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Ünnepváró köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!
Az év vége, az új év kezdete
mindenki számára egy kicsit
a mérlegkészítés, a követke-
z´́o évi tervek latolgatása is
egyben. 

Túl a nagy munkákon a
sötét téli esték nyújtanak
nyugalmat és lelki készül´́o-
dést az év legnagyobb szent
ünnepére, Karácsonyra.

A vírushelyzet utóhatása,
és a nehezed´́o gazdasági
helyzet határozta meg – több
más település mellett – Tol-
mács 2022-es esztendejét.
Szomorúságra azonban
nincs okunk. A pályázati le-
het´́oségek ugyan jelent´́osen
csökkentek, de a képvisel´́o-
testület  mindent  megtett te-
lepülésünk  fejl´́odése érde-
kében.

Korábbi  döntéseink so-
rozataként szépen alakul a
2-es út melletti „ipari par-
kunk". Legutóbbi létesít-
mény, aminek  átadása  a
közelmúltban történt, a ben-
zinkút. Itt nem csak olcsóbb
üzemanyaghoz lehet jutni,
hanem utazás során szüksé-
ges dolgok megvsárlása
mellett étterme naponta ízle-
tes menüt is kínál.

Nagy el´́orelépés történt a
szennyvízcsatorna-rendszer
megvalósulása irányában.
Fontos dokumentumok kerül-
tek aláírásra, gyakorlatilag
amint a pénzforrást el´́oteremti
a kormányzat indulhat a beru-
házás.

Településünk értékeit
nem csak az ittlakók díjaz-
zák, hanem a média is. A Ha-
zahúzó cím´́u sorozat egyik
adásában falunkat mutatta
be a m´́usor, amelyben jóma-
gam kalauzoltam a riportert.

A falu hagyományait lel-
kesen ápoljuk, és ünnepein-
ket megtartjuk. Úgy a szüretet
és a Szent L´́orinc napi Bú-
csút és Falunapot, a település
lakóinak összefogásával. Az
adventi készül´́odésnek is vol-
tak közösségi alkalmai. Mire ez
a lap megjelenik, már a koszo-
rún a 4. gyertya lángja is lobog
a szeretet szimbólumaként.

Ezen gondolatok jegyé-
ben kívánok mindenkinek
szeretetben, boldogság-
ban gazdag karácsonyt, és
ugyanilyen lelkes összefo-
gással sikeres új eszten-
d´́ot!

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Emlékképek a Nyugdíjas Klub elmúlt 2 évtizedéb´́ol

Nem csak a Húszéveseké a világ 
A Nyugdíjas Klub eseményei, alakulásától napjainkig.

2000-ben lettem nyugdíjas
és ekkor született meg a
Nyugdíjas Klub ötlete Tol-
mács akkori postamestern´́o-
je Drajkó Istvánné Ilonkában
és bennem. Itt születtem,
szeretem ezt a kis községet,
szerettem volna tenni vala-
mit érte, meghálálni, hogy itt
n´́ohettem fel - ez volt az én
személyes motivációm. 

Ilonka vezetésével azt
szerettük volna elérni a falu-
ban, hogy a magunkfajta
nyugdíjas korú tolmácsiakat
kicsit kimozdítsuk, kirángas-
suk a monoton hétköznapok
fogságából. További célunk
volt, hogy egy közösséget
alkotva segítsünk egymás-
nak megfeledkezni a problé-
mákról, betegségekr´́ol és
egy-egy kötetlen beszélge-
tés formájában kicsit kikap-
csolódhassunk. 

Az ötlet az akkori polgár-
mesternek, Havai Lászlónak
is nagyon tetszett, a Képvi-
sel´́o-testület támogatásával
így találkozóinkat a Faluház
Tanácstermében tartottuk,
kezdetben 21 f´́ovel. Olyan

volt ez, mint egy titkos klub,
nem volt rendszeres id´́o-
pont, akkor találkoztunk ami-
kor szükségét éreztük, az
id´́opontok szájhagyomány
útján terjedtek. Alkalman-
ként egy-két vendégel´́oadót
is sikerült meghívni, hogy ne
mindig csak egymást hall-
gassuk meg. Meglátogatott
minket az akkori háziorvos,
Dr. Szabó Marianne, aki az
id´́oskori megbetegedésekr´́ol
beszélt; mez´́ogazdasági
szakemberek, akik a málna-
termesztésr´́ol tartottak el´́oa-
dást; valamint több alkalom-
mal jöttek hozzánk Rétság-
ról rend´́orségi el´́oadók, fel-
hívni a figyelmünket, hogy vi-
gyázzunk magunkra és az
értékeinkre. De a találkozók
fénypontja az évente meg-
rendezésre kerül´́o “Batyus
bál” volt, ahol az asszonya-
ink finomabbnál finomabb
süteményekkel kápráztatták
el a tagokat. 

