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Ünnep köszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Ilyenkor, advent idején
sorra gyújtjuk a gyertyákat
az adventi koszorún a hit, a
remény, a szeretet, az öröm
lángjait. A meghitt napokra
készül´ó várakozás közepette nem kerülhetjük el, hogy
visszatekintsünk a rövidesen
végéhez ér´ó esztend´óre.
Ha azt mondom, hogy kivételes, különleges évet tudhatunk magunk mögött, nem
is fogalmaztam pontosan.
Szép reményekkel indultunk
a 2019 szilveszteri koccintáskor, az egyéni fogadalmakkal és a közösség érdekében vállalt munka sikerének vágyával. Azonban egy
nem várt mikroorganizmus
feje tetejére fordította a világot. A vírus miatt kénytelenek voltunk átértelmezni tennivalóink prioritásait, és
megtenni a szükséges védekezéseket, amit a központi
jogszabályok is el´óírtak számunkra. Tolmácson - nyugodtan mondhatom - a lehet´óségekhez képest eredményesen védekeztünk. Itt köszönöm meg minden helyben lakónak, akik a szabá-

Emlékeink

lyokat betartva élték mindennapjaikat, és a kényelmetlenségek ellenére vigyáztak
magukra és embertársaikra.
Nyáron már volt reményünk,
hogy újra tarthatunk rendezvényeket, megszervezhetjük
ünnepeinket, de újra és nagyobb er´óvel támadott a koronavírus. Így aztán sok-sok
programot kénytelenek voltunk elhalasztani, pedig az
el´óz´ó évek sikerei alapján
egyre több színvonalas helyszín áll rendelkezésünkre
különleges események tartására. (Gondolok a felújított
kastély környezetére, vagy a
borház bels´ó tereire.)
A várakozás id´ószaka azzal a reménnyel tölt el mindannyiunkat, hogy miel´óbb
visszazökkenhetünk a megszokott életünkbe.
A képvisel´ó-testület nevében az el´óttünk álló ünnepekhez kívánok mindenkinek áldásos, békés,
szent ünnepet családja körében, és a következ´ó évre
sok sikert hozó új esztend´ót.
Hajnis Ferenc
polgármester
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karácsonyra
Tájékoztatók, felhívások
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1

2020. december

Tolmácsi Kisbíró

Beszédes számok 2020
Idén egy nagyon furcsa
évre tekinthetünk vissza,
sok kompromisszummal,
elfogadással, elviseléssel.
Nem mindig volt könny´ú.
Nem tudom, hogy milyen
év áll el´óttünk, de szeretném hinni, hogy rendez´ódik minden és kilábalunk
az idei évb´ól, egészségesen! Szeretném hinni,
hogy mindent ott tudunk
folytatni, ahol abbahagytunk! Szeretném hinni,
hogy ebb´ól a helyzetb´ól
sokat tanultunk és a világ
jobb hely lesz, mint el´ótte!
Nehéz volt ez az év a
családoknak, vállalkozásoknak, egészségügyi dolgozóknak, a közm´úvel´ódésnek, és a közigazgatásnak.
Az önkormányzat idén jelent´ós összegekt´ól esett el az
adóbevételek csökkenése
miatt. Például az eddig a beszedett gépjármadó 60%-át
kellett a központi költségvetésbe befizetni, a 40% maradt az önkormányzat kaszszájában, amit a vészhely-

zet miatt az idén teljes egészében elvettek. A 40% éves
szinten kb. 2.000.000 Ft,
2020. évben, ez a kiesett bevételünk. Ezzel a bevétellel
már a jöv´óben sem számolhatunk, a NAV lesz jogosult
a gépjármadót beszedni és a
központi költségvetés bevétele lesz teljes egészében. A
helyi ipar´úzési adó bevételünket nagyban befolyásolja,
hogy a cégeknek mennyi a
nettó árbevételük. Ha a
vészhelyzet miatt kevesebb
bevételre tesznek szert, kevesebb az adófizetési kötelezettségük is, így sajnos az
önkormányzatnak ez is bevétel kiesést fog okozni.
Összegszer´úen, hogy milyen
kieséssel számolhatunk, csak
a 2020. évre vonatkozó adóbevallás benyújtása után fogunk szembesülni.
Ennek tükrében kell tervezni a jöv´ót és élni a jelent.
Sajnos meg kell húzni a nadrágszíjat amennyire csak lehet, mert nem tudhatjuk, hogy
milyen kihívás várhat még

