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Karácsonyi köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

Az év vége, az új év kez-
dete mindenki számára egy
kicsit a mérlegkészítés, a kö-
vetkez´́o évi tervek latolgatása
is egyben. Túl a nagy munká-
kon a sötét téli esték nyújtanak
nyugalmat és lelki készül´́o-
dést az év legnagyobb szent
ünnepére, Karácsonyra.

Ha áttekintjük a 2011-es
esztend´́ot igazán büszkén
mondhatjuk, hogy települé-
sünk tovább szépült gazda-
godott. És itt nem csak az
épített és tárgyi környezetre
gondolok, hanem a lelki épü-
lésre, az emberi tartalmak
megélésének jobb lehet´́osé-
geire. Közösségeink új épü-
letet kaptak, amelyet látható-
an jól ki is használnak. Ott-
hon érzik magukat benne, a
kicsik nagyok. A gyermekek,
az énekkar, a táncosok, a
nyugdíjasklub, a polgár´́orök
és azok is akik fejében csak
most fogalmazódok meg a
gondolat, hogy többször ösz-
sze kellene jönni, újabb cso-
portként rendszeresen talál-
kozni, gondolatokat cserélni,

egyáltalán a közösség erejé-
vel élve teremteni valami
szépet, újat. Már most olyan
programok valósultak meg,
amelyek korábban nehezeb-
ben jöhettek volna létre.

Hagyományaink tovább
nemesedtek, a falunaptól az
adventi rendezvényekig. Töb-
ben jó szívvel látogatnak
ezekre az alkalmakra.

Látható, tudható, hogy újabb
épület áll készen arra, hogy
felújítva a falu lakosságát szol-
gálja. Hamarosan átadjuk a
Plébánia megújított házát.

Mindezekre joggal lehet
büszke településünk, hiszen a
kezdeményezés a képvisel´́o-
testületé, a források jórészt
pályázatokból származnak, de
összefogás nélkül semmire
sem jutottunk volna.

Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok mindenkinek
szeretetben, boldogság-
ban gazdag karácsonyt, és
ugyanilyen lelkes összefo-
gással sikeres új eszten-
d´́ot!

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Adventi vásár Tolmácson
2011. December 10-én

már második alkalommal lett
megrendezve az Adventi vá-
sár a falunkban. Kezdetnek
a lakók díszítették fel a falu
karácsonyfáját az otthonról
hozott, vagy klubban, iskolá-
ban készített díszekkel, amit
a parókia udvarában állítot-
tak fel.

Miután végeztek ezzel a
templomban Lengyelné
Zsoldos Em´́oke orgona játé-
kával fogadta az érdekl´́od´́o-
ket, majd egy kis betlehemi
színdarabot adtak el´́o az is-
kolások. Utánuk a Tolmácsi
Népdalkör énekelt. Kozák
Simon Katalin (néptánc ta-
nárunk) is el´́oadott egy pár

szép dalt, ´́Ot Majer Szilvia
kísérte fuvolán. A templomi
adventi ünnepet a Lengyel
család zárta le adventi és ka-
rácsonyi énekeikkel.

Kint a parókia el´́ott az is-
kolások és óvodások kézzel
készített díszeit, és ajándék-
tárgyait lehetett megvásárol-
ni, ebben természetesen a
tanárn´́oknek, és az óvón´́ok-
nek is nagy szerepük volt,
ezúton is köszönjük nekik a
szervezést, és díszeket.

A forralt bor, meleg tea és
a zsíros kenyér elhagyhatat-
lan kellékei egy adventi vá-
sárnak, ezért természetesen
a miénken is voltak b´́oven,
igazi téli, adventi hangulatba
hozva az egész rendez-
vényt.

Mindenkinek szeretnénk
megköszönni a munkáját,
amit ezen alkalmon nyújtott!
Hajnis Viktóriának, és Féja

Fruzsinának a Betlehemes
színdarab megtanítását a
gyerekeknek; Dudás Ger-
gelynek és Dudásné Rudnai
Krisztinának a forralt bor fel-
szolgálását; valamint a
Nyugdíjas Klubnak a kará-
csonyfára készített szép
díszeket, és természetesen
a fellép´́oknek is köszönjük a
csodás adventi m´́usoraikat.

Köszönetnyilvánítás!
Az óvoda dolgozóinak és
közösségének nevében
sok szeretettel gratulálunk
a Nyugdíjas Klub vezet´́oi-
nek (Dávid Imréné, Dávid
Jánosné, Bornemisza Eri-
ka) a falunapon átvett Tol-
mácsért emlékplaketthez. 

