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Ünnepváró köszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Nagy ünnepre készülünk.
A búcsú és falunap napjainkban olyannyira hozzátartozik
Tolmács életéhez, hogy az
id´ók során a legnagyobb
eseménnyé n´ótte ki magát.
Ilyenkor nem csak a helybeliekre számítunk, hanem a
hazalátogatókra, barátokra,
ismer´ósökre is. Az ünnep
nagyságát csak fokozza,
hogy idén már 10. alkalommal gy´úlünk össze, hogy a
búcsú egyházi szertartását
követ´óen közösen ünnepelve szórakozzunk. Az önkormányzat részér´ól mindent
megtettünk annak érdekében, hogy ez a nap valóban
gazdag és emlékezetes maradjon. Természetesen soksok támogatóra és lelkes segít´óre akadtunk, akiknek
munkáját, adományát ezennel is megköszönöm.
Sokat gondolkodtam milyen az, amikor egy álom valóra válik. Szép, nagyon
szép! Mert nem lehet elvitatni, hogy minden Tolmácshoz
köt´ód´ó embereknek már nagyon régen az volt az álma,
hogy a kastély épületével

Emlékeink

történjen valami el´óremutató. Tudjuk a történetét, voltak
akadályok amíg nem a település tulajdonában volt. Most
azonban pályázati pénzb´ól elkezdhettük a rekonstrukciót.
Egyel´óre a küls´ó megjelenésében pompázva hasonlít
valamikori önmagára az
épület, de újabb pályázatokkal arra törekszünk, hogy továbblépve a bels´ó felújítás is
megtörténjék, így ne csak állagát óvjuk, küls´ó szépségét
adjuk át a falu lakosságának,
hanem hasznos funkciókat
telepíthessünk bele.
Igen nagy megtiszteltetés, hogy Böjte Csaba ferences atya elfogadta felkérésünket. A búcsúi szentmisét
Tolmácson ´ó celebrálja és
ennek keretében felszenteli
a megújult kastélyt.
Az épületen kívül a parkot, a kaput is helyreállítottuk, és a jöv´óben egy örömmel látogatható rendezvénytér alakul itt ki.
Tisztelettel hívunk, és
igaz vendégszeretettel várunk mindenkit.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Önkormányzati Információ!
Tisztelt Olvasó!
Egy éve történt, hogy
beszámoltam Önöknek az
elnyert pályázatok részleteir´ól. Iskola, óvoda, kastély, borház, szennyvíz.
Akkor arról is beszámoltam, hogy azokat a pályázatokat tudjuk megpályázni,
amik kiírásra kerülnek.
Sajnos azóta részünkre
kiírt pályázat nem jelent
meg, de azért nem telt el az
id´ó munka nélkül.
A már elnyert pályázatokkal el kellett számolni, ami
sok munkát igényel. A borház pályázatával sikeresen
elszámoltunk, az iskola-óvoda elszámolása a végéhez
közeledik. A kastély végelszámolását a lapzártáig beadjuk. A szennyvíz pályázatunk a kormánydöntés el´ótt
áll, hogy rá kerüljünk az országos agglomerációs listára! Ha felkerülünk, akkor a
kormányon múlik, hogy mikor kezd´ódhet a beruházás.
Ezen pályázatok mellett
sikerült vállalkozásokat a településre csábítani, az úgy-

nevezett tolmácsi “ipari parkba”.(A tolmácsi beköt´ó út
baloldala, illetve, a tolmácsi
h´út´óház felé vezet´ó út baloldalán) Bizonyára többen
észrevették, hogy egyel´óre
kerítések készülnek a jövend´óbeli beruházások helyszíneit kerítik be. Amir´ól be tudok számolni, az egy ablakgyártó üzem, az MB TEX
textil csarnoka most épül, és
aki területet vásárolt az a
Gémosz Kft, a Gránit-ex Kft,
a Gál-ker Kft.
Vannak még tárgyalások
más beruházásokkal kapcsolatban, de egyel´óre azokról nem adhatok információt.
Azt gondolom, hogy ha
ezek a fejlesztések megvalósulnak Tolmácson a település jöv´óje biztosítva lesz!
Amit az idén tervezünk.
Gondolom többen hallottak
róla, hogy a kormány meghirdette a Magyar Falu Programot. Nyílván miden pályázati kiírást nem tudunk megpályázni, de mindenképpen
szeretnénk indulni a bölcs´ódei pályázaton. Hála Isten-

nek sok a gyermek Tolmácson, így szükségét látjuk
egy mini bölcs´óde kialakításának. Várhatóan kora ´ószszel kiírásra kerül a pályázat!
A már beadott pályázatunk van a Szabadság utca
felújítására. Tervben volt
még az Arany János utca
aszfaltozása illetve, a Füvell´ó utca 5. szám el´ótti áteresz
felújítása, de a pályázat csak
egy fejlesztést enged.
Lehet´óséget látok arra,
hogy ha végleg lezárjuk a
kastély elszámolását, akkor
öner´ób´ól sikerül a felújítás
az el´óbb említett útszakaszokon!
A kastély kerítés teljes
felújítása, és a járda építése
teljesen öner´ób´ól valósult
meg!
Itt szeretném felhívni a
tisztelt olvasó figyelmét,
hogy kastély megszentelése a Szent L´órinc búcsú és
Falunapon lesz 2019. augusztus 11-én, vasárnap.
Részletes rogramot láthatják
a falunapi plakáton, a 12. oldalon.

