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Köszönt´ó Pünkösd havában
Tisztelt Tolmácsiak!
Több mint egy esztendeje
jelentkeztünk utoljára a sokak által kedvelt és olvasott
helyi lapunkkal, a Tolmácsi
Kisbíróval. A szünetelésnek
részben technikai okai voltak, illetve a vírushelyzet miatt kevesebb rendezvény és
közlemény sem kívánt negyedévenként új számot. Azt
tudom ígérni, hogy visszatérünk az eredeti megjelenési
tervünkhöz, és negyedévente kiadunk egy újabb - beszámolókkal, információkkal
megtöltött - Kisbírót.
Persze az elmúlt id´ószak
az önkormányzati munkában nem telt el eredménytelenül. Éppen ellentkez´óleg.
Sok olyan dolog történt községünkben, amilyen mérték´ú fejl´ódés hasonló falvakban nem tapasztalható. A recept egyszer´únek t´únik, de
rendkívül göröngyös út vezet
a sikerhez. Pályázni kell, jól
megírt anyagokkal, és akkor
megvalósíthatjuk terveinket.
Nem mindet, hanem azokat,
amelyeket a pályázatot kiíró
hatóság is támogatni szándékozik. És nem is egyid´óben.

Emlékeink

A 2. oldalon részletesen
beszámolok az eddig elnyert
és nagyobbrészt már megvalósított pályázatainkról, de
azolról is amelyek folyamatban vannak. Reméljük a korábbihoz hasonló sikerrel tudjuk tovább fejleszteni településünket, középületeinket. Nem
kis büszkeséggel jelenthetem
ki, hogy a megvalósult programok pénzügyi nagyságrendje
közel annyi, mint a község
éves költségvetése. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a képvisel´ó-testület és az apparátus
munkája révén megdupláztuk
azt a pénzt, amennyi eredetileg rendelkezésre állt.
Ugyancsak ismertetem folyamatban lév´ó pályázati terveinket. De nem csak ilyen fejlesztésekben gondolkodunk,
hanem már elkezdtük el´ókészíteni a Falunap programját.
Bátran ígérhetjük, hogy a korábbi évek hagyományát meg´órízve jó eseménysorra hívhatjuk az itt lakókat és a vendégeket. (Részletes program a következ´ó Kisbíróban és a honlapunkon.)
Hajnis Ferenc
polgármester

Tartalomból
● Önkormányzati tájékoztató ● Nyugdíjas klub
hírei ● Hírek az óvoda életéb´ól ● Az iskola elmúlt
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Az elmúlt id´ószak települési hírei
Tisztelt Olvasó!
Szeretném Önöket tájékoztatni, az önkormányzatunk munkájáról, pályázatairól.
Önkormányzatunk
feladatellátásában nem okozott problémát a covid járvány, minden ügyet el tudtak
intézni az ügyfelek.
Változás a jegyz´ó személyében történt, Dr.MolnárFábián Ágnes jegyz´óaszszony más munkahelyre távozott. A közös Önkormányzat polgármesterei 2022.04.
19. hatállyal jegyz´ói kinevezést adtak Dr.Szabó Letícia
Ágnes jegyz´óasszonynak.
Az új jegyz´ó továbbra is
kedd és csütörtök délel´ótti
napon van a tolmácsi kirendeltségen!
Egy másik változás, hogy
hosszú évek munkája után,
megérdemelt nyugdíjba vonul Makkai Zoltánné az iskola-óvoda élelmezés vezet´óje. Egyenl´óre szabadságát,
és felmentési idejét tölti. Köszönjük munkáját, nyugdíjas
éveihez er´ót, egészséget kívánunk!
Bizonyára többen olvastak
róla, hogy a magyar kormány több pályázatot
meghirdetett a települések
részére. Ezekr´ól a pályázatokról, amit az önkormányzatunk megpályázott szeretnék önöknek egy átfogó
képet adni.
Magyar Falu Program (MFP)
Támogatást nyertünk:
– A hivatalunk f´útéskorszer´úsítésére, itt a gáz kazánok, illetve, kazánház felújítása szerepel
9.064.086 Ft értékben.
– Arany János utca felújítása: 9.987.712 Ft
– Sport utca, és a Kovács
Géza tér járdafelújítása
anyagtámogatása:
4.913.714 Ft
– Temet´ói járda kiépítése
anyagtámogatása:
4.980.873 Ft

Kivitelezés saját forrásból
Bizonyára többen látták,
hogy a temet´óben Kovács
Géza atya síremléke led´ólt,
elöregedett. Testületi döntés
született, új síremlék elkészítésére, melynek költsége:
1.458.370 Ft. Május végére
fog elkészülni! Ennek finanszírozása öner´ób´ól lesz!

