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Vendégváró köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

Minden településnek van
jeles napja, amikor az ünnepé
a f´́oszerep. Amikor egy esz-
tend´́o munkával telt, eredé-
nyeket hozó id´́oszaka után
pár napra a pihenésé, a szó-
rakozásé a f´́oszerep. Talán
nem túlzás, hogy a karácsony
meghítt családi melege mel-
lett Tolmácson a Falunap az,
amely nagyobb családunkat,
a falubelieket, az elszárma-
zottakat összehozza. Ilyenkor
minden távoli sógor, koma, jó-
barát és közeli hozzátartozó
felkeresi az itt él´́o rokonságot.
Az együttlét családias értéke-
ihez szeretnénk hozzáadni
programot és élményeket a
teljes közösségnek.

A búcsú természetesen
lelki útravalóval vértez fel
mindannyiunkat. Azonban
az emelkedett hangulatú
templomi szertartás el´́ott és
után már évek óta sikerült
tartalmas, szórakoztató na-
pokat szervezni.

Szent L´́orincre – telmplo-
munk véd´́oszetjére elmé-
kezve – már 9. alkalommal
rendezzük meg a falunapot.

Eleinte egy napot, de helyi
igény alapján már esztend´́ok
óta teljes hétvégét kitölt´́o
fesztivállá alakult. Szombaton
az ifjúság szervez reggelt´́ol
estig tartó eseménysort, va-
sárnap pedig mindenki együtt
szórakozhat és mulathat az
árnyas fák védelmében gyö-
nyör´́u parkunkban. Az el´́oz´́o
évi tapasztalatokat felhasz-
nálva fogtunk hozzá, de ah-
hoz, hogy mindig valamivel
többet tudjunk nyújtani az el-
´́oz´́o esztend´́oknél, sokak se-
gít´́o közrem´́uködése szüksé-
ges. Itt e helyen nem is tud-
nám felsorolni, ki mindenki
vett részt a szervezésben az
el´́okészítéseben és termé-
szetesen sokan lesznek akik
a lebonyolításban is segéd-
keznek. Ezennel köszömöm
meg minden segít´́o közre-
m´́uköd´́o munkáját.

A falubelieknek és ven-
dégeiknek pedig felh´́otlen
szórakozást kívánok a két-
napos gazdag programhoz.
(Részletes m´́usornaptár a
Kisbíró hátsó oldalán.)

Hajnis Ferenc
  polgármester
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Emlékeink

Régi  tolmácsi emlékek Jakus Szilvia gy´́ujteményéb´́ol
Az esküv´́oi képen Fodor Margit és Bozóki László látható.

A katona képen Fodor Sándor szerepel.
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Rejtélyes lyuk
2017 áprilisában a község
központi részén, a temet´́o
bejáratánál egy ott parkoló
traktor alatt beszakadt a
talaj és egy üreg maradt,
melybe a talaj behullott.
Fontosnak, jelent´́osnek
t´́unt, ezért készült err´́ol
egy geofizikai felmérés:

A tolmácsi önkormányzat
megbízásából Hajnis Ferenc
kereste meg az OSL Hun-
gary Kft. szegedi szakem-
bereit üregrendszer kutatá-
sával kapcsolatban. A geo-
radar elektromágneses su-
gárzáson alapuló, sekély
földtani kutatásokra alkal-
mazható, roncsolás mentes
geofizikai módszer, mely
nagy felbontású képet alkot
a felszín alatti képz´́odmé-
nyek szerkezeti felépítésé-
r´́ol, objektumok jelenlétér´́ol.
Az üregbe betekintve látha-
tó, hogy valamiféle
(pl. boltív) tartószer-
kezet lehet 1,2 mé-
ter mélyen a föld-
ben.

A felmérést dr.
Páll Dávid Gergely
és dr. Sipos György
végezték, és a kö-
vetkez´́oket állapítot-
ták meg:

– az üreg közvetlen közelé-
ben a közút irányában a ge-
oradaros mérések alapján
jelent´́os földalatti objektu-
mok képe nem rajzolódott ki

– a boltívek futása -a méré-
sek alapján- a temet´́o irá-
nyába tehet´́o

– a közút szerkezetén túl
egyéb eltemetett (pl. köz-
m´́uvek) XX. századi ob-
jektumok is látszódtak

– a méréseket az id´́ojárási
körülmények (pl. több zi-
vatar) befolyásolták, így a
szelvények több esetben
zajosak lettek.

Az idézett jelentést az önkor-
mányzat továbbította a sal-
gótarjáni Dornyay Béla Mú-
zeum Régészeti osztályára,
ahol ezt tanulmányozzák és
ennek függvényében lesz-
nek a további lépések az
üreggel kapcsolatban. 

Önkormányzati információk
Tisztelt Olvasók!

Pár mondatban szeret-
nék reagálni a felrebbent
aggodalmakra, a beköt´́o
úttal kapcsolatban.

