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´́Oszköszönt´́o
Aranysárgára színezte az
olykor el´́obúvó napfény az
ezernyi árnyalatban pompá-
zó lombokat, a falevelekkel
borított parkokat kerteket. 

Tartalmas nyáron vagyunk
túl, sok eseménnyel, él-
ménnyel, amelyekr´́ol részben
beszámoltunk, másrészt pe-
dig ezen lapszám oldalain is
találhatnak képes riportot.

Igen sikeres volt a Búcsú
és Falunap rendezvényünk,
immár 7. alkalommal. Jó
szolgálatot tett a pályázaton
nyert színpad és rendez-
vénysátor, melyek segítsé-
gével sokkal komfortosabb
eseményt tudtunk  biztosí-
tani minden helybelinek, és
a búcsú alkalmával érkez´́o
vendégseregnek.

Községünk terei nem
csak az önkormányzati gon-
doskodás következtében ölt
egyre tisztább és szerethe-
t´́obb látványt, hanem az itt
él´́o emberek többsége is ar-
ra törekszik, hogy portája kí-
vül belül szép, gondozott le-
gyen. Miközben ezt kérjük a
jöv´́oben is, köszönet illet

mindenkit, amely közös ott-
honunk, szeretett települé-
sünk szépítésért ilyen mó-
don tesz. A példamutatás is
segít azon polgáraink érdek-
l ´́odést felkelteni, akik - ugyan
kis számban vannak - de
nem oly figyelmes gazdái
házuk közterületi tájékának.

Mindezzel együtt azt
mondhatjuk, hogy az idei nyá-
ron nem szégyenkezhettünk
az erre járó vendégek el´́ott.

Több éves munka gyü-
mölcse érett meg. No nem
csak jelképesen, de a való-
ságban is, hiszen a szüreti
mulatság keretében megál-
dott termények mindannyi-
unk megélhetését, közös
hasznát is szimbolizálták.

Halottak napja követke-
zik, az emlékezés méltóság-
teljes pillanataival, majd rö-
videsen beköszönt az ad-
venti id´́oszak. A sikeres nyár
után békés, szeretetteljes
emlékezést és karácsonyi
készül´́odést kívánok minden
tolmácsi polgárnak!

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati Hírek
Ismét pályázható a Bursa
Hungarica!

 A Bursa Hungarica Fel-
s´́ooktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzet´́u, szociáli-
san rászoruló fiatalok fels´́o-
fokú tanulmányainak támo-
gatása.

A program keretében
olyan szociálisan hátrányos
helyzet´́u fels´́ooktatásban
résztvev´́o hallgatóknak fo-
lyósítható az ösztöndíj, akik
a települési önkormányzat il-
letékességi területén lakó-
hellyel rendelkeznek, fels´́o-
oktatási intézményben (fel-
s´́ooktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idej´́u
(nappali tagozatos) képzés-
ben vesznek részt. 

Részletes pályázati feltéte-
lek a honlapon megtalálhatók!

Tanévkezdési támogatás
A Képvisel´́o-testület dön-

tése szerint az idei tanév
kezdetével újra kaptak a
családok iskolakezdési és
óvodakezdési támogatást. A
képvisel´́o-testület a Tolmács
községben lakcímmel ren-
delkez´́o és életvitelszer´́uen
Tolmács településen tartóz-
kodó: - Óvodás gyermeket
nevel´́o szül´́o részére gyer-
mekenként egyszeri 2.000
Ft; - az általános iskolai okta-
tásban (1-8. évfolyamon)
részt vev´́o tanulót nevel´́o
szül´́o részére gyermeken-
ként egyszeri 3.000 Ft szak-
és középiskola nappali tago-
zatos oktatásban (9-12. év-
folyamon) részt vev´́o tanulót
nevel´́o szül´́o részére gyer-
mekenként egyszeri 4.000
Ft beiskolázási támogatást
nyújt.

Falubusz
Községünk új falubusszal

büszkélkedhet, melyet egy si-
keres pályázat útján tudtunk

beszerezni. Régi buszunktól
megváltunk, helyette egy tel-
jesen új, 8 személyes Fiat
Ducato-t vásároltunk.

Nyugdíjas Klub Hírei
Köszöntöm tagjainkat és
minden kedves olvasónkat!

Színház kedvel´́o tagjaink
a Váci Dunakanyar Színház-
ban a Néma Levente cím´́u
el´́oadást láthatták Vácon. 50
f´́o jött velünk az Erkel Szín-
házba, ahol az Európai
Tánckarnevál cím´́u el´́oadást
láthattuk. Csodálatos, ferge-
teges élményben volt ré-
szünk. 500 Ft-os kedvezmé-
nyes jegyeket a NYOSZ-tól
kaptuk.

A borsosberényiek meg-
hívására falunapjukra meg-
hívást kaptunk, népdalkö-
rünk el´́oadásával indult a fa-

lunapi m´́usor.
A Tápláló szeretet Nógrá-

don induló adományozó
mozgalomban negyedik al-
kalommal veszünk részt. A
nagycsaládosok megsegíté-
sére indult adománygy´́ujtés-
ben falunkból 88 üveg finom-
ságot gy´́ujtöttünk össze. Kö-
szönjük a segítséget nem
csak a klub tagjainak, de
azoknak is, akik akik önzet-
lenül adtak lekvárt, bef´́ottet,
savanyúságot, paradicsom-
lét, lecsót. 

A szüreti felvonuláson jó
volt látni a kicsi iskolás lányo-
kat az egyforma szoknyák-

ban, melyek elkészítéséhez
klubunk is hozzájárult. 

Hajdúszoboszlón idén is
23-an pihenhettek, kezelé-
sekre járhattak, vidáman töl-
tötték el a hetet. 

A pályázaton nyert Er-
zsébet üdülési kártyával 6 f´́o
utazott Nyíregyházára. Kö-
zös városnézésen, állatkerti
sétán voltunk, ki-ki szaba-
don választhatott programot.
Megismertünk egy parkok-
kal, zöld övezettel ellátott
tiszta várost! Kényelmes,
tiszta Erzsébet Sóstó-i szál-

lóban országunk minden ré-
szér´́ol érkez´́o emberekkel
találkozhattunk. Jól éreztük
magunkat!

A Nyugat-nógrádi Nyugdí-
jasok m´́usoros találkozójára
érkeztünk 15 f´́ovel Rétságra.
Az idén a Nagyoroszi Falusi
Nyugdíjas Klub volt a házi-
gazda, akik házi sütemény-
nyel, szendvicscsel kínálták a
vendégeket. Köszönjük a
szervez´́onek, Bornemisza
Erikának a szép délutánt! 

Dávid Imréné
 Nyugdíjas Klub vezet´́o

Figyelem!

Értesítjük a lakosságot, hogy
az égetés szabályai orszá-
gos szinten megváltoztak.
Azon a településen, ahol a
képvisel´́o-testület rendeletet
alkotott - a belterületi t´́uz-
gyújtással kapcsolatban - az
alkalmazandó. Tolmács köz-
ség belterületén az alábbi
szabályozás van életben:

“Az égetés id´́opontja
3.§ (1) A kerti hulladék nyílt-

téri égetése kizárólag
szerdai és szombati na-
pon (amennyiben az nem
ünnepnap) 8.00 órától

16.00 óráig megenge-
dett, más napon és id´́o-
pontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, kö-
dös, es´́os, er´́osen szeles
id´́ojárás esetén."

Külterületekre pedig orszá-
gos szint´́u tilalom vonatko-
zik, de megfelel´́o nyomtatvá-
nyon és illeték ellenében le-
het kérelmet benyújtani a
Katasztrófavédelmi Ható-
sághoz. A részletek és a ké-
relemnyomtatvány megtalál-
ható honlapunkon.

Tolmács Község
Önkormányzata
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Szüreti mulatság
A hagyományosan október
els´́o hétvégén megrendezett
Szüreti Mulatság ez alka-
lommal is remekül sikerült. A
felvonuláson sokan vettek
részt, többen, mint mondjuk
az elmúlt évben. A felvonulá-
son többek között részt vet-
tek a nyugdíjas klub tagjai,
az iskolások és óvodások,
és idén is, mint minden év-
ben énekekkel és körtánccal
készültek. A felvonulás után
következett a mustozás,
majd a terményáldás, me-
lyen a F´́otisztelend´́o Úr arról
beszélt, hogy mennyire fon-
tos lenne mindnyájunknak
visszatérni a földhöz, a föld
megm´́uveléséhez, saját ma-
gunk javainak megtermelé-
séhez. 