– Tanya és falugondnoki
buszok beszerzése:
14.989.999 Ft
– Kommunális eszközök beszerzése: A meglév´ó traktorunk után, egy padka
kasza, egy nagy utánfutó,
és nagyteljesítmény´ú ágdaráló: 6.454.100 Ft
Amire nem kaptunk támogatást, úgynevezett tartalék
listára kerültünk:
– A Sziluska, a Béke, és a
Szabadság utcák összekötése, aszfaltozása, vízelvezet´ó rendszer kiépítése: 44.763.894 Ft
– Közterületi játszótér kialakítása: 5.174.640 Ft

Hulladék szállítás
Sok panasz érkezett, a
közszolgáltató felé, hogy a
szelektív zsákok költségeit,
a lakosságra hárítják! Tolmács, Szendehely, N´ótincs,
Nógrád, Berkenye polgármesterei megállapodtunk,
hogy az önkormányzataink
vásárolnak szelektív zsákot,
és minden családnak ingyenesen adunk 2 db/ hó,
évi 24 db szelektív hulladékzsákot!
Akinek elfogy az évi
mennyiség, az kedvezményesen vásárolhat a települési önkormányzatánál, 70 Ft áron!
Az ingyenes szelektív
zsákok átvehet´ók a faluházban hivatali id´óben!
Fontos
információ!
Csak azok jogosultak az ingyenes átvételre, akiknek
nincs a szolgáltató felé díj
tartozása!

További benyújtott pályázataink
TOP PLUSZ pályázat:
– A hivatali épület energetikai felújítása. Ebben a nyílászárók cseréje, küls´ó
h´ószigetelés, korszer´ú világítás csere, födém szigetelés. Ebben a sportcsarnok épülete is benne
van. Ennek várható építési költsége: 58.026.884
Ft
– Belterületi utak fejlesztése: Ez a (presszó) el´ótti út
építése, aszfaltozása, ennek
építési
költsége
18.680.308 Ft
Ezek a pályázatok, még elbírálás alatt vannak!

Szennyvíz csatornázási információk!
A Magyar Kormány kiemelt
beruházásként kezeli a Tolmács-Rétság-Bánk,
agglomeráció
szennyvízberuházást!
Ezt a projektet a Nemzeti
Fejlesztési Program Iroda
(NFPI) kezeli, és fogja lebonyolítani az egész beruházást. A települések konzorciumi szerz´ódést kötnek a

Vidékfejlesztési Pályázatok (VP)
– Beadott, és megnyert pályázatok:
– Térfigyel´ó rendszer kiépítése. Az elnyert támogatás: 500.000 Ft ehhez tettünk 490.300 Ft öner´ót.
Így az *egész település
ki-bejöv´ó forgalma lefedett.
– A volt t´úzoltószertár felújítása, homlokzati felújítás,
tet´ólécezés tet´óhéjazat,
szekcionált garázskapuk,
és elektromos felújtás.
Elnyert
támogatás:
5.000.000 Ft, öner´ó:
337.845 Ft.

NFPI-vel. Fontos, hogy a települések semmilyen forrást
nem kapnak, minden pénzügyi, kivitelezési, és elszámolási ügyeket a NFPI intéz!
Ez nekünk azért jó, mert
ilyen nagy beruházást nemigen tudnánk levezényelni.
Jelen pillanatban a kivitelezési munkálatok közbeszerzése folyik, és várhatóan az ´ósszel megkezd´ódnek
a munkálatok!
Azt az információt kaptam, hogy ha a projekt olyan
helyzetbe kerül, akkor a lakosságot szórólappal értesítik az ingatlanok bekötési teend´óir´ól.
Orvosi rendelések:
Dr. Csortán Magdolna
gyermekorvos tájékoztatása
alapján, amint vége a vészhelyzetnek, visszaáll a régi
rendelés a településen!
Dr. Kramlik Annamária
háziorvos arról tájékoztatott,
hogy amint megpályázta, illetve megnyerte az I.sz. háziorvosi körzetet, és vége a
vészhelyzetnek, akkor Tolmácsra is ki fog járni rendelni. Addig is kéri a lakosság
türelmét.
Televízió, internet, telefon
optikai kábel bekötés
Sokadik információ, remélhet´óen az utolsó, hogy
várhatóan a június hónapban az ingatlan tulajdonosok
ráköthetnek a Telekom optikai rendszerére.
A másik szolgáltató az
RKSZ helyett, a Moson Telecom System. Üzemel´ó szolgáltatás, rétsági kirendeltsége: Rétság Templom Utca 2.
Hajnis Ferenc
polgármester

