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VII. évfolyam 3. szám         2015. december 23. 

 

 

 

 

Tisztelt tomajmonostorai lakosok! 
 

 

Ismét eltelt egy év, várjuk a karácsonyi ünnepeket. 

Az ember ilyenkor lehetőséget kap, hogy értékelje 

magában a mögöttünk hagyott esztendőt, a 

sikereket és a kudarcokat. 

Én is ezt teszem a település vezetőségének 

szemszögéből.  

 

A január hónapot már úgy kezdtük, hogy tudtuk, 

nehéz költségvetési év vár ránk. Csökkenő 

normatívák, csökkenő helyi adóbevételek és 

növekvő működési költségek terhelték az 

önkormányzatot. Az év elején már jól látszott, 

hogy a szociális ágazat fenntartása (Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Házi-

gondozás) nagyon nagy anyagi terhet ró a falura.  

 

A másik jelentős kiadás -növekedés a közcélú 

foglalkoztatás átszervezése miatt rótt jelentős 

terhet a költségvetésünkre. Ennek ellenére úgy 

érzem, ebben az évben a közmunka mind 

teljesítményben, mind hozzáállásban nagyon 

alacsony szintre süllyedt. Minden önkormányzati 

földet felvetett a gyom, semmiből nem tudtunk 

szükségletünknek megfelelőt termelni. Ezen okok 

miatt a település képviselő testülete az én teljes 

egyetértésemmel úgy döntött, hogy a jövő évben a 

mostani létszám felét kívánjuk közmunka-

programba bevonni. 

 

2015. évben rengeteg szép és jó dolog is történt a 

teleülésünkön. Hatalmas sikerként élem meg a 

Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért 

Közalapítvány sikeres tevékenységét. 

Az alapítvány az elmúlt év során vásárolt egy 

házat a Mátrában, melyet felújítunk és 

gyermeküdültetés céljára kívánunk hasznosítani a 

jövőben. Emellett az alapítvány megvásárolt egy 

Volkswagen Transporter típusú kisbuszt, mellyel 

lehetőség nyílik a gyermekek szállítására. 

Mindezek mellett az alapítvány megszervezte a 

nyári gyermek tábort, és a színvonalas alapítványi 

bált. Ezúton is szeretném megköszönni Somodi 

Jánosnénak, az alapítvány elnökének a munkáját, 

azt, amit önzetlenül tett a gyerekekért, az 

alapítványért. Munkáját Magyarország 

Köztársasági Elnöke 2015. augusztus 20-án a 

Magyar Köztársaság Arany Érdem keresztjével 

jutalmazta. Legyünk büszkék rá, munkája 

szolgáljon mindnyájunknak példaként. 

 

Másik sikeres civil szervezet a Nyugdíjas Klub, 

amely az elmúlt év során számos színvonalas 

rendezvényt szervezett a településen és a 

településen kívül. Ebben az évben a nyugdíjas klub 

részére is sikerült egy Volkswagen Transporter 

típusú kisbuszt beszereznünk, mellyel nem csak 

közel tíz millió forinttal gazdagodott egyesületük, 

hanem a kirándulások szervezése, rendezvényekre 

való eljutás is egyszerűbbé vált. 

 

Sajnos a nagycsaládosok egyesülete ebben az 

évben nem tudott semmi jelentős eseményt vagy 

eredményt felmutatni, hisz a folyamatos 

torzsalkodás tönkretette az érdemi munkát. 

Őszintén remélem, hogy ez az állapot változik és 

jövőre szép eredményekről számolhatok majd be 

év végén. 

 

Az önkormányzat számára is eredményes volt az 

idei esztendő. Lassan befejeződik az 

önkormányzati konyha és ebédlő felújítása és 

berendezése. 

Eredményesen pályáztunk az óvoda bővítésére és a 

meglévő konyhából egy főzőkonyha kialakítására. 

Sikeres volt a Napelem pályázat is, amellyel a 

közintézmények energiatermelése a jövőben 

biztosítva lesz. Az önkormányzati Kft is sikeresen 

pályázott egy kisbusz beszerzésére, amellyel 

folyamatosan tudja szállítani a bejáró 

gyermekeket.  

TTOOMMAAJJMMOONNOOSSTTOORRAAII 
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Sikeresen bővítettük a gyümölcsös kertet is, 

valamint vásároltunk zöldségfeldolgozó gépeket. 

Öt családnak segítettünk önkormányzati 

támogatásból lakáshoz jutni. 

 

Úgy gondolom, hogy egy sikeres és eredményes 

évet tudhatunk magunk mögött. 

Kívánok Tomajmonostora minden lakosának és 

bejáró dolgozóinak kellemes karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag boldog új évet. 

 

Fazekas Szabolcs 

polgármester 

 

 

 

 
 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Tomajmonostora Község Önkormányzata 

2016.01.01-ei hatállyal új önkormányzati 

rendeletet fogadott el, a helyi adókról szóló 

6/2015.(III.31.) rendeletet. 

Az új rendelettel a lakosság terheit kívánjuk 

csökkenteni azáltal, hogy a magánszemélyek 

kommunális adója tekintetében a korábbi 

mentességi kört bővíti az önkormányzat, az 

alábbiak szerint: 

„2. § (1) Mentes a magánszemélyek 

kommunális adója alól: 

a) 70. életévét az adóévet megelőző évben 

betöltött tulajdonos, haszonélvező és bérlő, aki 

az építményben életvitelszerűen tartózkodik, 

b) az adóalany, ha családjában az együtt élő 

közeli hozzátartozók egy főre számított havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 

%-át.” 

Az új rendelet szövegezéséből látható, hogy a 

mentesség két jogosultkört érint, egyrészt a 

70. életév feletti, idős személyeket, másrészt 

az alacsony jövedelemmel rendelkező 

családokat. A Képviselő-testület eltökélt azon 

cél megvalósítása érdekében, hogy a 

településen élő idős embereknek, illetve nehéz 

anyagi körülmények között élőknek segítséget 

nyújtson még akkor is, ha ez az 

önkormányzatot bevételtől fosztja meg. 

A fenti feltételeknek megfelelő adózók 

mentesek a magánszemélyek kommunális 

adójának megfizetése alól, természetesen a 

jövedelem mentességre való jogosultságot 

igazolni szükséges. 

Az új helyi adórendelet változást hozott a 

helyi iparűzési adó tekintetében is, még pedig 

az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 

tevékenységre vonatkozóan: 

Az adóalany, aki ideiglenes jelleggel végez 

iparűzési tevékenységet a településen, annak 

2016. január 1-től 3.000,- Ft/nap adót kell 

fizetnie. 

Ez a rendelkezés nem a helyi vállalkozásokat 

sújtja, hiszen esetükben az új rendelet nem 

tartalmaz változást, hanem azon 

vállalkozásokat érinti, melyek székhelye nem 

Tomajmonostora településen található. 

Az új szabályoknak köszönhetően jelentősen 

csökkeni fog mindazon idős személyek, és 

alacsony jövedelmű családok terhei, akik 

egyébként is segítségre szorulnak. 

 

Tisztelettel: 

Tomajmonostora Község Képviselő-testülete 
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Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016.01.01-ei hatállyal új önkormányzati rendeletet fogadott el, a 

helyi adókról szóló 6/2015.(III.31.) rendeletet. 

Az új rendelettel a lakosság terheit kívánjuk csökkenteni azáltal, hogy a magánszemélyek kommunális adója 
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Az adóalany, aki ideiglenes jelleggel végez iparűzési tevékenységet a településen, annak 2016. január 1-től 

3.000,- Ft/nap adót kell fizetnie. 

Ez a rendelkezés nem a helyi vállalkozásokat sújtja, hiszen esetükben az új rendelet nem tartalmaz változást, 

hanem azon vállalkozásokat érinti, melyek székhelye nem Tomajmonostora településen található. 

Az új szabályoknak köszönhetően jelentősen csökkeni fog mindazon idős személyek, és alacsony jövedelmű 

családok terhei, akik egyébként is segítségre szorulnak. 

 

 

Tisztelettel: 

Tomajmonostora Község Képviselő-testülete 
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Iskolai hírek 
 

 

Diákönkormányzat munkájáról 
 

 

 A feladataink sora már az első iskolai 

napon megkezdődött: a kis elsősöket és az első 

osztályos tanító néniket ajándékoztuk meg egy 

apró meglepetéssel. 