Kérem a megértésüket,
hogy azon a napon 10:00órától - 12:00-ig, illetve
18:00-órától - 19:30-ig lezárásra kerül a Szent L´órinc út, az iskolától a Szurdok utcáig. Élményautózás program lesz rend´órségi lezárással.
Arra kérem Önöket, hogy
ezen útszakaszon, és az
adott id´óben, a gépjárm´úveikkel az útszélén ne parkoljanak, lehet´óleg az ingatlanuk
belterületét vegyék igénybe!
Kérem továbbá, hogy
kedves vendégeiket, aki
Önökhöz érkeznek lehet´óleg
a lezárt id´ópontok el´ótt, vagy
után érkezzenek!
Tisztelettel kérem a megértésüket!
Esetleg valakinek ezzel
kapcsolatban kérdése merül
fel, keressenek bizalommal,
a következ´ó elérhet´óségeken: Mobil: 06-30-9688858
E-mail: polgarmester@
tolmacs.hu
Vagy személyesen!
Hajnis Ferenc
polgármester

Öner´ób´ól - tolmácsi költségvetésb´ól épült kapu és járda
Befejezéshez közel a kastélyfelújítás
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Önkormányzati hírek
Kerti hulladékot szerdai és
szombati napokon, 8:0016-:00 óráig lehet csak
égetni, más napokon és
id´ópontokban TILOS!
Kérjük, kizárólag kerti
hulladékot égessenek csak
el, minden más anyag elégetése szintén TILOS!
A kerti hulladékokat a célnak megfelel´ó zöldhulladékos
zsákban munkatársaink segítségével a Zöld Híd négyhetente elszállítja komposztálás
céljára, a kerti égetés így nem
feltétlenül
szükségszer´ú!
Zöldhulladékos zsákot a hivatalban lehet beszerezni, 50
Ft-os darabáron!

Házhoz men´ó
lomtalanításról
A lomtalanítás menete
1: Igénylés és id´ópontok
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántar-

tott és szerz´ódött, aktív (a
szolgáltatást nem szüneteltet´ó), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkez´ó ingatlanhasználók nyújthatnak be
a településük szerinti
igényleadási id´ószakban, a
honlapunkon kitöltött és beküldött igénybejelent´ó lap
segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Tolmácson az igénybejelentés július 1 és augusztus 31 között lehetséges. Az igénybejelentések beérkezését követ´óen egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés
pontos dátumáról és várható
id´ópontjáról. Ha az igénybejelent´ón e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható id´ópontját. Figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben ide
kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalani-

tas@zoldhid.hu
címet
a
megbízható e-mail címek közé a levelez´ójében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új
id´ópontot biztosítani!
2: A lomok összekészítése, tárolása
A hatékonyabb elszállítás
és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva,
kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos
lomot, például a bútorokat
szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ett´ól
eltér´ó módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.
A begy´újtés id´ópontjáig a
lomot az ingatlanon belül kell
tárolni. A hulladék bejelentés
nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak min´ósül, és szabálysértési
bírság kiszabásával jár.

3: A lomok elszállítása
Az el´óre egyeztetett id´ópontban (Tolmácson augusztus 1-t´ól szeptember
30 között) gépjárm´úvünk
megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek
(HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a
lomtalanítás elvégzését.
Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha
ez alatt az id´ó alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért
a lomtalanítás meghiúsul, új
id´ópont egyeztetése már
nem lehetséges!
A Vöröskereszt július
22-én, hétf´ón véradást
tart a Közösségi Házban
16:00-18:00 óráig!

Beszámoló az óvodai eseményekr´ól
A téli szünet meghittségéb´ól, családi nyugalom er´ósít´ó szerepével tértünk
vissza az óvodába. A hideg
januári napok ellenére
minden nap sikerült egy
kis id´ód a szabad leveg´ón
töltenünk, hol hóesésben
hol pedig a kicsit fagyos
téli id´óben.
Ebben a hónapban az
Ákom-Bákom színész társulat tartott az óvodásoknak
el´óadást. A bábel´óadás varázsa megragadja a kicsiket
és a nagyobbakat egyaránt.
A mozgalmas el´óadás öszszekapcsolódva a gyermeki
lélek képzel´óerejével alkotott összhangot az el´óadás
során. A gyerekek csodálkozó és ámuldozó arcát öröm
volt néznünk.
A téli hónapok eseményei közzé tartozott a nagycsoportosaink úszás oktatásra járása. Volt ki félve,
volt ki örömmel várta a hetente megtartott órákat. Mindenki vidáman jött vissza az

oviba és egymás után mesélték az élményeiket.
Februárban elkergettük a
telet egy vidám és izgalmas
farsangi bállal. Maskarába
öltözött ovisok mutatták jelmezeiket az iskolásoknak is,
és vidám délel´óttöt tudhattunk magunk mögött. A következ´ó hét egyik délel´óttjén
pedig Zsófi óvó néni jóvoltából az ebéd után fánkot is
ehettünk nagyon jóíz´úen.
A tavaszi id´óben a Csöpp
Bábszínház
el´óadásában
láthattuk a három kismalac
cím´ú mesét. A kicsikkel épp
el´ótte olvastuk, játszottuk el
így nagyon örültek, hogy bábokkal is láthatják.
A tél végi és tavaszi id´ószakban az ovis nagycsoportosok színház bérlettel
utaztak a Váci M´úvel´ódési
Központba több alkalommal. Színes élmény kavalkáddal tértek haza. A jó id´ó
beköszöntésével egyre többet tudtunk menni a szabadba. Igaz, hogy télen is,

