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Visszatekintés és köszöntés
Tisztelt Tolmácsiak!
Fontos id´ószak után köszöntött be karácsonyi meghitt ünnepre készül´ódés, az
Advent id´ószaka. Minden település életében talán a legfontosabb, amikor saját polgárai közül választanak maguknak vezet´óket. Olyan
személyeket, akikben megbíznak, és akiknek kezébe
adják a község irányítását a
következ´ó 5 esztend´óre. A
választás minden közösségben izgalmakkal jár, hiszen
az a demokrácia alapja,
hogy akik szeretnének tenni
a községért, jelöltetik magukat. Minden bizonnyal tervekkel, elhatározásokkal tele. Ezek a szándékok akkor
is el´óreviszik a fejl´ódést, ha
értelemszer´úen minden jelölt nem juthat be. Köszönet
mindenkinek aki kiállt ebben
a nemes versenyben. (Nem
kívánnék ünneprontó lenni,
és itt nem szólnék arról,
hogy el´ófordult nem csak nemes versengés.)
Tolmács népe döntött.
Megválasztotta polgármesterét és a képvisel´ó-testüle-

Emlékeink

tet. A múltban elvégzett nem
kevés munka sikerének is
tekinthetjük, hogy teljes egészében a korábbi vezetést
tüntette ki bizalmával a falu
többsége.
A karácsonyi ünnepkör
legyen mentes a politikától,
az esetleges széthúzásoktól. Az adventi készül´ódés
mindenkit arra int, hogy lelkileg elmélyülten készüljön az
egyház nagy misztériumára,
Krisztus születésének napjára. Elmélyüléssel, szeret´ó
készül´ódéssel, a családi öszszejövetelek meghittségére,
szeretet
boldogságának
megtapasztalására. Mindannyian vágyunk a szeretetre, és bízom benne, hogy
ezt ki-ki családja körében átéli majd. Ehhez kívánok
mindannyiuknak áldott, békés karácsonyt, és a következ´ó esztend´óre is eredményes, sikeres életetet. Községünknek további fejl´ódést,
gazdagodást és a közös célok érdekében alkotó együttm´úködést.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Választási eredmények

Tisztelt Tolmácsiak!
Az októberi választások
óta most van lehet´óségem
megköszönni azoknak a
választó polgároknak, akik
éltek állampolgári jogukkal, és a lehet´óséggel,
hogy a véleményüket kifejezzék és eljöttek szavazni!
Engedjék meg, hogy a
magam, és a régi-új képvisel´ó-testület nevében külön
megköszönjem a szavazatukat azoknak a választó
polgároknak, akik ránk szavaztak, és úgy gondolták,
hogy jó azaz út amin járunk
és folytassuk a már megkez-

Tolmács polgármester választás eredménye
A névjegyzékben lév´ó választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lév´ó, bélyegz´ólenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lév´ó, lebélyegzett szavazólapok száma
Polgármester
Hajnis Ferenc
Független jelölt

611
364
0
364
230

63.71%

Tolmács egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lév´ó választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lév´ó, bélyegz´ólenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lév´ó, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma
Dudás Gergely
Független jelölt
Hámori Imréné
Független jelölt
Csehek József
Független jelölt
Dudásné Rudnai Krisztina
Független jelölt

611
364
0
364
11
353
197
189
178
169

Jakus Szilvi javaslatára a
Közösségi Házban megrendeztük els´ó nagyobb szabású rajzversenyünket a tolmácsi ovisoknak és kisiskolásoknak.
A képeket a télvárásról
kellet készíteni, amit legjobban várnak a téli id´ószakban
a gyerekek.

Ismét búcsúzunk

Topolcsik Ferencné Krupár
Gizella Tolmács Községi
Önkormányzat Általános
Iskola és Óvoda nyugalmazott igazgatón´óje 2014. november 29-én hetvenéves
korában elhunyt.
Tolpolcsik Ferencné Gizi néni 1995-t´ól töltötte be
Tolmácson az Általános Iskola és Óvoda intézményvezet´ói munkakörét 2000.

