Szimeth László
Rajna Irén
Magdaléna Hudecová

50. výročie sobáša
50. házassági évforduló

Norbert Kireth
a Monika Ďuríková
Pavol Farkaš
a Tatiana Ševčíková
Pavol Pražienka
a Lýdia Filová
Tomáš Horváth
a Zuzana Strezenecká
Wissem Bouzid
a Katarína Gódányová

Vítame ich medzi nami!
Megszülettek

Marco Lipka
Nina Kosibová
Agócs Márton
Peter Erdélyi
Veronika Szalayová
Laura Gyökeresová
Kiara Gavajdová
Tamara Heinzová
Lukáš Lépeš
Kozics Réka
Samuel Kužlik

Géza Mikóczy
a Karolína Janderlová
Opustili nás:
Elbúcsúztunk tőlük:

Macsicza Emőke, felkészítő tanár

Štefunko Rudolf
Mózes Zoltán
Cséfalvay Katalin
Pavel Pražienka
Méry Sándor
Michal Milecz
Sľúbili si vernosť:
Hűséget esküdtek:
Milan Majcher
a Katarína Náglová
Pavol Smolka
a Zuzana Hyravá
Martin Remeš
a Jana Semanová
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Pokračovať v načatej práci
V novembrových komunálnych voľbách obyvatelia
Tomášova opätovne zvolili
za starostu Jozefa Szalayho.
Prinášame vám rozhovor so
staronovým starostom, kde
sme sa zaujímali hlavne o
jeho plány na nasledujúce
štyti roky.

mať oň záujem. A ešte
jedna dôležitá priorita: vybudovanie kanalizácie v
obecnej časti Doma. Keď
sa nám to podarí, fakticky
budeme mať dokončenú
infraštruktúru.

Po štvrtýkrát ste boli
zvolený za starostu
Tomášova, aj tentokrát
so značným náskokom.
Ako hodnotíte výsledok
volieb?
Pravdupovediac,
trošku
som sa obával výsledku volieb. Bolo mimoriadne, že
kandidovali až štyria, jeden
z kandidátov začal svoju
kampaň prakticky už pred
tromi rokmi. V kútiku duše
som však veril, že obyvatelia obce kladne ohodnotia
prácu, ktorú som vykonával
v posledných 12-tich rokoch
– ako som to zdôraznil aj na
predvolebných letákoch, za
ten čas sa zvýšil majetok
obce o zhruba 150 miliónov
korún.
Aké sú vaše priority na
nasledujúce štyri roky?
Jednou z mojich hlavných
priorít
je
vytvorenie
malometrážnych
bytov pre starých ľudí. Pre
starších ľudí častokrát znamená osamostatnenie detí
veľkú finančnú záťaž na
zabezpečenie chodu domácnosti. Tieto byty by boli
vyslovene pre starších ľudí.
Súčasťou domu by bola veľká
spoločenská miestnosť. Tí,
ktorí skoro celý svoj život
prežili spolu, sa oveľa skôr
rozhodnú, že sa presťahujú
do takéhoto domova, a
nemusia sa doma trápiť.
Popritom aj ich deti môžu
pokojne spávať, lebo vedia,
že ich rodičia sú v bezpečí.
Mohli by sa do tohto
domu nasťahovať aj
ľudia z iných dedín?

Nie, pripravujeme to výsostne pre Tomášovčanov.
Je oň záujem? Vôbec,
koľko záujemcov je
potrebných
na
to,
aby sa projekt mohol
zrealizovať?
Záujemcovia sú. Samotný
nápad nie je nový, už pred
5-6 rokmi sme otvorili túto
tému. Viacerí sa sťažovali,
že žijú sami, viem, že tento projekt má šancu na
úspech. Aj v tomto prípade
platí: jeden človek sa rozhodne a ostatní idú za ním.
Každá novinka je sama o
sebe veľkou prekážkou, ale
domov dôchodcov pripravujeme v centre obce, pri
lekárskej ordinácii – blízko
kostola, cintorína, obchodov – teda v dobrej lokalite.
Cítim, že ak sa nám podarí
rozbehnúť projekt, nie že