Szeptember első hetében az osztályok 

megválasztották a diák-önkormányzati 

képviselőket, majd szeptember 9-én 14órakor 

megtartottuk alakuló gyűlésünket, ahol 

megválasztottuk a Diákönkormányzat elnökét, 

Bodnár Réka személyében, valamint megbeszéltük 

az éves feladatokat.  

Szeptember 23-án egy szerdai délután 

megtisztítottuk a falut a felesleges hulladékoktól. 

A gyerekek, a szülők és a pedagógusok egyaránt 

szorgosan dolgoztak, aminek az eredményét 

másnap már az osztályok a kasszájukban 

tudhattak. 

Szeptember 25-én Sportnapot tartottunk a 

DÖK és az iskolai Sport programok felelősével 

karöltve, a Diák-sportnap alkalmából. Délelőtt 

futottunk, délután akadályversenyt, kézilabda- és 

focirangadót szerveztünk. A helyezettek jelképes 

jutalomban részesültek. 

Szeptember közepén indítottuk el a már 

hagyománnyá vált Állatok világnapja alakalmából 

rendezett rajzpályázatunkat. A díjazott 

pályamunkákat október második hetében 

kiállítottuk az iskola aulájában, ahol még a mai 

napig megtekinthetők. 

 November 6-án délután megtartottuk az 

első diszkónkat, mely a Töklámpás Buli nevet 

kapta. A Tökfej Büfében ehettünk, ihattunk 

mindent, amit szemünk, szánk megkívánt. 

Természetesen nem maradhatott el a tombola sem, 

amit egy igazi nagy csapatként izgultunk végig.  

Persze közben lelkesen koptatták a diákok a 

táncparkettet is. 

December 9-én az óvodai Mikulásra apró 

ajándékkal és műsorral készültünk. 

Összességében elmondhatom, hogy az év 

elején elkészített feladatok eddig sikeresen 

megvalósultak. A sikeres megvalósítás annak 

köszönhető, hogy a képviselőink névsora alig 

változott és már tapasztalt gyerekek vezetik a 

programokat. Ezek a gyerekek igazán kitettek 

magukért, mindig új és új ötletekkel álltak elő. 

A szülői munkaközösség is nagyon sokat 

segített, melyet ezúton is köszönök. 

 

Veresné Hajdu Szabina 

 

 

Diáksportélet 
 

 

A Magyar Diáksport Szövetség az idei 

évben is meghirdette a Magyar Diáksport Napját. 

768 iskola mintegy 200.000 tanulója töltött 

mozgással legalább két órát, akikhez a tanárok és 

sok esetben a szülők is csatlakoztak. A jelentkező 

iskolák számára a hagyományos diáksport napi 

futótávon (ezúttal 2015 m) kívül nincs semmilyen 

kötöttség, hogy a kért 120 perces mozgás keretei 

között milyen aktivitást végezzenek. Az immár 

hagyományos Magyar Diáksport Napja 2015. 

szeptember 25 - én pénteken került megrendezésre, 

idén először a Magyar Diáksport Szövetség által 

koordinált Európai Diáksport Nap keretében, 

csatlakozva az Európai Bizottság által idén útjára 

indított Európai Sporthét kezdeményezéshez. 

Iskolánk részt vett ezen a rendezvényen. 

Pályázatunk megvalósításáért elismerő oklevelet 

kaptunk. A legtöbb résztvevőt mozgósító iskolák 

jutalmaként sportszercsomagot nyertünk. A 

pályázat kivitelezésében nagy szerepet vállalt a 

Diákönkormányzatunk és a pedagógusok. 

Iskolánk évek óta aktív résztvevője a 

Diákolimpia rendezvényeknek torna sportágban. 

2015. december 8-án került sor a megyei döntőre, 

ahol a szertorna lány csapatunk IV. korcsoportban 

ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai voltak: Bakó 

Cintia Dóra, Bodnár Réka, Bukta Petra, Kovács 

Tamara Nelli és Magyar Vivien. Ezzel az 



4 

 

eredménnyel továbbjutottak az országos 

elődöntőbe, mely Debrecenben kerül 

megrendezésre 2016 márciusában. Fiú tornászaink 

megyei versenyét 2016. februárjában rendezik, 

Tiszafüreden. Három korcsoportban nevezte őket 

iskolánk. A cél az országos döntőbe jutás. A 

csapatok felkészüléséhez jó egészséget és továbbra 

is kitartó munkát kívánunk. 

 

Sághy Judit 

 

 

Őszi ünnepi megemlékezések 
 

 

Október 6. 

Nemzeti gyásznap alkalmából iskolai 

megemlékezést tartottunk. 

Minden év október 6-án kiemelten fontos az 

elégikus megállás és önmagunkba nézés mind 

egyéni, mind közösségi szinten; amellyel tartozunk 

1848/1849. mártírhalált halt hőseinek. 

Diákjaink műsorának alappillérei tábornokaink és 

Batthyány Lajos utolsó lejegyzett mondatai voltak; 

ezzel még személyesebbé és tartósabbá tettük 

emlékezésünket. 

Kossuth Lajos „Magyar Golgota” 1890-es 

fonográfhengeren megszólaló beszéde pedig a 

gyásznapot szinte pattanó csendben zárta le. 

 

Október 23. 

A hagyományainkhoz hűen nemzeti ünnepi 

megemlékezésünket községi szinten is tartottuk, 

előtte külön iskolai rendezvény keretén belül is 

előadták tanulóink, előadtuk. 

1956 szelleme mindannyiónk lelkében él, X. 23-án 

ezen emlékek csak megerősödnek. Az iskolánk 

felső tagozatos gyermekei színvonalas műsorral 

tették még emlékezetesebbé ezt a napot, amelyet 

kiegészített Szathmári Norbert tanár úr rendhagyó 

előadása, ami nemcsak erősítette emlékeinket, 

hanem fontos új információkat is adott. 

 

November 11. 

Európai és országos kezdeményezés indult 2015-

ben; nevezetesen az, hogy 11. hó 11-én 11 óra 11 

perckor gyertyagyújtással emlékezzünk az I. 

világháború összes nevesített és ismeretlen 

hőseire. Iskolánk aktívan részt vett a csend 1 

perces meghonosításában, mindezt piros-fehér-

zöld színű gyertya fényében. Jelen esetben a csend 

és a fény többet mondott minden szónál.  

 

Boda Mihály 

 

 

November, az egészségnevelési hónap 
 

 

„Az egészség nem csupán a betegség hiánya, 

hanem egyben a külső és belső környezettel 

kialakult testi, lelki egyensúly, ami ugyanakkor az 

ember testi-szellemi és társadalmi jólétét jelenti. 

Ennek az állapotnak a fenntartása csak aktív 

egészségtudatos magatartással lehetséges, amiért 

a romló környezeti feltételek miatt egyre többet 

kell tenni.”  (Tompa Anna) 

 

Hosszú évek óta hagyomány az iskolánkban, hogy 

november hónapban egészségnevelési programot 

szervezünk az egészséges életmód és táplálkozás 

jegyében. 

Igen népszerűek - az alsó és felső tagozatos 

gyerekek körében egyaránt - a témához 

kapcsolódó rajzversenyek, salátakészítő 

vetélkedők, tisztasági versenyek és természetesen 

a mozgás örömét nyújtó sportesemények. 

A programsorozat első rendezvénye a Művelődési 

házban működő Tini Klub szervezésének 

köszönhetően bővítette a kamaszok ismereteit: 

Tóth Kristóf István, a Nemzeti Művelődési Intézet 

neves szexológusa engedett teret a 7. és 8. osztály 

minden kérdésnek, s mindez interaktív formában 

valósult meg, a gyerekek aktív alakítói voltak a 

beszélgetésnek. 

Az egészséges életmód fontos része a rendszeres 

mozgás, a következő programmal erre hívtuk fel a 

gyerekek figyelmét. Kiss János testneveléstanár 

egy igen pörgős, minden testrészt átmozgató 

aerobikórával pezsdítette fel a gyerekek délutánját. 