 A mulatság este a bálban
folytatódott, melyet az óvodá-
sok és iskolások m´́usora nyi-
tott. Az óvó nénik nagyon ked-
ves kis m´́usorral készültek, a
gyerekek nagyon ügyesek,
helyesek voltak. Az ́ó m´́usoru-
kat az iskolások komoly pro-
dukciója követett, melyen egy
szüretet mutattak be sok tánc-
cal és énekkel.

A gyerekek m´́usora után
rögtön kezd´́odött a gyermek
táncház. Zsuzsa néni nép-
tánctanár tanította a táncokat
nem csak gyerekeknek! Nagy
öröm volt, hogy sok feln´́ott is
beállt a táncokba, nemcsak a
gyerekek! Ezután kezd´́odött
az igazi mulatság. Bálban a
Siklai Duó zenélt, Nagyoro-
sziból érkeztek hozzánk.

Ebben az évben is a bál tel-
jes bevétele (belép´́ok ára, tom-
bolából befolyt összegek) az is-
kolásoké és óvodásoké lett! 

Mindenkinek, aki részt
vett a szervezésben, el´́oké-
születekben és utómunkála-
tokban hálásan köszönjük a
sok áldozatos munkát! 

Támogatóink voltak: Tol-
mács Község Önkormány-
zata, Tolmács Kultúrájáért
és Sportjáért Közalapítvány,
Nyugdíjas klub, Erd´́okémia,
Vian-Bau Épít´́oipari Kft, Grá-
nit-ex Kft, Gibbs Hungary
Kft, Düfa-festékgyár, Vegyes
bolt - Csáthy Mónika, Zsidá-
kovits Annamária - Bagolyta-
nya, Presszó - Pálinkás Sán-
dor, Ocsovai Papírbolt, H&M
Virágterasz, virágbolt - Sza-

bó Miklós, Sipos Háztartási
Bolt, Gálker ABC, Börzsöny-
mozaik Áruház, Tengerszem
Panzió, Zemeny-Boros hús-
bolt, Flamingó Cukrászda,
Libb Hungary, Baptista Sze-
retetszolgálat, Fekete Csa-
lád, Miklósi Család, Gyuric-
za Család, Majer Család,
Fogarasi Család, Csóri Csa-
lád, Dudás Család, Kiss
Zsófia, Fekécs Gábor, Fe-
rencsik Csilla, Ferencsik No-
émi, Csölle Trade Kft, Zom-
borka Imre, Klíber Lászlóné,
Makkai Zoltánné, Ress Ist-
vánné, Hámori Imréné, a
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
és dolgozói, a Tolmácsi Álta-
lános Iskola és dolgozói, va-
lamint az óvoda és iskola
Szül´́oi Munkaközössége 

Töklámpás kiállítás
Szüret el´́otti napon szintén
hagyománnyá vált már Tol-
mácson a Töklámpás Kiállí-
tás, mely Ági óvó néni ötlete
alapján született meg, több
évvel ezel´́ott. Ezt a remek
kis alkalmat természetesen
idén sem hagytuk ki, s´́ot Ági
óvó tovább fejlesztette. Sze-
rencsére, mert nagyon jól si-
került. Az óvodások, iskolá-
sok és természetesen bárki,

aki kedvet kapott a tökfara-
gáshoz, meghívást kapott a
“Csulik tanyára” egy kelle-
mes, játékos, beszélget´́os
délutánra. A gyerekek és
szül´́ok által készített tököket
itt kiállítottuk, és gyönyör-
ködtünk a jobbnál jobb ötle-
tes alkotásokban. Vendéglá-
tóink b´́oséges lakomával
vártak minket: a gyerekek-
nek külön erre az alkalomra

készült fánk, a feln´́otteknek
tepert´́o, és emellett volt még
sok sütemény, melyeket a
szül´́ok hoztak! A gyerekek
borzasztó jól érezték magu-
kat, hatalmasat játszottak a
direkt számukra el´́okészített
szalmabálákkal, fogócskáz-
tak a réten. A szül´́ok közben
pedig végre tudtak beszél-
getni, most nem kellett ro-
hanni sehová sem. Nagyon

vidám és jókedv´́u délutánt
töltöttünk el itt, több mint
százan jöttünk össze! Leg-
végül pedig a tökök kikerültek
helyükre, hogy a falu népe is
megcsodálhassa a gyerekek
és szüleik alkotásait. Köszön-
jük ezt a délutánt Ági óvónak
és családjának! 

Tolmácsi Kisbíró 2015. október
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Ózon Foltozó Napok 
Az élet mostanság renge-
teg új dolgot hoz, akár a mi
életünket érintve, akár
egész Európát, viszont et-
t´́ol függetlenül továbbra is
oda kell figyelnünk kör-
nyezetünkre! Szeptember
16. az Ózon Világnapja.
Bolygónk sebeire és gyó-
gyításának fontosságára
szerettük volna felhívni a
figyelmet az Ózonfoltozó
Napok - rendezvénysoro-
zat els´́o részével.

Szeptember 16-át meg-
el´́oz´́o szombaton, 12-én
több programrészb´́ol álló
rendezvényt szerveztünk. 

Az els´́o programrész
ezen a napon a gyerekek fi-
gyelmét hívta fel arra, hogy
hogyan óvhatjuk környeze-
tünket, hogy amire már nincs
szükségünk nem kell feltét-
lenül eldobni, újrahasználni,
újrahasznosítani is lehet, de
legfontosabb, hogy szelek-
tálva gy´́ujtsük a hulladékot.
Fáy Hanna óvón´́o - aki a kör-
nyezetvédelmet szívügyé-
nek tekinti -, jött el hozzánk
újrahasznosítás-foglalkozást
tartani. A gyerekeknek játé-
kosan, a Kis Zöld Manó se-
gítségével elmesélte, hogy
hogyan tudunk ezekre a dol-
gokra odafigyelni: 1. Ne
dobd el a szemetet! 2. Vedd
fel mások után! (ha már va-
laki mégis eldobta, és utána
feltétlen moss kezet alapo-

san!) 3. Gy´́ujts szelektíven!
4. Amit lehet, hasznosíts új-
ra! 5. Oszd meg másokkal is
ezeket a szabályokat!

A rendezvény második
felében a Zöld Híd Régió Kft.
el´́oadása volt hallható és lát-
ható a szelektív hulladék-
gy´́ujtésr´́ol. Nagyon érdekes,
és nagyon megdöbbent´́o
dolgokat tudtunk meg, pedig
azt gondolná az ember, hogy
ez a téma nem is érdekes,
mit lehet még azon kívül
mondani róla, hogy dobjuk
külön a szemetünket. Igazá-
ból az a helyzet, hogy a téma
kimeríthetetlen, és még ér-
dekes is. Megtudtuk, hogy
27 db m´́uanyag palackból
készül el egyetlen egy darab
polár pulóver,  és hogy a
szelektív hulladékot még to-
vább kézileg is átválogatják.
Továbbá olyan tévhitekr´́ol is
hallhattunk, mint például az,
hogy a háztartási hulladékot
(amit a kukánkba dobunk)
nem válogatják szét. Ezt
azért fontos megemlíteni,
mert sajnos sokan vannak,
akik szelektíven gy´́ujtik
ugyan a szemetet, viszont a
háztartási hulladék részére
fenntartott szemetes edény-
ben helyezik el. Itt sok olyan
anyag vész kárba, ami még
használható lehet. Másik
tévhit az is, hogy azzal, hogy
az összegy´́ujtött papírt elé-
getjük, nem a természetet

óvjuk, hanem épp ellenkez´́o-
leg, károsítjuk, f´́oleg azáltal,
hogy azt a papírt újra lehetett
volna hasznosítani! Érde-
kességként néhány további
adat: 19.000 konzervdoboz-
ból egy autó állítható el´́o,
670 alumínium dobozból
(üdít´́os, sörös dobozra kell
gondolni) pedig egy kerék-
pár. Ezen kívül az újrahasz-
nosítások során rengeteg
energiát is meg tudunk spó-
rolni, ugyanis például a papír
újrahasznosításához fele
annyi vízre van szükség,
nem is beszélve arról, hogy
fákat mentünk meg a kivá-
gástól! Következ´́o akciónk,
az Ózonfoltozó Napok II.
már közvetlenül a fákról fog
szólni! Közösségi faültetést
tervezünk november 14-én
közterületeken, és saját ker-
tekben is, lesznek fák, me-
lyeket “örökbe lehet fogad-
ni”! Ez azt jelenti, hogy az
Önkormányzat támogatásá-
val vásárolt fák egy részét
haza lehet vinni, és otthon
saját kertben el lehet ültetni!