bude málo záujemcov, skôr
očakávam „boj” o miesta. Je
zaujímavé, že o projekte sa
zaujímajú skôr terajší 60roční a nie staršia generácia.
Podľa našich predstáv by sa
malo jednať o zhruba 12-15
bytových jednotiek, viac sa
na tej parcele nezmestí.
Ďalšie priority?
Dokončiť všetky chodníky, rekonštruovať všetky
cesty, ktoré to potrebujú,
a v neposlednom rade
pozdvihnúť
spoločenský
život v obci. V poslednom
čase sa ako keby ľudia viac
uzatvárali do seba, ako
keby mali pocit, že nemajú
kam ísť do spoločnosti.
Aj mladých by sme mali
zmobilizovať, zorganizovať,
vieme pre nich zabezpečiť
aj miestnoť, za ktorú budú
zodpovední oni – ak budú

V posledných 20 rokoch
sa tomášovskí starostovia mohli spolahnúť
na stabilnú, vo svojich
rozhodnutiach
vypočítateľnú väčšinu
SMK v zastupiteľstve.
Teraz sa to zmenilo,
zastupiteľstvo sa stalo pestrým. Nakoniec
ste nešli s podporou
SMK...
Aj mňa prekvapilo, že po 12
rokoch spolupráce ma SMK
nepodporila, ale postavila
vlastného kandidáta. Podľa
mňa to bolo výsledkom
veľkého
nedorozumenia,
pretože ja som včas oznámil
miestnemu vedeniu strany,
že hodlám kandidovať za
starostu. Je síce pravdou, že
som ich nepožiadal o podporu – ani oni sa ma na to
nepýtali –, ale myslel som
si, že po troch volebných
obdobiach to bude samozrejmé. Na zasadnutí miestnej
organizácie strany následne
zaznelo, že prečo by nemohli mať vlastného kandidáta,
prečo by mali podporovať
mňa. K tomu ešte ako klebeta zaznelo, že koketujem
so stranou Most – čo vôbec
nebolo pravdou –, takže
nakoniec sa rozhodli, že „ak
ten Szalay je taký, tak ho
nepodporíme“. Až následne
sa mi ozvali od okresnej
organizácie strany Most s
tým, že chcú podporiť kandidáta, ktorý má najväčšiu
šancu na úspech. Tak som
neskôr prijal ich podporu,
pričom som naďalej zostal
nezávislým kandidátom. Je
mi ľúto, že náš vzťah s SMK
sa vyvinul takto, lebo po 12tich rokoch „manželstva“
zabolel rozchod.
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Zastupiteľstvo sa stalo
pestrým, nikto v nej
nemá prevahu. Ako to
zmení prácu starostu, jeho rozhodovaciu
stratégiu?
Moja práca sa nezmení,
naďalej budem robiť tak,
ako v posledných 12-tich
rokoch. Čo sa týka pozícií
SMK: poslanci sa ani doteraz nerozhodovali podľa
straníckeho trička. Keď
sme si sadli k rokovaciemu
stolu, každý zabudol na to,
či je z SMK alebo nie. A to
isté budem očakávať aj od
nových poslancov. Povedal
som im: akonáhle zložíte
sľub, zabudnite na to, ktorá
strana vás nominovala.
Dúfam, že z tohto pohľadu
nebudú problémy.
Z okolitých obcí sa
Tomášov otvoril najmenej pre „cudzincov”, ktorí sa chceli
prisťahovať do obcí
v
okolí
Bratislavy.
Naďalej chcete držať
túto líniu, a ak áno,
prečo?
Našťastie v tejto otázke od
začiatkov panovala zhoda
medzi starostom a poslancami. Domnievam sa, že čas
nám dal za pravdu – stačí si
pozrieť, s akými ťažkosťami
zápasia okolité obce, ktorým
sa za posledné desaťročie
zdvojnásobil
počet
obyvateľov. Vždy som bol
zástancom pomalého rastu
v tomto smere: najprv treba
dobudovať infraštruktúru,
a
zabezpečiť
dobré
medziľudské vzťahy. Nie je
dobré, keď sa polovica obce
naverbuje z celej republiky,
každý sa potom pozerá na
svoje priority, naštrbí sa
súdržnosť obce. Naopak, ak
sa obec rozrastá pomaličky,
tak má šancu absorbovať
„prisťahovalcov”, a nebudú
zbytočné trenice.
Jedným zo stálych problémov – nielen našej
obce – je rozrastajúci sa
vandalizmus. Častokrát
je spoločný majetok

