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Köszönt´ó nyárel´ón
Tisztelt Tolmácsiak!
Újabb lapszámmal jelentkezik településünk kedvelt
újságja, a Tolmácsi Kisbíró.
Id´ór´ól id´óre igyekszünk hírekkel és információkkal ellátni községünk lakosait. A
korábbi ritkább megjelenést
sikerült ismét rendszeressé
tenni, ezért köszönet ittet
midnenkit aki az újság elkészítésén dolgozik, képeket,
cikkeket ad hozzá.
Egyben biztatunk is mindenkit, hiszen ez a lap a
helybenkókért és nekik van.
Az itt megjeleníthet´ónél sokkal több érdekesség történik
községünkben, aminek nagy
örömmel adnánk helyt.
Visszaemelékezések, helytörténeti értékek, különleges
népi foglalkozások bemutatása, mind-mind gazdagítanák a közös emlékezetet.
Örömmel veszünk régi fotókat is, amelyek nem csak az
újság lapjait díszítik, hanem
digitalizálva is meg´órizzük.
Minden ilyen agyagot, cikket, fotót kérjük a Közösségi
Ház munkatársainak eljuttat-

Emlékeink

ni. Az eredeti fényképeket,
dokumentumokat scannelés
után azonnal visszaadjuk.
Az aratás ideje köszöntött be. Ki mint vet, úgy arat,
tartja a régi mondás. Úgy
gondolom, Tolmács vezetésére választottak id´óben vetettek (pályáztak). Örömmel
számolhatok be, hogy településünk sokat gazdagodott. (Err´ól a következ´ó oldalon szólunk) Van mit aratni,
és van mit ünnepelni. Nem
csak munkára, együttm´úködésre hívjuk az itt él´óket, hanem az együtt ünneplésre,
szórakozásra is. Immár hetedik Falunap és Búcsú
számtalan programja egy
kellemes együtt töltött délutánt jelent mindenkinek, aki
az egyházi szertartást követ´óen eljön. Jöjjenek távolél´ó
családtagokkal, ismer´ósökkel, vendégekkel. Legyen ez
az alkalom igazi találkozója
az elszármazottaknak, a ritkábban hazalátogatóknak.
Mindenkit szeretettel árunk!
Hajnis Ferenc
polgármester
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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Olvasó!
Az Mez´ógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
kiírt falubusz pályázatán önkormányzatunk sikeresen
pályázott egy új falubuszra,
ami várhatóan ´ósszel érkezik.
A meglév´ó busz eladásra
meg lesz hirdetve.

Pályázatot nyújtottunk be
két utca, nevezetesen a
sport utca, és a tavasz utca
teljes felújítására. Lapzártáig
még nem érkezett értesítés.
Önkormányzatunk hoszszú távú fejlesztésr´ól döntött, mégpedig 13-14 hektáros ipari park létrehozásáról.
A földterületek eladásáról,

és vételér´ól szóbeli megegyezés született, jelen pillanatban az adás-vételi szerz´ódést készítik. El´ózetes tárgyalások
alapján
nagy
eséllyel ki tudjuk alakítani az
ipari parkot vállalkozások
betelepítésére!
Szeretnénk a lakosságot
tájékoztatni, hogy sokan ér-

dekl´ódtek a meglév´ó LTP
számlákról,(szennyvíz) mikor és hogyan juthatnak
pénzükhöz. Felvettem a
kapcsolatot a rétsági OTP
vezet´ójével, megbeszéljük a
részleteket, és mindenkit értesítünk a továbbiakról!
Hajnis Ferenc
polgármester

Zsibvásárról
Idén másodszor rendeztük
meg, mint Szül´ói Munkaközösség óvodásaink javára jótékonysági Zsibvásárunkat. Hasonlóan, mint
tavaly, nagyon sok színes
programmal vártuk az érdekl´ód´óket.
A szül´ók, rokonok, barátok, ismer´ósök segítségével
összegy´újtöttünk rengeteg
árulni valót a vásárra, az ebb´ól befolyt összeget - mely
150.000 Ft lett - teljes egészében a gyerekekre fogjuk
fordítani.