´́Oszintén köszönjük az
eddig nyújtott támogatásu-
kat és bízunk a további gyü-
mölcsöz´́o együttm´́uködés-
ben. Ehhez kívánunk min-

denkinek egészséget, bels´́o
békét, és sok-sok életer´́ot.

A Tolmácsi Óvodának
nyújtott 30.000 forintos ado-
mányáért Szabó Sándornak
(Tolmácsi út 19. sz.). 

Az összeget az óvodás
gyermekek karácsonyi aján-
dékozására, egyéb tevé-
kenységek eszközeinek
megvalósítására használjuk
fel.
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A nyugdíjas klub hírei
Szüreti mulatság el´́oké-

születeiben vettünk részt. A
kúthoz kirakott bábcsaládot
b´́ovítettük még egy taggal,
így már öt díszített szalma-
báb fogadta az érdekl´́od´́o-
ket. Asszonyaink pogácsát
sütöttek, amit a szüreti felvo-
nulás néz´́oinek osztottak
szét. A jótékony célú bál
tombolájához tíz üveg házi
készítés´́u lekvárral járultunk,
amit tagjaink készítettek.

Mez´́okövesdre kirándul-
tunk, ahol a látványos Matyó
Múzeum látogatása után
Zsóry termál vizében töltöt-
tük el a napot. Mindenki ked-
vére válogathatott a fedett,
és szabadtéri medencék kü-
lönféle h´́omérséklet´́u vizé-
ben.

Segítettünk a felújított pa-
rókia takarításában is.

A parkokat, buszmegálló-
kat tisztítottuk meg az elszá-
radt virágoktól, lehullott leve-
lekt´́ol.

Az év végi vacsorás
összejövetelünk vidáman jó-
kedv´́uen telt el.

Szeretettel várjuk közénk
jöv´́ore is minden régi és új
tagot. A Közösségi Házba is
várjuk tagjainkat minden
szerda délután 16 órától 18
óráig a klubdélutánon.

Békés Karácsonyi Ünne-
peket, Egészséges Boldog
Új Esztend´́ot Kívánok min-
den kedves Nyugdíjas Klub
Tagnak!

Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub Vezet´́o

A Polgár´́orség élet´́ob´́ol
Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg el´́oször is,
hogy bemutatkozzak. Ne-
vem: Varsányi Péterné, Szil-
via, a Tolmácsi Polgár´́or
Egyesület új, közgy´́ulés által
megválasztott elnöke. Sze-
retett elnökünk, Csáthy Ru-
dolf, sajnálatos módon el-
hunyt, ebb´́ol kifolyólag vet-
tem át helyét a polgár´́orség
vezet´́ojeként.

„Bár megpihent teste,
lelke megnyugvást talált,
de emléke szívünkben
örökké él.” 

Els´́o feladatomnak tartot-
tam az együttm´́uködési szer-
z´́odés aláírását, a helyi isko-
la és óvoda vezet´́oivel, mely
lehet´́oséget nyújt arra, hogy
a gyerekek a közlekedés
szabályait, a b´́un- és drog
megel´́ozést, oktatás formá-
jában a rend´́orség közrem´́u-
ködésével elsajátítsák. Sze-
retnénk januártól napi szin-
ten segíteni, a gyerekek biz-
tonságos közlekedését, a
reggeli és délutáni id´́oszak-
ban, fokozott figyelmet szen-
telve a szül´́oi kíséret nélküli
gyerekekre.

Idén is, október 29. meg-
hirdetésre került az ´́oszi kör-

nyezetvédelmi nap id´́opont-
ja, melyen az alább felsorolt
polgár´́orök tudták segítségü-
ket felajánlani.

Köszönöm nekik: Cse-
hek József, Drajkó Ferenc,
Eszenyi András, Gulyás
György, Havai László, Hekli
György, Konrád Zsuzsanna,
Koskár Mihály, Szlezák Má-
ria, Szlezák Lászlóné, Topol-
csik Zoltán, Varsányi István,
Varsányi Péter. 

Továbbá, köszönöm an-
nak a 6 tizenéves fiatalnak
akik felkérésemre segítettek:
Mocsári Cintia, Mocsári
Zsolt, Rákóczi Zsóka, Small
György, Tordai Tamás, Var-
sányi Klaudia Szilvia. Remé-
lem, hogy a kés´́obbi írásaim-
ban is megemlíthetem majd
nevüket dicséretként. 