ránk. A feladatok sorát tudjuk, és amit csak lehet el is
végzünk! Az iskola-óvoda tet´ószerkezetét például rendbe kell tennünk, ez nagy feladat lesz, nagy költségekkel,
és ez nem várhat! Bárhogy is
lesz, igyekszünk helyt állni!
A kormány általi intézkedésekben az ünnepekre való
tekintettel enyhítés várható,
kérjük, hogy ezzel kapcsolatban csak hiteles, kormány által közzétett információkra
hagyatkozzanak! Mint ahogy
addig is tilalom alá került minden rendezvény megszervezése, megtartása, a gyülekezés minden formája, úgy ezek
továbbra is érvényben vannak. Jelenleg sem tarthatunk
rendezvényeket, megtartásuk tilos! Kérjük, ezt továbbra
is vegyék figyelembe! Szomorú, hogy így van, de ez ellen
tenni nem tudunk, a jogszer´úség a legfontosabb a feladatok ellátásában!
Idei programokban sajnos nem b´óvelkedhettünk,
de amit lehetett, abból kihoz-

tuk a legjobbat! Az idei Szent
Mihály napi vásár és a szüret
a lehet´óségekhez képest
fantasztikusan sikerült! Mind
a felvonulás, mind az utcabál! Öröm volt látni, hogy milyen remekül tudunk együtt
mulatni, ha er´ót szeretnék
meríteni, elég csak erre a
napra gondolnom! Ugyanilyen hangulatban szeretnénk folytatni a munkát, amit
csak lehetséges! Már nagyon hiányoznak nekünk!
Kívánom mindenkinek,
hogy a karácsonyra lelkiekben fel tudjanak készülni,
hogy azokkal tölthessék az
ünnepet, akikkel azt a legjobban szeretnék! Kívánom,
hogy ez az id´ószak békés
legyen! Az együtt töltött id´ó
mindennél fontosabb! Jöv´ó
esztend´óre els´ósorban mindenkinek jó egészséget kívánok! Kívánom, hogy mindenkinek legyen hol dolgozni, hogy úgy élhessen, ahogyan szeretne! Boldogságot
és békességet hozzon az
újesztend´ó!

Képek a Szent Mihály napi rendezvényröl
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Szüreti 2020
Október 3-án, ragyogó
napsütésben került megrendezésre az idei szüreti
mulatság. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel idén a már hagyománnyá vált bál, sajnos elmaradt. A falu aprajanagyja részt vett ezen a
szép délutánon.
Volt, aki gyalogosan, volt
aki lóháton vagy traktoron
vonult végig a falu ünnepi
díszbe öltöztetett utcáin. A
megállókban volt minden, mi
szem-szájnak ingere.
A felvonulás után a Kovács Géza téren folytatódott
a mulatozás. Volt mustkóstolás, gyermek koncert, tánc,
finom vacsora és tombola. A
talpalávalót Csabuda Peti
húzta.
Azt hiszem a legkisebbt´ól
a legnagyobbig, Mindenki jól
érezte magát.
A rendezvényen befolyt
összeggel idén is a Tolmácsi
Óvodát, Iskolát támogattuk.
Ezúton szeretném megköszönni magam és a szül´ók
nevében az adományozóknak, támogatóinknak és legf´óképpen Tolmács Község
Önkormányzatának, hogy ez
a rendezvény létrejöhetett!
Továbbá,szeretnék
köszönetet mondani: Jakus Szilvinek, Dobson Zsófiának,
Hemz´ó Istvánnak és feleségének, akik az étel el´ókészítésénél segítettek, Sinka Sán-

