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Emlékeink

Búcsúra készülünk
Tisztelt Tolmácsiak!
A Kisbíró el´óz´ó számának
megjelenése után oly gyorsan
teltek a hetek, napok, hogy
szinte úgy érezhetjük, elszaladt a nyár. Noha az érzés
lehet valóságos, azért az id´ó
nem tartalmatlanul telt el.
Nagyon is gazdag id´ószak volt az elmúlt 3 hónap.
A készül´ódés és a megvalósítás gazdagságának örömével. Több dologról tájékoztatnak a belül olvasható
írások.
Összességében azt lehet
mondani, hogy a képvisel´ótestület jól vetett tavasszal,
és nyár közepén és vége
felé közeledve igyekszik ennek gyümölcsét hasznosítani. Jó érzés, hogy minden
id´ószakban tudunk olyan ujdonságokról
beszámolni,
amivel településünk gazdagodik. Többen örömmel tapasztalták, hogy átvettük és
munkába állítottuk azt a kisbuszt, ami a korábbiaktól
több lehet´óséget nyit szá-

munkra. De az is örömteli,
hogy van már testvérünk!
Testvértelepülésünk az erdélyi Fitód, akikkel testvértelepülési együttm´úködést kötöttünk. Remélhet´óleg a jöv´óben kölcsönösen gazdagítjuk majd egymás hétköznapjait és ünnepeit.
L´órinc napján lesz templomunk búcsúja. Évszázados hagyomány ilyenkor a
készül´ódés,
elszármazott
rokonok, vendégek meghívása, a lázas sötés-f´ózés
minden családnál. Nincs ez
másként nagyobb családunknál, Tolmács közösségénél sem. Igen gazdag
programmal állítottuk össze
a Falunap eseménysorát,
hogy a ”vendégjárásra” érkez´ó látogatóknak, és a falu aprajának nagyjának a búcsú
felemel´ó, léleknemesít´ó érzései mellett igazán jó szórakozásban is legyen része. Tartsanak velünk, legyen egy
szép közös falunapunk!
Hajnis Ferenc
polgármester
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Önkormányzati információk

Figyelem!

Önkormányzatunk
beadott pályázataiból, jelenleg
ami még nem lett elbírálva, a
faluház akadálymentesítése, és a temet´ói ravatalozó
felújítása, illetve el´ótet´ó készítése, és a temet´ói járdaépítés.
Sajnos nem nyertünk a
f´úkasza pályázaton, és a
sportcsarnok felújítás sem
nyert.
Ami viszont jó hír, hogy
megnyertük az iskola-óvodai
nyílászárók cseréjére kiírt
pályázatot, amit még au-

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét egy régi, de
még él´ó önkormányzati rendeletre, mely a köztisztasággal és a települési szilárd és
folyékony hulladékkal öszszefügg´ó tevékenységr´ól, a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez´ó igénybe-vételér´ól szól és az évek
során kétszer módosul.
A figyelmet azért kell felhívnunk a rendelet betartására, mert az a tapasztalat,
hogy a lakóink megfeledkeztek err´ól! Köszönettel vennénk, ha az alábbiakat mindenki betartaná:

Tájékoztatás
Tisztelt olvasó, szeretném
önöket tájékoztatni, hogy mi
is történt áprilistól mostanáig. Ami a legfontosabb, hogy
kiírták a szennyvíz pályázatot, de csak a leghátrányosabb kistérségek számára.
Sajnos, a rétsági kistérség,
amiben Tolmács is benne
van, még csak nem is hátrányos helyzet´ú, (ezt egy kormányrendelet
határozza
meg) tehát nem tudjuk megpályázni. Annyit megpróbálunk “lobbizni”, hogy ha a
leghátrányosabb települések nem tudnak öner´ót biztosítani a szennyvizükhöz,
akkor ezt az európai uniós
támogatást olyan települések igénybe vehessék, akik
rendelkeznek tervekkel, és
öner´óvel, mint mi Tolmács!
Mint többen észrevették,
hogy megérkezett a kis
busz, amit pályázaton nyertünk. Szeretnénk majd minél
több tartalommal megtölteni,
hogy tényleg a közérdekét
szolgálja.

