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Visszatekintés és köszöntés
Tisztelt Tolmácsiak!

Fontos id´́oszak után kö-
szöntött be karácsonyi meg-
hitt ünnepre készül´́odés, az
Advent id´́oszaka. Minden te-
lepülés életében talán a leg-
fontosabb, amikor saját pol-
gárai közül választanak ma-
guknak vezet´́oket. Olyan
személyeket, akikben meg-
bíznak, és akiknek kezébe
adják a község irányítását a
következ´́o 5 esztend´́ore. A
választás minden közösség-
ben izgalmakkal jár, hiszen
az a demokrácia alapja,
hogy akik szeretnének tenni
a községért, jelöltetik magu-
kat. Minden bizonnyal ter-
vekkel, elhatározásokkal te-
le. Ezek a szándékok akkor
is el´́oreviszik a fejl´́odést, ha
értelemszer´́uen minden je-
lölt nem juthat be. Köszönet
mindenkinek aki kiállt ebben
a nemes versenyben. (Nem
kívánnék ünneprontó lenni,
és itt nem szólnék arról,
hogy el´́ofordult nem csak ne-
mes versengés.) 

Tolmács népe döntött.
Megválasztotta polgármes-
terét és a képvisel´́o-testüle-

tet. A múltban elvégzett nem
kevés munka sikerének is
tekinthetjük, hogy teljes egé-
szében a korábbi vezetést
tüntette ki bizalmával a falu
többsége.

A karácsonyi ünnepkör
legyen mentes a politikától,
az esetleges széthúzások-
tól. Az adventi készül´́odés
mindenkit arra int, hogy lelki-
leg elmélyülten készüljön az
egyház nagy misztériumára,
Krisztus születésének nap-
jára. Elmélyüléssel, szeret´́o
készül´́odéssel, a családi ösz-
szejövetelek meghittségére,
szeretet boldogságának
megtapasztalására. Mind-
annyian vágyunk a szere-
tetre, és bízom benne, hogy
ezt ki-ki családja körében át-
éli majd. Ehhez kívánok
mindannyiuknak áldott, bé-
kés karácsonyt, és a követ-
kez´́o esztend´́ore is eredmé-
nyes, sikeres életetet. Köz-
ségünknek további fejl ´́odést,
gazdagodást és a közös cé-
lok érdekében alkotó együtt-
m´́uködést.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Tisztelt Tolmácsiak!
Az októberi választások
óta most van lehet´́oségem
megköszönni azoknak a
választó polgároknak, akik
éltek állampolgári joguk-
kal, és a lehet´́oséggel,
hogy a véleményüket kife-
jezzék és eljöttek szavaz-
ni!

Engedjék meg, hogy a
magam, és a régi-új képvise-
l´́o-testület nevében külön
megköszönjem a szava-
zatukat azoknak a választó
polgároknak, akik ránk sza-
vaztak, és úgy gondolták,
hogy jó azaz út amin járunk
és folytassuk a már megkez-

dett utat.
Köszönjük a bizalmat!

Képvisel´́o-testület nevében
Hajnis Ferenc
polgármester

A képvisel´́o-testület alakuló
ülésén, a képvisel´́o-testület
Dudás Gergely képvisel´́ot
egyhangú szavazással, al-
polgármesterré választotta.

A képvisel´́o-testület az
alakuló ülésén, Ügyrendi Bi-
zottságot hozott létre.

Ügyrendi Bizottság elnö-
ke: Dudásné Rudnai Kriszti-
na. Tagok: Hámori Imréné
Csehek József

Választási eredmények

Tolmács polgármester választás eredménye

A névjegyzékben lév´́o választópolgárok száma  611 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 364
Urnában lév´́o, bélyegz´́olenyomat nélküli szavazólapok száma  0
Urnában lév´́o, lebélyegzett szavazólapok száma  364
Polgármester 
Hajnis Ferenc Független jelölt 230 63.71%

Tolmács egyéni listás választás eredménye

A névjegyzékben lév´́o választópolgárok száma 611
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 364
Urnában lév´́o, bélyegz´́olenyomat nélküli szavazólapok száma  0
Urnában lév´́o, lebélyegzett szavazólapok száma  364
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 11
Érvényes szavazólapok száma 353 
Dudás Gergely Független jelölt 197 
Hámori Imréné Független jelölt 189 
Csehek József Független jelölt 178 
Dudásné Rudnai Krisztina Független jelölt 169 

A választás eredményes

Ismét búcsúzunk

“Volt emberek. 
Ha nincsenek is, van-
nak még. Csodák. 
Nem téve semmit,
nem akarva semmit, 
hatnak tovább." 
(Kosztolányi Dezs´́o’)

Topolcsik Ferencné Krupár
Gizella Tolmács Községi
Önkormányzat Általános
Iskola és Óvoda nyugalma-
zott igazgatón´́oje 2014. no-
vember 29-én hetvenéves
korában elhunyt.

