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Tervezzünk együtt jöv´ót!
Tisztelt Tolmácsiak!
El´óttünk a nyár. Nagy feladatok várnak településünkre
és a képvisel´ó-testületre.
Ezekben az Önök közrem´úködését is kérjük. Reméljük
minnél többen kapcsolódnak
a 2. oldalon olvasható felhíváshoz a településrendezési
terveinkkal kapcsolatos tennivalókról, és a lakosság bevonásáról. Bár Tolmács eddig is
átgondolt fejlesztések alapján
szépült meg, és egyre inkább
egy nyugodt Börzsönyaljai falu képét formálja, az ittlakók
jól érzik magukat benne, de
természetesen van hová fejl´ódni. Éppen ezért fordulunk a
lakossághoz, a régóta itt él´ó
emberekhez. Mondjanak véleményt a településünk arculatának formálásához, ezen
keresztül a jöv´óbeni településképének kialakításához.
Reméljük, minnél többen
írás-ban leadják véleményüket, hiszen ezt könnyebb feldolgozni, egyeztetni szakemberekkel, és összhangot
teremteni a különféle javaslatok között.

Emlékeink

Nem kisebb a tét, mint
az, hogyan nézzen ki Tolmács, amikor gyermekeink,
unokáink feln´ónek, reményeink szerint itt otthont teremtenek, és Tolmácson élnek. A most készül´ó tervek
ugyanis hosszú id´óre meghatározzák községünk fejlesztésének irányait, a beépítési formákat, településképi arculati lehet´óségeinket. Mondhatjuk, hogy gyermekeinknek, és unokáinknak tervezünk, hiszen a tervek megvalósítása folyamatos. A következ´ó évek, vagy
akár évtizedek számára tervezünk településképet, rendezési terveket, arculati elemeket.
Részletes felhívásunk a
következ´ó oldalon olvasható. Mindenkinek az együttm´úködésére számítunk, akinek fontos szeretett településünk arculatának alakulása, jöv´óje. Kérem, éljenek a
lehet´óséggel.
Tervezzünk
együtt jöv´ót
Hajnis Ferenc
polgármester
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Tisztelt Tolmácsiak!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy Tolmács Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv,
valamint a Településképi
rendelet készítését határozta el (a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet el´óírásainak megfelel´óen).
A munka jelenleg az el´ókészítés fázisában van,
melynek során a készül´ó dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet
vagy véleményt nyilváníthat
minden a település közigazgatási területén ingatlannal
rendelkezni jogosult természetes, vagy jogi személy,

vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez´ó szervezet,
tolmácsi székhellyel, telephellyel rendelkez´ó gazdálkodó szervezet, tolmácsi székhellyel bejegyzett civil szervezet.
A településképi arculati
kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a
településképi
követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település
településkaraktert
meghatározó településképi
jellemz´óit, a településképi
szempontból egymástól jól
elkülönül´ó településrészeket
arculati jellemz´óikkel és ér-

tékeikkel, a településkép min´óségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszked´ó
építészeti elemeket.
A településképi rendelet
(TKR) állapítja meg a helyi
építészeti örökség területi és
egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb
helyi adottság alapján a településképi
szempontból
meghatározó
területeket,
valamint a településképi követelményeket. Az Eljr. 2122.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.
Kérem, hogy a Település-

képi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2017.
június 9-ig juttassák el az
alábbiak szerint: írásban az
Önkormányzat címére (2657
Tolmács, Sport utca 1.) vagy
e-mailben a hivatal@tolmacs.hu címre vagy személyesen a 2017. június 1-én
(csütörtök) 18.00 órakor, a
Közösségi Ház nagyterme
(2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13.) tartandó el´ózetes
lakossági fórumon.
Tolmács, 2017. május 10.
Hajnis Ferenc
polgármester

Sérelmek a pszichiátrián
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány közhasznú felhívása
Ha családtagja, barátja, ismer´óse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhet´óségeken.
Alapítványunk több mint
20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

“Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke “tanulási
problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogo-

kért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhet´ó a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.:
182. Telefon: 06 (1) 3426355, 06-70-330-5384 Email: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Háztartási tippek, tanácsok
Te is utálsz gyomlálni?
Íme nény természetes
gyomirtó módszer lusta
kertészeknek!
A nemkívánatos gyomoktól a legegyszer´úbben úgy
szabadulhatunk meg, ha
gyökerest´ól kihúzzuk ´óket,
de létezik más megoldás is.
Ha a gyom a járólapokon,
térkövek fugái között bújik
el´ó, a gyomlálás nem mindig
célravezet´ó, hiszen könnyen
beszakad, és utána még jobban burjánzik. Nézzük, mit
tehetünk ellenük vegyszerek
használata nélkül.
Forrázzuk le:
Kézenfekv´ó módszer, mégis
ritkán alkalmazzuk. Ha tész-

tát, vagy krumplit f´ózünk, a
vizet ne a lefolyóba öntsük,
hanem egyenesen a dudvára, így villámgyorsan megszabadulhatunk t´ólük. Persze közben legyünk nagyon
óvatosak.

spricceljük
dudvára.

közvetlenül

a

Ecetes öntözés:
Ez is egy nagyon hatékony
módszer, de csak úgy alkalmazzuk, mint a sózást. Egy
szórófejes flakonba 4 dl
20%-os ecet és 6 dl vizet
összekeverünk, és a nemkívánatos gyomokra spricceljük. 3-4 nap múlva megszáradnak, majd elsárgulnak.

Sózzuk meg:
Ez a módszer szinte minden
gyomnövényre hatásos, de
óvatosan kell alkalmazni.
Csak olyan területen végezzük el ezt, ahol semmilyen
növény jelenléte nem kívánatos. Pl. járdák, kerti
utak, kocsi feljárok. Két variáció ismeretes. Vagy egyszer´úen besózzuk a felületet, vagy 1 liter forró víz és
1/2 kg só tömény oldatát

Apró trükkök, amelyeket
minden háziasszonynak tudnia kell! Az ecetet több ezer
éve ismerjük. Az els´ó feljegyzések id´ószámításunk
el´ótt 3000-b´ól származnak.
Akkoriban még sz´ól´ómust2

ból erjesztették, de Kínában
rizsborból is állítottak el´ó a
maitól sokkal töményebb
ecetet.
Tartósítószerként,
tisztítószerként és sokoldalú
gyógyszerként használták.
Az ecet, mint egészségvéd´ó:
Számos recept maradt fent
az ókori görög gyógyítóktól,
akik többek között légúti
megbetegedések kezelésére ajánlották az ecet és méz
Már az ókori görögök is tudták, a 1:1 arányú keverékét.
Gyomorbántalmak esetén
ecetes vizet itattak a betegekkel, és a végtag duzzanatokat is ecetes borogatással kezelték.
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Láb- és körömgomba
esetén hetente 2-3 alkalommal vegyünk lábfürd´ót. Ehhez 3 liter langyos vízhez 3
dl almacetet kell öntenünk. A
fürd´ó minimum 20 percig
tartson.
Álmatlanság esetén 3 kanál mézhez 3 teáskanál almaecetet kell adagolni, jól
összekeverni, majd lefekvés
el´ótt 2 teáskanálnyit bevenni. Az almaecetben található
kálium, vas és magnézium
nyugtatólag hat.
Kellemetlen szájszag esetén egy pohár vízbe tegyen
két teáskanál almaecetet, és
reggel, este gargarizáljon a
keverékkel. Aki pedig szereti
az almaecet ízét, le is nyelheti, az almaecet segít rendet
rakni a gyomorban is.
Izomláz, izomhúzódás
esetén egy kisebb törülköz´ót
áztassunk ecetbe, majd
szórjuk meg cayenne borssal és helyezzük a fájdalmas
területre. A hatékonyságot
fokozhatjuk, ha 20 percre
egy száraz, vastagabb törölköz´óvel is beburkoljuk, mintha dunsztba helyeznénk.
Háztartási praktikák:
A cigaretta füst, vagy az er´ósebb illatú ételek sokáig
érezhet´óek a lakásban. Ha
egy csészényi ecetet helyezünk el a szóban forgó helyiségbe, az pár óra leforgása
alatt közömbösíti a kellemetlen illatanyagokat. Az intenzív szagokat a kézr´ól is eltünteti, ha langyos vízzel kevert ecetbe mártjuk pár másodpercig.
Tinta, vörösbor, kávé
vagy gyümölcsfoltok ellen
egy tiszta szivacsot itassunk
át ecettel és dörzsöljük be
alaposan. Utána langyos

