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Fél község kiadványa

Krónika 2016

TISZTELT
POLGÁRTÁRSAK!
Betartottuk ígéretünket, amelyet az előző kiadványban
tettünk Önöknek és immár
kezükben tarthatják községünk 2016-os krónikáját.
A 2016-os év a pozitív tevékenységek jegyében telt.
Községünk képviselőtestülete átadta a 2015-ös évre szóló
községi díjakat a 1/2010 sz.
rendelet értelmében, amely
Fél község nyilvános elismeréseiről szól – díjazva és elismerve mindazok munkáját,
akik kivételes módon hozzájárultak községünk szellemi
és anyagi fejlődéséhez. A
községi díjak átadására 2016.
február 11-én az első ünnepélyes képviselőtestületi ülésen
került sor. A képviselőtestü-

let először adott át Díszpolgári címet. Díszpolgárok lettek a magyarországi Mórágy
testvértelepülés polgármestere Glöckner Henrik, és Mgr.
Zsidó János, aki Fél község
esperesplébánosa már 15 éve.
A község a 2016-os évet pozitív eredménnyel zárhatta,
+54.412 € gazdasági eredménnyel. A község teljes bevétele a 2016-os gazdasági
évre 15,40 %-kal, azaz 875
ezer euróval emelkedett.
A községi támogatásról szóló
rendelet értelmében és a
Községi Tanács ajánlása
alapján a képviselőtestület a
falu költségvetéséből 23.240
€ támogatást osztott ki a kérvényezőknek.
A befektetési célú építkezésekkel is haladtunk. Befejeződött a 23 lakásos községi
bérház építése és 26 db személygépkocsira
elegendő

parkolóhelyet is építettünk
mellé. Kiépítettük az egészségügyi központ előtti parkolót is, felújított csatornázással, járdával és padokkal
együtt. A Samoška élelmiszerbolt előtt a járda mentén
biztonsági korlátot szereltünk
fel és kiépítettük a vízelvezetőrendszert a Sofida patikától
egészen a Katka virágüzletig.
A szociális szolgáltatások
területén a Ružová záhrada
civil társulással és a FEEL
polgári társulással működünk
együtt, amely munkássága
leginkább olyan polgárok
foglalkoztatására, munkájának biztosítására irányul,
akik a munkaügyi hivatalban
vannak nyilvántartva.
Ebben az évben zajlottak a
választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába.
Ennek eredményeiről bővebben olvashatnak a króniká-

ban.
Kulturális programokból és
emléknapokból sem volt hiány, örömmel emelném ki
közülük a Féli Önkéntes
Tűzoltóegyesület megalapításának 130. évfordulóját. A
jubileumi évfordulón emléktáblát avattunk a kultúrház
előtti nagy platánfa alatt.
A falunapra, amelyet az EU
„European Dream” projektjének támogatásával hozhattunk létre, rengeteg ember
látogatott el. Többek közt
testvérfalvaink lakosai is.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 2016ban is aktívan bekapcsolódtak falunk életébe,
hogy
munkájukkal és ötleteikkel
javították és emelték községünk életszínvonalát.

Az Önök polgármestere

Dr. Pomichal István

www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk
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Képgaléria

Nová Lhota - Sáharé
Az Önkéntes Tűzoltóegyesület megalapításának 130.
évfordulója / 130. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru

Predstavenie Made in Hungária / Made in Hungaria előadás

Športový deň / Sportnap

Obecné dni / Falunapok—“European Dream“
www.tomasov.sk

Výstavba novej autobusovej zastávky Tomášov –mlyn /
Az új központi buszmegálló építése
tomasov@tomasov.sk
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FÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A 2016OS KÖLTSÉGVETÉS
A képviselőtestület a 2016os évben nyolcszor ülésezett. Az üléseken hat Általános érvényű határozatot
fogadtak el:
1/2016 sz. határozat a szociális szolgáltatások nyújtásának feltételeiről és a Fél
község által nyújtott szociális szolgáltatások fizetési
módjáról, 2/2016 sz. határozat, amellyel Fél község
képviselőtestülete módosította a 2004.07.12-én jóváhagyott 4/2004 számú határozat a község területrendezési tervének módosításáról,
3/2016 sz. rendelet a hulladékokról, 4/2016 sz. határozat az üzletek nyitvatartási
és a szolgáltatások működtetési idejéről, valamint a
közrend fenntartásáról Fél
község területén, 5/2016 sz.
határozat a helyi fejlesztési
díjról, 6/2016 sz. határozat a
helyi adókról, valamint az
építkezési- és a háztartási
hulladék után fizetendő díjról
Az üléseken összesen 129
határozatot fogadtak el. A
legfontosabbak:
- A 4/2015 számú, a községi
dotációkról szóló határozat
értelmében és a Községi
Tanács ajánlása alapján a
képviselőtestület a falu költségvetéséből 23.240 € támogatást osztott ki a kérvényezőknek:
Féli Sportegyesület: 17.790
€ Csemadok A SZ, Fél:
2.000 €
24. számú Szent László
cserkészcsapat, Fél: 1.500 €
Szlovák Vöröskereszt ASZ,
Fél: 1.000 €
Szlovákiai Mozgássérültek
Szövetsége ASZ,Fél: 550 €
Pre náš Tomášov, polgári
társulás: 250 €