Szeretném megköszönni
mindazok segítségét, akik
valamilyen módon hozzájárultak a vásár sikeréhez!
Hálásan köszönöm, köszönjük Tolmács Község
Önkormányzatának
az
anyagi támogatást, azt, hogy
mindent kaptunk, amit csak
kértünk!
Hálásan köszönjük a támogatóknak az anyagi hozzájárulást, Nélkületek nem
sikerült volna ez a nap! Nagyon-nagy
köszönet jár
Szabó Beatrixnek és Draj-

kó Endrének, Fekécs Gábornak, és Csehek Józsefnek!
Hálásan köszönjük az
anyagi támogatást a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványnak!
Hálásan köszönjük a sok
segítséget, a f´ózést, és a
profi munkát Ildikónak és
Marikának, a segédkezet
Berecz Hajnalkának és Hajnis Viktóriának, hogy jöttek,
és ott voltak velünk!
Hálásan köszönjük a segítséget minden szül´ónek,
aki jött és pakolt, cipelt, lótott-futott velünk, azoknak
akik sütöttek, és beleadtak a
közösbe, vagy bármilyen
módon hozzájárultak a sikerhez!
Hálásan köszönjük a sok
segítséget, pakolást, fuvarozást Dudás Gergelynek és a
Fiúknak!
Hálásan köszönjük a sok
segítséget Bubori Istvánnak,
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hogy már rutinosan tette
amit kellett!
Hálásan köszönjük az ismét remek koncertet a Van
Móka zenekarnak, hogy idén
is itt voltak velünk, és szerettek, szeretnek minket! Mi is
´Óket!!!
Hálásan köszönjük a segítséget, együttm´úködést az
Óvó néniknek, Daduskáknak, hogy közrem´úködtek,
árultak, pakoltak, segítettek!
Hálás köszönet Fogarasi
Móninak és testvérének,
hogy ismét maratoni arcfestést vezényeltek le. Nagyban hozzájárultatok a boldog
gyermekarcokhoz!
Hálásan köszönjük azok
segítségét, akik hozzájárultak a vásár sikeréhez soksok árulni valóval, pedig
nem is ovisok, vagy nem is
tolmácsiak!
Jöv´óre, reméljük, újra találkozunk!
Jakus Szilvia
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A polgár´órök életéb´ól
Tisztelt Olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves tolmácsi
lakost a Kisbíró hasábjain
keresztül. Eljött az id´ó, hogy
ismét tollat ragadjak Polgár´órségünk tevékenységének
ismertetése céljából. Egyesületünk munkája összetett
feladatok ellátásából áll, melyek elvégzését jelenleg, 19
f´óvel hajtjuk végre. Az elmúlt
félév során jár´órözéseink
óra számát megsokszorozták, a rend´órséggel végzett
10-12 órás közös szolgálatok mennyisége, valamint a
katasztrófa
védelemmel
együtt végzett elhárítási
munkálatok. A nyár bekövetkeztével megkezd´ódtek a
rendezvények, fesztiválok
ideje, ahol szintén szívesen
segítünk a rend fenntartásában, a biztonság érzetének
növelésében.
Hadd ragadjam meg az
alkalmat, hogy megköszönjem Bíró Eszternek és Jakus
Szilviának a Zsibvásár f´ó
szervez´óinek, hogy megtiszteltek bizalmukkal és felkértek minket egy színvonalas
rendezvény biztosítására.
Továbbá köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt a Szentén megrendezésre kerül´ó Megyei Polgár´órnapon való részvételünk
segítése céljából. És egyben, itt szeretném megköszöni Bubori Istvánnak,
hogy szabadidejét egyesületünkre szánta és hozzájárult
egy kellemes nap eltöltéséhez.
A nyár nem csak a rendezvényeknek kedvez, hanem a tolvajoknak, rossz
szándékú embereknek is.
Kérnék tehát minden kedves
lakost, figyeljünk egymásra,
a nyaraló szomszédjaink
üresen álló ingatlanára,
megel´ózve a rossz szándékú emberek károkozását. Ha
valami gyanúsat észlelnek,
hívjanak nyugodtan az alábbi számon: 06/30 975-1976,
hogy jár´óreinket a helyszínre
tudjam küldeni. Köszönöm

– Ha gépjárm´úben ül, SOHA ne akarjon átkelni a vízen. Keressen másik utat.
– Ha a gépjárm´ú lefullad,
azonnal hagyja el, és meneküljön magasabb területre. Ne feledje, inkább
ázzon el, minthogy a járm´úben veszítse életét!
– Éjszaka legyen fokozottan óvatos kedvez´ótlen
id´ójárási
körülmények
esetén, mert a hirtelen
áradást ilyenkor a legnehezebb észrevenni.
– Ha a víz már a bokája felett van, ÁLLJON MEG és
forduljon vissza, keressen
másik utat.
– Ne keljen át elárasztott területen, a víz mélysége
csalóka lehet. A hirtelen
áradás alámoshatja az
utakat és egy gödörbe esve csapdába kerül.
Mit tegyünk hirtelen áradás után?
– Ha a friss élelmiszer vízzel érintkezett, azonnal
dobja ki.
– Forraljuk fel az ivóvizet fogyasztás el´ótt. Ha kétségei vannak az ivóvíz tisztaságával kapcsolatban,
azt jelezze a helyi ÁNTSZ
felé.
– Ne látogassa a katasztrófa sújtotta területet. (Katasztrófa-túrizmus) Az ön
jelenléte hátráltathatja a
mentési és/vagy katasztrófa-elhárítási m´úveleteket.
– Az elektromos berendezéseket ellen´órizni kell,
használat el´ótt ki kell szárítani.
– Csak zseblámpát használjon az épület átvizsgálása során, a fáklya vagy
gyertya tüzet okozhat!

