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Áldott, boldog ünnepeket!
Tisztelt Tolmácsiak!

Ismét egy év végéhez kö-
zeledünk. Pár nap és véget
ér a 2018-as esztend´́o.
Ilyenkor - az ünnepre való
lelki és családi készül´́odés
mellett - alkalom nyílik a visz-
szatekintésre, az értékelésre.
Úgy gondolom nem kell külö-
nösen kiemelni, hogy az el-
múlt év igen mozgalmas volt
a tolmácsiak életében. 

El´́oz´́o lapszámunkban
már tájékoztattunk róla, hogy
az óvoda és iskola jelent´́os
pályázati  pénz megnyeré-
sével megújult.  Teljes h´́oszi-
getelés mellett a kazánház is
korszer´́u, takarékos beren-
dezésekre lett cserélve. Re-
méljük, a gyerekek és a ne-
vel´́ok egyaránt jobban érzik
magukat az épületben, de
nem mellékes a faluképet
meghatározó küls´́o megjele-
nés  megszépülése sem.

Ugyancsak elindult a kas-
tély felújítása. Els´́o ütemben
a legfontosabb munkák az
állagromlás megállítását cé-
lozták, de ez a felújítás to-
vább folyik. S´́ot - más telepü-
lésekkel összefogva - újabb

pályázati lehet´́oségeket is ki-
használunk.

Rendezévényeik is nép-
szer´́uek és színvonalasak
voltak. A kétnapos búcsú és
falunap mellett kiemelked´́o a
szüreti mulatság. 

Azt is büszkén mondhat-
juk, hogy nem csak a nagy-
rendezvények, és a gyermek-
intézmények adnak kulturális
programot, hanem a Közös-
ségi Ház munkatársai is igen
sokféle rendezvénnyel folya-
matosan biztosítanak lehet´́o-
séget szórakozásra és köz-
hasznú ismeretek megszer-
zésére, olykor vásárlások
megkönnyítésére.

Advent a készül´́odés id´́o-
szaka. Már csak egy gyertyát
kell meggyújtani a koszorún,
és meghítt lelkülettel várni a
legszentebb ünnepet.

Mindenkinek kívánok lel-
kiekben gazdag, békés, bol-
dog, karácsonyi ünnepeket,
és 2019-re is legalább olyan
eredményes és gyarapodó
esztend´́ot, mint amit magunk
mögött hagytunk.

Hajnis Ferenc
polgármester
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Események a Nyugdíjas Klubban
Köszöntöm Tagjainkat, 
Olvasóinkat! 

Ha szerda, akkor klub
délután a klubházban. Hét-
r´́ol-hétre jobban érezzük ma-
gunkat a saját kis helyünkön!
Ha nem bográcsban f´́ozünk,
megteszi a finom kacsazsí-
ros-hagymás kenyér, amit
Menczeleszné és Majerné
lelkesen készít a jelenlév´́o
tagoknak. Így vidámabb a
bábok készítése, beszélge-
tés, tervezgetés hová men-
nénk szívesen kirándulni. 

Többen részt vettünk az
Önkormányzat által szerve-
zett, elkészült korlátok festé-
sében. Munka után a Fels´́o
Kocsma finom étellel-itallal

várta a dolgozókat. Köszön-
jük a vendéglátást! 

Rétságon megrendezés-
re került Nyugat-Nógrád
Nyugdíjasok Találkozója és
gálája, és szintén Rétságon
a Magyar nóta est, ezeken
több tagunk is részt vett. Kö-
szönet Hajnis Ferenc polgár-
mester úrnak, hogy az Ön-
kormányzati busszal, több
fordulóval lelkesen szállítot-
ta a tagjainkat a szép el´́oa-
dásokra, programokra!

Az idén második alka-
lommal sikerült a NYOSZ-tól
kapott ingyen jegyekkel el-
jutni a Ram Colosseum szín-
házba a csodaszép, mesés,
látványos “Cinderella” cím´́u
el´́oadásra.

Hajdúszoboszlón 26 ta-
gunk pihent és vette igénybe
a kezeléseket. Az Erzsébet
üdülési pályázat nyertesei,
23 f´́o pedig Gyulán tölthetett
pár napot.

A szüreti felvonuláshoz
sikerült pótolni a hiányzó, el-
t´́unt bábokat, így ismét van 6
darab bábunk, melyekkel dí-
szíthetjük a falut! 

Novemberben rendezte
meg az Önkormányzat az
id ´́osek napi rendezvényt,
melyen tagjaink közül is
szép számban jelen vol-
tak! Színvonalas, szép
m´́usort láthattunk, a Duna
tv Ajándékkosár cím´́u m´́u-
sorából jól ismert el´́oadó
m´́uvész, Szeredy Krisztina

énekelt nekünk gyönyör´́u
nótákat. Köszönjük a szer-
vezést az Önkormányzat-
nak! 

