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Húsvét, a remény jele
Az izraeliták az Egyiptomból való kivonulást
ünnepelték az ő húsvétjukkor. A 13. században időszámításunk előtt
Mózes vezetésével átkeltek
a Vörös tengeren és rabszolgákból szabad emberek
lettek.
Elindultak az ígéret földje felé, ahol valamikor
ősatyáik Ábrahám, Izsák
és Jákob éltek, tehát a
mai Palesztínia felé. Ott
letelepedtek és önálló
országot alapítottak. Erre
az eseményre ők minden
évben tavasszal emlékeztek.
Időszámításunk után 33ban húsvétkor halt meg és
támadt fel a kereszténység
alapítója Jézus Krisztus. A
húsvétot a nagyböjt előzi
meg.
Ilyenkor követjük Jézus
példáját, aki elvonult a
pusztába, hogy negyven
napon keresztül böjtel és
imádsággal készüljön a
küldetésre, az evangélium
hirdetésére.
Mi is negyven napra
elvonulunk egy kicsit a
világ zajától, hogy böjttel,
önmegtagadással,
jócselekedettel, bűnbánattal és
imádsággal készüljünk Jézus feltámadásának megünneplésére.
Csak annak lehet szép húsvétja, akinek volt nagyböjtje
is. Aki nagyböjt folyamán
őszinte bűnbánatot tartott,

igyekezett megszabadulni
bűneitől, hibáitól, rossz
tulajdonságaitól,
annak
a szívét most mélyebben
megérinti a feltámadás
öröme.
Aki nagyböjt folyamán visszafogott volt evésben, ivásban, alkoholban, kávéban,
cigarettában és a megspórolt pénzt jótékonyságra
fordította, annak a szívében
most több az öröm. Aki
iparkodott idejét jól fel-

használni, nem pazarolta
fölösleges tévénézésre és
internetezésre,
hanem
arra használta, hogy többet legyen együtt családjával, meglátogassa beteg,
idős embertársait, annak
a szívében most több a
békesség.
Aki minden nap tett legalább egy jócselekedetet,
arra a jótett öröme most
visszasugárzik. A húsvét a remény jele, hisz a

Békés húsvéti ünnepeket kívánunk
községünk minden lakosának!
a féli önkormányzat

nagypéntekre húsvétvasárnap viradt, a halálra a
feltámadás, a temetésre a
találkozás öröme. A húsvét
arra tanít, hogy mindíg van
remény.
Bármi baj, probléma legyen életünkben, mindíg
van megoldás. Isten a
rosszból is jót tud kihozni.
Nem vagyunk sose egyedül,
a feltámadt Krisztus, aki
legyőzte a halált, mindig
velünk van. Mindig vannak jó emberek, akiknek
szívében Jézus szeretete él.
Rájuk mindíg támaszkodhatunk, bennük megbízhatunk, mert ők mindíg mellénk állnak és segítenek.
Húsvét azt üzeni, hogy
mindennek megvan a maga
értelme. Van értelme jónak
lenni, van értelme szeretni,
segíteni, örömet szerezni,
mert mindezért meg lesz a
jutalom. Keresztény ember
szemével nézve van értelme
még a szenvedésnek, az áldozatnak, az önmegtagadásnak is, mert ezért is
meg lesz a jutalom.
Az Örök Bíró lát mindent,
bele lát az emberi szívekbe
és egykor mindenkinek
igazságot fog osztani. Tehát ne csüggedjünk el, fel a
fejjel, van remény.
Mindenkinek békés, boldog húsvéti ünnepeket
kívánok!
Zsidó János
esperesplébános
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Mi újság velünk, cserkészekkel?
Bár az elmúlt éve nagyon tartalmasra sikerült
cserkészcsapatunknak,
a
2012-be is ötleteket felhalmozva, vidáman, kipihenten vágtunk bele. De mielőtt
megírnám, hol tartunk
most, röviden kitérnék a
tavalyi eseményekre:
Cserkészszövetségünk legnagyobb 2011-es rendezvénye a nyári IV. Szövetségi
Nagytábor volt, amin 600
magyar ajkú cserkész gyűlt
össze az ország területéről,
és foglalta el 10 napig az
ipolynyéki
Csali-völgyet.
Cserkészcsapatunk is aktívan részt vett mind a
szervezésben,
mind
a
táborban. Úgy gondolom,
maradandó
élményeket
sikerült itt szereznünk,
amelyekre még hosszú időn
keresztül vidáman fogunk
visszagondolni. Majd ősszel
hagyományosan
folytattuk
cserkészmunkánkat
őrsökben és rajokban,
és szerveztünk egész napos csapatakciókat is. Itt
kiemelném a Mindenszentek előtti temetőtisztítást
és sárkánykészítést. A decemberünk mozgalmasra
sikerült, ugyanis ez az a
hónap, amikor sor kerül a
legnemesebb szolgálatra,
a betlehemi láng szétosztására a magyarlakta tel-

epüléseken, és ezt minden
évben a cserkészek hordják
szét. Idén is ezt a hagyományt követtük Félben is.
Valamint bekapcsolódtunk
a helyi karácsonyi vásárba,
élő betlehemet készítettünk, ádventi hangversenyt
adtunk elő, és megtartottuk
a csapatkarácsonyunkat is.
Na, de mi újság van velünk
mostanában? Januártól is
hétről hétre kiscsoportos
foglalkozások
keretében
találkoznak az őrseink,
havi
rendszerességgel
megtartjuk rajfoglalkozásainkat is a különböző ko-

Februárban Budapesten
jártunk (Fotó: Wikipedia)

rosztályú cserkészeinknek.
Február 17-20. között Budapesten tanyáztunk, ahol
Alice
Csodaországának
rejtélyes kalandjaiba csöppentünk. Itt meglátogattuk a Csodák Palotáját, a
Nemzeti
Táncszínházat,
megtekintettük a Budai Vár
ódon, sokat látott épületeit
a macskaköves utcákat
róva, szentmisén voltunk a
Mátyás templomban, és a
Tropicariumban is megsimogattuk a rájákat. Bízom
benne, hogy a résztvevő
cserkészek
jól
érezték
magukat, és a cserkészprogramok mellett kulturálisan
is sikerült Budapestből
felvérteződniük.
Az előttünk álló időszak
is programokban gazdagnak ígérkezik, hamarosan
egynapos egyetemen mérhetjük fel tudásunkat, húsvét előtt lelkinapot szeretnénk tartani, játék határok
nélkül lesz májusban, és
még biciklitúrára is szeretnénk elmenni. Nyáron,
augusztus elején megyünk
csapattáborba, ami azért
lesz különleges, mert ezúttal a csapat apraja-nagyja
egy táborban fog részt venni. Az ősz lesz számunkra a
legkülönlegesebb, ugyanis
október 10-én csapatunk
betölti a 20. születésnapját,

amit méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Megsúgom, hogy október 13-án
születésnapi bált szervezünk
a kultúrházban – de talán
ne
rohanjunk
ennyire előre.
Szlovákiai
Magyar
Cserkészszövetségünk
életében februárban változás
történt,
ugyanis
Tisztújító
Közgyűlésen
megválasztottuk
az
új
vezetőséget. Valamint idén
is naptáraink szövetségi
rendezvényekkel
tarkított lesz, pl. Őrsvezetők
találkozója, IV. Országos
Cserkésznap,
Országos
akadályverseny és métabajnokság, Regöshétvége, Lelkigyakorlat, vezetőképzőtáborok.
Köszönettel
tartozom
a Bodri őrs minden
tagjának, hogy idejükből
áldozva végzik nem könnyű
munkájukat, a rovereknek
a segítségükért, és minden
szülőnek, cserkészbarátnak
a támogatásukért.
Tehát, az óriáskerék nem
áll meg, hanem egyre
inkább begyorsul, így mi is
az állandó keringés részesei
vagyunk, de talán nem is
akarunk belőle kiszállni.
Farkas Márta
csapatparancsnok