Tolpolcsik Ferencné Gi-
zi néni 1995-t´́ol töltötte be
Tolmácson az Általános Is-
kola és Óvoda intézmény-
vezet´́oi munkakörét 2000.

december 31-ig. El´́otte a
Rétsági Általános iskolá-
ban oktatta nevelte az isko-
lás gyermekeket a magyar
irodalom és nyelvtan tudo-
mányára és szeretetére.
Diákjai ma is hálás szívvel
emlékeznek a vele töltött
iskolai órákra. Hosszú éve-
ken keresztül településünk
választási és szava-
zatszámláló bizottságának
aktív tagja volt. Nyugdíjba
vonulása után sem szakadt
meg kapcsolata az önkor-
mányzattal, mert a helyi
könyvtár vezet´́ojeként talál-
kozhattak vele az olvasást
kedvel´́ok és volt diákjai.
Valljuk: Kinek emléke a
szerettei szívében él, az
csak hiányzik, de örökké él.

Topolcsik Ferencné Gizi
nénit 2014. december 13-
án szombaton kísértük el
utolsó útjára, szül´́ofalujába
a diósjen´́oi temet´́obe, –
ahonnan már nincs vissza-
térés.

Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott!

Tolmács
 Községi Önkormányzat

Rajzverseny
Jakus Szilvi javaslatára a
Közösségi Házban megren-
deztük els´́o nagyobb szabá-
sú rajzversenyünket a tolmá-
csi ovisoknak és kisiskolá-
soknak.

A képeket a télvárásról
kellet készíteni, amit legjob-
ban várnak a téli id´́oszakban
a gyerekek.

A zs´́urit Ági és Magdi óvó
néni alkotta, akik igazságo-
san, minden gyermeknek
ítéltek ajándékot.

Az óvodások egy kis m´́u-
sorral is szórakoztatták a
megjelenteket.

Minden kicsi örömmel tá-
vozott a kapott ajánkékok-
kal.

2014. december Tolmácsi Kisbíró
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Nyugdíjas Klub hírei
Köszöntöm Tagjainkat és
az Olvasóinkat!

Az év elején meghirdetett
“Erzsébet Üdülési” pályáza-
tot megnyerve kilenc tagunk
egy hetes üdülésen vett
részt Siófokon. Jól érezték
magukat!

Szeretnénk jöv´́ore is pá-
lyázni “Erzsébet fürd´́o és
üdülési” kártyákra! Akiket ér-
dekel máris JELENTKEZ-
HETNEK!

Köszönöm azok tagjaink
segítségét, akik részt vettek a
temet´́o és park rendezésében.

Az évet búcsúztató va-
csoránkat jókedvvel, vidá-
man fogyasztottuk el a sport-
csarnokban. Megkóstolhat-
tunk tagjaink által készített fi-
nom süteményeket, mely re-
ceptek az est folyamán gaz-
dát is cseréltek.

A Nyugat Nógrád Kistér-
ségi Nyugdíjas Klubok Veze-
t´́oi nálunk a Közösségi Ház-
ban tartották év végi össze-
jövetelüket.  Fogadhattuk a
Megyei küldötteket Fekete
Lászlóné a NYOK elnöke ve-
zetésével, aki els´́o alkalom-
mal járt Tolmácson. Tetszett
nekik a fejl´́od´́o, tiszta kis fa-
lunk! Megnézték a kívül-be-
lül megszépült templomot,
amir´́ol szintén elismer´́oen
nyilatkoztak. Remélem lesz
még alkalom, hogy b´́oveb-
ben bemutassuk falunkat!?!

Szeretettel várjuk közénk
jöv´́ore is tagjainkat, és az új
belép´́oket is.

Mindenkinek Békés Bol-
dog Ünnepeket és Egész-
ségben gazdag Új Évet Kíván:

Dávid Imréné
NY.K. vezet´́o

Adventi vásár Tolmácson
“Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

  (Ady Endre)

A hónap 14. napján a falu
ismét díszbe öltözött.

A gyermekek feldíszítet-
ték a parkban árválkodó fe-
ny´́ot, hogy mindenki meg-
csodálhassa az ünnepi id´́o-
szakban. 

Templomunkból hívogató
dalok zengtek a SzeRBuSz
Zenekar el´́oadásában, me-
lyekre sokan kíváncsiak voltak.

A plébánia kiállítótermé-
ben gyönyör´́u portrékat te-

kinthetett (és még tekinthet)
meg az arra kíváncsi járó-ke-
l ´́o, melyeket Csóri Miklós ké-
szített a világ különböz´́o tájain.

Az iskolások és óvodá-
sok rengeteg kézzel készí-
tett dísszel, kisebb-nagyobb
ajándékkal készültek a vá-
sárra, amit jószerivel sikerült
is kiárusítaniuk. Termé-
szetesen a bevétel a gyer-
mekek javát szolgálja.

A vásári “forgatag” idején
forralt bort, teát és zsíros ke-
nyeret fogyaszthattak a
résztvev´́ok.

Ezúton is: Kívánunk Bé-
kés Boldog Ünnepeket, és
Sikerekben Gazban Új Évet!