Önkormányzati tájékoztató
Képvisel´ó-testületi
döntésekkel kapcsolatban, ülések
napirendje, illetve a jegyz´ókönyvei elérhet´óek az érdekl´ód´ók számára Tolmács Község Önkormányzata honlap2

ján! Internet hozzáférést biztosítunk a Közösségi Házban, a ház dolgozói segítségére lesz azoknak az érdekl´ód´óknek is, akik nem rendelkeznek otthon internettel!
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A nyugdíjas Klub életéb´ól
A Nyugdíjas Klub beszámolója a 2021-es és az idei
év eseményeir´ól
Sajnos a COVID miatt a
2020 és 2021 évben a csoportos találkozásaink részben elmaradtak.
2021 nyarán nagy örömünkre szolgált, hogy a hétvégéken Vácról egyenesen
Zamárdiba is közlekedik már
vonat. Így 13 tagunk kirándult el egy napra a Balatonhoz, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát és még fürdésre is volt lehet´óség.
2021. szeptember elején
a szokásos csapat elindult
Hajdúszoboszlóra. Az egy
hetes kezelésekkel járó üdülést már 10 éve a Major pan-

zióban és a fürd´óben töltjük.
Ebben az évben 16-an vettek részt ezen az eseményen.
Klubkertünkben a megszokott szalonnasütést is
megtartottuk, igaz, még nem
teljes létszámmal.
Az október 2-án rendezett szüreti felvonuláshoz sikerült felfrissíteni a szalmabábjainkat, amelyek kikerültek a kúthoz, a falu központjában. Ez a dekoráció is hozzájárult a szüreti hangulat fokozásához, így sokan készítettek vele közös fényképet.
Az “Adventi koncert és
vásár” rendezvény keretein
belül kínált zsíros kenyeret
klubunk tagjai készítették el
a forralt bor és a tea mellé. A

10 kg kenyér ez este folyamán az utolsó morzsáig el is
fogyott.
Az adventi id´ószakban
karácsonyi ajándékokat készítettünk, amit személyesen vittünk el minden tagunknak.
2022. február 19. reggelén a “Farsangi felvonulás és
fánkverseny” résztvev´óinek
sütöttünk közel 200 db hagyományos szalagos fánkot
a Közösségi Házban. A fánkverseny zs´úri tagjai közé felkérték Klubunk elnökét is,
aki örömmel tett eleget a feladatnak és kóstolt meg 10
féle különböz´ó fánkot.
A Rétsági Városi M´úvel´ódési Központban a Körúti
Színház tagjainak nagysze-
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r´ú el´óadásaira hívtuk a
Nyugdíjas Klub tagjait. Legutóbb a Furcsa pár cím´ú darabot néztük meg, melyre a
belép´ó jegy árát a klub finanszírozta.
A tavaszi szép id´ó beköszöntével a klubkertet és a
szobákat kitakarítottuk. Itt is
köszönjünk az ebben résztvev´ó tagok munkáját!
Szeretnénk megköszönni Tolmács Község Önkormányzatának az eddigi támogatását és kérjük, hogy
továbbra is támogassák klubunk m´úködését!
Minden kedves Tagunknak és az Olvasóknak is jó
egészséget kívánunk!
Tisztelettel:
Vezet´óség
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Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda életér´ól
A 2021-es év mindenki számára nehezen indult. A hideg téli hónapok mindanynyiunk életébe kicsit szomorúbb napokat hoztak.
A koronavírus az óvodánkat sem kímélte. A gyermekek egész évben sajnos hozzászoktak a fert´ótlenítéshez,
az aggódáshoz. Az óvodai
élet kicsit lelassult, nem tudtunk kirándulni, nem jöttek
hozzánk bábel´óadók sem.
Igyekeztünk a tél lehet´óségeit is kihasználni, sokat voltunk kint a leveg´ón. Figyeltük az udvaron a madáretet´óbe járó madarakat, és
szerencsére tudtunk örülni a
leesett hónak is. Sokat szánkóztunk, csúszkáltunk, célba
dobtunk a hógolyóval.
A járvány miatt az óvoda
zárva tartott, de dolgozó szül´ók gyermekeinek, igény szerint, ügyeletet biztosítottunk.
Minden héten összeállított ppt-vel online tartottuk a
kapcsolatot. A szül´ók nagyon segít´ókészen álltak a
gyermekek mellé egy-egy
feladatsor megoldásakor. Általában az internet lehet´óségeit kihasználva állítottuk

össze a feladatokat. Sok ismeretterjeszt´ó mesével ismerkedtünk, amit a visszajelzések alapján a gyermekek örömmel hallgattak. Az
oviban is nagy hangsúlyt kap
a vers, mese és használunk
online eszközöket is. Ez a
mai kor vívmánya, melyet ha
megtanítunk használni, akkor minden gyermek javára
fordítható.
2021 tavaszán még szigorú szabályok betartása
mellett ugyan, de már megrendezésre kerültek hagyományos
rendezvényeink:
Anyák napi m´úsorunk facebook zárt csoportban, felvételr´ól tárult a szül´ók elé, viszont a ballagás már az akkori járványügyi szabályoknak megfelel´óen valódi, él´ó,
színpadi fellépéssel valósult
meg 2021.06.04-én. A 36-os
összlétszámból 10 gyermek
ment tavaly els´ó osztályba.
2021. május 29-én az
óvoda szervezésével került
megrendezésre a község
gyermeknapja ugráló várral,
kézm´úveskedéssel, arcfestéssel és sok-sok palacsintával.

