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Ünnepköszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Ünnep el´ótti lapszámmal
jelentkezik a Kisbíró. Többszörös okunk van a visszatekintésre, az ünneplésre. 25
évvel ezel´ótt volt a rendszerváltás, ami a települések életében is a változás
reményét villantotta fel.
1994-ben pedig a helyi lakosság
kezdeményezte,
hogy Tolmács ismét önálló
lehessen, ne Rétság méltatlanul kezelt mostohagyermeke. A nép szavazott, és
94-ben már saját képvisel´óket és polgármestert választottunk. Az átadást követ´óen
’95-t´ól megkezdte munkáját
a saját faluját önkormányzó
testület. Ennek immár 20.
éve! B´óven feln´óttkorba lépett legújabb önállóságunk.
Az eltelt id´óre büszkén tekinthetünk vissza, hiszen
szeretett falunk sokat fejl´ódött. Biztosan állíthatjuk,
hogy többet, mint a megel´óz´ó évszázadban bármikor!
Az elmúlt esztend´ó sikeresnek mondható. F´óképpen

Emlékeink

azért, mert újabb nagy álmaik megvalósítását készítettük
el´ó, amely remélhet´óleg a
követlez´ó években nagyív´ú
fejl´ódést fog eredményezni.
Megalapoztuk egy ipari park
létesítését, és program kidolgozása van folyamatban a
szennyvízkezelés
korszer´ú
megvalósítására.
Tulajdonképpen ehhez kapcsolódó pályázatokra várunk, ezért az el´ókészít´ó munka elkezd´ódött.
Önteltség nélkül, de jogos
büszkességgel tekinthetünk
hát eddigi - két évtizedes, és
2015-ös - eredményeinkre.
Ünnepelhet a falu, és ünnepelhetnek a családok is.
Hiszen a keresztény világ
legszebb ünnepe következik
napokon belül. A karácsony
hitet adó, lelket melegít´ó ereje mindenkinek a szeretet
megnyilvánulását hozza el.
Ehhez kívánok munkatársaim nevében is áldott karácsonyt, és további sikereket
hozó boldog új esztend´ót.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Kifest´ó gyerekeknek
Nyugdíjasklub életéb´ól
Iskolánk életéb´ól
Közösségi
Ház programja
Hirdetmények, tájékoztatók,
felhívások
Régi tolmácsi emlékek
1

2015. december

Tolmácsi Kisbíró

Önkormányzati hírek
Szennyvízkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok leadási
határideje december 15-én
lejárt. 330 háztartásból 120an adták be határid´ó lejártáig
a nyilatkozatokat, 109 háztartásból a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítését, 11-en pedig az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítését választották.

Áldott, békés
Karácsonyt, és
sikerekben gazdag,
boldog új évet kíván
Tolmács Község
Önkormányzata!

A képvisel´ó testület ennek megfelel´óen teszi meg a
további lépéseket.
Ebben a témában tartott
lakossági fórum jegyz´ókönyve, valamint a lehetséges
megvalósítási módozatok leírása megtalálható a Tolmács hivatalos honlapján, a
www.tolmacs.hu/szv/szv.htm
címen.

Tolmács Község Önkormányzata hálásan köszöni a Dudoli családnak a falu karácsonyfáját! Áldott ünnepet, és
boldog újévet kívánunk!

Közösségi Ház hírei
Az utolsó Kisbíró megjelenése óta ugyan nem telt el
sok id´ó, mégis egész sok
mindenr´ól szeretnék beszámolni Önöknek, Kedves Olvasók!
Közösségi
Házunkban
igen színes és tartalmas programok közül lehetett válogatni
az elmúlt id´ószakban is (és így
lesz ez a jöv´óben is).
Hiszem, hogy azért mert
mi egy kis faluban élünk,
nem jár kevesebb értékes
program, mint azoknak, akik
nagyobb helyen, városban
élnek. Ennek megfelel´óen folyamatosan b´óvül´ó programokkal várjuk Önöket! Ezek
történtek a közelmúltban:

Termel´ói piac
Beindult termel´ói piacunk,
mely els´ó alkalommal hatalmas sikert aratott, és az érdekl´ódés iránta továbbra is
fennáll. Ezért igyekszünk
rendszeressé tenni a piaci alkalmakat.
Eddig háromféle termékkel jöttek hozzánk árusítani,

ez a húsáru, különleges lekvárok és szörpök, savanyúságok, valamint házi tejtermékek, mint például joghurtok és finomabbnál finomabb
sajt költeményekb´ól lehetett
válogatni.
Id´óvel szeretnénk b´óvíteni a kínálatot. Itt fel szeretném hívni az Önök figyelmét,
hogy árusításra lehet jelentkezni! Részletekkel kapcsolatban megkereshetnek minket személyesen a Közösségi Házban, vagy akár telefonon is az 550-151-es telefonszámon!

hozzánk kegyes, a nagy szél
folyton elfújta a kis mécseseinket. Ennek ellenére nem adtuk fel, és a tervezett kis felvonulásunkat megtartottuk. Lesétáltunk a focipályára, ahol a
balassagyarmati Kiss Árpád
Általános Iskola fizika tanára,
Csóri Miklós amat´ór csillagász
mesélt nekünk az ´ószi égboltról. A szabadtéri el´óadás után
a tanár úr bent, már a jó melegben, számítógépes modellekkel folytatta bemutatóját az
érdekl´ód´óknek.

Adventi
kézm´úves délután

Szent Márton nap
Ezen jeles ünnepünket november 12-én egy közös
lámpás készítéssel töltöttük
el együtt. Sokan voltunk, nagyon kellemes, családias
hangulatban telt el ez a délután. Mire a lámpások elkészültek, be is sötétedett,
azonnal
kipróbálhattunk,
hogy hogyan sikerültek a
szebbnél szebb lámpások.
Az id´ójárás sajnos nem volt

November 21-én adventi koszorú készít´ó kézm´úves foglalkozást tartottunk. Teával,
és - a karácsonyi hangolódás
fokozására - mézeskalácscsal, forralt borral vártuk a
résztvev´óket. A koszorúk, ajtódíszek elkészítésében Drajkó Henriett segédkezett. Ismét
kellemes délutánt töltöttünk
együtt, közben igazán szép
dekorációk születtek.
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Heti program

A Közösségi Házban
Hétf´ó
15:30 Judo edzés
17:00 Alakformáló n´ói 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 természetben

Tolmácsi Kisbíró

Mikulás ünnepség
Természetesen Tolmácson
is járt a Mikulás, és a rendezvényen megjelent gyermekeknek mind hozott is csomagot. A Mikulás érkezése
el´ótt a Garabonciás Együttes koncertjét hallgathatták
meg a gyerekek.

Adventi
készül´ódés
Az év egyik nagy eseménye
kisfalunkban az Adventi Vásár, mely az évek alatt szintén
hagyománnyá n´ótte ki magát.
A menetrend immár sokadszor a szokásos módon alakult, egy igen nagydologgal
kib´óvítve: az óvodások és iskolások a Közösségi Ház
színpadán is bemutatták karácsonyi m´úsorukat. Nagyon
szép m´úsort láthattak az érdekl´ód´ók. Köszönjük az óvó
nénik és a tanító nénik munkáját, hogy ilyen ügyes gyerekeket nevelnek!
A program folytatódott a
falu karácsonyfájának közös
feldíszítésével, és a jótékonysági vásárral.
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16:00 órától a templomban a Vissi d’arte m´úvészeti
együttes
hangversenyét
hallhattuk. A m´úvészek, Lévárdi Beáta-zongora, m´úvészeti vezet´ó, Varga Ivettének, Jambrik Zsolt-ének,
narrátor. Az együttes 2012ben alakult azzal a céllal,
hogy különleges repertoárjukkal (énekes és zongoram´úvekkel) minél szélesebb
körben megismertessék a
közönséget az elmúlt korok
zenéjével. Tagjainak hitvallása, mely egyben a csoport
neve is: Vissi d’arte - “a M´úvészetnek élni, a M´úvészetet szolgálni”.
Az adventi, karácsonyi
hangversenyen olyan kiváló
zeneszerz´ók remekm´úvei
hangzottak el, mint Johann
Sebastian Bach, Caccini,
Schubert vagy Cornelius.
Az említett m´úvekkel békességet, vagy, ahogy a f´ótisztelend´ó úr mondta: “...
csendet teremtettek a sok
hanggal...” bennünk a fellép´ó m´úvészek.
Mindeközben a Közösségi Ház udvarán megkezd´ódött a vásár. Idén is az óvodás, iskolás szül´ók és peda-
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Iskolai rövidhírek