ha tehettük kint szaladgáltunk, de a márciusi Csulikporta látogatás volt az els´ó
tavaszi kirándulásunk. Ági
óvó vendégszeretetét élvezhettük mindnyájan. Meg
terített asztal, enni és innivalóval várt minket. A gyerekek önfeledt boldogsággal próbálták ki a horgászást a kis patakban, fára
másztak és örültek a természet közelségének és a
napsütésnek. A húsvéti ünnepek után még egyszer ellátogattunk hozzájuk, akkor
pedig vidáman szavalták a
fiúk a lányok el´ótt a locsolóverseket és keresték együtt
a bokrok mélyén hagyott
nyuszika ajándékait.
A gyermekek és feln´óttek
lázas készül´ódése el´ózte
meg az anyák napját. Készültek az ajándékok az
anyukáknak és a nagymamáknak. A kiscsoportosok
nagyon lelkesen segítettek
benne, de még nekik nagyon
fontos volt a feln´ótt irányítá3

sa, segítsége, hogy igazi
szép meglepetést tudjunk
adni az anyukáknak. Nagyon sok délel´ótt szólt a dalok gyakorlásáról, sokat
mondtuk, ismételtük a verseket. A kicsiknek ez nagyon
várakozással teli élmény
volt, hiszen ´ók még nem vettek részt hasonlón. Meglep´ódve kérdezték, hogy akkor
ezt a verset az anyukák el´ótt
kell elmondani...? Szerintem
jól sikerült m´úsor kerekedett
és igazi szívb´ól jöv´ó ajándék
került átadásra.
A nagyobbak már sok
anyák napját megéltek az
óvoda idejében, ehhez mért
fegyelemmel tanulták a verseiket. Már a téli hónapok
végén elkezdték sz´óni az
anyukák ajándékát. Ragasztottak, díszítettek is és nagyon nagy örömmel várták
az ünnep közeledtét. Közösen vendégváró kókuszgolyót készítettünk az anyukáknak és a nagymamáknak.
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Ebben a nevelési évben
Drégelypalánki Szabadid´ó
Parkba mentünk kirándulni.
A nagy busz különleges élmény volt kicsinek és nagynak egyaránt. A parkban
játszhattak szabadon, szaladgálhattak. Beöltöztek király és királylány ruhába, rajzoltak, népi játékokkal játszottak. Az id´ó kicsit borúsan
indult, de mégis napos déle-
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l´ótt lett bel´óle. A nagyok vetítést láttak a várról, a kicsik
pedig játszhattak a fából készült várral és a lovakkal és
lovagokkal.
Az évzáróra már lelkesen
gyakorlunk, ballagás el´ótt álló nagyok már meglátogatták ezen a héten az iskolát.
Fényképek készültek a tarisznyákba, és készültek az
útravaló pogácsák is a balla-

gásra. Reméljük sok-sok
színes emlékkel, élménnyel
zárják ezt a korszakot és
csodálkozással és boldog
tanulással telnek majd az iskolás napjaik.
Köszönjük a szül´ók áldozatos munkáját az ovisokért,
a sok segítséget, amit nekünk és a gyerekeknek
egyaránt nyújtottak.
Kívánok élményekkel, ki-

kapcsolódással,
varázslatokkal teli nyarat mindenkinek!
Kívánom, hogy az ovisok
apraja-nagyja nagyon sok
boldog és önfeledt percet
töltsön együtt a családjukkal, örüljenek a gyermekkor
minden percének a szüleikkel.
Annusné B. Mónika
óvodapedagógus

2019 az iskolában
Nagyon mozgalmas évet
zártunk június közepén! A
sok-sok tanulás mellett
több versenyen is részt
vettek tanulóink valamint
számos iskolai és iskolán
kívüli rendezvény színesítette a gyermekek mindennapjait.
A 2019-es év nagy hajrával indult, a diákok számot
adtak els´ó féléves tanulmányi munkájukról. A félévi
bizonyítványt február elsején
vitték haza. A februári szül´ói
értekezleten tájékoztattuk a
szül´óket gyermekeik félévi
munkájáról, elért eredményeikr´ól, sikereikr´ól, nehézségeikr´ól és az el´óttük álló
második féléves feladatokról.
Az óvodások szül´ói értekezletén a nagycsoportosok
szüleit Zsófi óvó néni, Zsuzsa néni és Anikó néni tájékoztatta a beiratkozással
kapcsolatos tudnivalókról,

az iskolaérettség kritériumairól és az iskolai élet gyakorlatáról.
Február 15-én a Zrínyi
Ilona matematika versenyen 2 tanuló mérettette
meg magát, melyen szép
eredményt értek el. Megyei
szinten Dudás Levente 3.
osztályos tanuló 7. helyezést, Csóri Eszter 3. osztályos tanuló 28. helyezést ért
el. Gratulálunk nekik a sikeres részvételért!
Nagy várakozás és készül´ódés el´ózte meg a farsangot, melyet február 21én délután tartottunk. A diákok, már hetekkel el´ótte
nagy izgalommal tervezgették, hogy ki mivé változzon
át. Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk a felvonuláson, a teljesség igénye nélkül volt Abby jeti lány, Mini
egér, macskák, Pókember,
Kleopátra, Indiana Jones,
Pán Péter, pom-pom lány,

Tavasz tündér, bokszoló,
ninja, tigris, katona. A maskarák bemutatása és egy kis
táncos mulatozás után játékos feladatok tették emlékezetessé a délutánt. A játékok
közti pihen´óben a szül´ók,
nagyszül´ók ízletes fánkokkal, süteményekkel és üdít´ókkel lepték meg a tanulókat, melyet ezúton is köszönünk nekik. Ági nénivel a Közösségi Házban egy rendkívüli matematika óra keretében fánksütésben az 1. és 2.
osztály is jeleskedett.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeit a Közösségi
Házban idéztük fel március
14-én. A megemlékezésen
az iskola szinte minden tanulója ünnepélyes versmondással tisztelgett a szabadságharc h´ósei el´ótt.
A gyermekek nagy örömére megkezd´ódött az
úszásoktatás is, a bánki Tó
4