A 2021. évi nyári zárás
07.01-07.30-ig tartott.
2021. szeptember elsején 29 gyermek, két csoportban kezdte meg a nevelési
évet a Tolmácsi Kisbagoly
Óvodában. Szeptember 30án Ági óvó és családja jóvoltából egy Tökös délutánon
vehettünk részt a Csulik portán, nemcsak mi, hanem a
falu apraja-nagyja. Köszönjük, hogy bevállalták! A hagyományoknak megfelel´óen
október els´ó szombatján került megrendezésre a tolmácsi iskola és óvoda javára
szervezett jótékonysági bál
a község szüreti felvonulásával egybekötve. A bál befolyt végösszege: 485.050 Ft
lett. Ezt felezte a két intézmény. Köszönjük a Szül´ók
áldozatos munkáját és Tolmács Község Önkormányzata segítségét! A bevételb´ól
sok könyvet vásároltunk az
óvodának.
Illés Edit bábm´úvész el´óadásában három mesét is
láthattak a tolmácsi gyermekek 2021 december végéig bezárólag. November
18-án A nyúl és a sün és A
gomba alatt cím´ú meséket,
karácsonyra
hangolódva
december 14-én A suszter
manói cím´ú Grimm mesét.
Tolmács Község Önkormányzata hozzájárulásával
igazán gazdag volt a tolmácsi ovisok számára a Karácsony: 100.000 forint értékben vásárolhattunk ajándékot a Kisbagoly ovi számára.
Köszönjük szépen!
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2021. december végére
újra kezdte felütni fejét a koronavírus, már a téli szünet
el´ótti napokban az egyik
csoport karanténban volt,
majd 2022 januárjában 10t´ól 21-ig rendkívüli szünetet
rendeltelt el a hatóság.
A télb´ól kifelé bandukolva
lassanként megsz´únt a járványhelyzet, így a megszokott
rend szerint tarthattuk/tarthatjuk rendezvényeinket.
A gyermekek száma április egyre a nevelési év elejéhez képest 29-r´ól 38-ra növekedett, Annusné Bunyi
Mónika
óvodapedagógus
kollégan´ónk március 17-én,
saját döntése alapján elhagyta az intézményt. Pályáztatás útján veszünk fel
majd óvodapedagógust június elsejével.
Az ebédl´ó vezet´ójét´ól
Makkai Zoltánnétól is búcsút
vettünk, mert szeptember
közepén nyugdíjba készül,
jelenleg felmentési idejét tölti. Utolsó munkában töltött
napján, április 28-án boldog,
egészséggel teli nyugdíjas
éveket kívánva és szeretettel visszavárva ünnepségeinkre búcsúztunk t´óle kollégák, régi barátok, munkatársak. Munkakörét jelenleg
helyettesítéssel, jogviszonya megsz´únésekor pályáztatás útján töltjük be.
Jelenleg örömmel tölt el
minket, hogy itt a tavasz, közeleg a nyár. Izgalmakkal és
reményekkel teli kihívás a
sok gyermek. A szorgalmi
id´ószakunk végét járjuk,
Anyák napjára, ballagásra,
évzáróra, kirándulásra készülünk, a koronavírus által
gúzsba kötött id´ószakból
szabadulva, végre igaziból,
jelenléttel, régi, s majd új kollégákkal karöltve.
Az év végén folytatjuk beszámolónkat. Addig is minden
jót kívánok az Olvasóknak:
Üdvözlettel,
Tolmács, 2022.05.06
Kiss Zsófia,
óvodavezet´ó
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2021-2022 az iskolában
2021.
szeptemberében
újult er´óvel kezdtük a tanévet nyolc kis els´óssel és
Lilla nénivel. A pandémiás
szabályokhoz már rutinosan alkalmazkodtak a tanulók és a szül´ók egyaránt. A félév során a rendezvények többsége osztálykeretben volt megtartva. Szeptemberben szül´ói
értekezletet
tartottunk,
ahol még személyesen
tudtuk megbeszélni a szül´ókkel az idei tanév menetrendjét.
A harmadik és negyedik
osztályos tanulókat bevonva
én készültem az október 6-i
megemlékezésre, melyet iskolai keretben tartottunk
meg. Október els´ó hétvégé-

minden hétf´ón adventi gyertyagyújtással és naponta adventi kalendáriummal kedveskedtünk tanulóinknak.
December közepén adventi vásáron vettünk részt,
melyre lelkesen készültek
tanulóink és a szül´ók. A vásárt szép eredménnyel, viszonylag nagy bevétellel
zártuk. Az év utolsó programja december 22-én a karácsonyváró napunk volt.
Ünnepi m´úsorral, versekkel,
dalokkal és igyekeztünk ráhangolódni a karácsony varázsára. A gyerekek nagyon
örültek a sok-sok ajándéknak, amit a fa alatt találtak.
Sajnos 2022. januárja
nem indult túl jól az iskola
számára, sok betegünk volt,