Végezetül van még egy
adat, ami kicsit meglep´́o volt
számomra, és picit el is szo-
morított, az pedig az, hogy
Tolmács lakosságának csak
a 15%-a gy´́ujti szelektíven a
hulladékot! Kevés ez a
szám, viszont ezen tudunk
változtatni, és feltornázhat-
juk együtt egy sokkal maga-
sabb százalékos arányra!
Mindenkit bátorítanék, és
biztatnék a hulladék szétvá-
logatására, megfelel´́o elhe-
lyezésére! Sablonosnak, el-
csépeltnek t´́un´́o szövegnek
hat, de nem az: nagyon fon-
tos, és valóban gyermekeink
jöv´́oje a tét, óvjuk környeze-
tünket, ahogy csak lehet! El-
s´́o lépésként például szelek-
táljunk!

Környezetmegóvó 
tippek

Bevásárláskor mindig vi-
gyünk magunkkal szatyrot,
hogy ne kelljen újra  vásárol-
ni egyet, amit nagy valószí-

n´́uséggel úgyis eldobunk ha-
marosan! A legjobb erre a
célra a vászon szatyor. Sok-
kal tartósabb, és környezet
barátiabb megoldás. És még
szép is.

A m´́uanyag palackot min-
dig lapítsuk, ki miel´́ott a sze-
lektív szemétbe dobnánk!
Hisz gondoljunk csak bele:
ha nem nyomjuk össze, tele
van leveg´́ovel és így gyakor-
latilag leveg´́ot szállít a sze-
metes autó. 

Beindult a f´́utési szezon
is a szokatlanul h´́uvös októ-
berrel együtt, és ezzel meg
is jelent a leveg´́oben terjen-
g´́o édeskés, kellemetlen
füst, ami arra utal, hogy van-
nak, akik a szintén szelektál-
ható m´́uanyag palackokat a
t´́uzre vetik. Ez sok szem-
pontból szintén ártalmas:
el´́oször is kifejezetten rosz-
szat tesz az égésterméke a
tüzel´́o berendezésben. Ha-
csak nem vagyunk villamos
energiát termel´́o hatalmas
er´́om´́u, és a cél az energia-
visszanyerés, ezeket a pa-
lackokat elégetni felesleges,
és környezetszennyez´́o. Ha
szelektáljuk, és újrahaszno-
sul, szintén többféle energiát
tudunk megspórolni. Ezek a
megspórolt energiák közvet-
ve minket is érintenek. 

Az Önkormányzatnál,
Közösségi Házban ingyene-
sen beszerezhet´́o szelektív
gy´́ujt´́o zsákokban ezek mind
szelektálhatóak. Nem sokkal
bonyolultabb m´́uvelet a
zsákba tenni a m´́uanyagot,
mint a kályhába, ami egy pil-
lanat alatt csak füsté válik.

Nehéz a témától elsza-
kadni, valóban kimeríthetet-
len, és nem csak érdekes,
értékes oldala van, hanem
olyan is, ami nem annyira
kellemes. Mindannyian tud-
juk, hogy a jelenlegi világban
is nagyon nehéz a megélhe-
tés, hónapról hónapra trük-
közni kell pénzünkkel. Igye-
keznünk kell meg találni az
egyensúlyt, és eleget tenni
kötelezettségeinknek. Ez
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nem könny´́u, viszont ha nem
sikerül, kellemetlen követ-
kezményekkel jár. Csábító
azt gondolnunk, hogy van-
nak olyan közüzemi szám-
lák, amik nem fontosak, mint
például a szemétdíj. Pedig
fontos, mert ha nem fizetjük,
akkor nincs a kukánkra mat-
rica, minek hiányában a sze-

métszállítók nem viszik el
kukánk tartalmát, a szemét
pedig gy´́ulik, és mi nem tu-
dunk vele mit kezdeni, vi-
szont szabadulnánk b´́uzös
terhünkt´́ol. Többféle módját
láthattuk már mindenfelé,
hogy ki hogy szabadul meg
eme terhét´́ol, de az emberi
leleményesség felülmúlha-

tatlan. Legálisnak gondolt il-
legális tevékenység bizo-
nyítékait találták meg a kö-
zelmúltban ugyanis a temet´́o
konténereiben. Valaki, vagy
valakik az el nem szállított
háztartási hulladékot a te-
met´́oben, a temet´́oi hulladé-
kok számára kihelyezett
konténerekben helyezte el.

Ez, finoman szólva is felhá-
borító cselekedet! 

Tisztelettel kérjük a te-
met´́obe látogatókat, hogy
a céljuk csupán kegyeleti
jelleg´́u legyen, és ne he-
lyezzenek el háztartási
hulladékot, mivel a temet´́o
nem erre a célra van kiala-
kítva! Köszönjük!

Sportnap
Ebben az évben nem a meg-
szokott módon zajlott a
sportnap, mivel nem a falu-
nappal egy hétvégén ren-
deztük meg. Ennek oka az
volt, hogy a búcsú hétvégé-
jén a szombat munkanapra
esett, így két héttel kés´́obb,
augusztus 22-én rendeztük
meg sportnapunkat. 

Két sportágban, kispá-
lyás labdaúrságában, és
strandröplabdában lehetett
csapatoknak nevezni.

Sajnos nagyon kevesen
neveztek a bajnokságokra,
és még az id´́ojárás is elle-
nünk fordult: a betervezett
vízi foci pályát kénytelenek
voltunk lemondani, helyette
viszont volt ugráló vár. A
gyerekek természetesen en-
nek is nagyon örültek! 

Miközben a pályán a baj-
nokságok zajlottak, a park-
ban a kisebbeknek ügyessé-
gi sport versenyt és kézm´́u-
ves foglalkozást tartottunk.

Bár az id´́o picit h´́uvös volt,
egész sokan jöttek el, és ját-
szottak velünk. Nem csak
sportban, tudásban is meg-
mérhették erejüket a gyere-
kek, különféle kvíz feladat-
sort állítottunk össze külön
az iskolásoknak, és külön az
óvodásoknak! Ha teljesítet-
ték feladataikat: kvíz, aka-
dálypálya, kézm´́uveskedés,
ajándékkal jutalmaztuk ´́oket!
Természetesen minden
gyermek nagyon ügyes volt!

Közösségi faültetés

Ózon Foltozó Napok - II. rész

Azt olvastam valahol egy-
szer, hogy ha minden em-
ber elültetne egy fát, meg-
menthetnék bolygónk. 

Ezt tovább gondolva meg
is született az Ózon Foltozó
Napok második része: ültes-
sünk közösen fákat Tolmá-
cson! Köztereken, és saját
kertjeinkben.

Az önkormányzat támo-
gatásával lehet´́oségünk van
fákat vásárolni, melyeket
együtt, közösen ültetnénk el

november 14-én. 
Ha valaki szeretne ott-

honra is fát, kérjük jelezze
igényét, és hogy hány fára
gondolt!

Jelentkezni a Közösségi
Házban személyesen, vagy
a 35/550151-es telefonon, il-
letve elektronikusan az
ikszt@tolmacs.hu e-mail cí-
men lehetséges! 

A faültetés id´́opontja függ
az id´́ojárástól is, ha változás
van, jelezzük! 

Háztartási szemét a temet´́oben

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós cím-
kék, kartondobozok, matricák  ké-

szítését. 
Egy- és többszínnyomás, 

stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, 

min´́oségi munkavégzés, 
korrekt árakon!

Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: 

(35)351-155,  0630-960-7683

´́Orizzük meg
az utókornak

Kedves Olvasó!
Amikor a családi fotoal-

bum lapozgatása közben
olyan régi fénykép akad a
kezébe, amely Tolmács múlt-
jához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´́or-
zés céljából hozza be a Kö-
zösségi Házba. A képet digi-
talizáljuk és visszaadjuk. Így
gazdagíthatjuk közös érté-
keink tárát.
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Tolmács nagy napja
Visszatekintés a Szent L´́orinc napi búcsú és VII. Falunap -ra

Idén is igyekeztünk, hogy
méltó módon ünnepelhes-
sük meg falunk véd´́oszent-
jének, Szent L´́orincnek ün-
nepét.

Hagyományokhoz híven,
szentmisével indult a déle-
l´́ott, melyet a szokásos me-
netrend követett: lassacskán
megérkeztek az árusok szí-
nes portékáikkal, és kora
délután a már megszokott ki-
állítás megnyitóval folytató-
dott az ünneplés. Mindig
nagy feladat egy falunap
megszervezése, hiszen sa-
ját magunk ízlésvilágát is
tükröznie kell, ugyanakkor
egy egész falu népének kell,
hogy tetszen, az idei is, úgy,
mint az el´́oz´́o években, le-
gyen maradandó. Szerve-
zés közben persze mindig
akadnak problémák, melye-
ket meg kell, oldjunk, nem
volt ez másként most sem:
az egyik fellép´́onk, a Cserhát
Ment´́okutyás Egyesület egy-
szer´́uen elfelejtette, hogy
várjuk ´́oket egy bemutatóval.
Az ilyen helyzetekre is fel
kell, készüljünk, és mihama-
rabb megoldást találjunk.
Szerencsére volt majdnem
egy napunk, és nagyon

gyorsan találtunk más fellé-
p´́oket. Balassagyarmatról,
és Szécsényb´́ol érkeztek
hozzánk egy Baranta bemu-
tatóval. Nagyon érdekes
volt, tulajdonképpen azt
mondhatjuk, hogy talán job-
ban is jártunk! Nagy köszö-
netet érdemelnek a fiatal-
emberek, akik ilyen rövid id´́o
alatt is vállalták a fellépést!

A program további részei
is nagyon jól sikerültek, itt
voltak szintén Szécsényb´́ol
a Paramisi Társulat, ´́ok a
gyermekeknek adtak el´́o egy
igen színvonalas, szép m´́u-
sort, a Kiskakas gyémánt fél-
krajcárját. Fellépett még
színpadunkon a Tolmácsi
Népdalkör, gyönyör´́u kon-

certtel szórakoztatott minket
a Fels´́opetényi Fúvós zene-
kar, majd az “aranytorkú”
Romhányi Dalárda énekelt
szebbnél-szebb dalokat,
melyeket mostanában már
nem nagyon lehet hallani. Ez
utóbbi két koncert a harang-
láb alatt volt megtekinthet´́o,
ezzel a helyszínnel emelve
az alkalom fényét. Ezt követ-
te a balassagyarmati Latte
Maffiato szalonjazz zenekar
koncertje, mely szintén na-
gyon remekül sikerült, cso-
dálatos koncertet adtak a ki-
váló zenészek. Az est záróe-
seménye idén nem t´́uzijáték
volt, hanem lézershow. Kü-
lönleges fényjátékot láthat-
tunk zenére, versekre kom-

ponálva, és meglepetésként
Géza atyától származó idé-
zettel, majd a falu címerével
zárult a kép. A lézershow ké-
szít´́oi nap végére nagyon
megszerettek minket, we-
boldalukon azt írták rólunk,
hogy nagyon jól érezték ma-
gukat ebben a családias kis
közösségben! Jóles´́o érzés
ez nekünk! 

A programok alatt kéz-
m´́uves vásárral, arcfestés-
sel, látvány kovácsm´́uhely-
lyel, gyerekek, és feln´́ottek
számára is rendkívül élveze-
tes népi, és ügyességi játé-
kokkal kedveskedtünk. Na-
gyon jó volt látni, hogy a fel-
n´́ottek épp úgy önfeledten
játszanak a játékokkal, mint
a gyerekek! 

Támogatóink voltak: Tol-
mács Község önkormányza-
ta, Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítvány,
Börzsöny Kontakt Kft., Hou-
se World Kft, Vian-Bau Kft,
Fény-Adó Kft, Juhász Ár-
pád, Mencelesz Miklós,
Hayer Richárd, Zsidákovits
Annamária. Továbbá kö-
szönjük mindazok munkáját,
akik bármilyen módon hoz-
zájárultak ehhez a naphoz!
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Irodalmi sarok
Feln´́ottben a gyermek

Író-olvasó találkozót tar-
tottak 2015.10.24-én,
szombaton Tolmácson a
Közösségi Házban. A ven-
dég Szávai Attila író volt. 

Bár a szerz´́o évek óta Vá-
cott él, számos szálón köt´́o-
dik a faluhoz, a térséghez,
Nógrád megyéhez. 35 évig
élt Rétságon, a szomszédos
Tolmácshoz szintén szálak
kötik. Lényegében ez volt az
apropója a rendezvénynek,
tudtuk meg Jakus Szilviától
a Közösségi Ház vezet´́ojé-
t´́ol. A rendezvényen résztve-
v´́ok els´́oként megismerked-
hettek Szávai eddigi irodalmi
pályájának fontosabb állo-
másaival. Hogy csak néhá-
nyat említsünk: tagja a Jó-
zsef Attila Körnek, alapító
tagja a rétsági Spangár And-
rás Irodalmi Körnek, tagja a
balassagyarmati Komjáthy
Jen´́o Irodalmi és M´́uvészeti
Társaságnak. 2002.-2004.
között a Nógrád Megyei Hír-
lapban Rétságról és a térsé-

géb´́ol tudósít teljes állásban.
2006.-2010. között az erdé-
lyi Új Kelet cím´́u hetilap
egyik magyarországi novel-
laszerz´́oje. 2007.-2010. kö-
zött az Új Szó cím´́u szlováki-
ai magyar nyelv´́u napilap
szerz´́oje (a lap hétvégi Sza-
lon mellékletének egyik no-
vellaszerz´́oje). 2007 tava-
szán megjelenik els´́o próza-
kötete a Kapu Kiadó gondo-
zásában Mászóka címmel.
2008.-ban jelenik meg Fé-
szercsend cím´́u novellagy´́uj-
teménye a Kapu Kiadó gon-
dozásában. 2008 ´́oszét´́ol
2013.-ig a Palócföld cím´́u
m´́uvészeti, kulturális és kö-
zéleti havilap állandó szer-
z´́oje (Szávairatok). 2009 de-
cemberében megjelenik har-
madik novelláskötete Opti-
kai tuning címmel a Palóc-
föld Könyvek sorozat része-
ként. 2011 májusában a JAK
és a Merlin Színház felolva-
sószínházi sorozatában mu-
tatják be Hevimetál, bánya-

ló, tehervonat cím´́u egyfelvo-
násos darabját. 2011 máju-
sában a salgótarjáni Zenthe
Ferenc Színházban kerül be-
mutatásra a Hevimetál, bá-
nyaló, tehervonat. 2012-t´́ol a
Váci Polgár közéleti havilap-
ban jelennek meg prózai írá-
sai.  2012-ben a Kossuth Ki-
adó is gondozásba veszi az
Optikai tuningot e-book for-
mában. 2013-tól az Irodalmi
Szemlében jelennek meg
írásai. 2013-ban jelent meg
Hetedik emelet címmel no-
velláskötete (JAK + prae.hu).
Jelenleg ötödik kötetének
utolsó finomhangolásain
dolgozik. Közben persze
publikál - a már említetteken
túl -: M ´́UÚT, Tiszatáj, Új For-

rás, Kapu, Nimród Vadászúj-
ság. 