gógusok által készített kézm´úves tárgyakat lehetett
megvásárolni, mellyel a két
intézményt támogattuk.
A vásár kínálata kib´óvült
a termel´ói piacról már jól ismert lekváros és sajtos árusainkkal. Megszerették Tolmácsot, nagy örömmel jöttek
el hozzánk erre a különleges
alkalomra is.
A hangverseny után az idei
tél kiállítását tekinthettük meg,
Balogné Havai Nikoletta rajzait, festményeit, és Dinkóné Balogh Zsuzsanna gobelinjeit.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy kisfalunkban
ilyen ügyes, tehetséges emberekre lehet lelni. Mind
büszkék lehetünk rájuk!
A megnyitó után uzsonnával, forralt borral, teával
kedveskedtünk a jelenlév´óknek, közben Népdalkörünk
nagyon szép karácsonyi dalokat énekelt.

Tanulóink idén is készülnek
a Rétsági Általános Iskola
versmondó
versenyére.
Megrendeztük házi versenyünket, melyen az els´ó
osztályból Kiss Lili, a második osztályból Majer Blanka,
és a harmadik osztályból pedig Nagy Gy´óz´ó jutott tovább. Gratulálunk Nekik!
Szeretettel vártuk idén is a
Mikulást, verssel, dalokkal és
kis meglepetésekkel készültek a gyerekek. Örömüket

pedig a sok árusítani valóról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítséget,
amit kaptunk!
J.Sz.

Jó nálunk
Többedszer hallom mostanában azt a mondatot, hogy
milyen jó itt nálunk, olyan
családias, barátságos a légkör. Ezt, most legutóbb az
adventi vásáron hallottam,
és nagyon jól esett. Büszke
voltam magunkra, erre a kis
összetartó közösségre.
Családiasságunk bizonyítéka többek között az is,
hogy mennyire segít´ókész,
összetartó emberek alkotják
ezt a családot. Nyugdíjas
klub tagjai idén is örömmel
jöttek, és gondoskodtak az
uzsonnáról, Dudás Gergely
és családja a forralt borról és
teáról, a pedagógusok, iskolai, óvodai dolgozók, szül´ók
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fokozta, hogy a Mikuláscsomagban kis ajándék is lapult
az édesség mellett.
Az adventi vásár kezd´ó m´úsorában az óvódások után tanulóink is el´óadták. Betlehemi
játékukat, ami nagyon jól sikerült. Gratulálunk Gabi tanító néninek, aki felkészítette ´óket.
Békés, boldog, meghitt
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk nagyoknak és kicsiknek egyaránt!
Tanító nénik

Tolmácsi Kisbíró
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KARÁCSONYI
REJTVÉNY
1. Jézus Krisztust más néven így is
nevezték
2. Az angyal, aki Jézus születésének a hírét vitte Máriának.
3. Napkeletr´ól érkeztek Betlehembe.
4. Meg ................. néktek ma a
Magváltó
5. Id´ós özvegyasszony, aki felismerte a kis Jézust a templomban.
6. A próféta, aki Jézus szüleletési
helyét próféciaként kijelentette
7. A próféta, aki ezt prófétálta: “A
sz´úz fogan méhében, és fiút
szül.”
8. Város, ahol Mária élt
9. Jézus anyjának a neve
10. Jézus földi apjának a neve,
11. Angyal vitte nekik a hírt Jézus
születésér´ól.
12. A váras, ahol Jézus születelt.
13. Id´ós istenfél´ó férfi, aki karjaiba
vette a kis Jézust a templomban.
Forrás: Hittan 6., Titus Hitéleti Alapitvány, Demecser
Megfejtés Megváltó Gábriel, bölcsek, született, Anna,
Mikeás, Ézsaiás, Názáret,
Mária, József, Pásztorok,
Betlehem, Simeon. Velünk
az Isten