Az elmúlt évben írtam a
Kisbíróban arról, hogy a be-
köt´́o út felújítását a Magyar
Közút pályázaton megnyer-
te. Sokakban felmerült, hogy
ennyi id´́o után még semmi
sem történt! Egy pályázat
megnyerése után közbe-
szerzések kiírására kerül
sor, és itt a tervezést´́ol, a ki-
vitelezésig mindenre kiterje-
d´́o közbeszerzést kellett kiír-
ni! Ezért húzódik a kivitele-
zés. Májusban voltam a be-
köt´́o úttal kapcsolatos
egyeztetésen, ahol elhang-

zott, hogy augusztusra vár-
ható a közbeszerzések vég-
eredménye alapján a kivite-
lez´́o kiválasztása! Utána a
kivitelez´́on múlik, hogy mikor
kezdi a tolmácsi beköt´́oút ki-
vitelezését. Bízom benne,
hogy idén új utunk lesz!

Pár információ a be-
adott pályázatainkkal kap-
csolatban.

Ami már biztos, hogy az
iskola-óvoda energetikai pá-
lyázatát megnyertük, ami az
épület küls´́o, illetve födém
szigetelése, f´́utéskorszer´́u-
sítése, korszer´́u nyílászáró
cseréket tartalmaz.

A napokban kaptuk a hírt,
hogy a Vidékfejlesztési
Programban beadott kastély

pályázatunk is nyert, vagyis
küls´́o felújítást tudunk vé-
gezni, a m´́uemléki el´́oírások
betartásával.

Egyel´́ore a többi pályá-
zatról (Helyi külterületi földu-
tak javításához gépbeszer-
zés, Belterületi utak javítása,
Béke utca) hivatalos értesí-
tést még nem kaptunk.

Szeretném kérni Önöket,
ha valakiben bármilyen kér-
dés, felmerül ne a “ezt hallot-
tam, ez azt mondta” szóbe-
szédre ne hallgassanak, ha-
nem kérdezzenek bátran bár
mikor, akár telefonon, e-ma-
ilben, vagy személyesen,
amire tudok, válaszolok!

Hajnis Ferenc 
polgármester

Búcsúzunk

Figyelem!
Értesítjük a község lakossá-
gát, hogy 2017. augusztus
2-án 7.00 órától 2017. au-
gusztus 4-én 7.00 óráig a
TIGÁZ-DSO KFT gázszü-
netet tart. A gázszolgáltató
kéri a lakosságot, hogy ké-
szüljenek fel a gázszolgálta-
tás szüneteltetésére, és szí-
veskedjenek elzárni a gáz-
óra el´́otti csapot.

Észrevételeit az alábbi
telefonszámon jelentheti: 06
30/971-7076 

Községi Önkormányzat
Tolmács

Az elmúlt hónapban kísértük utolsó útjára Havai Lászlót,
községünk egykorvolt polgármesterét, és Csehek Józse-
fet, a képvisel´́o-testület tagját. Emléküket meg´́orizzük.

T´́uzgyújtási tilalom
A BM Országos Katasztró-
favévelmi F´́oigazgatóság
2017. június 20-tól vissza-
vonásig t´́uzgyújtási tilal-
mat rendelt el az ország
egész területére, így Nóg-
rád megyére is.

T´́uzgyújtási tilalom idején
tilos tüzet gyújtani az erd´́ote-
rületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezek 200 mé-
teres körzetén belül lév´́o kül-
területi ingatlanokon. Ide ér-
tend´́ok a felsorolt területe-
ken található t´́uzrakó helyek,
a vasút és közút menti fásítá-
sok,  de tilos  a parlag- és
gazégetés is. Honlapja ki-

emelt helyén teszi közzé a
hírt a katasztrófavédelem is:
www.katasztrofavedelem.hu

A t´́uzgyújtási tilalom a
közzétételt´́ol a visszavoná-
sig él! Soha nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni az ég´́o
tüzet, a még ki nem h´́ult pa-
razsat, hamut.  A klímaválto-
zás következtében, a koráb-
binál forróbb nyarakon nem
a tüzek száma n´́ohet meg
jelent´́osen, hanem a terjedé-
si sebessége és intenzitása.
Így esetenként jóval nehe-
zebb ´́oket eloltani, és jóval
nagyobb területet érinthet-
nek, mint korábban.

2017. augusztus Tolmácsi Kisbíró
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Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós címkék, 
kartondobozok, matricák  készítését. 

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

H´́oségriadó
Tanácsok a lakosságnak
h´́oséghullám idejére 
1. Kerüljük a meleget! H´́utse

lakását! Figyelje a szoba-
h´́omér´́ot! Fogyasszon fo-
lyadékot! 

2. Napközben tartsa az abla-
kokat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sö-
tétít´́ot. Lehet´́oleg éjszaka
szell´́oztessen. Csak a
szükséges mértékben
használja az elektromos
készülékeket (még a vilá-
gítást is). Ha van légkon-
dicionáló berendezése,
ennek m´́uködtetése ide-
jén tartsa csukva az ajtót
és az ablakot. H´́ohullá-
mok idején, amikor a kül-
s´́oh´́omérséklet 35-39 oC
közötti, az ideális bels´́o
h´́omérséklet 28 oC körüli,
nem javasolt a túlzott lég-
kondicionálás. A ventillá-
tort csak rövid ideig lehet
használni, mivel kiszárít-
ja a szervezetet! 

Fontos a fokozott folya-
dékpótlás!

3. Ha a fent említettek nem
valósíthatók meg, lehet´́o-
ség szerint töltsön el leg-
alább 2-3 órát légkondici-
onált helyen.