Az év végi vacsorán szép
számmal voltak jelen tagja-
ink.  Köszönjük asszonya-
inknak:  Menczelesznének,
Majernének, Klíbernének,
Csáthynénak, Potholeczki-
nénak, akik elkészítették a fi-
nom vacsorát! 

Sikeres évet tudhatunk
magunk mögött! Bízom ben-
ne, hogy a jöv´́o év is hasonló
lesz!

Minden kedves Tagunk-
nak és Olvasónknak békés
karácsonyt és egészséges,
boldog újévet kíván a Veze-
t´́oség! 

´́Orizzük meg az utókornak

Kedves Olvasó! 
Amikor a családi fotoal-

bum lapozgatása közben
olyan régi fénykép akad a ke-
zébe, amely Tolmács múlt-
jához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´́orzés
céljából hozza be a Közös-

ségi Házba. A képet digitali-
záljuk és visszaadjuk. Így
gazdagíthatjuk közös értéke-
ink tárát. Azokból az emlé-
kekb´́ol, amelyek falunkra jel-
lemz´́oek, és a szerepl´́ok hoz-
zájárulnak újságunk címol-
dalára is válogatunk. 

Felhívás

Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítványunk
egész évben támogatja kultu-
rális rendezvényeinket, gyer-
mekeinket, sportolóinkat. Te-
gyünk mi is munkájukért! 

Alapítványunk munkáját
Ön is tudja segíteni! Ha kicsi
összeggel is, de hozzá tud
járulni, hogy támogassa raj-

tuk keresztül akár program-
jainkat, akár gyermekeinket,
sportolóinkat, ezt csekk befi-
zetésével vagy akár utalás-
sal is megteheti! 

Csekket a Közösségi Ház-
ban és az Önkormányzatnál
is kérhet! Utalni a 11741031-
20024279 számú számla-
számra tud! Köszönjük! 
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Beszámoló az óvoda nyári életér´́ol
a 2018/2019-es nevelési év kezdetér´́ol

Mint ahogy már legutóbbi
írásunkban is jeleztük, el-
nyert pályázat okán, az idei
nyári id´́oszak alatt óvodánk-
ban felújítási, f´́utés-korsze-
r´́usítési munkálatok kezd´́od-
tek. A gázkazánt, bojlert, ra-
diátor szelepeket, nyílászá-
rókat cserélték, az épületet
szigetelték, majd újra vakol-
ták, színezték. A két csoport-
szobában laminált padlót
kaptunk és igényünknek
megfelel´́oen gipszkartonos
megoldással zárt irodahely-
séget választottak le a küls´́o
csoportszobából. A munká-
latok szervezetten, a határi-
d´́oket betartva alakultak. Kö-
szönet érte legels´́oként Tol-
mács Község Önkormány-
zatának: a Polgármester Úr-
nak, a Képvisel´́o-testület-
nek, Varga János vállalkozó-
nak, akik az egészet kézben
tartották, irányították.
Ugyancsak köszönet illeti a
Szül´́oi és az Alkalmazotti Kö-
zösséget is a magas színvo-
nalú együttm´́uködésért,
összedolgozásért valamint
Bálintné Dezs´́o Krisztina és
Berecz Hajnalka segítségét
a takarítási munkálatokban!

A nyári szünet ideje alatt,
augusztus 12-én, vasárnap
tartotta a község a hagyo-
mányos L´́orinc naphoz kap-
csolódó falunapját, melyet
idén egybe kötöttek a köz-
pontban található Borház
megnyitójával. Óvodásaink-
kal, kis m´́usorral készültünk
a színpadi részhez. Köszön-

jük a Szül´́ok és Gyermekek
együttm´́uködését!

Már a nyári zárás utáni
els´́o napon: augusztus 21-
én visszapakolt, takarított
környezetben fogadhattuk
gyermekeinket. Szeptember
elsején a rendnek megfele-
l ´́oen indulhatott a nevelési
év az óvodában, iskolában
egyaránt. Két csoportban
dolgozunk már hivatalosan
is testületi döntés alapján.
Köszönjük a fenntartónak a
második csoportszoba füg-
gönyeit, sz´́onyegét, a Szü-
l´́oknek a csoportpénzb´́ol fi-
nanszírozott babakonyhát
és két új társasjátékot, gyur-
mát és a kiscsoport fejleszt´́o
játékait. A csoportbontás fo-
lyományaként valamint
Zatykóné Bach Lívia távozá-
sa miatt két új óvodapedagó-
gust fogadhatott a nevelési
év kezdetén az intézmény:
Annusné Bunyi Mónikát és
Szlezák Éva Klárát. ´́Ok a kis-
középs´́o csoportos gyer-
mekek óvodapedagógusai,
Lovasné Arnócz Zsuzsanna
a dajkájuk. A nagy-középs´́o
csoportot Kiss Zsófia vezet´́o
óvodapedagógus és Berecz
Istvánné dajka viszik ebben
a nevelési évben. A csopor-
tokba jelenleg 15-15 gyer-
mek jár. Ismerkedéssel és
az új óvodások beszoktatá-
sával teltek els´́o heteink
majd hamarosan a szüreti
készül´́odés is kezdetét vet-
te. Egymással párhuzamo-
san, nyugalomban, zökke-

n´́omentesen zajlott mind az
új kollégan´́ok alkalmazkodá-
sa, beilleszkedése közössé-
günkbe, mind a csoportok
átszervezése. 

