
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2014.  szeptember   

Visszatekintés és köszöntés
Tisztelt Tolmácsiak!

Lassan végleg elköszön
a nyár, és az ´́osz ezerszín´́u
kavalkádja váltja fel közsé-
günk utcáinak, tereinek, ma-
gánhazak telkeinek hangula-
tát. Izgalmas érdekes, és tar-
talmas id´́oszakot mondha-
tunk magunk mögött. És itt
nem csak az utóbbi felújítá-
sok befejezésére, pályázati
eredmények realizásására,
egy ismét sokakat megmoz-
gató falunapra gondolok.

Lejárt egy önkormányzati
ciklus is. Négy esztend´́o,
amiben a lakossággal
együtt, a lakosságért, Tol-
mács épülésért és szépülé-
sért dolgozott a választott
képvisel´́o-testület és az ön-
kományzati hivatal minden
dolgozója. Azt természete-
sen Önök, választók itélik
meg, hogy ez a munka
mennyire biztosította elvárá-
saikat. Nagy álmaink persze
nekünk is voltak és vannak,
de a realitásokra mindenkép-
pen ügyelni kell. Nem lehet
egy év alatt minden jelentke-
z´́o problémát megoldani, de
tulajdonképpen 4 esztend´́o
alatt sem. Tisztességesen
azt lehetett tenni, hogy éven-
te újabb és újabb fejleszté-

sen gondolkoztunk, és meg
is valósítottunk sokat. Most
csak egyet emelnék ki, ami
régi vágya volt a helybeleik-
nek: kívül belül megújult
templomunk. Olyanná, ami-
lyennek sokan régen szeret-
ték volna látni, de talán soha
nem láthatták.

Feladat azért van b´́oven,
de úgy gondolom nem kell
szégyenkeznünk. A környe-
z´́o, hasonló nagyságú tele-
pülésekhez mérten minden-
képpen büszkén tekinthe-
tünk vissza. Igaz, a tolmácsi-
akat nem a szomszéd kertje
érdekli, hanem saját lakókör-
nyezete. Joggal gondoljuk
úgy, hogy az itteni polgárok
nagy része is örömmel nyug-
tázza a település fejl´́odését.

Minderr´́ol az el´́ottünk álló
választás alkalmával is véle-
ményt mondhatnak. A régi
képvisel´́ok és polgármester
eddigi munkájukkal, az új je-
löltek igéreteikkel igyezke-
nek megnyerni Önöket. A
döntés az Önök kezében
van. Minél többen éljenek e
leghet´́oséggel, és szazavaz-
zanak tapasztalataik és leg-
jobb belátásuk szerint.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Választási információk
2014. október 12. helyi önkormányzati képvisel´́ok 

és polgármesterek választása

A helyi választási bizottság a
bejelentett és nyilvántartás-
ba vett polgármester-jelöl-
tek sorrendjét kisorsolta, és
a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapította
meg: 

1. Hajnis Ferenc

2. Drajkó István

A helyi választási bizott-
ság a bejelentett és nyilván-
tartásba vett egyéni listás
képvisel´́ojelöltek sorrend-
jét kisorsolta, és a sorsolás
eredményét az alábbiak sze-
rint állapította meg: 

1. Dósa Istvánné
2. Gyenizse György
3. Hajnis Károly
4. Dudás Gergely
5. Vorák Lajos
6. Hámori Imréné
7. Csehek József
8.  Dudásné Rudnai 

Krisztina
Ferikné Dinkó Renáta visz-

szalépett/visszavonva

További infromációk,  hirdet-
mények, eredmények a
www.valasztas.hu, illetve a
helyi vonatkozású közlemé-
nyek a www.tolmacs.hu  we-
boldalon.

Helyi  Választási Iroda

“Itt az id´́o”

Lassan lejár a választott önkormányzati képvisel´́ok man-
dátuma. Októberben a választópolgárok felülvizsgálják a
választottakkal voksaik által kötött kontraktust. 

A tisztségvisel´́ok gyakran kapnak negatív kritikát, sok-
szor joggal és még többször hiányos információkra ala-
pozva. Itt az id´́o tehát, hogy megköszönjem a munkájukat
és kitartásukat.

Kivánok jó egészséget és sok sikert.

Tisztelt Tolmácsi Lakosok!

Gyenizse György tolmácsi lakos független képvisel´́o-je-
löltként indulok a 2014 október 12-én tartandó Önkor-
mányzati Választáson.

Nyugdíjas vagyok, van szabadid´́om, amit felajánlok
Tolmács község lakóinak szolgálatára.

Célom: az emberek ügyes-bajos gondjainak, azok
megoldásának segítése. Képviselem a lakótársakat min-
den olyan ügyben, ami eredméynezi a biztonságot, nyu-
godt életet, jó közérzetet. Csak együtt DEMOKRATIKUS
keretek között, az Önök ötleteivel, véleményük képvisele-
tét vállalom.

Tolmács, 2014.09.10.
Tisztelettel:

Meghívó 
lakossági fórumra

Tisztelettel meghívjuk a vá-
lasztópolgárokat, és minden
érdekl´́od´́ot 2014. október 6-
án 18:00 órakor a sportcsar-
nokban tartandó lakossági
fórumra.

Téma: - Beszámoló Tol-
mács elmúlt négy, illetve
nyolc évér´́ol.

Nyílt vitára hívjuk Tol-
mács jöv´́ojér´́ol a polgármes-
ter jelöltet és a képvisel´́o je-
lölteket. Tisztelettel várjuk, 
– Drajkó István polgármes-

ter-jelöltet
– Dósa Istvánné képvisel´́o-

jelöltet

– Gyenizse György képvise-
l ´́o-jelöltet

– Hajnis Károly képvisel´́o-
jelöltet

– Vorák Lajos képvisel´́o-je-
löltet

Tolmács 2014-09-18 
Hajnis Ferenc polgármester

polgármester-jelölt
Dudás Gergely alpolgármester

képvisel´́o-jelölt
Hámori Imréné képvisel´́o

képvisel´́o-jelölt
Dudásné Rudnai Krisztina
képvisel´́o képvisel´́o-jelölt
Csehek József képvisel´́o

képvisel´́o-jelölt

Bemutatkozó
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!
Nevem Drajkó István, Tol-
mácsi Polgármester jelölt.