el´óre is jó szándékú segítségüket. A további gondolatként hadd tárjak az olvasó
elé egy-két jó tanácsot katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai kapcsán.
A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai:
A
katasztrófavédelem
polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak ki a korabeli légoltalmi feladatokból, és váltak a természeti
vagy ember okozta katasztrófák megel´ózését, és az
azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré. A rendszer m´úködése abból az alapelvb´ól indul
ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra,
de annak megteremtésében
nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük.
1. Természeti eredet´ú veszély
Hidrológiai veszélynek
nevezzük a hirtelen áradást.
Hirtelen áradásról akkor
beszélünk, amikor egy gát
váratlanul átszakad, vagy
hirtelen nagy mennyiség´ú
csapadék hullik vízzel telített
vagy kiszáradt talajra. A csapadék hatalmas mennyiségben az alacsonyabban fekv´ó
területek felé áramlik, így kialakítva a hirtelen áradást.
Sokan hajlamosak lebecsülni a hirtelen áradás okozta
veszélyeket. A hirtelen áradás legnagyobb veszélye a
kiszámíthatatlansága.
Jó tudni!
– A hirtelen lezúduló víz
akár 500 kg-os oldalirányú nyomás kifejtésére is
képes.
– A hirtelen emelked´ó víz a
járm´úveket
könnyedén
felemeli és ez után a menekülés már szinte lehetetlen.
Mit tegyünk a hirtelen áradás során?
– MINDIG meneküljünk magasabb területre, dombra.
– Kerülje ki az árkokat, vízmosásokat, patakokat.

2. Civilizációs eredet´ú veszély
A szabadtéri t´úz
A szabadtéri t´úz gyújtásának szabályai
A szabadtéri tüzek szempontjából a veszélyt egyrészr´ól a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben
könnyen és gyorsan terjed a
t´úz. Kockázatot jelenthet a
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gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99
százalékát emberek okozzák. A károk akkor el´ózhet´óek meg a legkönnyebben, ha
tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri t´úzgyújtás
és a t´úzmegel´ózés alapvet´ó
szabályaival:
– Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol
azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben
és feltételekkel megengedik;
– Belterületen csak abban
az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt
önkormányzati rendelet
megengedi;
– El´ózetesen engedélyeztetni kell a t´úzvédelmi hatósággal a külterületen lév´ó, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetését;
– Továbbra is megengedett
a kerti grillezés és a t´úzön
történ´ó sütés-f´ózés a t´úz
állandó felügyelete mellett;
– T´úzgyújtási tilalom esetén
az érintett területen akkor
sem megengedett a t´úzgyújtás, ha azt egyébként
más jogszabály megengedi;
– A szabadtéri t´úzgyújtás
feltételeit az Országos
T´úzvédelmi Szabályzat
tartalmazza;
– Jogszabálytól eltér´ó vagy
hatósági engedély hiányában végzett t´úzgyújtási tevékenység t´úzvédelmi bírságot von maga
után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelel´ó
mennyiség´ú oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a t´úz
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt
tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható id´ójárásról,
mert a szél kedvez a t´úz
gyors továbbterjedésének.

2015. július
Tömegrendezvények veszélyei:
A könnyebbé váló közlekedés és a népesség növekedése miatt egyre több ember látogatja a különböz´ó
eseményeket, rendezvényeket, fesztiválokat. A csoportos emberi magatartás egyik
legkatasztrofálisabb megjelenési formája a pánik okozta, tömeges, fejvesztett menekülés. Veszély kialakulása
esetén az emberek között a
pánik elkerülhetetlen. Ezt a
viselkedést gyakran életet
veszélyeztet´ó
szituációk
váltják ki, pl. t´úzeset egy
zsúfolt épületben, természeti katasztrófák stb. Az
emberi agy a veszély elkerü-