A képvisel´ó-testület alakuló
ülésén, a képvisel´ó-testület
Dudás Gergely képvisel´ót
egyhangú szavazással, alpolgármesterré választotta.
A képvisel´ó-testület az
alakuló ülésén, Ügyrendi Bizottságot hozott létre.
Ügyrendi Bizottság elnöke: Dudásné Rudnai Krisztina. Tagok: Hámori Imréné
Csehek József

Rajzverseny

A választás eredményes

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

dett utat.
Köszönjük a bizalmat!
Képvisel´ó-testület nevében
Hajnis Ferenc
polgármester

december 31-ig. El´ótte a
Rétsági Általános iskolában oktatta nevelte az iskolás gyermekeket a magyar
irodalom és nyelvtan tudományára és szeretetére.
Diákjai ma is hálás szívvel
emlékeznek a vele töltött
iskolai órákra. Hosszú éveken keresztül településünk
választási
és
szavazatszámláló bizottságának
aktív tagja volt. Nyugdíjba
vonulása után sem szakadt
meg kapcsolata az önkormányzattal, mert a helyi
könyvtár vezet´ójeként találkozhattak vele az olvasást
kedvel´ók és volt diákjai.
Valljuk: Kinek emléke a
szerettei szívében él, az
csak hiányzik, de örökké él.
Topolcsik Ferencné Gizi
nénit 2014. december 13án szombaton kísértük el
utolsó útjára, szül´ófalujába
a diósjen´ói temet´óbe, –
ahonnan már nincs visszatérés.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Tolmács
Községi Önkormányzat
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A zs´úrit Ági és Magdi óvó
néni alkotta, akik igazságosan, minden gyermeknek
ítéltek ajándékot.
Az óvodások egy kis m´úsorral is szórakoztatták a
megjelenteket.
Minden kicsi örömmel távozott a kapott ajánkékokkal.
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Adventi vásár Tolmácson

Nyugdíjas Klub hírei
Köszöntöm Tagjainkat és
az Olvasóinkat!
Az év elején meghirdetett
“Erzsébet Üdülési” pályázatot megnyerve kilenc tagunk
egy hetes üdülésen vett
részt Siófokon. Jól érezték
magukat!
Szeretnénk jöv´óre is pályázni “Erzsébet fürd´ó és
üdülési” kártyákra! Akiket érdekel máris JELENTKEZHETNEK!
Köszönöm azok tagjaink
segítségét, akik részt vettek a
temet´ó és park rendezésében.
Az évet búcsúztató vacsoránkat jókedvvel, vidáman fogyasztottuk el a sportcsarnokban. Megkóstolhattunk tagjaink által készített finom süteményeket, mely receptek az est folyamán gazdát is cseréltek.

“Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
(Ady Endre)

A Nyugat Nógrád Kistérségi Nyugdíjas Klubok Vezet´ói nálunk a Közösségi Házban tartották év végi összejövetelüket. Fogadhattuk a
Megyei küldötteket Fekete
Lászlóné a NYOK elnöke vezetésével, aki els´ó alkalommal járt Tolmácson. Tetszett
nekik a fejl´ód´ó, tiszta kis falunk! Megnézték a kívül-belül megszépült templomot,
amir´ól szintén elismer´óen
nyilatkoztak. Remélem lesz
még alkalom, hogy b´óvebben bemutassuk falunkat!?!
Szeretettel várjuk közénk
jöv´óre is tagjainkat, és az új
belép´óket is.
Mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket és Egészségben gazdag Új Évet Kíván:
Dávid Imréné
NY.K. vezet´ó