Wellness Hotelben Gábor
bácsi vezetésével. Iskolánk
18 tanulója járt úszni, akik a
kezdeti nehézségek után
napról-napra, hétr´ól-hétre
egyre ügyesebbek, magabiztosabbak lettek a vízben.
Március 28-án szépíró
versenyen vettek részt tanulóink: Tóth Liza 1.o., Saliga Sára 2.o., Dudás Levente
3.o. Bálint Dorina 4.o., a
Rétsági Általános Iskolában,
ahol több településr´ól is érkeztek diákok. Tóth Liza 1.o.
tanuló 3. helyezést ért el, Bálint Dorina 4.o. tanuló pedig
2. lett. Gratulálunk nekik az
eredményes részvételért!
Az április szintén színes,
mozgalmas hónap volt az iskola mindennapjaiban. A Tudásbajnokság levelez´ó verseny résztvev´ói közül hárman képviselték iskolánkat a
megyei dönt´óben. A harmadik osztályos matematika
versenyen Dudás Levente
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11., Csóri Eszter 29. és Bencsis Bíborka 30. helyezést
értek el. Gratulálunk nekik!
A verseny fáradalmait
szinte ki sem tudták pihenni
tanulóink, hiszem a mindennapi tanulás mellett a jótékonysági est m´úsorára is
készültek Anikó nénivel. Április 12-én a Mézga családot
mutatták be, mely nagyon
szórakoztató volt, s a közönség nagy tapssal fejezte ki
tetszését. A gyerekek szállításában az önkormányzattól
és szül´ókt´ól kaptunk segítséget, köszönet érte!
Egy szép tavaszi délután
ellátogattunk Balassagyarmatra a Mikszáth Kálmán
M´úvel´ódési Központba egy
rendkívül érdekes interaktív
fizikai kiállításra, amit Jakus Szilvinek köszönhetünk és el is kísért minket. Itt
a gyerekek rengeteg érdekességet láttak és tapasztaltak meg, hiszen ezeket az
eszközöket ki is próbálhatták pl. légágyú, villámokat
szóró gömb, végtelenített tükör stb.
Egy nem mindennapi
rajzóra is gazdagította gyermekeink életét, amit szintén
Jakus Szilvinek köszönhetnek. Vámos Robi látogatott
el hozzánk és egy délel´ótt
keretében, aki sok szép pozitív gondolattal és rajzos sikerélménnyel gazdagította
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diákjainkat, illetve számos
kártyatrükkel varázsolta el
´óket.
Tavaszi szünet el´ótt Húsvétváró programmal kedveskedtünk
tanulóinknak.
Anikó néni érdekes sorversennyel gondoskodott a
gyermekek kikapcsolódásáról, ebéd után pedig tojáskeresést rendeztünk az iskola
udvarán, a délutáni órákban
játékos feladatokat oldottak
meg a gyerk´ócök.
Az Önkormányzatnak köszönhet´óen a tanév második
felében nagy örömünkre elkészült a fiú vizesblokk felújítása, amit a fiúk már birtokba is vettek. Reméljük a
következ´ó tanévre a lányok
része is elkészül, ´ók is várják
a szép mosdót.
Április 24-én a magyar
népviselet napját tartottuk.
Ezen a napon több diák is
népviseletben jött iskolába.
Délután Hajnis Ferenc polgármester úr, kedves felesége és édesanyja jöttek el
hozzánk bemutatni az itt jellegzetes magyar népviseletet. El´óadásuk nagyon érdekes és látványos volt, díszes
öltözékük mellett sok régi ruhadarabot elhoztak bemutatni. Köszönjük a színvonalas el´óadást!
Ebben a félévben is gazdagították bábel´óadások a
szürke hétköznapokat, vala-