dornak, Dudás Gergelynek,
Drajkó Endrének, a Fels´ó
Kocsmának, Miklósi Lacinak
(Pilóta), Fejes Balázsnak,
Vavra Zoltánnak és családjának, Pálfalvy Fruzsinának és
családjának, Végh Zoltánnak
és családjának. Fekécs Gábornak, a traktorosoknak, a
lovasoknak, a házuk elejét díszít´óknek, a kínálóknak, a
Nyugdíjas Klubbnak, a szül´óknek, akik finomakat sütöttek. A sütemények elkészítéséhez a lisztet a Tolmács Karitász biztosította! Hálásan köszönjük! Köszönjük továbbá
azoknak is, akik a must alapanyagát biztosították és MINDENKINEK, aki bármivel hozzájárult a nap sikeréhez!

Támogatóink: a Nógrádi
Erd´ókémia Kft, az Urbán
&Urbán Kft, Jardek Szabina, a Sípos Festékház,
Szabó Virág és Ajándék,
H&M Virágterasz, Flamingó
Cukrászda, Lomen Áruház,
Grenács Ágnes, F´út´óház
Sörház, Csendes Réka,
Kékesi Szabrina, Berecz
Hajni, HK Turi, Méreg Erika, Csonka Renáta, Szeteiné Timi, Ujlaczki család,
András Mónika, a Börzsöny
Mozaik Áruház, Zulu pizzéria, Mészi Flamó, a Mi szörpünk, Schmidt Szilárd,,
Gálker, Vámos Robi, Csejk
Edina, Gálné Lampert Georgina, Csukás Nikolett,
Boros-Zemeny
Húsbolt,
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Hajnis Nóra, Lázár Judit, Ági
Óvó és a Szetei család, Bojasz János, Bencsis Zsófia,
Vladárné Csonka Anita, Jakus Szilvia, Haáz Balázs,
Kövi István, Fejes Balázs,
Fogarasi Mónika, Besenyei
Anita, Pfaffné Miklián Zsuzsa, Póth Szilvia, Katolikus
Karitász Tolmács, Fazekas
Cukrászda. Elnézést kérek,
ha valakit kihagytam, de hála Istennek, hogy ilyen sokan
segítettek!
Reméljük jöv´óre minden
visszazökken a régi kerékvágásba, és újra együtt ünnepelhetünk!
A szül´ói munkaközösség
nevében:
Ferikné Dinkó Renáta
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Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
Beszámoló az elmúlt hónapok eseményeir´ól
Legutóbbi beszámolónk
írásakor a koronavírus
járvány
magyarországi
els´ó hullámának kell´ós
közepén jártunk. Sajnos
jelenleg a második hullám kell´ós közepét éljük,
írjuk.
Szerencsére a két id´ószak között egy nyugalmasabb, kiegyensúlyozottabb
id´ószakot élhettünk. Az els´ó
hullámban 2020-03-16-tól
2020-04-30-ig az óvodánk
zárva volt, ügyeletet nem
igényelt senki. 2020-04-30tól kormányrendelet alapján
a vidéki óvodák kinyitottak
és lassanként újra feltölt´ódtek gyermekkel az intézmények. A tolmácsi óvodában
2020-05-11 és 2020-05-25
között 3-6 gyermek járt,
majd 05.25-t´ól fokozatosan
visszatértek a gyermekek és
folyamatosan 15-20 körüli
létszámmal jártak egészen
augusztus végéig. A nyári
zárás szül´ói igényeket figyelembe véve, Polgármesteri
engedéllyel két hétben való-