ničený
ešte
pred
odovzdaním
svojmu
účelu. Aké kroky mienite spraviť proti tomu?
Pred časom sa hovorilo
o zorganizovaní akejsi
občianskej hliadky.
Táto predstava je naďalej
aktuálna.
Na
vlastné
náklady by sme chceli
vybudovať partiu, ktorá
by mala 40-50 členov, a
vykonávala by hliadky v
obci – v nepravideľných
intervaloch, ak budú mať
na to čas. Išlo by však najmä o piatky, keď sa časť
mládeže odviaže, opije sa a
ničí obecný ale aj súkromný
majetok. Tomu by sme chceli predísť činnosťou tejto
hliadky, ktorá by nestála
obecnej kasy ani veľa peňazí
– vybudovanie obecnej
polície alebo pritiahnutie
štátnej polície by pohltilo
strašne veľa peňazí. V prípade občianskej hliadky by
každý prispel k poriadku
sám, samospráva by preplácala maximálne náklady
na pohonné hmoty.
Väčšina starostov na
Slovensku v poslednom čase vyzdvihla
dôležitosť eurofondov
pri rozvoji obci. Na
aké účely by sa dali v
nasledujúcich rokoch
využiť
štrukturálne
fondy EÚ?
My, Tomášovčania hrdo

môžeme vyhlásiť, že v
čerpaní eurofondov sme
boli v uplynulých rokoch
veľmi úspešní. Škoda, že v
Bratislavskej župe sa eurofondy nedajú čerpať na
opravu ciest, kanalizácie,
škôl. V poslednom čase zo
strany župy prichádzali
iniciatívy, ktoré by chceli
túto situáciu zmeniť. To
by bolo veľmi prospešné
– napríklad na budove
materskej škôlky by sa už
mali vymeniť okná, chceli
by sme dokončiť aj vybudovanie kanalizácie. Niečo
by sme mohli investovať aj
do opravy ciest. Popritom
by sme chceli využiť aj to,
že máme svoje partnerské
obce v zahraničí – naďalej
budeme hľadať výzvy na
projekty cezhraničnej spolupráce. Ako doposiaľ vždy.
Financovanie
akých
projektov pripravujete
z vlastných zdrojov a v
čom očakávate väčšiu
zaangažovanosť zo strany obyvateľov?
Dom smútku sme napríklad budovali z vlastných
zdrojov ako aj opravu niektorých ciest v tomto roku.
Ale to sú finančne náročné
projekty, k ich realizovaniu
by len ťažko mohli prispieť
občania. To, v čom by mohli
pomôcť, je, aby citíli, že obec
je náš spoločný domov, naša
spoločná vec. Bolo by fajn,