mint Anikó nénivel a Váci
Dunakanyar
Színházba
többször is ellátogattak tanulóink ahol legutóbb a Kutyánszky Kázmér cím´ú el´óadás járult hozzá kulturális
m´úveltségük emeléséhez.
Lehet´óségünk nyílt Jakus
Szilvi szervezésének köszönhet´óen egy ragadozó
madarakról szóló el´óadás
meghallgatására és ezzel
egybekötött madárröptetés
megtekintésére is, melyet
Kisteleki Gergely tartott. Tanulóink tudása rengeteg érdekességgel b´óvült a madarak témakörében.
Tanulással, tanulmányi
versenyekkel párhuzamosan sportversenyek is zajlanak, melyeken szintén
eredményesen képviselik iskolánkat tanulóink. Dudás
Levente 3.o. és Keglovits Milán 4.o. tanulók csoportban
dobogósok lettek több versenyen is, és egyéniben is
sikereket értek el. Kiváló
sportolóink még: Dudás Benedek 1.o. és Kiszely Lilla
4.o. tanulók.
Iskolánkba új tanuló érkezett, aki második osztályos, így az iskola létszáma
jelenleg 23 f´ó. Az új els´ósök
beiratkozása is megtörtént,
jöv´óre 8 els´ós kisdiák kezdi
meg itt tanulmányait. Fogadó órákat is tartottunk, ahol a
szül´ókkel megbeszéltük a
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gyermeküket ér´ó sikereket,
kudarcokat, nehézségeket,
közösen próbáljuk segíteni a
gyermekek személyiségfejl´ódését, tanulmányi el´ómenetelét.
Az óvodásokkal közösen
elbúcsúztattuk a nyugdíjba
vonuló Bubori Istvánt, aki
lelkiismeretes munkájával
sokszor segített az iskola
diákjainak, tanulóinak, mindig számíthattunk rá. Ezúton
is gratulálunk neki, és kívánunk hosszú, boldog, gondtalan nyugdíjas éveket!
Sok szeretettel köszöntöttük az édesanyákat és
nagymamákat is a Közösségi Házban május 7-én. A
gyerekek versekkel, dalokkal, virággal, saját készítés´ú
ajándékokkal
köszönték
meg az édesanyák, nagymamák önfeláldozó, fáradhatatlan szeretetét, gondoskodását.
Május közepén az óvodások Zsófi nénivel egy magyar órát látogattak meg az
1.és 2. osztályban.
A 3. és 4. osztályosok
egy májusi délután Bánkra
ruccantak ki, ahol a pizzasütés rejtelmeivel, a kemence
m´úködésével ismerkedhettek meg az érdekl´ód´ó tanulók. A nap folyamán a gyermekek örömére Éva néni is
vendégünk volt. A kis kukták
közrem´úködésével nyolc finom pizza sült a kemencében. Visszafelé szül´ók segítségével jöttünk, melyet nagyon köszönünk. Ez alatt az
1. és 2. osztály tanulmányi
sétán vett részt Anikó nénivel a pincesoron.
Hétvégén a rétsági gyermeknapon aszfalt-rajzversenyen Bencsis Bíborka 3.o.
tanuló 3. helyezést ért el.
Gratulálunk!
Az iskolai gyermeknap
május 24-én Rétságon volt,
melyen minden gyermek
részt vett. A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
rengeteg színes élménnyel
térhettek haza!
Az idei osztálykirándulás
Balassagyarmaton volt, ahol
a
Természettudományos
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Központot látogattuk meg és
különféle érdekes, interaktív
el´óadásokat láthattak a gyerekek. Megtudhatták például azt is, hogy hogyan keletkeztek a hegyek, hegységek, milyen a VR szemüveg, és egy vadkamera felvételein keresztül megleshették, hogy milyen az éjszakai élet az erd´ón. A Tudományos Központ után ellátogattunk a moziba, ahol
a gyerekek pizzázhattak,

és a pizza után megnézhettek egy mesefilmet. Mivel a
mozi után b´óven volt még
id´ó a busz indulásáig, egy
kis fagyizás és a Jánossy
Képtár megtekintése is belefért még az id´óbe.
Köszönjük a kirándulás
megszervezését Jakus Szilvinek!
A kirándulásról hazaérve
részt vettünk a Trianoni
megemlékezésen, melyet a
parkban lév´ó emléktáblánál

tartottak. Közösen elénekeltük a Himnuszt és a Székely
Himnuszt, majd Hajnis Ferenc beszélgettet a gyerekekkel arról, hogy mir´ól is
szól ez a megemlékezés.
A gyermekek mögött álló
igazán mozgalmas évben
ezek a színes programok kikapcsolódást,
feltölt´ódést
biztosítottak a tanulóknak a
sok megmérettetéshez, f´óként az év végén, hiszen
számot kellett adniuk tudá-

sukról. Így minden kisdiákunk június 14-én elégedett
mosollyal vehette át bizonyítványát! A szül´ók igazán
büszkék lehetnek, hiszen
sok szép bizonyítvány született!
Kellemes, pihenésben,
élményekben gazdag nyarat
kívánunk minden gyermeknek és minden olvasónak!
Üdvözlettel: A tanító nénik nevében:
Biszku Rita

Közösségi Ház hírei
Miel´ótt hozzáfogtam a cikk
megírásához, azon gondolkodtam, hogy vajon mir´ól,
milyen eseményekr´ól tudok
majd beszámolni, és hirtelen
alig jutott valami az eszembe. Meg is állapítottam, hogy
ez az írás most valószín´úleg
kicsit kurta lesz. Aztán elkezdtem visszalapozni a
naptáramban, és egyre csak
gy´últ a listám, hogy mir´ól is
szeretnék mesélni a kedves
olvasónak. Végül ott tartok,
hogy csak a legfontosabbakat hagytam meg - az sem
kevés - mert ennyi mindenr´ól
képtelenség írni. A helyzet
az, hogy meglehet´ósen termékeny els´ó féléven van túl
a Közi.
Csak egy gyors felsorolás, miel´ótt b´óvebben írnék
róluk egy pár szót: az év legelején, immáron negyedszer
csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezés´ú országos programhoz, röviddel utána pedig megren-

deztük hagyományteremt´ó
Farsangi felvonulásunkat
táncházzal, bállal. Ezeket
gyors egymásutánban követték a további események,
úgy, mint az Egy nap népviseletben, a Te szedd! akció,
egy jó kis túra Jásztelekpusztára, volt Piknik a
parkban, ünnepi megemlékezések, társadal-mi munkák, Jótékonysági zsibvásár és újraélesztettük BabaMama Klubunkat is. Ezek
mellett persze heti programjaink is továbbra is m´úködtek, m´úködnek.
Megpróbálom id´órendben, sorban bemutatni az elmúlt id´ószak eseményeit: az
év els´ó nagyobb eseménye
a Kultúrházak éjjel-nappal
volt. Jellemz´óen ez egy
egész hétvégét felölel´ó rendezvény, így két napon keresztül vártuk vendégeinket
különféle
programokkal.
Szombat kora délután Kovács Laci extrém sportoló él-

ménybeszámolójával kezdtünk, majd egy kis éjszakai
túrával folytattuk. Nem mentünk messzire, a falut jártuk
körbe, a cél pedig a Fels´ó
Kocsma volt, ahol ajándék
tombola szelvény várta a túrát teljesít´óket. A tombolával
a farsangi bálban lehetett
szerencsét próbálni. Vasárnapi nap a bels´ó elmerülésé
volt, egy el´óadást hallgathattunk meg az Access Barsról,
majd egy testet-lelket simogató hangmasszázson tölt´ódhettünk.
Következ´ó nagyobb eseményünk a Farsangi felvonulás, táncház és Bál volt.
Minden rendezvény a szervezésen kívül nagyon sok izgalommal is jár. A szervez´ó
aggódik mindenen, de a legjobban azon, hogy eljönneke az emberek arra, amit kitalált és megpróbál megvalósítani. És én tényleg hálás lehetek és vagyok is azért,
hogy ebben a közösségben
6