Tolmácsi Kisbíró
dást választja: azt csinálja,
amit a többiek. Az emberek
meggyorsítják lépteiket és
megkezd´ódik a lökdös´ódés.
Az összeprésel´ódött emberek tömege hatalmas er´ót
fejt ki. A megvadult, vak tömeg gyakorta észre sem veszi, hogy van másik kijárat,
amelyen könnyen elmenekülhetnének.

lése érdekében automatikusan próbál védekezni: hirtelen megn´ó az idegrendszernek az alapizgalmi szintje,
és ennek következményeként egyszer´úen a legtöbb
ember képtelen arra, hogy
gondolkozzon, racionálisan
felmérje a helyzetet. Ezt hívják egyszer´úen “idegrendszeri korlát”-nak Az agy tehát blokkolja a gondolkodást, “vészhelyzet” üzemmódra kapcsol és csak az
ösztönök m´úködnek: pánik
van, tehát menekülni kell.
Amikor a tömeg egy emberként ismeri fel, hogy életveszélyes helyzet alakult ki,
mindenki gondolkodás nélkül a legegyszer´úbb megol-

Mit tegyünk?
– Miel´ótt még kitörne a hanyatt-homlok menekülés,
egy nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszer´ú instrukcióval kell
megmondani, vagy megmutatni, hogy merre van a
kijárat.

– Fontos a “Lassan járj, tovább érsz” mondás gyakorlati alkalmazása. Ha
normális léptekkel haladnak az emberek, könynyebben eljutnak a kijáratig és átjutnak rajta, mintha rohannának.
– Maradjunk
nyugodtak,
higgadtak!
Vigyázzunk
társainkra!
– Ha sérült embert látunk,
vigyük védett helyre.
Nyugtassuk meg, öntsünk
belé er´ót! Minél hamarabb
értesítsük a ment´óket.
Köszönöm megtisztel´ó figyelmüket!
Tisztelettel:
Varsányi Péterné
elnök

Nyugdíjas Klub Hírei
Köszöntöm tagjainkat, és
minden kedves olvasónkat!
Tavasszal sikerült kiállítást rendezni asszonyaink
által elkészített húsvéttal
kapcsolatos kézimunkákból
a Közösségi Házban! Iskolások, ovisok körében is tetszést arattak a szebbnélszebb figurák!
Sonka-tojásos uzsonna
összejövetelünk jó hangulatban telt el. Gazdát cseréltek a
szép kézimunkák. Szívesen
ajándékoztak a készít´óik!
A virágba boruló hársfák
alatt Potholeczki család ké-

szítette a parazsat szalonnasütéshez. Nem csak a nagyik, de az unokák is vidáman sütötték a szalonnát. A
vidám hangulatot az es´ó
sem zavarta meg!
Dávid Imréné
Ny. klub vezet´ó

Csíksomlyóra mentünk. A
szálláshelyünk a kegytemplomtól kb. 400 méterre volt,
így már az els´ó este vacsora
után elsétáltunk oda. Másnap Gyimesbükkre az ezeréves határállomásra látogattunk el. Útközben egy iskolai kicsengetést (ballagást)
láttunk. Err´ól a videó felvételt
a Tolmácsi honlapon meglehet nézni. A Csíksomlyó-i
kegyhely megtekintésekor
keresztel´ót és esküv´ói szertartást is láthatunk. Kirándulásaink úti céljai között szerepelt a Szent Anna tó és

Az Erdély-i kirándulásunkról a szervez´ó Bornemisza
Sándorné Erika tájékoztat:
2015.május 29- június 2
között Erdély-i kiránduláson
vett részt a nyugdíjas klub. A
Királyhágó-i piheh´ó majd a
Kolozsvár-i városnézés után
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Mohos-t´ózegláp ahova Keresztes Balázs Fitód testvér
községünk polgármestere
és felesége is elkísért minket. Sétáltunk a Békás szorosban és a Gyilkos tó partján. Ez a csodás kirándulás
a Polgármesteri hivatal, az
Egyház, ifj. Menczelesz Miklós és egy tolmácsi lakos
(kérte a névtelenséget) támogatásával válhatott valóra. Köszönjük. Köszönjük
Hajnis Ferenc polgármester
úrnak, hogy az út során végig felvállalta az idegenvezet´ó szerepét.