4. Kerülje a megterhel´́o fizi-
kai munkát, tartózkodjék
árnyékban a legmele-
gebb órákban. 

5. Már most gondoljon arra,
hogyan h´́utheti lakását a
jöv´́oben ("hideg" festék,
párologató, zöld növé-
nyek).

6. Tartsa testh´́omérsékletét
alacsonyan, és fogyasz-
szon   sok   folyadékot,
el´́ozze meg a kiszára-
dást! Gyakran zuhanyoz-
zon vagy fürödjön lan-
gyos vízben. Használjon
vizes borogatást, h´́utse
lábát langyos vízben.

7. Ha elindul otthonról, vi-
gyen magával 1 liter vi-
zet! Viseljen világos, ter-

mészetes alapanyagú,
b´́o ruhát. Ha a napra
megy, viseljen széles ka-
rimájú kalapot és nap-
szemüveget.

8. Rendszeresen fogyasz-
szon folyadékot, ne várja
meg, míg szomjas lesz!
Ne fogyasszon alkoholos
és magas cukortartalmú
és koffein tartalmú italt!
Pótolja az izzadással el-
vesztett sót is! A vízivás
só pótlás nélkül veszé-
lyes lehet! Ne feledje: az
alkoholos és cukros ita-
lok vizet vonnak el a szer-
vezetb´́ol, fokozzák a
szomjúságot, a koffein
vízhajtó hatású!

9. Ha rendszeresen szed
gyógyszert, kérdezze
meg kezel´́oorvosát, ho-
gyan befolyásolják a
gyógyszerek a folyadék
szükségletet. A lázas be-
tegekre különösen oda
kell figyelni! Fokozattan

ügyeljünk a lázas gyer-
mekek folyadékpótlására!

10. Ellen´́orizze testh´́omér-
sékletét! Fontos tudni, ha
a testh´́omérséklet 38 oC
fölé emelkedik, az már
káros az egészségre. 39
oC felett h´́oguta! 40 oC
felett életveszélyes álla-
pot!

11. Tárolja gyógyszereit
megfelel´́o h´́omérsékle-
ten! Ha a szobah´́omér-
séklet 25 fok fölé emelke-
dik, célszer´́u a gyógysze-
reket h´́ut´́oben tárolni ak-
kor is, ha ez nincs ráírva
a dobozra!

12. Keresse fel orvosát, ha
krónikus betegségekben
szenved, vagy többféle
gyógyszert szed. Ha bár-
mi szokatlan tünetet ész-
lel, azonnal forduljon or-
voshoz!

Nógrád Megyei
 Kormányhivatal 

Népegészségügyi F´́oosztály

Tanuszoda
Június 7-én sajtótájékoztatót
tartott Balla Mihály ország-
gy´́ulési képvisel´́o Balassa-
gyarmaton. 

Ezen a tájékoztatón je-
lentette be, hogy - abban a
programban, amely minden
járási székhelyen tanuszoda
létesítését irányozza el´́o -, 4
Nógrád megyei városban
lesznek sportcélú fejleszté-
sek. Közöttük Rétságon tan-
uszoda épül 2020-ig. 

A jelenlegi információk
szerint az uszoda központi
beruházásként épül és a
m´́uködtetését is az állam

vállalja magára. 
Tekintve, hogy a létesít-

mény járási feladatokat lát
el, így a tolmácsi óvodások,
iskolások úszásoktatása és
rendszeres ilyen célú sporto-
lása is korszer´́u körülmé-
nyek között megoldódik.
Alapfeladata mellett szabad-
id´́os uszodahasználatra is
lehet´́oséget kívánnak bizto-
sítani. 

Az épület Rétság Tol-
mácshoz közeli részén, a
volt honvédségi sportkombi-
nát erre kijelölt részén való-
sul meg.

Tolmácsi Kisbíró 2017. augusztus
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Beszámoló a Nyugdíjas Klub életéb´́ol
Köszöntöm Tagjainkat és
Olvasóinkat

Ceglédre, a termálviz´́u
fürd´́obe 32 tagunkkal utaz-
tunk márciusban.

Szép kirándulásban volt
része 49 társunknak, mikor
meglátogattuk  Hollóházán
a porcelángyárat. Megcso-
dáltuk a gyönyör´́u porcelá-
nokat,  s´́ot elkészítésüket is
láthattuk. Mindenki vásárol-
hatott  a  gyönyör´́u tárgyak-
ból pénztárcájához  mér-
ten.

B´́unmegel´́ozés volt a té-
mája annak az el´́oadásnak
amit Pálinkásné Eingen Éva
rend´́or ´́ornagy tartott tagja-
inknak. Nagyon tanulságos
el´́oadás volt.

A megnyert üdülési pá-
lyázaton 28 f´́o 5 nap 4 éjsza-
kát töltött Egerben, a Flóra
Hotelban. Jó volt a szállás,
ellátás, sokat sétáltunk a vá-
rosban. Ellátogattunk a Szé-
passzony- völgybe, ahol fi-
nom borokat kóstoltunk.

Mindenki jól érezte magát.

A NYOSZ-tol ingyen je-
gyeket kaptunk a Ram Colos-
seum Élményszínházban tar-
tott  “Az egérfogó” cím´́u el´́oa-
dásra. 51 f´́o örült a jegyeknek.

A hársfavirág illatú ovikert-
ben, szép id´́oben, jó hangulat-
ban szalonnát sütöttünk.