Évről évre többen vagyunk
A 2012-es évbe szép elképzelésekkel, nagy tervekkel
és elánnal léptünk. Prioritásunk, hogy egy csapattá
gyúrjuk a szeniorok családját, és egészséges környezetet teremtsünk a pihenésre,
szórakozásra. Az önök
érdeklődésének a jele, hogy
újabb és újabb jelentkezések
érkeznek klubunkba.
Tavalyi eredményeinket a
februári ülésen értékeltük
ki, melyen 106 tagunk jelent
meg. A kellemes környezet

és az aktivitás többeket
arra bátorított, hogy felajánlja
együttműködését.
Fő tervünk, hogy megjavítsuk és átépítsük a nyugdíjasklub fürdőszobáját és
konyháját. A higiénikusan,
egészségügyileg és akadálymentesen átalakított termek a jövőben napköziként
működhetnének az idősebb
lakosok
számára.
Sok
segítőkész munkás kézre
lesz szükségünk. Örülnénk,
ha a helyi vállalkozók is be-

segítenének. A felajánlott
segítséget előre is köszönjük!
Ez év március 7-től relaxációs
fekhelyet
üzemeltetünk,
amely mágnesek segítségével masszíroz. A kezelésre
Dömötör és Lakner asszonyoknál lehet jelentkezni.
Részletes információkat és
kontaktust a hirdetőtáblán
találnak.
A szórakozást és a mókázást
a farsangi bálon folytattuk, amelyen sok érdekes

jelmezt láttunk, és hagyományos dőrejárást is tartottunk. Március 17-én
Hainburgba kirándultunk,
a hónap végén pedig operett-előadást láttunk.
És mi vár ránk a
közeljövőben?
Áprilisban
színházlátogatást
tervezünk,
májusban
fürdőlátogatást, júniusban
pedig egynapos soproni látogatásra készülünk.
a nyugdíjasklub vezetősége
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Az óvodai nevelés történeti fejlődése Félben
A féli óvodáról az első említés 1964-ből származik,
ez egy korabeli krónikában
található.
Az óvoda kezdetben az iskola épületében kapott helyet,
egy osztályban. Nem volt
stabil napi időbeosztása.
A gyerekeket képzetlen
óvónők,
házasszonyok
nevelték. Az óvoda egyosztályos volt, a nevelés magyar nyelven folyt. A szlovák
szülők kérvényezték szlovák
nevelési nyelvű osztály nyitására, ám mivel nem volt
elég helység, ezért új épület
építésén kellett gondolkodni.
Az akkor helyi nemzeti bizottság a járási vezetőkkel
történt konzultáció után
ún. Z-akciót indított, ennek
keretében a helyi lakosok
segítségével faépületet húztak fel. Itt 1964. december
15-én indult az óvodai foglalkozás, közös igazgatóság
mellett egy magyar és egy
szlovák osztályban folyt a
nevelés. Az intézményben
4 kvalifikált óvónő oktatott, kezdetben 60 gyereket.
Helyszűke miatt nem tudtak
felvenni minden gyermeket.
Az óvoda egész napos
üzemmódban
működött,
saját konyhával. Később a
higiéniai felügyelet 55 gyerekben határozta meg a
maximális kapacitást. Az
óvoda működtetéséhez a
helyi
termelőszövetkezet
(JRD) is hozzájárult, amely

a karbantartásért felelt.
1965-ben az óvoda tanulói
először álltak a nyilvánosság
elé kultúrprogrammal: a
nőnap alkalmából a helyi
moziban léptek fel, nagy
sikerrel. Az 1965/66-os
iskolai évben folyt először
a nevelés stabil tanterv
és vázlat szerint, melyet
dicsértek az óvónők. A
tansegédeszközöket különféle eszközökkel egészítetté ki, így javult a nevelői
tevékenység. Rendszeresen
együttműködtek a szülőkkel,
új nevelési elveket szorgalmaztak, és harcoltak a
régiekkel szemben.

1973-tól intenzívebben kezdett tevékenykedni a szülői
szövetség. Évente ötször
gyűlésezett, a szülők mindig tartottak rajta valamilyen előadást. Ebben az
évben először került sor a
szülők brigádmunkájára,
mely során az óvoda
környékét tették rendbe,
új bokrokat ültettek ki,
parkolót
építettek
ki,
valamint új mászókat és
hintákat szereltek össze.
A 70-es években új, de csak
átmenetinek bizonyult tantervek szerint folyt a nevelés.
Az óvónők tevékenysége
teljes mértékben az óvoda

Kezdetben az alapiskola épülete volt, 1982-ben
költözött át ide az óvoda. Azóta is ide járnak
naponta az óvodások... (Lýdia Korecká felvétele)

és a társadalmi élet összekapcsolására, valamint a
nevelési folyamat modernizációjára fókuszálódott. A
kor lehetőségeihez mérten
kihasználták az audiovizuális technika lehetőségeit. Az
1978/79-es iskolai év a harmadik év, amikor az iskolai
intézmények a csehszlovák
oktatási-nevelési rendszer
további fejlődésének és a
nemzetközi gyermekévnek
a feladatait teljesítették.
1979 tavaszán kezdődött a
volt alapiskola épületének
átépítése az óvodára, mivel
a korábbi épület helyszűke
miatt nem felelt meg. 1982ben az új tantervek szerint
oktattak az óvodában, az
akkori óvónők szerint a
munka nehéz volt és kvalifikált munkaerőt kívánt. Az
óvodások száma átlépte a
megengedett maximumot,
62 gyerek látogatta az intézményt.
A volt iskola épületének
átépítése
1982-ben
fejeződött
be,
az
év
szeptember 1-jén adták át
hivatalosan az óvodának.
Abban az iskolai évben
három szlovák és egy magyar nevelési nyelvű osztály
működött, az addigi közös
igazgatóság szétvált: külön
szlovák és külön magyar
igazgatóság alakult – az
intézmény a mai napig így
működik.
Beata Korpášová

Farsangi gyermekkarnevál
Régóta nem láttam ennyi
gyermekmosolyt, örömteli
arcot és hangos nevetést egy
tető alatt. A jelmezek tarka
kavalkádja volt. A keddi
iskolaszüneti napon mind
eljöttek. Kicsik és nagyok.
A varázspálca ütésére megjelentek a kultúrházban a
bohócok, hercegnők, ál-

latkák, varázslók, harcosok
és a mesefigurák. A féli
gyerekek
megmutatták,
hogy nagy fantáziájuk van.
A kultúrház tele volt a legkülönfélébb jelmezekkel.
A kulturális és iskolaügyi bizottság tagjai és segítői is viszszatértek a gyermekévekbe
– vidám jelmezekbe öltözve