– 2.o.: - 3.o. Ferik Csenge,
– 4.o. Tóth Liza.
A félévi hajrá után kis lazítás következett, hatalmas
izgalommal készültek és
nagy élmény volt a diákok
számára a farsang. A gyerekek többsége már a délel´ótt
folyamán jelmezben volt,
délután pedig már mindenki.
Az 1848-49-es szabadságharcról és forradalomról
még iskolai keretek között
tudtunk megemlékezni.
A tanév során szinte minden osztállyal eljutottunk a
Lázár Ervin Program keretében egy kulturális programra, pl. színházi el´óadás,
hangverseny és kiállítás.
Áprilisban az óvodások
látogattak az els´ó osztályba

künk saját verseket és ismert költ´ók verseit is egyaránt, majd a gyerekek az ´ó
iránymutatásai segítségével
az alábbi verset írták.
Tolmácsi tanulók:
A kicsi kocsi
Kitört a kocsi kereke,
meg kellene javítani!
Kérdeztem Sanyit, lehet-e
nála új kereket kapni?
Sanyi erre mondta nekem,
van pótkerék nála kett´ó.
Gyorsan megyek! Lesz kerekem!
Kell nekem egy jó szerel´ó!
Jött apa a kalapáccsal,
´ó lett ez én jó szerel´óm.
Megbeszéltük anyukámmal,
kinn javítjuk meg a tet´ón.
Fel is mentünk mind a ketten,
nem akartunk zajongani.
A tengelyt én be is vertem,
kész is lett a kicsi kocsi!

jén a község által szervezett
szüreti felvonuláson vettünk
részt, melyre dalokkal és kis
m´úsorral készültem a gyerekekkel.
Az 1956. október 23-i
eseményekre ünnepi m´úsor
keretében október 22-én
emlékeztünk meg, melyre
Imre Lilla készítettem fel a
tanulókat.
Novemberben
Márton
napi lámpás felvonuláson
vettünk részt a tanulókkal és
a magyar nyelv napjáról emlékeztünk meg osztálykeretben.
Mikulásra dalokkal, versekkel, rajzokkal készültek a
gyerekek.
Decemberben

n´óttek a hiányzások és covidos tanulóink is lettek, így
online oktatásra is sor került
és ezeken túlmen´óen Lilla
néni távozott az iskolából. Az
els´ó és második osztály új
tanító nénije Zsiga Bianka
lett, akit hamar megszerettek a tanulók.
A január a tanulásról
szólt, melynek eredménye
tükröz´ódött a gyermekek félévi eredményein is. Az osztály tanulmányi átlaga 4,4
volt és hat tanuló lett félévkor
kit´ún´ó:
– 1.o. Badi Anikó, Fogarasi
Levente, Kovács András
Mihály, Szetei Bendegúz
Balázs.

és az igazgatón´ó tájékoztatta a nagycsoportosok szüleit a beiratkozás és az iskolai élet ügyes bajos dolgairól.
A költészet napja alkalmából a Közösségi Házba
látogattunk, ahol Karaffa
Gyula Nagyorosziban él´ó író
várt minket. Olvasott fel ne-

Tavaszi szünet el´ótt húsvétváró lázban égtek a tanulók,
lelkesen keresték a húsvéti
meglepetéseket és izgatottan versenyeztek a jutalmakért. Rövid tavaszi szünet
után az év vége közeledtével a tanulmányi munkára
kell összpontosítani. Azonban az édesanyákat és
nagymamákat már a megszokott módon szeretnénk
majd köszönteni május 2-án
délután a Közösségi Házban.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
A tanító nénik nevében:
Biszku Rita