A képvisel´́o testület hatá-
rozatával megkaptuk az igé-
nyelt helyiséget klubunk ré-
szére. Köszönjük az önkor-
mányzatnak és azoknak,
akik segítettek, részt vettek a
rendbetételi munkálatokban:

ifj. Menczelesz Miklós, id.
Menczelesz Miklós, Paczek
Gergely, Lenhard Iván, Mér-
ten Zoltán, Dudás Gergely
alpolgármester, Ifj. Dudás
Gergely, Simkó Zoltán, Sim-
kó Viktor, Bubori István,
Menczelesz Margó, Klíberné
Marika, Majerné Évi, Fodor-
né Juci, Bornemissza Erika,
Dávidné Juci.

Reméljük, tagjainkkal ott-
honossá tudjuk tenni, és szí-
vesen fognak jönni a klub-
házba.

Hírek az óvodából
A nevelési év vége felé köze-
ledve is számos ünnep, ese-
mény állt még a Tolmácsi
Kisbagoly Óvoda gyerme-
kei, dolgozói és a szül´́ok
el´́ott. Május hónap legszebb
ünnepe az Anyák napja. 

Anyáknapi ünnepségünk
2017.05.04-én, kicsit a ha-
gyományoktól eltér´́oen ke-

rült megrendezésre. A ma-
gas gyereklétszámra való te-
kintettel, a zsúfoltság elkerü-
lése végett két csoportra
osztottuk a gyermekeket,
hogy a kedves édesanyák,
nagymamák, további hozzá-
tartozók kényelmesen, szel-
l´́osen fogadhassák a gyer-
mekek köszöntését 17 és 18

órakor. A sok próba és ké-
szül´́odés meghozta gyü-
mölcsét: meghatódva fogad-
ták az édesanyák és nagy-
mamák az ünnepi m´́usort és
siker koronázta a szervezett
bontást is.

A következ´́o héten,
2017.05.08-án a n´́otincsi Se-
holsziget élményparkba lá-

togattunk el a csoporttal,
ahol egy vidám, leginkább
szabadon játszós, önfeledt
mozgással teli délel´́ottöt tölt-
hettek el a gyerekek: meg-
néztük az ott lakó állatokat,
birtokba vettünk két illetve
három szuper játszóteret
majd   a   helyi   kisvonattal
is tettünk egy kört,  amivel

2017. augusztus Tolmácsi Kisbíró
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külön élmény volt leszágul-
dani a dombról, majd fagylal-
tozással zárult a kirándulás.
Egy óra körül, alaposan kifá-
radva érkeztünk vissza az
óvodába, ahol ebéd és a dél-
utáni pihenés “várta” a gyer-
mekeket.

2017.05.26-án, pénteken
17 órakor került megrende-
zésre az évzáró és ballagás
óvodánkban. M´́usorunk idén
picivel hosszabbra sikerült,
de a finálé vidám, zenés-tán-
cos dalocskája mosolyt va-
rázsolt mindenkinek az arcá-
ra. A ballagás keretén belül
öt gyermekt´́ol vettünk bú-
csút, akik az új, iskolai élet
el´́otti izgalmakkal telve kö-
szöntek el a megszokott
óvodai közegt´́ol. Termé-
szetesen nem maradhatott
el a szerencse-lufi elengedé-
se és a finom torta sem. Az
aktív nevelési év május 31-
gyel lezárult, nyári óvodai
élet kezd´́odött. A hagyomá-
nyoknak megfelel´́oen és
egyben a gyermekeknek a
sok-sok próba jutalmaként
most is sort kerítettünk egy
Rétságon, a KRESZ park-
ban eltöltött délel´́ottre,
amelynek keretén belül fagy-
laltozhattak is a gyerekek a
Flamingó cukrászdában.

 2017.06.10-én került sor
a negyedik jótékonysági
Zsibvásárra az óvoda udva-

rán. Az egyik szül´́o által kez-
deményezett rendezvény
célja, hogy a megunt, otthon
feleslegessé vált holmikat ki-
pakoljuk, eladjuk és a bevé-
tel összegét az óvodások ja-
vára fordítsuk. A vásár mel-
lett színes programokkal, ké-
s´́o délutánra finom babgu-
lyással várjuk az óvodánk
udvarára érkez´́o látogatókat.
Idén az id´́ojárás picit közbe-
szólt, mert pont a m´́usorkez-
désre eleredt az es´́o, így a
Közösségi házba vonult a
vendégsereg. A következ´́o
m´́usorszámokat tekinthette

meg a színpadon a közön-
ség: Simon Katalin néptánc
pedagógus vezetésével az
óvodás néptáncosok év végi
záró csokrát, Évinger Bog-
lárka jógaoktató által össze-
állított gyermek jóga bemu-
tatót és végül a vidám, inter-
aktív Ribizli Bohóc el´́oadása
szórakoztatta a helyszínre
látogatókat. Mire a három
m´́usorszám véget ért, újra
kisütött a nap, így a Zsibvá-
sár a megszokott mederben
és helyszínen folytatódott to-
vább. Az id´́ojárás miatt né-
hány program elmaradt, de a

Zöld Híd Régió autója és
képvisel´́oi velünk maradtak,
ezzel is tartalmasabbá téve
a rendezvényt. Szerencsére
gyönyör´́u délután varázsoló-
dott a zápor után: vásáros,
hangulatos, beszélget´́os-
eszeget´́os és sikeres estébe
kanyarodott a délután.  Vala-
mivel több, mint 120.000,- Ft
bevétel jött össze a Tolmácsi
Kisbagoly Óvoda javára. 