Hosszú ideje Tolmácson la-
kom a Családommal, Én itt
is születtem.

Feleségemmel három
gyermeket nevelünk, de az
egyik már “kirepült a családi
fészekb´́ol”.

Er´́oteljes lakossági bizta-
tásra kívánok indulni az Ön-
kormányzati választáson,
független, tiszteletdíjas pol-
gármesterként.

Alapvet´́o célom a Lakos-
ság minden napi megélheté-
sének, a lét biztonságnak és
a hétköznapi nyugalomnak a
megteremtése. 

Lakóhelyünk a jelenlegi
helyzetben igen csak meg-
osztott, mivel sokan úgy
gondolják, hogy a mostani
Vezetés nem a 

Lakosság érdekeit tartja
szem el´́ott, hanem saját cél-

jaik eléréséhez használja fel
a falu lakóit.

Ezen változtatni kell! 
Megválasztásom esetén

a céljaim:
– Minél több ember számá-

ra munkalehet´́oséget biz-
tosítani, a megélhetéshez
legyen anyagi háttér.

– A közlekedés jobb meg-
szervezése.

– A beiskolázási támogatás
rendszeresítése.

– A szemétszállítási díj mér-
séklése önkormányzati
hozzájárulást biztosítani a
Lakosságnak.

Miért Nálunk a legdrágább a
szemétszállítás?
– A vízelvezet´́o árkok, jár-

dák, utak rendbetétele.
– Az óvoda-iskola jobb ellá-

tása, ne a Szül´́oknek kell-
jen venni a fogkrémet, pa-
pír zsebkend´́ot, stb..

– Az Id´́osek-rászorultak élet
körülményeinek jobbá té-
tele, az ebéd ingyenes ki-
hordása.

– A rétsági - Rendel´́o inté-
zetbe való eljutásuk bizto-
sítása a falubusszal.

Tehát sok-sok probléma vár
megoldásra. 

Hitvallásom a nyilvános-
ság, a Lakosok véleményez-
tetése. Én nem önhatalmú-
lag, hanem Önökkel együtt
kívánom a falut vezetni.

Kérem Önöket, hogy tisz-
teljenek meg bizalmukkal és
szavazatukkal a 2014. októ-
ber 12.-ei választáson.

Tisztelettel Drajkó István

2014. szeptember Tolmácsi Kisbíró
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Önkormányzati hírek
Tolmács Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújt
be az óvoda- és iskolaépület
felújítására. Reméljük, hogy
nyerünk a pályázaton, és
lesz egy gyönyör´́uen felújí-
tott intézményünk.

Önkormányzatunk a kö-
zeljöv´́oben még egy pályá-

zatot nyújt majd be a közvilá-
gítás korszer´́usítése érdeké-
ben. 

Amennyiben megkapjuk
a  megpályázott  támoga-
tást, és megvalósul a beru-
házás jelent´́os mértékben
csökken majd a közvilágítás
kiadása.

Meghívó

Szeretettel meghívunk mindenkit a SZÜRETI FELVONU-
LÁSRA és BÁLRA, amit október 4-én rendezünk.

Mint minden évben a bál bevétele a tolmácsi óvodások
és iskolások javára lesz felajánlva! Zenél: Csabuda Péter
és zenekara.

Nyugdíjas Klub hírei
Köszöntöm tagjainkat és olvasó-
inkat!

Az idén is kis kiállítást rendez-
tünk az ügyes kez´́u asszonyaink
által készített húsvéti kézimun-
kákból. Az ötletes horgolt nyulak,
tyúkok, tojások és más figurák
tetszést arattak a gyerekek és a
feln´́ottek körében is.

A RAM Colosseumban az Ex-
peridance “Szenvedélyem Velen-
ce” cím´́u el´́oadását láthattuk 27 ta-
gunkkal.

40 f´́ovel Cegléd termál fürd´́ojét
kerestük fel. Szívesen jöttek ve-
lünk az unokák is. Szép id´́oben,
vidám hangulatban, az unokák
társaságában sütöttünk szalon-
nákat az ovikertben.

Hagyomány´́orz´́o Népdalkö-
rünk a Diósjen´́o Falunapon fellé-
pésre kapott meghívót, amit el is

fogadtunk!
Templomunk tatarozás utáni

nagytakarításban örömömre több
tagunk is részt vett. Voltak, akik
pogácsával, sütivel kedvesked-
tek a szorgos brigádnak. Megkö-
szönöm minden segít´́otagunk
munkáját! Büszkék vagyunk a
megújult, szép templomunkra!

Augusztus 31-én 21 tagunk-
kal indultunk Hajdúszoboszlóra,
ahol napi 3-4 kezelés, pihenés,
vidámság várt ránk! Általában
mindenki meg volt elégedve az
ellátással, kezelésekkel. 6-án ha-
zafelé úton már a jöv´́o évi utat
fontolgatták tagjaink!

Csilik Erzsi versével kívánok
egészségben eltöltött szép,
hosszú ´́oszt!

Dávid Imréné
Nyugdíjasklub vezet´́o

Csillik Erzsébet: ´́Osz

H´́uvös hajnalok, ködbe bujt völgyek
Rozsdás levelek hullanak alá
Sok-sok színben az erd´́o fái,
A természet végzi feladatát.

A virág s az élet is elhullik egyszer
Átéltél sok jót, de rosszat is nem egyszer.
Ha szívedben mindig gy´́ozött a jobb
Ez volt jutalmad, ha nem volt jobb.

A tenger vize kiönt, ha jön a dagály
S vele a remény is, ha újra lesz apály.
Szeretet, gy´́ulölet egymást kergeti.
Kilesz a gy´́oztes? Hát segíts neki!

Két ember jóban-rosszban, ha kitart,
Együtt átvészel minden vihart.
Egymás kezét fogva, ha könnyekkel is,
Marad a szeretet a síron túl is.