érkeztek, mint pl. Beáta
teknősbéka, Dodo muskétás,
Baška Piroska, Lubka és
Lucka bohócok vagy Maťka
boszorkány. Együtt táncoltak a gyerekekkel, szórakoztak, versenyeztek. Az egész
karnevált gazdag program
kísérte. A végén a gyerekek
– ahogy egy karneváli zsúron

szokás – fánkokkal és teával
pótolták a hiányzó energiát.
Idén nem sikerült eljutniuk
erre a nagyszerű gyermekkarneválra? Csatlakozzanak
jövőre!
Barbora Rigóová
a kulturális és iskolaügyi
bizottság tagja
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Fél demográfiai mutatói
A világon Európában a legalacsonyabb a népszaporulat,
ezen belül főként KözépEurópában a legrosszabb a
helyzet. Vannak országok –
pl. Magyarország vagy Csehország –, ahol a népesség
csökkenéséről számolhatunk be. Az utóbbi időben
Romániában, Bulgáriában,
Oroszországban is csökken
a lakosság száma.
Szlovákiában fokozatosan
csökken a népszaporulat, egyre kevesebb gyerek
születik. Fél ebből a szempontból a kivételt képező
települések közé tartozik,
hiszen községünkben az
utóbbi három évben nőni
kezdett a születések száma. Ezzel párhuzamosan
emelkedni kezdett a természetes népszaporulat – ez
a születések és a halálozások számának különbözete
egy adott évben. Fél tehát
természetes úton nem hal
ki.
A helyzet illusztrálására
lásd az alábbi grafikonokat
(az adatok a községi hivataltól származnak).
Barbora Rigóová

Megmenekül a női foci?
A féli női foci – a Chilli
papričky révén – hároméves
múltra tekint vissza. A
lányok műfüves kispályán
játszák saját ligájukat. A
csapatot négy játékos és
egy kapus alkotja. A játék
gyors és dinamikus, nincs
egy helyben álldogálás és
pihenés. Az edzők 2-3 perc
után cserélnek. Mivel Félben nincs ilyen megfelelő
pálya, így a Chilli papričky
nem edzhet otthon. Ha a
féliek a többi csapat méltó
ellenfelei kívánnak lenni,
sokat kell tréningezniük:
gyakorolni kell a taktikát,

a palánkkal való játékot,
ami a minifociban az ötödik
játékosnak számít.
Sajnos
a
liga
követelményeinek megfelelő pálya
csak a szomszédos falvakban
van, így a lányok nem játszhatnak Félben. Ami nagy
kár, mivel így nem tudják
itthon megmutatni, mire is
képesek. Meccseiken senki
sem buzdítja őket, senki
sem értékeli ügyességüket.
A győztes meccsek után
pedig olykor fáj nekik, hogy
sikereikről senki sem szerez tudomást. Miközben
községünket képviselik.

A kispályás focit szolgáló
létesítmények nagyban hozzájárulnak egy-egy község
sportéletének fejlődéséhez.
Helyi kispályás ligák jönnek
létre, a pályák gyakran van-

nak kihasználva. A szomszédos falvakban, és az ország
több helyén is különböző
nagymértékű
dotációkból sikerült ilyen létesítményeket építeni. Kár,
hogy Félben nem. Hiszen
ebből nem csak a fiatalság
profitálhatna, de a felnőttek
is. Sőt, bérbe adásából még
a község is.
A lánycsapatnak tovább
szurkolok,
s
remélem,
hogy a nem éppen ideális
feltételek ellenére sem hagynak fel a játékkal.
Barbora Rigóová
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Aki dolgozik, hibát is vét…
Sokáig gondolkodtam rajta,
milyen címet adjak ennek az
írásnak. Egy egy évvel ezelőtti
történésről, a focipálya melletti területen található fák
lemetszéséről fogok írni.
A sportklub vezetősége
kérvényt adott be a községi
hivatalba a pálya melletti
fák megmetszésére. Biztonsági okokkal indokolt
beadványról volt szó. A fák
ugyanis már öregek, az ágak
elszáradtak és már kis szél
esetén is eltörtek s a pályára,
valamint a kerítésre estek.
Képzeljék el: nézik a focimeccset
és
egyszerre,
semmiből semmi lezuhan egy
nagy faág. Ha ön mellé esik,
még rendben van, ha viszont
az ön fején landol… inkább
ne is gondoljunk rá. Mind-

annyian el tudjuk képzelni,
mi történne, ha egy ilyen
nagy gally ráesne valakire.
A sportpályát a fiatalság
is használja, sportolnak,
szórakoznak, olykor a hivatalos eseményeken felül is
kimennek oda. Ha valakire
ráesne egy faág, kit vonnának
felelősségre?Ezértkérvényezte a sportklub vezetősége
– ismétlem: biztonsági okokból – a fák lemetszését.
Éppen ezért kérdem, helyen
lépés volt ez? Ha igen, akkor viszont azt kérdezném a
lemetszést a községi hivatalban bepanaszoló polgároktól,
hogy először nem kellett
volna-e informálódniuk a
tényállásról?
Nem tudom, ki ellen szólt a
panasz, a sportklubnak vagy

a polgármesternek akart-e
rosszat a kérvényező. Kitolni
viszont egyikkel sem sikerült,
csak saját magával, saját
községével.
Az önkormányzat ugyanis bírságot kapott a
szakszerűtlen metszésért, a
pénzbírságot pedig a községi
kasszából, tehát mindenki
adójából kell befizetni. Az erre
fordított összeget más célra is
fel lehetett volna használni.
Igen, beismerjük, hibát követtünk el, a fákat a vegetációs
nyugalmi időszakban metszettük le, a környezetvédelmi felügyelőség szerint viszont és az új törvény alapján a vegetációs időszakban
kellett volna ezt megtennünk. Mi az öregek tapasztalatai alapján jártunk el, akik

mindig akkor metszették a
fákat, amikor azok téli álmukat aludták.
A felügyelőség figyelmeztetett minket, hogy a jegenyék
esetében ez pont fordítva
van. Lemetszésük ellenére
a fák tovább élnek, új hajtásaik vannak és továbbra is a
sportpálya díszei lesznek.
Mi ebből a tanulság? Mielőtt
értékelni és kritizálni kezdjük
más munkáját, először tegyük
fel a kérdést: miért, mi okból
került erre sor? Hiszen azok,
akik a községi hivatalban vagy
a helyi civil szervezetekben
dolgoznak, nem magukért
csinálják, amit csinálnak, de
mindannyinkért, Félért.
Lipka József

Ajándékozzunk gyermekeinknek
élményeket!
A mai világban nem olyan természetes a gyermekvállalás, mint egykor. Ha tehát
abban a szerencsében van részünk, hogy szülők lehetünk, értékeljük ezt a nagy
ajándékot! A csodát, mely szemünk előtt nő.
A mai gyerekeknek valóban mindenük megvan. Játék, édesség, több, mint ami kellene. Mit adjunk nekik gyereknapon, hogy kivételes, eredeti és felejthetetlen élményt
nyújtson nekik?
Ajándékozzunk nekik élményeket!
Élményeket, melyeket a féli gyereknap nyújthat nekik. A gyereknapot minden évben
a kulturális és iskolaügyi bizottság tagjai szervezik. A gyermekeknek számtalan attrakciót, szórakozási lehetőséget, zenét, sportversenyt, játékot és ajándékot készítünk.
A gyereknap minden évben számtalan meglepetést tartogat a gyermekeknek. Évről
évre gazdagabb a program, tarkább, érdekesebb, eredetibb.
Ez viszont pénzbe kerül.
Kedves barátaink, ezúton szeretnénk anyagi vagy más jellegű segítségüket kérni a
2012-es féli gyereknap szervezéséhez. Mindennemű hozzájárulás, kicsi vagy nagy,
rendkívül fontos, mivel a gyermekeket szolgálja. Szívesen elmondjuk, mire van szükségünk az akció lebonyolításához. Segítsenek nekünk, váljon ez a nap gyermekeink
számára a legfontosabbá! Elérhetőségeinket megtalálják az írás végén. Hiszen a rendezvény nem csak a gyerekeknek ad sok élményt, de nekünk, felnőtteknek is.
Nos, megpróbáljuk együtt létrehozni?
Szívesen várjuk Önöket a féli gyereknapon, élvezzék ki gyermekeikkel együtt! És
előre köszönjük a segítséget.
Barbora Rigóová, tel.: 0903 651 901, e-mail: b.rigoova@indexnoslus.sk
Lipka József, tel.: 0910 280 306, e-mail: lipka.jozef@azet.sk