Tolmácsi Kisbíró
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A 2015-ös év eseményei az óvodában
A Tolmácsi Kisbagoly
Óvoda a 2015-ös évkezdett´ól a nevelési év végéig igen
mozgalmas id´ószakot tudhat
maga mögött. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2014
szeptemberét´ól 2015 júniusáig újonnan 13 kiscsoportos korú gyermek kezdte
meg óvodai életét, így a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda immár 30 gyermeket fogad.
Köszönjük szépen a szül´óknek és a szül´ói munkaközösség tagjainak és a fenntartónak az egész éves sok-sok
segítséget és támogatást.
Fogadják szeretettel a 2015ös év óvodai események öszszefoglalóját!
A téli szünet után a 2015ös óvodai nevelési év els´ó
jelent´ós ünnepe a farsangi
alakoskodás volt. Az ünnepet lázas készül´ódés el´ózte
meg. Az óvodások díszes
álarcokat, maszkokat, füzé-

reket készítettek erre a jeles
napra. A 2015. február 12.én megrendezett farsang az
óvoda falain belül zajlott. A
gyermekek és az óvoda dolgozói vicces jelmezeket öltöttek magukra. A mulatság
a felh´ótlen jókedv és mókázás jegyében zajlott. Volt
célba dobás, székfoglaló játék, közös tánc és megannyi
tréfás program. Mint minden
évben, ezen a napon is kedveztünk a hagyományoknak.
A csoport farsangi dalokat
énekelve vonult át az iskolásokhoz, hogy bemutathassák ötletes jelmezeiket. A
csoportba visszatérve közösen fogyasztottuk el szül´ók
és Ági óvó néni által hozott
finomságokat. Mivel néhány
óvodás gyermek, betegség
miatt nem tudott részt venni
az ünnepségen, 2015. február 16.-án még egy farsangi
mulatságot tartottunk a Kö-

zösségi Házban immár a
szül´ók jelenlétében, ahol
egy kis m´úsor keretében ismét megmutathatták jelmezeiket az óvodások.
2015. március 16.-án az
óvodában is megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az óvodások
zászlókat, pártákat és csákókat készítettek. Az ünnepnapon ellátogattunk a falu
emléktáblájához, ahol az ünnephez kapcsolódó dalok
éneklésével róttuk le tiszteletünket.
A márciusi hónapban az
óvoda egy nevelés nélküli
munkanapot tartott. Idén a
Kisbagoly Óvoda munkatársai, valamint Ági és Magdi
óvó néni látta vendégül testvéróvodánkat, a Szentei Bóbita Óvoda pedagógusait és
munkatársait. A látogatás
célja a kapcsolattartás és a
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nevelési, fejlesztési témákat
érint´ó tapasztalatok, tanácsok megbeszélése volt.
2015. április 2.-án tartottuk húsvéti ünnepünket. Délel´ótt a hagyományokhoz h´úen a fiúk locsolóvers kíséretében meglocsolták a lányokat, akik viszonzásképpen
tojást adtak cserébe a fiúknak. Ezután a csoport az
óvoda udvarán kereste meg
a f´úben elrejtett húsvéti tojásokat. Külön köszönetet érdemel Fekete Csaba és kedves felesége a tojás adományokért. A jótékonysági
programok során összegy´últ
bevétel egy részéb´ól lehet´óségünk adódott az óvoda játékkészletét felfrissíteni. A
csoport kíváncsian várta,
hogy mi rejlik a “nyuszi által
hozott” nagy ajándékcsomagban, majd közösen fedeztük fel a dobozban rejl´ó
kincseket.

2015. július

2015. április 14.-én ellátogatott hozzánk a Csöpp
Színház és az óvodások bevonásával A kis kakas gyémánt fél krajcárja cím´ú mesét adta el´ó a gyermekek
nagy örömére.
2015.
április
28.-án
anyák napi ünnepség várta a
kedves anyukákat, nagymamákat. A gyermekek élvezettel készültek fel erre a
szép napra, hogy el´óadhassák szívhez szóló m´úsorukat. Az ünnepélyre Ági óvó
néni is ellátogatott hozzánk,
aki a m´úsor végén finom
édességekkel halmozta el a
csoportot.
2015. május 7.-én a Kisbagoly Óvoda ellátogatott a
Diósjenei Erdei Szabadid´óparkba. A csoport a reggeli
menetrendszerinti járattal indult a szomszédos községbe. Diósjen´óre érve a kisvonattal folytattuk utunkat,
amely körbevitt a falun és a
tó körül majd felvitt az Erdei
Szabadid´óparkba. Ott Kornél bácsi, erdész várt minket, aki végigvezetett az erdei ösvényen, ahol sok érdekes dolgot tudhattak és tapasztalhattak meg a gyerekek az erd´ó növényeir´ól, állatairól. A rövid erdei séta
után a csoport szabadon
játszhatott a parkban talál-
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ható különböz´ó játékszereken és az állat simogatás
sem maradhatott el. A kirándulás végén a kifáradt gyermekcsoportot szintén a kisvonat szállította vissza a
buszmegállóhoz. A kirándulást a jótékonysági rendezvények bevételéb´ól finanszíroztuk.
Az év talán egyik legszebb, legmeghatóbb ünnepét, a ballagást és az évzáró
m´úsort 2015. május 29.-én
rendeztük meg az óvoda udvarán. Az óvódások nagy izgalommal várták ezt a napot,
hiszen tudták, hogy utoljára
ezen a rendezvényen adhatják el´ó közösen dalaikat,
körjátékaikat. Az ünnepségre Ági és Magdi óvó néni is
hivatalos volt, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. A m´úsor Kiss Zsófia
mb. óvodavezet´ó köszönt´ójével indult, majd az évzáró
m´úsor következett. A gyermekek egy kis csokrot adtak
el´ó a nevelési év folyamán
tanult kedvenc énekeikb´ól,
körjátékaikból. Az ünnepség
a ballagók és a ballagtató
középs´ósök m´úsorával folytatódott. Idén 5 gyermek
(T´ósér Máté, Bálint Dorina,
Fekete Attila, Kiss Lili, Dávid
Alex) búcsúzott el az óvodától dalok és versek kíséretében. Az ünnepség lezárása-