sult meg idén: 2020-07-20
és 07-31-között.
Hagyományos
módon
sem évzárót, sem ballagást
nem tarthattunk, de csekély
létszámú (5 gyermek) ballagóinktól zárt körben, 202006-12-én délután 15.00-kor
az óvoda udvarán elbúcsúztunk. Ugyanezen a napon
szül´ók javaslatára újjáélesztettük a “ Ballagók Fája” hagyományt, melyet még
Szeteiné Sz´óke Ágnes kezdeményezett ebben az intézményben munkássága
során. A Béke utca elején, a
patak partjára ültettünk közösen a ballagókkal, Ági
óvóval és Hajnis Orsival
egy fügefát. Köszönjük Sinka Sándor segítségét, aki a
fa gödrét kiásta, majd a “különleges” fácskát táblával
megjelölte.
2020-07-10-én és 07-11én szül´ói és falubeli segítséggel közösen karbantartási és felújítási munkálatokat
végeztünk az óvoda udvari
játszóeszközein: csiszoltuk

és festettük azokat. Köszönet: Annusné Bunyi Mónikának, Bálintné Dezs´ó Krisztinának, Bodrogi Gabriellának, Lovasné Arnócz Zsuzsának, Jakus Szilviának, Sinka
Renátának, Sinka Sándornak, Verle Yvettnek, és külön
köszönet az el´ómunkálatokért (csiszolás) és szakmai
segítségért Sztupák Tímeának és Szetei Balázsnak! Köszönjük Tolmács Község Önkormányzatának az anyagi finanszírozást!
Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki Tolmács Község
Önkormányzatának
azért a két új udvari játékért,
amely októberben érkezett
meg és lett telepítve gyermekeink számára! Egy babaházat és egy - az el´óz´ónél magasabb - csúszdás, mászó
falas tornyot kaptunk! Köszönjük Mike Csabának,
Sinka Sándornak és Topolcsik Zoltánnak a csúszdás
eszköz alatti ütéscsillapításhoz az aljzat kiásását és feltöltését.
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2020-09-01-jén 28 gyermek kezdte meg a nevelési
évet intézményünkben. Jelenleg 33 óvodásunk van. A
járványhelyzet miatt sok
közösségi rendezvényünk,
eseményünk elmarad, vagy
rendhagyó módon, szabadtéri keretek között kerül, került megrendezésre: a Szüreti mulatság a felvonulás
után a Közösségi Ház el´ótt
a parkban folytatódott, az
Ági óvó féle Tökös délután
és a Szül´ói értekezlet az
óvoda udvarán, a színpadon lett megtartva és sajnos óvintézkedés ide, óvintézkedés oda a járványhelyzet fokozódott és begy´úr´úzött községünkbe és
óvodánkba is. Intézményvezet´ói COVID 19 pozitív
gyanú miatt 2020-11-06-tól
11-15-ig volt intézményünk
egy megfigyelési, el´óvigyázatossági,
óvintézkedési
szakaszban, amikor is a
megfelel´ó tájékoztatás és
intézményi
fert´ótlenítés
után csak azon gyermekek
jártak, akiknek szülei munkájuk miatt nem tudták
megoldani másképp gyermekük elhelyezését. 11.16tól
a
balassagyarmati
ÁNTSZ és a Megyei Tisztiorvos utasítása alapján
óvodánk élete a szokott
rend szerint folytatódhatott
tovább, bár sok szül´ó el´óvigyázatosságból még a továbbiakban is otthon tarja
gyermekét.
A téli, év végi ünnepeink
elején járunk és a vírushelyzet miatt minden más lesz,
de reméljük mindannyian
egészségben, békességben
mihamarabb
átevezünk
ezen az id´ószakon! Egészséggel teli, békés adventi
id´ószakot és majd Csodaszép ünnepeket kívánok a
Kedves Olvasóknak!
Szeretettel,
Kiss Zsófia,
a Tolmácsi Kisbagoly
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Fény az ablakokban - Idén így várjuk együtt az ünnepet
A jelenlegi helyzetben alkalmazkodnunk kell az el´óírásokhoz, így, sajnos a Közi
zárva kell, hogy legyen. Ez
nagyon sok tervünket, ötletünket, megálmodott rendezvényünket halasztásra
kényszeríti. Egyik legfontosabb ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényünk, az
Adventi koncert és vásár is
nyilván szintén el kell, hogy
maradjon, de mi akkor sem
szeretnénk a közös készül´ódés öröme, izgalma nélkül eltölteni ezt az id´ószakot!
Önökkel,
veletek
együtt szeretnénk ünnepelni, várakozni! Ha minden
rendben menne a világban,
most egy olyan felhívást írnék, ami az egész adventi
id´ószakot felölel´ó közös, fizikailag is együtt töltött id´ó-