"´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.
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Visszatekint´ó
A közösségi ház programjai az elmúlt egy évben
A járványhelyzet nem kímélte a közösségi színtereket,
így a tavalyi év els´ó felében
a Közösségi Ház zárva volt a
látogatók el´ótt és nyilvános
programok sem voltak a községünkben. Az ´ószi téli programok szervezésében is
meghatározó szerepe volt a
szigorításoknak, így amíg az
id´ó engedte a legtöbb eseményt szabadtéren rendeztünk.
Szent L´órinc napi búcsú
és falunap 2021.
Ebben az évben a Kerepl´ó családi színház szórakoztatta a legkisebbeket, s´ót a
feln´ótteket is! Majd óvodánk
óvó nénije Közösségi Há-

zunkban papírszínház el´óadást tartott, nagy sikerrel.
Ezt követ´óen a többszörös díjjal kitüntetett Szeredy
Krisztina és partnere, Vanya
Róbert b´úvölte el vendégeinket operett m´úsorával. Az ´ó
produkciójuk két részletben
zajlott, két különféle stílusú
m´úsort adtak el´ó.
A Latte Maffiato egy hihetetlenül hangulatos koncertet adott, tökéletesen paszszolt a helyszín és az esemény hangulatához. F´óként
saját szerzeményeiket adtál
el´ó. Kisteleki Gergely madaras bemutatót tartott, sok érdekességet láthattak és tudhattak meg a résztvev´ók a
bemutatott madárról.

Bukovics János pajzán
történetekkel
kacagtatott
bennünket. Legvégül pedig
hatalmasat táncolhattak a
rendezvény végig kitartó
vendégeink.
A fellép´ók mellett színes
kísér´ó programokkal is kedveskedtük a rendezvényre
látogatóknak. Kézm´úves kirakodó vásáron nézel´ódhettek, vásárolhattak. A gyerekek és akár a feln´óttek is népi játékokkal játszhattak.
Kézm´úves foglalkozáson lehetett részt venni, Viola a lufibohóc lufikat hajtogatott
gyerekeknek, szó szerint
színesítette programunkat.
Kiállítottunk továbbá egy oldalkocsis Pannónia motort

is, aminek az oldalkocsiját ki
is lehetett próbálni egy rövidke útszakaszon utasként. A
rendezvényhez hozzátartozik a büfé, a streetfood truck
és a kürtöskalácsos.
Egy
különlegességgel
egészült ki rendezvényünk:
Tolmács Község Önkormányzata és Végh József
bemutatta Végh József Tolmács község értéktára cím´ú
könyvét.
Rendezvényünkön szép
számmal vettek részt idén is.

Szüreti felvonulás
2021. október 2-án került
megrendezésre a szüreti felvonulás és - ezúttal a járványhelyzet miatt - “utcabál”
Tolmácson. Az id´ójárás is
kedvezett a felvonulóknak,
végig szép ´ószi napsütés kísérte a népviseletbe öltözött,
szép számban összegy´últ
mulatozó tömeget, a feldíszített traktorokat és lovas kocsikat. A hangulatot fokozta a
folyamatosan kínált újbor és

Csabuda Péter muzsikája.
A parkban el´óször a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda, majd
az Általános Iskola gyermekeinek m´úsorát tekinthettük
meg. Az el´óadások után a felállított sátor alatt került sor a
finom babgulyás elfogyasztására. Az estebéd után a tombolahúzás következett, majd
megkezd´ódött az utcabál,
ahol szintén Csabuda Péter
biztosította a táncolóknak a
talpalávalót. A mulatságnak

csak a csíp´ósen h´úvös októberi este vetett véget.
Itt is szeretnénk megkö-

szönni a szül´ói munkaközösség áldozatos szervez´ói
munkáját!
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2021 ´ószén különböz´ó
programok várták az érdekl´ód´óket a Közösségi
Házban.
Szeptember végén mutatta be a Paramisi Társulat a
Közösségi Házban “Az égig
ér´ó fa” cím´ú m´úsorát. A m´úvészek sikeresen bevonták az
óvodás és az iskolás gyerekeket is az el´óadásba, így
nagy élményt adtak nekik.
Két héttel kés´óbb Trux Béla író látogatott el hozzánk, aki

egy olvasás népszer´úsít´ó,
rendhagyó irodalom órát tartott a Tolmácsi Iskola 3-4. és
a Rétsági Általános Iskola 5.
osztálya számára.
Mindkét program a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
támogatásával valósult meg.
Október 21-én vendégül láthattuk a Magyar Rádió Gyermekkórusát. Kodály Zoltán
100 évvel ezel´ótt népdalgy´újtést végzett településünkön. Ebb´ól az alkalomból a

kórus egy felejthetetlen koncertet adott templomunkban.
Az ´ószi szünetben tököt
faragtunk a kés´ó októberi
napsütésben, majd egy közös uzsonna után, együtt
moziztuk a gyerekekkel.
Szent Márton napja a
megszokott lámpás készítéssel kezd´ódött. Mikor elkészültek az alkotások, mézes
puszedlit majszolva, Zsófi
óvó néni papír színházát élvezhettük. A lámpás felvonu-

lás a hagyományos módon a
parkon keresztül a templomba vezetett, ahol az atya
Szent Márton legendájával
várta a gyerekeket.
A Mikulás ünnepség a
sportcsarnokban kapott helyet. A Szabad Ötletek Színháza “Mikor jön már a Mikulás?” cím´ú m´úsora után
megérkezett a Mikulás is, aki
név szerint szólította a résztvev´ó gyerekeket és adta át
nekik az ajándékot.