keby každý udržiaval poriadok pred vlastnou parcelou,
pokosil by trávu, pozametal
by chodník pred vlastným
domom, a tým by prispel
ku skrášľovaniu obce. V
obci Berg – v našej rakúskej
partnerskej obci – je to
napríklad samozrejmosťou,
starosta nikoho nemusí
prosíkať. Občania sa navzájom upozorňujú, ak niekto
náhodou zabudol pozametať
alebo pokosiť trávu. Mal
by sa zmeniť prístup ľudí.
Väčšina samozrejme nezanedbáva svoje povinnosti, ale aj tá neporiadna
menšina vie pokaziť celkový
dojem.
Čím by ste chceli udržať
súdržnosť obyvateľov
obce, aké programy
plánuje samospráva pre
svojich obyvateľov?
Vyzdvihol by som, že s jednotlivými združeniami sme
aj doteraz spoluprácovali,
chcel by som, aby sa tak dialo aj naďalej. Spoločenský
život by v prvom rade nemala organizovať obec,
starosta alebo poslanci,
ale práve tieto spoločenské
združenia. Ako som už
predtým spomenul: chceli
by sme podporiť mládež, ale
k tomu je potrebný aj ich aktívny prístup. My sa k tomu
budeme snažiť zabezpečiť
podmienky.
		
(MSz)

S vandalizmom treba niečo spraviť - poškodená hojdačka na detskom ihrisku
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Život a dianie v Materskej škole
Je tu ďalší školský rok.
Pre niekoho podobný ako
ten predchádzajúci, no pre
mňa iný. 2. septembra som
mala namierené do Materskej školy v Tomášove. Na
niekoľko rokov sa škôlkári
vytratili z môjho života,
takže som zažívala akýsi
návrat do sveta fantázie,
smiechu, hier a detskej
úprimnosti (tú mám na
deťoch najradšej).
Bude to zložité? Zaujímavé?
V hlave mi vírili tieto a podobné otázky. Ako ma prijme
pani riaditeľka, aký bude
môj nový kolektív a hlavne,
čo deti? Poviem Vám, srdce mi silno bilo a ja som si
pripadala ako študent pred
ťažkou skúškou.
No realita prevýšila moje
očakávania a moje obavy
sa vytratili vo chvíli, keď
ma pohltil dav roztomilých
stvorení, medzi ktorými
som sa zrazu cítila tak
prirodzene ... A keď si k
tomu primyslíte srdečnú a
ústretovú pani riaditeľku,
priateľský kolektív učiteliek,
skvelé pani kuchárky, ktoré
vedia
uspokojiť
chute
malých i veľkých stravníkov a rodičov, ktorí nám vo
veľkej miere pomáhajú...
Rýchlo som zistila , že som
na správnom mieste!
Nazrime spolu za bránu
materskej školy, ktorú v
školskom roku 2010/2011
navštevuje 65 detí vo veku
od 3 do 6 rokov.
Od septembra sme zažili
spolu všeličo. Navštívili sme
kamarátov v partnerskej
Materskej škole v Kráľovej
pri Senci, kde sme si pozreli
novovybudovanú
triedu,
zahrali sme sa spoločné hry
a pani učiteľky si vymieňali
skúsenosti z praxe.
Pekné zážitky máme z
návštevy dopravného ihriska v Bratislave, kde sme si
overili teoretické vedomosti
a šikovnosť jazdou na bicykloch a kolobežkách.
Jeseň pani bohatá sa niesla v znamení návštevy

rozdávať darčeky. Priestory materskej školy si postupne vyzdobujeme a tak
sa pripravujeme na príchod čarokrásnych VIANOC. Predvianočné obdobie
ukončí vianočný program
spojený s posedením a burzou vianočných drobností.
Tak čo na to poviete? Ako sa
nám tu žije?
A to ešte neviete, čo všetko
nás čaká v novom roku...