Sajnos Ilonka megbete-
gedett és itt hagyott bennün-
ket, ezt követ´́oen lett szük-
ség vezet´́oségválasztásra,

melynek tagjai Dávid János-
né Ági, Drajkó Imre, Sz´́oke
Gyuláné Ica és Kramlik Mi-
hály lettek, engem pedig a
Nyugdíjas Klub vezet´́ojének
választottak. Nagy feladat
volt számomra, de mindent
megtettem azért, hogy Ilon-
ka hagyatékát meg´́orizzem
és a klub értékeit továbbra is
képviseljem. 

Ahogy teltek az évek
egyre többen-, és egyre aktí-
vabbak lettünk. Köteles-
ségünknek éreztük, hogy
er´́onkhöz mérten támogas-
suk a falut. Kezdetben a he-
lyi Óvoda részére készítet-
tünk fakanál bábokat, illetve

vállaltuk a babák kopott ru-
háinak javítását, új ruhákat
kaptak általunk. Segítettük a
helyi plébániát a templom és
a parókia takarításával. A ta-
vaszi falurendezések alkal-
mával virágokat ültettünk,
részt vettünk a kastély tisztí-
tásában és az ´́oszi falutaka-
rításoknál is nagy létszám-
mal vonultunk az utcákra.
Nem igazán emlékszem
olyan eseményre a faluban,
ahol ne tudtunk volna vala-
mit segíteni. A farsangi id´́o-
szakban fánkokat sütöttünk –
nem egy alkalommal készítet-
tünk több száz fánkot –, és a
szüreti díszlethez is életre

2022. december Tolmácsi Kisbíró

2



Emlékképek a Nyugdíjas Klub elmúlt 2 évtizedéb´́ol

keltettünk pár szalmabábot,
amik a mai napig strázsát áll-
nak a szüret közeledtével.

Ahol tudtunk, segítettünk,
akár falun belül akár falun
kívül, hiszen az id´́onkbe ez is
belefért. Adománygy´́ujtése-
ket szerveztünk, a Tápláló
Szeretet Program keretein
belül öt év alatt több mint
520 üveg bef´́ottet és sava-
nyúságot ajánlottunk fel a rá-
szorulóknak. Dávid Jánosné
Ági vezetésével a mozgás-
korlátozott gyerekek részére
több mint 1000 kupakot és
dobozt gy´́ujtöttünk össze.

2017-ben a klub saját
helységet kapott az önkor-
mányzattól. A helység reno-
válását együtt végeztük, így
formáltuk a saját képmá-
sunkra azt. Ett´́ol kezdve a
klubdélutánoknak megvolt a
fix helyszíne. Ha ezek a falak
mesélni tudnának, mennyi
történetet szívtak maguk-
ba... Végre egy hely, amely
otthont adott a számképfes-
t´́o hobbinknak, itt nyílt ki és
virágzott megannyi haris-
nyavirág, húsvéti figurák
születtek horgolással, de a
mézeskalácsházak is itt
nyerték el a végleges formá-

ikat. Ezen kézm´́uves foglal-
kozásokból kés´́obb kiállítá-
sokat szerveztünk, csodájá-
ra járhatott a falu apraja-
nagyja. Ha az id´́ojárás en-
gedte, foglalkozásainkat a
Kastélykertben, vagy a klub
udvarán tartottuk, miközben
szalonnát sütöttünk, vagy
bográcsoztunk.

A kikapcsolódás mellett
szerettünk volna nagy hang-
súlyt fektetni a hagyomány´́or-
zésre és a falu hírnevének
öregbítésére is. Kétbodony-
ban a Szilvaszombat nev´́u
rendezvényen beneveztünk a
gombócf´́oz´́o versenyre. Az át-
tör´́o sikert viszont a község-
ben megalakult népdalkör ér-
te el, melyet er´́osítettek asz-
szonyaink is, akik népviselet-
ben léptek fel a helyi rendez-
vényeken, illetve a környez´́o
falvak és városok rendezvé-
nyein. Salgótarjánban, a
Cseng´́o Hangú Énekesek
m´́usorban a 14 résztvev´́ob´́ol
sikerült ezüstérmes helyezést
elérnie a népdalkörnek.