A hónap 14. napján a falu
ismét díszbe öltözött.
A gyermekek feldíszítették a parkban árválkodó feny´ót, hogy mindenki megcsodálhassa az ünnepi id´ószakban.
Templomunkból hívogató
dalok zengtek a SzeRBuSz
Zenekar el´óadásában, melyekre sokan kíváncsiak voltak.
A plébánia kiállítótermében gyönyör´ú portrékat te-
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kinthetett (és még tekinthet)
meg az arra kíváncsi járó-kel´ó, melyeket Csóri Miklós készített a világ különböz´ó tájain.
Az iskolások és óvodások rengeteg kézzel készített dísszel, kisebb-nagyobb
ajándékkal készültek a vásárra, amit jószerivel sikerült
is kiárusítaniuk. Természetesen a bevétel a gyermekek javát szolgálja.
A vásári “forgatag” idején
forralt bort, teát és zsíros kenyeret fogyaszthattak a
résztvev´ók.
Ezúton is: Kívánunk Békés Boldog Ünnepeket, és
Sikerekben Gazban Új Évet!
D.O.
Közösségi Ház
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Egy kis agrometeorológia
A Tolmács-0236/3 földbirtok agrometeorológiai tulajdonságainak vizsgálata:
a vizsgálatokhoz szükséges mér´óhálózat tervezése - ajánlások
Salavec Péter, ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék
Összefoglaló
A tanulmány egy konkrét
mez´ógazdasági telep, A Tolmács-0236/3 hrsz. gyümölcsös esetén tesz ajánlásokat agrometeorológiai mér´óhálózat telepítéséhez, annak pénzügyi-gazdasági vonatkozásai nélkül, pusztán
agrometeorológiai szakmai
szempontok alapján.
A domboldalban, dombtet´ót´ól patakpartig húzódó
birtokon
lév´ó
gyümölcsösökben az egyes táblákra jellemz´ó egyedi tulajdonságok vizsgálatához, a
domborzati
viszonyoknak
megfelel´óen kett´ó-három, az
adott növényre specializált
mérésekhez szükséges m´úszerek telepítése javasolt a
gyümölcsösök sorai közé.
Ezen kívül a nagytérség´ú
id´ójárási helyzet megfigyelésére WMO-szabványosan
dombtet´óre helyezett szinoptikus észlel´ós, a birtokon
lév´ó patakvölgybe általános
klíma-, közéjük általános talajállomás telepítése ajánlott.
A cikk els´ó része általános elméleti háttérrel foglalkozik, a második rész az
egyes gyümölcsök biológiai
tulajdonságai alapján fogalmazza meg a konkrét ajánlásokat, melyek segítséget jelenthetnek a kés´óbbi tervezéshez, hatástanulmányokhoz a pénzügyi vonatkozások figyelembe vétele után.
Bevezetés
Agrometeorológia célja
A mez´ógazdaság egyik
célja a kultúrnövények terméshozamának javítása. Az
agrometeorológia a meteorológiának a mez´ógazdaság
céljait szolgáló ága.
Mivel az id´ójárás hat a
növények életére, szükséges a növények életjelenségei mellett az id´ójárás megfi-

hetséges. gy a termelés nem
n´óhet akárhova, ezért nem
lehet (nem éri meg) teljesen
kizárni az id´ójárást, az mindig
befolyásoló tényez´ó marad.
A növények szempontjából fontos állapothatározó a
talajvíztartalom, napfénytartam és az evapotranszspiráció (párolgás, párologtatás,
növényi légzés). El´óbbieket
a csapadék, a h´ómérséklet,
a napfénytartam és a felh´ózet, utóbbit a napfénytartam
és a légnedvesség befolyásolja.
Stressz-hatásokat
okoz a szél, a jelenid´ó bizonyos fajtái, valamint az el´óz´óeknek bizonyos széls´óséges értékeinek átlépése
azonnal, vagy hosszú távon.
Közvetett hatásként az id´ójárás a növényi kártev´ók
szaporodását is befolyásolja.

gyelése is, méghozzá a kett´ó közötti összefüggések
meghatározása,
valamint
azok statisztikai elemzése,
és lehet´óleg el´órejelzések
készítése céljából. Fontos a
természeti er´óforrások tudatos használata.
Szükséges a fordított
gondolkodás is: adott helyen
a klímának megfelel´óen kell
gazdálkodni ahhoz, hogy minél kevesebb kár keletkezhessen az id´ójárási hatások
következtében. A hely id´ójárásának ismerete a munkálatok szervezése, irányítása
szempontjából a közelmúlttól a közeljöv´óig, a termelés
szempontjából a teljes éves
ciklusban fontosak.
Mindezt egyszerre kell alkalmazni: “Az agrometeorológia tudományának célja a
lehet´óségek szerint egzakt
módon leírni és rendszerezni
azokat a kapcsolatokat és
kölcsönhatásokat, amelyek
a leveg´ó állapota, a különböz´ó légköri folyamatok, a mez´ógazdasági tevékenység
és a termelés tárgyának, a
növényeknek és az állatoknak az állapotváltozásai, valamint a termelés szervezése és irányítása között fennállnak” (Szász, 1988).