élhetek, mert minden rendezvényünk egyre népszer´úbb és egyre látogatottabbak! A farsang jellegét tekintve nagyon hasonló a szürethez, lehet, hogy ez az oka
annak, hogy immár másodszor is szép számban voltunk jelen, vagy csak önmagában is megállja a helyét,
nem tudom, minden esetre a
hangulat felemel´ó volt. A felvonulás során több háznál is
vártak ránk, hogy megvendégeljenek, útravalókkal ellássanak. Ági óvó és csapata
mókás népi rigmusokkal, kerepl´ókkel keltette fel magára a
figyelmet, csalogatta a kíváncsiskodókat. A felvonulás
végén a Közi el´ótt elégettük
a tél temetését jelképez´ó
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kiszebábot, majd aki táncos
kedvében volt, csatlakozhatott a táncházhoz. A Nyugdíjas Klubnak és néhány kedves családnak köszönhet´óen fánkot is ehettünk kipukkadásig, no meg persze az
út során szerzett ajándék
szalonnákat, kolbászokat is
bekebeleztük! Az estet a jelmezversenyes farsangi bál
zárta, a Fels´ó Kocsma rendezésében.
A Farsangi el´ókészületekhez hozzá tartozott még
két esemény, az egyik a kerepl´ókészítés a másik pedig
a maszkkészítés volt. A Közi
régi dolgozója, Orsi visszatért hozzánk egy délutánra,
és az ´ó segítségével gipszb´ól mindenkinek saját arcára
szabott álarcokat készíthettünk - és persze nem csak a
gyerekek, mi, feln´óttek is belemerültünk a maszkkészítés rejtelmeibe. A kerepl´ók
elkészítésében Csóri Miklós
segédkezett, melyhez 3D
nyomtatóval készített alkatrészeket is felhasználhattak
a gyerekek és gyereklelk´ú
feln´óttek. Az eredmény pedig határozottan hangosra
sikerült!

Te szedd
Tolmács idén el´óször csatlakozott ahhoz az országos
szint´ú kezdeményezéshez,
a Te szedd! akcióhoz, ami

Tolmácsi Kisbíró
arról szól, hogy egy településen, vagy adott esetben település részen él´ó önkéntesek
megtisztítják a környezetüket az illegálisan kihelyezett
hulladékoktól, mindennem´ú
eldobált szemétt´ól. A szervez´ók egy el´ózetesen leadott
nagyjábóli becsléshez mérten
szemeteszsákokat,
keszty´úket biztosítanak az
akcióban
résztvev´óknek.
Több mint 100 zsákot töltöttünk meg, plusz összeszedtük azokat is, ami nem rakható a zsákokba. Próbáltunk
minél nagyobb területet bejárni és kitakarítani, hatalmas adagot sikerült is öszszeszedni, de sajnos még
közel sem végeztünk ezen
az egy napon. A mennyiségre nem is tudom, hogy mit
mondjak, egész egyszer´úen
félelmetes volt. És végtelenül elkeserít´ó. Ez a nap egyszerre volt lélekemel´ó és léleköl´ó is. Tényleg végtelenül
elszomorító, hogy emberek
mire képesek, és mennyire
nem gondolkodnak azon,
hogy mit tesznek, amikor
szemetet dobnak ki az út
szélére, az erd´óbe. És lélekemel´ó volt, mert bár nem voltunk sokan, mégis hatékonyak voltunk, és ami a legszebb volt az egészben, az
az volt, hogy ez a pár ember
mennyire össze tudott fogni,
mennyire egységként tudott
m´úködni. Óvodás gyerekek-

t´ól a szép korúakig minden
korosztályból jelen voltunk
és együtt dolgoztunk azért,
hogy megóvjuk a környezetet
és ne kelljen mások mocskával körülvéve élnünk.
A csapat természetesen
nem maradt éhesen a munka végével, az Önkormányzat jóvoltából és a Nyugdíjas
Klub és önkéntesek segítségével zsíros kenyerek és sütemények vártak ránk. Köszönjük ez úton is a finom
falatokat

Tolmácson az élet, majd tanultunk egy népdalt, és közben a kislányok haját varcsokba fogta Andrea néni.
Feltétlen meg kell, említsem május elsejei túránkat
Jásztelek pusztára, nagyon
jó hangulatú és nagyon népszer´ú programunk volt.
Gyerekek, fiatalok, nyugdíjasok tartottak velünk, a közel
12 km-es kiránduláson. Szavak helyett beszéljenek
most a képek:

Egy nap
népvisleteben
Voltunk Egy nap népviseltben is, mellyel szintén egy
országos kezdeményezéshez csatlakoztunk április 24én. A felhívás lényege, hogy
ezen a napon, aki csak tud,
öltsön magára népviseletet,
és ha teheti, menjen így dolgozni, iskolába, boltba...
Ezen felbuzdulva nemcsak,
hogy népviseletben dolgoztunk, de Harmatos Julis nénivel, Hajnis Andreával, Hajnis Ferenccel meglátogattuk
az iskolásokat és bemutattuk nekik a helyi jellemz´ó viseleteket. Bemutattuk a csepát, a beliner kend´ót, a b´ógatyát, a régen viselt lábbeliket, a szoknyákat, pruszlikokat, kend´óket. Julis néni mesélt arról is, hogy az ´ó gyerekkorában milyen volt itt