Szávai a könyvei kap-
csán elmondta, hogy a Má-
szóka számára az útkeresés
könyve, versek és prózák
egyaránt megtalálhatóak a
meglehet´́osen szerteágazó
világú könyvben, melyet Val-
kó Gyula képz´́om´́uvész il-
lusztrációi tesznek még szí-
nesebbé. A Fészercsend vé-
leménye szerint már egy
rendezettebb, zártabb kötet,
kizárólag prózai írásokkal.
Ezt a kiadványt is Valkó il-
lusztrációk f´́uszerezik. Az
Optikai tuning, mely a Palóc-
föld könyvek sorozatban je-
lent meg, már meglehet´́osen
karakteres szövegvilágot
mutat. Utóbbi két kötetben
fontos hangsúlyt kapott a hu-
mor, az irónia, a görbe tükör.
A Galkovics család élete ele-
venedik meg a lapokon.

A szerz´́o kifejtette, hogy
eddigi könyveit vizsgálva eb-
ben a két utóbbiban teljese-
dett ki a gyermeki énje.
Ahogy Szávai fogalmazott, a
Fészercsend és az Optikai
tuning során jókat szórako-
zott az emberi m´́uködésen,
de a Hetedik emelet bizo-
nyos novelláiban és az új
kézirat szövegeiben már
meg akarja érteni azokat. A
készül´́o könyv kapcsán
megtudtuk, hogy ez már a
feln´́ott én kötete, a tárgyila-
gos, az elemz´́o, az objektív,
az értékel´́o. Azt még somo-
lyogva hozzátette, hogy
azért minden feln´́ottben ott
lakozik a gyermek is.

Tudósítónktól

Megújult templomunk
A hír tulajdonképpen kapcsolódik a Búcsú és
Falunap eseményeihez. Mindenki szeme láttá-
ra szépült meg a település f´́oterének jellegez-
tes építménye, küls´́o megjelenésében is. Ezzel
a felújítással teljessebbé vált községünk köz-
pontjának megújítása, immár egységes képet
alkotva a Közösségi háztól a Plébánia egykori
épületéig. A búcsúi szentmise alkalmával került
felszentelésre oltárképünk, amely - P. Mürsch-
berger Zsuzsanna - fest´́om´́uvész restaurátor
szakért´́o keze munkájának köszönhet´́oen is-
mét ragyogó szineiben pompázik.
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Etetési szezon - segítsük a madarakat!
Köztudott, hogy télen nem
minden madarunk vonul
melegebb tájakra, számos
faj itthon marad. Az már
kevésbé közismert, hogy a
t´́olünk északabbra fekv´́o,
mostohább téli klímájú te-
rületek madarai számára
sok esetben Magyaror-
szág jelenti a telel´́oterüle-
tet. Bár a ház körül is gya-
kori madarak emberi segít-
ség nélkül is átvészelnék a
telet, az etetés nagy
könnyebbséget és bizton-
ságot jelent számukra - ne-
künk pedig rengeteg meg-
figyelési élményt.

Mikor etessünk?
Az etetési id´́oszak dan-

dárja Magyarországon az el-
s´́o fagyok beköszöntét´́ol (ál-
talában november elejét´́ol)
ezek tartós megsz´́unéséig
(akár április közepéig) tart.
Azonban az sem okoz gon-
dot, ha a madáretetést - kü-
lönösen, ha új helyen szeret-
nénk elindítani ezt - már az
´́osz beköszöntével, szep-
tember elején elkezdjük. Kü-
lönösen akkor, ha az aszá-
lyos id´́ojárás miatt gyenge
volt a f´́ufélék terméshozama.

Ilyen korai kezdésnél
elég néhány marék magot
kiszórnunk (mivel a boltok-
ban ilyenkor még nem kap-
ható napraforgó, az állatke-
reskedésekben beszerezhe-
t´́o pintyeleség köles és a tört
dió is tökéletesen megfelel),

illetve az ágakra egy-két al-
mát felszúrnunk, ami a tele-
pülésen áthaladó, vonuló-
ban lév´́o madarak zsírtarta-
lék felhalmozását is segítheti
ott, ahol hiányoznak a ma-
gas cukortartalmú bogyókat
tartalmazó bodzások.

Miért fontos az etetés fo-
lyamatossága?

A madarak gyorsan meg-
szokják és számítanak az
etet´́ohelyek táplálékkínála-
tára, évr´́ol-évre akár messzi-
r´́ol is visszatérnek a stabil
etet´́ok közelébe telelni, ezért
ha váratlanul abbahagyjuk
az eleség pótlását, rengeteg
madarat hozhatunk nehéz
helyzetbe. Az etet´́ore járó
kistest´́u, gyakran alig 4,5 -
10 gramm (!) körüli testtöme-
g´́u madarak számára -10
Celsius alatti h´́omérsékleten
a túlélés gyakran arról szól,
tartalékaik csak arra elegen-
d´́oek, hogy át tudják vészelni
a fagyos éjszakát. Ha más-
nap nem tudnak eleget táp-
lálkozni az alig 5-6 órányi
nappali periódusban, példá-
ul azért, mert nem töltöttük
fel az etet´́ot, könnyen el-
pusztulhatnak a következ´́o
hideg éjszakán.

Mivel etessünk?
A téli etet´́on alkalmazha-

tó madáreleségek három
nagy csoportba sorolhatók,
és ezek mindegyikét egy-
szerre érdemes alkalmazni:

Olajos magvak
A legfontosabb téli ma-

dáreleség a nem sózott,
nem pirított, magas olajtar-
talmú fekete (ipari) naprafor-
gó. A szotyiba érdemes apró
szem´́u magvakat: kölest,
muhart stb. keverni, a leg-
egyszer´́ubb, ha az állatke-
reskedésekben, barkácsáru-
ház-láncokban kapható
pinty és hullámos papagáj
magkeveréket vásárolunk.
Ne keseredjünk el, ne rekla-
máljunk, inkább örüljünk, ha
a vásárolt napraforgó törött,

“szemetes”! Sok madár cs´́o-
re ugyanis nem elég er´́os az
egész napraforgó szemek
feltörésére (pl. vörösbegy,
ökörszem), e fajok csak a tö-
rött szemekb´́ol kihulló mag-
törmeléket, a napraforgóba
kevered´́o gyom és egyéb
apró magvakat tudják hasz-
nosítani.

Állati zsiradék
Az olajos magvakhoz ha-

sonlóan fontos téli etet´́o-
anyag az állati zsiradék: a
nem sós vagy kif´́ozött sza-
lonna, a faggyú, illetve a ma
már szinte bármely élelmi-
szerbolt állateledel kínálatá-
ban szerepl´́o cinkegolyó.
Legalább ilyen jó, ha lágy
sajtot is kiteszünk valami-
lyen vízszintes felületre,
akár az etet´́o sík tetejére,
mert ezt is nagyon szeretik a
madarak, különösen a vö-
rösbegyek.

Alma
Az olajos magvak és az

állati zsiradék mellett gyü-
mölccsel, els´́osorban a leg-
olcsóbb almával is etessünk.
Ezeket lehet´́oleg szúrjuk fel
bokrok és fák ágcsonkjaira,
de néhány szemet a talajra
is tehetünk, így a madarak
hóeséskor és azt követ´́oen
is hozzáférhetnek, míg a
földre szórt élelem mindad-
dig elérhetetlen számukra,
amíg el nem takarítjuk a ha-
vat. Az almát gyakorlatilag
minden lágyev´́o, tehát rova-
rokat (is) fogyasztó madár
kedveli, így nagy segítséget
nyújthat szokatlan módon át-
telel´́o madaraknak, például a
barátposzátának.

Adható a madaraknak
ezen kívül f´́ott rizs, f´́ott tész-
ta, levesben f´́ott zöldségek,
ezeket els´́osorban a rigók és
rovarev´́ok fogyasztják.

forrás: mme.hu

Színház gyerekeknek
A Balassi Bálint Megyei
Könyvtárral közös szerve-
zésben október 10-én kora
délután egy nagyon szép, és
mulatságos kis színdarabot
nézhettünk meg Fabók Man-
csi Színházának el´́oadásá-
ban, címe Kapós Böske paj-
zán históriája. A vidám, és
ugyanakkor tanulságos tör-
téneten sokat kacaghattunk,
és tanulhattunk is bel´́ole: az

életben a három lábú széket
kell keressünk! A szék egyik
lába az értelem szerelme,
második lába a lélek szerel-
me, harmadik lába a test
szerelme. Ha ez a három
láb, vagyis három dolog
megvan, akkor helyetfoglal-
hatunk azon a széken, és
boldog életünk lehet. Aki
még keresi a székét, fogadja
meg ezt a tanácsot!