szappanos vízzel könnyedén eltávolítható a folt.
*
Télen, a felsózott utak miatt
só folt keletkezhet a csizmánkon, amit´ól legegyszer´úbben ecetbe mártott szivaccsal
szabadulhatunk
meg, ráadásul az ecet a b´órcsizma színét is felfrissíti
*
Ha az utolsó öblítéskor kevés ecetet rakunk a mosógépbe, a színes ruhák színei
felfrissülnek. Ezen kívül az
ecet öblít´ó helyett is tökéletes, A ruháknak friss illata
lesz (nem lesz ecetszagú),
és úgy varázsolja a ruhákat
puhává, hogy megakadályozza a vízk´ólerakódásokat
Makacs foltok, szennyez´ódések esetén már mosás
el´ótt érdemes ecettel el´ókezelni a ruhanem´út.
A kenyértartót érdemes hetente egyszer ecetes-vizes szivaccsal áttörölni, így a pékáruk
tovább frissek maradnak, lassabban penészednek.
Sz´ónyegtisztításkor is kiváló háztartási tisztító az
ecetes víz, ami nemcsak a
makacs foltokat távolítja el,
de azt atkák ellen is hatékony, ráadásul a molylepkéket is távol tartja és a sz´ónyeg színét is felfrissíti.
Ecetes vízzel érdemes
tisztítani a h´út´ószekrényt, a
mosogatógépet, és valamennyi háztartási berendezést - az ecet nemcsak csírátlanít, de makacs, zsíros
szennyez´ódéseket is eltávolítja, és foltokat sem hagy
maga után - ez utóbbi tulajdonságáért szeretik üvegfelületek (ablakok, akváriumok, tükrök, szemüvegek,
kristály) tisztításakor bevetni. A megbarnult, megsárgult

teás-és kávékannákat szintén ecettel kell átsúrolni, és
az edények olyanok lesznek, mint újkorukban.
*
A g´ózvasaló, a vízforraló, a
kávéf´óz´ó, a mosógép bels´ó
tisztítását és is nyugodtan rá
lehet bízni az ecetre. Hatékonyan oldja a legmakacsabb vízkövet is.
A konyha mellett a fürd´ószobában - a zuhanyfülkében, a fugákon és csempé-

ken, a csaptelepeken, a zuhanyrózsákban, a vécécsészében, a fogmosó pohárban - is hatékonyan felveszi
a keszty´út a vízk´ó és feketepenész ellen.
A zuhanyrózsát a legegyszer´úbben úgy tisztíthatjuk
meg, ha egy m´únyag zacskót
húzunk rá, azt feltöltjük ecettel
és a bef´óttes gumival rögzítjük. 15-20 perc után nyoma
sincs a kellemetlen vízk´ónek.
forrás: internet

Recept sarok
Annyit halljuk már azt, hogy
a reggeli a nap legfontosabb
étkezése, hogy közhelyes
lett, és talán már oda sem
figyelünk, hogy milyen finomságokkal
próbálnak
minket reggelizésre csábítani, de ett´ól ez még így van: a
reggeli a nap legfontosabb
étkezése! És nem csak az
fontos, hogy reggelizzünk,
hanem az is legalább olyan
fontos, hogy egészségeset
reggelizzünk! Ezért néhány
zabkása receptet hoztam!
Nem kell megijedni, a zabkása csak a filmekben szokott
borzasztó lenni, valójában
nagyon is finom, bátran kísérletezzünk, igazán sokféle
képen elkészíthet´ó! Amellett,
hogy finom is, egészséges
is, laktató, lassan szívódik
fel, akár délig is kitarthat és
elláthat energiával.
Hamarosan itt az eperszezon, íme, egy epres recept: Krémes epres zabkása
kakaóval :
Hozzávalók / 1 adag
– 40 g zabpehely
– 1.5 dl tej
– 1 dl víz
– 2 db édesít´ószer
– 1 db tojásfehérje
– 1 teáskanál cukrozatlan
kakaópor
– 1 teáskanál stevia
– 10 dkg eper
(ha nem vagyunk édesít´ószer/stevia pártiak, bátran
használhatunk mézet is,
csak ebben az esetben arra
figyeljünk, hogy akkor keverjük bele, ha már elkészült, és
leh´últ egy picit, mivel a mézb´ól