Köszönjük Mindenkinek
a felajánlott adományokat,
Sinka Renátának és Czáder
Mesinek a finom babgulyást,
Jakus Szilviának a gy´́ujtés
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Iskolánk életéb´́ol
Május hónapban leend´́o
els´́oseink megízlelhették
az iskolai tanórák hangula-
tát, egy matematika és egy
magyar óra aktív részesei
lehettek.

Így kevésbé lesz majd ti-
tokzatos és ijeszt´́o az ISKO-
LA, sokkal nyugodtabban
kezdhetik a gyermekek és
persze szüleik is az els´́o
osztályt. 

 Még május végén részt
vettem egy három napos szi-
vacskézilabda tanfolyamon.
Hasznos ismeretekkel, új-
szer´́u feladatokkal tértem

vissza munkámhoz. Ígéret
szerint szivacskézilabda
eszközkészlettel gazdagod-
hat majd iskolánk, mellyel
még színesebbé tehetem a
testnevelés órákat. ´́Osszel
egy hasonló futball tovább-
képzésen veszek majd
részt, remélhet´́oleg hasonló
élményekkel és eszköztárral
gyarapodhatunk. 

Az iskolai kirándulásra jú-
nius 7-én került sor. Kecske-
métre utaztunk tanulóinkkal.
Az út felénél szünetet tartot-
tunk egy autós pihen´́oben.
Odaérkezve els´́oként a

Rajzfilmstúdióba mentünk,
ahol bepillanthattunk a film-
készítés rejtelmeibe. A gye-
rekek ámulattal hallgatták és
nézték a vetített meséket.
Még a legújabb mese egy
részletébe is bepillanthat-
tunk. Csodálkozva vizsgál-
gatták, kipróbálhatták az
eszközöket is. A McDonalds-
ban ebédeltünk, aminek
mindenki nagyon örült. Még
csúszdázásra is volt lehet´́o-
ségük. Ezután a kecskeméti
Planetáriumban egy össze-
tett el´́oadást hallgathatunk
meg, amit nagy érdekl´́odés-

sel figyeltek tanulóink. A lát-
vány leny´́ugöz´́o volt szá-
mukra. A lézer show közben
elismerésüknek adtak han-
got. Ezt a belváros templo-
mainak és nevezetes épüle-
teinek megtekintése követte.
Felüdülésként megízleltük a
helyi fagylaltozók kínálatát. A
játszótéri játékok és csúsz-
dázások kissé elhúzódtak,
ezért a tervezett´́ol kés´́obb,
de kellemesen elfáradva in-
dultunk haza. Az élményeket
természetesen rajzórán le is
rajzolták és a folyosó kiszú-
róján nézegették. Köszönet
Jakus Szilviának a szerve-
zésben nyújtott segítségé-
ért. 

Az évet június 16-án ta-
névzáró ünnepséggel zár-
tuk. Nagyháziné Bacsa Mó-
nika igazgatón´́o, Borosné
Gellai Katalin és Kaszásné
Kovács Gabriella is megtisz-
teltek bennünket jelenlétük-
kel. A tanulók verseket és
dalokat adtak el´́o, amelyeket
Ivanics Andrásné Éva néni
és Bacskai Rita néni segítsé-
gével tanultak. Nagy lelke-
sedéssel köszöntötték a VA-
KÁCIÓT. A bizonyítványok
nem minden tanuló legjobb
tudását mutatták. Az iskola
átlaga még így is 4,2 lett. Di-
cséret a két kit´́un´́o tanulónk-
nak, Dudás Leventének

kitalálójának a programszer-
vezést, az óvoda dolgozói-
nak a fáradozását, a Szül´́ok

támogatását és részvételét,
valamint Mindenkinek, aki
bármilyen téren, bármilyen

módon támogatta a rendez-
vényt.

A nyári zárás el´́otti utolsó
héten pótoltuk a gyermekek
számára a Zsibvásáron el-
maradt lovagoltatást: Zom-
borka Zita, Szakál Kati és
Siklós Eszter látogatott el
hozzánk lóháton, hogy az
óvodások kipróbálhassák a
lovaglást, ami a lovak eteté-
sével és simogatásával zá-
rult. Köszönjük Zitáéknak a
lehet´́oséget!

S ugyancsak a nyári zá-
rás el´́otti utolsó héten egy vi-
dám délel´́ottöt töltöttünk el a
Csulik portán is. Trambulin,
horgászjáték és sok-sok fi-
nomság várta a gyermekeket

a már megszokott módon
Ági óvóéknál, ahol ismét egy
kellemes a gyermekek ré-
szére szabad játékkal teli
néhány órának lehettünk ré-
szesei a ragyogó természeti
környezetben. Köszönjük
Ági óvónak és családjának!

Az óvodánk 2017.06.26-
2017.07.31-ig zárva tart.
Fert´́otlenítés, karbantartási
munkálatok és a szabad-
ságolás zajlódik ebben az öt
hétben. 2017.08.01-jén nyit
ki újra az óvoda. Mindenki-
nek kellemes, vidám nyarat,
jó pihenést kívánunk!

Szeretettel,
Lívi óvó néni

 és Zsófi óvó néni
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IV. Jótékonysági Zsibvásár
Mert együtt lenni és
együtt tenni ismét jó
volt!