www.tomasov.sk

Nefelejcsház, Zonc-a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok családjainak megsegítése: 150 €
- Az iskola bővítési tervének megváltoztatása: a konténeriskola helyett a meglévő épülethez hozzá és ráépítve lesz kialakítva a 6
tanterem hagyományos építőanyagok alkalmazásával
- A Községi Hivatal felújítását és hőszigetelését 13.500
€ értékben
- A község 2015-ös zárszámadását a képviselőtestület fenntartás nélkül elfogadta, a fennmaradó összeg
10%-át, 7.425 €-t a költségvetésből a tartalékalapba
utalt át
- Együttműködési szerződést kötött Fél község és a
FEEL polgári társulás a szociális terepmunka bebiztosításáról a község területén,
valamint a közmunka végzésének koordinálásáról
- Az alapiskola bővítésének
költségeire a VÚB banktól
320.000 € hitel felvétele a

hitelszerződésben leírt feltételek alapján
- A községi könyvtár működésének ideiglenes beszüntetése, a könyvállomány
leltározása és az adatok digitalizálásának idejére
- A könyvtár épületének egy
részét a község 20 évre bérbe adta a RATA polgári társulás, Rovinka számára azzal a feltétellel, hogy
gyógyterápiás
központot
alakítanak ki és működtetnek speciális nevelési igényű gyermekek számára
- A község főellenőrének
megbízatási ideje is lejárt,
ezért a képviselőtestület a
61/2016 számú határozat
értelmében pályázatot hirdetett a féli főellenőri tisztség
betöltésére. Két jelölt nyújtott be az előírásoknak megfelelő kérvényt, közülük a
képviselőtestület titkos szavazással Bernáth Ervin mérnököt választotta meg főellenőrnek.
- 2016-ban végződött az iskolatanácsok megbízatási

tomasov@tomasov.sk

ideje. Az érvényes előírások
értelmében a fenntartó Fél
község nevében a polgármester, Dr. Pomichal István
4 évre nevezte ki a község
képviselőit az egyes oktatási
intézmények Iskolatanácsába:
Základná škola Tomášov:
Irena Cséfalvayová, Róbert
Hevler, Mgr. Blažej Szalay
és Ladislav Tvaruško
ZŠ s VJM- Alapiskola, Tomášov - Fél:
PaedDr. Gertrúda Farkasová, Irena Méryová,
Magdaléna Nagyová és
Mgr. Blažej Vitálos
Materská škola Tomášov:
Mgr. Ürge Tomáš
Materská škola s VJM –
Óvoda: Ing. Tibor Tóth
- Jóváhagyták a parkolóhelyek építését az Iskola utcában.
- Jóváhagyták a Dunasápújfalu—Fél—Hidas községek
közti bicikliút kiépítését.
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GAZDÁLKODÁS
Legfontosabb beruházások

2016 márciusára készült el
és került átadásra a 23 lakásos bérház az Éberhardi út
5A szám alatt. Az épület
kivitelezője az Innovia s.r.o.
Trnava cég volt. Az építkezés teljes költsége 862 631
€ volt, ebből az állami támogatás 368 490 €, a banki
hitel 470 660 € és 23 481 €
a község önrésze.
A bérházhoz parkoló is
épült, egyidőben az egészségügyi központ előtt kialakított parkolóval, amely
megoldotta az orvoshoz érkezők múltbeli parkolási
nehézségeit, 86 578 € értékben. A 23 lakásos bérház
ünnepélyes átadására 2016.
május 10-én került sor az
Állami Lakásfelújítási Alap,
az SZK Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériumának, az Innovia és a Multitech cégek
képviselői, a község polgármestere és képviselőtestülete részvételével.
A lakóház befejezése után
2016 nyarán megkezdődött
az óvoda konyhájának átépítése és két óvodai osztály
ráépítése a konyha és étkező
tetejére. A beruházás értéke
157.506 € volt. Annak ellenére, hogy az épületben 4
szlovák és 2 magyar nevelési nyelvű osztály indult
szeptemberben, a magas
gyermeklétszám miatt meg
kellett hosszabbítani a kihelyezett osztály működési
engedélyét a kultúrház épületében.
A 2016-os év gazdasági
eredménye + 54.412 €. A
községi tanács a 4/2015 sz.
rendelet értelmében javaslatot tett a költségvetés nem
adóból származó bevételének 10%-át elkülöníteni a
2017-ben nyújtandó támo-

www.tomasov.sk

Adóbevételek
Nem adójellegű bevételek
Támogatások és transzferek
Folyó bevételek együtt
Tőkebevételek
Bevételi pénzügyi műveletek
Bevételek összesen
Folyó kiadások
Tőkekiadások
Kiadási pénzügyi műveletek
Kiadás összesen
Gazdasági eredmény
gatások céljára: ez az ösz-

927 034 €
362 659 €
696 170 €
1 985 863 €
459 407 €
654 300 €
3 099 570 €
1 856 115 €
1 140 097 €
48 946 €
3 045 158 €
+ 54 412 €
szeg 25.920 € volt.