A négy évszak egymást követi, 
Kézen fogva az ember is ezt teszi.
Ha jön az ´́osz, nyújtsd ki kezed,
Mert valaki biztos, hogy Téged is szeret.

Baba börze
Október 25-én szombaton 9 órától megrendezésre kerül
a Közösségi Házban egy BabaBörze, amire mindenki
elhozhatja a már nem használatos, kin´́ott, megunt gyer-
mekruháit és játékait, amit kedvez´́o áron továbbadhat
más gyermeknek, szül´́onek.  Helydíj nincs! Jelentkezni,
érdekl´́odni lehet:  06 35/550-151, dinkoorsi@gmail.com

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós címkék, karton-
dobozok, matricák  készítését. 

Egy- és többszínnyomás, 
stancolás, ritzelés.

Gyors, pontos, megbízható, 
min´́oségi munkavégzés, 

korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683

Tolmácsi Kisbíró 2014. szeptember

3



Egy sikeres kezdeményezés
Június els´́o vasárnapján
volt a tolmácsi óvódások
javára szervezett jóté-
konysági zsibvásár. Err´́ol
beszélgettünk Jakus Szil-
viával, a vásár egyik f´́o-
szervez´́ojével.

– Z.Zs.: Miért szerveztétek
az eseményt?

– J. Sz.: A kislányom tavaly
szeptemberben kezdte az
ovit, és menet közben gyor-
san kiderült, hogy aranyos,
de finoman fogalmazva is
szerény költségvetés´́u az
óvoda, nincs valami sok
pénz az úgynevezett “ext-
rákra”. Sokat gondolkodtam,
hogy valamit kéne tenni ez
ellen. Aztán az els´́o szül´́oi
értekezlet alkalmával meg-
választottak szül´́oi munka-
közösségi tagnak. Kicsit dö-
cög´́osen indult a dolog, de
aztán kezdtem belejönni. Én
az a típus vagyok, aki folyton
agyal, hogy mit kellene csi-
nálni.
– Z. Zs.:Honnan jött az öt-
let?
– J. SZ.:Sokat törtem a fe-
jem, hogy mi lehet olyan
esemény, ami bevételt hoz,
megmozgatja az óvodai kö-
zösséget, és mikor a fantázi-
ám már egyre szárnyalt, ak-
kor arra jutottam, hogy akár
az egész falut is be lehetne
vonni. Aztán beugrott, hogy
egy zsibvásár minden szem-
pontból éppen megfelel´́o
lenne. Mostanában ez egyre
elterjedtebb, egyre divato-
sabb dolog, ami szerintem
nagyon jó dolog. 
– Z. Zs.: Mi volt a motivá-
ció?
– J. Sz.: Általánosságban
véve az, hogy plusz pénzhez
jusson az óvoda, pontosab-
ban a gyerekek. Olyan dol-
gokra tudjunk pénzt fordíta-
ni, amire adott esetben nem
feltétlenül lenne lehet´́oség.
Olyanokra gondolok, mint
például kirándulás, színház-
látogatás, új könyvek, új
hangszerek, olyasmik, ami a
gyerekek hasznára válik,

amib´́ol tanulhatnak, fejl´́od-
hetnek, és amit ´́ok maguk
kezükbe véve használni tud-
nak. Számtalan dologra le-
hetne a pénzt felhasználni.
Személyes motivációm pe-
dig - ezeken túl - az volt,
hogy valami jót tegyünk, va-
lami igazán jó dolog történ-
jen. 

Sokszor az emberek haj-
lamosak mérgel´́odni a dol-
gokon, hogy mi miért van
úgy, ahogy, és milyen rossz
ez, meg az. De az a helyzet,
hogy ha tenni kellene vala-
mit, hogy a dolgok jobbá vál-
janak, akkor már sokkal ke-
vesebben tesznek érte. Saj-
nos, ezt tapasztalataim is
alátámasztják. 

Ez a rendezvény is sok
csalódást hozott magával,
de szerencsére, nem csak
negatív csalódást, hanem
pozitívokat is, s´́ot! A vég-
eredmény egészen szép lett.
Mind emberileg, mind anya-
gilag. 
– Z. Zs.:Milyen volt a hoz-
záállás? 
– J. Sz.: Eleinte nem volt
mindenki túl lelkes, igazából
kicsit el is voltam keseredve.
Azoktól az emberekt´́ol, akik-
t´́ol arra számítottam, hogy
majd jelentkeznek segítsé-
gükkel - mert hiszen ez kö-
zös érdekünk -, ez nem tör-
tént meg. 

Persze ezt nem lehet, és
nem is akarom általánosíta-
ni, mert nem mindenkire igaz
ez sem. Viszont nagyon
meglep´́o, és nagyon pozitív
tapasztalat volt az, hogy so-
kan, s´́ot a legtöbben olyanok
is felajánlották segítségüket,
akiknek tulajdonképpen
nincs úgymond közük az
óvodához. A végeredmény
pedig egészen fantasztikus
lett. Az utolsó pillanatig ér-
keztek még adományok a
vásárra, és jöttek szép
számmal a sütemények is a
süti vásárra. Szóval a végé-
re a kezdeti elkeseredése-
met felváltotta az öröm, és a
hála, és hogy megcáfolták

rossz érzéseimet a Jó Em-
berek. 
– Z. Zs. Honnan jött össze
mindaz, amit a vásáron
árultatok?
– J. Sz.: A szül´́oket megkér-
tük, hogy nézzenek szét ott-
honukban, hogy mi az, amit
már nem használnak, de
még jó állapotú, használható
holmi, amit´́ol jó szívvel meg-
válnának, és jótékony cél ér-
dekében felajánlanak el-
adásra. Ezt a kört egyre b´́o-
vítettük, és végül nem csak a
szül´́okt´́ol, hanem nagyszü-
l´́okt´́ol, s´́ot, falun kívülr´́ol, ba-
rátoktól, még vadidegenek-
t´́ol is jöttek ajánlások szép
számmal. 
– Z. Zs.:Mi volt a program?
– J. Sz.: Els´́osorban volt ma-
ga a vásár, melyen f´́oleg
használt holmikat, játékokat,
ruhákat, cip´́oket, könyveket,
használati- és dísztárgyakat
árultunk. Süti vásárt is szer-
veztünk, melyre a szül´́ok sü-
tötték a süteményeket. A süti
vásárnak egyébként nagyon
nagy sikere volt, utolsó mor-
zsáig elfogyott minden. Volt
babgulyás, amit az egyik
apuka f´́ozött, ez becsü-
letkasszás volt, mindenki
annyit ajánlott az ételért,
amennyit gondolt. A gyere-
keknek volt ugrálóvár, min-
denféle izgalmas népi játék,
színházi el´́oadás, arcfestés
- és gondolva a feln´́ottekre -
két koncertet is elhoztunk a
rendezvényre. Itt volt a gye-
rekek néptánctanára, Simon
Katalin, akivel nyitásként
táncoltak a gyerekek, majd
Kati néni és egyik tanítványa
is énekelt nekünk. Fellépett
még a The Harry Potters ze-
nekar, és a Van Móka! zene-
kar. 