szak lenne. A helyzet olyan
amilyen, így a hozzá igazított
verzió következik:
a Facebookon meghirdetett ablakdíszít´ó megmozdulásra várjuk még résztvev´ók
jelentkezését egy “él´ó adventi kalendárium” elkészítéséhez! A feladat nagyon egyszer´ú: a jelentkez´óknek az
utcafront fel´óli ablakot kelle-

ne díszíteni fényekkel, árnyképpel kinek mi tetszik, mi
esik jól. Minden nap másnál
nyílna a kalendárium új ablakocskája. Egy napra akár
többen is lehet jelentkezni! A
kisdíszített ablakról kérni
szeretnénk egy fényképet,
melyet kérünk feltölteni a
Közösségi Ház oldalára!
Bárki jelentkezhet, bárme-

lyik utcából! A lényeg, hogy
minden nap jelenjen meg
legalább egy ablakban a
fény, készülve így Jézus
születésére! Részletekkel
keressenek
bártan:
20/7776912-es telefonszámon! Hagy növekedjen a
fény, gy´ózedelmeskedjen a
sötétség felett!
Szeretettel, Jakus Szilvi

Színezd ki!
Az alábbi képet saját ízlésed szerint színezd ki, és ha kész vagy, hozd be az Közösségi Házba, vagy fotózd le és küldd el.
Készítünk bel´ólük egy mini kiállítást az ügyeskez´ú alkotó nevének feltüntetésével. Forrás: rekarajza.hu
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A karácsonyi asztal
A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor.
Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek
szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus
er´ót tulajdonítottak.
A karácsonyi abroszt az
év során még általában vet´óabrosznak
használták
(ebb´ól vetették az els´ó gabonamagvakat, hogy b´ó termés legyen.) Az asztalra gabonamagvakat helyeztek,
ebb´ól adtak a baromfiaknak,
hogy jól tojjanak, az asztal
alá pedig szalmát tettek, an-

nak emlékére, hogy Jézus
jászolban született. Kés´óbb
ezt a szalmát a jószág alá
tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek bel´óle, jó termést remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaaszszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól,
hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az ételek közül el´ónyben részesítették azokat,
amelyek b´óséget, jó termést
ígértek a háziaknak. Innen a
bab, borsó, lencse, mák,
dió, hal a (halpikkely miatt)

megjelenése a karácsonyi
asztalon. A fokhagyma az
egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét jelképezte. A kalácsból, almából az els´ó falatokat szétosztották egymás között,
hogy a család mindig összetartson. A karácsonyi morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt
betegek gyógyítására, rontás el´úzésére is. Sok helyen
este az asztalt nem szedték
le, hogy a betér´ó kis Jézus
ne maradjon éhes.
Forrás: internet

Böjte Csaba karácsonyi
asztali áldása:
Ha Isten minden tápláléknak ugyanazt az ízt adta
volna, akkor is világ lenne
a világ, de sokkal szegényebb. Számomra Isten
irántunk való túlcsorduló
szeretetének jele az a rengeteg íz, illat, ami körülvesz.
Tiszta szívvel köszönöm, uram a finom karácsonyi ételek, italok ízét,
zamatát, illatát. Köszönöm,
hogy az irántunk való szeretetedet ilyen zseniális jósággal fejezed ki. Hála az
ízletes finom ajándékaidért, Istenem.