Tavaly jól sikerült a
rendezvény. Idén milyen lesz?
(Lipka József felvétele)
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Határozat
1/2012-es számú határozat a képviselőtestület 2012. február 6-i üléséről
A képviselőtestület
A: tudomásul veszi
1. a képviselőtestület munkaüléseiről szóló jelentést
2. a határozatok ellenőrzésének eredményét
3. a polgárok jegyzőkönyvezett észrevételeit
4. a polgármester tájékoztatását a beadott projektekről
5. a gyalogosátjárók megoldását a községben
6. a 305/106-os sz. telek eladása és a 269/7-es sz. telek első
részének eladása ismételten a kérvényezők jelenlétében
kerül megtárgyalásra. A 269/7-es telek második részének
eladása a képviselői ellenőrzés során kerül megtárgyalásra,
amelyre 2012. 2. 7-én kerül sor.
7. A község nyugdíjaspanzió és bérlakások építését fogja
szorgalmazni
8. a 00/2010/14244/AD – 1 sz. delimitációs protokoll geometrikus tervének kidolgozása.
B: jóváhagyja
1. A községi ellenőr 2012. évi első félévének munkatervét
2. Fél község és Doma községrész csatornázási terveit
3. A C4 Iskolai zónában található telek egy részének odaajándékozását a községnek, mely 5454/11 sz. alatt van regisztrálva a kataszteri hivatalban
4. A régi tornateremben egy 24 m² helység bérbeadását
Szabó úrnak, aki a helységet irodaként fogja használni
5. 800 euró támogatást a féli Szent László Cserkészcsapatnak.
C. eltöröl
D: megbízza
1. Az építésügyi bizottságot azzal, hogy a 2012. 4. 23-i
képviselőtestületi ülésre készítse elő a féli területrendezési
terv „Változtatások és kiegészítések II.” című dokumentum alapanyagait
2. A környezetvédelmi bizottságot, hogy tárgyalja meg a
kutyák tartásáról szóló törvény módosításából Fél számára
kifolyó új kötelezettségeket
3. Terv kidolgozását a község kataszterében lévő mezei
utak melletti zöld területek felújítására.
Szalay József polgármester

Kedves barátaink, polgártársak!
A képviselőtestület mellett működő kulturális és iskolaügyi bizottság szeretettel meghívja Önöket a hagyományos
MÁJFAÁLLÍTÁSRA,
amelyre 2012. április 30-án,
16.30 órai kezdettel kerül sor.
Ugyanezen időpontban a kulturális és iskolaügyi bizottság
meghívja Önöket a helyi iskolák és óvodák tanulóinak
készítményeit bemutató
GYEREKEK A SZÜLŐKNEK, SZÜLŐK
A GYEREKEKNEK
című rendezvény 2. évfolyamára.
Mindkét akcióra az óvoda épülete előtt kerül sor.
A jó zenéről és a frissítőkről gondoskodunk.
Szeretettel várjuk Önöket!

Újdonságok a temetői
rendtartásban
A község a 131/2010 sz.
törvény § 15. §-a szerint
kötelező temetőt fenntartani, működtetését kiadhatja,
de csak olyan társaságnak,
amely megfelel a szakmai
előírásoknak. Fél községnek
Ladislav Stríž temetkezési
vállalatával van szerződése
(Ladislav Stríž, Trojičné námestie 12, 821 06 Pozsony,
telefonszám: 455 2414 24).
Ez viszont nem jelenti azt,
hogy más, szakmailag alkalmas temetkezési vállalat nem fejthet ki itt
tevékenységet – erről viszont a szerződéses félnek
muszáj tudnia. A halottak és
a sírhelyek nyilvántartását a
község végzi, nálunk konkrétan Pudmerická Hilda,
aki köteles a haláleseteket a
szerződéses félnek jelenteni.
A
munkabiztonsági
előírások betartásáért és
a megfelelő védőruhák alkalmazásáért a temetést
végző temetkezési vállalat
felel. A fentiekből kiindulva
megállapítható, hogy a sír
kiásását nem végezheti képzelten személy.
Az új temetői rendtartás
szerint tilos fák kiültetése,
padok elhelyezése, hirdetéseket kiragasztása stb. a
község (a temető fenntartója) beleegyezése nélkül.
Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy az új rendtartás

szerint mindenki köteles a
sírja körül 30 centiméterrel
rendet tartani.
Kérjük a lakosokat, hogy a
szemetet megfelelő módon
osztályozzák – úgy, ahogy
a szemeteseken jelezve van
(üveg, műanyagok, szerves
hulladék). A kevert hulladék elszállítása sokkal
drágább, és mindezt a
közös kasszából fizetjük.
Figyelmeztetjük
önöket,
hogy a bejáratnál található
konténerek kizárólag az
üveg hulladékokra vannak,
ezért kérjük önöket, hogy
az üvegen kívül mást ne dobáljanak ide.
A temetés egyszerűbb és
gyorsabb lebonyolításáért
azt ajánljuk a polgároknak,
hogy az ügyintézést kezdjék a községi hivatalban.
Itt megkapják az első információt és segítséget, így
nem vesztenek fölöslegesen
időt. A temetési szertartás
hangosítását a temetkezési
vállalat végzi, nem a községi
hivatal.
Ismételten kérjük önöket,
ne hagyjanak üvegtárgyakat
a sírok körül. Ha a község
alkalmazottai a kaszálás
megkezdése után vázákat,
palackokat
találnak
a
síroknál, ki fogják őket dobni. Így akarunk elébe menni
az esetleges munkabaleseteknek.

Köszönet a legértékesebb ajándékért
Március 6-án ingyenes véradó akció volt Félben. Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetünket fejezzem ki mind
az 51 adományozónak, aki ellenszolgáltatás nélkül adott
vért. A véradás a test „edzése” arra a rendkívüli esetre,
ha nagyobb vérveszteséget szenvedne. Egyben hozzájárul
a szervezet regenerációjához is. A vérveszteség ugyanis
a szervezetet új vértestek létrehozására „provokálja”. A
véradók általában jobban érzik magukat, mint azok, akik
nem adnak vért, és úgy érzik, a testük megfiatalodott. A
véradást megelőzően a vér komplex kivizsgálására kerül
sor, így az ember biztos lehet benne, hogy egészséges. A
véradás az emberiesség bizonyítéka, és az élet természetes
velejárója kellene, hogy legyen. Hiszen soha sem tudjuk,
mikor lesz szükségünk vérre…
a Vöröskereszt féli alapszervezete
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A parlamenti választások féli eredményei
						
szavazólistán szereplő választók száma		
voksoláson részt vevő választók száma		
érvényes szavazatok száma			
Szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