výstavy ovocia, zeleniny a
aranžovania v Združenej
škole v Malinove. Ochutnávkou ovocia, zeleniny a
chutných šalátov sme viedli
deti k zdravej výžive. K pohybovej aktivite sme viedli
deti vychádzkou k Malému
Dunaju, kde sa
zahrali
rôzne branno – športové
hry.
V spolupráci s rodičmi si deti
zhotovili tekvicové strašidlá
a rôzne postavy a predmety z jesenných plodov.
Zavŕšením tejto výstavy bol
lampášikový sprievod. Celú
atmosféru dotvárali chutné
koláčiky od rodičov a čaj.
Pekným kultúrnym programom a darčekmi sme
si uctili našich starých
rodičov, keď sme sa zišli
v Kultúrnom dome na ich
počesť.
Ktoré dieťa by sa nepotešilo,
keby ste mu navrhli pozrieť
si divadielko. Ja také dieťa
nepoznám a preto ani v
našej škôlke nesmie chýbať.
Pôsobia na rozvoj detskej fantázie, pomáhajú
vychovávať,
rozosmievajú ,ale i poúčajú. Takým
určite bolo Stražanovo bábkové divadlo – Gašparko
a drak, interaktívne divadlo – Zázračná Emma
a žonglérske umenie pána
Beloviča, do ktorého zapojil
aj deti.
Keby ste niektorý pondelok
počúvali za dverami jednej
z našich tried, dozvedeli by
ste sa, ako sa deti snažia

hovoriť po anglicky na
krúžku AJ. Vo štvrtok zase
máme krúžok náboženskej
výchovy. Svoje neposlušné
jazýčky si deti cvičia s
tetou logopedičkou, ktorá
prichádza do našej MŠ.
Pripravovali sme sa aj na
príchod Mikuláša, aby sme
ho v našej škôlke privítali
pesničkami a básničkami.
Prišiel v sprievode anjelika, ktorý mu pomáhal

Slovo na záver
Dnes už naozaj s istotou
môžem povedať, že som sa
rozhodla správne. A ak aj
bol môj krok trochu neistý,
cítim sa dobre a príjemne
medzi mojimi a zároveň
Vašimi deťmi. Priala by som
si, aby sme pre ne vytvárali
atmosféru druhého domova a aby zo svojej škôlky
odchádzali vždy usmiate a
spokojné.
Iveta Kulifajová, učiteľka

Odkiaľ je vianočný
stromček
Prvá písomná zmienka o stavaní ozdobeného stromčeka
pochádza z roku 1507 od kazateľa Geislera z Alsaska. Na
naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala
z Nemecka koncom 18. storočia. Najskôr sa udomácnil v
mestskom prostredí. Predtým si ľudia ako ozdobu vešali
do izieb rôzne slamené predmety, snopy obilia a zelené
vetvičky. Aj stromček býval spočiatku zavesený v kúte alebo v strede izby vrcholcom k zemi. Jednoznačnú príčinu,
prečo sa práve ihličnatý stromček stal symbolom Vianoc,
nepoznáme, ale v ľudových obradoch všeobecne symbolizovala zeleň zrod nového života. Stromy sa uctievali.
Prispôsobovala sa im schopnosť zaháňať zlých duchov, až
do stredoveku sa pod stromy aj pochovávalo. Zelenými
vetvičkami sa hľadali poklady a tiež zaháňali bosorky,
ktoré majú v období Vianoc svoj čas. Dedina obohatila
estetickú funkciu stromčeka stotožnením so svojimi magickými úkonmi.
V ľudovom prostredí sa zdobil najrôznejšími plodmi:
jabĺčkami, orechmi, venčekmi zo strukovín, obilnými
snopmi alebo koláčmi.
Vo východných lokalitách vyjadroval blížiacu sa jar a
preto naň pripevňovali aj vtáčiky zo slamy alebo z cesta.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov Vám praje
Beata Korpášová, riaditeľka MŠ
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Oslávili sme okrúhle výročie
V tomto roku sme oslávili
760. výročie prvej písomnej
zmienky našej obce. Bolo
to spojené s dňom obce,
slávnostným odovzdaním
detského ihriska pri cintoríne a odovzdanie ocenení
vyznamenaným
osobám,
ktorí sa najviac zaslúžili o
spoločenský rozvoj obce.
Dúfam, že väčšine našich
občanov (hlavne deťom) sa
detské ihrisko páči. Píšem
to preto, lebo sú aj iné názory. Ihrisko stojí pri cintoríne preto, lebo inde
miesto nebolo, oplotiť to netreba kvôli bezpečnosti detí,
ale skôr kvôli vandalom,
neslušným ľuďom a psom.
Keby sme to oplotili (čo 5
rokov nie je možné, lebo
nás viažu predpisy EÚ), by
sa zmenil celý prevádzkový
systém...
Ale čo je najsmutnejšie,
ihrisko ešte nebolo ani
dokončené a už niekto si
privlastnil cca. 45 kríkov a
o pár dní neskôr poškodili
(ulomili) jednu hraciu
súpravu. Úprava okolia autobusovej zastávky sa tiež
viacerým nepáči. Pritom
sme to robili pre bezpečnosť
občanov a hlavne detí. Je to
podľa únijných a slovenských predpisov a projekt
bol schválený príslušnými
orgánmi.
V stredu, pred dňom
obce bola pekná kultúrno-spoločenská akcia v
kultúrnom dome. Ďakovné