Annak érdekében, hogy a tanulók megmutathassák 

kreativitásukat, rajzversenyt hirdettünk négy 

http://www.citatum.hu/szerzo/Tompa_Anna
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kategóriában: sport, egészséges táplálkozás, 

öltözködés és tisztálkodás. Az elkészült rajzok 

mind közszemlére kerültek: az iskola aulájának 

falán népszerűsítették az egészséges életmódot. 

Az egészségnevelési hónap lezárásaképpen azt 

akartuk megmutatni diákjainknak, hogy 

környezetünk rendben tartása is fontos az egészség 

megóvásához. Ezen gondolat alapján hívtuk őket 

osztálytermük tisztává varázsolására: az utolsó 

tanóra után minden osztály rendbe tette a termét. 

Nagy öröm volt számunkra azt figyelemmel 

kísérni, ahogy minden osztály minden tanulója 

buzgón részt vett a takarításban. 

Ez a hónap nemcsak a diákoknak tartogatott 

értékes tapasztalatokat, hanem mi, pedagógusok is 

megtapasztalhattuk, hogy az általunk nevelt 

gyermekek mennyi ismerettel rendelkeznek ebben 

a témakörben, s milyen fantáziadúsan és lelkesen 

oldották meg a feladatokat. 

 

Mátyus Éva 

 

 

Matematika verseny 
 

 

2015. november 23-án járási matematika versenyt 

rendeztünk alsó tagozatos tanulók számára. 

A meghívókat már hónap elején elküldtük 

tankerületünk minden iskolájának. Osztályonként 

1-2 tanulót vártunk. A 8 tagintézményből 6-an 

neveztek. Első osztályban 8-an, másodikban 15-en, 

harmadikban 12-en, negyedikben 13-an 

versenyeztek. Összesen 48 tanuló fogadta el a 

meghívásunkat. 

A zsűri elnökének igazgatónőt, Gyulainé Turó 

Melindát kértük fel. Évfolyamonként készítettünk 

feladatsorokat, melyek összeállításánál, 

szerkesztésénél segített Szathmári Norbert 

kollégánk is. 

A verseny helyszínéül az IKSZT-t választottuk. A 

műv. házas dolgozók sokat segítettek a verseny 

előtt és után is, a terem berendezésében, 

visszarendezésében. Ők vállalták a verseny utáni 

gyermek programokat is, amíg a javítás, értékelés 

zajlott. A gyerekek játszhattak, szalmát fonhattak, 

rongyot szőhettek. Nagyon hasznosa, érdekesen 

telt az idő a gyerekek számára. 

A konyhásaink jóvoltából frissen sült pogácsával, 

forró teával várhattuk a versenyzőket, kísérőiket. 

Diákönkormányzatunktól pedig minden versenyző 

kapott 1-1 TUC kekszet, müzlit, sportszeletet. 

 

Maga a verseny 14 órakor kezdődött. Az első 

osztályosokat elvittük egy külön terembe, hogy 

hangos felolvasással segíthessük munkájukat. A 

többiek a nagy teremben versenyeztek. Az 

eredményhirdetés fél 4-kor volt. Addigra 

kijavítottuk a feladatsorokat. Előrelátásunknak 

köszönhetően a kialakult holtversenyeket előre 

elkészített feladatokkal gyorsan el tudtuk dönteni. 

Eredményhirdetéskor az első 6 helyezettet 

évfolyamonként oklevéllel, a többieket 

emléklappal jutalmaztuk. Az első három helyezett 

tárgyjutalmakat is kapott. Az első helyezett Rubik-

kockát, a második logikai játékot, a harmadik 

számkártyát. Az iskolánkat 8 tanuló képviselte a 

versenyen. Közülük Bernáth Luca 1. osztályos és 

Gyulai Kornél 2. osztályos tanuló első helyezést 

ért el. Szőnyi József 3. osztályos tanuló pedig 2. 

lett. 

Gratulálunk nekik, a többi versenyzőnek, a 

felkészítő pedagógusoknak! 

Köszönjük mindazok munkáját, akik a családias 

vendéglátásban, a hasznos időtöltésben, és a 

verseny lebonyolításában a segítségünkre voltak. 

 

Somodi Jánosné 

Juhász Lajosné 

szervezők 

 

Támogatói est 
 

 

Az év vége jó alkalmat kínál a számvetésre, 

köszönetünk és hálánk kifejezésére. 

Ezzel a szándékkal került sor december 12-én a 

támogatói est megrendezésére. Vendégül láttuk 

egy vacsorára azokat a vállalkozókat és intézményi 

dolgozókat, akik az alapítvány működését segítik.  

Támogatóink felajánlásainak köszönhetjük, hogy 

iskolánk minden arra érdemes tanulója 6 napos 

ingyenes nyári táborozáson vehet részt. Országos 
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és a megyei versenyeken mérethetik meg magukat 

diákjaink tanulmányi és sport területen. Az óvodás 

kisgyermekek kirándulását is támogatja az 

alapítvány. Szerepet vállal a bejáró tanulók 

utaztatásában, a járási versenyek, úszásoktatás, 

színházlátogatás, mozilátogatás lebonyolításában.  

Mindezt azért teszi, hogy céljait megvalósítva a 

falusi gyermekek helyzetéből adódó hátrányok 

leküzdését segítse, az óvodás és általános iskolás 

korú gyermekek testi-lelki fejlődésének, tudásuk 

gyarapításának támogatása. Az iskola tanulói 

megismerjék hazánk szép tájait, természetvédelmi 

területeit, túllépve a településünk és megyénk 

határain.  

A gyerekek lelkesen készültek mesejelenettel, 

hópihetánccal, vidám jelenetekkel, dallal és a 

nyolcadikosok búcsúzásként keringővel. A nagy 

létszámú fellépő gyermekek szüleinek a csütörtöki 

főpróbán biztosítottunk lehetőséget a műsor 

megtekintésére, az élmény közös átélésére.   

Örömünkre szolgált, hogy ezt a rendezvényt 

jelenlétével megtisztelte Varga Mihály 

Nemzetgazdasági Miniszter, Tomajmonostora 

Község díszpolgára, Kovács Sándor a Jász-

Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 

Rentzné dr. Bezdán Edit megyei címzetes főjegyző 

asszony és Páldiné dr. Ágoston Lívia a 

Kunhegyesi Járási Hivatal vezetője.  

A vendégeinket az óvodás és iskolás gyermekek 

műsora szórakoztatta. Ezt követte a vacsora és 

kezdetét vette a szakmai megbeszélés és 

szórakozás.  

Az est eredményessége hozzájárul újabb 

gyermekprogramok megvalósításához. 

Támogatóinknak köszönjük nagylelkű 

felajánlásaikat. 

Köszönjük az SZMK elnökének a szervezésben 

nyújtott segítséget, és mindazoknak a szülőknek a 

hozzájárulását, akik házi készítésű süteményeik 

árusításából befolyt összeggel támogatták 

alapítványunkat.  

Támogatóinknak, partnereinknek kívánok magam 

és a kuratórium tagjai nevében áldott, meghitt 

karácsonyt és eredményes, boldog új évet! 

 

Somodi Jánosné 
kuratórium elnöke 

 

 

 
 

 

Közeledik az első félév vége  
gimnáziumunkban 

 

 

„Ki elindult, s még nem érkezett meg, biztatóbb a 

helyzete a soha el nem indulónál.” 

Hioszi Tatiosz 

 

2015. szeptember 1-jével kezdetét vette a 2015/16-

os tanév a Budakalász Gimnázium 

Tomajmonostorai Tagintézménye 10. évfolyamán 

is, amely nyolc településről érkező, 47 érettségizni 

vágyó felnőtt diáknak nyújtott tanulási lehetőséget 

esti tagozatos képzés keretén belül. 

Közel 4 hónap telt el a kezdtek óta s a beiratkozott 

aktív tanulók száma több mint felére csökkent. 

Nem csoda: a részvétel, az órai munka, a 

felkészülés s az eredmények elvárása komoly 

megpróbáltatásokon viszi át őket, mely merőben 

új, felfokozott ritmusú élethelyzetet teremt a 

számukra, főleg, akik munka és család mellett 

vállalták ezt a nem éppen könnyű, ámbár a 

jövőben gyümölcsöző „megmérettetést”.  