D.O.
Közösségi Ház

Tolmácsi Kisbíró 2014. december
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Egy kis agrometeorológia
A Tolmács-0236/3 földbirtok agrometeorológiai tulajdonságainak vizsgálata: 

a vizsgálatokhoz szükséges mér´́ohálózat tervezése - ajánlások
Salavec Péter, ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék

Összefoglaló
A tanulmány egy konkrét

mez´́ogazdasági telep, A Tol-
mács-0236/3 hrsz. gyü-
mölcsös esetén tesz ajánlá-
sokat agrometeorológiai mé-
r´́ohálózat telepítéséhez, an-
nak pénzügyi-gazdasági vo-
natkozásai nélkül, pusztán
agrometeorológiai szakmai
szempontok alapján.

A domboldalban, domb-
tet´́ot´́ol patakpartig húzódó
birtokon lév´́o gyü-
mölcsösökben az egyes táb-
lákra jellemz´́o egyedi tulaj-
donságok vizsgálatához, a
domborzati viszonyoknak
megfelel´́oen kett´́o-három, az
adott növényre specializált
mérésekhez szükséges m´́u-
szerek telepítése javasolt a
gyümölcsösök sorai közé.
Ezen kívül a nagytérség´́u
id´́ojárási helyzet megfigyelé-
sére WMO-szabványosan
dombtet´́ore helyezett szi-
noptikus észlel´́os, a birtokon
lév´́o patakvölgybe általános
klíma-, közéjük általános ta-
lajállomás telepítése aján-
lott.

A cikk els´́o része általá-
nos elméleti háttérrel foglal-
kozik, a második rész az
egyes gyümölcsök biológiai
tulajdonságai alapján fogal-
mazza meg a konkrét ajánlá-
sokat, melyek segítséget je-
lenthetnek a kés´́obbi terve-
zéshez, hatástanulmányok-
hoz a pénzügyi vonatkozá-
sok figyelembe vétele után.

Bevezetés
Agrometeorológia célja
A mez´́ogazdaság egyik

célja a kultúrnövények ter-
méshozamának javítása. Az
agrometeorológia a meteo-
rológiának a mez´́ogazdaság
céljait szolgáló ága.

Mivel az id´́ojárás hat a
növények életére, szüksé-
ges a növények életjelensé-
gei mellett az id´́ojárás megfi-

gyelése is, méghozzá a ket-
t´́o közötti összefüggések
meghatározása, valamint
azok statisztikai elemzése,
és lehet´́oleg el´́orejelzések
készítése céljából. Fontos a
természeti er´́oforrások tuda-
tos használata.

Szükséges a fordított
gondolkodás is: adott helyen
a klímának megfelel´́oen kell
gazdálkodni ahhoz, hogy mi-
nél kevesebb kár keletkez-
hessen az id´́ojárási hatások
következtében. A hely id´́ojá-
rásának ismerete a munká-
latok szervezése, irányítása
szempontjából a közelmúlt-
tól a közeljöv´́oig, a termelés
szempontjából a teljes éves
ciklusban fontosak.

Mindezt egyszerre kell al-
kalmazni: “Az agrometeoro-
lógia tudományának célja a
lehet´́oségek szerint egzakt
módon leírni és rendszerezni
azokat a kapcsolatokat és
kölcsönhatásokat, amelyek
a leveg´́o állapota, a különbö-
z´́o légköri folyamatok, a me-
z´́ogazdasági tevékenység
és a termelés tárgyának, a
növényeknek és az állatok-
nak az állapotváltozásai, va-
lamint a termelés szervezé-
se és irányítása között fenn-
állnak” (Szász, 1988).

Védekezés és a ható té-
nyez´́ok

A természeti er´́oforrások
tudatos használata mellett
léteznek más védekezési
módszerek az id´́ojárás káros
hatásainak csökkentésére,
illetve a jótékony hatások
növelésére. Más tudo-
mányok eredményeinek fel-
használására jó példa a bio-
lógiából a nemesítés, vagy a
m´́uszaki területen a techno-
lógiák fejl´́odése. Mivel az
id´́ojárás véletlen esemény-
rendszer´́u, a programozott
védekezés lehetetlen, és
csak passzív védekezés le-

hetséges. gy a termelés nem
n´́ohet akárhova, ezért nem
lehet (nem éri meg) teljesen
kizárni az id´́ojárást, az mindig
befolyásoló tényez´́o marad.

A növények szempontjá-
ból fontos állapothatározó a
talajvíztartalom, napfénytar-
tam és az evapotranszspirá-
ció (párolgás, párologtatás,
növényi légzés). El´́obbieket
a csapadék, a h´́omérséklet,
a napfénytartam és a felh´́o-
zet, utóbbit a napfénytartam
és a légnedvesség befolyá-
solja. Stressz-hatásokat
okoz a szél, a jelenid´́o bizo-
nyos fajtái, valamint az el-
´́oz´́oeknek bizonyos széls´́o-
séges értékeinek átlépése
azonnal, vagy hosszú távon.
Közvetett hatásként az id´́o-
járás a növényi kártev´́ok
szaporodását is befolyásol-
ja.