A mai kor embere szerin-
tem el sem tudja képzelni, de
a mi fiatalságunkban nem
volt jellemz´́o kikapcsolódási
forma az utazgatás. Ha utaz-

tunk, csak a családhoz vagy
a munkába. Egyesek közü-
lünk a falu határát sem lép-
ték át, éppen ezért jó lehet´́o-
ségnek tartottuk, hogy cso-
portosan programokat és ki-
rándulásokat szervezzünk. A
helyszíneket a klubtagok dön-
tötték el és ennek függvényé-
ben minden évnek volt egy
ütemterve. Jártunk az Alföl-
dön, Ópusztaszeren, ahol
megcsodálhattuk a Feszty-
körképet, megjártuk az Attila-
dombot Tápiószentmártonon.
Bemerészkedtünk a föld alá
is, ahol megcsodáltuk az Agg-
teleki-cseppk´́obarlang termé-
szeti csodáit. Kastélyokat jár-
tunk, mint Gödöll ´́on Grassal-
kovich-kastély, mely anno
Sisi lakhelyéül szolgált.
Szentmisére látogattunk el
például Sopronban a Szent
Domonkos Templomba, va-
lamint Máriabesny´́ore, a
Nagyboldogasszony Bazili-
kába. Várakat hódítottunk
meg Bajmócon, Zólyomban
és Krasznahorkán. Szlováki-
át egyébként kétszer is meg-
látogattuk a Polgár´́or Egye-
sülettel karöltve. Néhány al-
kalommal volt lehet´́osége a
tagoknak elhozni az unokái-

kat is egy-egy kirándulásra,
ezáltal közelebb hozva ´́oket
egymáshoz.

De nem minden alkalom-
mal mentünk ilyen messzire,
megnéztük a helyi neveze-
tességeket Vácon, ilyen volt
a Tragor Ignác múzeumban
a Memento Mori kiállítás, il-
letve Vácrátóton az Arboré-
tum. Tulajdonképpen mikor
mihez volt éppen kedvünk,
hiszen a második fiatalko-
runkat éltük, csak kicsit las-
sabban... Szerencsére id´́onk
annyi volt, mint a tenger, így
amikor felmerült az érdekl´́o-
dés a kézm´́uves termékek
iránt, bejártuk a hazai ikoni-
kus kerámiagyártó helyeket,
mint Herend és Hollóháza.

Múzeumról múzeumra
jártunk, megnéztünk min-
dent, amit lehetett, Pécsett a
Munkácsy-trilógiát, Vasarely
és Csontváry világhír´́u alko-
tásait. Láttuk Lehel kürtjét a
Jász Múzeumban, Mez´́okö-
vesden a Matyó Múzeumot,
Kiskunhalason a Csipkemú-
zeumot. Több alkalommal
jártunk a f´́ovárosban is, ahol
ellátogatottunk az Ország-
házba, illetve a Terror Háza
Múzeumba.
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Szlovákián kívül jártunk
más szomszédos országban
is. Kirándultunk Erdélybe,
megnéztük a Tordai-hasadé-
kot, parajdi Sóbányát, Bé-
kás-szorost és a Gyilkos-ta-
vat. Természetesen itt sem
maradhattunk szellemi táp-
lálék nélkül utunk során a
csíksomlyói kegytemplom-
hoz is ellátogattunk.

A kirándulások zöme – a
nagy érdekl´́odésre való te-
kintettel – különjárattal tör-
tént, ha nagyobb izgalomra
vágytunk, vonatra ültünk Vá-
con és a „Jégmadár” egye-
nesen a Balatonra repített
minket, ahol a bevállalós
tagjaink még fürödtek is a tó-
ban. Legbátrabbjaink pedig
néhány éve hajóra szálltak,
és Vácról egészen Visegrá-
dig hajóztak, hogy részt ve-
gyenek a helyi várnapokon. 

És hogy honnan volt
ennyi energiánk a kirándulá-
sokra? Éves szinten több al-
kalommal felkerestük az or-
szág jobbnál jobb termál-, és
gyógyvizes fürd´́oit. Hajdú-

szoboszlón már szinte törzs-
vendégek vagyunk, 2012 óta
minden évben kezeléses
üdülésen veszünk részt.