Ahhoz, hogy valaki eljusson addig a pontig, míg 

leül az érettségiztető bizottság elé s tételt húz, 

időre, erőre, elszántságra, akaratra, rendkívüli 

türelemre, kitartásra, alázatra, áldozatkészségre, 

szorgalomra s -nem utolsó sorban- a család odaadó 

támogatására van szükség. Mindezen ismérvek 

hiánya tévútra tereli azt, aki arra szánja magát, 

hogy felnőtt fejjel gimnáziumba iratkozik. S ezen 

ismérvek valamelyikének meg nem léte okozta a 

nagy arányú kiszóródást is. 
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Az a húsz ember, aki úgy döntött -a fentebb 

említett viszontagságok ellenére-, hogy befejezi 

azt, amit elkezdett, példát kell, hogy mutasson 

másoknak is: céljainkat csak akkor érhetjük el, ha 

kellően elszántak vagyunk véghezviteléhez. S mi, 

a gimnáziumi tanárok, örülünk, hogy ennek a 

célnak véghezviteléhez segédkezet tudunk 

nyújtani. 

Büszke vagyok arra, hogy az intézményünk 

tantestülete szakmailag elismert és neves 

pedagógusokból tevődik össze s hogy velük együtt 

dolgozhatok. Smányi Györgyné kémiából és 

biológiából, Agócs Ferenc, aki egyben az első 

induló évfolyamunk osztályfőnöke is, 

matematikából és fizikából, Boda Mihály 

történelemből, Kocsis Orsolya földrajzból készíti 

fel a felnőtteket. Én, mint a tagintézmény vezetője 

magyar nyelv és irodalmat, valamint angol nyelvet 

tanítok az osztályban.  

Legfőbb célunk az, hogy jövőre is tudjunk új 

osztályt indítani s minél több embert meggyőzzünk 

arról, hogy van értelme felnőtt fejjel iskolába járni, 

továbbtanulni. Eddig 12 fő jelezte beiratkozási 

szándékát gimnáziumunkba a következő tanévre, 

ami ilyen korán kecsegtetően hangzik, mivel az 

indításhoz szükséges létszám alsó határa 30 fő. 

Vannak, akik lemorzsolódóként újra szeretnék 

kezdeni szeptembertől a 10. évfolyamot. 

Arra szeretnék kérni mindenkit, aki nyolc 

osztállyal rendelkezik, vagy gimnáziumi, 

szakiskolai tanulmányait valamilyen okból 

kifolyólag nem tudta befejezni, augusztusban 

jelentkezzen nálunk, tanuljon tovább, ne bízza 

magát a jövő bizonytalanságára, hanem tervezzen, 

szerezzen érettségi bizonyítványt. S ráadásul 

mindezek a lehetőségek helyben valósulhatnak 

meg. 

Közeledik az első félév vége, január közepén a 

jegyek lezárása, bizonyítványok kiosztása. Néhány 

hónap telt el csupán, de -higgyék el- hatalmas 

mérföldkő tanulóink, a gimnázium s egész 

Tomajmonostora életében.  

Végezetül engedjék meg, hogy magam s kollégáim 

nevében mindenkinek kellemes karácsonyt és 

békés, boldog új esztendőt kívánjak! 

 

Szathmári Norbert 

 

 

 
 

 

Óvodánk mindennapjai szeptembertől 
 

 

Nevelési évünket szeptemberben a nagy- 
középső csoportban 22 fő, a kis-középső 

csoportban 18 kisgyermek kezdte meg, mostanra 

21 főre gyarapodott a létszámunk. Korcsoport 

szerint 17 fő kis-,  4 fő középső csoportos, 

a nemek aránya 12 kislány és 10 kisfiú. Az új 

gyermekek befogadása a nyári időszaktól 

folyamatosan zajlik. A szülőknek lehetőséget 

biztosítunk az "anyás" beszoktatásra, amelyet 

minden anyuka saját belátása szerint vesz igénybe. 

Az óvodába lépés minden kis csöppség számára 

nagy próbatétel. Ezért fontos számunkra, hogy az 

újonnan érkező gyermekeket érzelmi biztonság, 

otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes 

légkör fogadja, és vegye körül. Igyekszünk 

folyamatosan biztosítani a gyermekek számára, 

hogy óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások 

érjék. A csoportszoba berendezésével, 

dekorálásával, az egyes játékfajták helyeinek 

kialakításával nyugodt, biztonságos légkört 

teremtettünk és teremtünk folyamatosan. 

Megismertettük a gyermekeket az óvoda 

épületével, annak környezetével, 

szokásrendszerével,  ezzel elősegítve az új 

környezetben való eligazodást. Az első hetekben 

sok-sok simogatással, dajkálással, ölbeli 

játékokkal nyújtottunk érzelmi biztonságot a 

kicsiknek. A bátortalanul érkező gyermekeket 

igyekeztünk minél hamarabb megnyugtatni, 

játékba vezetni. A már "régi " óvodásainkat 

felkészítettük az újak fogadására, kértük őket, 

segítsék a picik beilleszkedését a csoportba. 

Az első három hónap küzdelmes, nehéz időszak 

volt gyermeknek, felnőttnek egyaránt, de megérte. 
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Mert látom, hogyan alakulnak ki barátságok, 

együtt játszó csoportok, hogyan várják egymás 

érkezését reggelente, s érdeklődnek egymás iránt. 

Jó érzés látni, hogyan oldódnak fel a gyermekek, 

hogyan múlnak el a kezdeti szorongások, és 

fogadnak el bennünket felnőtteket is.  

 

Az ősz az egyik legkedvesebb évszakunk tarka, 

színes leveivel. Többször kirándultunk a közeli 

határba, ahol sóvirágot szedtünk, kukoricát 

törtünk, terméseket gyűjtöttünk az őszi 

természetsarkunk bővítése céljából. Megfigyeltük 

a szántást, a betakarítási munkálatokat, a mezei 

állatokat, az ősz folyamatos változásait. 

Naponta száraz faleveleket söpörtünk, a 

legszebbjeit lepréseltük, később azokból képeket, 

nyomatokat készítettünk. A gesztenyéből, 

makkból, dióhéjakból, állatfigurákat, a 

csipkebogyóból, nyakláncok, füzérek készültek. 

Egy-egy ilyen tevékenykedtetés, közös barkácsolás 

során, spontán „előkerülnek” a kis őszi versek, 

dalocskák, körjátékok, melyeket saját maguk 

kezdeményezik a gyerekek. Ilyenkor érzem, hogy 

milyen öröm velük dolgozni. Látom, hogy milyen 

sokat tanulnak a játékos tevékenységek kapcsán. 

 

Szüret 

Nagyon kedves meghívást kaptunk az egyik kis 

ovisunk, Molnár Csilla szüleitől. Szüretre hívtak 

bennünket, így a gyerekek saját kezűleg szedhették 

le a szőlőfürtöket. Gyorsan megteltek az edények, 

a munkától elfáradt szüretelőket finom almás 

lepénnyel és üdítővel látták vendégül. Köszönjük a 

vendéglátást!  

Időközben a Puskás Petra szülei is felajánlottak 

egy nagy dézsa szőlőt az ovisoknak. Elterveztük, 

hogy az összegyűjtött szőlőből mustot készítünk 

közösen. Csak nem volt hol?! 

Mészáros Pista bácsi és a felesége Margitka néni 

látott bennünket vendégül. A gyerekek buzgón 

darálták és préselték a szőlőt. Pista bácsi kedvesen, 

hasznos tanácsokkal irányította a munka 

folyamatát, Margitka néni a szomjas 

„munkásokat” saját csavarású musttal kínálta. Egy 

igazán élményekkel teli délelőttöt töltöttünk el, sok 

új ismerettel lettünk gazdagabbak. Büszkén 

szemléltük a több liter mustot, ami a saját 

munkánktól lett még édesebb. 

 

Egészségnap 

Az egészségnap célja az, hogy a kicsik minél 

korábban megtanulják a fogyasztott élelmiszerek 

közül kiválasztani az egészség megóvása 

szempontjából hasznosabbakat, emellett a 

fogápolás, és a kézmosás fontosságát és 

pontosságát elsajátítsák. Az egészség nem más, 

mint, Testi, Lelki, Szociális jólét. Mindenki 

számára fontos ennek a három dolognak az 

egyensúlya. 