tomasov@tomasov.sk

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2016
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
2016. március 5-én zajlottak. A választásokon országos viszonylatban 23 párt és
2914 jelölt indult.
Eredmények Fél községben:
1. Most-HÍD
31,01 %
2. SMK-MKP
14,69 %
3. SaS
13,98 %
4. SMER-SD
10,36 %
5. SME RODINA 5,18 %
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KÖZSÉGI DÍJAK
ÁTADÁSA
2016. február 11-én, az első
ünnepélyes képvislőtestületi
ülésen adták át a 2015-ös
évben, vagy az azt megelőző időszakban nyújtott teljesítményekért a községi díjakat.
Fél község díszpolgárai lettek
Glöckner Henrik, a magyarországi Mórágy testvértelepülés polgármestere aktívan részt vett a két falu,
Fél és Mórágy közti baráti
kapcsolat
kialakításában.
Hosszú éveken át hozzájárult ahhoz, hogy a két falu
lakosai
megismerhessék
egymást,
történelmüket,
kölcsönösen
gazdagítsák
egymást kulturálisan és társadalmilag. Mórágyban a
közös múlt emlékére emlékművet állítottak.
Mgr. Zsidó János, Fél
község esperesplébánosa 15
éve szolgálja önzetlenül plébániája, Fél, Éberhard és
Vők híveit. Személyisége
sok ember számára példakép. Szellemi tevékenysége
a plébánián kívül a regionális, országos és nemzetközi
fórumokon is megmutatko-

www.tomasov.sk

zott. Működése során a hívek templomot építettek
Vőkön, amelyet 2015-ben
szenteltek fel.
Fél község kulcsa
Ing.Bc. Frešo Pavol, a Pozsonyi Területi Önkormányzat elnöke nagymértékben
hozzájárult a falu fejlesztéséhez. Munkássága alatt jelentős pénzügyi forrásokat
nyert el a község különböző
projektekre, ilyenek a: KisDuna hídjának felújítása, az
óvoda bővítése, az óvoda
nyílászáróinak cseréje, a
templom orgonájának felújítása és a cserkészház helyreállítása.
JUDr. Kaliňák Robert a
miniszterelnök–helyettes és
belügyminiszter
sokban
hozzájárult a falu biztonságáért és védelméért felelős
szervezetek technikai felszereltségének javításához.
Személyesen adta át 2015ben a helyi Tűzoltóegyesületnek az új Iveco Daily tűzoltóautót. Majd a helyi tűzoltók
továbbfejlesztették
szaktudásukat, ami alapján a
Féli Önkéntes Tűzoltóegyesületet a C kategóriából B
kategóriába sorolták át.

Fél község díja:
Doboš Ján – élete során
már több, mint százszor
adományozott vért. Az öszszes Jánsky – plakett büszke
tulajdonosa: birtokol bronz-,
ezüst-, arany- és gyémántfokozatút. Példájával a családját is belevonta ebbe a humanitárius tevékenységbe.
2003-ban, amikor már 80x
adományozott vért, Jótékonysági díjjal is kitüntették.
Mgr. Hertelová Mária,
szül. Sillová - 1964-től dolgozott az oktatásügyben,
1974-től 1991-ig igazgató-

tomasov@tomasov.sk

helyettes a szlovák alapiskolában, ahol a legkiválóbb
pedagógusok közé tartozott.
A szlovák nyelv tanítása
mellett nevelési tanácsadóként is dolgozott. Diákok
százainak a nevelésében
vett részt, felkészítette őket
a felvételi vizsgákra és a
továbbtanulásra. Mint az
iskolai könyvtár vezetője
fáradhatatlanul tanította a
gyerekeket az írott szó szeretetére. Aktívan támogatta
a tehetséges diákokat az irodalmi versenyeken és bevonta őket a falu életébe a
kulturális
programokban
való részvétellel.
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Id. Herics József, a 93.
életévét töltötte be. Többek
között azzal is beírta magát
a falu történelmébe, hogy a
helyi EFSZ kiváló elnöke
volt 1971 és 1984 között.
1960-tól tagja a Tűzoltóegyesületnek, képviselője
volt az akkori HNB-nek.
Munkásságáért a Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi
Minisztérium 1980-ban Kiváló dolgozó kitüntetéssel
jutalmazta. Az Önkéntes
Tűzoltóegyesület a Hűségért, a Példamutató munkáért
és az Érdemeiért éremmel is
kitüntette.
Magdaléna Hudecová –
életműdíj
1972-ben költözött községünkbe a férjével, hosszú
évekig volt a szlovák óvoda
igazgatónője. Az ő érdeme
is volt, hogy 1982-ben felújították az óvoda tantermeit. Egész életét a gyermekeknek szentelte: az óvodásoknak nem csak átadta a
tudást, hanem motiválta is
őket a még több tudás megszerzésére. Nyugdíjbavonu-

www.tomasov.sk

lása után a nyugdíjasklubb
tevékeny tagja lett, ahol a
Dunajenka női dalkört vezette.
Mgr. Mészáros František
– életműdíj
1974-től a szlovák alapiskola pedagógusa, tanított matematikát, polgári nevelést,
később pedig etikát. Kiváló
szaktudása, általános áttekintése, a gyermekneveléshez való kreatív hozzáállása
tette őt olyan kiváló pedagógussá. A diákjaival rendszeresen részt vett az összes
matematikai
versenyen,
ahol nagyon jó eredményeket értek el. Furulyát is tanított, valamint segédkezett a
kulturális programok szervezésében. 2015-ben töltötte be a 65. életévét ebből 43
évet tanított megszakítás
nélkül Félben.
Nagy Alexander – életműdíj
Már gyermekkorában aktívan labdarúgó volt. Tizenhat éve elnöke a Féli Sportklubnak. Kitűnő szervező-