Orbán Mónika írása
Karácsony közeledtével...
egyre hangosabbak a székely
falvak
hajnaltájt.
Amint az ember ki teszi a
bokáját az ajtón, a kutya,
üdvözletevel “felcsehötöli” a szomszédságot édes
álmából, kiugrasztja ´óket
dunyhájuk alól. Apró fények, bakancs alatt csikorgó hó, állat b´ógés, harangszó...
Az adventi id´ószakban a
falusi ember hajnalban rorátéra jár, ezzel Jézus eljövetele utáni vágyát, Sz´úz Mária
tiszteletet fejezi ki! Utána
kezd´ódhet a nap... Az “élet”,
udvar megtelik emberekkel.
Szomszédok, a rokonság
összegy´úlnek és “szép szerivel” kezdetét veszi a pálin-

kaszagú, füstös, orrlyukat
össze dermeszt´ó hidegben
való “disznyótor”. Ünnepként éli meg a család és hálát adnak a Jó Istennek,
hogy lesz “köccség”. Elmaradhatatlan cselekvés, meghatározó mozzanat, ezek
töltik ki a székely ember napjait ekkortájt. Gazdag ünnep
elé nézhet, és még nyáron is
lesz, amit vinni, mez´óre, a
kaszáló embernek! Lesz,
amit az asztalra tenni a sokszor idegenb´ól hazajöv´ó
gyermekeknek. Az ember lánya, ha messze él szül´ófalujától, ottani szokásoktól,
hajlamos átvenni, tanulni
teljesen más életformát,
életmódot! Így vagyok ezzel én is.

Különféle ízek, szokások
rám ragadtak, amiket szeretek.. De a “rendes” étel mindig a “fuszulykaleves”, “lucskoskáposzta”, “lecsi-pecsi”
puliszkával - és még végtelen hosszú lenne a felsorolás - maradnak! Mert életünket, értekrendünket, szokásainkat javarészt a szül´ói
háznál tanultak, látottak határozzák meg. Így, mivel távol vagyok és már a “disznyótor” is lejárt, én ízekben
próbálok otthon lenni!! És
“lecsi-pecsit” enni .
“Disznyótoros” tokány:
(kábe a mennyiség, mert
élesben ezt szemre csináljak az asszonyok) *1 kiló
disznó comb *tetszés szerint
zsiradék (háj) *só, bors, fok-
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hagyma (ízlés szerint) Puliszka : *1,5 liter víz *1 kiló
“törökbúza” (kukoricaliszt),
kukorica dara *só. A disznó
húst felkockázzuk, zsiradékon elkezd rotyogni, sózzuk,
borsozzuk, tehetünk pici vizet hozzá. Amint puha a hús
továbbá fokhagymával ízesítjük! A puliszkának való vizet felrakjuk forrni, a forrásban lév´ó sós vízbe öntjük a
darát és folyamatos kevergetés mellett s´úr´úre f´ózzük!
Elkészült állapota után vizes kanállal körbe lelapítgatjuk, hogy könnyedén deszkára tudjuk borítani és még
melegen cérna segítségével
kockákat vágunk bel´óle. Savanyú káposztával találjuk!!
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Tolmácsi Kisbíró
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Dobson Zsófia jól bevált receptjei
Azonnal puha mézeskalács, gyerekekkel ideális
elkészíteni
65 dkg finomliszt 17-18
dkg Rama 25 dkg porcukor 3
ev´ókanál olvasztott méz 2
egész tojás 1 kávéskanál
szódabikarbóna ´Órölt fahéj,
´órölt szegf´úszeg 2 db citrom
reszelt héja
A lisztet a porcukorra elkeverjük, közepébe mélyedést (fészket) készítünk.
Beletesszük a puha margarint kis kockákra vágva, ráöntjük a langyos mézet, beleütjük a 2 egész tojást,
szódabikarbónát,
reszelt

citromhéjat, majd a f´úszereket (kb. 1 ev´ókanál fahéj, fél
teáskanál szegf´úszeg). Jól
összegyúrjuk, h´út´óben pihentetjük 1 órát legalább.
Lisztezett deszkán 5 mm
vastagságúra nyújtjuk, szaggatjuk. Szilikonos süt´ópapírra helyezzük.