gusztus közepéig megvalósítunk.
Sikerült azt elérni az állami úttal kapcsolatban, hogy
legalább “kátyúzzák” be. Ezzel párhuzamosan folytak a
munkák az önkormányzati
utak javítása, és a zarándoki
út padkázása.
Tisztelt olvasó, várom
esetleges kérdéseit, véleményét, a következ´ó elérhet´óségeken: Tel: 0630-9688858 E-mail: polgarmester@tolmacs.hu
Hajnis Ferenc

II. Paprikáskrumpli-f´óz´ó verseny
a Budapesti Városligeti M´újégpályán
Településünkr´ól 17 gyermek,
köszönhet´óen a Gyermekétkeztetési
Alapítványnak,
idén is részt vehetett május
3-án a paprikáskrumpli-f´óz´ó
versenyen. A múlt évben 2.
helyezést értünk el, a résztvev´ó gyermekek állatkerti ingyenes belép´ót nyertek, valamint
az arra rászorultaknak élelmiszer segélyt kaptunk. Idén

sajnos nem értünk el helyezést, viszont öröm volt nézni,
hogy a Megasztárok milyen
jóíz´úen kóstolgatták f´óztünket. Igen, ugyanis híres magyar m´úvészek, sztárok is
részt vettek a f´ózésben és
legf´óképp a zs´úrizésben.
Az ország több pontjáról
érkeztek gyermekek, 100 db
bográcsban készültek a jobb-

nál jobb paprikáskrumplik.
Része volt egy magyar
rekord felállításának egy óriási fehér terít´ós asztal, ahol
az összes gyermek egyszerre látott hozzá a sztárokkal
együtt a paprikás krumpli elfogyasztásához.
Több TV2-s sztár fellépett, majd utána a gyermek
közé vegyültek.
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1/1996. (II.01.) Önk. rendelet III. fejezet 8.§ (3) bekezdés: “Az ingatlantu–
lajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
Az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni:
a./ Az ingatlan el´ótti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illet´óleg, ha a
járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjed´ó
teljes terület - kivéve a
rendszeres parkfenntartásba bevont területeket
- gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítésér´ól (különös tekintettel a pollen
allergiát okozó növényekre), hóeltakarításról
és síkosság-mentesítésér´ól, a gy´újt´ó edényzet
környezetének tisztántartásáról.
b./ Járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek m´útárgyai
tisztántartásáról.
c./ Beépítetlen telekingatlan
tisztántartásáról
és
gyommentesítésér´ól.
d./ A járdán felburjánzó gaz
kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára
és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelel´ó nyesésér´ól."
Községi Önkormányzat
Tolmács
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Gyermeknap Tolmácson
Pedagógusok és szül´ók
összefogásával, az Önkormányzat és a Tolmácsért
Alapítvány anyagi hozzájárulásával elmondható,
hogy jól sikerült az idei
gyermeknap.
Bár nem volt ott minden
gyermek, akire számítottunk a
faluból, mégis jó hangulatban
telt el ez a nap. Úgy délel´ótt,
mint délután folyamatosan le
voltak kötve a gyermekek, már
amelyiket lehetett. Ugyanis az

egész napos ugráló vár, ami
minden gyermek álma, eléggé elcsábította ´óket az
egyéb
foglalatosságoktól.
Délel´ótt futóverseny, kerékpáros akadály-verseny, lekváros kenyér ev´ó verseny
volt. Ezek mellett a gyermekek számára szintén nagyon
érdekes, egyszer´ú, hagyományokra épül´ó fajátékok is
voltak.
Egy rabszállító busz nagy
meglepetést okozott a gyer-

mekeknek, ugyanis ilyet közelr´ól még tényleg nem láttak. Habár, lehet hogy nem
elrettent´ó, hanem inkább érdekes volt számukra, hogy
beleülhettek, s´ót még utazhattak is vele.
Délután
sógyurmából,
hosszú-hosszú kígyót csináltak a gyerekek az els´ó
helyért versenyezve. Sajnos
a betervezett lovaglás elmaradt, ugyanis Katona doktor
úr lovai lebetegedtek. A sorversenyeknek nagyon örültek, mert nagyon izgalmas,
vicces játékokat találtak ki
számukra a pedagógusok.
Még az apukákat, anyukákat
is be lehetett vonni a kötélhúzásba. Nagyon jókat ne-

vettünk. Sajnos pont a vége
felé elkezdett ömleni az es´ó,
de köszönhet´óen Havasréti
Pálnak népi hangszerével,
népdalaival, még a gyermeknap végére is jó hangulatot tudott teremteni.
Köszönet mindenkinek,
aki segített abban, hogy
gyermekeink minél jobban
élvezzék ezt a számukra
megrendezett napot.

Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól
„Elment a víg gyereksereg,
véget ér a majális,
de olyan szép tavasz
van, hogy
táncolna a f´úszál is!”
Megkezd´ódött
intézményünkben a tartalmas tanév végi id´ószak.
Pedagógusok, mindanynyian megörültünk az áprilisi
színházi el´óadásnak, melyet
Rétságon a M´úvel´ódési
Házban tekinthettünk meg. A
negyedikeseink
szerint
azonban „dedós” darabnak
bizonyult a Micimackó és barátai c. el´óadás. A kisebb iskolásoknak, óvodásoknak
azonban nagyon tetszett,
rajzokat is készítettek róla.
Iskolásaink április 17-én
jelenlév´ói lehettek a Rétsági
Kilátó Kulturális Egyesület
szervezésében a M´úvé-

szetre Hívás Napjának. Fonhattak, gyöngyöt f´úzhettek,
agyagozhattak, hajtogathattak, különféle ügyességi játékokat próbálhattak ki. A
megpróbáltatások
végén
Emléklapot vehettek át a Jöv´ó M´úvésze címmel.

Zoltán vállalkozónak a homokozó régi homokjának elszállítását, valamint új, friss
homok cseréjét, szállítását.
Hálás köszönet Pintér Ágnesnek a cölöpökért. Sikerült saját forrásból virágpalántákat vásárolnunk, melylyel szebbé varázsoltuk intézményünket.
Anyák napi m´úsorunkat
iskolánk tornatermében tartottuk meg. Bens´óséges,
meghitt m´úsorral köszöntöttük vendégeinket. A termet

Már nagyon ráfért az udvarunkra és környékére a
nagytakarítás. Sok feln´ótt és
gyermek szerszámokat fogott és rendezettebbé tettük
játszóterünket.
Köszönet minden résztvev´ónek. Köszönjük Tálas
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lehet´óségeinkhez
képest
igen csinossá, barátságossá
varázsoltuk. Mi tanító nénik
pedig azt is tudjuk, hogy a
legkezelhetetlenebb, legizgágább gyermek is észrevétlenül, hatalmas lelkesedéssel díszített, segített, készült az ünnepre. Pici lelkükben valami megmozdult és
talán ez mindennél fontosabb.
Az ünnepségen fegyelmezetten, szépen köszöntötték az anyukákat, nagy-
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mamákat. Hatalmas kézlenyomatos, verssel ellátott
szívecskékkel és hajtogatott
papírból készült tulipánokkal
kedveskedtek a jelenlév´óknek.
Óvodásaink is színes,
változatos m´úsorral lepték
meg az anyukákat, nagymamákat. Izgalommal adták át
kicsiny, gondos munkával
készített ajándékaikat, virágaikat. Az óvó nénik kedves
szívhez szóló verseket tanítottak. A m´úsort színesítette
a gyermekek táncos jelenete.
Május 30-án Gyereknapot tartottunk az iskola udvarán. Községünk gyermekeit
változatos és érdekes programokkal leptük meg.
Kicsik és nagyok egyaránt végigjárták az egyre nehezed´ó kerékpáros pályát.
Az érdekl´ód´ók egy rabszállító autót nézhettek meg
és próbálhattak ki.
A futóverseny résztvev´ói
a “forgalom leállításával”
körbefuthatták az intézményünk és a kastély épületét.
Az óvoda füves udvarán sorversenyen vehettek részt a
gyerekek, amit kötélhúzó
verseny követett. Néhány
lelkes szül´ót sikerült bevonni
a vesztesnek t´ún´ó csapat
megsegítésére. Mindenki jót
kacagott.
A rendezvényekkel párhuzamosan m´úködött az ugráló vár és a fa-ügyességi
játékok. A kínáló asztalról
pedig mindenki kedvére falatozhatott.
A tánchoz, mulatozáshoz
a teker´ó szolgáltatta a zenét a
ropni szándékozók talpa alá.
Iskolásaink duplán élvezhették a gyermeknapot. Napokkal el´ótte megkezdtük a
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készül´ódést a Rétságon szervezett gyermeknapi akadályversenyre. Bagoly nevezet´ú
csapatunknak kedves csatakiáltást találtunk ki, ötletes,
mutatós menetlevelet szerkesztettünk.
Csatakiáltásunk így hangzott:
Tolmács címerében vagyon,
Így lett Bagoly a csapatom.
Éles tekintetével körbenéz,
Számára semmi sem nehéz!
Hipp, hipp, hurrá!
Nagycsoportos óvodásaink nagyon ügyesen szerepeltek ballagással egybekötött tanévzáró m´úsorunkon.
Az elején farsangi jelenetet adtak el´ó, mindenki újra
belebújhatott jelmezébe.
Ezt követ´óen a tanult
énekekb´ól, játékos dalokból
mutattak be ballagó nagycsoportosaink néptáncos jelenetet.
Az iskolásokkal a Planetáriumba és a F´óvárosi Állatkertbe szerveztünk tanulmányi kirándulást. Gyermekeink a fárasztó meleg ellenére élményekben gazdagon tértek haza.
Még az els´ósöket is elvarázsolta a Planetárium világa, rengeteg érdekes információval gazdagodtak gyermekeink.
Az Állatkertben kicsit rövidre sikeredett az id´ó. A leg-