Növények és id´́ojárás
Megfigyelend´́o elemek

általában
A csapadék esetében a

napi csapadékmennyiség,
hullás esetén az intenzitás
és a fajta, id´́oszakosan a tér-
és id´́obeli eloszlása, éves
szinten a csapadékösszeg,
és télen a csapadékfajta
megfigyelése szükséges. Az
id´́oszakok alatt a növényi fe-
nofázisok (fejl´́odési szaka-
szok) szokásos, vagy aktuá-
lis id´́oszakait értjük.

A talajállapotot vizuálisan
érdemes megfigyelni, a talaj-
vízszintet és a talajh´́omér-
sékletet az egyes növények
(beleértve a gyomokat is)
gyökérrégióiban kell mérni.
Fontosak a talajtani ismere-
tek.

A h´́omérséklet terén a
napi minimum és maximum
értékeket, tenyészid´́oszak-
ban ezek klímáját (statiszti-
káját) érdemes megfigyelni,
két méter helyett a növény
magasságához igazodva

több szinten. Fontos a talaj
menti h´́omérséklet, mindez
árnyékolt és árnyékolatlan
(radiációs) módon is.

Szükséges napi szinten a
napfénytartam, a direkt su-
gárzás és aktuálisan a felh´́o-
zet megfigyelése.

A légnedvesség tekinte-
tében a relatív páratartalom
és a harmatpont folyamatos
figyelése szükséges, illetve
az egyes id´́oszakokban
ezek statisztikája, valamint
napi és id´́oszakos szinten a
párolgás fontos.

Nem általános, de egyes
esetekben (pl. a miénkben a
gyár közelsége miatt) a leve-
g´́okémiát is érdemes mérni,
különösen az aeroszolok
koncentrációját és ülepedé-
sét, valamint azon nyom-
anyagokét, melyekre az
egyes növények érzékenyek
lehetnek.

Fontos aktuálisan a
szél(lökés)er´́osség mérése
a növény magasságában,
valamint a jelenid´́o vizuális
megfigyelése.

Mikroklíma és modellezés
Két méretskálán kell dol-

gozni: a földterület és a nö-
vényzet méretskáláján. El´́ob-
bi mérete szélesebb határok
között változhat, ezért ennek
függvényében változhat a
megfigyelés rendszere.
Utóbbi esetben a mikrofizika
kölcsönhat a növényi életje-
lenségekkel. A lényeg, hogy
a mikroskála hatása els´́odle-
ges, az ennél nagyobb ská-
lájú folyamatok egységesen
befolyásolják a birtok klímá-
ját. A mikroklíma a dombor-
zati hatásokra hozhat létre
különbségeket a birtokon
belül.

Lehet´́oség van nagyon
nagy felbontású mikromete-
orológiai modellek alkalma-
zására, beépítve azt a lehe-
t´́oséget, hogy a felhasználó

2014. december Tolmácsi Kisbíró
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képzeletben beültesse nö-
vényekkel. Ezek a modellek
adott nagytérség´́u id´́ojárás,
valamint a terep és az alkal-
mazott kultúra esetén képe-
sek az agroklimatológiát
megbecsülni. Ezek az agro-
meteorológiai és az agroklí-
mamodellek. Segítségükkel
a felhasználó következtethet
arra, hogy az adott növé-
nyek termesztése valóban
megéri-e akár gazdasági
szempontból is.

T´́ur´́oképesség, optimum
A növényeknek a környe-

zeti tényez´́okkel szemben
vannak bizonyos igényei, il-
letve t´́ur´́oképessége. Mérhe-
t´́o, hogy egy növény mikor
mennyire hatékonyan sza-
porodik (produktivitás), ami
mellesleg gyengén össze-
függ a termelékenységgel is.
El´́obbi biológiai szempontból
fontos, utóbbi els´́osorban
gazdaságilag. Bármelyikr´́ol
legyen is szó, az eredmény
az id´́ojárás, illetve a klíma
függvénye. Szerencsére az
a könnyítés fennáll, hogy na-
gyon hasonló id´́ojárás ese-
tén nagyon hasonló lesz a

produktivitás is, ezért az igé-
nyeket a klímaparaméterek
függvényében adhatjuk
meg. A klímaparaméterek
azon értékei, amely környé-
kén a produktivitás a legna-
gyobb, a növény számára
optimális klímát határozzák
meg. A t´́uréshatár az a tarto-
mány,  amely  határát  elér-
ve a produktivitás nullára
csökken (ekkor maga a nö-
vény még nem feltétlenül ká-
rosodik).

Mindezek a függések faj-
ra jellemz´́oek, és többek kö-
zött a genetika befolyásolja

biológiailag, ezért a nemesí-
tés hatékony módszer ezek
mesterséges befolyásolásá-
ra. Fontos tudni azonban,
hogy a sok egyszerre ható
körülmény közül a “legrosz-
szabb”  által megszabott
produktivitást fogjuk tapasz-
talni (Liebig-törvény, hordó
hasonlat: a víz csak addig
tölthet´́o a hordóba, amíg a
legalacsonyabb lécnél ki
nem folyik.)