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

3

a hasznos anyagok, vitaminok 70 fok felett kicsapódnak)
Elkésztés
1. A zabpelyhet a tejjel, vízzel és édesít´óvel közepes lángon felforraljuk.
2. A kakaót és a steviát kikeverjük egy-két csöpp vízzel, épp csak annyival,
hogy feloldódjon. Amikor
már bugyog a kásánk,
belekeverjük, és lezárjuk.
3. Eper felét apróra vágjuk,
és szintén belekeverjük,
másik felét felkarikázzuk,
félrerakjuk.
4. Felverjük a tojásfehérjét, és
gyors mozdulatokkal a lezárt kásához keverjük. Kiöntjük a tálba, körberakjuk
eperrel, és már ehetjük is!
...és egy klasszikus
Zabkása
Hozzávalók / 4 adag: 300 g
zabpehely (apró szem´ú), 1 l víz
(vagy tej), 1 csipet só, 200 g
aszalt gyümölcsök, 2 ek méz
Elkésztés
1. A vizet forrni tesszük egy
lábosban egy csipet sóval.
2. Amikor felforrt, belekeverjük a zabpelyhet, és folyamatosan kevergetve 5
percig f´ózzük. Ezalatt jól
bes´úr´úsödik.
3. A t´úzr´ól levéve belekeverjük az apróra vágott
aszalt gyümölcsöt és h´úlni hagyjuk.
4. Ha már langyosra h´últ, belekeverjük a mézet is. Ha
nagyon megkeményedne, kevés tejjel lazíthatunk rajta.
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Képek a Nyugdíjas klub kiálltásáról

Sporthírek
Téli felkészülés során, tornateremben tartottuk az edzéseinket, általában azért elég
jó létszámmal vettünk is rajta
részt. Dinamikus edzéseket
próbáltunk tartani, persze a
tornaterem lehetséges keretein belül. Úgy érzem, hogy a
srácok, ha nem is 100%ban, de egy 80-85%-ban
szedték össze magukat ez
id´ószak alatt.
Szünetben a fiúk, megígérték, hogy összeszedik
magukat, és koncentráltan,
összefogva, mint egy csapat
fogják játszani a mérk´ózéseiket, és a méltó helyüket elfoglalják a tabellán. Célkit´ú-

zésünk, az volt és van, hogy
a legjobb négy között legyünk, úgy gondolom, hogy
ez azért szép eredmény. Természetesen azon se lep´ódnék meg, ha el´órébb végeznénk majd, hiszen ebben a
csapatban benne van még
több.
Tavasszal ezt több-kevesebb sikerrel tudtuk is bizonyítani, az eddigi lejátszott öt
mérk´ózésünkb´ól kerültünk ki
gy´óztesen, vesztesen, illetve döntetlenül a párharcainkból. Igazság szerint, a
vesztes mérk´ózéseinket saját hibáinkból szenvedtük el.
Ezen próbálunk folyamato-

san változtatni, úgy gondolom, hogy valamilyen szinten, egy fejmosással ezt el is
értük. Ugyanis ´Ósagárd ellen elért döntetlen, idegenben, szerintem egy igazán jó
eredmény. Köszönjük szépen a sok támogatást mind a
szurkolóktól, mind a önkormányzattól.
Minden t´ólünk telhet´ót
megteszünk a célunk eléréséhez, ezért kérem a szurkolóinkat, hogy egy kis
pluszt adjanak bele a csapatba, az eddig is folytatott
szurkolásukkal, mert csak
velük teljes a csapat!
Hajrá Tolmács!
4