ként biztosítja a klub működését. Kitartásának és szorgalmának eredményeként a
féli csapat előrelépett a 3.
ligába és győztesként elnyerte a Pozsonyi Labdarúgó Szövetség Kupáját. Már
negyedik választási időszakon át községi képviselő,
ebben a választási ciklusban
a
polgármesterhelyettesi
funkciót tölti be.
Poláková Anna – életműdíj
Aktívan bekapcsolódott a
falu életébe. 1996-tól tagja
a Szlovákiai Rokkantak
Szövetségének, a pénztárosi
funkciót 2008-tól tölti be.
Önzetlenül segédkezett és
intézkedett a társulás minden ügyében.
Nagy Jozef – életműdíj in
memoriam
Életének jelentős részét a
falu sport- és társadalmi
életének a felvirágoztatásának szentelte. Több választási időszakon át községi
képviselő,
tanácstestületi
tag és az Építkezési bizottság elnöke volt. Tizenhat
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éven keresztül állt a helyi
sportszervezet élén.
Špaleková Terézia – életműdíj
Hosszú éveken át dolgozott
a féli Egységes Földműves
Szövetkezetben. 1993-tól
tagja a Szlovákiai Mozgássérültek
Szövetségének,
1995-től 2008-ig volt a
szervezet pénztárosa. 2008ban elnöknek választották.
Szorosan együttműködött a
kerületi és regionális szervekkel.
Szalay Mária - életműdíj
A hetvenes évek elejétől
egészen a nyugdíjba vonulásáig kiváló pedagógusa
volt a Féli Magyar Nevelési
Nyelvű Óvodának. Tizenkét
éven át volt az óvoda igazgatónője. Az évek során
bekapcsolódott a Csemadok
ASZ tevékenységébe is,
ahol a vezetőség tagja volt.
Tagja volt az amatőr színjátszó körnek, valamint táncosa volt a hajdani KisDuna Táncegyüttesnek.
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Simonics Anna, szül. Szalay – életműdíj
Több mint négy évtizeden
keresztül volt egészségügyi
nővér a féli gyermekorvos
mellett. Segítőkészen és lelkiismeretesen végezte munkáját, szaktudásával emelte
az ellátás minőségét. Máig
aktív tagja a Szlovák Vöröskereszt Féli Alapszervzetének.
Varga Ferenc – életműdíj
Hivatásos munkája mellett
évtizedekig segédkezett a
féli labdarúgó csapat fellendítésében. Vezetése alatt a
község csapata vezető labdarúgó osztályokba került
Pozsony környékén. Mindent megtett azért, hogy bebiztosítsa a szükséges eszközöket ahhoz, hogy sikereket érjenek el. 1965-től
1977-ig tartó munkássága
alatt a féli csapatban edzett
két éven keresztül Szlovákia
eddigi
legeredményesebb
játékosa, Ján Popluhár is. Ő
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volt a megálmodója és egyben megvalósítója a focipálya melletti tornateremnek
és tekepályának, melynek
felépítésében lelkes önkéntesek támogatták
Varsányi Borbála – életműdíj
Férjével 1954-ben érkeztek
a faluba tanítani. Hosszú
munkássága során gyermekek generációit tanította és
nevelte. Tanítványai országos szintű sikereket értek el
a szavalóversenyeken. Az
1974-es és 1978-as évek
között férjével, Varsányi
László
iskolaigazgatóval
lehetetlent nem ismerve harcoltak a magyar iskola fennmaradásáért. Diákjaiban elsősorban az embert kereste.
Ez jellemezte a munkáját
akkor is, amikor a Csemadok ASZ elnöke lett 1979ben. Ő az alapítója a helyi,
24. Számú Szent László
Cserkészcsapatnak
1992ben.