Idén negyedik alkalommal
szerveztem meg óvodása-
ink javára Jótékonysági
Zsibvásárunkat. Negyedik
éve bizonyítja községünk,
hogy az összefogás mi-
lyen szépen is tud m´́uköd-
ni. Példaérték´́u, amit a szü-
l´́ok, pedagógusok, roko-
nok, barátok, jóemberek
együtt tesznek gyermeke-
inkért. 

Nagyon-nagy köszönet
illet minden segít´́ot, akár ki-

csi, akár nagy dologgal járult
hozzá a vásár sikeréhez!

Köszönjük a támogatást
Tolmács Község Önkor-
mányzatának, minden ötle-
tet, megmozdulást, kezde-
ményezést támogatnak, se-
gítenek, tárgyi és anyagi
hozzájárulásokkal egyaránt.
(Higgyék el, Kedves Olva-
sók, hogy ez nem mindenhol
van így, szintén példaérték´́u
hozzáállás ez is!)  Ugyanez
igaz a Tolmács Kultúrájáért
és Sportjáért Közalapítvány-
ról is, köszönjük a tagok tá-
mogatását! Hálás köszönet
illeti még az önzetlen támo-

gatásáért Szabó Beatrixet,
Drajkó Endrét, Fekécs Gá-
bort és Donkó Alexandrát!
Köszönjük minden szül´́onek,
barátnak, rokonnak a renge-
tek eladni való holmit, amit
összegy´́ujtöttünk és kiárusít-
hattunk! 

Köszönjük a f´́ozést Czá-
der Máriának, Sinka Renátá-
nak és Sinka Sándornak, prí-
ma babgulyást f´́oztek ne-
künk! 

Köszönjük az óvó nénik,
Kiss Zsófia és Zatykóné
Bach Lívia, és a dadusok,
Berecz Istvánné, Lovasné
Arnócz Zsuzsa, Bálintné De-

zs´́o Krisztina munkáját! 
Nagy köszönet jár még

Hajnis Viktóriának, Hajnis
Piroskának, Évinger Boglár-
kának, Szeteiné Sz´́oke Ág-
nesnek, Balogné Havai Ni-
kolettának, Bubori István-
nak, Dezs´́o Imrénének, Féja
Lászlónénak, Bubori Péter-
nek, Topolcsik Gábornak,
Mike Csabának, Pfaff Ta-
másnak, Szádócki Balázs-
nak, Deli Bencének, Turcsá-
nyi Martinnak!

További szép nyarat kívá-
nok mindannyijuknak, és
minden Kedves Olvasónak! 

J.Sz.

(1.o.) és Bálint Dorinának
(2.o.). Említésre méltók még

jeles tanulóink: Bencsis Bí-
borka és Csóri Eszter 1. o.,

Majer Blanka 3. o., Gyuricza
Lili 4. o.. ´́Ok a jutalomkönyv

mellé még belép´́ojegyet is
kaptak a F´́ovárosi Cirkusz-
ba. Köszönet a két munka-
közösségi tagnak, Viczián
Anitának és Gyuricza Anikó-
nak egész éves munkáju-
kért. ´́Ok több éven keresztül
megbízhatóan segítettek az
iskola eseményeinek (Szü-
reti, Karácsony, Farsang...)
lebonyolításában.

Köszönet továbbá az Ön-
kormányzatnak és Bubori
Istvánnak a gyerekek szállí-
tásában nyújtott segítségé-
ért, valamint az iskola részé-
re biztosított virágokért. Kö-
szönet a Szül´́oknek a rendez-
vényeinken való részvételért
és támogatásukért. Jó pihe-
nést és kikapcsolódást kívá-
nok mindenkinek a nyárra! 

A Tanító nénik nevében
Tóth Anikó tanító néni
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A görögdinnye három áldásos egészségügyi hatása
Méregteleníts dinnyével!

A görögdinnye kit´́un´́o víz-
hajtó, vesetisztító és salak-
talanító. Mivel 90%-ban víz-
b´́ol áll, jól átmossa és mé-
regteleníti a szervezetet, a
vért és a beleket is kitisztítja.
Fogyasztása hasznos, ha
betegségb´́ol lábadozol, mert
pótolja vizet, és el´́osegíti a
gyógyulást a szervezet kita-
karításával.

El´́osegíti a fogyást
Magas víztartalmának

köszönhet´́oen igen kevés
kalóriával, zsírral, fehérjével
és szénhidráttal rendelkezik,
ezért kit´́un´́o alapanyaga le-
het a különböz´́o diétáknak.
Tarthatsz  kifejezetten gö-
rögdinnye-diétát. A gyü-
mölcs nem kényszerít kopla-
lásra, mert kalóriaszegény
ugyan, de nagyon laktató,
mindemellett tartalmazza a
szükséges ásványi anyago-
kat. Egy napra is érdemes
dinnyekúrát  tartani,  de a
három nap számít ideális-
nak. A diéta ideje alatt a
dinnyét kiegészítheted so-
vány tejtermékekkel, zöldsé-
gekkel és teljes ki´́orlés´́u ke-
nyérrel.