A cikk folytatását a követ-
kez´́o számban tesszük köz-
zé.

Salavec Péter

A kicsik Mikulása
Idén épp Szent Miklós ünne-
pének napját tudtuk megren-
dezni a falu legkisebbjeinek
Mikulás váró rendezvényét.
Rengeteg gyermek (67-en
voltak) jelent meg, ezért a
szokás szerint Közösségi
Házban helyet kapó ünnep a
sportcsarnokba költözött. 

Az önkormányzat támo-
gatásából a Gyarmati Szín-
kör egy aranyos darabot
adott el´́o a piciknek a “Z´́ur-
manóról”, aki rosszaságai
miatt csak virgácsot kapott a

Mikulástól.
Ezután mindek kisgyer-

mek kapott egy szerény
ajándékcsomagot, amit szin-
tén az önkormányzat állt. 

A szül´́ok rengeteg süte-
ményt hoztak, hogy a kicsik
jobb hangulatba kerüljenek a
színdarab el´́otti várakozás
idejében. Köszönjük Nekik a
segítséget!

A szervezésben és díszí-
tésben részt vett szül´́oknek
is nagyon köszönjük a köz-
rem´́uködést!

Tolmácsi Kisbíró 2014. december
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Szüret
Idén október 4-én tartottuk
hagyománnyá vált szüreti
felvonulásunkat és bálunkat.
Most is- mint minden évben-
rengetegen öltötték maguk-
ra régi, szép ruhájukat és se-
gítettek öregbíteni ezt a jeles
hagyományt. A falu f´́oútján
végighaladva megcsodál-
hatta a lakosság a pompás
díszbe öltözött bírót és nejét,
lovasokat, leányokat, legé-
nyeket, és a legkisebb cse-
metéket is. 

A felvonulás után a temp-
lomunk el´́ott Tóth Ferenc
atya megáldotta az idei ter-
mést, ezt követ´́oen pedig a
Közösségi Ház udvarán
mindenki megkóstolhatta a
frissen préselt mustot.

Este az iskolások és óvo-
dások megsegítésére rende-
zett bálon sokan megjelentek,
nagyon jó hangulatban telt el
az id´́o. Rengeteg tombolanye-
remény talált gazdára, a friss
szendvicsek becsületkasszája
is megtelt lassan. Csabuda
Péter és zenekara egész este-
éjjel szépen húzta a talpalá-
valót a táncolni vágyóknak. 

Reméljük részvételükkel
jöv´́ore is támogatják a falu
gyermekeit!

Köszönjük a rengeteg se-
gítséget a pogácsa sütés-
ben, must készítésben, bál
szervezésben, és minden
másban, ami nélkül nem lett
volna ilyen szép ez a nap!

D. O. - Közösségi Ház
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Az elmúlt néhány hónap eseményei az óvodában
A 2014-15-ös nevelési év el-
s´́o jelent´́os eseménye az ok-
tóber 4-én megrendezett
Szüreti felvonulás/Jótékony-
sági bál volt. A rendezvény
el´́oestéjén az óvodás és is-
kolás szül´́ok közösen díszí-
tették a tornacsarnokot, s
csomagolták a tombola aján-
déktárgyait. Ugyancsak
ezen a napon hozhatták a
gyermekek a már hagyo-
mánnyá vált Töklámpás kiál-
lításra is a remekm´́uveket.
Évr´́ol évre egyre fantáziadú-
sabb alkotások születnek!
Idén is Ági óvó várta a gyer-
mekeket alkotásaikkal
együtt, és finomsággal jutal-
mazta ´́oket a faragványo-
kért. Köszönjük szépen! 

Az esti bálon az óvodai
csoport fele (kb.11 gyermek)
vett részt és pár perces m´́u-
sort adtak el´́o a vendégeknek.
A jótékonysági est sikeresen
zárult, szép összeggel gyara-
pítva mind az óvoda, mind az
iskola kasszáját. Minden tá-
mogatónak köszönjük!

Ennek a bálnak és az Ön-
kormányzatnak köszönhet-
jük, hogy óvodás gyermeke-
ink számára leselejtezhettük
a régi, elhasznált fektet´́o-
ket,takarókat,törölköz´́oket,
és új garnitúrákat vásárol-
hattunk.

Az óvoda udvarán álló
gesztenyefák is “megörven-
deztették” az óvoda és iskola
pénztárcáját! A rengeteg le-
hullott gesztenyét az iskolá-
sokkal közösen összegy´́ujtve,
leadva 10-10000 Ft-tal gyara-
pítottuk a kasszákat.

November 21-én délután
5 órakor a Közösségi Ház
által hirdetett rajzverseny
eredményhirdetésén jöttek
össze újra kicsik és nagyok.
Ági és Magdi óvó zs´́urizték a
remekm´́uveket, mindenki-
nek járt ajándék, jutalom. Az
ovisok egy vidám Halász Ju-
dit dalra tanult tánccal örven-
deztették meg a közönséget.
A családias hangulathoz pe-
dig finom sütemény és me-
leg tea is társult.