ként a ballagók kívánság lufikat ereszthettek szabadjára, majd az óvoda épületében csoporttársaikkal együtt
közösen fogyasztották el a
finom süteményeket. Természetesen a pedagógusok köszöntése, a megható pillanatok és a virágok sem maradtak el.
Június elején a kedvez´ó
id´ójárás lehet´óvé tette, hogy
az óvodai csoport még egy
remek kirándulást tegyen, és
ellátogathasson a szomszédos
kisváros,
Rétság
KRESZ parkjába. A gyermekek nagyon élvezték a kirándulást és a parkban található változatos játékszereket. Visszafelé a cukrászdába vezetett az utunk, ahol
minden gyermek kapott egy
gombóc fagylaltot.
Egy közösség életében
mi sem mutathatja jobban az
összetartozást, mint egy jó
ügy érdekében megvalósított jótékonysági rendezvény. 2015. június 7.-én az
óvodai szül´ói munkaközösség aktív tagjai, Jakus Szilvia és Bíró Eszter több hónapos készül´ódés és szervezés után lehet´óvé tették,
hogy ismét létrejöjjön az
óvoda javára megrendezett
Zsibvásár és Gyermeknap.
A délutáni program igen
mozgalmasra és változatos-
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ra sikeredett. A község elhozta az óvoda udvarára az
otthon már nem használt tárgyakat, régiségeket, amelyekért pénzadományt kínálhattak fel a jelenlév´ók. A
színpadi m´úsort 15 órakor
Simon Katalin néptánc pedagógus nyitotta meg az
óvodás gyermekekkel. A kés´óbbiekben egy ujjbábos
hölgy mesét adott el´ó majd a
Van móka zenekar szolgáltatta a talp alá valót. A gyermekek kipróbálhatták Izolda
népi ügyességi játékait, de
volt még lángos, vattacukor,
jégkrém, bográcsban f´ótt
babgulyás, és arcfestés is. A
rendezvényen
összegy´últ
bevétel összege 150 Ezer
Ft. lett, amelyet mozgásfejlesztési eszközökre, a gyermekek kulturális lehet´óségeinek kiterjesztésére és kirándulásra szeretnénk fordítani.
Hálásan köszönjük a sok
segítséget a f´ó szervez´óknek a támogatóknak, szül´óknek és minden kedves jelenlév´ónek, akik adományukkal
és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek!
Szeretettel:
Zatykóné Bach Lívia
Óvodapedagógus
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Iskolai hírek -2015. június
A Kisbíró el´óz´ó számában
tájékoztattuk Önöket iskolánk tavaszi programjairól.
Örömmel nyugtázhatjuk,
hogy minden el´ózetes tervünk igen jó színvonalon
megvalósult és sok szép
élménnyel, tudással, tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
A tervezett úszótanfolyamon 11 kisdiák vett részt
rendszeresen, mindenki sokat fejl´ódött, a nagyobbak
már igazi úszótudományra
tettek szert. Mindig nagy izgalommal készül´ódtek tanulóink, mert nem csak az
úszómedencét használhattuk, hanem a jól végzett
munka után használhattuk
az élményfürd´ót is. Mindig
kevésnek bizonyult az id´ó,
alig lehetett a vízb´ól kiszedni