Október negyedikén, az
Állatok világnapján a Bánki
Erzsébet-Majorba látogat-
tunk a gyerekekkel a Bacsa
család jóvoltából. Állatsimo-
gatással, lovaglással telt ez
a szép ´́oszi napunk. Köszön-
jük vendéglátóinknak!

A következ´́o napon, októ-
ber ötödikén, a Csulik portán
idén is megrendezésre ke-
rült a Tökös délután Ági óvó
és a családja jóvoltából. Iz-
galmas, fantáziadús faragott
tököcskék kerültek kiállításra
majd díszítésre az iskola lép-
cs´́ojén és egy kellemes, csa-
ládias délutánt, vendéglátást
köszönhetünk ezen az
´́oszön is a Szetei családnak!

Október hatodikán ferge-
teges hangulatú, ragyogóan
megszervezett Szüreti felvo-
nulás és bál került megren-
dezésre kis közösségünk-
ben. A falu apraja-nagyja
részt vett az eseményen, vi-
dám hangulatban, hosszabb
útvonalon, táncolva, énekel-
ve, rengeteg traktorral, lo-
vassal, táncossal, er´́os kö-
zösségi er´́or´́ol adva tanúbi-
zonyságot. Az esemény a
hagyományoknak megfele-
l´́oen terményáldással, must-
kóstolással zárult délután,
majd a Jótékonysági bállal
folytatódott este. Köszönjük
Mindenkinek a szervezést,

részvételt, támogatást! A be-
vétel igazán szép összeg lett
az idén: 520.000.- Ft! Az
összeget felezi a tolmácsi is-
kola, óvoda. Az idei hosszú,
gyönyör´́u ´́oszi napokat csa-
ládias hangulatban, sok-sok
udvari játékkal, leveg´́ozés-
sel, mozgással használtuk ki
az óvodában. Az iskolások-
kal közösen összegy´́ujtöttük
a gesztenyét az udvaron, s
ebb´́ol is lett pici bevételünk:
8000.- Ft. (amit ugyancsak
felez a két intézmény) A mai
napon az Ákom-bákom báb-
csoport el´́oadásában a Péter
és a farkas cím´́u magas szín-
vonalú bábel´́oadást láthat-
ták mindkét intézmény gyer-
mekei a tornateremben. Az
el´́oadás összegét a szül´́ok
500 Ft/gyermek befizetésén
kívül az idei gesztenye pénz-
b´́ol és még a  tavaszi/ nyár
eleji Dudás Gergely Alpol-
gármester Úr felajánlásából
(KÖSZÖNET érte még egy-
szer!!) megmaradt 5000 Ft-
ból fizettük ki. (35.000 Ft)

A csodás ´́oszi napok már
rövidülnek, lassan közeleg a
tél és az év végi ünnepek.
Egyre gyakrabban beszoru-
lunk majd, s hamarosan a
karácsonyi készül´́odés és
várakozás id´́oszaka kezd´́o-
dik....

Kellemes ünnepi készü-
l´́odést és nagyon boldog ka-
rácsonyt és boldog új évet
kívánunk Mindenkinek!

Kiss Zsófia
óvodavezet´́o
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Történések iskolánk életéb´́ol
A nyáron szorgos munkások
dolgoztak azon, hogy egy
felújított, megszépült iskolá-
ban kezdhessük a 2018-
2019-es tanévet szeptember
3-án. Köszönet nekik érte!

Nagyháziné Bacsa Móni-
ka igazgatón´́o nyitotta meg a
tanévet. Beszédében rövi-
den vázolta az idei év válto-
zásait, az e-napló bevezeté-
sét és a fontosabb ezévre
tervezett programok lehet´́o-
ségeit. Ez után az iskolások
versei következtek. Idén ki-
lenc els´́ost köszönthettünk a
tanévnyitó ünnepségen, vi-
dám verseket mondtak Zsófi
óvónéni segítségével. 

23 tanulóval kezdtük az
évet, november 7-én egy új
kisdiákkal gyarapodtunk. 1-
2. osztályban 14, 3.-4. osz-
tályban 10 gyermek jár.
Négy pedagógus látja el a
feladatokat. A Rétsági Álta-
lános Iskola vezet´́osége
kedd 8.00. és szerdai 15.30.
id´́opontokban fogadják az
ügyeiket intéz´́o szül´́oket.
Egyéb sürg´́os esetben Rét-
ságra kell menniük. 