plakety za rozvoj života
obce boli odovzdané nasledovným ľuďom: František
Bognár, Jolana Mikócziová,
Jozef Herics st., Jozef Mucska, Ján Hučko st., Ladislav Németh, Emerencia
Hučková, Ladislav Rajna,
Ladislav Jakóczy, Terézia
Spaleková, Helena Karácsonyová, Štefan Vadócz,
Ladislav Méry, František
Varga.
Túto spoločenskú akciu
spestril pán Plavec svojim nádherným kultúrnym
programom, za ktorý mu
aj touto cestou ďakujem. V
závere večera vystúpilo aj
spevácke duo Doka Zsuzsa
a Bősi Szabó László.
Všetkým vyznamenaným
aj touto cestou ďakujeme
za ich statočnú a obetavú
prácu, ktorú vynaložili za
rozkvet našej obce a jej
obyvateľov.
Napriek zlému počasiu v
tomto období, v sobotu 11.
septembra 2010 na deň
obce počasie nám prijalo.
Skrátka, oslavy dopadli
dobre. Občerstvenie bolo
chutné, kultúrny program
zábavný a dedinská veselica
veselá. Ďakujeme všetkým
sponzorom, organizátorom,
účinkujúcim za ich kladný a
hojný prístup k spoločnému
dielu. Mal som pocit, že
obec a jej obyvatelia hrali
na jednu strunu. Ďakujem.

Detské ihrisko krátko po odovzdaní

Jozef Szalay
starosta obce

Poďakovanie
Ďakujem všetkým občanom našej obce, ktorí si vzorne
udržujú čistou a poriadok pred svojimi domami, pozemkami – pozametajú, kosia trávu, očistia chodník od snehu.
Zároveň prosím aj tých, ktorí doteraz na to zabudli, že aj
oni by mali nasledovať ostatných, aby sme mohli byť hrdí
na čistotu našich ulíc.
Prosíme vážených majiteľov áut, aby neparkovali na
uliciach (hlavne na chodníkoch), ale svoje „tátoše“ dali
do dvora, tým zabránime krádežiam a zabezpečíme aj
bezpečnosť dopravy.
Jozef Szalay, starosta obce