Felhívás
Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítványunk
egész évben támogatja kulturális rendezvényeinket, gyermekeinket, sportolóinkat. Tegyünk mi is munkájukért!
Alapítványunk munkáját
Ön is tudja segíteni! Ha kicsi
összeggel is, de hozzá tud
járulni, hogy támogassa rajtuk keresztül akár programjainkat, akár gyermekeinket,
sportolóinkat, ezt csekk befizetésével vagy akár utalással is megteheti!
Csekket a Közösségi Házban és az Önkormányzatnál
is kérhet! Utalni a 1174103120024279 számú számlaszámra tud! Köszönjük!
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Zöld sorok - M´úanyagmentes július
Folyamatosan mérgezzük
saját otthonunkat és Földünket, pedig belül mind
tudjuk, nincs másik bolygó. Tervezhetünk expedíciókat a Marsra és kereshetünk élhet´ó bolygókat,
de egyik sem lesz annyira
az otthonunk, mint a Föld.
8 éve indult ki Ausztráliából a m´úanyagmentes július,
ami már több mint 170 országban terjedt el. Ez a reformáló kezdeményezés eljutott hazánkba is, melynek
célja, hogy próbáljunk meg
kevesebb egyszer használatos m´úanyagot használni. A
legfrissebb becslések szerint globálisan 300 millió
tonna m´úanyagot használunk és dobunk ki, amib´ól
Európa szemete körülbelül
60 millió és ennek felét csupán egyszer, néhány percig
használták. A tengerekben
már legalább 150 tonna
m´úanyag van, és ez a szám
évente nagyjából 10 millióval n´ó.
Ezt a szennyezettséget
még le tudjuk csökkenteni,
csak nemet kell mondanunk
az egyszer használatos és
csak több száz év alatt lebomló ev´óeszközökre, tányérokra, poharakra, szívószálakra, szatyrokra. Nem
lenne nehéz, csak meg kellene szoknunk, hogy amikor
vásárolni megyünk, viszünk
táskát és edényeket a megvásárolt termékeknek. Ezzel
egyébként még spórolha-

tunk is, mert a legtöbb bevásárlóközpontban pénzbe kerül a tasak.
Egy másik probléma a
ballagásokon és egyéb rendezvényeken
elengedett
léggömbök. Amikor a lufik
körülbelül 8.5 km magasra
érnek, a légköri nyomás és
h´ómérséklet csökkenése miatt bekövetkezik az úgynevezett ridegtörés, melynek
során a lufik apró darabokra
törnek szét és visszaesnek a
talajra. Ezeket az apró darabokat a vízparti madarak,
tekn´ósök és más állatok
megeszik, viszont nem tudják megemészteni. Ezek a
lenyelt darabok eltömíthetik
az emészt´órendszerüket, de
mivel nem tudják ´óket megemészteni, segítség nélkül
éhen is halhatnak. Arról,
hogy mennyi id´ó alatt bomlik
le a latex, az alkotóanyag,
még napjainkban sincs megbízható adat. Néhány szervezet már fákat ültet a rendezvényein, ezzel is óvják a
bolygót és közben sokkal
maradandóbbat
alkotnak,
mint a lufikkal. De erre településünkön is volt példa, Ági
és Magdi óvó idejében az
óvodás ballagásokon a gyerekek fát ültettek. Ezeket a
fákat megtalálhatjuk ma is
az óvoda udvarán és a Kálvária domb lábánál.
Ez a sok szemét és
egyéb kár, amit felel´ótlenségünkkel és tudatlanságunkkal okozunk mi, mindannyi-

an vezet a globális felmelegedéshez, amire példának
vehetjük kis falunkat is.
Merthogy minket is közvetlenül érint mindez és nem csak
annyiban hogy egyre széls´óségesebb az id´ójárás. Régen szinte minden második
háznál termesztettek málnát. De mi van ma? A nyolcvanas években 7000 hektáron évi 40-60 ezer tonna
málna termett, ma 100 hektárnyi területen 600-800 tonna terem. A durva visszaesés egyik oka, hogy az elmúlt évtizedben olyan szinten megváltozott az ország
klímája, hogy az már nem
kedvez sok bogyós gyümölcsnek, köztük a málnának sem. De ha összefognánk, a klímaváltozás hatásait még meg lehetne állítani
és csökkenteni is.
Ha bárki érdekl´ódését
felkeltette a cikk, akkor annak figyelmébe ajánlanám a

Netflix új, a Mi Bolygónk
(Our Planet) cím´ú sorozatát.
A 8 részes sorozat bemutatja Sir David Attenborough
narrálásával a klímaváltozás
kegyetlenségét a világ nagy
tájain, amit az állatok szenvednek el. A sorozat rendkívül felnyitja az ember szemét, de a lelkét is teljesen
kifacsarja.
Balog Jázmin