Advent az óvodában
Minden ünnep és hagyomány a közösségi élmény és
az összetartozás érzését
er´ósítik. A karácsonyi ünnepkör els´ó jelent´ós eseménye
az óvodában a Mikulásvárás
volt. Idén is, mint minden évben nagy örömmel, várakozással és izgalommal várták
a gyermekek a nagyszakállú
érkezését. Az óvodások
énekekkel, versekkel, kézm´úves munkákkal készültek
a Mikulás köszöntésére. A
Mikulás a gyermekeket sorban egymás után szólítva
adta át a jól megérdemelt
csomagokat. Idén sem maradhatott el az Ági óvó néni
által bevezetett és már hagyománnyá vált Mikulás-kiállítás. A kiállításra gyerme-

kek elhozhatták otthon elkészített kis kézm´úves munkájukat, amelyekért cserébe játékot kaptak. A téli ünnepkör
eseményeit Gyarmati Viktória és Csohány Gábor interaktív zenés m´úsora tette
még színesebbé, amelyet a
Közösségi házban tekinthettünk meg.
December 13-án történt
megrendezésre az Adventi
vásár. Idén el´óször a Közösségi házban egy rövid betlehemes m´úsort mutattak be
az óvodások. A m´úsor végeztével az érdekl´ód´ók a
Közösségi
ház udvarán
pénzadományt kínálhattak
fel a szül´ók és az óvodai dolgozók által készített és kiállított kézm´úves termékekért.

A vásáron 45 ezer forint gy´últ
össze, amelyet az óvodai
környezet szépítésére, esztétikumára szeretnénk fordítani.
Szeretnénk megköszönni minden kedves szül´ónek
és mindazon embernek a
segítségét, akik munkájukkal, adományukkal hozzájárultak a vásár és az óvodai
élet sikeres m´úködéséhez.
Az utóbbi négy hét a karácsonyvárás meghitt hangulatában telt. A hangulat
megteremtéséhez az ünnepet megel´óz´ó hetekben
meggyújtottuk az adventi koszorú gyertyáit, az iskolásokkal
közösen
karácsonyfát díszítettünk és sok
játékkal, örömmel, nyugodt
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és meghitt készül´ódéssel
vártuk a szent ünnep eljövetelét. Nagy örömünkre szolgál, és hálás köszönettel tartozunk a Rétsági Televízió
munkatársainak, akik egy feny´ófát ajánlottak fel az óvoda számára, továbbá aszalt
gyümölcsökkel, mogyoróval
és naranccsal láttál el a csoport gyermekeit.
December 18.-án 10 órakor az iskolásokkal közösen
tartandó karácsonyi ünnepséggel zárjuk a 2015-ös nevelési évet. Az óvoda dec.
21-t´ól jan. 4.-ig zárva tart.
Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
Szeretettel:
Zsófi és Lívi óvó néni
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Recept sarok

Színezd ki!

A téli szünetre egy kis játokossággal kedveskedünk minden
gyermeknek. Színezd ki a rajzot. Ha úgy gondolod
hogy jól sikerült, hozd el az IKSZT-be
A legjobbakat s szerz´ó nevének feltüntetésével a faliujságon
kis kiállítás
keretében bemutatjuk.

A recept állítólag Frida Kahlo anyukájáé volt... hogy
igaz vagy nem, azt nem tudni, mindenesetre nagyon
gyors, omlós és finom.
Hozzávalók / 4 adag
– 40 dkg finomliszt
– 2 db tojássárgája
– 2 narancsból nyert narancshéj (bio)
– 1 narancsból nyert narancslé
– 20 dkg cukor
– 20 dkg vaj
– 1 tk süt´ópor
Elkészítés
1. A puha vajat habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a narancsok reszelt
héját, az egyik narancs
levét, a tojássárgáját, és
kikeverjük.
2. Hozzászitáljuk a lisztet
és a süt´óport, majd öszszedolgozzuk.
3. Diónyinál picivel nagyobb
darabokat szakítunk a
tésztából, gombócot formázunk bel´óle, majd ellapogatjuk úgy, hogy kb. 1
cm vastag legyen.
4. Süt´ópapírral bélelt tepsire tesszük, és 220 Co fokra el´ómelegített süt´óben
sütjük 5 percig. Utána mérsékeljük a h´ót 180 Co fokra,
és újabb 5-8 percig sütjük.
Akkor jó, amikor még nem
keményedett meg.
5. Sütési h´ófok: 200Co
forrás: nosalty.hu

´Órizzük meg
az utókornak
Kedves Olvasó!
Amikor a családi fotoalbum lapozgatása közben
olyan régi fénykép akad a
kezébe, amely Tolmács múltjához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´órzés céljából hozza be a Közösségi Házba. A képet digitalizáljuk és visszaadjuk. Így
gazdagíthatjuk közös értékeink tárát.

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

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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