A legkézenfekv´́obb id´́o-
töltés nyugdíjas korban - a
kertészkedésen túl - az olva-
sás. Megannyi remekm´́uvet
olvastunk már, szabadjára
engedve a fantáziánkat, be-
leképzelve magunkat a f´́o-
h´́os szerepébe, de valami
minden alkalommal hiány-
zott, egy apró hozzávaló,
melyet számunkra a színhá-
zak adtak meg.

A gyönyör´́u épületek ék-
szerdobozként zárták ma-
gukba az ámulatba ejt´́o szín-
padi el´́oadásokat, minden
képzeletünket felülmúlva.
Budapesten szinte az ösz-
szes színházat bejártuk az
Erkelt´́ol a Nemzeti Színhá-
zon át az Operettszínházig,
láttuk az Operaházat és nem
utolsó sorban a F´́ovárosi
Nagycirkuszban is voltunk. 

A RaM Colosseumban
például 18 alkalommal vet-
tünk részt el´́oadásokon. Ilye-

nek voltak többek között az
ExperiDance táncegyüttes-,
valamint a 100 Tagú Cigány-
zenekar el´́oadása, de estig
sorolhatnám a sok csodála-
tos m´́usort, amit ott láttunk.

Programjainknak szá-
mos támogatója volt, akik
nélkül nem juthattunk volna
el ezekre a bámulatás tájak-
ra, leny´́ugöz´́o el´́oadásokra.
Ezek közül szeretném ki-
emelni a Nyugdíjasok Or-
szágos Szövetségének Me-
gyei Kirendeltségét és Tol-
mács Önkormányzatát - Haj-
nis Ferenc Polgármester úr-
ral az élen -, akik lehet´́osé-
geikhez mérten minden év-
ben támogattak minket.

Oszlopos tagunk, Borne-
missza Sándorné Erika
szervezi Rétságon a Kör-
nyékbeli Hagyomány´́orz´́o
Nyugdíjas Klubok Éves Gá-
lam´́usorát, ahol a Nyugat-
nógrádi nyugdíjas klub cso-
portjai mutatkozhatnak be.
Számos más rendezvény
szervezésében is részt vál-
lalt már, ezért mikor én 2021

nyarán egészségügyi okok-
ból lemondtam a Nyugdíjas
Klub vezetésér´́ol, a tagok
Erikát választották utódo-
mul, akire bátran rá mertem
bízni a klub vezetését, azok
után amennyit a közösség
érdekeiért tett már.

Napokig tudnám még so-
rolni mennyi minden történt
velünk az elmúlt 22 évben, 4
napló ´́orzi nálam ezek emlé-
két, képtelen lennék egyet
kiemelni közülük, de talán az
elmúlt id´́oszak legemlékeze-
tesebb pillanatai számomra
mégis azok az él´́ozenés va-
csorák voltak, ahol felszaba-
dultan énekelhettük a régi
magyar nótákat, miközben
“éjszakába” nyúlóan táncol-
tunk rájuk. Újra megfiatalod-
tak az id´́os emberek és egy-
fajta “de jól éreztem magam”
érzéssel tértek haza.

Minden kedves Tagunk-
nak és az Olvasóinknak is
Békés Ünnepeket és Jó
egészséget kívánok!

Köszönettel,
Dávid Imréné

2022. december Tolmácsi Kisbíró

4



Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda életéb´́ol
(2022.08.01-2022.12.31.)

Augusztus elsején nyitott
ki óvodánk a nyári takarí-
tás után és 20-23 körüli lét-
számmal jártak egész hó-
napban aztán a gyerekek,
köztük már a beszokós
csöppségek is néhányan. 

Szeptember elsején 33
gyermek kezdte meg a ne-

velési évet intézményünk-
ben, két csoportban. Szep-
tember 29-én a Közösségi
Ház szervezésében az
Ákom-bákom  bábcsoport
el´́oadását tekinthették meg a
tolmácsi gyermekek Az ara-
nyostarajos kiskakas cím-
mel.