A délelőttöt egy vidám mesével kezdtük, ami a 

fogorvos munkáját mutatta be, ehhez kapcsolódott 

a kisebbek és nagyobbak számára összeállított 

játékos feladatlap. 

Ezen a napon a gyerekekkel közösen készítettünk 

gyümölcsökből és zöldségekből ízletes és mutatós 

egészség- tálakat. A gyermekek természetesen 

aktív résztvevői voltak a saláta elkészítésének. 

Nagyon ügyesen szeleteltek, aprítottak. Délután, 

Sághy Judit tanárnő a gyermekek 

mozgásfejlődésével kapcsolatos kötetlen 

beszélgetést tartott a szülők részére. 

A veleszületett „hozott” sajátosságok mellett 

nagyban befolyásol a környezet. Az életmód, a 

szokások a családon belül meghatározóak. Fontos 

minden, amit a gyermek a környezetében érzékel, 

mert később ez szolgál számára alapul. Ez lesz a 

minta, amihez mindig visszatér. Értendő ez a 

táplálkozásra, az íz élményre, az életmódra, a napi 

rendre, szokásokra egyaránt. Egy egészséges, 

tiszta, rendezett környezetben felnövő kisgyermek 

természetes módon választhatja ki a számára a 

legmegfelelőbb dolgokat a „kínálatból”. Szívesen 

mozog, játszik, eszik, nem kell nógatni. Változatos 

étel „palettáról” válogathat: amin szerepel sok 

zöldségféle, gyümölcs, teljeskiörlésű, rostban 

gazdag termékek, tej és tejtermékek. Ezek nagyon 

fontosak egy fejlődő kisgyerek szervezetének. 

Összefüggés mutatkozik tehát, a bevitt tápanyag, 

a viselkedés, a tanulás, és a magatartás között. A 

túl sok édesség hiperaktivitást is kiválthat, vagy 

az ellenkezőjét, túlsúlyt és mozgáshiányt.  

Mindenféle mozgásforma ajánlott 3-6 éves 

korban, amit a gyermek szívesen tesz. 

Megtaníthatóak úszni, kerékpározni, korcsolyázni. 

A szülő felelőssége abban rejlik, hogy bevezeti-e a 

gyermekét ezekbe a tevékenységekbe. Az óvodás 

jót és rosszat egyaránt mintának vesz, és itt van 

nekünk szülőknek a legnagyobb felelősségünk!!!  

Nagyon nehéz befolyásolni a már kialakult rossz 

szokásokat. Az egészségnap betekintést engedett a 

szülők számára az óvodában kialakult 

táplálkozási szokásokról. Ezen a napon sok 

hasznos ismerettel lettünk gazdagabbak. 

Köszönöm a jelenlévő szülőknek a segítségét és a 

részvételét.  
 

Színházlátogatások 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek 

megmutassuk és megszerettessünk velük minden 

olyan tevékenységet, ami művészi érték, ami 
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elengedhetetlen lehet érzelmi fejlődésükben, ami 

segíti őket, hogy életük során teljes emberré 

válhassanak. Ennek érdekében szeretnénk 

mindent megtenni, hogy már óvodás kortól 

láthassák a korosztályuknak megfelelő, értékes 

színházi előadásokat. 

A Szegedi Látványszínház előadásában 

szeptember 24-én „A legjobb barátom” című 

előadást nézhettük meg a gyermekekkel. A téma 

mindig helytáll, hiszen a barátság örök téma. A 

gyermekek óvodába való beilleszkedésének 

alapköve, hogy barátokat szerezzenek maguknak. 

A másikhoz való alkalmazkodás, a 

kompromisszumkötés az egyik legnehezebben 

megvalósuló érzelmi tevékenység. 

Október 14-én Krassovitz László meseíró, 

mesemondó, népi rímfaragó látogatott el a helyi 

IKSZT- be, az ő általa írt „Pamacs elszökik” című 

meséjét hallgathatták meg a gyerekek. 

Maradandó élményt hagyott a gyerekekben a 

jellegzetes mesemondási stílus és a 

Pamacstörténetek. 

November 23-án Kunhegyesen a Művelődési 

Házban a „Csalóka Péter” című előadást néztük 

meg, az Önkormányzat autóbuszával utaztunk. A 

gyermekeink nagyon fegyelmezetten és kulturáltan 

nézték végig az előadást, melynek minden percét 

élményként élték meg. Köszönjük a szülők és a 

fenntartó támogatását. 

December 16-án Balázs Emese szlovák 

mesemondó látogatott el a gyerekekhez a „Holle 

anyó” című interaktív mesével. A gyermekek 

szeretik tevékenyen átélni a mesét, résztvevői 

lenni. 

 

Állatok világnapja 

Október elején ünnepeljük az állatok világnapját. 

Ilyenkor útnak indulunk a gyerekekkel és 

ellátogatunk néhány házhoz, hogy tapasztalatokat 

szerezzünk. Gyulai László és felesége Rozika 

mindig nagy szeretettel lát bennünket vendégül. A 

gyermekek kíváncsian hallgatják Laci bácsi 

történeteit, hiszen a náluk élő állatokról 

hosszasan tud mesélni. Itt nem csak az állatokat 

ismerjük meg, hanem az etetésükhöz szükséges 

termények, széna betakarításának folyamatát is 

megláthatjuk. Köszönjük a vendéglátást és a sok 

finom körtét! 

 

Márton napi projekt 

A projekt célja, a jeles nap megünneplése, népi 

hagyományápolás. Az őszvégi népszokások közül 

a Márton naphoz kötődő szokások gyűjtése, a jeles 

naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, 

kipróbálása. Az állatokhoz és a tágabb 

környezethez való pozitív viszonyulás alakítása, a 

környezet védése, óvása. 

Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások 

felelevenítése és a környezet tevékeny 

megszerettetése szorosan összekapcsolódik.  

A gyerekek sokoldalúan megtapasztalhatták és 

megismerhették a Márton napi hagyományt és a 

jelentőségét. A projekt két héten keresztül 

bővítette és felelevenítette a meglévő és az új 

ismereteket. Erről megbizonyosodhattunk a 

folyamatok beszélgetések, élménybeszámolók, 

gyermekmunkák, rajzok megtekintésével. 

Gulyásné Ági megengedte, hogy az udvarán meg 

nézhessék a gyerekek a libákat közelről, sőt még 

libatollat is kaptunk ajándékba, mellyel 

kipróbáltuk a festést. 

A szülők is aktív részesei voltak ennek az 

időszaknak, őket is bevontuk a készülődésbe. 

Közben megkezdődött a gyűjtő munka (bébiételes 

üvegek, kukorica, libatoll, pihe, ötletek, minták). 

Folyamatosan ismerkedtek meg a gyerekek az új 

körjátékokkal, új versekkel, mesékkel pl: Az 

aranylúd című Grimm mese vagy Gőgös Gúnár 

Gedeon meséje. 

A közös tevékenységek során erősödött a 

gyermekek együttműködési képességei, 

megismerkedtek Márton napjához kötődő 

népszokásokkal, irodalmi, zenei alkotásokkal. 

Sokat fejlődött szókincsük és szövegalkotási 

képességük a hallott, énekelt, lerajzolt, barkácsolt 

produktumokon keresztül. A csoportmunkákon 

keresztül javult az együttműködési képességük, 

fejlődött kreativitásuk, képzeletük. 

 

Adventi készülődés, mézeskalácssütés: 

December hónappal megérkezik a tél. Az adventi 

készülődés egyaránt érint kisebbeket és 

nagyobbakat. Óvodánkban évek óta hagyománnyá 

vált a közös mézeskalácssütés a gyermekekkel, 

mégis rendhagyó volt ez a délelőtt, hiszen most a 

szülőket is meghívtuk erre a napra, szerintem 

izgatottabbak voltak, mint a gyerekek. Egy- 

kettőre mindenki megtalálta a kedvére való 

tevékenységet, hiszen a kiscsoportban a 

mézeskalácsot formáztuk, míg a nagycsoportban 

szalvétatartót és díszeket ragaszthattak. Bízom 

benne, hogy jövőre a szülők közül még többen el 

tudnak jönni és részesei lesznek ünnepi 

készülődésünknek. Köszönöm a résztvevő 

szülőknek a segítségét, támogatásukat.  