Felszerelésre került egy
nagyobb sávszélesség´́u in-

ternet, mely segíti a techni-
kai eszközökön végzett
munkánkat. A tanév els´́o
mindenkit megmozgató ese-
ménye szeptember 28-án az
Európai sportnap volt. Diák-
jainkkal a környez´́o utcák-
ban futottuk le a 2018 m-es
távot testnevelés órán. Kö-
szönöm Biszku Rita tanító
néni és Veres Mária szül´́o
segítségét. Október 5-én dé-
lel´́ott Rita tanító néni a 3.-4.
osztályosokkal kis ünnepsé-
get tartott. a szívhez szóló
verseket a kicsik figyelme-
sen hallgatták. Meghatódva
nézték a gyertyafényben álló
társaikat és a tizenhárom
aradi vértanú képét. Gratulá-
lok a szép m´́usorért. 

Október 6-án a szüreti
felvonuláson az óvodát és
iskolát támogató szül´́ok és
hozzátartozók különböz´́o
járm´́uvekkel vitték gyereke-
inket hosszú menetben Há-
rom megállónál is körtánccal
hívogattuk a bálozni kívánó-
kat. A falu több pontján az ott
lakók vendégasztalról frissí-
t´́okkel és pogácsával kínál-
ták meg a felvonulókat és
nézel´́od´́oket. Köszönet érte

a Fekécs Gábornak, Nagy
Gy´́oz´́onek és családjának,
Vavra Zoltánnak és család-
jának... Az esti bált az óvo-
dások Kiss Zsófi nénivel, az
iskolások Morvainé Prajda
Ági néni irányításával nyitot-
ták meg. Mókás, kacagtató
népi versikékkel és törté-
netekkel alapozták meg az
est hangulatát. M´́usorukat
Csóri Eszter heged´́ujátéka
színesítette. A reggelig tartó
bál bevételét az óvodások
és iskolások javára használ-
juk fel a szül´́ok hozzájárulá-
sával. (eszközvásárlás, kul-
turális rendezvények, úszás,
kirándulás) Köszönet min-
den résztvev´́onek és támo-
gatóinknak. Név szerint sze-
retném megköszönni Jakus
Szilvia és Donkó Alexandra
áldozatos munkáját. 

Október 19-én az október
23-i h´́osökre emlékeztünk. A
verseket, dalokat most én ta-
nítottam be a nagyobb diák-
jainknak. A 3.-4. osztályosok
megrendít´́o versekkel érzé-
keltették az akkori esemé-
nyek jelent´́oségét. Kis m´́u-
sorunkban a kisebbek is
részt vettek két Kormorán
dal eléneklésével. 

Az ´́oszi szünet után szín-
házi el´́oadást néztünk a tor-
natermünkben, nagyon szép
bábokkal eljátszott zenés
darabot, a Péter és a farkast.
A mese végén az el´́oadók
kis játékkal felismertették a
f´́obb hangszereket, melyek
egy-egy szerepl´́ot jelképez-
tek. November 20-án a váci
Madách Imre M´́uvel´́odési
Központban a Mátyás király

bolondja cím´́u bábel´́oadást
néztük meg. Óvoda és iskola
együtt utaztak erre az ese-
ményre. A halk hangvétel´́u,
színes darab lekötötte a gye-
rekek figyelmét. Nagyon
színvonalas el´́oadásban volt
részünk. Ott létünk alkalmá-
val újra megcsodáltuk a ki-
b´́ovült Cukrász Kiállítást is.
Szépkiejtési verseny házi
versenyér´́ol továbbjutottak
november 29-én összemér-
hették tudásukat a környék
tanulóival Rétsági Általános
Iskolában. Dudás Levente I.
és Bálint Dorina III helyezett
lett. Gratulálok nekik és fel-
készít´́o tanáruknak Biszku
Ritának. Csóri Eszter, Ress
Mercédesz emléklapot ka-
pott iskolánk képviseletéért.

Fogadóórát tartottunk no-
vember 28-án és 29-én, me-
lyen a szül´́ok tájékozódhattak
gyermekük haladásáról. A ta-
nulásban lemaradt tanulók
szüleinek kiértesítése megtör-
tént írásban is. Kis iskola lévén
a mindennapokban is könnyen
megtalálnak minket tanítókat a
szül´́ok, ha problémát látnak,
így sort is kerítünk az aktuális
gond megoldására. December
6-án járt iskolánkban és óvo-
dánkban a Mikulás. Nagy izga-
lommal tanulták verseiket,
énekeiket tanulóink. A figyel-
mesebbek még ajándékot is
készítettek. Verseik elmondá-
sakor adták át a megillet´́odött
Mikulásnak. A testnevelésóra
is a Mikulás jegyében zajlott
tréfás sorversennyel. Szabadi-
d´́oben egy mesét néztek az
1.-2. osztályosok. Zenehallga-
tással és játékkal telt a délután.
Izgatottan mesélték ki mit ka-
pott már reggel és mit várhat
még este is a csizmácskájába.
Köszönet Jakus Szilviának a
segítségért és fotózásért.