Növények és id´ójárás
Megfigyelend´ó elemek
általában
A csapadék esetében a
napi csapadékmennyiség,
hullás esetén az intenzitás
és a fajta, id´ószakosan a térés id´óbeli eloszlása, éves
szinten a csapadékösszeg,
és télen a csapadékfajta
megfigyelése szükséges. Az
id´ószakok alatt a növényi fenofázisok (fejl´ódési szakaszok) szokásos, vagy aktuális id´ószakait értjük.
A talajállapotot vizuálisan
érdemes megfigyelni, a talajvízszintet és a talajh´ómérsékletet az egyes növények
(beleértve a gyomokat is)
gyökérrégióiban kell mérni.
Fontosak a talajtani ismeretek.
A h´ómérséklet terén a
napi minimum és maximum
értékeket, tenyészid´ószakban ezek klímáját (statisztikáját) érdemes megfigyelni,
két méter helyett a növény
magasságához
igazodva

Védekezés és a ható tényez´ók
A természeti er´óforrások
tudatos használata mellett
léteznek más védekezési
módszerek az id´ójárás káros
hatásainak csökkentésére,
illetve a jótékony hatások
növelésére.
Más
tudományok eredményeinek felhasználására jó példa a biológiából a nemesítés, vagy a
m´úszaki területen a technológiák fejl´ódése. Mivel az
id´ójárás véletlen eseményrendszer´ú, a programozott
védekezés lehetetlen, és
csak passzív védekezés le4

több szinten. Fontos a talaj
menti h´ómérséklet, mindez
árnyékolt és árnyékolatlan
(radiációs) módon is.
Szükséges napi szinten a
napfénytartam, a direkt sugárzás és aktuálisan a felh´ózet megfigyelése.
A légnedvesség tekintetében a relatív páratartalom
és a harmatpont folyamatos
figyelése szükséges, illetve
az egyes id´ószakokban
ezek statisztikája, valamint
napi és id´ószakos szinten a
párolgás fontos.
Nem általános, de egyes
esetekben (pl. a miénkben a
gyár közelsége miatt) a leveg´ókémiát is érdemes mérni,
különösen az aeroszolok
koncentrációját és ülepedését, valamint azon nyomanyagokét, melyekre az
egyes növények érzékenyek
lehetnek.
Fontos aktuálisan a
szél(lökés)er´ósség mérése
a növény magasságában,
valamint a jelenid´ó vizuális
megfigyelése.
Mikroklíma és modellezés
Két méretskálán kell dolgozni: a földterület és a növényzet méretskáláján. El´óbbi mérete szélesebb határok
között változhat, ezért ennek
függvényében változhat a
megfigyelés
rendszere.
Utóbbi esetben a mikrofizika
kölcsönhat a növényi életjelenségekkel. A lényeg, hogy
a mikroskála hatása els´ódleges, az ennél nagyobb skálájú folyamatok egységesen
befolyásolják a birtok klímáját. A mikroklíma a domborzati hatásokra hozhat létre
különbségeket a birtokon
belül.
Lehet´óség van nagyon
nagy felbontású mikrometeorológiai modellek alkalmazására, beépítve azt a lehet´óséget, hogy a felhasználó
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képzeletben beültesse növényekkel. Ezek a modellek
adott nagytérség´ú id´ójárás,
valamint a terep és az alkalmazott kultúra esetén képesek az agroklimatológiát
megbecsülni. Ezek az agrometeorológiai és az agroklímamodellek. Segítségükkel
a felhasználó következtethet
arra, hogy az adott növények termesztése valóban
megéri-e akár gazdasági
szempontból is.
T´úr´óképesség, optimum
A növényeknek a környe-
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zeti tényez´ókkel szemben
vannak bizonyos igényei, illetve t´úr´óképessége. Mérhet´ó, hogy egy növény mikor
mennyire hatékonyan szaporodik (produktivitás), ami
mellesleg gyengén összefügg a termelékenységgel is.
El´óbbi biológiai szempontból
fontos, utóbbi els´ósorban
gazdaságilag. Bármelyikr´ól
legyen is szó, az eredmény
az id´ójárás, illetve a klíma
függvénye. Szerencsére az
a könnyítés fennáll, hogy nagyon hasonló id´ójárás esetén nagyon hasonló lesz a

produktivitás is, ezért az igényeket a klímaparaméterek
függvényében
adhatjuk
meg. A klímaparaméterek
azon értékei, amely környékén a produktivitás a legnagyobb, a növény számára
optimális klímát határozzák
meg. A t´úréshatár az a tartomány, amely határát elérve a produktivitás nullára
csökken (ekkor maga a növény még nem feltétlenül károsodik).
Mindezek a függések fajra jellemz´óek, és többek között a genetika befolyásolja