szuperebbnek bizonyult a
háromdimenziós mozi, mely
a hüll´ók világába röpített el
bennünket.
A nap végén a Mc-Donaldsban mindenki kedvére
falatozhatott és még ajándékot is kapott. gy nem maradtunk m´úsor nélkül a hazafelé
tartó úton. A kis ajándékok
egyszerre zenéltek, szórakoztattak mindenkit. A hatalmas viharról szinte elfelejtkeztünk.
Az óvodások Kétbodonyba kirándultak, szül´ókkel, kísér´ókkel együtt. Mindenki kipróbálhatta a hintózást.
Majd a kis állatsimogatóban sok érdekes információval gazdagodtunk. Nagyon
kedves volt Marika néni, aki
körbevezetett bennünket és
minden állatkáról mesélt nekünk. Láttunk báránykákat,
kecskét, ´ózikét, borzokat,
mosómedvéket, gyöngytyúkot, pávát, pulykát és más
ismer´ós háziállatokat is.
Majd Varga János tanár
bácsi végigvezetett az erdei
tanösvényen, ahol él´óhelyünk leggyakoribb növényeir´ól, állatairól mondott rövid ismertet´ót. Aki ügyesen
válaszolt jutalmul cukrot kapott.
Kirándulásunk jól sikerült, a friss leveg´ón senki
sem unatkozott.
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Véget ért az idei úszótanfolyam, melyet gyermekeink
élveztek. Fontosnak tartjuk
testi egészségük fejl´ódése
szempontjából a rendszeres
testmozgást, beleértve az
úszást is.
Iskolai tanévzáró ünnepségünkre igen nagy izgalommal, lelkesedéssel készültek
gyermekeink. Még a lustábbak is szorgalmasan megtanulták versüket, szerepüket.
A m´úsor elején az egész
évben tanult dalokból, azok
játékaiból láthattunk, hallhattunk válogatást. Ezt a nyárhoz kapcsolódóan vakációs
versek követték.
Majd egy laza tánc következett teljesen szabadon a
Vakáció c. dalra.
Nagyon bájosak, aranyosak voltak a lányok, akik a
Hupikék Törpikék Törpapa
c. dalra táncoltak.
Az ünnepségünket a Lakodalmas jelenet zárta, melyet igen fegyelmezetten, lelkesen adtak el´ó tanulóink. A
darab végén szinte igazi lakodalomban érezhettük magunkat,
szívünk szerint
táncra perdültünk volna magunk is.
Véget ért ez a tanév is.
M´úsorunk végén Holman
Ferenc iskolaigazgató kiosztotta a bizonyítványokat, átadta a legjobb tanulóknak a
könyvjutalmakat, okleveleket.
Szeretnénk minden iskolásnak, pedagógusnak és
természetesen minden olvasónknak kellemes nyarat kívánni. Reméljük gyermekeink nagyon vigyáznak magukra, kipihenten, feltölt´ódve kezdik majd az új tanévet.
Üdvözlettel:
az intézmény pedagógusai
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Irodalmi sorok
Világból merített igazság
Elképzelésünk szerint úgy
gondoljuk a régi élet - f´óleg a nagysz´úl´óknek nyugalmasabb volt.
Természetsen nem egyedül éltek, otthonukban mozgalódtak, ha már a nehezebb munkát nem bírták libákat legeltettek, söprögettek.
A házkörüli munkát legtöbbje elvégezte. Ma már sokan
egyedül élnek. Ne szégyeljük kimondani... A fitalság
dolgozni megy, (nem a határba) az id´óseket tudják nélkülözni. Az igények egyre
jobban tornyosulnak, minél
több legyen. A magukra hagyott szül´ók, nagyszül´ók
félelemben élnek. Félnek a
betegségt´ól, az álmatlan él-