%
100
65,41
63,91

1. vk.
1004
671
657

2. vk.
991
634
618

együtt
1995
1305
1275

Politikai párt neve				
Zöldek 						
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH)		
Demokratikus Baloldal Pártja (SDĽ)		
Szlovák Nemzeti Párt (SNS)			
Egyszerű Emberek és Függ. Személy. (OĽaNO)
Szabadság és Szolidaritás (SaS)			
Jog és Igazságosság (PaS)			
Mi Régióink					
Zöldek Pártja (SZ)				
Mi Szlovákiáink Néppárt (ĽSNS)		
Smer						
Változás Alulró, Demokratikus Unió		
Nemzet és Igazságosság (NaS)			
Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)		
Szlovákiai Roma Unió Pártja (SRÚS)		
Most-Híd					
99 % Polgári Szavazat				
Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS)
+1 Szavazat Párt				
Gyerekekért Tesszük – Szabad Fórum		
Egyszerű Emberek				
Szlovák Dem. és Keresztény Unió (SDKÚ)
Szlovákia Polgárainak Pártja (SOSKA)		
Magyar Koalíció Pártja (MKP)			
Nora Mojsejová Szabad Szó Pártja		
Szlovákiai Kisiparosok Pártja (SŽS)		

1. vk.
1
22
1
7
40
38
3
0
3
1
65
1
2
1
0
293
9
0
0
1
1
33
0
126
9
0

2. vk.
3
17
0
19
55
58
0
1
3
4
135
2
1
1
0
173
10
1
0
7
4
36
2
83
3
0

együtt
4
39
1
26
95
96
3
1
6
5
200
3
3
2
0
466
19
1
0
8
5
69
2
209
12
0

Megj.: vk. - választókörzet. Fél két választókörzetre van osztva.

Féli karikák
A Félben több mint 5%-ot
elérő pártok legsikeresebb
képviselő-jelöltjei
által
gyűjtött preferenciaszavazatok (Félben):
Híd		
(36,5%)
Bugár Béla
361
Simon Zsolt
163
Solymos László 100
Rudolf Chmel
81
Nagy József
68
Pfundtner Edit
67
MKP		
(16,4%)
Bárdos Gyula
121
Pomichal István 121
Berényi József
76
Németh Gabriella 49
Csáky Pál
39
Neszméri Tünde 37
Smer-SD
(15,7%)
Robert Fico
133
Róbert Kaliňák 83
Pavol Paška
40
Marek Maďarič 37
Ján Počiatek
28
Dušan Čaplovič 22
OĽaNO
(7,5%)
Igor Matovič
68
Erika Jurinová
24
Alojz Hlina
18
Jozef Viskupič
16
Martin Fecko
16
Mikuláš Huba
10
SaS 		
(7,5%)
Richard Sulík
44
Daniel Krajcer
32
Ľubomír Galko 26
Juraj Miškov
20
Jozef Kollár
20
Jozef Mihál
16
SDKÚ-DS
(5,4%)
Lucia Žitňanská 41
Ivan Mikloš
20
Pavol Frešo
24
Magda Vášáryová 17
Mikuláš Dzurinda 11
Martin Fedor
9

Márciusban került sor községünk új lakosainak fogadására – 2011-ben 31 gyermek
született Félben. Az esemény után beírták az új féliek neveit a község emlékkönyvébe,
mely a jövő generációk krónikája. (A községi hivatal felvétele)

Megjegyzés: a párt neve
mögött zárójelben a Félben elért százalékos eredménye.
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Városból falura
Egész
életemben
Pozsonyban laktam, egy zöld
övezetekkel teli városrészben, nem messze a
szőlőültetvényektől. Szép
hely volt. Idővel viszont
egy kevésbé biztonságos és
barátságos hellyé kezdett
változni. Amikor családunk egyre nagyobb lett, s
kisbabát vártunk, át kellett
értékelnem a lakással kapcsolatos elképzeléseimet.
Mindig városban akartam
lakni. Az anyaság viszont
új vágyakat ébresztett bennem, a babával szembeni
felelősség érzetét, így a férjemmel együtt úgy döntöttünk, elmegyünk a városból,
hogy biztonságosabb helyet
találjunk az életre.
A
féli
telekre
egy
ingatlanközvetítő ügynökségen keresztül bukkantunk
rá, és nyomban megtetszett
nekünk. A község elég kicsi
ahhoz, hogy az emberek
ismerjék egymást, ám túl
nagy ahhoz, hogy mindenféle szolgáltatás – óvoda,
iskola, üzletek, egészségügyi központ – helyben
meglegyen. Az elején gondjaink voltak az építkezési
engedéllyel. Ez az akarat
próbája volt számunkra, s
végül megoldottuk a prob-

lémát.
Közben
jobban
megismertük a helyi szokásokat, a község gondjait, de
az emberek hozzáállását a
magyar–szlovák kérdéshez,
amely
gyakran
témát
szolgáltat és sok mindennel
összefügg. Örülök annak,
hogy számos embert ismerek, aki a személyi kapcsolatokba nem viszi be a

nemzetiségi különbségeket.
A szlovákokkal szlovákul
beszélnek, a magyarokkal
magyarul és hajlandóak
kölcsönösen
kisegíteni
egymást. Én is elkezdtem
egy kicsit magyarul tanulni
(ez egy kicsit a génjeimben
is kellene, hogy legyen, mert
nagyapám másként nem is
beszélt), de… valahogyan

nem ment. Talán a fiunkra
idővel valami ráragad.
Számomra a féliek nyitott
emberek. Még csak második éve lakunk a községben, amikor úgy döntöttem, községi képviselőnek
jelöltetem magam. Kevés
ember ismert, de úgy éreztem, szívesen hozzájárulnék a falu fejlődéséhez, így
megkockáztattam a jelöltséget.
Meglepetésemre
több mint 2 voksot kaptam.
A választások után pedig az
új képviselők megkértek,
nem dolgoznék-e az egyik
bizottságban. Ezt nevezem
nyitott
gondolkodásnak.
A község az új lakók befogadásával
gazdagabbá
válik, és új lehetőségeket
szerez, amelyet ezek az emberek hoznak.
Idén harmadik éve, hogy
Félben lakunk. Fiunk a
helyi óvodába jár és nagyon
jól érzi ott magát. Egy nagyváros melletti faluban lakni
privilégium és szerencse
egyben. Lehet, hogy sokan
ezt nem is tudatosítják.
Családom elégedett azzal,
hogy félivé vált. Reméljük,
befogadnak minket.