 

Mikulás ünnepség: 

Az egyik legkedveltebb ünnepünk, melyet már 

hetekkel előtte izgatott készülődés előz meg. A 

gyerekekkel előkerestük a Mikulásról szóló 
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meséket, új verseket, dalokat tanulunk. A 

legkedvesebb mesét dramatizálva adjuk elő, 

megismerkedünk a Mikulás történetével, honnan 

ered az ajándékozás szokása. A gyermekek 

élményei hamarosan papírra kerültek, változatos 

technikákkal készültek a mikulászsákok, csizmák, 

zoknik. Az ajándékcsomagot Tomajmonostora 

Község Önkormányzatától kapták a gyerekek. Az 

iskola diákjaitól kedves kis verseket, dalokat 

hallhattunk, mellyel az ünnep hangulatát még 

kellemesebbé tették. Az ajándékokat köszönjük 

szépen! 

 

Alapítványi bál: 

December 12. az a nap, amely kiemelkedik az 

egyszerű hétköznapok sorából, célunk az 

alapítványt támogató vendégek szórakoztatása, 

elkápráztatása volt. A gyermekek és felkészítőik 

heteken keresztül készültek erre a napra. 

Nagy- középső csoportos gyermekeink a „Girbe, 

görbe kis fenyő” című megható mesét adták elő. A 

mese mondanivalójával, hangulatával, zenei 

kíséretével a közelgő karácsonyi ünnepet 

elevenítettük meg. Szeretnénk, ha minél több 

gyermek tudná bemutatni tehetségét közönség 

előtt. Ez a rendezvény közös az iskolával, a 

bevételből az óvodai kirándulásunkat támogatja az 

alapítvány. A műsort bál követte, ahol a remek 

hangulatról a „Lesz vigasz” zenekar gondoskodott. 

 

Karácsony: 

A karácsony a szeretet, a család ünnepe, de az 

óvodai csoport is egy ”család”, így mi is 

készítettünk különféle díszeket, és ünneplőbe 

öltöztettük csoportszobánkat, majd az ovi 

fenyőfáját. 

Az öltözőben felállított fenyőfa egy- kettőre 

pompásan díszített karácsonyfává változott a sok 

mézeskalácstól és a gyerekek által készített 

díszektől. A csillogó gyermekszemek 

visszatükrözték a gyertyák fényét, melyet az „Ég a 

gyertya, ég…” című dal kíséretében gyújtottunk 

meg. 

A nagycsoportosok a „Három királyok” verses 

történetét játszották el, a kisebbek is egyre 

csengőbb hangon énekelték a „Kis karácsonyt, 

nagy karácsony” dalt. 

 

Templomi szereplések: 

December 18-án a katolikus, 25-én a református 

templomban adnak műsort a gyerekek. 

A templomi szereplés már megszokott, a 

gyerekekre nagy hatással van a számukra fontos 

felnőttek látható hitének példája, érzésvilága, 

magatartási kifejeződése, nyelvezete. 

Karácsonykor a hittanos gyerekek bemutatják az 

erre az alkalomra megtanult verseiket, 

történeteiket. 

 

Hát így teltek napjaink a tomajmonostorai 

óvodában. ezzel az idézettel szeretnénk 

elköszönni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, 

Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, 

Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, 

A szívek fénylő angyalát, égen földön várnak ránk.” 

 

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet kívánnak Önöknek a 

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda gyermekei és dolgozói! 

Zolnainé Geszti Szilvia      Koczó Eszter      Agócs Béláné     óvónők
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Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás 
Abádszalóki Remény Gondozási Központja  

Tomajmonostorai Szakmai Egység 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

 Szociális alapszolgáltatásban bekövetkezett 

változások  

A 2015. – 2016. évi törvényi változások egyaránt 

kiterjednek a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatra valamint a házi segítségnyújtásra is. 

A törvény előírja, a házi segítségnyújtásban 

részesülő személyek gondozási szükségletének 

felülvizsgálatát, melyre 2015. december 31-ig 

kerül sor, vagy akinek felülvizsgálata a nevezett 

időpontig nem történik meg 2016. január 15.-ig 

van rá lehetőség. A gondozási szükséglet 

felülvizsgálata során elért pontszámok alapján 

kerül megállapításra, hogy az ellátott hány óra 

gondozásban részesülhet.  

Az ellátásra jogosultaknak nyilatkozniuk kell, 

hogy a házi segítségnyújtás keretein belül milyen 

tevékenységeket, résztevékenységeket igényelnek. 

A vizsgálat eredménye alapján kerül 

megállapításra, hogy az ellátott a fennálló napi 

gondozási szükséglete szerint szociális segítésre, 

személyi gondozásra vagy idősotthoni elhelyezésre 

nyílik lehetősége.  

 

 Mikuláscsomag osztás 

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 

támogatása által 80 fő szociális étkeztetésben 

illetve házi segítségnyújtásban részesülő 

ellátottunk kapott mikuláscsomagot.  

A csomagok kiosztása a szociális gondozónők 

bevonása által történt 2015. december 04.-én. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az ellátottak 

nevében a mikuláscsomagot. 

 

 Mikulás a Baba – Mama Klubban 

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Baba – 

Mama Klub új tagokkal bővült. 

A 2015. december 01.-én megtartott 

klubfoglalkozáson a gyermekekkel együtt nagy 

izgalomban vártuk a Mikulást. 

Közös játékunk közben megérkezett a Mikulás, aki 

helyet foglalt körünkben és ajándék csokimikulást 

adott át a kissé félénk apróságoknak. 

 

 Napközi az őszi szünetben 

2015. októberében az iskolai szünidő alatt napközit 

tartottunk iskoláskorú gyermekek részére. A 

napközi mellett Tomajmonostora Község 

Önkormányzatának jóvoltából tízórait és egyszeri 

meleg ebédet biztosítottunk. Az étkeztetés 

szervezetten történt az iskola ebédlőjében.  

A napközi lebonyolításában a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat illetve az IKSZT dolgozói 

közreműködtek. A napköziben őszi témával 

kapcsolatos kézműves foglalkozásokat tartottunk. 

A programokat közös sétákkal színesítettünk.  

Ezúton szeretnénk megköszönni az IKSZT 

dolgozóinak segítségét. 

 

 Adományosztás az ősz folyamán  

2015. őszén összesen 11 alkalommal került sor 

adományosztásra a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat szervezésében.  

A börzék során jó állapotban lévő ruhaneműk, 

játékok kerültek kiosztásra, melyet a településen 

élők, illetve más települések lakosai 

adományoztak.  

Nagy sikert aratott a gyermekek körében az 

adományként érkezett játékok. 

Ezúton köszönjük mindazok támogatását, melyek 

adományaikkal lakosságunkat segítették. Továbbra 

is várjuk felajánlásaikat!  

 

 Családok Otthonteremtési Támogatása 

A Családok Otthonteremtési Támogatása által 

településünkön ez évben már egy család saját 

otthonhoz jutott. Folyamatban van néhány család 

lakásvásárlásának ügyintézése. Reményeink 

szerint e családok a tél folyamán hozzájutnak új 

saját otthonukhoz. A támogatás igénylésével 

kapcsolatosan továbbra is segítséget nyújtunk 

bármely lakosnak, aki ez irányú támogatást kíván 

igényelni. 

 

 Terveink december hónapra 
A téli iskolai szünetben szolgálatunknál újból 

játszóházat szervezünk az érdeklődő gyermekek 

számára. Színes programokkal várjuk a  

gyermekeket, ahol kézműves foglalkozásokban, 

közös mézeskalácssütésben vehetnek részt. 

A játszóház időpontját plakátok formájában 

tesszük közzé.  

 

Továbbra is várjuk segítségre szoruló ügyfeleinket 

ügyfélfogadási időnkben az 5324 
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Tomajmonostora, Széchenyi út 56. szám alatti 

telephelyünkön! 
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„Béke szálljon minden házra, 

Kis családra, nagycsaládra. 

Karácsonyfa fenyőága, 

Hintsél békét a világra!” 

 
 

 

 

 

 

Az Abádszalóki Remény Gondozási Központ Tomajmonostorai Szakmai Egységének  

minden dolgozója nevében kívánunk, 

 Békés, boldog ünnepeket! 