te), majd sütés után fehér
írókázott mintával díszítjük: 1 tojás fehérje kemény habbá verve 20-25
g szitált porcukorral, 3
csepp citromlé vagy ecet
fényessé teszi
3. A kiszaggatott mézeseket
tojásfehérjével lekenjük,
és maradék tésztával díszítjük (hurkákkal, golyókkal, kézzel).
A magos és a saját tésztával
való díszítés a legjobb kicsiknek.
Sütés: légkeveréses süt´óben légkeveréssel kb 5
perc 175 C-on

Díszítési lehet´óségek
1. Lekenjük tojásfehérjével,
magokkal (mák, tökmag,
dió, vörös lencse, szezámmag, lenmag, napraforgómag) díszítjük
2. Lekenjük tojássárgájával
(ekkor sötét lesz a felüle-

Linzer
50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 18 dkg porcukor, 3 tojás sárgája, 1 egész tojás, fél
cs. süt´ópor, 1 csomag vaníliás cukor
A hideg margarint a
liszttel elmorzsoljuk, elkeverjük a porcukorral, vaníliás cukorral, süt´óporral,
majd összegyúrjuk a 3 tojássárgájával és az 1 egész
tojással. 1 órát fóliába csomagolva h´út´óben pihentetjük. Szaggatjuk, süt´ópapírral bélelt tepsin megsütjük
175 fokon, néhány percet
csak, míg világos színe marad, mert ha túlsül, megkeményedik. Baracklekvárral
töltjük.

József Attila: Betlehemi királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
F´ótt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecseny király.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

´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. Azokból az emlékekb´ól,
amelyek falunkra jellemz´óek, és a szerepl´ók hozzájárulnak újságunk címoldalára is válogatunk.

Dudás József fotója
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Madáretetés télen
Télapó egyre inkább átveszi
a trónját. Itt-ott már meg is
rázta a szakállát, szertefújta
a lombokat. A környezetünkben él´ó állatvilág dúsan terített asztalát felszámolja,
morzsát is alig hagyva a
hosszú téli napokra. A költöz´ó madarak elvonultak, de
maradtak olyanok, amelyek
nem tudtak az egészségesekkel tartani. Rájuk
nagy megpróbáltatás vár.
Legtöbben el is pusztulnak.
A nem költöz´ó madarak is
nehéz helyzetbe jutnak, hiszen szembe kerülnek a
nagy hideggel, vastag hótakaróval, ragadozókkal, és
olykor az éhséggel is. Mi emberek kell, hogy segítsünk
nekik az életben maradásért. Mit tehetünk? Óvni,
etetni, itatni kell ´óket, de nem
mindegy, hogyan. Az erd´ók,
kertek fáinak csupasz koronáit és a bokrok s´úrjét elhagyó madarak nagy része az
emberek környezetében keres menedéket. Itt nagyobb
biztonságban vészelhetik át
a telet. Kiskertünkben felszerelt madáretet´óket és itatókat felkeresik, és ha már