Egész szeptemberben a
Szüreti felvonulásra és Jóté-
konysági bálra készült kis
közösségünk, ami a korona-
vírus világjárvány megjele-
nése  óta el´́oször zajlott a
hagyományoknak megfele-
l´́oen, a megszokott keretek
között és a megszokott hely-

színen. Az esemény október
elsején került megrendezés-
re és - bár az id´́ojárás nem
kedvezett a felvonulásnak-
sikeresen zárult eszmei és
anyagi min´́oségében egya-
ránt. Köszönjük Mindenki-
nek a munkáját és támoga-
tását.

Következ´́o közösségi
eseményünk picit eltért a
megszokottól: a Szetei csa-
lád Tökös délutánja ugyanis
most a szüreti felvonulás
után október nyolcadikán ke-
rült megrendezésre a Csulik
portán. Köszönjük az idei
vendéglátást is Ági óvónak
és családjának valamint a
vendégeknek a faragott tö-
köket és az együtt töltött id´́ot.

Október 13-án A kiskakas
gyémánt félkrajcárja cím´́u
mesét nézhették meg bábe-
l´́oadás formájában az óvo-
dások és iskolások is a tor-
nateremben.

November 16-án a Szú-
rós sz´́or´́u bárányka cím´́u
igen színvonalas bábel´́oa-
dást tekintettük meg az óvo-

dásokkal a tornateremben a
Habakuk Bábszínház el´́oa-
dásában.

December ötödikén egy
fotózással egybekötött 360
fokos filmvetítést láthattak a
gyermekek, melynek témája
az óceán él´́ovilága volt: Óce-
anárium.

December hatodikán
megérkezett a Mikulás. Fe-
kete Csaba által idén a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány
biztosította az iskolások és
óvodások csomagjait is! Kö-
szönjük szépen!

December 11-én vasár-
nap – advent harmadik va-
sárnapján – a község hagyo-
mányához híven került meg-
rendezésre az Adventi kon-
cert és vásár a Borházban

és a tolmácsi templomban. A
Kovács Géza téren felállított
feny´́ofát közösen díszítettük
feln´́ottek, gyermekek egya-
ránt, majd Eisenmann Tün-
de furulya kíséretével öt dalt
énekeltünk el a tolmácsi
óvodás és iskolás gyerme-
kekkel közösen. A templom-
ban Simon Katalin és Vi-
gyinszki Attila el´́oadásában
további karácsonyi énekeket
hallhattunk, majd a Borház-
ban zárult a délután vásár-
ral, zsíros kenyérrel és forralt
borral, teával. A vásár bevé-
teli forrás iskolának és óvodá-
nak is, ami idén különösen
eredményes volt, 132.000,-
forint bevételt jelentett óvodai
részr´́ol. Köszönjük a Szül´́ok
és az SZMK tagok: Hajnis Jo-

landa, Venczel-Dinkó Do-
rottya és Évinger Boglárka
aktív közrem´́uködését!

           * * *
Karácsonyi ünnepélyünket
is már hagyományainknak
megfelel´́oen tarthatjuk az is-
kolásokkal közösen a torna-
termünkben 12.21-én 10:00
órakor. Jelenleg az ünnepi
ráhangolódással, készül´́o-
déssel telnek napjaink, majd
december 22-t´́ol január 8-ig
intézményünk zárva tart.

Minden Kedves Olvasó-
nak békés ünnepi készül´́o-
dést majd Boldog Kará-
csonyt és Áldott Új Eszten-
d´́ot Kívánunk szeretettel!

A Tolmácsi Kisbagoly
Óvoda dolgozói nevében

Kiss Zsófia, óvodavezet´́o
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Iskolai hírek
2022. szeptemberét 25 kis-
diákkal indítottuk, köztük 10
kisels´́ossel. Legtöbb új els´́o-
sünk zökken´́omentesen
kezdte a tanévet, azonban
néhányuknak nehéz volt az
elválás reggelente szüleik-
t´́ol. 
     Igyekeztünk számukra is
és minden gyermek számá-
ra érdekesebbé tenni a szür-

ke tanulós hétköznapokat,
így a tanórákon kívül több
színes programban is részt
vettünk, melyet a Közösségi
Ház szervezett illetve mi is
kedveskedtünk tanulóinknak
néhány programmal. 
     Szeptemberben a Közös-
ségi Házban volt rendhagyó
magyar óránk, melyet Bos-
nyák Viktória írón´́o tartott a

gyermekeknek. Rendkívül
élménydús el´́oadásban volt
részük a tanulóknak és ma-
guk is bekapcsolódhattak a
történetekbe. A könyvek raj-
zolója is elkísérte az írón´́ot,
aki vicces rajzaival és szó-
rejtvényeivel szórakoztatta a
gyermekeket. 