Terveztünk még vetélke-
d´́oket, és kézm´́uves foglal-
kozásokat, de annyira nagy
sikere volt az egyéb dolgok-
nak, hogy ezekre végül nem
is volt szükség. Ezt abszolút
sikernek veszem. Egyéb-
ként, mivel az egész rendez-
vény a jótékonyság jegyé-

ben zajlott, minden fellép´́o,
és zenekar teljesen ingyen,
vagy pedig extra kedvez-
ménnyel vállalta a fellépést!
Nem kis dolog ez! 
– Z. Zs.: Kik támogatták a
rendezvényt? Kik voltak a
segít´́ok?
– J. Sz.: Legels´́onek ovis
anyuka társamat - aki szin-
tén szül´́oi munka közösségis
-, Bíró Esztert említeném
meg, akivel együtt szervez-
tük a rendezvényt, és a férje-
inket, akik szintén sokat dol-
goztak érte, támogattak, bíz-
tattak minket. 

Tolmács Község Önkor-
mányzata sokban hozzájá-
rult a rendezvényhez, min-
denben támogatták ezt a
kezdeményezést, lehet´́ové
tették, hogy az ugrálóvár, és
az a rengeteg játék itt lehes-
sen a gyerekeknek. Hajnis
Ferenc Polgármester Úr so-
kat segített, nyitott volt min-
den ötletünkre, és rendelke-
zésünkre bocsájtotta az esz-
közöket, amikre szükségünk
volt. Anyagilag is sokan tá-
mogattak bennünket, mert
hiszen egy ilyen rendez-
vényt megszervezni pénzbe
kerül. Kaptunk anyagi támo-
gatást a Tolmács Kultúrájá-
ért és Sportjáért Közalapít-
ványtól, a Börzsöny Kontakt
KFT-t´́ol, és még egy nagy-
szül´́ot´́ol is kaptunk pénzt a
költségekre. Továbbá a rét-
sági Krumpli és Dinnye zöld-
ségesnél kedvezményesen
vásárolhattunk. Köszönettel
tartozunk Nekik a segítségü-
kért!

Ezen kívül még ott van-
nak azok, akik egyéb módo-
kon segítették munkánkat,
és hatalmas köszönet jár
Nekik ezért: 

Makkai Máté, Kövesdi
Klára, Dávid Brigitta, Hajnis
Viktória, akik a szerezésben
segítségünkre voltak, az
Óvó nénik és a Dadus, akik
a vásárban árultak, Fogarasi
Mónika és férje Fogarasi
Zoltán, akik a maratoni arc-
festést csinálták a gyerekek-
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nek. Csehek József, aki
szállításban, pakolásban se-
gítségünkre volt, és Bubori
István, aki a hangosításban
segített. Makkai Máté és ba-
rátai, akik a helyszín beren-
dezésében segítségünkre
voltak, Drajkó Ferenc, aki a
f´́ozéshez a katlant kölcsö-
nözte.

Köszönet még mindenki-
nek, aki sütivel, vagy árulni
valóval hozzájárult a vásár
sikeréhez. 

Turcsányiné Csáthy Mó-
nika, Dinkó Orsolya, Fogara-
si Mónika, Ági óvó, Dávid
Brigitta, Kövesdi Klára, 

Makkai Ildikó, Hajnis Vik-
tória, D. Kádár Viktória, Bá-
lintné Dezs´́o Krisztina, Dávid
Gyöngyi, Belovai Mária, Var-
ga Zsanett, Czáder Mária,
Saliga Nikolett, T´́osérné De-
zs´́o Adrienn, az iskolások és
a Tanító nénik, a rétsági pa-
pírbolt, Póth Szilvia, Bencsis
Zsófia, Veress Mária, Szetei
László , Tamás Ildikó, a fér-
jem édesanyja Váradi Zsu-
zsa és az ´́O barátn´́oi, és az
én édesapám. ´́Oszintén re-
mélem, hogy nem maradt kis
senki, mert szerencsére elég
hosszú lett a névsor. 
– Z. Zs.: Az anyagiakon túl
mi  volt a hozadéka? 
– J. Sz.: Azt hiszem az, hogy
egy nagyon jól sikerült nap-
ról beszélünk. Sokan eljöt-
tek, sokan támogattak, és én
megnyugodhattam, hogy
nem volt felesleges mindez.

Szép összeg gy´́ult össze,
amit igazán jó célra fogunk
fordítani. Rengeteg boldog
gyermek arcot láttam aznap
délután, s´́ot, rengeteg elége-
dett feln´́ott arcot is, ami miatt
már önmagában ugyancsak
megérte.
– Z. Zs.: Lesz még hasonló
ilyen rendezvény a közel-
jöv´́oben?
– J. Sz.: Nagyon sokan még
aznap, a zsibvásáron odajöt-
tek hozzám, hogy elmond-
ják, mennyire jól érzik magu-
kat, és hogy milyen remek
programot hoztunk össze. 