Finomságok a h´́uvös napokra
Az ´́osz nem csak szép, ha-
nem finom is. Itt van például
a süt´́otök: nem csak megsüt-
ni lehet, hanem f´́ozni és sütni
is vele. Íme egy gyors ´́oszi
recept:
Süt´́otökös kuglóf
– 45 dkg liszt
– 35 dkg süt´́otök lereszelve

(én a kisebb lyukúval
szoktam)

– 20 dkg cukor
– 1 tasak süt´́opor
– 2 db tojás
– 2 dl natúr joghurt

– 1 dl olaj
– 12,5 dkg puha vaj
– reszelt naracshéj, ´́orölt fa-

héj, frissen reszelt szere-
csendió, gyömbér.
A süt´́ot melegítsük el´́o

180 fokra. Vajazzuk és lisz-
tezzük ki a kuglóf formát.

El´́oször keverjük össze a
sütemény száraz hozzávaló-
it, majd adjuk hozzá a többi
alapanyagot is. A masszát
öntsük a kuglóf formába, te-
gyük az el´́omelegített süt´́o-
be! 55 perc alatt sül meg.

2015. október Tolmácsi Kisbíró
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Sportegyesületi hírek
Tisztelt Olvasó! A Tolmács
SE életében a Kisbíró utol-
só, júliusi kiadása óta gyö-
keres változások történtek,
engedje meg, hogy bemu-
tassam ezeket!

A 2014-2015-ös szezo-
nunk katasztrofálisan sikerült,
mindössze a 10. helyet sike-
rült megszereznünk a 12 csa-
patos mez´́onyb´́ol. Sajnos a le-
hetséges forgatókönyvek kö-
zött az is szerepelt, hogy meg-
szüntetjük feln´́ott labdarúgó
szakosztályunkat, mivel a lét-
számhiány miatt többször is
az esedékes mérk´́ozések le-
mondására kényszerültünk.

Szerencsére még id´́oben
felütötte a fejét egy újfajta fel-
fogás, hogy az egyesület
berkeiben a fejekben kell
rendet tenni. Az elnökség
mindent megtett azért, hogy
a csapat elindulhasson a kö-

vetkez´́o szezonban is. Azok
a játékosok akik csak akkor
segítették a csapatot amikor
az kedvük úgy tartotta kike-
rültek a keretb´́ol. Akik a csa-
patszellemet bomlasztották
és a közösség munkája, fej-
l´́odése ellen voltak, azok is.
Mivel korábbi edz´́onk, Gu-
lyás Gyuri bácsi sajnos nem
fogható hadra, felkértük Há-
mori Imre tanár urat a kispa-
don való dirigálásra.

Több új játékost is igazol-
tunk, utólag elmondhatjuk,
hogy többségével nagyon jó
fogást csináltunk. A csapat-
hoz csatlakozott Bérci Ro-
land, Rohácsi Rajmond,
Maglódi Gábor, Vitéz Má-
tyás, Zomborka Tamás, és
Dósa Péter. Utóbbi kett´́o baj-
noki bemutatkozása egyel´́o-
re még várat magára. 

A községben m´́uköd´́o épí-
t´́oipari érdekeltség´́u cégnek,
a VIAN-BAU Kft-nek els´́o
emberét, Miklósi Lászlót kér-
tük fel els´́oként, hogy támo-
gassa az egyesületet anyagi-
lag, ahogy lehet´́oségei enge-
dik. Igent mondott a felkérés-
re, és mint azóta kiderült,
nem csak anyagilag, hanem
erkölcsileg is támogatja a
csapatot, tanácsot ad, jól
hasznosul egyesületünknél

is széles ismeretségi köre és
szervezési képessége. ´́O se-
gített további szponzorokat is
szerezni, melynek köszönhe-
t´́oen az anyagi helyzetünk je-
lent´́osen javult az el´́oz´́o
évekhez képest.

Támogatóink az idei sze-
zonban: Tolmács Község
Önkormányzata, Tolmács
Kultúrájáért és Sportjáért

Közalapítvány, VI-
AN-BAU Kft, Föld-
Elek Kft, Tet´́ofed´́o-
néni Bt, Fekécs
Gábor, Szarka
Szabolcs.

A Tolmács SE
hálásan köszöni a
fenti támogatóinak
a pénzbeli és
egyéb támogatást!
Emellett minden
kedves leend´́o fel-
ajánló hozzájárulá-

sát szívesen fogadjuk!
Augusztus 3-án játszottuk

els´́o felkészülési mérk´́ozé-
sünket az újjáalakult Fels´́o-
petény csapata ellen, majd a
rá következ´́o két hétvégén
Nógrád ellen játszottunk két-
szer. Mind a három mérk´́o-
zést megnyertük, ez után
kezd´́odött a bajnokság,
amelyben az els´́o fordulóban
a bajnoki címvéd´́o Becske
csapatát idegenben nagy
meglepetésre legy´́oztük. Ezt
követ´́oen Legéndet fogadtuk
hazai pályán, és egy három-
esélyes meccsen maradtunk
alul, az utolsó percekben
kaptunk ki. Következ´́o héten
Keszegre látogattunk, ahol
magabiztos 3-0-ás sikert
arattunk.  Ez  után  a  meg-
növekedett  büdzséb´́ol  új
mezgarnitúrát vásároltunk,

melyben csapatunk hazai
pályán Nógrád ellen mutat-
kozott be. A mezavató jobban
nem is sikerülhetett volna, 9-
0-ás gy´́ozelmünkkel szó sze-
rint kivégeztük az ellenfelet.
A következ´́o bajnoki hétvé-
gén folytattuk gy´́ozelmi soro-
zatunkat, Fels´́opetény ottho-
nából hoztuk el három pontot
4-0-ás gy´́ozelemmel. Októ-
ber els´́o hétvégéjén Egyhá-
zasdengeleg felett arattunk
2-1-es gy´́ozelmet a tolmácsi
sportpályán. A legutóbbi, Kál-
ló elleni mérk´́ozésre az ismét
felmerül´́o létszámgondok mi-
att nem tudtunk kiállni. Az
´́Osagárd LK elleni hazai mér-
k´́ozésünket lapzártáig még
nem játszottuk le. Jelenleg a
tabellán az 5. helyen állunk,
mindössze három pontra le-
maradva az éllovastól.

Íme az eredmények:
Felkészülési mérk´́ozések:
Tolmács-Fels´́opetény 7-2
Nógrád-Tolmács 2-10
Tolmács-Nógrád 5-3
Bajnoki mérk´́ozések:
Becske-Tolmács 2-4
Tolmács-Legénd 3-4
Keszeg-Tolmács 0-3
Tolmács-Nógrád 9-0
Fels´́opetény-Tolmács 0-4
Tolmács-Egyházasdengeleg 2-1
Kálló-Tolmács 3-0 (játék nélkül)
További program:
2015. 10. 18. 14:30 Tolmács- ´́Osagárd
2015.10.25. 14:30 Szendehely II-
Tolmács
2015.10.31. 13:30 Tolmács-Erd´́okürt
2015.11.08. 13:30 Vanyarc-Tolmács
(Ez után várhatóan még egy
Magyar Kupa el´́oselejtez´́o
mérk´́ozésre is sor kerül.)

Összességében kijelent-
hetjük, hogy nagyot fejl´́od-
tünk az el´́oz´́o idényekhez ké-
pest. Összetartóbb lett a csa-
pat, a mostani szinthez ké-
pest képzett játékosokat iga-
zoltunk, célunk nem más,
mint megnyerni az Arany Fá-
cán Nógrád Megyei III osz-
tály Nyugati csoportját! Eh-
hez szükségünk lesz a szur-
kolókra is, mindenkit szere-
tettel várunk hazai és idegen-
beli meccseinkre egyaránt!