Egy nagyváros melletti faluban lakni privilégium és
szerencse egyben. (Lýdia Korecká illusztrációs felvétele)

Katarína
Surmíková Tatranská

Labdarúgás - a 2011/2012-es szezon tavaszi idénye
A felnőttcsapat (IV. liga) tavaszi menetrendje

Az ificsapat tavaszi menetrendje

forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dátum
3. 18.
3. 25.
4. 1.
4. 8.
4. 15.
4. 21.
4. 29.
5. 6.
5. 13.
5. 19.
5. 27.
6. 3.
6. 17.

nap
időpont mérkőzés
Vasárn. 10:30 Inter - TOMÁŠOV
Vasárn. 16:00 TOMÁŠOV - Malinovo
Vasárn. 16:30 Rusovce - TOMÁŠOV
Vasárn. 16:30 D. Nová Ves - TOMÁŠOV
Vasárn. 16:30 TOMÁŠOV - Čuňovo
Szomb. 17:00 Vrakuňa - TOMÁŠOV
Vasárn. 17:00 TOMÁŠOV - BCT
Vasárn. 17:00 Most pri BA - TOMÁŠOV
Vasárn. 17:00 TOMÁŠOV - Hrubý Šúr
Szomb. 10:30 Danubia - TOMÁŠOV
Vasárn. 17:00 TOMÁŠOV - Kalinkovo
Vasárn. 17:00 Vajnory - TOMÁŠOV
Vasárn. 17:00 TOMÁŠOV - Jarovce

dátum
4. 22.
4. 29.
5. 6.
5. 13.
5. 20.
6. 3.
6. 10.

nap
időpont mérkőzés
Vasárn. 10:00 Malinovo – TOMÁŠOV
Vasárn. 10:00 TOMÁŠOV – Chorv. Grob
Vasárn. 10:00 TOMÁŠOV – Blatné
Vasárn. 10:00 Most pri BA – TOMÁŠOV
Vasárn. 10:00 TOMÁŠOV – Igram
Vasárn. 10:00 TOMÁŠOV – Miloslavov
Vasárn. 10:00 N. Dedinka – TOMÁŠOV

Ezúton is meghívunk minden féli focidrukkert a hazai
mérkőzéseinkre. Buzdítsuk minél nagyobb számban csapatunkat!
a sportklub vezetősége
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A féli Vöröskereszt 60 éve
A Vöröskereszt féli alapszervezete az elmúlt hónapokban ünnepelte alapításának
60. évfordulóját. A Vöröskereszt független humánus
szervezet, amely főleg az
elsősegélynyújtás terén, és
az ingyenes véradás megszervezésében vállal fontos
szerepet. A 60 év alatt a
féli Vöröskereszt elnökei a
következők voltak: Hopocky
Irén, Dr.Mészáros Béla, Letusek Ilona, Horváth Mária,
Németh Teréz.
Szervezetünknek kezdetben 280 tagja volt, és 15
elsősegélynyújtó
állomása. 1956-tól 1985-ig még
működött egy képzett 23
tagú egészségügyi csoport,
mely több járási versenyen
vett részt, s az előkelő 1. és
2. hellyel is büszkélkedhettek. A csoport vezetői Farkas Rozália és Jelinek Zsuzsanna voltak. Több személy
végzett önkéntes betegellátást. Megemlíteném azok
nevét, akik nem családtagjaikat ápolták öregségükben, vagy betegségük
folyamán: Mikoczi Júlia,
Lengyel Zsuzsanna, Nagy
Mária, Hegyi Rozália, Méri
Szidónia és Kővári Erzsébet.
Gyakran
szerveztünk
különböző rendezvényeket,

hogy pénzt szerezzünk a szervezet részére. Többek közt
bálokat,
kirándulásokat,
egészségügyi előadásokat.
Elsősegély-szolgálatot
tartottunk némely sportés
vadászrendezvényen.
Vezetőségünk részt vállalt
a falu szépítésében is. Szükség esetén gyűjtéseket szervezünk a rászorultaknak.
A véradás régebben a pozsonyi transzfúziós állomáson történt, ahová autóbusz
szállította a véradókat, majd
itthon ebéddel fogadtuk
őket. Elsőrendű feladatunk
az elsősegélynyújtás mellett továbbra is az ingyenes
véradás
megszervezése,
amely már itt helyben – a
kultúrházban – történik.
Nagyon örülünk, hogy így
megnőtt véradóink száma.
Főleg a fiatalabb korosztály
képviselteti magát nagyobb számban. A véradás
így zökkenőmentesen zajlik, melyről a vezetőség
frissítővel, jó ebéddel és házi
süteménnyel gondoskodik.
Büszkén
kijelenhetjük,
hogy a 60 év alatt kb. 5000
liter vért adományoztak
véradóink.
Továbbra
is
kötelességünknek
érezzük
a
véradók
toborozását, s a véradás

rendszeres megszervezését.
Lehetőségeinkhez mérten
egészségügyi előadásokat
szervezünk, és az elsősegélyt
nyújtó tagok továbbképző
szakoktatáson
vesznek
részt.
Együttműködünk a községi
hivatallal bizonyos munkák
elvégzésében, mint pl.
Szent-Miklós szobor körül
virágot ültetünk, vagy az
idősek hónapja alkalmából
rendezésre kerülő ünnepségen
közreműködünk.
Látogatjuk a kerek évfordulójukat ünneplő tagjainkat. Mikulás napján
meglátogatjuk az összes
idős és beteg Vöröskereszttagunkat, és gyümölcscsomaggal
kedveskedünk
nekik.
1999-ben Kuczman Bélának
és feleségének Rozáliának,
akik a Dr. Janský emlékérem
arany fokozatának tulajdonosai, alapszervezetünk
részben hozzájárult egy
jutalomkiránduláshoz, helyi
szponzorok
segítségével.
Falunkban csak az ő családjuk minden tagja ingyenes
véradó.
2001ben
szintén
hozzájárultunk Dobos János
üdüléséhez, aki több mint
120-szor
adományozott
vért. 2003ban az árvagy-

erekek számára szerveztünk gyűjtést (ruhát, cipőt,
könyvet, játékot). 2005-ben
pénzsegélyt – 1500 koronát – küldtünk a kerületi
Vöröskereszt számlájára.
Támogatjuk a Leukémiások Pozsonyi Közösségét,
és többször hozzájárultunk
olyan műszerek megvásárlásához, amelyek betegeink
gyógyulását segítik. Évente
egyszer egynapos kirándulást
szervezünk,
pl.
Podhájskára,
Bajmócra,
Párkányba és Győrbe. Ezek
a kirándulások véradóink
számára
ingyenesek.
2010-ben a kelet-szlovákiai árvízkárosultak részére
gyűjtöttünk
pénzt.
Az
összegyűlt 1880 eurót Királyhelmec városának juttattunk, akik köszönő levélben
fejezték ki hálájukat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani vezetőségünk
tagjainak, akik időt nem
kímélve segítik szervezetünk
munkáját. Köszönjük a
községi hivatal támogatását
is. Köszönetünket fejezzük
ki az összes véradónknak,
és kérjük a továbbiakban is
támogatásukat.

Rövid hírek

Ne legyünk figyelmetlenek!
A gyanús alakok mozgását
jelentsék a szomszédoknak,
ismerősöknek, de a községi
hivatalnak is.

gyelmeztetünk arra, hogy a
játszótéren szigorúan tilos
kutyák sétáltatása, mivel az
ebek ürüléke olyan baktériumokat tartalmaznak, amelyek súlyos betegségeket
okozhatnak a gyerekeknek.
A 3/2010-es sz. kötelező
érvényű rendelet be nem
tartását
szankcionálni
fogjuk.

lajdonában
vagy
fenntartásában lévő épületekben.
2. Vállalkozók és jogi
személyek – a tulajdonukban vagy használatukban
lévő objektumokban.

Ismételten felhívjuk a
polgárok figyelmét, hogy
legyenek
körültekintőek.
Továbbra is gyanús alakok
járnak a faluban, akik szép
szavakkal igyekeznek megnyerni a főként idősebb lakosok bizalmát. Ne engedjenek idegeneket lakásukba,
ne mutassák nekik pénzüket,
mert elveszthetik összes
megspórolt pénzüket s a
rendőrség sem segít már. A
szomszédoknak, hogy kölcsönösen figyeljék egymást.
Mert ami ma velem történt,
holnap veled történhet meg.