´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.
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Hírek az óvoda életéb´ól
Az óvodába visszatérve, az
újév els´ó heteiben ráér´ósen,
egymásra odafigyelve, megállva beszélgettünk az elmúlt ünnepekr´ól, élményekr´ól. A csoportban a gyerekek
önfeledten vehették birtokba
a karácsonyra kapott fejleszt´ó játékokat. Igyekeztünk kihasználni a nagy havat és
minél több id´ót tölteni a szabad leveg´ón mozgással,
szánkózással. A téli id´ószakban a sok betegeskedés miatt nem volt ritka alkalom,
hogy a csoportlétszám a felére csökkent.
Óvodánk csatlakozott az
Ovi-zsaru
b´únmegel´ózési
prevenciós programhoz. A
program f´ó célja, hogy a kisebbek ne váljanak sem
b´úncselekmény, sem baleset áldozatává. Január 31én egy nyomozón´ó és egy
jár´ór tartott rövid el´óadást az
óvodásoknak. Az el´óadók az
ismerkedés általános szabályairól valamint a helyes közlekedésr´ól beszélgettek a
gyerekekkel.
Február 10-én tartottuk a
farsangi
mulatságunkat,
amely a kötetlen tánc és bo-

hóckodás jegyében telt. Mint
minden évben, az óvodások
idén is bemutathatták ötletes
jelmezeiket az iskolásoknak
versek és dalok kíséretében.
A mulatságon Ági óvó néni és
a Polgármester úr is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Február 17-én a Farsangi
csínytevés nev´ú, humoros, interaktív el´óadáson vehettek
részt a gyerekek.
Idén el´óször március 14én néhány nagycsoportos
óvodás is részt vett Nemzeti
ünnepünk megemlékezésén
a Közösségi Házban. Az ünnephez kapcsoló indulókkal
és versekkel vezették el´ó az
iskolások m´úsorát.
Március 16-án a Zöld Híd
Régió Nonprofit Kft. Nógrádmarcali Hulladékkezel´ó Központjába kirándultunk. A telephelyre érve egy tartalmas
prezentáción vettünk részt,
amely a szelektív hulladékgy´újtés fontosságát helyezte
el´ótérbe, továbbá megfigyelhettük a hulladékfeldolgozás
folyamatát.
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából Ági óvó
néni és családja vendégül

látott bennünket a Csulik
portán, ahol egy mozgalmas, a vízhez kapcsolódó játékokkal tarkított napsütéses
délel´óttnek lehettünk részesei. Köszönjük Ági néninek a
vendéglátást, a sok-sok készülést és fáradozást.
A szép, napsütéses tavaszi id´ó lehet´óvé tette, hogy
végre elkezd´ódjenek az udvari munkálatok. Értjük ez
alatt az udvari játékok felújítását, biztonságossá tételét,
festését. A hinták és a piramis mászóka alatt homok
ütéscsillapító szolgálja az
óvodások védelmét. A színpad elhasználódott födémje
lecserél´ódött. Hosszú kihagyás után a csúszdánk is felszerelésre került a gyerekek
nagy örömére. Köszönjük a
Fenntartónak az anyagi támogatást. A játékok festését
az óvoda dolgozói, valamint
néhány önkéntes szül´ó végezte. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Évinger Boglárkának, Bíró Balázsnak,
Bíróné Rotter Editnek és
Sinka Renátának az önzetlen segítséget.
Március 31-én a Csöpp
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színház látogatott el óvodánkba. A gomba alatt és a
Kis kakas gyémánt fél krajcárja cím´ú mesék dramatikus el´óadásmódját tekinthettük meg a bátrabb óvodások bevonásával.
Április 10-én került megrendezésre húsvéti ünnepünk. A gyerekek az alkalomhoz ill´ó öltözetben érkeztek
meg az óvodába. A délel´ótt
tojásfestéssel, locsolkodással
és az udvaron elrejtett tojások
megkeresésével telt.
Április 11-én egy rövid
buszos kirándulást szerveztünk Bánkra a Bacsa család
tanyájára. A helyszínre érve
egy gyönyör´ú, mesébe ill´ó,
birtok tárult elénk. Egy ugráló vár várta a gyerekeket.
Feledhetetlen élményt jelentett az óvodások számára a
lovaglás kipróbálása, a pónik etetése, a kis borjú simogatásra, továbbá a bárányok
és a lovak megfigyelése. Hálásan köszönjük a Bacsa
családnak a meghívást és az
élményekkel és örömmel teli
délel´óttöt.
Szeretettel: Zsófi óvó néni
Lívi óvó néni
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Az iskolai élet mindennapjaiból
Az új 2017-es évet iskolánk tanulói és tanítói
egyaránt újult er´óvel kezdték, melyre szükségük is
volt, hiszen január 20-án
véget ért az els´ó félév, s
számot kellett adniuk addigi tudásukról. A gyerekek
január végén vitték haza a
félévi bizonyítványokat.
Februárban szül´ói értekezletet tartottunk, melyen
tájékoztattuk a szül´óket a
félév munkájáról, gyermekeik elért eredményeir´ól, sikereir´ól, nehézségeikr´ól és az
el´óttük álló második féléves
feladatokról.
Az óvodások szül´ói értekezletén a nagycsoportosok
szüleit Éva néni és Anikó néni tájékoztatta a beiratkozással kapcsolatos tudnivalók-