Valamint, köszönet illeti
Eszenyi Andrásné, Gy´́ori Ve-
ra néni, Kuris Lászlóné és
Kuris Marietta támogató és
segít´́o munkáját.

 Idén november 1-én is,
egész napos szolgálatot lát-
tunk el, 4 órás váltásokkal, a
temet´́obe érkez´́o hozzátar-
tozók biztonsága érdeké-
ben. Szeretném megköszö-
ni: Csehek József, Féja

Zsolt, Fodor János, Konrád
Zsuzsanna, Patzek Gerg´́o
Zsolt, Rudnai Ferenc, Szar-
ka Miklós, Szarka Szabolcs,
Szlezák Lászlóné, Szlezák
Mária, Topolcsik Zoltán,Var-
sányi Erik,Varsányi Péter
becsülettel ellátott szolgála-
tát.

Mint sokan láthatják, pol-
gár´́oreink minden hónapban
segítik postásunk, Mártika
munkáját is, biztonságo-
sabbá téve az útját. Hálásak
lehetünk nekik a fáradhatat-
lan munkájukért és új szol-
gálati járm´́uként egy modern
biciklit vásároltunk pályázati
pénzb´́ol.

 Köszönet tehát: Gulyás
György, Fodor János és Var-
sányi István szolgálataiért.
Az évégi csúcsforgalom mi-
att postahivatali szolgálatot
teljesítünk majd napi szin-
ten, a postatér biztonsága
érdekében.

Mint állandó résztvev´́ok a
falu életében, a polgármes-
ter felkérésére, a plébánia
hivatalának ki- és bepakolá-
sánál szintén képviseltük
magunkat: Csehek József,
Fekete Sándor, Hekli
György Féja Zsolt, Kuris Ti-

bor, Topolcsik Zoltán, Varsá-
nyi István személyében. Kö-
szönet érte!

A pályázati segély behor-
dásnál és kiosztásnál segít´́o
polgár´́or társaimat is köszö-
net illeti: Szlezák Lászlóné,
Szlezák Mária, Hekli György,
Fekete Sándor, Csehek Jó-
zsef.

Hát ennyit dióhéjban te-
vékenységünkr´́ol, amely bi-
zonyítja azt a tényt, hogy a
biztonság és a segítség csak
egy karnyújtásra van! 

Végül, szeretnék minden
Kedves  Olvasót,  kicsit és
nagyot, fiatalt és id´́oset,
meghívni a 2012. február 11-
ére tervezett jótékonysági
bálunkra, melynek bevétele,
támogatást  nyújtana  pol-
gár´́orségünk  további fej-
lesztésére. El´́ore is köszö-
nöm és minden kedves olva-
sónak:

Szeretetben teljes, bé-
kés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag boldog új évet
kívánok, magam és pol-
gár´́ortársaim nevében!

Tisztelettel:
Varsányi Péterné

Tolmácsi Polgár´́or 
Egyesület  elnöke
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Id´́osek napja
Idén is megrendezésre ke-
rült a tolmácsi Id´́osek Napja
November 11-én pénteken.
Sajnos ez alkalommal sem
tudott eljönni minden nyugdí-
jas a rendezvényre. ´́Oket ez-
úton is köszöntjük szép ko-
ruk megéléséért. 

Természetesen, mint
minden évben a polgármes-
ter Hajnis Ferenc köszöntöt-
te Tolmács három legid´́o-
sebb hölgyét, és urát akik: -

Gyuricza Istvánné szül.:
1921-ben - Féja Ferencné
szül.: 1922-ben - Barna Já-
nosné szül.: 1924-ben - De-
zs´́o Imre szül.: 1924-ben -
Havai László szül.: 1926-
ban - Malovecz Sándor
szül.: 1927-ben

Közülük sem volt jelen
mindenki az eseményen,
ezért hozzájuk személyesen
ment el a polgármester,
hogy felköszönthesse ´́oket.

Hogy jó hangulatban tel-
jen el az este, meglepetés
vendégek érkeztek, akiket
láthatóan szívélyesen foga-
dott a közönség. Búvári Lívia
és m´́uvésztársai szórakoz-
tatták a vendégeket magyar
nótákkal, és operett részle-
tekkel.