  

 
 

Művházunk táján 
 

 

Bár a művház ritkán csendes, a tanév kezdetével 

mindig nagyobb lesz a nyüzsgés. Egyik délután 

főzőcske, a másikon zongora, és szőni vagy 

könyvtárba is gyakran járnak a gyerekek. 

Kéthetente pedig egy-egy délelőtt a Baba-mama 

klubba jönnek az anyukák és csemetéik. 

A rendszeres programokon kívül ezen az őszön is 

bőven volt rendezvényünk. 

Szeptember végén V. Kulcsár Ildikó, a nők lapja 

újságírója volt vendégünk a könyvtárba író-olvasó 

találkozó keretében. Az estét színesítette Sági-

Somodi Dóra, Vincze Julianna és Csécsei Csaba 

V. Kulcsár Ildikó egy-egy rövid írásának 

felolvasásával. 

Október elején immár negyedik alkalommal 

szereveztük meg az általános iskola alsó és felső 

tagozatos tanulói számára a mesevetélkedőt. Idén 

tréfás mesékből állítottunk össze feladatokat a 

résztvevőkenek, és palacsintával kínáltuk őket az 

eredményhirdetésig. 

A szalmadíszeinkből készült kiállításunk 

vándorútra kelt, az október 10-én megrendezett 

bükkszentkereszti Gombafesztivál keretében 

mutatthattuk be munkáinkat. 

Október 14-én ismét író-olvasó találkozóra került 

sor, ezúttal Kassovitz László meseíró, mesemondó 

és népi rímfaragó mesélt az óvodásoknak és 

iskolásoknak saját meséiből. Könyvei 

kölcsönözhetőek a könyvtárban. 

Az őszi szünidő alatt több délután 

kézműveskedtünk, játszottunk a gyerekekkel. 

A november is bővelkedett eseményekben: 

megszerveztük és részt vettünk a Hősök és 

halottak napi megemlékezésen. 

Újraindítottuk a tavaly népszerű Tini-klubot. Az 

első alkalommal az interaktív előadást Tóth 

Kristóf István szexológus, a Nemzeti Művelődési 

Intézet munkatársa tartotta. 

Az adventi napok beköszöntével elkészítettük a 

falu adventi koszorúját. Megérte az egész napos 

munka, sok dícsérő szót kaptunk munkánkért. 

És örülünk, hogy ez lehetőséget teremtett az első 

három gyertya közös meggyújtására, melyet még 

ünnepibbé tett az iskolások színvonalas műsora. 
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Nagyon készültünk első néptáncestünkre, ami a 

fellépőknek, a sok támogatónak és az 

összefogásnak köszönhetően nagyon jól sikerült. 

 

Minden közreműködő segítőnknek, látogatónknak 

és tomajmonostorai lakosnak békés, boldog 

Karácsonyt kívánunk! 

Gál Gabriella 

 

 

Néptánc- és citeraest 
 

Egy idézetben ezt olvastam "A táncban benne van 

kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind 

együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de 

nincs, kinek ne tetszenék a tánc...” 

Én ezzel a reménnyel köszöntöttem minden kedves 

jelenlévőt az első néptáncestünkön, bízva abban, 

hogy nagyban hozzájárulunk néptáncestünkkel 

ahhoz, hogy még jobban megszeressék a 

néptáncot, a népzenét. 

Az est folyamán a Tomajmonostorai Sóvirág 

Néptánccsoport, a Boglárka citerazenekar és az 

Őszirózsa népdalkör szórakoztatta a közönséget. 

Tomajmonostorán 2013-ban kezdtük meg a 

jelenlegi néptáncoktatást Tóth János 

közreműködésével. A művelődési ház elképzelését, 

- hogy legyen néptánc-, támogatta a falu vezetése 

és az iskola. Célunk, hogy megbecsüljük azokat az 

értékeket, amit a néptánchagyomány ápolásával fel 

tudunk tárni. Célunk továbbá, hogy a fellépésekkel 

színesítsük a faluban zajló rendezvényeket. 

A néptánc esztétikai élményét nemcsak a zene, a 

tánc és a friss, fiatalos táncosok adják, hanem a 

népviselet is. Ezért a néptáncest célja, hogy 

szórakozzunk, bemutatkozzunk és az est 

bevételéből minél több néptánc ruhát vehessünk. 

Az első fellépőnk a Boglárka citera együttes volt. 

Őket nem kell bemutatnom a 

tomajmonostoraiaknak, hiszen már több, mint egy 

évtizedes a kapcsolat. Minden évben egy-két 

alkalommal ellátogatnak hozzánk, és minden 

alkalommal megajándékoznak bennünket egy 

gyönyörű citerás esttel. 

Őket követte a Tomajmonostorai Sóvirág 

Néptáncegyüttes Tátika csoportja. Ők műsoruk 

első felében népi gyermekjátékokat adtak elő, 

majd somogyi – dunántúli ugróssal folytatták. A 

táncot Mezősi Zsanett tanította be. 

Előadásuk után az Őszirózsa Népdalkört 

hallgathattuk meg, ők még az est folyamán egyszer 

felléptek. 

A Tomaji Sóvirág néptáncegyüttes megmutatta 

mezőségi, széki táncát és a dunántúli ugróst is. A 

közönség tapsa igazolta, hogy a táncosok nem 

feleslegesen töltöttek estéket a tánctanulással. 

Az estet színesebbé tette két szólóénekes is, 

Kovács Istvánné Piroska és Perge Attila. 

Régi elhatározásunkat sikerült ezzel az esttel 

megvalósítanunk, hiszen megalakulásunk óta 

minden évben elhatároztuk, hogy egy önálló 

néptáncestet csinálunk, de vagy a 

felkészültségünket éreztük még nem elég érettnek, 

vagy annyi program volt a faluban, hogy 

egyszerűen nem tudtuk időben mikorra tenni. 

Örülök, hogy ez most megvalósult. 

Az estet fergeteges táncházzal és 

tombolasorsolással zártuk. Továbbra is várunk 

mindenkit, aki szeretne a néptáncegyüttesünk tagja 

lenni. 

Koczó Eszter 

 

Szalmaszakkör 
 

Kedves Lakosok! 

Nagy örömömre szolgál, hogy írhatok Önöknek a 

munkámról és egyben hobbimról. Az pedig nem 

más, mint a szalmázás. Az elmúlt évben alkalmam 

volt elsajátítani a szalmafonás és szalmadíszek 

készítésének folyamatait. Nagyon megszerettem 

ezt az aprólékos kézműves munkát, a 

hagyományos technikákat felhasználva, saját 

kreativitásomat és ötleteimet beleadva ma már 

saját ihletésű szalmatárgyakat, állatfigurákat is 

készítek. 

Szeretném a szalmakészítés világába elkalauzolni 

a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Péntek 

délutánonként 2 órától várom az érdeklődőket a 

szakkörre a művelődési házba! 

Az elején könnyebben elkészíthető díszeket 

mutatok meg, pl. csiga, csillag, angyalka, stb. 

Mikor már ügyesebb a kezük, akkor próbálkozunk 

a virágokkal, esőcsigákkal stb. 

Más gabonákból, termésekből is készíthetünk 

díszeket, melyeket könnyen be tudunk gyűjteni 

ősszel. Pl. kukorica csuhéj, makk, gesztenye. 



14 

 

Karácsonyra a falu fenyőfáját karácsonyfává 

avanzsáltuk. Az elmúlt évben szalmával díszítettük 

fel a fát, melyekhez több dísz készült és a 

szalmafüzérrel még szebbé varázsoltuk, hogy 

mindenki megcsodálhassa a természet adta 

díszekkel felöltöztetett fát. 

Remélem még több és szebb tárgyat tudok majd 

készíteni, és minél több emberrel megszerettetni 

a”Föld aranyát”. 

Szeretnék mindenkinek békés, boldog karácsonyt 

és sikerekben boldogságban gazdag újévet kívánni. 

 

Molnárné Gorzás Andrea 

 

„Rongyvarázs” 
 

 

A szőnyegszövés már régóta tetszett nekem. 2000-

ben a kunhegyesi munkaügyi központ keretein 

belül indított szőnyegszövő tanfolyamon sikeres 

vizsgát tettem. Azóta sok nyáron keresztül – 

legalább 10 éven át - alkotótáborokban adtuk át a 

szövés szeretetét kicsiknek és nagyoknak. 