A kicsik Mikulása
Idén épp Szent Miklós ünnepének napját tudtuk megrendezni 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 támogatásából a Gyarmati Színkör egy aranyos darabot
adott el´ó a piciknek a “Z´úrmanóról”, aki rosszaságai
miatt csak virgácsot kapott a

Mikulástól.
Ezután mindek kisgyermek kapott egy szerény
ajándékcsomagot, amit szintén az önkormányzat állt.
A szül´ók rengeteg süteményt hoztak, hogy a kicsik
jobb hangulatba kerüljenek a
színdarab el´ótti várakozás
idejében. Köszönjük Nekik a
segítséget!
A szervezésben és díszítésben részt vett szül´óknek
is nagyon köszönjük a közrem´úködést!
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biológiailag, ezért a nemesítés hatékony módszer ezek
mesterséges befolyásolására. Fontos tudni azonban,
hogy a sok egyszerre ható
körülmény közül a “legroszszabb”
által megszabott
produktivitást fogjuk tapasztalni (Liebig-törvény, hordó
hasonlat: a víz csak addig
tölthet´ó a hordóba, amíg a
legalacsonyabb lécnél ki
nem folyik.)
A cikk folytatását a következ´ó számban tesszük közzé.
Salavec Péter
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Szüret
Idén október 4-én tartottuk
hagyománnyá vált szüreti
felvonulásunkat és bálunkat.
Most is- mint minden évbenrengetegen öltötték magukra régi, szép ruhájukat és segítettek öregbíteni ezt a jeles
hagyományt. A falu f´óútján
végighaladva megcsodálhatta a lakosság a pompás
díszbe öltözött bírót és nejét,
lovasokat, leányokat, legényeket, és a legkisebb csemetéket is.
A felvonulás után a templomunk el´ótt Tóth Ferenc
atya megáldotta az idei termést, ezt követ´óen pedig a
Közösségi Ház udvarán
mindenki megkóstolhatta a
frissen préselt mustot.

Este az iskolások és óvodások megsegítésére rendezett bálon sokan megjelentek,
nagyon jó hangulatban telt el
az id´ó. Rengeteg tombolanyeremény talált gazdára, a friss
szendvicsek becsületkasszája
is megtelt lassan. Csabuda
Péter és zenekara egész esteéjjel szépen húzta a talpalávalót a táncolni vágyóknak.
Reméljük részvételükkel
jöv´óre is támogatják a falu
gyermekeit!
Köszönjük a rengeteg segítséget a pogácsa sütésben, 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 els´ó jelent´ós eseménye az október 4-én megrendezett
Szüreti felvonulás/Jótékonysági bál volt. A rendezvény
el´óestéjén az óvodás és iskolás szül´ók közösen díszítették a tornacsarnokot, s
csomagolták a tombola ajándéktárgyait.
Ugyancsak
ezen a napon hozhatták a
gyermekek a már hagyománnyá vált Töklámpás kiállításra is a remekm´úveket.
Évr´ól évre egyre fantáziadúsabb alkotások születnek!
Idén is Ági óvó várta a gyermekeket
alkotásaikkal
együtt, és finomsággal jutalmazta ´óket a faragványokért. Köszönjük szépen!
Az esti bálon az óvodai
csoport fele (kb.11 gyermek)
vett részt és pár perces m´úsort adtak el´ó a vendégeknek.
A jótékonysági est sikeresen
zárult, szép összeggel gyarapítva mind az óvoda, mind az
iskola kasszáját. Minden támogatónak köszönjük!

Ennek a bálnak és az Önkormányzatnak köszönhetjük, hogy óvodás gyermekeink számára leselejtezhettük
a régi, elhasznált fektet´óket,takarókat,törölköz´óket,
és új garnitúrákat vásárolhattunk.
Az óvoda udvarán álló
gesztenyefák is “megörvendeztették” az óvoda és iskola
pénztárcáját! A rengeteg lehullott gesztenyét az iskolásokkal közösen összegy´újtve,
leadva 10-10000 Ft-tal gyarapítottuk 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´úrizték a
remekm´úveket, mindenkinek járt ajándék, jutalom. Az
ovisok egy vidám Halász Judit dalra tanult tánccal örvendeztették meg a közönséget.
A családias hangulathoz pedig finom sütemény és meleg tea is társult.