Varsányi László (in memoriam életműdíj)
1954-től egészen a nyugdíjazásáig a Féli Kilencéves
Alapiskola igazgatója volt.
Több szakértői bizottság
tagja, magyar nyelvű tankönyvek szerzője volt, társszerzője az írni-olvasni tudás és zenei nevelés területét érintő módszertani útmutatóknak. A szocialista nevelés szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja
volt 1954 és 1978 között.
Polgármesteri elismerésben
részesültek:
Horváth Dávid a 2015-ös
évi sporteredményeiért. Kilencéves kora óta díjugratással foglalkozik. 2014-ben
országos ifjúsági bajnok
lett, 2015-ben a szlovák junior bajnokságon 2. helyezést ért el. Többszörös résztvevője és győztese a Szlovákiában és külföldön megrendezett nemzetközi versenyeknek. 2015-ben részt
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vett a Wiener Neustadt-ban
(Bécsújhely, Ausztria) megrendezett nemzetközi versenyen. Edzője Juraj Hanulay.
Horváth Edina a Féli
Alapiskola IX.A osztályos
tanulója, alapiskolás évei
alatt a tanulmányi átlaga
végig 1,00. Aktívan részt
vett iskolán kívüli tevékenységekben is: sporttal és képzőművészettel is foglalkozik, aktív résztvevője volt
iskolai
rendezvényeknek,
tagja a helyi cserkészcsapatnak. Sportszeretete leginkább a kézilabdázásban
nyilvánul meg, tagja a pozsonyi Rendőrségi Sportklubjának (Športový klub
polície), ahol korosztályos
csapatával rengeteg díjat
nyert Szlovákiai és külföldi
versenyeken. Egyéb versenyeken is sikeresen szerepelt járási, kerületi, országos
és nemzetközi szinten. Legkiemelkedőbb eredménye a
Szép Magyar Beszéd országos döntőjének 1. helyezése.
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Nagy Norbert Hosszú éveken át áldozatkészen és kitartóan nevelte a fiatal labdarúgó-utánpótlást.
Meg
van a képessége arra, hogy
helyesen motiválja és irányítsa a fiatal sportolókat.
Tapasztalt edzője a Féli
Sportklub előkészítős korosztályának. A 2014-es és
2015-ös években hozzájárult a fiatal labdarúgók kitűnő eredményeihez.
A Matica Slovenská Féli
Alapszervezete aktív kulturális tevékenységéért 25
éve működik Fél községben, küldetése pótolhatatlan
szerepet tölt be. Aktívan
bevonja a lakosokat a falu
kulturális életébe. A Matica
Slovenská ASZ vezetősége
a következő tagokból áll:
Hučková Emerencia elnök, Jerasek Štefan alelnök,
Pražienková Anna titkár ,
Jeraseková Anna kultúr felelős, Laurenčíková Lubica pénztár os.
A Féli Sportklub nagyszerű eredményeiért. A előkészítő korosztályos csapatok

www.tomasov.sk

vezetői: Mgr. Szalay Blažej,
Livinský Peter és Nagy
Norbert. A csapat játékosai:
Horváth Sebastián, Cseri
Patrik, Holocsy Peter, Kireth Bálint, Agócs Ákos,
Kozics Oliver, Livinský
Lukáš, Nyári Dávid, Kolláth
Viktor, Žilinsky Patrik és
Majtán Michal.
Eredményeik:2015 Vrakuňa
cup -1. hely,
2014-2015 Féli Labdarúgó
Liga -1. hely,
2015.05.08. SAMARIA
Cup Somorja-1.hely,
2015.06.13. Mega Turnaj
Magyarbél -1. hely,
2015.12.06. Mikulás Cup
Slovnaft -1. hely,
2014 – 2015 Duna Kupa
Gútor -2. hely.
A Féli Sportklub A csapata 2015-ben történelmi eredményt ért el: a Pozsonyi
Labdarúgó Szövetség Kupájának a győztese lett. A döntőben 3:1 eredménnyel sikerült nyerniük FC Rohožník
csapatával szemben. Elnök:
Nagy Alexander, vezetőségi

tagok: Balogh Norbert, Bogár Ľudovít, Kozics Július,
Sabovčík Andrej, Strasser
Anton, Tvaruškó Ladislav,
edző: Jakim Maroš, segédedző: Jáger Denis, egészségügyi felügyelet: Tóthová
Katarína
A csapat tagjai: Leckéši
Lukáš,
Brieška
Patrik,
Sečány Martin, Brányik Dávid, Tóth Ladislav, Petrovič
Marko, Jáger Denis, Badura
Martin, Novotný Tomáš,
Múčka Tomáš, Kornhauser
Andrej, Janovíček Adam,
Repáň Roman, Jovanovič
Nikola, Kálmán Viktor,
Doknič Radoje, Malecký
Michal, Horváth Norbert,
Adame Martin, Grbič Štefan
Ürge Kristóf or szágos ver senyeken elért sikereiért. A
Féli Alapiskolában tanulmányai során mindig 1,00 átlagot ért el. Nyolcszor képviselte sikeresen az iskolát és
a falut a Tompa Mihály
Vers- és Prózamondó Versenyen. Az országos döntőben 2010-ben aranysávos,
2013-ban
és
2015-ben

tomasov@tomasov.sk

aranysávos 1. helyezett lett,
és elnyerte a zsűri különdíját is.
Polonec Tomáš, példás
diák, tanulmányai során kitűnő eredményeket ért el,
átlaga 1.00 volt. Többszörös
dobogós helyezettje vagy
sikeres megoldója volt járási és kerületi szintű történelmi és földrajzi olimpiáknak.
Minden évben dobogós helyezést ért el a matematikai
és szlovák nyelvi versenyek
kerületi fordulóján. Két év
leforgása alatt elvégezte az
Ivánkai Művészeti Alapiskolán a zongora szak I. ciklusát, így zongorajátékával
is reprezentálta az iskoláját.
Varga KláraHét éven keresztül aktív tagja, majd elnöke volt a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
féli Alapiskola mellett működő
alapszervezetének.
Aktív Csemadok-tag, a
pénztáros szerepét tölti be.
A falu krónikáját 2015-től
vezeti. 2015-ben megkapta
a Jánsky-plakett arany fokozatát.