November 28-án az óvo-
danevelés nélküli munkana-
pot tartott, melynek keretén
belül ellátogattunk testvéró-
vodánkhoz, a szentei Bóbita
Óvodához. A látogatás célja
az ismerkedés, bemutatko-
zás volt. A jelenlegi dolgozó-
kon kívül a Polgármester úr
és Ági óvó is velünk tartott.
Most csak a feln´́ottek talál-
koztak, ám az elkövetkez´́ok-
ben a gyermekekkel közös
programot is szeretnénk.
Mindkét részr´́ol a kapcsolat
fenntartását, szorosabbra
f´́uzését t´́uztük ki célul.

December 5-én, pénte-
ken délel´́ott érkezett óvo-
dánkba a Mikulás. A gyer-
mekek egyenként vehették
át csomagjaikat a Mikulástól
egy-egy versért, dalocskáért
cserébe. Örömükr´́ol a fény-
képek is tanúskodnak.

December 14-én, a Falu
Karácsonyán jöttünk össze
mindannyian most legutóbb.
A közös feny´́odíszítés mel-
lett, hangverseny, fotókiállí-

tás, forralt bor, forró tea, zsí-
ros kenyér és karácsonyi vá-
sár várta,fogadta az odaláto-
gatókat. Az iskolás és óvo-
dás szül´́ok már hetekkel ko-
rábban készül´́odtek, barká-
csoltak a sikeres vásár lebo-
nyolítása érdekében. Vidám
hangulat és jó bevétel lett a
végeredmény! Mindenkinek
a segítségét és közrem´́ukö-
dését köszönjük!

S végül majd december
19-én 9 órakor a Karácsonyi
ünnepséggel zárjuk a 2014-
es évet, melyet közösen
szervezünk az iskolásokkal.
Az óvoda 2014. december
22 - 2015. január 4-ig zárva
tart. Ezen téli szünet alatt, a
karácsonyi ünnepkörrel ösz-
szekapcsolódva pihenheti ki
mindenki az elmúlt hónapok
eseményeit, fáradalmait.

Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Évet kívánok
mindenkinek!

Szeretettel:
Kiss Zsófia.

mb.óvodavezet´́o
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Az iskolai élet mindennapjaiból
 2014. DECEMBER

A 2014-2015-ös tanév 2014.
szeptember elsején ünne-
pélyes tanévnyitóval kez-
d´́odött.

A tanévet 15 alsó tago-
zatos diák kezdte meg, kö-
zülük 5 els´́o osztályos tanuló.

A tanév els´́o szabadi-
d´́os programja szeptember
18-i iskolai sportnap volt. Ez
alkalommal kirándulás kere-
tében jutottunk el Vácra. Sok
érdekességre csodálkoz-
tunk rá, tanulóink legna-
gyobb része ez alkalommal
ismerkedhetett meg a város
nevezetességeivel. Els´́o-
ként az újjáépül´́o vasútállo-
másra tettünk egy sétát,
megnéztük az emléktáblát,
melyb´́ol megtudhattuk, hogy
az els´́o vonat Pest és Vác
között közlekedett. Magyar-
országon els´́oként, s az uta-
sok közt ott volt Pet´́ofi Sán-
dor, Kossuth Lajos és Szé-
chenyi István is. Ezután a
Mária Terézia tiszteletére
épített Diadalívhez, majd a
f´́otérre folytattuk utunkat. Lá-
togatást tettünk a Sajdik Mú-
zeumban, ahol sok rajzfilm-
beli figurát ismerhettek fel ta-
nulóink, köztük Pompon me-
séjének szerepl´́oit is. Sétán-
kat folytatva megérkeztünk a
Dóm térre, majd jót játszhat-
tak a Duna part játszóterén.
Élményekkel, új ismeretek-
kel gazdagodva kellemesen
elfáradva érkeztünk haza.

Október 3-án újra részt
vettünk a “Diáksport Napja”
alkalmából meghirdetett
2014 méteres futáson. Min-
denki élvezte, és elismerés-
re méltóan teljesítette a kit´́u-
zött távot.

Október 4-én mindenki
izgalommal készült a már
hagyományosan megrende-
zésre kerül´́o szüreti felvo-
nulásra és vigalomra.  Ki-
csik és nagyok, id´́osebbek
és a fiatalok is szívesen kap-
csolódtak e nap programjai-
ba. Már a pénteki napon kez-
detét vették az események.
A töklámpás kiállításra öt-
letesebbnél ötletesebb alko-
tások születtek. Sok támo-
gatót

sikerült megszólítanunk,
akik ez alkalommal sem uta-
sították el kérésünket. Sze-
retnénk még egyszer meg-
köszönni felajánlásaikat, azt
hogy hozzájárultak rendez-
vényünk sikerességéhez. 

A Jótékonysági bál isko-
lásaink m´́usorával kezd´́o-
dött, melynek színvonalas
megvalósítása Kaszásné
Kovács Gabriella fáradozá-
sát dicséri.