Most az Advent hangula-
tában telnek napjaink. Min-
denki lelkesen készül´́odik az
Adventi Vásár eseményeire.

 Békés Adventet és to-
vábbi szép napokat kívánok
mindenkinek! 

 Tóth Anna tanító néni
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Közösségi Ház hírei
Pont egy éve ilyenkor, azt
ígértem Önöknek, kedves
Olvasók, hogy az idei év
arról fog szólni számunk-
ra, hogy még több látoga-
tót vonzzunk be a Közös-
ségi Házba! Boldogan je-
lentem, hogy ez bizony si-
került is! Sikerült több
olyan programot szervez-
nünk, melyekre egyre töb-
ben el is látogatnak hoz-
zánk. Köszönjük, hogy ezt
a tervünket sikerült közö-
sen megvalósítanunk! 

Utolsó lapszámunk óta
rengeteg dolog történt, lás-
suk is mik voltak ezek: volt
egy igazán jól sikerült Ifi na-
punk és egy izgalmas és
szép falunapunk, aztán pá-
rat pislantottunk és máris itt
volt a szüreti felvonulás és
bál is. Az évb´́ol itt már alig
volt hátra, de ett´́ol függetle-
nül még mindig sok program
állt el´́ottünk. Szintén nagyon
jól sikerült egészségnapot,

Márton napi lámpás készí-
tést, Mikulás ünnepséget és
kézm´́uves foglalkozást tud-
hatunk magunk mögött! És
már csak néhány nap, és itt
is van az Adventi hétvégénk
is. Mire ezt a lapot kezükben
tartják, már azon is túl va-
gyunk, és egy utolsó moz-
galmas hét áll csak el´́ottünk
Karácsonyig.

Néhány szóban beszá-
molnék Önöknek ezekr´́ol az
eseményekr´́ol: 

El´́oször is az ifjúsági nap-
ról és falunapról tartozom
még pár szóval. Ez a két ren-
dezvény er´́osen összekap-
csolódik már, mind két nap,
vagyis ez a hétvége csupa
olyan programot rejt, ami a
közösség összetartó erejé-
r´́ol szól, arról, hogy milyen jó
is tolmácsinak lenni, együtt
lenni! Az ifjúsági napon szép
számban jelentek meg helyi-
ek (de sajnos még mindig
sokkal kevesebben mint az

idelátogatók), hogy kipróbál-
ják magukat a röplabdázás-
ban, futásban, vicces játé-
kokban. Az idei kiegészít´́o
programokat is sokan pró-
bálták ki, vették igénybe.
Ezek a paintball, egy izgal-
mas és érdekes Krav- maga
bemutató és egy Salsation
bemutató volt. Persze ezen
a napon is gondoskodtak a
szervez´́ok, hogy nem ma-
radjon éhes has, Miklósi La-
ci, alias Pilóta és csapata
bográcsban f´́ozött paprikás
krumplival kényeztette a je-
lenlév´́oket! A napot egy szu-
per hangulatú bulival zártuk
a Fels´́o Kocsmában. A más-
nap is hasonlóan vidáman
telt. Idén a gyönyör´́uen felújí-
tott borházunkat tudta átadni
az Önkormányzat a falu kö-
zösségének. Ennek örömé-
re helyi alkotók meseszép ki-
állítását mutathattuk be az
érdekl´́od´́oknek. Kiállítóink
voltak Nagy Gabi, Balogné

Havai Nikoletta, Balog Jáz-
min, Dávid Ági néni, Bubori
István, és a Nyugdíjas Klub
ügyes kez´́u asszonyai. 

A falunapi program idén
is színes, kellemes, és csa-
ládbarát volt. Nagyon sokan
el is látogattak hozzánk, kö-
szönjük Önöknek, hogy ve-
lünk együtt ünnepeltek! 

Támogatóink voltak: Tol-
mács Község Önkormány-
zata, Tolmácsért Közalapít-
vány, Vian-Bau Kft., Fény-
Adó Kft, Maschinery Kft,
Nógrád Vegyipari Zrt, Net-Tv
Zrt, Gránit-ex Kft, Fels´́o
Kocsma, Évinger Boglárka,
Fekécs Gábor, Turcsányiné
Csáthy Mónika, Juhász Ár-
pád
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Következ´́o nagy rendez-
vényünk a szüreti mulatság
volt. Idén sok újítást vezet-
tünk be, izgultunk is miatta,
hogy hogyan sikerül, és meg
kell, hogy mondjam, minden
várakozásunkat felülmúlta!
Els´́o alkalommal kértük meg
a lakókat, hogy a menet út-
vonalán, aki tudja, díszítse
fel otthonát, kapuját. Nagyon
nagy öröm volt látni, hogy
sokan nagyon szépen feldí-
szített kapukkal várták az ar-
ra elhaladókat. Igyekszünk
ebb´́ol is hagyományt terem-
teni, így kérem Önöket, ked-
ves olvasók, csatlakozzanak
hozzánk ebben jöv´́ore is!
Másik újdonság a menet út-
vonala és a hozzá kialakított
kínáló-megállópont volt. Itt
meg kell, álljunk egy pillanat-
ra, hogy köszönetet mond-
hassak azoknak a családok-
nak, akik ebben a kezdemé-
nyezésünkben az els´́o szóra
partnerek voltak! Nagy kö-
szönet jár Nagy Gy´́oz´́onek
és családjának, Vavra Zol-