Ebben a hónapban iskolakós-
toló is volt, a nagycsoportos ovisok

bepillanthattak az iskolába és ki-
csit be is kapcsolódhattak az els´́o-
sök órájába. Az óra nagyon jó han-
gulatban telt az els´́osök nagy
örömmel fogadták régi ovis társai-
kat.

Szeptember 29-én az els´́o és
második évfolyamosok az óvodá-
sokkal együtt a Közösségi Házban
Az aranytarajos kiskakas cím´́u el´́o-
adáson vettek részt.

Szeptember végén szül´́oi érte-
kezleten beszéltük meg a szül´́ok-
kel a tanévkezdés tapasztalatait és
az éves programjainkat. 

Szeptember második felében
szabadid´́os tevékenységeink so-
rán a szüretire készül´́odtünk dalok-
kal, versekkel és egy kis tánccal a
mulatságra. Október els´́o hétvégé-

jén, a szüreti felvonulás sajnos
csak rövidített útvonalon valósul-
hatott meg az id´́ojárás miatt, azon-
ban a felvonulók jó kedvét az id´́o-
járás nem befolyásolta. Este a jóté-
konysági szüreti bált az óvodások
és iskolások m´́usora nyitotta meg,
majd kezdetét vette a mulatság. A
sok izgalmas tombolanyeremény

még izgalmasabbá tette az estét.
Ezúton is köszönetet mondunk
minden felajánlásért, támogatá-
sért.

Fontosnak tartjuk, hogy gyer-
mekeink megismerjék nemzetünk
múltját, hazánk történelmi esemé-
nyeit, ezért a harmadik negyedikes
tanulók versekkel elevenítették fel

az október 6-i eseményeket, és
gyertyagyújtással emlékeztünk
meg az aradi vértanúkról. 

Október 13-án A kiskakas gyé-
mántfélkrajcárja cím´́u bábel´́oadá-
son szórakoztunk az óvodásokkal
közösen, majd az el´́oadás után a
bábokat közelr´́ol is megcsodálhat-
ták a gyerekek.

Október közepén a Rétsági Álta-
lános Iskolában töltöttünk egy vidám
jó hangulatú délutánt, ahol tanulóink
ismerkedhettek, játszhattak, kapcso-
latokat alakíthattak ki a rétsági tanu-
lókkal. Eleinte kicsit feszélyezve érez-
ték magukat, de a rétságiak vendég-
szeretete és kedves ajándéka hamar
oldotta a kezdeti bizonytalanságot. A
délután folyamán különböz´́o játékos,
kreatív, sport és digitális foglalkozások
közül választhattak a tanulók. A prog-
ram elérte célját, szinte minden gyer-
k´́oc szerzett új ismer´́ost.

Október 23-i ünnepségünket
21-én tartottuk az iskolában, szin-
tén a harmadik, negyedikes tanu-
lók verseivel.

Október végén Bianka néni jó-
voltából Balassagyarmatra láto-

gattunk el a Nyírjesi Füvészkert és
Vadasparkba. Szerencsére az id´́o
is kedvezett egy jó kis ´́oszi sétára
a vadasparkban. A gyerk´́ocök na-
gyon élvezték a szabad délutánt.
Közelr´́ol simogathattak ´́ozeket,
muflonokat, dámszarvast, gím-
szarvast, láthattak vaddisznókat,
törpekecskéket, kameruni és racka
juhokat, emukat, t ´́okés récéket,
shetlandi pónikat, aranysakálokat,
alpakákat. A nap végén kelleme-
sen elfáradva, de élményekkel tele
érkeztünk vissza Tolmácsra. 

A negyed év elteltével a tanu-
lók tanulmányi el´́omenetelét foga-
dó órán beszéltük meg a szül´́okkel.

A decemberünk is mozgalma-
san telik. Minden hét els´́o napján
közös énekléssel gyertyát gyújtunk

az adventi koszorún.  Naponta
nagy izgalommal nyitogatják a
gyerk´́ocök az adventi naptárat.
December 5-én egy fotózással
egybekötött el´́oadás helyszíne volt
a tornaterem. A gyermekek nagy
örömére a Mikulás is ellátogatott
az iskolába, akit már türelmetlenül
vártak, hetekkel el´́otte dalokat, ver-
seket tanultak, rajzokat készítettek
az érkezésére. Ezen a napon egy
új tanuló is érkezett a 2. évfolyam-
ba, így létszámunk 26-ra b´́ovült.
December 7-én a Rétsági Általá-
nos Iskolában vettünk részt egy
Szépkiejtési olvasásversenyen,
ahol Szetei Bendegúz Balázs (2.o.
tanuló) harmadik helyezést ért el.