gyermekeinket. Köszönjük
az Önkormányzat támogatását, hogy a kisbusz minden
alkalommal a rendelkezésünkre állhatott Bubori István vezetésével. Nélkülük
nem tudtuk volna megoldani
gyermekeink szállítását.
Nagy várakozás el´ózte
meg a rétsági Jótékonysági
gálára való felkészülést. Az
idei évben
az indiánok életét bemutató jelenettel készültek tanulóink. Lázas keresgéléssel sikerült olyan díszletet és
jelmezeket összegy´újteni,
melyekkel látványossá tettük a gyermekek produkcióját.
Szerintünk sikeres volt a
szereplés, minden kisdiák,
köztük az iskolánkban egy
hetet eltölt´ó két francia kis-

lány is élvezte a produkciót.
Felkészít´ójük Anikó néni
volt, de a díszletek elkészítésében Zsófi néni is sokat segédkezett.
Alig múlt el a Jótékonysági Gála, újra m´úsorral készültünk az édesanyák köszöntésére.
Kedves, megható kis ünnepség részesei lehettek az
édesanyák,
nagymamák,
akik ez alkalommal rendhagyó, a gyerekek munkáit
sok-sok évre meg´órz´ó ajándékot vehettek át féltett kincseikt´ól, a gyermekeikt´ól.
Május elején visszajött
szabadságáról Gabi néni.
Minden gyerek örült a viszontlátásnak, hisz a megszokott arc mindig megnyugvást jelent nem csak a feln´óttnek, de még inkább a
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gyereknek. Az els´ó nap a tanulmányi kirándulás napja
volt, mely az idei tanévben
Flórián Endre anyagi támogatásának
köszönhet´óen
igen tartalmas lehetett.
Mindannyian teli élményekkel, kedves emlékekkel tértünk este haza. A nap eseményeit szemléletesen adja
vissza Tóth Jónás 3. osztályos tanulónk fogalmazása,
akit így az újság lapjain keresztül is megdicsérünk,
hisz nem könny´ú feladatot
oldott meg, azt hiszem néhány feln´óttet is túlszárnyaló
élménybeszámolójával. A
programok Gabi néni leleményességét és szervez´ómunkáját dicsérik, hisz neki
köszönhetjük, hogy ennyire
tartalmas, sok kivételes élményben lehetett részünk.

2015. július
Május 29-e tanítás nélküli
nap volt az iskolában, hisz a
gyereknap alkalmából szerveztünk egy kellemes délel´óttöt gyermekeinknek. Játékos ügyességi feladatokat
kellett megoldani tanulóinknak az iskola udvarán kialakított kerékpáros akadálypályán. A feladatok teljesítése után kipróbálhatták erejüket a kötélhúzó versenyen.
Mind
csapatban
mind
egyénileg összemérhették
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erejüket, bizony volt néhány
meglepetés, akir´ól a gyerekek sem gondolták volna,
hogy bárkit is le tudna egyegy gyermek gy´ózni. Fáradtan, élményekkel gazdagodva mehetett minden tanulónk ebéd után haza, hogy
a fáradalmakat kipihenve
már mindenki az év végi felmérésekre koncentrálhasson.
Ma már mindenki túl van
a tanév végi nehézségeken,

s mondhatjuk jó eredménynyel zárjuk az idei tanévet is.
Iskolásaink tanulmányi
átlageredménye 4,6 lett, ami
igazán jó eredmény. Köszönhet´ó ez els´ósorban a
létszámból ered´ó el´ónynek,
s annak is, hogy minden kisdiák személyre szóló segítséget kap tanítójától, ha arra
szüksége van. 5 kit´ún´ó és 5
jeles eredmény született,
munkájuk példamutató minden gyermek számára.
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Tanévzáró ünnepélyünket június 23-án tartjuk, aztán
mindenki belevetheti magát a
nyárba, pihenhet, nyaralhat,
kedve szerint töltheti a megérdemelt nyári vakációt.
Tanítónak, tanulónak köszönjük az egész évi munkát
s a nyárra kívánunk sok-sok
jó programot, tartalmas feltölt´ódést, a viszontlátás reményében.
Ivanics Andrásné
Tagintézmény-vezet´ó
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Az osztálykirándulás
Az idei osztálykirándulás
május 11-én volt. Utunkat a
budapesti Tropicariumba és
a repül´ótérre terveztük.
A Tropicariumban nagyon sokáig kellett sorban
állni, de nagyon izgalmas
volt.
Láttunk aligátorokat, gyíkokat, madarakat, kígyókat,
rovarokat, halakat, cápákat,
és még sok érdekes állatot.
Ami nekem a legjobban tetszett az a rájasímogató. Mivel idegenvezetéssel mentünk, meg is etethettük ´óket.
Az egyik rája olyan vadul
csapkodott, hogy lefröcskölt