November 28-án az óvodanevelés nélküli munkanapot tartott, melynek keretén
belül ellátogattunk testvéróvodánkhoz, a szentei Bóbita
Óvodához. A látogatás célja
az ismerkedés, bemutatkozás volt. A jelenlegi dolgozókon kívül a Polgármester úr
és Ági óvó is velünk tartott.
Most csak a feln´óttek találkoztak, ám az elkövetkez´ókben a gyermekekkel közös
programot is szeretnénk.
Mindkét részr´ól a kapcsolat
fenntartását, szorosabbra
f´úzését t´úztük ki célul.
December 5-én, pénteken délel´ótt érkezett óvodánkba a Mikulás. A gyermekek egyenként vehették
át csomagjaikat a Mikulástól
egy-egy versért, dalocskáért
cserébe. Örömükr´ól a fényképek is tanúskodnak.
December 14-én, a Falu
Karácsonyán jöttünk össze
mindannyian most legutóbb.
A közös feny´ódíszítés mellett, hangverseny, fotókiállí-
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tás, forralt bor, forró tea, zsíros kenyér és karácsonyi vásár várta,fogadta az odalátogatókat. Az iskolás és óvodás szül´ók már hetekkel korábban készül´ódtek, barkácsoltak a sikeres vásár lebonyolítása érdekében. Vidám
hangulat és jó bevétel lett a
végeredmény! Mindenkinek
a segítségét és közrem´úködését köszönjük!
S végül majd december
19-én 9 órakor a Karácsonyi
ünnepséggel zárjuk a 2014es évet, melyet közösen
szervezünk az iskolásokkal.
Az óvoda 2014. december
22 - 2015. január 4-ig zárva
tart. Ezen téli szünet alatt, a
karácsonyi ünnepkörrel öszszekapcsolódva pihenheti ki
mindenki az elmúlt hónapok
eseményeit, fáradalmait.
Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Évet kívánok
mindenkinek!
Szeretettel:
Kiss Zsófia.
mb.óvodavezet´ó
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Az iskolai élet mindennapjaiból
2014. DECEMBER
A 2014-2015-ös tanév 2014.
szeptember elsején ünnepélyes tanévnyitóval kezd´ódött.
A tanévet 15 alsó tagozatos diák kezdte meg, közülük 5 els´ó osztályos tanuló.
A tanév els´ó szabadid´ós programja szeptember
18-i iskolai sportnap volt. Ez
alkalommal kirándulás keretében jutottunk el Vácra. Sok
érdekességre
csodálkoztunk rá, tanulóink legnagyobb része ez alkalommal
ismerkedhetett meg a város
nevezetességeivel.
Els´óként az újjáépül´ó vasútállomásra tettünk egy sétát,
megnéztük az emléktáblát,
melyb´ól megtudhattuk, hogy
az els´ó vonat Pest és Vác
között közlekedett. Magyarországon els´óként, s az utasok közt ott volt Pet´ófi Sándor, Kossuth Lajos és Széchenyi István is. Ezután a
Mária Terézia tiszteletére
épített Diadalívhez, majd a
f´ótérre folytattuk utunkat. Látogatást tettünk a Sajdik Múzeumban, ahol sok rajzfilmbeli figurát ismerhettek fel tanulóink, köztük Pompon meséjének szerepl´óit is. Sétánkat folytatva megérkeztünk a
Dóm térre, majd jót játszhattak a Duna part játszóterén.
Élményekkel, új ismeretekkel gazdagodva kellemesen
elfáradva érkeztünk haza.