szakáktól, a haláltól, nem
tudják a családdal megbeszélni fájdalmaikat.
´Órizzük meg a múlt szokásait. Ne titkoljuk a szegénységet. Sok kicsi házba
jutott hely a nagyszül´óknek
is. Szalmával kitömött szalmazsákon, vaságyon, pricsen pihentették fáradt testükön beráncosodott vékony
karjaikat, elgyengült testüket. Szüleink sokat, és kitartó nehéz munkát végeztek
egész életükben.
Az igaz szó kifejezi, hogy
a mai válágba nincs szükség
a megfáradt szül´ókre - nagyszül´ókre, kizártak a sorból.
Legtöbb család üzemi
konyhán étkezik, vagy haza
viszik az ebédet. Igen! Ez
helyes. Nem kell bibel´ódni a

f´ózéssel, a f´ózéshez valók
beszerzésével, talán így
könnyebb az élet.
Régen otthonukban maradhattak az elöregedett
szül´ók, tehetetlen nagyszül´ók betegen is, még a végzet
is otthon találta ´óket. Tudjuk
és érezzük, vagyis mondjuk
ki bátran! Hogy van öregotthon, vagyis helyesebben kimondva id´ósek otthona.
Igen! De mégis valami van
amit még nem mondtunk ki.
(Nem vagyunk egyformák)
Sokan az otthonukat képtelenek elhagyni. Akármilyen
jó az id´ósek otthonába, de
mégis haza vágyban a megszokott otthonukba.
Magányosan nehéz napok nyomják a lelküket.
Nyugtalan éjszakák, álmat-

Hullámzik a búzatábla
Nyári üzenet
Üzenek a nyárnak
barna patakoknak
árkok oldalain
sokszín´ú virágnak
hogy még —- élek Én!
A dombok visszahívnak
kakukkvirág kékje
csíp´ós magvas csalán
remeg´ó f´úszálak
a büszke kankalin
mind összegy´újtöttem
emlékezetemben.
Most is érzem illatát
a régi szép nyárnak
énekl´ó madarak
ágakon hintáztak.
Próbálgatok csendben
újra visszanézni
életem legszebbjét
titkon fölidézni
Üzenem a nyárnak
sok-sok szép virágnak
adjanak jelt nekem
e - sok év után is
most merre járnak?
Jöjjenek még körém
´ószben is nyíljanak.
Még - - - élek Én.

lanul terhelik ´óket. Legyünk
kedvesek velük, küldjünk
mosolyt az arcukra, ne engedjük ´óket a szomorúság
gödrébe esni. Saját otthonukban a megszokott családi fészkükben éljék nehéz
napjaikat életük végéig. Meg
kell becsülni az id´óseket, ´ók
is voltak fiatalok, er´ósek. ´Ó
általuk élünk mi is. T´ólük
kaptuk az életet.
S a végén mi is rálépünk
arra az útra, amelyen most
´Ók járnak.
Az irodalmi rovat
anyagát
Topolcsik Imréné
verseib´ól és írásaiból
állítottuk össze

Hirtelen elmosolyodott,
örömébe könnyezett.
Hullámzik búzatábla
gyenge szélt´ól dübörgött.