El´́ozd meg a rákot!
A paradicsomhoz hason-

lóan a görögdinnyében is
megtalálható a likopin nev´́u
antioxidáns, ami a dagana-
tos betegségek megel´́ozé-
sében lehet a segítségedre.
A likopin gyorsan köti meg a
káros szabadgyököket, me-
lyek el´́osegítik a rák, vala-

mint a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulását.

Talán nem is gondolnád,
de az édes gyümölcs még az
UV-sugárzás elleni védelem-
ben is fontos szerepet játszik.
Ez szintén likopin tartalmának
köszönhet´́o - hiszen ez az
anyag fogja fel a b´́ort ér´́o ká-
ros sugarak hatásait.

Nemcsak a dinnye, a diny-
nyemag is rendkívül hasz-
nos:

A dinnyemag jótékony ha-
tásai

Valójában bátran lenyel-
heted a dinnyemagot, az
emészt´́orendszerbe jutva
nem okoz semmilyen problé-
mát. Ha nem rágod el, egy-
szer´́uen csak áthalad az
emészt´́orendszeren, ám ha
szeretnéd kihasználni
egészségügyi szempontból
jótékony hatásait, érdemes
alaposan összerágnod.

A dinnyemag ugyanis
csaknem az összes esszen-
ciális aminosavat tartalmaz-
za, b´́ovelkedik vasban, cink-
ben, kalciumban és B-vita-
minokban. A benne lév´́o telí-
tetlen zsírsavak védik az ér-
rendszert, megel´́ozve ez ál-
tal a keringési rendel-
lenességek kialakulását.

A görögdinnye magja fel-
használható gyógyítási célok-
ra is. Az eddigi tapasztalatok
szerint két fajta betegségben
is hozhat enyhülést. A vese-
károsodásban szenved´́o be-
tegek reménykedhetnek, va-
lamint a cukorbajosok is meg-
gyógyulhatnak.

Vesebajra:
Mint tudjuk, a vese mun-

kájának hanyatlása har-
minc-negyven éves korban
kezd´́odik, és halálunkig tart.
Ez a folyamat odafigyeléssel
lassítható, illetve fokozott ja-
vulás is várható.

Fél liter vízben lassú for-
ralással f´́ozzünk 2 kanál gö-
rögdinnye magot tizenöt per-
cig. Naponta fogyasszunk
három csészével ebb´́ol a te-
ából a f´́o étkezések között.
Cukorbajra:

Két liter vízbe tegyünk 4-5
ev´́okanál görögdinnyemagot,
és f´́ozzük úgy háromnegyed
órán át. A vizet után-pótóljuk
annyira, hogy a napi folyadék
szükségletünket kielégítse.
Naponta hat-nyolc pohárral
fogyasszunk ebb´́ol a teából.

Bármelyik dinnyét vá-
lasztjuk, a gyümölcsöt - a
szokással ellentétben - étke-
zés el´́ott együk. A még üres
gyomorba kerül´́o fontos
anyagok így könnyebben fel-
szívódnak, s a benne lév´́o
savak és rostok élénkítik a
bélmozgást, el´́osegítve az
emésztést. A dinnyét sokfé-
leképpen feldolgozhatjuk:
húsát apró kockákra vágva
és tálba téve salátaként tá-
lalhatjuk, ízesítéséhez friss
mentát ajánlunk, más gyü-
mölcsökkel is jól összeillik,
vegyes gyümölcssalátának.
A görögdinnyének még a
magja is felhasználható:
megpirítva ízletes rágcsálni-
való. Sárgadinnyéb´́ol finom
turmix készíthet´́o tejjel és va-
níliás cukorral.

A görögdinnyét h´́ut´́oben
kell tárolni, mert szobah´́o-
mérsékleten gyorsan meg-
romlik. A megkezdett görög-
dinnye friss marad, ha fóliá-
val letakarjuk. A sárgadiny-
nyét tartsuk szobah´́omér-
sékleten, és csak fogyasztás
el´́ott fél órával h´́utsük le. A
hideg ugyanis enyhén szí-
vóssá teszi a húsát, és elve-
szi a zamatát.

forrás: internet

...és ha már
görögdinnye

Görögdinnye dzsem 
hozzávalók / 12 adag
– 1 kg görögdinnye
– 4 ek citromlé
– 2 dl narancslé
– 50 dkg bef´́oz´́ocukor (3:1)
Elkészítés
1. A dinnyét kimagozzuk,

majd ráöntjük a narancs-
és citromlevet.

2. Botmixerrel pépesítjük ki-
csit, de hagyjunk benne né-
hány nagyobb darabot is.

3. Hozzáadjuk a cukrot,
majd lassú t´́uzön (!), fo-
lyamatosan keverve fel-
forraljuk. Forrás után
még 4-5 percig f´́ozzük.

4. Ha kész, rögtön forró víz-
zel kiöblített bef´́ottes üve-
gekbe töltjük.

5. Az üvegeket dunsztoljuk:
néhány konyharuhá-
val/törölköz´́ovel kibélelt
lábasba rakjuk, és a ru-
hákkal becsomagoljuk,
esetleg  még  a tetejére
is rakhatunk  egy plusz
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melegít´́ot. Id´́onként - pár
óránként - csomagoljuk
ki, és fordítsuk meg az
üvegeket, hogy a dinnye-
hús egyenletesen oszol-
jon el a üvegben. Kb. 1
évig áll el!