Október 3-án újra részt
vettünk a “Diáksport Napja”
alkalmából
meghirdetett
2014 méteres futáson. Mindenki élvezte, és elismerésre méltóan teljesítette a kit´úzött távot.
Október 4-én mindenki
izgalommal készült a már
hagyományosan megrendezésre kerül´ó szüreti felvonulásra és vigalomra. Kicsik és nagyok, id´ósebbek
és a fiatalok is szívesen kapcsolódtak e nap programjaiba. Már a pénteki napon kezdetét vették az események.
A töklámpás kiállításra ötletesebbnél ötletesebb alkotások születtek. Sok támogatót
sikerült megszólítanunk,
akik ez alkalommal sem utasították el kérésünket. Szeretnénk még egyszer megköszönni felajánlásaikat, azt
hogy hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez.
A Jótékonysági bál iskolásaink m´úsorával kezd´ódött, melynek színvonalas
megvalósítása
Kaszásné
Kovács Gabriella fáradozását dicséri.
Október 16-án iskolánkban nyílt tanítási napot tartottunk, melynek keretében
több szül´ó nézhette meg,
hogyan zajlik egy-egy tanítási óra, hogyan tevékenykednek gyermekeik az iskolai
mindennapokban.

Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink megismerjék
nemzetünk, népünk múltját,
ezért mi iskolai keretben emlékeztünk az aradi vértanúkról és október 23-a
eseményeir´ól.
November 17-én tartottuk meg az iskolai szavalóversenyünket,
melyen
mindannyiunk örömére minden kisdiák részt vett. Osztályonként a két legjobb tanuló
képviselhette iskolánkat a
november 27-i rétsági szavalóversenyen. Nagy volt
az öröm, mikor az eredményhirdetéskor Gyuricza
Lili neve is elhangzott, hisz
az 1-2. osztályosok közül ´ó
lett az els´ó. Bár a többiek
nem értek el helyezést, mégis hasznosnak tartjuk az ilyen
megmérettetéseket, hisz így
tapasztalhatja meg minden
tanuló hogy ´ó hol tart, hová
kell még fejl´ódnie, ha jobb
eredményt szeretne elérni.
November 26-án fogadóórát tartottunk, ahol a
szül´ókkel személyesen be-
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szélhettük meg problémáinkat, adhattunk jó tanácsokat
az eredményesebb együttm´úködés érdekében. Örömünkre szolgált, hogy a szül´ók éltek e lehet´óséggel.
Már november végén nekikezdtünk a karácsonyi
ajándéktárgyak készítésének. Néhány óvodás és iskolás szül´ó, valamint a pedagógusok láttak neki egy
délutánon, hogy ötleteikkel,
kézügyességükkel
olyan
ajándéktárgyak készülhessenek, melyeket majd örömmel vásárolnak meg szeretteiknek a karácsonyi vásáron résztvev´ók.
December
természetesen a Télapóvárás b´úvöletében kezd´ódött. A gyerekek levelet írtak vagy rajzoltak a Mikulásnak, közölték benne kívánságaikat, titkos vágyaikat. Bár a Mikulás kiállításra csak néhány
kisdiák készített ötletes dekorációt, az ´ó igyekezetüknek is nagyon örültünk.
S december 5-én újra ellátogatott iskolánkba a Mikulás,
megajándékozott
minden kisdiákot.

Tolmácsi Kisbíró
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Természetesen a Mikulás sem maradt ajándék nélkül, szép versekkel, dalokkal
köszönték meg kedvességét. Az ünnep alkalmából
egy zenés, játékos m´úsort is
meghallgathattak gyermekeink, az óvodásokkal együtt
élvezhették a szép dallamokat, játékokat.
Megnézhették a rétsági
iskolában a Mikulásnapi játékos sorversenyeket és a
nagyobb tanulók tornabemutatóját is.
December 14-én mindannyian részesei lehettünk a
Karácsonyi hangversenynek és vásárnak. A gyerekek néhány feln´ótt segítségével ünnepi díszbe öltöztették a falu karácsonyfáját,
majd a hangverseny végeztével közös vásáron, teázáson, forraltborozáson és falatozáson vehettünk részt.
Utolsó programunk ebben az évben a karácsonyváró napunk lesz,
melyet közösen tervezünk
az óvodásokkal. A gyerekek ünnepi m´úsorral készülnek Anikó néni irányításával.
A karácsonyfáink már ünnepi díszben várják azt ünnepl´óket, bízva a kellemes
együttlét és a karácsonyi
hangulat b´úvöletében.
Minden kedves olvasónak kívánunk áldott békés
Karácsonyt
és
szeretetteljes boldog új esztend´ót!
Iskola
Nevel´ótestülete
nevében
Ivanics Andrásné
Tagintézmény vezet´ó