02/45 958 130

8

FÉL

TOMÁŠOV
2016

község krónikája
24. Számú Szent László
Cserkészcsapat
a „Padlás” c. előadásukért
lettek díjazva. Az előadás
résztvevői:
Rendező: Balogh Nicole,
Grünfeld Natália, Kozmér
Mária, Lépes Lívia
Díszlet: Ágh Sándor, Grünfeld Natália, Kozmér András,
Kozmér
Mária,
Mikóczy Péter
Szereplők: Balogh Nicole,
Balogh Noémi, Čerešňa
Andrea, Grünfeld Natália,
Kenderessy Vera, Kollárik
Viktória, Kozmér Mária,
Lapos Tibor, Pomichal Jolán, Simonics Lea, Szimeth
Sebastian, Valacsai Veronika, Vitálos Zsóka
Énekkar: Domonkos Tünde,

LAKOSSÁG
2016. január 1-én községünknek 2515 lakosa volt.
Ebben az évben 26 gyermek
született, ebből 12 lány és
14 fiú. 62 személy költözött
be a faluba, ugyanekkor 36an elköltöztek a faluból. 21
lakos elhalálozott, ebből 12
nő és 9 férfi. A 2016-os év
végén 2546 lakosunk volt.
A házasságkötések száma
2016-ban 51 volt, ebből 19
www.tomasov.sk

Hideghéty Veronika, Kulcsár Réka, Lépes Lívia, Mészáros Mária

Zenekar: Ágh Ferenc, Kozmér András, Mikóczy Péter,
Rózsás Dániel

egyházi és 32 polgári volt.
Közülük hat pár volt féli,
négyen polgári és ketten
egyházi házasságot kötöttek.
Azok a jubilánsok, akik ebben az évben töltötték be a
80., 85., 90. életévüket, bekerültek a község emlékkönyvébe:
Jubilánsok
80. életévüket betöltők
Bothová Alojzia
Kovács Ľudovít

Mudr. Kuncová Eva
Kyselovič Ján
Lengyelová Cecília
Lipková Rozália
Mériová Alžbeta
Tóth Augustín
Zsichlová Mária
85. életévüket betöltők
Baranyovský Ladislav
Bušinský František
Gocman Ján
Krasnohorský František

tomasov@tomasov.sk

Mériová Júlia
Mucska Jozef
90. életévüket betöltők
Bihálová Irena
Cséfalvayová Alžbeta
Lajtosová Terézia
Kausitzová Irena
Házasságuknak 60. évfordulóját ünnepelték:
Gocman Ján és Mária, szül.
Mikešová
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KULTÚRA ÉS
RENDEZVÉNYEK
A 2016-os év is az iskolai
bálokkal, valamint a társadalmi szervezetek és egyesületek évzáró tagsági üléseivel kezdődött: Óvoda
Szülői bálja, a Szlovákiai
Rokkantak Szövetsége ASZ
évzáró taggyűlése, a szlovák Alapiskola bálja, a Csemadok ASZ évzáró taggyűlése, a Féli Alapiskola szülői bálja, a Nyugdíjasklub
évzáró taggyűlése, Sportklub évzáró taggyűlése, II.
Tűzoltóbál.
Dőrejárás és bőgőtemetés
is megrendezésre került februárban a helyi kultúrházában. Az utolsó farsangi napon adják elő jelképesen a
nagybőgő szimbolikus temetését, mivel a hagyományok szerint a böjti időszakban tilos a zenés mulatozás.
Az újszülöttek ünnepélyes
fogadása febr uár 13-án a
falu kultúrházában zajlott.
Forever-navždy-örökre c.
esküvői kiállítás február
21-én először került megrendezésre falunkban. A
kultúrházban minden megtalálható volt, ami egy lakodalomhoz szükséges. A kultúrház termeit belengte a
lakodalmas hangulat.
Véradást szer vezett március 15-én a Szlovák Vöröskereszt Féli Alapszervezete
Fél községben, ahol összesen 45 önkéntes véradó jelent meg. Az év második
felében, szeptember 13-án
is szerveztek véradást. A
Vöröskereszt helyi tagsága
mindkét eseményre finom
ebéddel és házi süteményekkel várta a véradókat.
A Föld Napja már hagyományosan össze van kötve
a falu és a Kis-Duna partjainak megtisztításával. A község minden szervezete bekapcsolódott ebbe a környezetvédelmi akcióba: az Önkéntes Tűzoltóegyesület, a
www.tomasov.sk