Készítettek – készítettem szőnyeget, tarisznyát és 

más kisebb dolgokat nem csak lányok, hanem fiúk 

bevonásával is itthon és Feketicsen is. Ezzel is 

gyarapítani igyekeztünk ismereteiket és megőrizni 

a hagyományt. Itt, Tomajmonostorán is rengeteget 

gyerek hordja sajátkészítésű tarisznyáját. A szövés 

előnyét abban látom, hogy az itthon már 

feleslegessé vált ruhát ily módon más használati 

tárggyá lehet varázsolni és ez által felelevenítjük 

hagyományainkat. 

Nagyon szeretem a munkám és ezért örültem, 

amikor hívtak, hogy jöjjek ide dolgozni. A 

tomajmonostorai művelődési házban – a gyerekek 

nagy örömére – ez év májusától dolgozom. 

Nagyon sokan vettek részt a szövőtanfolyamon. 

Novemberben az elkészült munkákból kiállítást 

rendeztünk „Rongyvarázs” címmel, ahol 

bemutattuk, hogyan készül a szőnyeg elejétől a 

végéig, s közben a gyerekek kipróbálhatták e 

folyamatot, lépésről lépésre. Az iskola minden 

osztálya és az óvoda csoportjai is kedvüket lelték 

benne. 

Köszönöm, hogy itt dolgozhatom 

Tomajmonostorán a Művelődési házban. Azt 

csinálhatom, amit szeretek és tovább tudom adni a 

szövést, mint hagyomány. 

 

Bucsai Lászlóné 

Ica néni

 

 
 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
 

Tisztelt Tomajmonostorai Lakosok! 

Szeretném tájékoztatni a falu lakosait a 2015. 

augusztustól a Nyugdíjas Klub életéről. 

Augusztusban az egyesület megpályázott egy 9 

személyes kisbuszt, amit meg is nyertünk. 

Köszönjük szépen Polgármester úrnak a segítségét, 

hogy sikeres volt a pályázat. Augusztus 28-án meg 

is kaptuk a kisbuszt. Nagyon örülünk neki. 

Igyekszünk minél többször igénybe venni (pl. a 

környező települések rendezvényeire hívnak 

bennünket, vagy kirándulni). Ez nagy segítség a 

klub életében. 

Szeptember 2-án klubdélutánon Négyesi Józsefnek 

ünnepeltük a nyolcvanadik születésnapját. Egy kis 

ajándékkal kedveskedtünk neki. Év közben 

mindenkinek megünnepeljük a születésnapját és 

névnapját. Ilyenkor igyekszünk mindenkinek 

szebbé tenni a napját egy verssel, és egy estét 

eltölteni együtt. 

Szeptember 5-én Abádszalókra hívtak bennünket a 

rendezvényükre a helyi nyugdíjasok. Szívesen 

mentünk, mivel ez már egy régi barátság. 

Szeptember 12-én Kunhegyesen voltunk. Nagyon 

finom birkapörkölttel fogadtak bennünket. Jól 

éreztük magunkat, a többi 200 személlyel együtt. 

Október 3-án a „10 éves Abádszalók város” 

rendezvényen vettünk részt. Itt sok szép műsort 

láttunk. Finomabbnál finomabb ebédet 
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kóstolhattunk meg. A Tomajmonostorai népdalkör 

is fellépett. Jól éreztük magunkat egész nap. 

Október 10-én Kunmadarason voltunk az ottani 

Nyugdíjas Klub meghívására. 

Az Idősek Napja alkalmából köszöntöttek 

bennünket az iskolások, óvodások. Sok szép 

műsorral kedveskedtek nekünk, időseknek. 

Köszönjük a Pedagógusoknak, Óvónőknek, hogy 

ilyen szép műsort láthattunk. Egy-egy versnél 

bizony könnyes lett a szemünk, olyan szép volt és 

megható. Az óvodásoktól egy hatalmas tortát, az 

iskolásoktól 1-1 szál piros rózsát kaptunk. 

Felejthetetlen napunk volt. 

Október 23-án részt vettünk az október 23-i 

megemlékezésen. Az iskolások műsorral 

emlékeztek meg 1956. október 23-ról. Az 

ünnepség után közösen megkoszorúztuk az 

emléktáblát. 

Október 28-án Négyesi Jánost köszöntöttük 75. 

születésnapján egy kis ajándékkal. Bátory Árpi 

bácsit is ezen a napon köszöntöttük a 90. 

szülinapján. Mivel ő már nem nagyon tud a klubba 

járni, így a lakásán köszöntöttük. 

November 2-án Halottak napja alkalmából 

megemlékeztünk közösen (polgármesteri hivatal, 

iskolások, óvodások, lakosság) a hősi halottakról a 

szobornál versekkel és énekkel. A műsor után 

mindenki elhelyezett 1-1 koszorút és mécsest 

gyújtottunk az emlékükre. Nyugodjanak békében. 

December 5-én a művelődési házban citera esten 

vettünk részt, ahol a népdalkörünk is szerepelt egy 

népdalcsokorral. 

November 28-án Jászkisérre és Kunmadarasra volt 

meghívásunk. Hogy eleget tegyünk a 

meghívásoknak a klub fele Jászkisérre, a másik 

fele pedig Kunmadarasra utazott. 

December 16-án ünneplik nálunk az Istvánok és 

Jánosok a névnapjukat. Nagyon készülnek, vannak 

egy páran. Isten éltesse őket nagyon sokáig. 

A község lakóinak Kellemes Ünnepeket, Boldog 

Új Évet és jó egészséget kíván a Tomajmonostorai 

Nyugdíjasok Egyesülete minden tagja. 

 

Tisztelettel: 

Kiss Istvánné 

elnök

 

 

 

 

Tomajmonostorai Hírek 
 
Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal, Tomajmonostora 
 
A cikkeket írták: 
 Fazekas Szabolcs 
 Veresné Hajdú Szabina 
 Sághy Judit 
 Boda Mihály 
 Mátyus Éva 
 Somodi Jánosné 
 Juhász Lajosné 
 Szathmári Norbert 
 Agócs Béláné 
 Tóth Szilvia 
 Koczó Eszter 
 Gál Gabriella 
 Molnárné Gorzás Andrea 
 Bucsai Lászlóné 
 Kiss Istvánné 
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É R T E S Í T É S  

 

 2016. ÉVI TÜDŐSZŰRÉSRŐL 

 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön 

 

2016. január 18-19 között 

 

kerül megtartásra az éves tüdőszűrő vizsgálat, a Széchenyi út 63/a szám alatti 

Művelődési Házban. 

 

Szűrési időpontok: 

2016. január 18. hétfő: 12
30

-16
30

 –ig 

 2016. január 19. kedd:   8
30

-12
00 _

 ig. 

 

 

Fontos tudnivalók! 

 

2016. évben a 40 év fölötti lakosság számára ajánlott a szűrés, de mindenki saját 

érdekében jelenjen meg a fenti időpont valamelyikén. 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket arról, hogy a TBC megbetegedés mellett számos egyéb 

megbetegedés korai felismerését teszi lehetővé a szűrésen való részvétel. 

 

A 40 év alatti személyek csak orvosi beutalóval és térítés ellenében (jelenleg 1.700.- Ft), 

csak a helyszínen megkapott csekk befizetésével vehetnek részt a szűrésen. 

  

18 éven aluliak diákigazolványuk felmutatásával szintén orvosi beutaló ellenében, valamint 

szülői nyilatkozat alapján és térítés befizetését követően vehetnek részt a szűrésen. A 

szűréskor a szülő jelenléte szükséges, a szülői beleegyező nyilatkozat aláírása miatt. 

Azok a tanulók, akik igazolni tudják (diákigazolványukkal), hogy iskolai tanulmányaikhoz 

szükséges a vizsgálat, nem kell térítést fizetni. 

 

Azon személyek, akik részt kívánnak venni a szűrésen, és szükségük van a lelet 

mihamarabbi kézhezvételére, felbélyegzett, megcímzett borítékot vigyenek magukkal a 

szűrésre. 

 

 

TAJ kártyáját mindenki hozza magával! 

 

         Polgármesteri Hivatal 
 

 