Sokan még napokon ke-
resztül megállítottak az utcán,
írtak nekem levelet, üzenetet,
hogy elmondják ugyaneze-
ket, és megköszönjék. Nos,
én köszönöm meg mindenki-
nek, aki ott volt, és már csak
a puszta jelenlétükkel támo-
gatták a vásárt. Sok minde-
nért hálás vagyok ezzel a
nappal kapcsolatban, de a
leginkább azért, hogy együtt
lehettünk, és hogy jó volt
együtt lenni. Szóval azt hi-
szem, lesz folytatás. 

A tervem az, hogy ebb´́ol
hagyományt teremtünk, és
tovább visszük évr´́ol-évre.
Úgy tekintek erre az ese-
ményre, mint kis dédelgetett
álmomra, szóval ápolni fo-
gom, ha hagyomány válik
bel´́ole. Ha lesz rá igény, ak-
kor mindenképp.

Zsolnyánszki Zsolt
Jakus Szilvia

A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda életér´́ol
Augusztus 1-én nyitotta
meg “kapuit” a szokásos
nyári zárás után a Tolmá-
csi Kisbagoly Óvoda.

Kisebb átalakulásokon
ment/megy át az ovi, mert
augusztus 1-t´́ol önálló intéz-
mény lett, levált a Bánki Tör-
pe Óvodától.

Személyi változások is
történtek ennek kapcsán.
Egyrészt Ági néni nyugdíjba
ment, másrészt az önálló in-
tézmény megbízott vezet´́ot
is kapott Kiss Zsófia szemé-
lyében. Így most reggelente
a már jól ismert, szeretett
Bea óvó néni és Magdi da-

duska mellett Zsófi néni is
szeretettel várja az Óvodába
érkez´́o kisgyermekeket.

Az augusztusi id´́oszak
leginkább az ismerkedéssel
telt. A gyermeklétszám a hó
elején még csak 7, majd a hó
végén már 12 körül alakult.
Szeptember 1-t´́ol pedig 22
gyermeket várnak az óvó
nénik.

A Csoportszoba is picit
átváltozott, átrendez´́odött:
tágasabb, világosabb lett. A
gyermekekkel közösen dí-
szítjük, csinosítjuk napról
napra az ablakokat, faliújsá-
gokat, termeket, hogy minél

barátságosabb környezet fo-
gadja az óvodába érkez´́oket.

Vége van a nyári id´́o-
szaknak, s ezzel a 2013/
2014-es nevelési év is lezá-
rul. Augusztus 28-án nevelé-
si értekezletet tartottunk,
melynek során a polgármes-
ter úrral s az SZMK képvise-
l´́ojével: Jakus Szilviával kö-
zösen tárgyaltunk. Elindítot-
tuk a következ´́o nevelési év
legsürg´́osebb feladatait: 
– ágyakat szeretnénk még

a gyerekeknek(jelenleg
csak 10 új ágy van, a többi
régi) vásárolni.

– a takarókat szeretnénk le-

cserélni, mert a régiek ki-
csik (alig érik be a gyer-
mekeket, f´́oleg a nagy-
csoportosokat), elny´́uttek,
vékonyak

– s függönyöket, terít´́oket
szeretnénk

Szeptember 1-ével megkez-
d´́odött a 2014/2015-ös tanév.
Öt gyermek búcsúzott az óvo-
dából, s kezdte meg az els´́o
osztályt. Az óvó nénik pedig
22 gyermeket várnak Szep-
tember 1-jét´́ol a Tolmácsi Kis-
bagoly Óvodába.

Kiss Zsófia
vezet´́o óvón´́o 

Tolmács megújult arca
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Falunapunkról
Az idei évben megrende-
zésre került az Ifjúsági-és
Falunap is. 

Szombaton, a fiatalok
napján ügyességi vetélke-
d´́okkel, röplabdával, n´́oi foci-
val, kézm´́uves szakkörrel
tölthették napjukat a futball-
pályára látogatók. Az önkor-
mányzat idén is finanszíroz-
ta a vízi focit erre az alkalom-
ra, hogy még jobban teljen el
a nap.  Este a Van Móka ze-
nekar adott koncertet a
nagyszínpadon, majd Dj
Sylvester állt a kever´́opult
mögé a sportcsarnokban a
diszkó ideje alatt. Minden
résztvev´́o elégedetten,
örömmel nyugtázta ezt a na-
pot és a programokat.

Vasárnap reggel a Szent
L´́orinc napi búcsúval egybe-
kötött templomszentelésen
Dr. Varga Lajos segéd püs-
pök celebrált. Vendégként
Kis Miklós Zsolt vidékfejlesz-
tési államtitkár, Balla Mihály
országgy´́ulési képvisel´́o,
Tarnai Imre kanonok és Ko-
vács György káplán is részt
vett.

 A délutáni programokon
rengeteg látogatót fogadhat-

tunk, amit ezúttal is köszö-
nünk.

A rendezvényt Hajnis Fe-
renc polgármester nyitotta
köszönt´́ojével. Csíkfitód,
testvértelepülésünk polgár-
mestere egy gyönyör´́u, kéz-
zel készített vázát ajándéko-
zott falunknak köszönetét,
és barátságát kifejezve. Ez a
váza a mindenkori polgár-
mester irodáját díszíti önkor-
mányzatunk épületében.

Közben Dudás József
gyönyör´́u fényképeib´́ol egy
cseppnyi válogatást tekint-
hettek meg a plébánia kiállí-
tótermében.

A színpadi programokat
Oszvald Marika és Virág Jó-
zsef operett válogatása nyi-
totta, ami elsöpr´́o sikert ara-
tott a néz´́oknél. A m´́uvészn´́o
kacér tánclépéseivel és ci-
gánykerék vetésével leny´́u-
gözte a nagyérdem´́ut. 

A m´́usort a Tolmácsi Nép-
dalkör folytatta szép helyi
népdalokkal, ´́oket a Diósje-
n´́oi K´́oszirt Néptánc Együt-
tes követte, akik mutatós
táncot jártak.

Az Acsai Tangóharmoni-
kások fülbemászó dallamo-

kat játszottak, akik fiatal ko-
ruk ellenére profi szinten ke-
zelik ezt a bonyolult hang-
szert.