Hajrá Tolmács!
Porubszki Roland

Tolmács SE alelnök

Tolmácsi Kisbíró 2015. október
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Kisbagoly hírek
Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2015. évi nyári munkálatairól és a 2015-2016-os nevelési év kezdetér´́ol

A nyári id´́oszak
2015.06.01-t´́ol 2015.08.31-
ig tartott. Els´́o jelent´́os ese-
ménye a 06.07-én, az óvoda
udvarán másodszor meg-
rendezett Zsibvásár volt. Ez
a Szül´́ok által kezdeménye-
zett rendezvény azon kívül,
hogy jelent´́os közösségfor-
máló er´́ovel bír, az óvodai
csoportkassza gyarapítását
is szolgálja. Idén a vásár
egyben a Kisbagoly-ovisok
gyermeknapi rendezvénye
is volt. Nyitó m´́usorszámként
a néptáncos ovisok szere-
peltek a színpadon: Simon
Katalin néptánc pedagógus
vezetésével tettek tanúbi-
zonyságot az elmúlt nevelé-
si évben szerzett tudásukról.
Egy lábbábos hölgy székely
mesékkel szórakoztatta a
gyermekeket, de a feln´́otte-
ket is egyaránt, s ezen kívül
még: népi játékok tára, men-
t´́o kutya-bemutató,  valódi
t´́uzoltóautó, vattacukor, lán-
gos, babgulyás, igazi zsib-
vásár s végül a VanMóka ze-
nekar várta a helyszínre láto-
gatókat. A rendezvény na-
gyon jól sikerült: ragyogó
id´́o, sok látogató, vidám han-
gulat és jó bevétel! Minden-
kinek köszönjük a sok segít-
séget és együttm´́uködést!

Óvodánkban a nyári zár-
va tartás 2015.06.29-2015.
07.31-ig tartott, öt hetet ölelt
fel. Az els´́o két hétben a Bán-
ki Törpe Óvoda vállalta azon
gyermekek befogadását,
akiknek a szülei igényelték
azt.

Az óvoda nyári feladatai-
nak elvégzésében: takarítás,

játékok fert´́otlenítése, polcok
áthelyezése, székek átfesté-
se, öltöz´́o szekrények lakko-
zása, radiátorok, ajtók átfes-
tése a dajkákon kívül a köz-
munkások is rengeteget segí-
tettek, serénykedtek! Bencsis
Zsófia és Lovasné Arnócz
Zsuzsanna gyönyör´́u mese-
beli formákkal díszítette nem-
csak a két csoportszoba, ha-
nem az ebédl´́o falát is! Na-
gyon szépen köszönjük min-
denkinek a munkáját! 

Elkészült az udvari ruha-
szárító és minden helység-
ben  egy-egy ablakra  a szú-
nyogháló is, a zsibvásárból
befolyt pénzb´́ol pedig felfris-
sítettük a csoport játékesz-
közeit. A két csoportszobát
úgy rendeztük be, hogy a
csoport bontható legyen,
mindkét helységben lehet´́o-
vé váljon az elmélyült játék-
tevékenység.

2015. augusztus 3-án
nyílt meg újra az óvoda a
gyermekek számára meg-
szépülve, felfrissülve. Még
egy hónap nyári élet követ-
kezett alacsonyabb 11-15 f´́o
körüli gyermeklétszámmal.

2015. augusztus 31-én ne-
velési értekezlettel zártuk a
2014-2015-ös nevelési évet.

2015. szeptember 1-jén
indult a 2015-2016-os neve-
lési év 30 beíratott gyermek-
kel. A gyermekek folyamato-
san érkeznek, ahogy töltik a
3. életévüket. Jelenleg 31 a
létszám. A csoport több, mint
fele kiscsoportos korú. Az el-
s´́o néhány hét az összerázó-
dással, visszarázódással
telt. Az újonnan érkez´́o gyer-

mekek sok türelmet, tör´́o-
dést igényelnek nemcsak t´́o-
lünk pedagógusoktól, ha-
nem a már stabilan beszo-
kott, érett óvodásoktól is, mi-
re abbamarad a reggeli sír-
dogálás és bizonytalanság-
érzet.

A szeptemberi gyönyör´́u
id´́ot kihasználva, 09.18-án
félnapos kiruccanást tettünk
a katalinpusztai gyadai  ta-
nösvényre. Egy rövid -er-
dész- által vezetett erdei sé-
taút után a kisvasútra pat-
tantunk majd vidám játszóté-
ri móka vette kezdetét. A tar-
talmas és vidám ´́oszi kalan-
dozásainkról a fényképek is
tanúskodnak.

A hagyományosan októ-
ber els´́o szombatjára es´́o
Szüreti és egyben Jótékony-
sági bál 2015. október 3-án
került megrendezésre. El´́ot-
te való napon az ugyancsak
hagyománnyá vált, Ági óvó
nevéhez f´́uz´́od´́o Töklámpás
kiállítás különleges keretek
között zajlott az idén. Ági
óvó meghívta az ovisokat és
iskolásokat is szül´́okkel, pe-
dagógusokkal, kifaragott tö-
köcskékkel együtt a Csurik-
portára, ahol meleg szere-
tettel és gazdag vendéglá-
tással vártak mindnyájunkat.
Kellemes és vidám délutánt,
koraestét töltöttünk el itt: ku-
korica morzsolással, -dará-
lással, diótöréssel , szalma-
bála-felmászással, gurítás-
sal, padlásra-felmászással,
futkározással és családias
beszélgetéssel, eszegetés-
sel. A sötétedés kezdetén a
világító tök-alkotásokkal el-

indultunk az iskolához, hogy
a helyükre kerüljenek a re-
mekm´́uvek. Nagyon szépen
köszönjük Ági óvóék szívé-
lyes vendéglátását!

A következ´́o nap került
megrendezésre a Szüreti
felvonulás és este a Jóté-
konysági bál, ami idén kü-
lönlegesen jól sikerült. A
gyönyör´́u id´́oben nagyon so-
kan vettek részt a felvonulá-
son kicsik és nagyok egya-
ránt. Az óvodások lovas ko-
csin utaztak, ami különösen
nagy élményt nyújtott a ki-
csiknek.

Az esti bál elején az óvo-
dások, majd az iskolások
szerepeltek pici m´́usorral,
utána  egy órás gyermek
táncház következett. Nagy
örömünkre szolgált, hogy
sokan bekapcsolódtak és jól
megalapozták a kés´́obbi
hangulatot! A vidám este sok
tánccal, majd fél tizenegy
körül a tombolahúzással
folytatódott.

A jótékonysági bál ered-
ményesnek bizonyult, a be-
vétel közel 280.000 Ft lett.
Az óvoda részér´́ol ezt a
pénzt els´́osorban továbbra is
úszásoktatásra valamint fej-
leszt´́o játékokra és tartalmas
kirándulásokra szeretnénk
felhasználni.

Minden Kedves Szül´́o-
nek köszönjük a munkáját és
segítségét! Valamint külön
köszönet minden felajánlá-
sért és Tolmács Község Ön-
kormányzatának a zenekar
költségének vállalásáért! 

Kiss Zsófia
mb.óvodavezet´́o

2015. október Tolmácsi Kisbíró

10



Iskolánk mindennapjai 2015. október
A 2015-2016-os tanév szep-
tember elsején ünnepélyes
tanévnyitóval kezd´́odött.
Ünnepélyünkön jelen volt az
új igazgatón´́o, Nagyháziné
Bacsa Mónika, községünk
polgármestere Hajnis Fe-
renc, s a szül´́ok nagy része
is. Gyermekeink szép ver-
sekkel, énekekkel köszön-
tötték az új tanévet, s az is-
kolánkba érkez´́o els´́os tanu-
lókat is, akiket az óvón´́ok is
elkísértek e jeles napon az
iskolába.

A tanévet 19 alsó tago-
zatos diák kezdte meg. 6 el-
s´́o osztályos, 4 másodikos, 6
harmadikos és 3 negyedikes
tanuló folytatja tanulmányait
itt a Tolmácsi Tagintézmény-
ben.

A tanév els´́o szabadi-
d´́os programja szeptember
15-i ´́oszi túranap volt. Ez al-
kalommal gyalog sétáltunk
át Rétságra, ahol a Kressz-
parkban tölthettünk néhány

kellemes órát. A finom fala-
tok elfogyasztása után min-
denki kipróbálhatta azokat a
játékokat, amelyek ügyessé-
güket, bátorságukat tette
próbára, amilyenekkel itt Tol-
mácson nem találkoznak.
Élményekkel gazdagodva,
kellemesen elfáradva érkez-
tünk haza.