Rajtuk kívül a Tolmácsi
Óvodások is el´́oadtak egy
kis színdarabot, majd a nép-

dalkör szerepelt, és végül a
Harangvirág néptánccsoport
is el´́oadott egy pár ritmusos
táncot.

Nagyon jó hangulatban
telet el az egész este!

Ezúton Kívánunk még
Kellemes Ünnepeket, és
Egyészségben Gazdag Újé-
vet minden nyugdíjasnak!

Dinkó Orsolya
IKSZT vezet´́o

Óvodai, iskolai életünkr´́ol 2011. december
Utolsó jelentkezésünk alkal-
mával arról tudósítottuk a fa-
lu lakóit, hogy nagy izgalom-
mal készülünk a minden év-
ben hagyományosan meg-
rendezésre kerül´́o szüreti
felvonulásra és Jótékonysá-
gi bálra, melyen a falu apraja
-nagyja, aki magának érzi a
falu közösségét szívesen
veszi ki részét.

A szép ´́oszi nap, a szíve-
sen segít´́ok sokasága, a lo-
vasok, a felvonuló hintók és
kocsik, a szép ruhába öltö-

zött felvonulók, a kórus és
kísérete, az est táncosai, ze-
nészei, valamint a gyerekek
szüreti jelenete mind - mind
hozzájárult ahhoz, hogy
színvonalas és vidám nap él-
ményeivel zárulhasson a
rendezvény, nem melléke-
sen megemlítve azt a tényt,
hogy a bál bevétele gyerme-
keink szabadid´́os tevékeny-
ségeit támogatja a tanév so-
rán. Ez alkalommal fejezzük
ki köszönetünket a vállalko-
zóknak, akik felajánlásaikkal

támogatták gyermekeinket.
Külön mondunk köszönetet
a szül´́oknek, nagyszül´́ok-
nek, akik a finom pogácsát
sütötték. Nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül a Féja és Far-
kas család igyekezetét, akik
a finom mustot kínálták.

Évek óta Piroska és csa-
ládja áll helyt a büfében,
mely nélkül a hangulat nem
lenne az igazi. Köszönet ér-
te!

Az idei cs´́oszkunyhó épí-
téséb´́ol az iskolások is kivet-

ték részüket. Ez alkalommal
is itt voltak a bánki és szentei
óvodások, akiknek igazi
vendéglátásban volt részük.
Kemencében sült a friss ci-
pó, ´́oszi gyümölcsök és süte-
mények sokasága kínáltatta
magát. Hagyományos ´́oszi
munkákat próbálhattak ki a
gyerekek: diót törhettek, ku-
koricát morzsolhattak, és
mindannyian építették a
cs´́oszkunyhót, melyben a
mai napig is szívesen játsza-
nak.
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Az idén is volt iskolai
sportnap. Sétát tettünk tele-
pülésünkön, gyönyörköd-
tünk a színes ´́oszi tájban.
Sok érdekességre csodál-
koztunk rá, nyomolvasókká,
felfedez´́okké váltunk. A séta
végén jót játszottunk a falu
sportpályáján.

Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink megismerjék
nemzetünk, népünk múltját,
ezért mi iskolai keretben em-
lékeztünk az aradi vértanúk-
ról és október 23-a esemé-
nyeir´́ol.

A Faluházban idén is
megrendezésre került az
Id´́osek napja. A program szí-
nesítéséb´́ol óvodásaink is ki-
vették részüket sok nagyma-
ma és nagypapa örömére. A
közös szereplés még élve-
zetesebbé tette a felejt-
hetetlen délutánt.

Gyermekeink egy felejt-
hetetlen délutánt tölthettek
Rétságon a Nektár Színház
zenés mesejátékán, mely-
nek címe „A Világszép Nád-
szálkisasszony” volt.

Az év talán legizgalma-

sabb napja a Mikulásvárás.
Gyermekeink nagyon vár-
ták, hogy idén is eljöjjön hoz-
zánk. Dalokkal, versekkel,
saját készítés´́u kis ajándé-
kokkal kedveskedtek neki.
Mindenki finomságokkal
megtömött csomagot kapott.

Napjainkat lázas készül´́o-
dés tölti ki, ajándékok, megle-
petések sokasága vár arra,
hogy örömet szerezhessünk
szeretteinknek, hozzátartozó-
inknak, ismer´́oseinknek,
mindezt téve azért, hogy a
„Falu karácsonyfájának”

ünnepén mindenki megérez-
hesse a szeretet, békesség
és az egymásra figyelés fon-
tosságát.