´́Oket a Tolmácsi Néptánc
Együttes táncolta le a szín-
padról, majd a Csíkmind-
szenti Néptánc Együttes járt
csodás hargitai táncokat.
Gyönyör´́u népviseletekben
pompáztak a színpadon, a
rengeteg táncot nem sajnál-
va a közönségt´́ol.

A gyermekek örömére a
Réparetekmogyoró Duó szó-
rakoztató programja követ-
kezett, minden gyermeket
táncra, játékra hívogatva.

Este már az Escargoz
Music Group, Simon Katalin
együttese fogadta a közön-
séget. Közben a vacsora is
elkészült, amit mindenki jó
étvággyal fogyasztott.

A színpadi m´́usorokat a
Cimbaliband koncertje zárta,
akik feldolgozások mellett
többet  a saját dalaikból is
el´́oadtak, olykor igen nagy
kihívások közepette. 

A napot pedig egy gyö-
nyör´́u, hosszú, felejthetetlen
t´́uzijáték zárta a sportpálya
felett.
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Történések iskolánk életéb´́ol
2013-2014-es tanév II. félév

A második félévet nagy lendü-
lettel kezdtük, hisz mindössze
két hetünk volt a tanulók félévi
munkájának értékelésére. Ta-
nulóink teljesítették a félév kö-
vetelményeit. Következetes
munkánk eredményeként
mindenki örülhetett a jó ered-
ménynek. Az iskola tanul-
mányi átlaga 4,2 lett.

Ebben az évben sem ma-
radt el az ásványbemutató,
melyet gyermekeink érdekl´́o-
déssel vártak. A legjobban
tetsz´́o ásványokat megvásá-
rolhatták.

Iskolai rendezvényeink
egyik legjobban várt prog-
ramja a farsangi bál, melyre
látványos, ötletes jelmezek-
be bújva jelentek meg tanu-
lóink. A felvonulást követ´́oen
kedvükre falatozhattak a
szül´́ok finom süteményeib´́ol.
A vidám délutánon volt pár-
nafoglaló, lufi fújó,  sütemé-
nyev´́o, és még sok érdekes
verseny, melyen a gyerekek
kipróbálhatták ügyességü-
ket, kitartásukat.

Március 15-re ünnepi dísz-
be öltöztettük iskolánkat és
színvonalas m´́usorral készül-
tünk a falusi ünnepségre.

Még ebben a hónapban a
Pöttöm Panna c. balettel´́oa-
dást is megtekintettük a rét-
sági M´́uvel´́odési Házban.

Áprilisban, a tavaszi szüne-
tet megel´́oz´́oen került sor hús-
vétváró napunkra. A délel´́ottöt
a Közösségi házban kézm´́u-
veskedéssel töltöttük, majd az
iskolába visszatérve lázas to-
jáskeresésbe kezdtünk.

A hónap második felében
a Közösségi ház szervezé-
sében egy érdekes, tartal-

mas író- olvasó találkozó ré-
szesei lehettünk. Telegdi Ág-
nes mutatta be állatokról
szóló könyvét, melyekb´́ol
mintapéldányokat is kap-
tunk.

Április 25-én újra megren-
dezésre került a rétsági isko-
la jótékonysági bálja, mely-
nek m´́usorában gyermekeink
is sikeresen szerepeltek.

A szül´́ok kérésének ele-
get téve az idén is megszer-
veztük az úszásoktatást.
Minden úszni tanuló gyerek
támogatásban részesült,
melynek jelent´́os részét a
szüreti bál bevétele biztosí-
totta. Az utazást járatos
busszal, valamint az önkor-
mányzati kisbusszal oldottuk
meg. Köszönet érte, hisz
minden alkalommal térítés
nélkül rendelkezésünkre állt.
Mindenki látványosan sokat
fejl´́odött, volt aki megbarát-
kozott a vízzel, a nagyobbak
már a különböz´́o úszásne-
mek megtanulásával gazda-
gították úszótudományukat. 

Május 23-án a szokásostól
eltér´́o “Madarak és fák napját”
tartottunk. Az Ipoly Erd´́o Zrt.
által szervezett “Dalol a Nasz-
ály” programon vettünk részt a
Gyadai tanösvényen. Lelke-
sen tanultunk madarakról,
más állatokról szóló dalokat,
melyekb´́ol egy kis csokrot
összeállítva adtunk el´́o az er-
dei színpadon. A belép´́ok és
az utazás árát a szüreti bál
bevételéb´́ol finanszíroztuk.

Az iskolai mindennapokat
színesítette az udvarra érke-
z´́o t´́uzoltóautó. M´́uködésér´́ol,
berendezéseir´́ol érdekes el-
´́oadást tartott egy t´́uzoltó

apuka. A gyerekek örömmel
ültek be egy próbaútra.

Iskolánk következ´́o, ha-
gyományosan megtartott ün-
nepsége az Édesanyák kö-
szöntése volt.

Szeretetteljes, családias
környezetben szívhez szóló
versekkel, dalokkal köszön-
töttük az ünnepelteket. Min-
den gyermek saját készítés´́u
ajándékkal is kedveskedett a
számára legfontosabbnak, a
nélkülözhetetlen édesanyá-
nak, nagymamának.

S természetesen nem
maradhattak el a gyermek-
napi programok sem, mely-
nek keretében kis kirándu-
lásra, játékos vetélked´́ore,
és közös társasjátékozásra
is szakítottunk id´́ot. A célunk,
hogy minden gyermek élvez-
ze ezt a napot, maradéktala-
nul megvalósult.

Ugyancsak élvezhették
tanulóink azokat a színházi
el´́oadásokat, melynek meg-
tekintésére Vácra majd Rét-
ságra utaztunk,melynek költ-
ségei egy részét szintén a
szüreti bál bevételéb´́ol tud-
tuk támogatni. Hasonlóan él-
ményekben gazdag el´́oadás
volt “Kávészünet” együttes
megzenésített verseket be-
mutató kis interaktív m´́usora.
Örömünkre szolgált, hogy
ezt helyben, a Közösségi
házban nézhettük meg. Kö-
szönet a szervezésért.