Idén végre sikerült megvalósítani a Tolmácsi Él´ó Adventi Kalendáriumot. Az ünnepi lelkület´ú, kreatív tolmá-

csi lakosok segítségével, december elsejét´ól minden este újabb ablak fényei jelezték
az Ünnep közeledtét, míg

végül Szenteste a Közösségi
Ház borult fénybe. Amikor
csak az id´ójárás engedte, délután 5-kor a Közösségi Háztól

indulva együtt felkerestük az
aznapi ablakot, ahol sok
esetben kedvesen megvendégelték a látogatókat.
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Adventi koncert és vásár
Advent harmadik vasárnapján közösen díszítettük
fel Tolmács karácsonyfáját,
miközben Kisfaludy Zsolt
ünnepi dalait hallgathattuk. A

templomban Szabó István
pánsípm´úvész fokozta bennünk az ünnep varázsát.
Fantasztikus
koncertjét
még sokáig fogjuk emlegetni.

A hagyományos adventi
vásár a borházban kapott
helyet. A hideg este ellenére
meleg hangulat fogadta az
idelátogatókat. Egy finom
forralt bor vagy tea kíséreté-

ben, az óvodások és iskolások szüleinek csodálatos
kézm´úves ajándékai és a
helyi termel´ók, kézm´úvesek
portékái közül is válogathatunk.

Az Új Esztend´óben sok új
könyv került a letéti könyvtárunkba, így a könyvtári élet
is pezsg´óbbé vált. Sok új beiratkozója lett és visszatértek a régi törzslátogatók is.
A 2022-es év els´ó nagyobb rendezvénye a Farsangi felvonulás és fánkverseny volt és elfogultság
nélkül állíthatom, hogy so-

kan összegy´úlve, minden
eszközt bevetve, vidáman
el´úztük a telet. Azon a szombat reggelen már 8-kor indult
az élet a Közösségi Házban,
ahol a Nyugdíjas Klub tapasztalt fánksüt´ói kezei közel 200 fánkot sütöttek a rendezvény résztvev´ói számára. (Itt is hálásan köszönjük
önzetlen munkájukat!)

Idén a már megszokott
farsangoló felvonulásunkat
egy új - és reméljük hamarosan hagyománnyá váló esemény a fánkverseny követte. 10 féle fánk érkezett a
fánksüt´ó versenyre, melyet a
zs´úri és a közönség együtt
értékelt.
Az els´ó díjat a Süt´ótökös
fánk és annak alkotója, Bos-

kó Regina nyerte. Így egy
évig ´ót illeti a “Tolmács Fánkmestere” cím.
A gyermekek fánkev´ó
versenye is izgalmakban b´óvelkedett. Itt Dósa Dominik
els´ó, Majer Marcell második és Hevesi Dávid harmadik helyezést ért el. A rendezvényt a kiszebáb égetés
zárta.
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Márciusban egy igazi
Kultúr-Szombat várta a m´úvészet kedvel´ót! El´óször
Nagy Julianna “Pontozott világom” cím´ú kiállításának
megnyitója vette kezdetét,
ahol a festmények az ausztrál ´óslakosok varázslatos világába repítettek bennünket.
Ezt követ´óen a Mikropódium
Családi Bábszínház két 20
perces el´óadását tekinthettük meg. A m´úsor nem hiába

vált a Magyar Kulturális
örökség részévé, mára bejárta szinte az egész világot.
Úgy vonta be a közönséget a
játékba, hogy az el´óadás végén mindenki saját történetét élhette meg. Az el´óadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
A Magyar Költészet Napján vendégünk volt Karaffa
Gyula író, költ´ó, aki a Tolmácsi Általános Iskolásokat ka-

lauzolta el a versek világába.
S egy közös vers születésének is tanúi lehetünk.
Nagypénteken a hagyományos húsvéti tojásfestés
módszereit ismerhettük meg
és próbálhattuk ki Dobson
Zsófi segítségével. Szép
számban összegy´últek az
érdekl´ód´ók, akik a foglalkozás után megsimogathatták
a közösségi ház kölcsön kapott nyuszijait is.