Dinnyelekvár mentával
hozzávalók / 4 adag
– 1 kg görögdinnye
– 25 dkg cukor
– 2 db citrom
– menta ízlés szerint
– 1 csomag dzsemfix (a fele

is elég, valamint a 3:1-ben
zselésít´́ot javasolnám)

Elkészítés
1. A dinnye zöld héjat eltávo-

lítjuk a fehér részr´́ol (egy
kevés piros maradhat).

2. Lemérjük, majd lereszel-
jük az egészet.

3. Lábasba tesszük, ráre-
szeljük a citromhéjat, be-
lefacsarjuk a levüket,
vagy belekockázzuk a
húsukat, majd öntsünk
hozzá 1 dl vizet.

4. Platnin elkezdjük párolni,
legkisebb fokozatra állít-
va t´́uzhelyünket. Ne men-
jünk messzire, mert leég-
het, sokak állításával el-
lentétesen!

5. Kavargatva, ügyelve rá
addig f´́ozzük így (ez kb. 1
óra hossza), míg úgy
nem érezzük, hogy már
nagyon kevés rajta a lé.

6. Ekkor tegyük hozzá a cuk-
rot, a megtisztított menta-
leveleket, és f´́ozzük még
legalább 1 órát, szintén
ügyelve rá.

7. Miel´́ott elzárnánk, jöhet
bele a zselésít´́o.

8. Ekkor 2-3 percig forraljuk
még, majd amint elzár-
tuk, azonnal tegyük steri-
lizált üvegbe,melyet 5-10
percre fejtet´́ore fordítunk,
hogy minden baci meg-
halljon az üveg peremén,
fedelén!;)

9. Ezután már csak azt vár-
juk,  hogy kih´́uljön. Ebb´́ol
a mennyiségb´́ol, 1 nor-
mál bef´́ottes üvegnyi lek-
vár lett, plusz, amit a ké-
pen láttok, ami kóstolásra
éppen elég.:)

forrás: nosalty.hu

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´́o nevének feltünte-
tésével a faliújságon kiállítjuk!                                             Balogné Havai Nikoletta rajza

´́Orizzük meg az utókornak

Kedves Olvasó! 
Amikor a családi fotoalbum lapozga-

tása közben olyan régi fénykép akad a
kezébe, amely Tolmács múltjához is kap-
csolódik, kérjük, hogy az utókornak meg-
´́orzés céljából hozza be a Közösségi
Házba. A képet digitalizáljuk és visszaad-
juk. Így gazdagíthatjuk közös értékeink
tárát.
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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

Kis falunk nagy ünnepe
Szent L´́orinc napi búcsú és 

IX. Falunap

Búcsúnk és Falunapunk
idén is, mint ahogy az elmúlt
években mindig, két napos
lesz. Els´́o nap a fiataloké a
f´́oszerep, másodikon pedig a
hagyományoké. 

Augusztus 12. 
Ifjúsági- és Sportnap
13. búcsú és Falunap

Szombati nap programjai a
következ´́o képpen alakulnak
majd:
8:00 Futóverseny 
9:00 Strandröplabda bajnok-

ság 
10:00 Gyerek ügyességi ver-

senyek 
10:00-16:00 Felfújható su-

mo 
11:00-17:00 Paintball 
15:00 Kettlebell bemutató 
17:00 Eredményhirdetés 

Napközben:
büfé, lábtenisz, tollas, beer-

pong, vicces vetélked´́ok
És még sok meglepetéssel

készülünk nektek!
A rendezvény INGYENES!

Helyszín:
Tolmács focipálya 
érdekl´́odni:
0670/773-0430 
Makkai Máté 
makkaimate33@gmail.com

A felhújható szumó egy jel-
mezes játék, egyszerre két
f´́o számára. Egy leveg´́ovel
felfújt “ruhába” bújnak bele a
játékosok, és már kezd´́odhet
is a küzdelem, akárcsak két
igazi szumóbikózónak.

Vasárnapi programok:
9:00 órakor gyülekez´́o az I.

Világháborús szobornál
9:15 a felújított emlékm´́u

megszentelése
9:30 Ünnepi Szentmise
15:00 órától folyamatos szín-

padi produkciók következ-
nek, els´́oként pedig az is-
kolások m´́usorával nyitjuk
meg a délutánt. Ezt követ´́o
m´́usorszámok: Népek ze-
néje - De Corte-né Klopp
Katalin és Marin De Corte
mini koncertje, Vadóka
néptánc együttes m´́usora,
Tücsök Szabi koncertje
gyerekeknek, Operett
Tóth Évával és Leblanch
Gy´́oz´́ovel, Miami Táncs-
csoport m´́usora, vacsora,
Ihos József m´́usora, Jump
Rock Band zenekar retro
rock koncertje sok régi slá-
gerrel, és végül a hétvége
zárásaként Led Light
Show-val, egy izgalmas
és színes produkcióval
kedveskedünk vendége-
inknek!

A m´́usorok mellett kézm´́uve-
sek kirakodóvására, a rétsá-
gi F´́ut´́oház Sörf´́ozde sörkü-
lönlegességei, népi játékok,
ügyességi játékok, ugráló-
vár, arcfestés, csillámtetová-
lás, kézm´́uves foglalkozás,
kosárfonás, homokkép ké-
szítés, gyereksarok, kürtös-
kalács, büfé várja Önöket
sok szeretettel! 

Mindkét nap rendezvé-
nyei ingyenesek!
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