Az ünnepélyekre és a kü-
lönböz´́o rendezvényekre va-
ló felkészülés  mellett szakí-
tottunk id´́ot a tehetséges ta-
nulók versenyeztetésére is.
Tantárgyi versenyekre vala-
mint vers és prózamondó
versenyekre, rajzversenyek-

re neveztük be ´́oket. 
– Év elejét´́ol két harmadiko-

sunk Gazsó Kamilla ma-
tematikából, 73-ból 45
ponttal,  valamint Deli
Boglárka természetisme-
retb´́ol, 129-b´́ol 113 ponttal
végzett a levelez´́os Szi-
várvány versenyen. Fel-
készít´́o tanító nénijük Ani-
kó néni volt.

– Egy negyedikesünk Végh
Lilla vállalta a Szivárvá-
nyos levelez´́os versenyfe-
ladatokat, mindhárom tan-
tárgyból, matematikából,
84-b´́ol 77 ponttal, nyelv-
tanból, 133-ból 132 ponttal,
természetismeretb´́ol, 137-
b´́ol 127,5 ponttal. Vállalták
a feladatok rendszeres
megoldását, beküldését. 

– Egy fiú Varga Balázs csak
természetismeret-b´́ol, ´́o
azonban 137-b´́ol 130
ponttal bejutott az Orszá-
gos Dönt´́ore, ahol 65 ver-
senyz´́o közül 23. helye-
zést ért el.  Az is nagy
eredmény, hogy negyedi-
keseink közül három jó ké-
pesség´́u tanulóval: Végh
Lilla, Tóth Boldizsár, Zsí-
ros Zsófia beneveztünk a
Szivárványos alsós komp-
lex versenyfeladatokba.
Rendszeresen megoldot-
tuk a három fordulóból álló
feladatsorokat. Nem volt
kis munka fenntartani ben-
nük az akaratot és kitar-
tást. A sok biztatás, dicsé-
ret azonban er´́ot adott
mindig a következ´́o havi
feladatsorokhoz. Dicséret
illeti ´́oket, sok kutatást, ki-
tartást igényelt ez a mun-
ka. Mindent megtettünk a
precíz, pontos munkáért,
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de nem sikerült bejutnunk
a dönt´́obe. Az eredmény
azonban szép lett: 358-ból
355 pontot értünk el.   Fel-
készít´́ojük Kaszásné Ko-
vács Gabriella.

– Február 19-én Végh Lilla
részt vett a diósjenei me-
semondó versenyen, Lá-
zár Ervin Soványító pala-
csinta c. meséjével. A me-
z´́ony szoros volt, 25 szu-
per mesemondó közül a
hetedik helyen végzett. 

– Három kislányt Miklósi
Maját 1. o., Deli Boglár-
kát 3. o., Gazsó Kamillát
3. o. beneveztük Diósje-
n´́ore, a Rajzversenyre is. 
Március 28-án a nógrád-

sápi versmondó versenyen
Tóth Boldizsár /Romhányi
József: A majom búcsúbe-
széde / 1. helyezést ért el,
amivel bejutott a Játékszín-
be. Végh Lilla / Romhányi
József: A teve fohásza / 2.
helyezést ért el. Díj nélkül jött
haza Potholeczki Balázs /
Vesztergom Andrea: Sarok-
lakó /, és Varga Balázs / Ju-
hász Magda: Hová lett az el-
len´́orz´́o? /, azonban dicséret
illeti ´́oket is szorgalmukért.
Felkészít´́ojük Kaszásné Ko-
vács Gabriella, akinek ez
úton is köszönjük kitartó,lel-
kiismeretes  munkáját. 

A tanév során is ápoltuk
jó kapcsolatunkat az óvodá-
val. Mindhárman részesei
voltunk az óvodai szül´́oi érte-
kezletnek, ahol elmondhatt-
tuk érveinket a kisiskola el-
´́onyeir´́ol, tájékoztatást adhat-
tunk a beiratkozásról, s el-
mondhattuk az iskolaérett-
ség kritériumait is. 

Örömünkre szolgál, hogy
minden iskolaérett gyermek-

et a helyi iskolánkba írattak
be szülei, mely ez esetben 5
kisiskolást jelent. A jöv´́o ta-
névben 15 a várható tanulói
létszám, számunkra ez lehe-
t´́oséget ad az egyénre sza-
bott, a tanulók fejl´́odési üte-
mét figyelembe vev´́o diffe-
renciált tanításra, tanulásra,
a tanulók szükség szerinti
megsegítésére. Ez minden-
képp nagy el´́ony a nagy lét-
számú osztályokhoz képest.

A nagycsoportosok “Isko-
lakóstoló” napon vehettek
részt az iskolánkban, ahol
magyar és matematika órán
megtapasztalhatták, hogy bi-
zony az iskolában komoly
munka folyik.

Minden évben nagy izga-
lommal várják tanulóink a ta-
nulmányi kirándulást. Vá-
lasztásunk a f´́ovárosra esett.
Délel´́ott a Városligetbe, majd
onnan a F´́ovárosi Nagycir-
kuszba látogattunk el.

Délutáni programunk a
Várban, a Nemzeti Galéria ér-
tékes kiállításának, idegenve-
zet´́ovel történ´́o megtekintése
volt. Természetesen most
sem maradhatott ki a MC.Do-
nalds, ahol mindenki egy kö-
zösen kiválasztott menüt kap-
hatott. Elfogyasztása után
csúszdázás, játék, majd haza-
indulás. Élményekkel teli szép
napot tölthettünk együtt, mely-
nek minden tanulónk részese
lehetett, hisz költségeit szin-
tén a szüreti bál bevételéb´́ol
finanszíroztuk. 

Mindezek után nagyon
vártuk a tanév végét, a bizo-
nyítványt, a megérdemelt
nyári szünid´́ot.

Ünnepélyes tanévzárón
értékeltük a tanévet, tanuló-
ink teljesítményét. Elmond-

hatjuk, hogy elégedettek va-
gyunk, melynek ékes bizo-
nyítéka a 4,4 átlag. 7 kit´́un´́o
tanuló vehette át megérde-
melt jutalmát kitartó munká-
jáért. Az is nagy eredmény,
hogy mindenki továbbléphe-
tett a következ´́o évfolyamba.