ról, az iskolaérettség kritériumairól és az iskolai élet gyakorlatáról.
Iskolánkban a tanulás
mellett több szabadid´ós tevékenység színesíti a gyermekek mindennapjait.
Idén is igény volt a háromalkalmas színházi látogatásra, melyet Vácra szervezett
Anikó néni. A második el´óadás sajnos betegség miatt elmaradt, a harmadik, mely február 14-én volt minden kisdiák
tetszését elnyerte.
Február 17-én az óvodásokkal együtt vehettünk
részt itt a tornaszobában egy
interaktív, a gyerekeket is
bevonó el´óadáson Farsangi
csínytevések címmel.
Nagy várakozás és készül´ódés el´ózte meg a far-

sangot, melyet február 23-án
délután tartottunk. A diákok,
már hetekkel el´ótte nagy izgalommal
tervezgették,
hogy ki minek öltözzön be,
és készül´ódtek a programra.
Nagyon sok ötletes jelmezt
láthattunk a felvonuláson, a
teljesség igénye nélkül volt
Batman, Szörnyella de
Frász, szakács, hercegn´ó,
Pom-pom lány.
A maskarák bemutatása
és egy kis táncos mulatozás
után játékos feladatok tették
emlékezetessé a délutánt. A
gyermekek nagy kedvence
és kívánsága volt a lufis játék, melyet sorversenyek követtek, futó- dobó- és egyéb
ügyességi és szórakoztató
feladatokkal pl. párnafoglaló, tésztaf´úz´ó, kakasviadal
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stb. A játékok közti pihen´óben a szül´ók ízletes süteményekkel és üdít´ókkel lepték
meg a tanulókat, melyet ezúton is köszönünk nekik.
A buli utáni takarításban
Gyuricza Anikó és Viczián
Anita segített Marika néninek, melyet szintén köszönünk. Sajnos elég sok tanuló hiányzott ezen a napon,
így kés´óbb még egy játékos
délután került megrendezésre.
Márciusban iskolánk tanulói közül: 1.o. Dudás Levente, 2.o. Bálint Dorina,
3.o. Szádoczki Boglárka,
4.o. Gyuricza Lili és Miklósi
Maja Szépíró versenyen vettek részt a Rétsági Általános
Iskolában. Sajnos helyezést
nem értek el, de tapasz-
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talatokkal gazdagodtak és a
dicséretet
megérdemlik
munkájukért, szépírásukért.
Az utazásban szintén a szül´ókt´ól kaptunk támogatást.
Köszönjük!
Hazánk történelmi eseményeinek megismerése és
azokról való megemlékezés
fontos feladataink közé tartozik, ezért a március 15-i
ünnepségre már február közepét´ól készültünk.
Ünnepi díszbe öltöztettük
tantermeinket és magyar órákon életkoruknak megfelel´óen megismertettük a tanulókkal a márciusi eseményeket.
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeit a
Közösségi Házban idéztük fel
március 14-én. A m´úsorra a
gyerekeket én készítettem fel,
melyben iskolánk minden tanulója becsülettel kivette a részét, a mindennapi tanulnivaló mellett szorgalmasan tanulták a verseket és különösen
nagy örömmel, fáradhatatlanul próbálták a dalokat és a
táncot.
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Áprilisban a gyermekek
nagy örömére megkezd´ódött
az úszás oktatás is, a bánki
Tó Wellness Hotelben Gábor
bácsi vezetésével. Iskolánk
13 tanulója jár úszni, akik a
kezdeti nehézségek után
napról - napra, hétr´ól-hétre
egyre ügyesebbek, magabiztosabbak a vízben. Néhány
tanuló kivételével már segédeszköz nélkül átússzák a medencét. Közlekedésben köszönjük az Önkormányzat segítségét, akire minden alkalommal eddig is számíthattunk. Köszönjük az Alapítvány
anyagi támogatását is.
A tavaszi szünetet megel´óz´óen Húsvétváró délután
került megrendezésre iskolánkban. A gyerekek számára kézm´úves foglalkozással
kezd´ódött a program, majd
csoportos szellemi vetélked´ón mérhették össze erejüket, tudásukat, ügyességüket. Természetesen a hagyományos
tojáskeresés
sem maradhatott el, ahol
nagy igyekezettel keresgél-