tánnak és családjának,
Végh Zoltánnak és családjá-
nak, Fejes Balázsnak. Kö-
szönet Fekécs Gábornak és
családjának, mint az els´́o kí-
náló pontnak! És ugyancsak
köszönet jár a lovasoknak,
lovas kocsisoknak és trakto-
rosoknak is, akik többedik
éve színesítik ezt a napot,
velünk ünnepelnek! Szintén
köszönettel tartozunk azok-
nak, akik a mustkészítéshez
sz´́ol´́ot adományoztak, és
azoknak, akik a mustot elké-
szítették, vagyis Dudás Ger-
gelynek és Sinka Sándor-
nak! 

Évr´́ol évre azt tapasz-
taljuk, hogy a felvonulásban
egyre többen és többen
részt vesznek, egyre többen
beöltöznek viseletbe. Ennél
nagyobb öröm nem is érhet
minket, szervez´́oket! Kö-
szönhet´́o mindez annak az
összefogásnak mely egyre
jobban jellemzi az itt él´́oket! 

A felvonulás után követ-
kezett a terményáldás,

mustkóstolás, közös tánc,
majd egy kis pihen´́o az esti
bálig. A bálon szokás szerint
felléptek az iskolások és
óvodások, köszönetképpen
a támogatásokért, melyet a
bál bevétele jelenti két intéz-
ményünknek.

A rendezvényt és az esti
bált nagyon sokan támogat-
ták, hálásan köszönjük
nagylelk´́uségüket! 

Támogatóink: Tolmács
Község Önkormányzata,
Tolmácsért Közalapítvány,
Siki.hu Bt., Ocsi papír, Szé-
kely Szilvia fazekas, Tornyos
Márton és Bartha Bogi Ba-
lassagyarmatról egyedi ba-
bák, grafikák, Záhorszi Mó-
nika grafikus, F´́ut´́oház Sör-
f´́ozde, Fazekas cukrászda,
Flamingó cukrászda, Szetei-
né Sz´́oke Ágnes és családja,
Vian-Bau Kft, Fels´́o Kocsma,
Sipos Festékbolt, Lomen
áruház, Medvácz Eszter
egyedi táskák és játékok Ba-
lassagyarmat, Mester Bori
grafikus Vác, Tó Hotel Bánk,

Mészi Falmó, Szabó Miklós,
Börzsöny Mozaik, Bánki pá-
linkaf´́ozde, Évinger Bogi,
Havai-Kékesi Ágnes, Sinka
Renáta, Hajnis Viktória, Ur-
bán és Urbán, Fekete Csaba
és családja, H&M virágte-
rasz, Gregor Judit egyedi ék-
szerek, Bácskai Rita, Bacsa
István és családja, Fény-
Adó Kft, Bakos és Bakos ha-
gyományos hentesáru, Ja-
kus Julcsi Bgy. M´́uvel´́odési
Központ, Turcsányiné
Csáthy Mónika. 

Következ´́o rendezvé-
nyünk egy pályázat keretén
belül szervezett egészséges
életmóddal kapcsolatos ese-
mény volt. A programban
szerepelt sz´́ur´́obuszos fogá-
szati vizsgálat, stressz- ekg
sz´́urés, véradás és két el´́oa-
dás, melyet véd´́on´́onk tartott
az egészséges táplálkozás-
ról, majd Rottenbacher Mó-
nika az intimtorna fontossá-
gáról.

A váradásra egy különle-
gességgel készültünk, hogy
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Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós címkék, 
kartondobozok, matricák  készítését. 

Egy- és többszínnyomás, 
stancolás, ritzelés.