A sok oklevél, a jutalmak
és jutalomkönyvek a bizo-
nyítékai, hogy ez év során
mindannyian sokat tettünk
az eredményekért, megérte
a fáradozás.

Feladatokban és progra-
mokban gazdag, eredmé-
nyes tanévet zártunk.

Kipihenten, újult er´́ovel
készülünk az idei tanév els´́o,
számunkra is fontos rendez-
vényére, a szüreti bálra,
melynek bevételét a gyere-
kekre és az iskolánk szépíté-
sére szeretnénk fordítani.
Ezúton kérjük, lehet´́oségeik-
hez mérten támogassák ren-
dezvényünk sikerét.

Tanító nénik
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Sportegyesületi hírek nyárról
Összefoglaló

A Tolmácsi Sportegye-
sület labdarúgó csapata 12-
b´́ol a 7. helyen végzett a Nóg-
rád megyei harmadosztály
nyugati csoportjának
2013/14-es bajnokságában.
Az Egyesület a szezon után
kisebb változtatásokkal állt
neki a 2014/15-ös bajnokság-
nak, az els´́o fordulók azonban
azt mutatják, a csapat rég lá-
tott mélypontra került.

Bevezet´́o
Az ´́oszi szezont követ´́oen

tavasszal is folytatódott a csa-
pat teljesítményének hullám-
zása, melynek következtében
az utolsó fordulóig a 6. helyen
stagnált, és végül csak épp-
hogy csúszott le róla.

Ez a teljesítmény az el´́oz´́o
évekéhez képest elmaradt,
azonban nem lehetett tudni,
hogy a továbbiakban hogyan
alakul a csapat sorsa. A sze-
zont megel´́oz´́o edz´́omérk´́ozé-
seken hasonlóan vegyes tel-
jesítményt láthattunk a csa-
pattól, így a várakozások sze-
rint a szezont is hasonló for-
mában kezdhették volna, ez
azonban nem így történt.

Igazolások
Mivel a tavaszi félév sok

új igazolása a min´́oség he-
lyett els´́osorban a mennyisé-
get helyezte el´́otérbe (Sala-
vec, 2014b), ezért az ´́oszre
úgy döntött a vezet´́oség,
hogy azoktól a játékosoktól,
akik alig, vagy nem tudtak a
mérk´́ozésekre eljönni, és eb-
ben a jöv´́oben sem várható
változás, közös megegye-
zéssel megválik. Ezen kívül

Kuris Tibor, Lányi Márton és
Gláz Gábor más csapatok-
hoz igazoltak. Helyettük új
igazolásként az egykori fel-
s´́opetényi csatár, Benyuso-
vics Ervin érkezett. Sajnos
munkaügyek miatt Hajnis
Zoltán eddig alig tudott pá-
lyára lépni, valamint Drajkó
Dániel és Hargitai Konrád is
kihagyni kényszerül mecs-
cseket, Fodor Tamás, Gyu-
ricza Zsolt, Szalai Szabolcs,
és újabban Rotter Zsolt is
sérülés miatt kényszerül pi-
henni. Mindezek következté-
ben a mérk´́ozéseken a lét-
számot tekintve igen hiányo-
san tudunk kiállni.

Kevés javulást hozhat ta-
lán, hogy a szabadon igazol-
ható Berényi Pétert és Kertész
Norbertet (ismét) leigazoljuk.

Fontos megemlíteni,
hogy Gulyás György ebben
a szezonban elvállalta az
edz´́oséget, és csütörtök dél-
utánonként edzéseket is tart
a csapatnak, melyért köszö-
nettel tartozunk!

Az eddigi meccsek
Augusztus 10-e óta

játssza meccseit a csapat,
ebb´́ol az id´́oszakból három
barátságos mérk´́ozés került
megrendezésre.

2014.08.03-án Nógrád-
Tolmács 2-2-es eredmény-
nyel zárult, bár az ered-
ményt a játékvezet´́o dönté-
seinek nem egyértelm´́u volta
miatt meg lehet kérd´́ojelezni
(több lesr´́ol születetett hazai
gól miatt, mellyel a hazaiak
nyertek volna). Egy héttel
kés´́obb a másodosztályú
Borsosberényt´́ol 2-6 arányú

vereséget szenvedett Tol-
mács otthon, majd a megye
2-es játékosokat is szerepel-
tet´́o Szendehely II ellen 4-2-
es gy´́ozelmet aratott.

A bajnokság 2014.08.24-
én elkezd´́odött, a problémák
a második meccs második

félidejét´́ol jelentkeztek. A ha-
nyatlás okát még elemezni
fogjuk. Eddig négy forduló
zajlott le, a csapatnak azon-
ban - a bajnokságban egye-
düliként - még nem sikerült a
pontszerzés, amely régen
látott mélypontot jelent.

A csapat ´́oszi szezonbeli mérk´́ozései 
a már meglév´́o eredményekkel:

2014.08.24. Szátok-Tolmács 4-2 (2-0)
2014.08.31. Tolmács-Becske 1-4 (1-1)
2014.09.07. Kálló-Tolmács 3-0 (1-0)
2014.09.14. Szendehely II-Tolmács 5-3 (2-0)
2014.09.21. Tolmács-Legénd
2014.09.28. Egyházasdengeleg-Tolmács
2014.10.05. Tolmács-Erd´́okürt
2014.10.12. Nógrád-Tolmács
2014.10.19. Tolmács-Vanyarc
2014.10.26. ´́Osagárd-Tolmács
2014.11.02. Tolmács-Keszeg

Terveink
A csapat egyel´́ore els´́o-

sorban az ´́oszi szezonban
hátralév´́o meccseket tartja
szem el´́ott, de az el´́oz´́o négy
meccs tanulságai alapján
úgy t´́unik, az eddigiekhez
(Salavec, 2014c) képest ko-
molyabb problémákkal kell
szembenéznünk, melyeket
minél el´́obb el kell kezde-
nünk feltárni. Ebben a hely-
zetben sajnos jelenleg nem

várhatunk gyors el´́orelépést,
ez a következ´́o hetek felada-
ta lesz.

Salavec Péter
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