Az utóbbi id´́oben az adventi
vásárra készültünk dalokkal és kü-

lönféle díszek készítésével, mely-
hez tárgyi felajánlásokat is kap-
tunk, melyet ezúton is köszönünk.
Rengeteg gyönyör´́u kézm´́uves
munka is érkezett, amit szintén na-
gyon köszönünk, valamint a fel-
ajánlásokat, és a vásárlásokat is.

December 16-án a Répa, re-
tek, mogyoró koncerten szórakoz-
hatnak a gyerk´́ocök.

Karácsonykor újra közösen
ünnepelhetünk az óvodásokkal és
természetesen nagyon várjuk a téli
szünetet. Minden kedves olvasó-
nak szeretetteljes, meghitt, békés,
nagyon boldog karácsonyt kívá-
nunk és egészségben, sikerekben
gazdag boldog újesztend´́ot!

 A tanító nénik nevében:
Biszku Rita
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Búcsútól Adventig: élet a Közösségi Ház tájékán
Ahogy legutóbbi számunk-
ban ígértük a Szent L´́orinc
napi Búcsú és Falunapon
idén is színes programok fo-
gadták az idelátogatókat. El-
s´́oként Vigyinszki Attila fes-
t´́om´́uvész kiállítását nyitotta
meg Záhorszki Mónika, gyö-
nyör´́u énekével közrem´́ukö-
dött Simon Katalin. Majd a

Paramisi Társulat varázsolta
el a gyermekeket Miklóska
cím´́u el´́oadásával. Ezt követ-
te a Rétsági Férfikar és a
Zúgófa Néptánc csoport fel-
lépése. A színpadi m´́usorok
után a templomkertben a
Nógrádi Mancsok kutyaisko-
la növendékeinek bemutató-
ját izgulhattuk végig. Ezt egy

finom vacsora követte az es-
ti Koncert el´́ott. Miközben a
gyerekek népi játékokkal
játszhattak és egy lufi hajto-
gató leste a kívánságaikat,
szüleik nézel´́odtek a kézm´́u-
ves vásárosok szebbnél
szebb portékái között.  

Kétség kívül az est fénypontja
a Kalyi Jag koncert volt. A több

mint 40 éve méltán világhíres roma
folklór zenekar, itt is rendkívül szín-
vonalas m´́usort nyújtott a közön-
ségnek! Az estét Csabuda Péter
jóvoltából vidám utcabál zárta.

Közösségi Házunk is készült
az iskolakezdésre, szeptem-
ber végén két izgalmas prog-
rammal is várta a gyerekeket.
Bosnyák Viktória írón´́o és Du-
dás Gy´́oz´́o illusztrátor rendha-
gyó irodalom óráján vehettek
részt a helyi kisiskolások és
egy héttel kés´́obb az Ákom-
Bákom Bábcsoport el´́oadását
élvezhették a kisebbek.

Azonban most ´́osszel nem
csak a gyerekeknek, hanem a fel-

n´́otteknek is lehet´́oségük nyílt a ta-
nulásra vagy meglév´́o tudásuk to-
vább fejlesztésére, ugyanis az NMI
és a helyi önkormányzat jóvoltából
két szakkör is indulhatott a Közös-
ségi Házban. A vessz´́ofonó szak-
kör szervez´́oje és vezet´́oje Dob-
son Zsófia és csapata mára már
megfonta els´́o kosarát, míg a mé-
zeskalács szakkör ügyes kez´́u
tagjai már az adventi vásáron árul-
ták gyönyör´́uen díszített mézes-
bábjaikat.