Figyelmeztetjük azokat
az autótulajdonosokat,
akik a jártán parkolnak és
ezzel gátolják a gyalogosok
szabad mozgását, hogy a
rendőrség ellenőrizni fogja
a járdán történő parkolást,
a vétkes sofőröket pedig
meg fogja bírságolni.
Felszólítjuk a lakosokat,
hogy kutyáikat ne engedjék szabadon a nyilvános
területeken. Különösen fi-

Felhívjuk a figyelmet, hogy
2012. 4. 1-je és 2012 5. 15e között a Pozsonyi megye
valamennyi
községében
általános deratizációt
kell végrehajtani, melynek menete a következő:
1. Község – a saját tu-

Simonics Anna
a Vöröskereszt helyi
alapszervezetének alelnöke

3. Természetes személyek (lakosok) – telkükön, az állattartásra
használt
épületekben,
valamint a családi házak
pincéiben végzik a deratozációt. A lakosok saját
maguk is elvégezheti a deratizációt, az üzletben megvett termékekkel, melyek
erre a célra szolgálnak és
jóvá vannak hagyva.

10

Báli szezon
A
háromkirályok
ünnepe
utáni
hétvégétől
hamvazószerdáig
szerte
Európában karneválokra,
farsangi
mulatságokra,
bálokra kerül sor. A báli szezon idén is elindult. A mi
egyik hétvégénk is ilyen,
báli lett. Mindenből megárt
a sok, ezért a báli szezon a
40 napos nagyböjti időszak
váltotta fel.
A bálok szervezése Európa
történetének szerves részét
képezi. A bál az év legfontosabb társadalmi eseményeinek egyike. A jó
zene, a tánc és a minőségi
bor mellett a szép ruhák is
a bálokhoz tartoznak.
Egy
klasszikus
bálra
nagyestélyiben
kellene
érkeznie a hölgyeknek, de
egy egyszerű, bál „fedőnevű”
farsangi mulatságra nem
feltétlenül szükséges a
hosszú ruha, sőt, elég egy
nadrágkosztüm is. A szín
és a minta nincs előírva, de
az esti ruha színvonalasabb
minőségű anyagot kíván, pl.
brokátot, szatént, csipkét
vagy selymet. A ruhának
és a kiegészítőknek egyensúlyban kellene lenniük egymással – ékszer,
kis retikül, zárt körömcipő
magas talppal vagy társasági, pántos szandál.
Pántos ruha esetében harmonikusan néz ki a hatásosan választott kesztyű.
Természetes a tökéletes
frizura, a hosszú hajat ki
kell fésülni, hajpánt, ékszer, virág vagy más fejék is
díszítheti. A férfiak sötétebb
öltönyt vesznek, világos inggel, hatásos nyakkendővel
és elegáns cipővel. Reprezentatívabb bál esetében
szmokingot vagy frakkot kellene venni, amihez
fekete lakkcipő illik, illetve
fehér
csokornyakkendő.
A
szmokinghoz
fekete
csokornyakkendőt kell venni, emellett mellényt is illik
hozzávenni. A hölgyek semmi esetre se vegyenek fel

Lipka József illusztrációs felvétele
karórát, a férfiaknál viszont
kötelező az óra hordása.
Alkohol öntésénél vigyázni
kell: a nők maguknak sosem
önthetnek.
A bálokon standard táncokat táncolnak, mint pl.
keringő, tangó, csárdás
vagy polka, ezeket a kevésbé tapasztalt táncosok is
abszolválni tudják. Annak
ellenére is, hogy modern
időket élünk, a hölgyeket
szokás felkérni, s nem

fordítva – kivételt a hölgyválasz képez. Ha a férfi nem
a saját partnerével akar táncolni, először a hölgy partnerét szólítja meg, vagy azt
a társaságot, amellyel szórakozik. Abszurd az a helyzet,
amikor a férfi a táncparketten hagyja partnerét a tánc
után. Mindig vissza kell
kísérni asztalához, s megköszönni a táncot. Evés
közben kimondottan tilos
táncba hívni. Bemutatásnál

Féli siker a matematikai olimpiászon

goldóként a 4. helyen
végzett.
A kilencedikesek közül öten
jutottak el a járási versenyre:
Kővári Csaba,
Lapos Ilonka, Lisý Dániel, Lieszkovszky Dávid és
Pomichal Vajk. Közülük
ketten lettek sikeres megoldók: Lisý Dániel a 2.
helyen végzett, Pomichal
Vajk pedig az 5. helyen.

2012. január 25 –én Szencen került sor a matematkai
olimpiász járási fordulójára
az ötödikesek és a kilencedikesek kategóriájában.
Az
ötödik
osztályból
iskolánkat Lisý Jankó és Simonics Dávid képviselték.
Lisý Jankó sikeres me-

pedig figyeljünk arra, hogy
a hölgyeknek mutatjuk be a
férfiakat s nem fordítva.
A féli bálszezon, ahogy
máskor is, a szlovák iskola
báljával kezdődött, majd
két hétre rá a magyar iskola
hasonló akciójával folytatódott. A forgatókönyv mindkét bálon hasonló: rövid
tánckör után a finom vacsorát szolgálják fel, ami után
jön a tánc és szórakozás.
Éjfél után tombolasorsolás
zajlik, melynek bevétele az
iskolákat gazdagítja.
Kedves barátok! Mindkét bál
állandó résztvevője vagyok.
Hosszú évek óta találkozok
itt sok polgártársunkkal,
aki – nemzetiségétől, illetve
attól függetlenül, hogy gyermeke melyik iskolát látogatja – mindkét bálba eljön,
hogy ezzel is támogassa
iskoláinkat. Ezeknek a lakosoknak köszönetemet fejezem ki.
A farsang után 40 napos
böjt következik. A farsang
búcsúztatását sok helyen a
dőrejárás jelzi. Községünkben is él ez a hagyomány,
melyet a nyugdíjasklub
vezette újra be – hozzájuk
csatlakozott pár éve a kulturális bizottság. Az akción
öreg és fiatal együtt mulat. A jó zenéről évről évre
DJ Walter gondoskodik.
Végezetül engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak a
kultúrakciók szervezőinek.
Lipka József, a kulturális és
iskolaügyi bizottság elnöke
Az egész járásban a kilencedikesek
kategóriájában
csak öten lettek sikeres megoldók, s közülük kettő a
mi iskolánkból került ki. E
két tanuló március 21-én
iskolánkat (és így falunkat
is) a matematikai olimpiász
kerületi fordulóján fogja
képviselni Pozsonyban. Sok
sikert kívánunk!
Jančošek Margit
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Irodalmi és képzőművészeti verseny
Édesanyám, a
példaképem
Szerintem minden embernek kell, hogy legyen
olyan személy az életében,
akire valóban felnéz és rá
tudja mondani, hogy én ilyen ember akarok lenni.
Másoknak lehet egy híres
kézilabdás, focista, zenész,
politikus, tudós, színész
a
példaképük.
Nekem
nem. Én egy olyan embert
csodálok, akit személyesen ismerek, nem híres
ember, de megvannak a
példaképhez való tulajdonságai. Ő az én édesanyám.
Kiskorom óta mindig csak
a legjobbat akarja nekünk.
Sokat dolgozik azért, hogy
mindenünk meglegyen. Kimossa a ruhákat, rendbe
teszi a rendetlenül hagyott
szobánkat. Szeret, véd
engem, ha beteg vagyok
mellettem van, ha boldog
vagyok velem együtt örül.
Ha bánt valami, ő azt mindjárt megérzi és megvigasztal. Tőle tanultam meg,
hogy mit jelent jónak lenni.
Arra tanít, hogy mindig a
jóra törekedjek, becsületes
legyek, önzetlenül szeressek