Jeden z vyznamenaných: pán Ladislav Méry

2. Tomášovský silvestrovský ples
Srdečne Vás, milí spoluobčania, pozývame na silvestrovský ples do kultúrneho domu v Tomášove.
Vstupenky na 2. Tomášovský silvestrovský ples si môžete
zakúpiť v zelovoci v Tomášove u p. Nagyovej. Cena vstupenky je 7,-EUR.
Občerstvenie si môže priniesť každý vlastné do batôžka.
za organizátorov Barbora Rigóová, Silvia Ballánová
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Kerek évfordulót ünnepeltünk
Idén ünnepeltük községünk
első írásos említésének
760. évfordulóját. Az ünnepséget egybekötöttük a
falunappal, a temető melleti játszótér ünnepélyes
átadásával, valamint azon
személyek kitüntetésével,
akik az utóbbi évtizedekben sokat tettek a község
társadalmi és közösségi
életének előmozdításáért.
Remélem, hogy a lakosok
többségének – főként a
gyermekeknek – tetszik a
játszótér. Ezt csak azért említem, mert más nézeteket is
hallottam. A játszótér azért
áll a temető mellett, mert
máshol nem lehetett helyet
találni neki.
A teret nem a gyermekek biztonsága miatt kellene bekeríteni, hanem
a vandálok, miatt, illetve

azért, mert egyesek itt
kívánják sétáltatni kutyájukat. Ha körbekerítenénk
– ez egyébként 5 évig nem
lehetséges, az EU szabályai
nem teszik lehetővé –, akkor megváltozna a terület
működtetési rendszere...
Az örömöt egyeseknek ezúttal is sikerült elrontaniuk. A
játszótér még be sem volt fejezve, valaki már el is lopott
róla 45 bokrot és pár nappal
később ismeretlen tettesek
széttörtek egy hintát.
A buszmegálló környékének
rendezése szintén nem
nyerte el mindenki tetszését. Közben fő célunk a
polgárok, főként a gyermekek biztonságának megóvása volt. A rendezési tervet
az érvényes uniós és hazai
normák szerint készíttettük, ezek alapján is lett az

illetékes hivatalok által elfogadva.
Szerdán, a falunap előtt szép
kulturális-társasági rendezvényre került sor a kultúrházban. A község fejlesztésében
kifejtett munkájáért emlékplakettet kaptak a következő
személyek: Bognár Ferenc,
Mikóczi Jolán, id. Herics
József, Mucska József, id.
Ján Hučko, Németh László,
Emerencia Hučková, Rajna
László, id. Jakóczy László,
Spalek Terézia, Karácsony
Ilona, Vadócz István, Méry
László és Varga Ferenc.
A társasági eseményt Plavec
úr gyönyörű kulturális programja gazdagította, melyet ez alkalommal is meg
szeretnék köszönni. Az
est végén fellépett a Doka
Zsuzsa–Bősi Szabó László
énekesduó.

Ezúton is szeretném megköszönni az összes kitüntetettnek áldozatkész és
bátor munkáját, mellyel
községünket szolgálták.
Annak
ellenére,
hogy
egész héten rossz idő volt,
szeptember 11-én, a falunap
napján kedvezett nekünk az
időjárás.
Az ünnepség jól sikerült.
Az üdítők finomak voltak,
a kulturális program szórakoztató, az utcabál pedig
vidám.
Köszönöm
a
szponzoroknak, a szervezőknek és
a fellépőknek a pozitív hozzáállást és segítséget. Úgy
éreztem, hogy községünk
lakosai ezen a napon maximálisan
összetartottak.
Köszönöm.
Szalay József
polgármester

Kulturális program a falunapon Ünnepélyesen megnyitják a játszóteret

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani községünk minden lakosának, aki példás rendet tart portája körül – elsöpröget,
lekaszálja a füvet, megtisztítja a járdát a hótól. Egyben
kérem azokat, akik ezt eddig nem tették meg, hogy
kövessék a jó példát, községünk ezáltal is legyen tisztább.
Kérem a tisztelt autótulajdonosokat, hogy gépkocsijaikkal ne parkoljanak az utcán – főként ne a járdán –,
autójukat állítsák le az udvadban. Ezzel elejét veszik autójuk feltörésének, valamint biztonságosabbá teszik a közlekedést.
Szalay József polgármester