Gyors, pontos, megbízható, 
min´́oségi munkavégzés, 

korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon:  (35)351-155,  0630-960-7683

Önkormányzati tájékoztató
Képvisel´́o-testületi döntéssekkel kap-
csolatban, ülések napirendje, illetve a
jegyz´́okönyvei elérhet´́oek az érdekl´́o-
d´́ok számára Tolmács Község Önkor-
mányzata honlapján!  Internet hozzáfé-
rést biztosítunk a Közösségi Házban, a
ház dolgozói segítségére lesz azoknak
az érdekl´́od´́oknek is, akik nem rendel-
keznek otthon internettel!

minél több új véradót csábít-
sunk “adakozásra”. Minden
els´́o véradó között kisorsol-
tunk egy kétszemélyes well-
ness utalványt, melyet Bán-
kon, a Tó Wellness Hotelben
lehetett beváltani. Ennek
nyertese Tóth Helga volt!
Ezúton itt is gratulálunk neki,
és köszönjük, hogy velünk
volt! Természetesen minden
új és régi véradónknak kö-
szönjük, hogy itt volt! 

Id´́orendben haladva kö-
vetkez´́o eseményünk Szent
Márton ünnepéhez köt´́odik,
mely alkalomból a gyerekek-
kel és szüleikkel papírlám-
pásokat készítettünk, vagy
libákat varrtunk. A lámpások
elkészültével közösen éne-
kelve átvonultunk a temp-

lomba, ahol Szent Márton
kerestük, s meg is leltük. Fe-
renc Atya természetesen
már várt ránk, közös ének-
léssel köszöntött minket.
Egy kis történetmesélés
után a gyerekeket megaján-
dékozta cukorkával. Ezután
közösen ismét átmentünk a
Közösségi Házba, és együtt
megvacsoráztunk, finom li-
bazsíros-hagymás kenyérrel
készültünk a jelenlév´́oknek.

December beköszönté-
vel els´́o nagyobb ünnepün-
ket, a Mikulást hagyományo-
san egy kis gyerekeknek
szánt m´́usorral ünnepeltük
meg. Balassagyarmatról ér-
kezett hozzánk Major Lász-
lóné Judit óvó néni, és Kis-
pál Norbert, akik egy igazán

szép és hangulatos kis kon-
certtel készültek a gyerekek-
nek. A koncerten a gyerekek
is énekelhettek, zenélhettek
velük együtt. Majd a várako-
zás meghozta gyümölcsét,
megérkezett a Mikulás is,
minden gyermeknek hozva
ajándékot! Több mint 50
gyermek volt velünk ezen az
ünnepi alkalmon. 

Karácsonyra készülve
egy kis kézm´́uves foglalko-
zással is készültünk, agyag-
ból gyártottunk kará-
csonyfadíszeket. A gyerekek
nagyon ügyesek és lelkesek
voltak! Köszönjük, hogy el-
jöttetek hozzánk! 

Újdonság, hogy minden
csütörtökön 10-12 óráig Ba-
lassagyarmatról Bakos és

Bakos Hagyományos Hen-
tesáru árusítás várja a vá-
sárlókat a a közösségi ház-
zal szemben.

A rengetek köszönetnyil-
vánítás annak bizonyítéka,
hogy egy nagyon jó közösség
van épp kialakulóban, melyre
fontos, hogy vigyázzunk,
ápoljunk! Minél többen va-
gyunk tagja, annál több jut
mindenkinek olyan dolgokból,
melyekre igazán szüksége
van! Jöv´́ore is várjuk Önöket,
Titeket nagyon sok szeretettel
és rengeteg programmal! 

Boldog karácsonyt és vi-
dám, egészségben, örömök-
ben gazdag újévet kívánunk
minden kedves Olvasónak
és családjának! 

Közösségi Ház dolgozói
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Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

Kiadja Tolmács Község Önkormányzata, 
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157. 

E-mail: hivatal@tolmacs.hu Szerkeszti a 
szerkeszt´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck

nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´́os vezet´́o: Pál György

Sport
Tisztelt Sportbaratok és
Tolmács Község Lakói!

 A nyári szünet után leját-
szott két edz´́omeccsel vágtunk
bele az új idenybe. Sajnos a
nyár folyamán voltak távozok
is akiket nem teljes mértékben
tudtunk pótolni és volt olyan is,
aki ekkorratájt sérült meg.

Távozók: Krausz Tamás,
Hugyecz István, sérült De-
zs´́o Tamás. Új igazolások
voltak, de közülük is volt aki
rögtön lesérült, vagy folyto-
nos sérülésekkel bajlódott.
Új igazolások: Mester Ábel,
Bodnár Martin, Szúnyog Gá-
bor, Kardos Krisztián. A keret
régi tagjait is sajnos sújtotta
a sérüléshullám. Így az ´́oszi
szezon elejét´́ol kezdve nem
a legjobb összeállításban
tudtunk a pályára lépni. 