Kirándulás, f´óz´óverseny,
családi nap - MAJÁLIS!
Egy különleges tavaszi
kiránduláson
vehettünk
részt április 30-án. A Tolmácsi tóig tartó sétára elkísért
minket Piringer László is, az
els´ó magyar, aki tavaly nyáron szóló magánfutásban átszelte az Egyesült Államokat. A túrát a ProtegoEurópa
Természetjáró Egyesület tapasztalt túrázói vezették és

az utat közel 50 feln´ótt és
gyermek tette meg. A tónál
éppen izgalmas horgász
verseny zajlott, melybe így
mi is kicsit betekinthettünk.
A hal´ór frissít´óvel is megkínálta túrázóinkat és minden kérdésünket megválaszolta.
Idén sem maradhatott el
a majálishoz szorosan kapcsolódó f´óz´óverseny a parkban! Most pincepörkölt ké-

szült, mellyel a visszaérkez´ó
kiránduló csapatot is megvendégeltük.
Nehéz dolga volt a zs´úrinek, mert mind a 8 f´óz´ó csapat kiválóan teljesített. A versenyt végül a “Három Barna Tál” nyerte. A résztvev´ók
finom
desszertet is fogyaszthattak a Gyermekérkeztetési Alapítvány jóvoltából. Ebéd után kötetlen
beszélgetést folytattunk a fu-
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tóval, majd a Polgármester
úr megnyitotta a Tolmácsi
Nyugdíjas Klub kiállítását.
Eközben megkezd´ódött
a gyermekek aszfaltrajz versenye és az arcfestés is. A
versenyt Berényi Benedek
nyerte, de a zs´úrinek itt sem
volt könny´ú dolga, mert gyönyör´ú alkotások készültek.
Zárásképpen együtt feldíszítettük és felállítottuk a
májusfát.
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A jöv´ó tervei a közösségi házban
Számos rendezvény már szervezés alatt áll. Május 28-án
mindenkit szeretettel várunk a
kastélyparkba, ahol ugrálóvárral és egy igazi Meseutazóval
várjuk a gyermekeket, hiszen
ez az ´ó napjuk lesz! A közösségi ház idén nyáron több tematikájú tábornak is otthont fog

adni, így a gyermekek értékesen tölthetik a szünid´ót. A
Szent L´órinc napi búcsú és
falunap programja is hamarosan kikristályosodik, úgyhogy érdemes lesz figyelni a
hirdet´ó felületeinket. Mindenkinek élményekben gazdag nyarat kívánunk!

Állandó programok
a Közösségi Házban
Hangfürd´ó Eisenmann Tündével minden hónap els´ó
csütörtökjén 17:30-tól
Alapozó terápia gyerekeknek minden hétf´ón és
szerdán 13:00-15:30 között

Kokas foglalkozás gyerekeknek 3-tól 12 éves korig minden csütörtökön
16:15-17:00
Alakformáló torna Bagyinszki Anikóval minden pénteken 18:30-tól

A Tolmácsi Fánkmester receptje
A díjnyertes farsangi fánk
Fahéjas-süt´ótökös fánk
300 g liszt, 1 csipet só, 50
ml tej (+ amennyit felvesz kb.
100 ml), 15 g friss éleszt´ó, 1 tk
cukor, 1 tojás sárgája, 100 g
süt´ótökpüré (a sült süt´ótököt
csak villával áttörjük), 30 g puha vaj, 1 db kezeletlen narancs
héja, 1 ek vanília kivonat.
A süt´ótököt megsütjük,
villával alaposan áttörjük. Az
éleszt´ót langyos cukros tejbe morzsoljuk és felfuttatjuk.
A tészta minden hozzávalóját összekeverjük, majd alaposan megdagasztjuk. Letakarjuk és meleg helyen kb.

45 percig kelesztjük. A tésztát lisztezett deszkára teszszük és kb. 1 cm vastagra
nyújtjuk. Közepes méret´ú kiszúróval kiszaggatjuk a fánkot. Letakarva kb. 30 percig
kelesztjük.
Az olajat 180 fokosra melegítjük, beleteszünk egy
adagnyi fánkot. 2 percig letakarva sütjük, majd fed´ó nélkül megfordítva további kb. 2
perc alatt készre sütjük. A kisütött fánkokat papírtörl´óvel
bélelt tálra szedjük. A fánkokat még melegen fahéjjal elkevert cukorba forgatjuk.

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 raj-

tuk 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!

Házhozmen´ó lomtalanítás
Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY
alkalommal 2 m3 mennyiségben házhoz men´ó rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évt´ól egész
évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerz´ódött, aktív (a
szolgáltatást nem szüneteltet´ó), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkez´ó ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos
ügyfélfogadási id´óben a
06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával. A
lomtalanítás NEM konténerben történik.

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

Lomtalanítás körébe tartozó
hulladék típusok:
– bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.)
– egyéb, fából készült tárgyak,
amelyek a méretük miatt
nem férnek el a hagyományos gy´újt´óedényben,
– sz´ónyegek, padlósz´ónyegek,
– matracok,
– ágynem´úk,
– textilek, ruhanem´úk,
– m´úanyagok (linóleumok):
padlók, kerti bútorok, m´úanyag medencék, m´úanyag játékok,
– személygépkocsi-, kerékpárés motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekb´ól háztartásonként max. 4 db helyezhet´ó ki)
További infó a www.tolmacs.hu,
és a www.dtkh.hu oldalakon.

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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