Szlovák Vöröskereszt, a 24.
számú Szent László cserkészcsapat, a Szlovákiai
Mozgássérültek Szövetsége,
a Nyugdíjasklub, a Pre náš
Tomášov, a Csemadok
Alapszervezet és az alapiskolák. A jól elvégzett munka után a község minden
önkéntes segítőt gulyással
és üdítővel jutalmazott.
Táncház ápr ilis 23-án került megrendezésre a helyi
kultúrházban, ahol a kicsik
és nagyok próbálhatták ki a
népi táncok lépéseit.
Kemenceépítő tanfolyam
volt májusban a helyi cserkészudvaron, ahol a cserkészek szüleik segítségével
kemence építésébe fogtak.
A többnapos munka eredménye egy hagyományos
kinti kemence lett.
Az Aranyvarjú kupáért
vívott floorbal tornát már
második alkalommal rendezték meg május 20-án és
21-én a kultúrház előtti téren. A kétnapos torna rendezőszervezete a Pre náš
Tomašov polgári társulás
volt. A rendezvényt anyagilag a községünk is támogatta. A díjakat a polgármester
adta át a győzteseknek.
Féli Önkéntes Tűzoltóegyesület megalapításának
130. évfordulóját ünnepelte 2016-ban. A jubileumi
évforduló méltó megünneplésére június 18-án emléktáblát avattak a kultúrház
előtti nagy platánfa alatt,
melyet a szájhagyomány
szerint az Egyesület alakuló
ünnepségén ültettek. Az ünnepélyes megnyitót szentmise követte, majd az ünnepélyes körmenet, amelyet
fúvószenekar és a tűzoltóautók kísértek.
A Búcsút szentmisével ünnepeltük május 29-én. A
vidámpark az iskolaudvaron
volt, ahol a gyerekek biztonságos körülmények közt
játszhattak. A frissítőket az
ŠK Tomášov biztosította.
tomasov@tomasov.sk
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FALUNAP
„EUROPEAN DREAM”
A
Falunap
„European
dream” néven július 1. – 3.
közt zajlott. Pénteken a testvérközségekből és a partnerfalvakból érkező vendégeket fogadtuk: Berg, Halászi, Mórágy és Nová Lhota
képviseltette magát.
Este ünnepélyes keretek
közt zajlott a megnyitó, ahol
a jó hangulatról a Dychovka
11 z Ivanky nevű fúvószenekar gondoskodott, majd
Vadkerti Imre rockénekes
és barátai léptek fel.
A Nyugdíjasklub épületében kiállítás fogadta a látogatókat, ahol a Nyugdíjasklub és a Szlovákiai Rokkantak Szövetségének tagjai
kézműves alkotásaikat állították ki.
A „Halas nyár” elnevezésű
gasztronómiai fesztiválon
halászléfőzésben versenyeztek a csapatok. Mivel az
időjárás kedvezően alakult,

www.tomasov.sk

a gyerekek és a felnőttek
egyaránt élvezhették az esemény színes programjait.
Többek közt fellépett a féli
Dunajenka daloskör, Halásziból a hula-tánccsoport,
népdalokat énekelt Szeredy
Kristina és sztárvendégként
fellépett a Vidiek zenekar
is.
A vasárnap szentmisével és
koszorúzással kezdődött a
Közös múlt emlékére állított
kopjafánál. Ezt ünnepi ebéd
követte, majd a labdarúgópálya melletti
tornaterem falán lévő emléktábla leleplezése, amelynek
felirata a következő: „Ez az
épület az 1970
– 1978-as évek
közt épült, a
helyi lakosok és
a sportkedvelők
kitartó munkájának köszönhetően, Varga
Ferenc vezetése

alatt.”
Késő délután a helyi fiatalok az utolsó állóhelyig
megtelt kultúrházban előtt
játszották el a Made in Hungária c. musicalt. A nézők
hosszantartó vastapssal köszönték meg a különleges
kultúrélményt. Az előadás
bevételét, több mint 1000 €t, a helyi speciális nevelési
igényű gyermekekkel foglalkozó központ támogatására adták át.

tomasov@tomasov.sk
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Falunap/ Deň obce

„European Dream“

A Vidiek együttes fellépése / Vystúpenie kapely Vidiek

Képgaléria

A szervezők csapata / Tím organizátorov

A Katica –Óvoda fellépése / Vystúpenie MŠ s VJM

Koszorúzás a Közös Múlt kopjafájánál /
Kladenie vencov pri pamätníku Spoločnej minulosti

Élő csocsó / Živé čočó

A halászléfőző verseny kiértékelése /
Vyhodnotenie súťaže vo varení halászlé

www.tomasov.sk
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Október hónap minden
évben az idősek hónapja, az
ünnepélyes polgármesteri
ebédre október 20-án került
sor. Az ünnepség hangulatát
a két alapiskola diákjainak
alkalomhoz illő kultúrműsora emelte.
A temetők nagytakarítására 2016 október ében is sor
került, amelyben a községi
alkalmazottakon kívül a társadalmi szervezetek tagsága
is részt vett.
A féli PaThália november
6-án a Jánošík című színdarabot mutatta be Šubík Stanislav rendezésében
A pozsonyi Divadlo ASTORKA színtár sulat is
ellátogatott a községünkbe
november 8-án Na koho to
slovo padne c. előadásával.
Az előadást a Pre náš Tomášov polgári társulás biztosította. A Divadlo Astorka
előadása hatalmas sikert
aratott, kb. 300 ember látogatott el rá.
A Pipacsok, megemlékezés
a háborús veteránokról c.
esemény november 11-én
zajlott a falunkban. 1918.
november 11-én 11:11 órakor Franciaországban véget
ért az I. világháború, ennek
emlékére ez a nap a Háborús veteránok világnapja. A
Szlovákiai Mozgássérültek
Szövetsége ASZ-nek az elnöke, Rudolf Šembera a
szervezet két másik tagjával
koszorút helyeztek el az I.
és II. világháborús emlékműnél. A pipacs a háborús
veteránok szimbóluma, egy
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kanadai sebész tollából
származik ez a költemény:
„Flandria mezején pipacsok
nőnek, Keresztjei közt egy
temetőnek, Ez jelöli a mi
helyünket;, S bár fenn az
égen, Még bátran szól a pacsirta ének, Lenn, az ágyúdörgésben, Nem hallod
őket.”
Az ádventi koszorút a
Szent Miklós szobor köré
november 15-én készítették
el.
A Banyabál már második
alkalommal került megrendezésre a helyi kultúrházban, amelynek a Szlovák
Vöröskereszt Alapszervezete volt az ötletgazdája. A
kizárólag hölgyek számára
szervezett mulatságon kilenc boszorkának öltözött
táncosnő seprűtánccal nyitotta meg az estét.