Az ´́osz folyamán voltak
újabb igazolások, hogy orvo-
soljuk ezen problémákat, de

sajnos ´́oket is sújtotta sérü-
léshullám. Régi új igazolá-
sok: Varsányi Erik, Szalai
Szabolcs. Így az ´́osz folya-
mán nem az tudtuk a pályán
nyújtani amit igazán a csa-
pat tudna. Sajnos a sérülés-
hullám mellett néha bírói íté-
letek is sújtották a csapatot,
ami olykor pontba vagy pon-
tokba volt mérhet´́o. Egy
meccset leszámitva, ahol
csak pár ember volt jó a töb-
bi mérk´́ozésre az volt a jel-
lemz´́o, hogy bár hajtottak és
küzdöttek és mentek minden
meccsen a gy´́ozelemért,
vagy legalább az egy pon-
tért, de sajnos mindig volt
egy vagy két vagy több hiba
meccsek folyamán, ami mi-
att elvesztetük a mérk´́ozése-
ket. De ezek mind a sok sé-
rülés miatt kialakuló kény-
szerhelyzetek szülték. És
azon kevés mérk´́ozésen

ahol alig vagy kevésbé vagy
egyáltalán nem sújtotta a
csapatot sérülés vagy bírói
hiba vagy dekoncentráltság,
akkor gy´́ozni tudtunk! 

Az ´́oszi szezon végére
mind fizikailag, mind mentá-
lisan és létszámilag elfogy-
tunk. Remélem a téli szünet
alatt mindenki rendbe jön és
tudunk újakat is igazolni,
hogy tavasszal az igazi arcát
mutassa a csapat. Tél folya-
mán remélem minél többet
tudunk majd a teremben
gyakorolni, edzeni és 1 vagy
2 teremtornára elmenni vagy
akár egyet mi is rendezni.

Köszönet minden támo-
gatónknak és bízom benne,
hogy a jöv´́oben is támogat-
nak minket. Boldog ünnepe-
ket kívánok mindenkinek!
Hajrá Tolmács SE. 

Tisztelettel Hajnis Károly
Tolmács SE Elnöke

Tájékoztatás

Lapzártánkkor érkezett
Megszületett a döntés az

illegálisan fúrt kutakról: a mos-
tani határid´́ot az elfogadott tör-
vénymódosítási csomag kitol-
ja. Az új bejelentési határid´́o
2020. december 31-e.

A törvénymódosítás szö-
vege alapján: “Mentesül a
vízgazdálkodási bírság meg-
fizetése alól az a létesít´́o
vagy üzemeltet´́o, aki a [jelen
törvénymódosítás] hatályba-
lépését megel´́oz´́oen enge-
dély nélkül vagy engedélyt´́ol
eltér´́oen létesített vagy üze-
meltet felszín alatti vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2020.
december 31-ig kérelmezi.”

Ez tehát azt jelenti, hogy
a kúttulajdonosok két év ha-
ladékot kaptak a helyzet ren-
dezésére.

forrás: origo.hu

Karácsonyi receptajánlatunk
Szilvás-diós töltött pulykamell zelleres pürével

Hozzávalók / 4 adag
A húshoz

– 1 kg pulykamell (2 db)
– 10 dkg aszalt szilva
– 10 dkg dió
– 2 ek szilvalekvár
– 2 ek akácméz
– 50 g vaj
– 1 csokor kakukkf´́u
– 1 dl konyak (vagy rum)
– só ízlés szerint
– bors ízlés szerint

A körethez
– 25 dkg burgonya
– 25 dkg zeller
– 25 g  vaj
– 25 g  tejföl
– só ízlés szerint
– 1 db szerecsendió

A pulykamelleket vékony
szeletekre vágjuk, fólia alatt
finoman kiklopfoljuk, majd
sózzuk-borsozzuk mindkét
oldalukat.

A burgonyát és zellert
megtisztítjuk, apró kockákra
vágjuk, majd sós vízben pu-
hára f´́ozzük.

A diót durvára vágjuk,
majd egy száraz serpeny´́o-
ben megpirítjuk. Az aszalt
szilvát felaprítjuk és leöntjük
a konyakkal/rummal.

Egy tálba öntjük a felkoc-
kázott puha vajat, majd elke-
verjük 2 ágnyi kakukkf´́uvel,
sóval-borssal. A tálhoz adjuk
a megpirított diót, a beázta-
tott szilvát és a mézet, a szil-
valekvárt, majd jól elkever-
jük az egészet.

Az így elkészült töltelék-
kel kenjük meg a pulykamell-
szeletek közepét, majd szo-
rosan feltekerjük, és fogpisz-
kálókkal megt´́uzdeljük.

Egy serpeny´́oben kevés
vajat hevítünk, majd a puly-
kamellhengerek mindegyik
oldalát megpirítjuk.

Egy vajjal kikent tepsibe
tesszük a megpirított henge-
reket, majd 180 fokos süt´́oben
kb. 20 perc alatt készre sütjük.

A megf´́ott zöldségeket
összetörjük, majd a tejföllel
és a puha vajjal krémesre

keverjük. Sózzuk-borsoz-
zuk, reszelünk rá egy kevés
szerecsendiót, majd a ko-
rongokra vágott pulykával

tálaljuk. Egy-két szál rozma-
ringgal díszítjük.

Sütési h´́ofok: 180C
forrás: nosalty.hu
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