minket. Amikor kiértünk, lehetett venni kis tengeri kagylókat, csigaházakat és plüss
állatokat is. Én és a legjobb
barátom egy nagyon érdekes, hosszú kúp alakú csigaházat vásároltunk.
Az ócenáriumból a reptérre utaztunk át.
Itt el´óször az Emlékparkban néztünk körül. Sok régi
repül´ógépet láttunk. A legjobb az volt, hogy itt is idegenvezetést kaptunk, ezért
be is ülhettünk a gépekbe.
Még egy repül´óhelikopterbe
is belefértünk, mind a 15-en.
Egy kis falatozás és sza-

badprogram után bejutottunk a reptér igazi részébe
is. El´ótte azonban egy szigorú ellen´órzésen estünk át.
Ez abból állt, hogy odaadtuk
a pulcsinkat és mindent, ami
a zsebünkben volt. Ezeket
átvilágították röntgennel, mi
pedig addig átmentünk a
mágneskapun. A barátomat,
Zolit még meg is motozták,
mert véletlenül bejelzett a
kapu.
A bels´ó részen el´óször a
készül´ódést néztük meg.
Láttunk pár le- és felszállást.
S´ót még olyan is volt, hogy
felkapcsolták a leszállópálya
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fénysorát és leparkoltunk a
leszálló repül´ók alá. Ezután
a reptéri t´úzoltóságot figyeltük meg. Kifelé menet láttuk
a hangárokat is.
Hazafelé betértünk a Mc
Donald’s-ba,
ahol
egy
Happy Meal menüt kértem.
Az út hátralév´ó idejében
beszélgettünk és végül este
8 órára értünk haza.
Nagyon elfáradtam és
nagyon sokat meséltem.
Szerintem szuper jó volt a
kirándulás.
Tóth Jónás
3. osztályos tanuló
fogalmazása

2015. július
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Gyászjelentés
Miklósvári Sándor, ki a Tolmácsi Iskolai Könyvtárnak
5400 kötetet ajándékozott
saját könyvtárából, elhunyt
2015. június 7-én életének
93. évében.

Ezúton is szeretnénk megemlékezni róla és megköszönni nemes ajándékát, melyet ma is használhatunk, élvezhetünk a könyvtárunkban.
Tolmács Község

Sport
Ladarúgás tabella állása a 2014-15 évad 22. fordulója után
Megyei III. osztály Nyugati csoport

Programajánló
SZENT L ´ÓRINC NAPI BÚCSÚ
ÉS VII. FALUNAP
TOLMÁCS 2015. augusztus 9.
Program:
15:00 Kiállítás megnyitó: a Derék Asszony dicsérete terényi
asszonyok kézimunkáján és Roza Cecília grafikái - kiállítást megnyitja Havasréti Pál
– Tolmácsi Népdalkör m´úsora
– Paramisi Társulat - A kiskakas gyémántfélkrajcárja cím´ú
mesejáték
– Kerepl´ó Néptánc Egyesület m´úsora
– Cserhát Ment´ókutyás Egyesület bemutatója
– Vacsora
– Fels´ópetényi Fúvószenekar m´úsora
– Romhányi Dalárda - kóruskoncertje
– Latte Maffiato - szalonjazz zenekar koncertje
– 21:00 Lézershow
A programok alatt 15:00 órától Joker Népi játékok, kézm´úves
kirakodó vásár, látvány kovács m´úhely, arcfestés, óriás buborékfújás, csillámtetoválás, lángos, kürtöskalács, és többek között büfé is lesz. A rendezvény díjmentesen látogatható!
Tolmács Község Önkormányzata szeretettel vár minden
érdekl´ód´ót! A m´úsorváltozás jogát fenntartjuk!

Green Druck Nyomdaipari BT.

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

Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy
az égetés szabályai országos szinten megváltoztak.
Azon a településen, ahol a
képvisel´ó-testület rendeletet
alkotott - a belterületi t´úzgyújtással kapcsolatban - az
alkalmazandó. Tolmács község belterületén az alábbi
szabályozás van életben:
“Az égetés id´ópontja
3.§ (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag
szerdai és szombati napon (amennyiben az nem
ünnepnap) 8.00 órától

16.00 óráig megengedett, más napon és id´ópontban az égetés tilos.
(2) Tilos az égetés párás, ködös, es´ós, er´ósen szeles
id´ójárás esetén."
Külterületekre pedig országos szint´ú tilalom vonatkozik, de megfelel´ó nyomtatványon és illeték ellenében lehet kérelmet benyújtani a
Katasztrófavédelmi
Hatósághoz. A részletek és a kérelemnyomtatvány megtalálható honlapunkon.
Tolmács Község
Önkormányzata

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
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