A kitüntetések már felsorakoztak
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Jesenné výsledky futbalistov
Labdarúgóink őszi eredményei
Tabuľka seniorov (a-mužsto)
1. Vrakuňa		
13 8 2 3 25:9 26
2. Tomášov		
13 7 5 1 21:10 26
3. Domino 		
13 7 4 2 28:10 25
4. Kalinkovo		
13 7 2 4 28:21 23
5. Most pri Brat./B
13 5 4 4 26:23 19
6. Hrubý Šúr		
13 5 3 5 28:19 18
7. Blatné		
13 5 3 5 13:17 18
8. Devínska Nová Ves 13 5 2 6 22:14 17
9. Vajnory		
13 3 8 2 19:17 17
10. Rusovce		
13 5 2 6 15:20 17
11. Malinovo		
13 4 5 4 20:26 17
12. Jarovce		
13 3 2 8 14:38 11
13. Danubia		
13 2 2 9 16:37 8
14. Ivánka pri Dun. /B 13 1 4 8 15:29 7
Tabuľka dorast
1. Dunajská Lužná
2. Igram		
3. Ivánka pri Dunaji
4. Lamač		
5. Tomášov		
6. Malinovo		
7. Čataj			
8. Jarovce		
9. Blatné		
10. Ekonóm		

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Tabuľka žiakov:
1. Igram		
2. Miloslavov		
3. Nová Dedinka
4. Kalinkovo		
5. Most pri Bratislave
6. Tomašov		
7. Blatné		
8. Malinovo		

7
7
7
7
7
7
7
7

12 0 1 88:8 36
8 4 1 37:15 28
8 4 1 31:12 28
6 1 6 34:33 19
5 2 6 28:28 17
5 2 6 22:48 17
4 3 6 23:45 15
3 3 7 32:35 12
2 1 10 21:51 7
1 2 10 13:54 5

6 1 0 58:4 19
5 1 1 19:10 16
5 0 2 26:21 15
3 1 3 17:23 10
2 3 2 27:12 9
2 1 4 11:20 7
1 0 6 12:57 3
0 1 6 4:27 1

Vedenie ŠK Tomášov praje všetkým fanúšikom a
občanom Tomášova radostné prežitie vianočných
sviatkov a šťastlivý Nový rok.
A féli sportklub vezetősége minden szurkolójának
és a féli lakosoknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

Vianočné sviatky
Vianočné sviatky sú predo
dvermi a to je čas, kedy
v kruhu svojich blízkych
prežívame neopakovateľné
čaro vianočného stromčeka,
radostných
iskričiek
v
očiach našich detí a nie len
pri rozbaľovaní darčekov.
Dovoľte preto aj nám,
aby sme Vám zaželali
ich príjemné prežitie v
kruhu svojich najbližších.
Súčasne by sme Vás chceli
upozorniť i na nepríjemné
skutočnosti, ktoré by mohli
narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších
sviatkov v roku.
Počas sviatočných dní v
závere roka sa vyskytuje
viacero udalostí, ktorých
príčiny sa spájajú práve s
oslavami Vianoc a príchodom Nového roka.
Najčastejšie sú spojené
s požiarom vianočného
stromčeka od nekvalitných
vianočných svetielok, hori-

acich adventných vencov,
skratom nekvalitných elektrických svietnikov.
Príčinou nešťastia, bolesti
a škôd spôsobených na majetku je každoročne aj rôzna zábavná pyrotechnika.
Ak si chcete dožičiť aj toto
potešenie,
nepoužívajte
doma vyrobené pyrotechnické hračky.
Používajte len ohňostroje,
rakety, svetlice, delobuchy či
piráty zakúpené v obchode
a pri manipulácii s nimi sa
riaďte odbornými radami
a návodom. Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí,
preto ju starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.
Želáme Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2011
veľa zdravia, šťastia, pokoja
a pohody.
npor. Bc. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

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.
Redakčné spracovanie, grafická úprava / Szerkesztés, tördelés, grafikai utómunka: Mózes Szabolcs
Tlač / Nyomta: Komprint s. r. o. Bratislava. Nepredajné / Ingyenes.
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