Fiókáját cigarettacsikkel etet´ó madár
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Jótékonysági Zsibvásár
Az év egyik nagyrendezvénye a Jótékonysági Zsibvásár, melyet 6. alkalommal
rendeztünk meg, idén sem
hiába! A zsibvásár célja, hogy
használt cikkeket cserélünk
pénzadományra, mellyel az
óvodásokat és iskolásokat
támogatjuk a tanév közben.
Ebb´ól a pénzb´ól kirándulásokat, új játékokat, színházlátogatásokat és egyéb extrának számító dolgokat finanszírozunk. A vásár mellett színes programokkal is
várjuk a hozzánk ellátogatókat. Idén a program apropóját három téma is adta: tisztelegtünk a H´ósöknek a Magyar H´ósök Napja alkalmából, kedveskedtünk a gyerekeknek gyermeknap alkalmából és összehoztuk jótékonysági zsibvásárunkat a
gyerekek örömére. Így alakult ki a nap tematikája is, a
H´ósök el´ótti tisztelet volt a f´ó
vezérfonal. Igyekeztünk h´ósies szakmákat képviseltetni, rajtuk keresztül példát
mutatni a gyerekeknek. Je-

len voltak a katasztrófavédelemt´ól, rend´órségt´ól, büntetés végrehajtástól, különleges ment´ószolgálattól, hagyomány´órz´ó katonai csoporttól. A 16-os Honvéd Hagyomány´órz´ó Csoport és a
Tomay Cecile Irodalmi és
Történelmi Társaság tagjaival és gyermekeinkkel közösen megkoszorúztuk H´ósi
emlékm´úvünket.
Igazán
szép és megható volt a megemlékezés. A koszorúzás
végén tisztelgés képen Anikó tanító néni felolvasta a
háborúban elesett katonák
nevét az emlékm´úr´ól. Nagyon szép záró pillanata
volt.
A koszorúzás után kezdetét vette a vásár és a felh´ótlen szórakozás! A gyerekek megnézhették a Paramisi Társulat mese el´óadását,
majd utána egy kis táncházat is tartottak nekünk, hogy
még vidámabbak lehessünk!
Közben a rend´órség, katasztrófavédelem, büntetésvégrehajtás kollégáival lehe-

tett beszélgetni, a járm´úveket megnézni, kipróbálni. A
rabomobil volt talán a legizgalmasabb, volt, aki azt is
kipróbálhatta, milyen benne
bezárva lenni! Az Ipoly-völgyi Különleges Ment´ószolgálat is tartott egy látványos
bemutatót arról, hogyan
mentek magas helyekr´ól kötél segítségével. Csóri Miklósnak és a Geolink 3D Kftnek köszönhet´óen lehet´óségünk volt megismerkedni a
drónokkal is! Dobson Zsófiával pedig gyönyör´ú papírsárkányokat lehet mindeközben
készíteni.
Természetesen
idén sem maradhatott el a
babgulyás, amit ezúton is
hálás szívvel köszönünk a
két szakácsnak, Ferikné
Dinkó Reninek és Klokocs
Reninek! A napot egy koncerttel zártuk.
És persze idén sem jöhetett volna létre ez a rendezvény a támogatók, szül´ók,
pedagógusok, az önkormányzat, az alapítvány és a
Polgármester úr nélkül! Há-
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lásan köszönöm, köszönjük
önzetlenségüket, összefogásukat!
Támogatóink voltak: Tolmács Község Önkormányzata, Tolmácsért Alapítvány,
Szabó Beatrix és Drajkó
Endre, Két jólelk´ú család,
Erd´ókémia, HelloKitti Turi,
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, az óvoda és iskola pedagógusai, dolgozói, és azok a
szül´ók, önkéntesek akik bármilyen formában hozzájárultak a zsibvásárhoz

Tolmácsi Kisbíró

2019. július

Színezd ki! A jól sikerülteket hozd be a Közösségi Házba! Rendezünk bel´óle egy mini kiállítást
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2019. július

Tolmácsi Kisbíró

Falunapi
programajánló
Az év egyik legfontosabb dátuma: 08.11. vasárnap Szent L´órinc napi búcsú és Falunap
Idén új helyszínen várjuk kedves vendégeinket, a felújított kastélyunk parkjában rendezzük meg az év legjobban várt napját, a
falu legnagyobb ünnepét!
Programok:
10:00 órától 12:00 óráig Túri Tomi Rallye bajnokkal élményautózás a faluban - részletek, útvonal hamarosan! Útlezárásokra
kell számítani!
14:00 Ünnepi szabadtéri szentmise és kastély szentelés, Böjte Csaba Ferences
rendi szerzetes részvételével. A szentmisén közrem´úködik a rimóci Rezes Banda és a tolmácsi Egyházi Énekkar, gyermekeink közrem´úködésével
A szentmise után a programok egymás után
következnek:
Tolmácsi Iskola Színtájszósai el´óadása
Palóc Néptáncegyüttes m´úsora
Kerepl´ó Családi Színház mese el´óadása,
Lúdas Matyi
Szeredy Krisztina m´úsora
Vaszi Levente és Zenekara
Vacsora
Élményautózás II. etap
Vaga Banda gólyalábasok NEM CSAK
gyerekeknek! :)
20:00 Csík Zenekar koncertje
22:00 T´úzijáték

´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 Közös-

ségi Házba. A képet digitalizáljuk és
visszaadjuk. Így gazdagíthatjuk közös értékeink tárát. Azokból az emlékekb´ól, amelyek falunkra jellemz´óek, és a szerepl´ók hozzájárulnak újságunk címoldalára is válogatunk.

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

Mindeközben: Kézm´úves kirakodóvásár, Izolda népi játékai, kosárkörhinta, kézm´úves foglalkozás, gyerekeknek még több játék, feln´ótteknek egész napos kellemes lazulás...
Nem halunk szomjan ezen alkalommal
sem, mert velünk lesz a Fels´ó Kocsma, és
éhezni sem fogunk, mert lesz street food és
kürt´óskalács ;)
Mi már nagyon várjuk ;)
Az rendezvény teljes ideje alatt gy´újtést szervezünk Böjte Csaba atya “gyermekeinek”!

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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