Október 16-án iskolánk-
ban nyílt tanítási napot tar-
tottunk, melynek keretében
több szül´́o nézhette meg,
hogyan zajlik egy-egy tanítá-
si óra, hogyan tevékenyked-
nek gyermekeik az iskolai
mindennapokban.

Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink megismerjék
nemzetünk, népünk múltját,
ezért mi iskolai keretben em-
lékeztünk az aradi vérta-
núkról és október 23-a
eseményeir´́ol.

November 17-én tartot-
tuk meg az iskolai szavaló-
versenyünket, melyen
mindannyiunk örömére min-
den kisdiák részt vett. Osztá-
lyonként a két legjobb tanuló
képviselhette iskolánkat a
november 27-i rétsági sza-
valóversenyen.  Nagy volt
az öröm, mikor az ered-
ményhirdetéskor Gyuricza
Lili neve is elhangzott, hisz
az 1-2. osztályosok közül ´́o
lett az els´́o.  Bár a többiek
nem értek el helyezést, még-
is hasznosnak tartjuk az ilyen
megmérettetéseket, hisz így
tapasztalhatja meg minden
tanuló hogy ´́o hol tart, hová
kell még fejl´́odnie, ha jobb
eredményt szeretne elérni.

November 26-án foga-
dóórát tartottunk, ahol a
szül´́okkel személyesen be-

szélhettük meg problémáin-
kat, adhattunk jó tanácsokat
az eredményesebb együtt-
m´́uködés érdekében. Örö-
münkre szolgált, hogy a szü-
l´́ok éltek e lehet´́oséggel.

Már november végén ne-
kikezdtünk a karácsonyi
ajándéktárgyak készítésé-
nek.  Néhány óvodás és is-
kolás szül´́o, valamint a pe-
dagógusok láttak neki egy
délutánon, hogy ötleteikkel,
kézügyességükkel olyan
ajándéktárgyak készülhes-
senek, melyeket majd öröm-
mel vásárolnak meg szeret-
teiknek a karácsonyi vásá-
ron résztvev´́ok.

December termé-
szetesen a Télapóvárás b´́u-
völetében kezd´́odött. A gye-
rekek levelet írtak vagy raj-
zoltak a Mikulásnak, közöl-
ték benne kívánságaikat, tit-
kos vágyaikat. Bár a Miku-
lás kiállításra csak néhány
kisdiák készített ötletes de-
korációt, az ´́o igyekezetük-
nek is nagyon örültünk. 

S december 5-én újra el-
látogatott iskolánkba a Mi-
kulás,  megajándékozott
minden kisdiákot.

2014. december Tolmácsi Kisbíró
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Természetesen a Miku-
lás sem maradt ajándék nél-
kül, szép versekkel, dalokkal
köszönték meg kedvessé-
gét. Az ünnep alkalmából
egy zenés, játékos m´́usort is
meghallgathattak gyermeke-
ink, az óvodásokkal együtt
élvezhették a szép dallamo-
kat, játékokat.

Megnézhették a rétsági
iskolában a Mikulásnapi já-
tékos sorversenyeket és a
nagyobb tanulók tornabe-
mutatóját is. 

December 14-én mind-
annyian részesei lehettünk a
Karácsonyi hangverseny-
nek és vásárnak.  A gyere-
kek néhány feln´́ott segítsé-
gével ünnepi díszbe öltöztet-
ték a falu karácsonyfáját,
majd a hangverseny végez-
tével közös vásáron, teázá-
son, forraltborozáson és fa-
latozáson vehettünk részt.

Utolsó programunk eb-
ben az évben a kará-
csonyváró napunk lesz,
melyet közösen tervezünk
az óvodásokkal. A gyere-
kek ünnepi m´́usorral ké-
szülnek Anikó néni irányí-
tásával.

A karácsonyfáink már ün-
nepi díszben várják azt ün-
nepl´́oket, bízva a kellemes
együttlét és a karácsonyi
hangulat b´́uvöletében.

Minden kedves olvasó-
nak kívánunk áldott békés
Karácsonyt és szere-
tetteljes boldog új eszten-
d´́ot! 

Iskola Nevel´́otestülete
nevében

Ivanics Andrásné
 Tagintézmény vezet´́o

Irodalmi sorok
Egy szál gyertya

Fehér Karácsony mily csodás lenne.
A csillogó hó fehér leple alatt
Mindent eltakarna e földi léten,
Mi fekete a lepel alatt.

Tar ágakon hókristályok,
Madár száll rá magokat keresve,
Rezzen az ág s mint fehér fátyol
Hull alá a fekete földre.

Ha lelked tiszta hókristálya
Nem hullik, nem vész a semmibe.
Szíved örömét áraszd a világra,
A megfáradt emberi lelkekre.

A fényfüzérek csodás fényei
Mely utcát, teret ékesít.
Óriás feny´́ofák csillogása
Mesék világát bontja ki.