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´ófák 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
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Sportegyesületi hírek
Tisztelt Olvasó!
Ismét eltelt egy év, egy
olyan év amely sportegyesületünk számára rengeteg változást hozott, hullámhegyeket és - valljuk beinkább hullámvölgyeket.
Nehéz az elmúlt fél szezont kritika nélkül leírni,
ugyanis a Tolmács SE labdarúgó csapata az utolsó helyen, 6 ponttal fejezte be a
Nógrád megyei III. osztály
nyugati csoportjának ´ószi
idényét. Ilyen rossz helyezéssel utoljára a 2007/2008as szezonban vonultunk téli
pihen´óre.
Még két éve a dobogóért
harcolhattunk, aztán a 2014es évben valami furcsa átok
szállt a csapatra, mert már
tavasszal is rendkívül hullámzóan teljesített a csapat.
Nyáron elvesztettük az évek
óta nálunk játszó gólzsákot,
Kuris Tibort aki Nagyorosziba távozott. Kifejezetten az ´ó
posztjára igazoltuk Fels´ópetényb´ól Benyusovics Ervint,

de nem tudta beváltani a hozzá f´úzött reményeket. Emellett a rengeteg sérülés és
munkahelyi elfoglaltság tizedelte a csapatot, de szerencsére csak a Magyar Kupa
meccsen álltunk ki létszámhiányosan, a bajnoki mecscseken megvolt a minimum
11 ember, s´ót néha még egykét csere is akadt.
A sok negatívum mellett
azért akadtak pozitív dolgok
is. Köztük talán a szezon legnagyobb bravúrja Vanyarc ellen a hazai pályán kiharcolt
1-1-es döntetlen, így kijelenthetjük, hogy a Vanyarc KSE
fennállásának történetében
továbbra sem tudott Tolmácson nyerni.
Tovább jutottunk a Magyar Kupában is, így csapatunk tavasszal tovább folytathatja kupaszereplését. A Megyei III. osztály közép csoportjában szerepl´ó Hontot
láttuk vendégül. A meccs pikantériája, hogy mindkét
csapat 9-9 f´óvel állt fel és a

hontiak csapata a találkozó
második félidejében sérülések miatt 7 f´ó alá csökkent. A
játékvezet´ó kénytelen volt lefújni a meccset és 3-0-ás különbséggel Tolmács javára
ítélte a mérk´ózést.
Ezek mellett örömmel tudatjuk, hogy ismét elindult a
Bozsik Program, melyben a
Tolmács SE is részt vesz, így
már településünkön is szervezetten zajlik a 13 év alatti
gyermekek megmozgatása.
A jöv´óben tervezzük hogy tornákon is versenyeztessük ifjú
tehetségeinket, hiszen közülük nevel´ódik ki a tolmácsi futball következ´ó generációja.
Ezúton kívánunk minden
kedves olvasónak Kellemes
Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog Újévet!
Tavasszal is várjuk szurkolóinkat a sportpályára. Reméljük, hogy szebb játékkal
és eredményesebb szerepléssel sikerül megörvendeztetni Önöket.
Porubszki Roland

Felhívás
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!
Mivel megérkezett a téli
id´ójárás, tisztelettel kérem a
lakosság figyelmét arra,
hogy a hóeltakarítás megkönnyítése érdekében szíveskedjenek a közúton rendszeresen parkoló gépjárm´úvet - lehet´óség szerint - az
udvarban, vagy zárt területen parkoltatni, mivel az úttesten parkoló gépjárm´ú
akadályozza a hó eltolását,
illetve a hó eltolás közben a
parkoló gépjárm´ú meg is sérülhet.
Továbbá szeretném felhívni a lakosság figyelmét
arra, hogy a bitumenes járdákat a csúszás veszély elhárítására sózni lehet, de a
beton felület´ú járdaszakaszokat lehet´óleg f´úrészporral, vagy homokkal lehet
csúszásmentesíteni.
Tisztelettel kérem a fent
leírtak betartását, és tudomásul vételét.
Dudás Gergely
alpolgármester

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´ó bizottság. Felel´ós kiadó: Hajnis Ferenc
polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck
nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´ós vezet´ó: Pál György

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok,
nyomtatványok, öntapadós címkék, kartondobozok, matricák készítését.
Egy- és többszínnyomás,
stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható,
min´óségi munkavégzés,
korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683
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