másokat, jól gondoljam
meg, hogyan viselkedek,
beszélek. Rengeteget sürögforog a konyhában, igyekszik mindig finomakat
sütni, főzni. Kiskorom óta
engedte, hogy mint kiskukta
segítsek neki a konyhában.
Ennek köszönhetem, hogy
megszerettem ezt a munkát
és remélem egyszer ügyes
szakács lesz belőlem. Anyukám nagyon szereti a természetet. Rengeteget jár
velünk erdőbe, túrákra,
csónakázni,
kerékpározni,
gyógynövényeket
gyűjteni. Sportos, szeret
futni, korcsolyázni, síelni
kézimunkázni,
kertben
dolgozni, virágokat ültetni. Nagyon szeretem, ha
kényeztet, masszíroz, ettől
mindjárt jobban érzem
magam és elmúlik minden
gondom, bajom.
Nagyon szeretem, és olyan
szeretnék lenni, amilyen ő.
Sok mindent tanultam tőle,
és még fogok is tanulni.
Örülnék, ha egyszer én is
példaképe lehetnék valakinek.
Tvarusko Dénes,
VII. osztály

Jančošek Filip IV. osztály

Édesanyám, a
példaképem
Az én édesanyám a legjobb
a világon. Jószívű, kedves
és segítőkész. Rá szeretnék hasonlítani, mert „Ő“ a
példaképem.
Édesanyám sokat törődik
velem. Mikor az iskolából
hazaérkezem, mindig meleg
ebéddel vár. Mindent megbeszélünk. Ha valami gondom van, hozzáfordulhatok,
és ő szívesen meghallgat. A
tanulásnál is segít, ha kell.
Akár a munkáját is félreteszi, csak hogy segítsen
nekem. Ebből is látni, hogy
hogyan szeret, é milyen
segítőkész. Ha néha csintalan vagyok, vagy nem fogadok szót, akkor rám szól, de
még sose ütött meg.
Apukámat vacsorával várja.
Leülnek, és egy csésze kávé
mellett jót beszélgetnek.
Nagyszüleimnél, vagyis az
anyukám szüleinél lakunk.
Anyukám sokat segít nekik
a háztartásnál és a kertben is. Kedves és jószívű
velük. A nagybácsim, aki az
anyukám testvére, velünk
lakik. Nagyon jól kijönnek
egymással. Mi egy nagy

család vagyunk, akik jól
megértik egymást, hiszen
az anyukám kedvessége és
szeretete árad felénk.
Édesanyám nagyon szereti
a virágokat és az állatokat.
Négy teknősbékája is van,
de nálunk még sok fajta
állat található. Szép nagy
virágos kertet is gondoz,
ahol szívesen dolgozik.
Én is szoktam segíteni neki.
Megöntözöm a virágait,
vagy elmosogatok, hiszen ő
is segít nekem.
Szabadidejében
szeret
keresztrejtvényt
fejteni,
olvasni és tévézni. Ha
unatkozik a család, akkor leülünk játszani egy
jó társasjátékot. Jókat beszélgetünk és nevetgélünk.
Nagyon szeretem az anyukámat. Ha felnövök, akkor
és is ilyen jó édesanya szeretnék lenni. Szeretném követni a példáját, jószívűségét,
kedvességét, hiszen az édesanyám az én példaképem.
Azt üzenem minden gyereknek, hogy becsülje és
tisztelje anyukáját, mert
édesanya csak „egy“ van a
világon.
Nagy Szabina, VII. osztály

Manczal Szilvia, IV. osztály
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Az építésügyi és közlekedésügyi
bizottság tevékenységéből
A bizottság 2011-ben – a
terveknek megfelelően –
minden hónap első szerdáján
ülésezett. A lakosok javaslataival foglalkozott, melyek megoldási lehetőségeit
a képviselőtestületnek, illetve a polgármesternek
küldte.
2011.
decemberében
továbbítottuk a képviselőtestületeknek azokat a
befektetési terveket, melyeket saját forrásból, az EUs alapok felhasználásával
vagy más forrásból realizálhatnánk a 2011–2014
közötti időszakban. Ezek
többek között:
- az alapiskola épületének
bővítése, hogy megfeleljen
a helyi szükségleteknek
- a területrendezési tervben
az arra kijelölt területen
szolgáltatóegységek befejezése
- bérlakások építése
- szociális lakások építése
idősek számára
- új, lehetőség szerint többfunkciós községi hivatal
építése
- kerékpárutak építése a
szomszédos
községekkel
együttműködve
- átépíteni a villamos elosztókat, újakat építeni az EU-

A tervek szerint a jövőben a Kis-Duna partján is játszótér
várhatná a gyerekeket (Lýdia Korecká felvétele)
szabványok szerint
- a Kis-Duna mellett járdát,
padokat, mólót, pergolát,
játszóteret építeni, aktív
hozzáférést biztosítva a
folyóhoz
- a faluközpont revitalizációja, főként a malom
környékén és a Malom
utcában
- bölcsőde építése, az iskolai
udvar és az egészségügyi
központ befejezése
- a községi utak és járdás
bővítése

- pergola építése a halottasház mellett és a Duna
utcában
- gyorsaságmérő felszerelése a faluba vezető utak
mentén.
Idén február 7-én és 28-án
ülésezett a bizottság, mivel
elő kellett készíteni a területrendezési terv 2. számú
kiegészítésének alapdokumentumait. A hatályos rendeletek értelmében a község
feladata az új dokumentáció
előkészítése. Ezt legkésőbb

addig kell előkészíteni, amíg
a változásokat jóváhagyja
a képviselőtestület, azzal,
hogy a dokumentációnak
kellően érthetőnek kell lennie. A területrendezési terv
megnyitásáról 2011. decemberi ülésén határozott a
képviselőtestület.
A lakosok követeléseiket
és meglátásaikat a községi
hivatalba küldhetik a szükséges mellékletekkel együtt
(tulajdonlap, térképfelvétel a megváltoztatandó
terület meghatározásával).
Ezek beterjesztéséről a
piacfelméréssel
együtt
2012. novemberig dönt a
képviselőtestület. Ezután
a 2. számú kiegészítés dokumentumot
elkészítő
vállalat
kiválasztásának
módszeréről fog dönteni a
testület. A jóváhagyási és az
előkészítő folyamat során
nyilvános tárgyalásokon a
lakosok is bekapcsolódhatnak az értékelésbe.
A területrendezési terv
2. számú kiegészítésének
elkészítése, megtárgyalása,
jóváhagyása az 50/1976
számú törvény alapján zajlik.
Mária Grožajová
a bizottság elnöke

Beszélj szépen, helyesen magyarul!
A Magyar Nyelv Hete alkalmából az egyes osztályok különféle irodalmi és
nyelvtani feladványokat oldottak meg.
Az egyik feladat versírás
volt Weöres Sándor ismert
versének mintájára. Felismerik ebben az alkotásban

a mintának használt eredeti
verset?
Egy nap az ötödikben

Dani, Szebi
Összevesznek, verekednek,
Kibékülnek, megegyeznek
Kristóffal.

Hétfő reggel
Ötödikben, az osztályban
Evy, Rebi kiabálnak
Zsókával.

Hogyha a Janival
Összefognak,
Laurát és Nicolát
Piszkálnak.

Dávid és Edina
Bordel van a padjukban,
Osztályfőnök betoppan,
Na, most van baj!
Horváth Edina,
5. osztály

Fél község hírlevele
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