De kis gyertyafény is megvilágít
Egy nagy szobát imbolygó lángjával.
Ha benne szeretet lakozik,
Szétárad fénye a nagyvilágba.

Karácsony várása csodálatos,
Mindegy, hogy fehér hó, vagy sár van.
Ha lelked tiszta hófehér,
Minden tied e világban.

Csilik Erzsébet  

Tolmácsi Kisbíró 2014. december
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Sportegyesületi hírek
Tisztelt Olvasó!

Ismét eltelt egy év, egy
olyan év amely sport-
egyesületünk számára ren-
geteg változást hozott, hul-
lámhegyeket és - valljuk be-
inkább hullámvölgyeket.

Nehéz az elmúlt fél sze-
zont kritika nélkül leírni,
ugyanis a Tolmács SE labda-
rúgó csapata az utolsó he-
lyen, 6 ponttal fejezte be a
Nógrád megyei III. osztály
nyugati csoportjának ´́oszi
idényét. Ilyen rossz helye-
zéssel utoljára a 2007/2008-
as szezonban vonultunk téli
pihen´́ore.

Még két éve a dobogóért
harcolhattunk, aztán a 2014-
es évben valami furcsa átok
szállt a csapatra, mert már
tavasszal is rendkívül hul-
lámzóan teljesített a csapat.
Nyáron elvesztettük az évek
óta nálunk játszó gólzsákot,
Kuris Tibort aki Nagyoroszi-
ba távozott. Kifejezetten az ´́o
posztjára igazoltuk Fels´́ope-
tényb´́ol Benyusovics Ervint,

de nem tudta beváltani a hoz-
zá f´́uzött reményeket. Emel-
lett a rengeteg sérülés és
munkahelyi elfoglaltság tize-
delte a csapatot, de szeren-
csére csak a Magyar Kupa
meccsen álltunk ki létszám-
hiányosan, a bajnoki mecs-
cseken megvolt a minimum
11 ember, s´́ot néha még egy-
két csere is akadt.

A sok negatívum mellett
azért akadtak pozitív dolgok
is. Köztük talán a szezon leg-
nagyobb bravúrja Vanyarc el-
len a hazai pályán kiharcolt
1-1-es döntetlen, így kijelent-
hetjük, hogy a Vanyarc KSE
fennállásának történetében
továbbra sem tudott Tolmá-
cson nyerni.

Tovább jutottunk a Ma-
gyar Kupában is, így csapa-
tunk tavasszal tovább folytat-
hatja kupaszereplését. A Me-
gyei III. osztály közép cso-
portjában szerepl´́o Hontot
láttuk vendégül. A meccs pi-
kantériája, hogy mindkét
csapat 9-9 f´́ovel állt fel és a

hontiak csapata a találkozó
második félidejében sérülé-
sek miatt 7 f´́o alá csökkent. A
játékvezet´́o kénytelen volt le-
fújni a meccset és 3-0-ás kü-
lönbséggel Tolmács javára
ítélte a mérk´́ozést. 

Ezek mellett örömmel tu-
datjuk, hogy ismét elindult a
Bozsik Program, melyben a
Tolmács SE is részt vesz, így
már településünkön is szer-
vezetten zajlik a 13 év alatti
gyermekek megmozgatása.
A jöv´́oben tervezzük hogy tor-
nákon is versenyeztessük ifjú
tehetségeinket, hiszen közü-
lük nevel´́odik ki a tolmácsi fut-
ball következ´́o generációja.

Ezúton kívánunk minden
kedves olvasónak Kellemes
Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog Újévet!

Tavasszal is várjuk szur-
kolóinkat a sportpályára. Re-
méljük, hogy szebb játékkal
és eredményesebb szerep-
léssel sikerül megörvendez-
tetni Önöket. 

Porubszki Roland

Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

Kiadja Tolmács Község Önkormányzata, 
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157. 

E-mail: hivatal@tolmacs.hu Szerkeszti a 
szerkeszt´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck

nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´́os vezet´́o: Pál György

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

Felhívás
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!

Mivel megérkezett a téli
id´́ojárás, tisztelettel kérem a
lakosság figyelmét arra,
hogy a hóeltakarítás meg-
könnyítése érdekében szí-
veskedjenek a közúton rend-
szeresen parkoló gépjárm´́u-
vet - lehet´́oség szerint - az
udvarban, vagy zárt terüle-
ten parkoltatni, mivel az út-
testen parkoló gépjárm´́u
akadályozza a hó eltolását,
illetve a hó eltolás közben a
parkoló gépjárm´́u meg is sé-
rülhet.

Továbbá szeretném fel-
hívni a lakosság figyelmét
arra, hogy a bitumenes jár-
dákat a csúszás veszély el-
hárítására sózni lehet, de a
beton felület´́u járdaszaka-
szokat lehet´́oleg f´́urészpor-
ral, vagy homokkal lehet
csúszásmentesíteni.

Tisztelettel kérem a fent
leírtak betartását, és tudo-
másul vételét.

Dudás Gergely
alpolgármester

2014. december Tolmácsi Kisbíró
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