ték az elrejtett tojásokat, s
versenyeztek ki talál meg
többet.
Iskolánkba új tanuló érkezett Rétságról, aki második
osztályos, így az iskola létszáma 20 f´óre b´óvült. Az új els´ósök beiratkozása is megtörtént, jöv´óre 4 els´ós kisdiák
kezdi meg itt tanulmányait.
Részt vettünk diákjainkkal a Rétsági Általános Iskolában egy Egészségmeg´órz´ó témanapon, ahol az
egészséges táplálkozással
kapcsolatosan kaptak információkat, hasznos tudnivalókat a gyerekek.
A rövid tavaszi szünet
után ismét lelkes készül´ódés, próbák sora következett, ugyanis április 28-án
részt vettünk a Rétsági Általános Iskola Jótékonysági
gáláján. A gyerekeket Anikó
néni készítette fel, A negyedik lovag cím´ú zenés darabot adták el´ó. Produkciójuk
nagyon színes, látványos,
mozgalmas volt, melyet
nagy tapssal jutalmazott a
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közönség. A gyerekek szállításában az Önkormányzattól és szül´ókt´ól kaptunk segítséget, köszönet érte!
Május 8-án az édesanyákat és nagymamákat köszöntötték tanulóink a Közösségi Házban, ahol a versek és dalok mellett egy szál
virággal és saját készítés´ú
ajándékokkal is meglepték
az édesanyákat, megköszönve ezzel önfeláldozó
gondoskodásukat.
A gyerekek az el´óttük álló
év végi hajrá: összefoglalások, felmérésekre való készülés mellett már nagyon
várják a jó id´ót, az iskolai
kirándulást, melyet idén június 7-én Kecskemétre tervezünk. S természetesen az
alig egy hónap múlva ránk
köszönt´ó nagybet´ús VAKÁCIÓT, hol mindenki kedvére
lustálkodhat, pihenhet, szórakozhat, hogy aztán újult
er´óvel folytatódjon a tanulás.
Üdvözlettel:
A tanító nénik nevében
Bacskai Rita
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Színezd ki! Egy kis játokossággal kedveskedünk minden gyermeknek. Színezd ki a rajzot. Ha úgy gondolod, hogy jól sikerült,
hozd el az IKSZT-be. A legjobbakat a szerz´ó nevének feltüntetésével a faliújságon kiállítjuk!
Balogné Havai Nikoletta rajza

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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