 Az év utolsó programja
lesz az óvodások és iskolá-
sok közös karácsonyváró
napja, melyre dalokkal, ver-
sekkel készülnek csemetéink.

Kívánunk minden kedves
olvasónak szeretetteljes, bé-
kés, áldott karácsonyt és
egészségben, sikerekben
gazdag új esztend´́ot! 

Óvoda, iskola 
nevel´́otestülete
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Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

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

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

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

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

Programajánló
Közösségi házunk sok válto-
zatos lehet´́oséggel áll a láto-
gatók rendelkezésére. Az ál-
landóen igénybevehet´́o szol-
gáltatások mellett néhány
közeljöv´́oben sorra kerül´́o
eseményre hívjuk fel a fi-
gyelmet. Továbbiak pedig
megtalálhatók a www.tol-
macs.hu/ikszt oldalon.

Elérhet´́oségünk: 2652
Tolmács, Béke tér 13. Tele-

fon: 35/550-151
– December 20.  16 órától:

ajándékkészítés gyere-
keknek

– December 20. 18 órától
énekpróba (énekkar)

– December 22-én csütör-
tökön 15 órától filmvetítés
gyerekeknek

– December 29-én csütör-
tökön 18 órától filmvetítés
fiataloknak

Sportegyesületi hírek
A bajnokság ´́oszi szezonját
felemásan sikerült teljesíte-
ni, a 6. helyen zártunk annak
ellenére, hogy sok új igazo-
lás érkezett a csapathoz.

Voltak örömteli gy´́ozel-
mek, és bosszús vereségek
egyaránt. Gondolunk itt a
Kosd elleni 6-0-ra végz´́odött
hazai diadalra, és az ´́Osa-
gárd elleni idegenbeli 6-1
arányú vereségre. Ha a csa-
pat formáját tekintjük, láthat-
juk a fejl´́odés jeleit, mivel a
szezonban elért négy gy´́o-
zelmünket az utolsó négy
mérk´́ozésen arattuk. Leg-
eredményesebb játékosaink
a fejenként öt gólt szerzett
Pintér Attila és Pozsár Péter.

Október végén megtar-
tottuk a szokásos sportgy´́u-
lésünket is, melyre szurko-

lók is jöttek szép számban. A
gy´́ulésen megszavaztuk,
hogy Salavec Péter legyen a
vezet´́oség hetedik tagja, ez-
zel elismerve a helyi sportért
végzett munkáját. Továbbá
be lett jelentve, hogy tavalyi
gólzsákunk, Kuris Tibor
visszatér a csapathoz! Ta-
vasszal is várunk minden ér-
dekl´́od´́ot a mérk´́ozésekre.

Eredmények 
a 2011/ 2012- es szezon 

´́oszi idényében:

Tolmács 6-0 Kosd
Keszeg 5-2 Tolmács 
(A Fegyelmi bizottság hatá-
rozata alapján 3-0-s gólkü-
lönbséggel Tolmács kapta
a 3 pontot)
Tolmács 2-1 Hont
Legénd 5-1 Tolmács
Tolmács 5-1 Nógrád
´́Osagárd 6-1 Tolmács
Tolmács 1-2 Rétság
Tolmács 2-3 Szátok
Borsosberény 4-2 Tolmács

További részletek és ak-
tualitások a www.tolmacs-
se.mlap.hu-n vagy a Tol-
mács SE Facebook oldalán.

Porubszki Roland

Mikulás Nap a Kicsiknek
Idén els´́o alkalommal került
megrendezésre egy Baba-
Mama Klubos Mikulás Napi
rendezvény a Közösségi
Házban. Ide eljöhettek azok
a kisgyermekek, akik még az
óvodában, iskolában „nem

találkozhattak a Mikulással”.
Szerencsére örömmel je-
lenthetjük be, hogy sikeres
volt. Igaz voltak akik félén-
ken fogadták a Télapót, de
hamar feloldódtak, és önfe-
ledten játszottak. Hét pici

gyermek és szülei jöttek el,
de reméljük jöv´́ore többen
lesznek, mert igazán jól mu-
lattak a gyerk´́ocök!!! Igaz
egy kicsit késett a szervezé-
sünk, jöv´́ore megpróbálunk
mindenkit id´́oben értesíteni,

és szeretettel várunk majd
mindenkit.

Mindezt köszönhetjük az
ötletgazdának Dudásné
Rudnai Krisztinának.

Dinkó Orsolya
IKSZT vezet´́o
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