Szeptember 25-ére ter-
veztük a “Diáksport Napja”
alkalmából meghirdetett
2015 méteres futást, melyet
azonban a szakadó es´́o
megakadályozott. Hétf´́on
azonban sor került a táv lefu-
tására, a vállalkozó szelle-
m´́u sportos tanulóink Rétsá-
gig futva tették meg a kijelölt
távot. Teljesítményük dicsé-
retet érdemel!

Október elején mindenki
izgalommal készült a már
hagyományosan megrende-
zésre kerül´́o szüreti felvo-
nulásra és vigalomra. Ki-
csik és nagyok, id´́osebbek

és a fiatalok is szívesen kap-
csolódtak e nap programjai-
ba. Már a csütörtöki napon
kezdetét vették az esemé-
nyek. A csarnok berendezé-
sével és díszítésével indult
az immár 4 naposra kereke-
d´́o programsorozat. Apukák,
anyukák, nagyobb testvérek
voltak a szervez´́ok segítsé-
gére, munkájukat, önzetlen
segítségüket köszönjük.

Pénteken a töklámpás
kiállításra ötletesebbnél öt-
letesebb alkotások szület-
tek. Ez alkalommal Ági Óvó
invitálta az érdekl´́od´́oket,
szül´́oket és gyerekeket a
“Csulik portára”, ahol jó han-
gulatban, kellemesen telt el
a délután. 

Szombaton a hagyomá-
nyos felvonulás két órakor
kezd´́odött. Gyönyör´́u id´́o fo-
gadta, a most els´́o alkalom-
mal új  “egyen szoknyába”
öltözött lányainkat. A szép
kékfest´́o szoknyácskák ötle-

tét Anikó néni valósította
meg a szül´́ok támogatásá-
val. 

A Jótékonysági bál az
óvodások szereplésével
kezd´́odött, majd az iskolása-
ink m´́usorával folytatódott.
Felkészít´́ojük Tóth Anna ta-
nító néni volt. Fáradozásukat
ezúton is köszönjük!

Az idei évben el´́oször szí-
nesítette a báli hangulatot a
táncház. Jó ötletnek bizo-
nyult, hisz gyermekeink
hasznosan tölthették el a
tombolahúzásig fennmaradó
id´́ot.

Sok támogatót sikerült
megszólítanunk, akik ez al-
kalommal sem utasították el
kérésünket. Szeretnénk még
egyszer megköszönni fel-
ajánlásaikat, azt hogy hoz-
zájárultak rendezvényünk si-
kerességéhez. 

Ivanics Andrásné
Tagintézmény vezet´́o
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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

Programok év végéig
Fotópályázat

Minden hónapnak meg-
van a maga hangulata és va-
rázsa, de talán az ´́osz a leg-
karakteresebb mind közül.
Ezért: Tolmácsi Hangula-
tok - ´́Osz címmel fotópályá-
zatot hirdetünk!

Egy pályázótól minimum
5, de legfeljebb 10 fotót vá-
runk, jpeg formátumban és
legalább 1 MB terjedelem-
ben az ikszt@tolmacs.hu e-
mail címre, legkés´́obb no-
vember 30-ig.

Nézz, ne csak láss! A leg-
jobb képeket kiállítjuk.

Irodalmi est 
Október 24. szombat.

Bemutatjuk Szávai Attila tol-
mácsi köt´́odés´́u írót. Beszél-
get´́os, felolvasós est. Szere-
tettel, kellemes társasággal,
meleg teával várjuk Önöket!

Id´́osek napja 
November 6. péntek. A

program: 16:00 órakor kez-
d´́odik az id´́osek napi m´́usor,
16:30 operett el´́oadás, 17:30
vacsora. A vacsora után a
Siklai Duó húzza a talpalá-
valót.

Gyermekruha Börze 
és termel´́oi piac: novem-

ber 7. Kezdés 9-kor. 
Mind a ruhabörzére,

mind a termel´́oi piacra várjuk
mindazok jelentkezését,
akik árusítani szeretnének!
Asztalokat biztosítunk, hely-
pénz egyik esetben sincs!
Szeretettel várjuk Önöket!

Közösségi faültetés 
November 14-én, szom-

baton 9-órától. Találkozzunk
a Közösségi Háznál! A faül-
tetésen lehet´́oségük van
részt venni egy olyan meg-
mozduláson, mellyel a ter-
mészetnek törlesztünk. Kér-
jük, hozzanak magukkal
ásót, kapát! A fák egy részét
együtt ültetjük el a falu közte-
rületein. Sajnos erre nincs
sok hely, de a lényeg a faül-
tetés, így haza is vihet´́ok

lesznek a fák, otthon is el
lehet azokat ültetni! Ehhez
viszont szükségünk van
igénylejelentésre, hogy tud-
juk, mennyi fára lesz szüksé-
günk. Igényüket lejelenthe-
tik, kérdéseiket feltehetik az
550-151-es telefonszámon,
az ikszt@tolmacs.hu e-mail
címen, és természetesen
személyesen is a Közösségi
Házban!

A fák ültetésének id´́o-
pontja függ az id´́ojárástól is,
amennyiben változás törté-
nik idejében kelezzük!

Szeretettel várjuk Önöket!

Adventi készül´́odés 
November 21. Szombat

16:00 óra. Ezen a délutánon
az adventre készülve közö-
sen, profi segítséggel adven-
ti koszorúkat fogunk készíte-
ni. Részletes információ az
550-151-es telefonon, a Kö-
zösségi Ház Facebook olda-
lán, vagy az ikszt@tol-
macs.hu e-mail címen. Köz-
rem´́uködik: Drajkó Heni.

Egészség
Életmód tanácsadás és

sz´́ur´́ovizsgálat november
28. szombat 9:00 órai kez-

dettel. Szakemberek el´́oa-
dásaiból sok fontos dolgot
tudhatunk meg, melyek fon-
tosak lehetnek egészségünk
meg´́orzése szempontjából.
Témák lesznek: stressz
csökkentés, egészséges
táplálkozás, káros szenve-
délyek. Sz´́ur´́ovizsgálatok:
csonts´́ur´́uség mérés, test-
zsír százalékmérés, testtö-
meg-index, vércukormérés,
koleszterinmérés. 

Garabonciás Együttes
 Mikulás m´́usora decem-

ber 5. 15:00 óra!
Kérjük a Kedves Szül´́o-

ket, hogy ha szeretnének jön-
ni gyermekükkel, jelezzék fel-
énk, és azt is, hogy hány gyer-
mekkel jönnek! A Mikulásnak
fontos lenne tudnia, hogy
hány csomagot készítsen
össze a puttonyába! Köszön-
jük a Mikulás nevében is! 

Adventi 
jótékonysági vásár és

koncert december 13. vasár-

nap. Idén is megszervezzük
hagyománnyá vált adventi
vásárunkat. A program: kö-
zös karácsonyfa díszítés a
parkban, Adventi Koncert a
templomban. Zongorán ját-
szik és énekel Lévárdi Be-
áta, kiállítás megnyitó a Pa-
rókia Galériájában, majd vá-
sár, forralt borral, teával, zsí-
ros kenyérrel.

Nagy szeretettel várunk
Minden érdekl´́od´́ot! 

Tolmácsi Barangolások
Szombatonként délel´́ott

közös kirándulásokra hívjuk
kedves olvasóinkat, melye-
ket kis falunk közelében te-
szünk. Mindenkit, aki kis
mozgásra, kellemes társa-
ságra vágyik szeretettel vár-
juk!

Részletekért, további in-
formásicókért keressen min-
ket a Közösségi Házban
személyesen, elektroniku-
san az ikszt@tolmacs.hu e-
mail címen, vagy az 550-
151-es telefonszámon!

Heti program
A Közösségi Házban

Hétf´́o 
15:30 Judo edzés
17:00 Alakformáló n´́oi torna
Kedd 
17:00 Zumba
18.00 Népdalkör próba
Szerda 
15:30 Judo edzés
16:00 Nyugdíjas Klub -

Fürge ujjak kézimunka
kör

17:00 Gitár óra
Csütörtök 
7:45 Reggeli torna
Péntek 
10:00 Baba-Mama Klub
16:30 Ovis angol
18:45 Gerincjóga
Szombat 
10:00 Barangolások a ter-

mészetben
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