Bár idén a kellemetlen id´́ojá-
rás, és a sár jelent´́osen csök-
kentette a környékb´́ol érkez´́o
traktorosok, lovasok számát
és az útvonal hosszát, a szü-
reti hangulatot ez sem vetette

vissza. A felvonulás ritmusát
az Aranyalma Páros és gó-
lyalábasai adták, a táncot
lankadatlanul járták az óvo-
dás és iskolás gyermekek. A
borús id´́o és az es´́o lehet´́o-

sége okán, idén a Borházban
kínálták a finom babgulyást és
a pincepörköltet. A gyerekek
láthatták és ki is próbálhatták a
must készítését, ami az utolsó
cseppig elfogyott az estebéd

mellett.  Az jótékonysági bál-
ra a vártnál is többen érkez-
tek. Az óvodások és az isko-
lások színvonalas m´́usorát
követ´́oen a Siklai Duó hajna-
lig játszotta a talpalávalót.

Szent Márton napját idén
az óvodával közösen szer-
veztük és a lámpás felvonu-
lás is a kastélytól indult a
templomig, ahol az atya
Szent Márton legendáját
mesélte el a gyerekeknek. A
közösségi ház el´́ott meleg

tea és zsíros kenyér mellett
beszélgettek a szül´́ok, amíg
a gyermekeik a parkban pró-
bálgatatták új lámpásaikat.

A Tolmácsi Él´́o Adventi
Kalendárium közösség
szervez´́o kezdeményezése
tavalyinál is sikeresebbnek

mutatkozik. Az idei els´́o ab-
lak a Polgármesteri Hivatal-
ban ragyogott fel és a Kö-
zösségi Ház ablaka borul
fénybe Szent Este. 

Akinek kedve támad egy
kis kora esti sétához, feltét-
lenül keresse fel a már ra-

gyogó ablakokat vagy láto-
gasson el az aznap este nyí-
lóhoz, ahol sok esetben az
ott él´́ok meleg szeretettel és
forró teával várják a nézel´́o-
d´́oket.

Folytatás a 8. oldalon
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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

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! 

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

A Mikulás csodáját a Lóca Együt-
tes hozta el a Közösségi Házba egy
gyönyör´́u m´́usor kíséretében. Ünnepi
muzsikájukkal kivétel nélkül elvará-
zsolták a kicsiket és a nagyokat is.

Igazi ünnepi hangulatban telt

Tolmácson advent harmadik va-
sárnapja. A hagyományos kará-
csonyfa díszítést a tolmácsi gyere-
kek éneke kísérte. Majd a temp-
lomban Simon Katalin és Vigyinsz-
ki Attila egy gyönyör´́u ünnepi m´́u-

sorral fokozták a meghitt hangula-
tot. Miközben a borház megtelt a
forralt bor illatával és kedves baráti
beszélgetésekkel, az óvodások és
iskolások jótékonysági adventi vá-
sára a szokottnál is jobban zárult. 

Szeretném megköszönni min-
den segít´́onek a munkáját, aki eb-
ben az évben is bármilyen formá-
ban hozzátett ahhoz, hogy közsé-
günkben a közösségi szellem
fennmaradjon! Id´́or´́ol id´́ore rácso-
dálkozom arra a különleges össze-
tartó er´́ore, ami kis falunk lakóinak
szívében él! Hosszan sorolhatnám
a Nyugdíjas Klub tagjaitól kezdve,
az óvoda, iskola dolgozóin vagy a
szül´́okön keresztül a helyi vállalko-
zókig vagy a vezet´́okig, hogy
mennyien fogtak össze, hogy a
rendezvényeink ilyen szépen sike-

rüljenek... de fél´́o, hogy valakit kife-
lejtenék és tudom, hogy úgyis ma-
gára ismer az, akinek szól ez a
hála.

„Igazi közösség csak ott jön
létre, ahol az emberek rejtélyes
módon szeretik egymást. Vagyis
barátok. Minden érdeken, vallá-
son, politikán, társadalmi helyze-
ten és világnézeten túl.”  (Müller
Péter) 

Áldott, békés Ünnepeket
kívánok az Olvasónak!

´́Orizzük meg az utókornak

Kedves Olvasó! 
Amikor a családi fotoal-

bum lapozgatása közben
olyan régi fénykép akad a
kezébe, amely Tolmács múlt-
jához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´́or-
zés céljából hozza be a Kö-

zösségi Házba. A képet digi-
talizáljuk és visszaadjuk. Így
gazdagíthatjuk közös érté-
keink tárát. Azokból az emlé-
kekb´́ol, amelyek falunkra jel-
lemz´́oek, és a szerepl´́ok hoz-
zá-járulnak újságunk címol-
dalára is válogatunk. 
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