ságot és az ezzel járó torzsalkodást. Fakopáncsok,
cinkék, és verebek szívesen
fogyasztják a dióbelet is. Nagyobb fák törzsére, ágára
er´ósített feny´ódeszka darabba, szegezett, hasított dió
igazi csemege a számukra.
A cinkéket táplálhatjuk napraforgómagból és faggyúból
összegyúrt pogácsával, amit
kis hálózsákban függeszszünk ki az etet´ó mellé. Gondoskodjunk az etet´ók és környékének tisztántartásáról.
Az etetés legyen rendszeres. Hideg id´óben és
vastag hótakaró esetén adjunk b´ó élelmet, de enyhe
id´óben csak keveset helyezzünk ki. Számítsunk arra,
hogy a vastag hólepel és a
zord id´ó egyre több madarat
kényszerít az etet´ókhöz.
Emiatt el´óre szerezzük be a
szükséges táplálékot. Az
etetés mellett legyen gondunk az itatásra és a fürdetésre is. Erre a célra olyan
konyhai, vagy egyéb edényt
használjuk, amely nem magasabb 5-6 cm-nél és nem
terjedelmesebb 20 cm-nél.
Ilyen lehet egy serpeny´ó,
egy tepsi, vagy más alkalmatosság. Fontos, hogy 4
cm-nél ne legyen magasabb
az edényben álló víz szintje.
Helyezzünk az itatóba egy
ökölnyi méret tiszta kavicsot,
amely a szél ellen leterheli
az edényt. Itatni lehet´óleg

egyszer rátaláltak, naponta
visszatérnek, odaszoknak. A
hazánktól északabbra él´ó
madarak egyes fajait a tél
szorítása délebbi tájakra
kényszeríti. Hozzánk is jönnek, ezért ´óket is vendégül
kell látni. A hideg és az éhség miatt magas kalóriatartalmú táplálékot adjunk madarainknak. Ilyenek az olajban gazdag magvak, mint pl.
a napraforgómag, tökmag,
dióbél, stb. Adjunk zsírtartalmú eleséget is, nyers szalonnát, hájat, zsíros hús és
faggyút is. Fentieket már
magunk barkácsolt, akár
szaküzletekben
kapható
etet´ókb´ól kínálhatjuk éheseinknek. Vannak olyan madaraink is, amelyek szívesebben csipegetnek a földr´ól,
mint a terítékb´ól. Ilyenek a
gerlék, a verebek, pintyek és
mások. Az etet´óket célszer´ú
minél nagyobb alapterülettel
készíteni, és tet´óvel ellátni,
hogy egyszerre több madár
is kényelmesen és biztonságosan tudjon “szemezgetni”. Ha módunkban áll, helyezzünk ki több etet´ót is, ezzel csökkenhetjük a zsúfolt-

másfél méteres magasságból célszer´ú, mivel itt a
macskák már nem érik el a
madarakat. Minden nap cseréljünk vizet úgy, hogy mindig tiszta és friss legyen. Fagyos napokon többször is
adjunk kézmeleg vizet. Sokan vagyunk, akik közelr´ól
szemlélve szeretünk gyönyörködni a kis röpköd´ó, csipeget´ó ékszerekben. Ilyenkor egy leterhelt, alacsony
virágládát tehetünk az ablakpárkányra, amely alá a lehulló szennyez´ódések megfogására vékony deszkát,
vagy más lemezt helyezünk.
A tisztántartásról ez esetben
is gondoskodjunk. Vendégeinket id´ónként háborgatják a
ragadozók. Ellenük úgy védekezhetünk, hogy menekül´ó helyet létesítünk. Ennek
egyik módja az, hogy az etet´ó és itató helyet nagyon s´úr´ú, bokros hely közelében
alakítjuk ki. A másik megoldás szerint laza ágr´ózsét,
vagy farakást telepítünk a
bokor pótlására. A lelkiismeretes vendéglátással számos madarat megmenthetünk. Elérjük, hogy néhányan fészkelni is fognak házunk közelében, és a jöv´ó
télen is megtisztelnek bennünket. Addig is csicseregjenek örömmel és szaporodjanak egészségben, a legnagyobb örömünkre.
forrás: madarpark.hu

Felhívás!
Közeledik a havas id´ójárás. Amennyiben a hó vastagsága
elér egy magasságot önkormányzat a közutakon gondokodik a takarításról. A gépek akadálymentes mozgása
érdekében kérjük, hogy aki közterületen parkol, úgy
helyezze el gépkocsiját, hogy a munkagépek a teljes
útfelületet takarítani tudják. Ez a gépjárm´útulajdonosok
érdeke is, így elkerülhetik az esetleges sérüléseket.
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

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
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