Féli származású állandó
diakónust szenteltek fel
Komáromban 2016. november 5-én. Olgyai Csaba diakónus november 20-án a
vasárnapi szentmise bemutatásánál segédkezett. Ő az
első magyar nemzetiségű
állandó diakónus Szlovákiában. Mivel a diakónusok
házas emberek is lehetnek,
ő maga is házas és feleségével közösen nevelik lányukat. Húsz éven át tanított
hittant Dunaszerdahelyen,
mielőtt diakónussá szentelték.
Az adventi vásár hagyományosan a kultúrház előtti
téren zajlott, ahol a helyi
iskolák és óvodák a szülők
segítségével saját készítésű
ádventi koszorúkat, karácsonyi díszeket, könyveket,
kézműves termékeket, édességeket, teát, puncsot, for-

tomasov@tomasov.sk

ralt bort árusítottak. Délután
kultúrműsor gazdagította a
kínálatot: karácsonyi dalokkal készült a helyi Dunajenka daloskör, karácsonyi témájú műsort mutattak
be az alapiskolák diákjai és
a helyi cserkészek csapata
is.
Karácsonyi koncertet adtak elő december 3-án: a
CRUX keresztény zenei
együttes, a helyi templomban és zenei csemegeként
Marian Plavec Vianočné
zvony -Karácsonyi harangok címmel koncertezett a
kultúrházban.
A Mikulás 2016-ban is ellátogatott falunkba a gyermekek nagy örömére: a
Községi Hivatal minden
gyermek számára mikuláscsomagot készített tele finom édességekkel.
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számára
felejthetetlenek
maradnak az április végi
fagyok. Szintén meglepő
volt, amikor október elején
leesett az első hó. Júliusban
a két felhőszakadásnak köszönhetően, rövid idő alatt
2x65 mm csapadék esett le.
A Féli Önkéntes Tűzoltóegyesületnek nagyon sok
munkája akadt a vihar okozta károk eltakarításával.

A teljesen felújított óvodakonyhát és az új óvodai
osztályokat december 21én adták át. Az ünnepélyes
avatáson részt vett Peter
Krajňák, az Iskolaügyi Mi-

nisztérium államtitkára, a
község képviselői és az oktatási intézmények igazgatói. A két új óvodai osztálylyal 145-re bővült az óvodai
férőhelyek száma. Az új

termek megfelelnek a higiéniai és biztonsági előírásoknak.
IDŐJÁRÁS
A 2016-os év teljes egészében rendkívül meleg, és csapadékban gazdag volt. Fél
község területén 20 %-kal
több csapadék esett, mint az
előző években. A nagyon
meleg nyár ellenére csak két
igazán forró időszaka volt
az évnek, amely szárazsággal társult, mégpedig június
második felében és szeptember elején. Kertészeink

EPILÓGUS
A 2016-os év rendkívüli
volt, nem csak az időjárás
miatt, hanem kulturális események és építkezési beruházások szempontjából is.
Érdekességnek számít, hogy
a Falunapkor a Vidiek zenekar fellépését negyven perccel előbb kellett kezdeni,
mivel az előrejelzések erős
vihart jósoltak, ami közvetlenül a koncert befejezése
után 20:30-kor el is érte falunkat. A viharnak köszönhetően a tűzijátékot is el
kellett halasztani.
Szilveszter éjjel szintén le
kellett fújni a tűzijátékot,
ezúttal a sűrű köd miatt. A
kedvezőtlen időjárás ellenére a lakosok a kultúrház
előtti téren gyülekeztek és
barátságos hangulatban köszöntötték egymást az új
évben.

Fél község kiadványa
„Fél - Tomášov község krónikája 2016“
Kiadja: Fél Község
Május 1. utca 5, 900 44 Fél
Szerkesztőség: Dr. Pomichal István, polgármester
Varga Klára, krónikás
Rablanský Ágnes,
Csenkey Mónika,
Nyelvi mutációk: szlovák, magyar
Példányszám: 1 100 drb

INGYENES

Fotó: Méry K., Simonics H., Pomichal I., Varga K., Fél község archívja
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FÉL

TOMÁŠOV
2016

község krónikája

Képgaléria

Kiállítás a Nyugdíjasklub épületében / Výstava v budove
Klubu dôchodcov

Karácsonyi Betlehem / Vianočný Betlehem

Falunap, polgármesterek / Deň obce, starostovia —
“European dream“

Vadkerti Imre fellépése / koncert

Falunap/ Deň obce —“European dream“
www.tomasov.sk

tomasov@tomasov.sk
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