Valamikor réges régen
f´óleg ünnepnapokon
vasárnapot megtartották
csend pihent az utakon.
János bácsi mégis elment
nem dolgozni!! .. unalmában tette ezt
összekucsolt kétkezével,
elindult ´ó csendesen.
Vasárnap van. Azt se bámon
A kijáratott szekérnyomon lépegetett
egyedül a határban
a földemet megnézem én! Suttogta magában.
Már messzir´ól méregette
látom már a földemet.
Tudom én, hogy vasárnap van,
miért volna b´ún nékem?
Az írásért nem csábít siker!
Olvasók felé néznek a bet´úk
h´úséges szavak csillognak elénk
nem kell szembesíteni, mert a toll
nem hazudik!.. Igazról beszél.
Nem bánnám Én azt, hogy
verseimet ki olvassa el
csak igazságot írok Én!
A tollam nem hazudik sosem.
Magamnak írok én verseket
ha elolvassák - ha nem...
Amíg életem díszben áll
az írásokért, nem csábít siker.
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Könnyebb lesz az éjszakám is
mert láttam a földemet.
Madárhangok csicsergése
szinte fölemelgetett.
Lassan kezd már esteledni
indulmon kell vissza már.
Buzaszagot jól beszívtam
nyugodt lesz az éjszakám.
Bolgodságban János bácsi hazaért,
elfáradtan ágya szélén üldögélt.
Istenemnek köszönöm! Er´ót adott énnekem
földemet Istenemet nem hagyom el
Sohasem!

2009. július

Tolmácsi Kisbíró

Programajánló
VIII. ORSZÁGOS
ULTRAKÖNNY ´Ú REPÜL ´ÓK TALÁLKOZÓJA

Szent L´órinc Falunap
Tolmács 2009. augusztus 8-9.

5 éves együttm´úködés a Magyar Honvédséggel

Augusztus 8-án - Ifjúsági Sportnap
9.oo órától - strandröplabda (4 f´ós csapatok jeletkezését
várjuk! Jelentkezés és b´óvebb információ: roplabda@citromail.hu címen. Augusztus 5-ig kérjük megadni
csapat nevét, és hogy honnan érkeznek.)
vizifoci, futás, íjászat, játszóház, kézm´úves foglalkozások.
Este: Glózik Ákos és Valentine’s Day zenekar, DJ L-Sky,
retro buli hajnalig.

Rétság-Tolmács repül´ótér 2009. Szeptember 5-6.
Szeptember 5.
Légi programok: - M´úrepül´ó bemutatók - Nagyméret´ú sugárhajtású repül´ómodellek m´úrepül´ó bemutatója
(Albatrosz, Gripen) - Repül´ómodellek a leveg´óben - M´úrepülés JAK-52
oktató- kiképz´ó repül´ógéppel (Vári
Gyula MIG-29 bemutatóbilóta) - Autogiro-k kötelékrepülése (Magyarország-Ausztria) - Ikaros C-22 repül´ógépek találkozója, kötelékrepülése
(Magyarország-Románia) - Ultrakönny´ú repül´ógépek (Olaszország)
- Motoros sárkányok, Apollo Fox kötelékrepülése - Ultralight és merevszárnyú repül´ógépek, helikopterek,
hátimotoros siklóerny´ósök - Motor
nélküli sárkányvontatás - G2 Gerle
duplafedel´ú UL repül´ógép - Motoros
vitorlás
A nap folyamán: sétarepülés, m´úrepülés, ejt´óerny´ós tandemugrás
Földi programok: - Nógrád Megye
T´úzoltóinak versenye /kb. 2 óra / El´óadás a sugárhajtású repül´ómodellekr´ól, modellezésr´ól - Magyar
Honvédség tervezett bemutatói MH. Repül´ó Felkészítési Osztály: “G”
ruha, sisak, katapultülés, filmvetítés,
NFTC program ismertetése, DVD-k,
promóciós anyagok - MH. Jetfy sátorban:. repül´ó-szimulátorok - II. Vi-

Augusztus 9-én - Búcsú
9.30 órától - Ünnepi Szentmise
14.00 órától - Megnyitó Hajnis Ferenc polgármester és
Végh József helytörténész
Hagyomány´órz´ó m´úsorok, kézm´úvesek, kirakodóvásár,
ökörsütés*
Tolmácsi Népdalkör (Kedvenceink, Tisza partján építettem egy csárdát)
Képz´óm´úvész Gyermektábor kiállítás megnyitója a parókián
Testvérközségünk Fitód küldötteinek köszöntése
Tolmácsi Népdalkör (Szüreti dalok: Három bokor ribizli,
Vörös bor nem drága)
Diósjen´ói K´ószirt Néptáncegyüttes m´úsora
Kétbodonyi asszonyok vásári forgataga
Gyermek táncház Kovács Bori és Bakonyi Ern´ó “Savanyú” vezetésével
muzsikál a TÉKA együttes
Tolmácsi Harangvirág Táncegyüttes bemutatkozása
“Pista bácsi dudáljon kend” - Pál István dudás m´úsora
Fitódi (Erdély) táncosok m´úsora
Muzsikál, Horváth Marci teker´ós a Pest megyei Ki mit tud
gy´óztese
Ipolynyéki Hont Néptáncegyüttes m´úsora, kísér a Gereben zenekar
A Tolmácsért emlékplakett átadása
TÉKA koncert, táncház és t´úzijáték

lágháborús Amerikai Hadiemlékeket
Ápoló Alakulat kitelepülése - Honvéd
Páncélos-és Gépjárm´útechnikai bemutató - Motor-szimulátor - Motoros
sárkányok látványos ügyességi versenye
Európában egyedülálló: - Egy Német “Tigris” harckocsi statikus és dinamikus bemutatója, valamint sétaharckocsizás terepen
Magyarországon egyedülálló: Gripen Teszt (3D karika 2 üléssel) Extrémhinta (sebességét folyamatosan változtathatjuk -1g -t´ól + 6,5 g-ig)
- Szabadesés szimulátor - Repül´ógép-légcsavar és motor gyártók
részvétele a rendezvényen - Sugárhajtású repül´ómodellek kiállítása Mindenki számára lehet´óség : víz alá
merülés búvárruhában - Nógrád Megyei Rend´ór-f´ókapitányság: Biztonságiöv-szimulátor - Repül´ós börze Sétalovaglás - Autó-kiállítások - Díszmadár-kiállítás és vásár - Állatsimogató gyerekeknek - Vidámpark - Sötétben fényrev´ú a reptéren
Szeptember 6. SPORTNAP
http://www.ul-talalkozo.hu/
Keser´ú Lászlóné F´órendez´ó
Extrém Légisport Egyesület

*Az ökörsütésre vendégül látunk minden tolmácsi lakost.
Az igénybevételre szóló étkezési jegyeket a polgármesteri hivatalban lehet átvenni. Vendégek 300 Ft-os
adagonkénti áron vásárolhatnak a helyszínen.

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervez´ók: Nagy Gabi, Hajnis Andrea, Hajnis Ferenc,
Havasréti Pál. (M´úsorváltozás jogát fenntartjuk)
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

Támogatók: Börzsöny Kontakt Kft. - Tolmács, Faluszövetkezet - Berkenye, Fény-Adó Kft. - Rétság, Girasek Károly-magánzó - Rétság, Green Druck Bt. Rétság, H & CO Kft. Tolmács, Községi Önkormányzat - Tolmács, Makrai Katalin
Tolmács, Nógrádi Erd´ókémia Kft. - Tolmács, Palást 2000 Kft.
Dunakeszi, Pálinkás Sándor - Tolmács, Szarka Miklós Tolmács, T & C- Pack Kft. Tápiósz´óll´ós, Tolmácsi H´út´óház
Kft. Tolmács, Trans-Dávid Kft. Tolmács, Vian-Bau Kft. Tolmács, ZSI-AN Kft. Tolmács.
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