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TOLCSVAI HÍRMONDÓ
 

Új felső tagozat 

 

Amikor vendégek érkeznek a kastélyba, mindig álmélkodva hallgatják, hogy ezekben a 

helyiségekben egykor diákok tanultak. Mondják, milyen kiváltságos helyzetben voltak a tolcsvai 

gyerekek, hogy egy kastély falai között tanulhattak. Hamarosan még kiváltságosabb helyzetben 

lesznek. Elkezdődött ugyanis az új felső tagozat építése. 

A területet átadták a kivitelezőnek, már javában folyik a munka a római katolikus 

plébánia mögötti területen. Közel 700 millió forintból építenek új felső tagozatot, amelyhez több 

szaktanterem és tornaterem is tartozik. A fejlesztés nem csak a kastély épülete miatt fontos, 

hanem azért is, mert Tolcsva központi szerepet tölt be a mikrotérség oktatási életében. Ezért 

elengedhetetlen, hogy korszerű, tágas, a modern kor követelményeinek megfelelő felső tagozat 

várja a diákokat. 

Az épület 1500 négyzetméter alapterületű lesz, melyet egy közel kilencezer 

négyzetméteres udvar vesz majd körül. Az intézmény így alkalmas lesz arra, hogy a környező 

településekről egyre több gyermeket fogadjon. 
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Kelta-kori maradványok a Várhegyen 

 

A Várhegyen található többezer éves maradványokat tárt fel, és adott át a 

tolcsvaiaknak Prof. Dr. Pintér István nyugalmazott ezredes június 19-én. 

A Tanár Úr önként több, mint 10 évet fordított az életéből arra, hogy a Várhegyen lévő 

3000-5000 éves erődítmény főfalait és a lakó részeket régészeti kutatások pontosságával 

dokumentálja. Az erődítmény egyidős az inka, az egyiptomi, és az ázsiai régészeti 

maradványokkal. A Várhegyen található erődített településen több ezer éven keresztül éltek, és 

haltak emberek. A hely jelentőségét az adja, hogy régészetileg feltáratlan területről van szó.  

A kelták nem használtak kötőanyagot. Fa oszlopok közé rakták a köveket, és ennek a 

tetejére palánkot építettek. Ahogy a fa elkorhadt, úgy a kőfal kétfelé csúszott. Már a Paprét 

magasságában, az út bal oldalán kb. 10-20 méterre 

volt egy kőrakás végig a gerincen több mint 

1500méteren keresztül Tolcsva irányába. De vannak 

kiválóan látható épületmaradványok is (a képen ezek 

a mardványok láthatók). 

A június 19-i Kelta Kör túrán Prof. Dr. Pintér 

István ezeket az évszázadok óta érintetlen, feltáratlan, 

óriási, Európában egyedülálló, a kelta kultúrkörhöz 

tartozó maradványokat mutatta be, és magyarázta el 

az érdeklődőknek. 

Havril Csaba külön erre az alkalomra készített 

egy csodálatos festményt, elképzelve az egykori 

Tolcsva látképét, amikor a vár még állt. Emellé Kiss 

István egy palack díszdobozos tolcsvai bort adott 

ajándékba. A Tolcsva Jövőjéért Közalapítvány tagjai 

pedig "Tolcsva VÁRKAPITÁNYA" megtisztelő 

címet adományozták Dr. Pintér István számára, aki 

ezentúl számos elismerése és rangja mellett immár ezt 

a titulust is használhatja hivatalosan. 

A terület mezőgazdasági munkára 

használhatatlan, mert nincs rajta termőföld. Érintetlensége, állapota biztosítja turisztikai célú 

hasznosítását. Ez közös érdeke a tulajdonosoknak, és a Tolcsvai Önkormányzatnak. Megfelelő 

rekultivációval a régészeti feltárások előkészítését is szolgálhatná. A Tanár Úr hozzátette, Csoma 

Ernő polgármester nyitottsága, és téma iránti fogékonysága, érdeklődése reményt ad arra, hogy 

újabb területtel gazdagodjon Tolcsva turisztikai vonzereje. 

Végezetül engedjék meg, hogy Prof. Dr. Pintér István hitvallásából idézzünk: „Talán az 

utolsó vagyok, akinek még valamit jelentenek a romok, és hajlandó vagyok mindent elkövetni 

azért, hogy ez az európai méretekben egyedülálló maradvány-együttes kellő figyelmet kapjon. 

Pontosan tudom, hogy nincs az a pénz, amely rövidtávon képes lenne feltárni az ott lévő 

régészeti emlékeket. A Nagykő alkalmas rá, hogy felkeltse az érdeklődést, és ráirányítsa a 

figyelmet. Elindítson egy olyan folyamatot, mely visszafordíthatatlan, és nemzeti kultúránk ezzel 

is gazdagabbá lehet. A kelta kultúrkör ápolása az összeurópai történelem gazdagítását jelenti. 

Lesznek követőim. Egyetemi tanárként a jövőért, katonaként a nemzeti érzés erősítéséért 

dolgozom. És végül köszönettel tartozom Csoma Ernő Polgármester Úrnak és Kőváry Béla 

barátomnak mert támogató segítségük nélkül nem tudtam volna végig vinni  önként vállat 

feladatomat.” 

A feltárásról készült teljes beszámolót megtalálják majd a www.tolcsva.hu oldalon, illetve 

Tolcsva facebook oldalán. 
  

http://www.tolcsva.hu/
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101 éve… Trianon - Tolcsva 

 

Sok mindent megakasztott, átformált a pandémia. Újratervezett mindenki. Sajnos nekünk 

is egy évet kellett várni arra, hogy a trianoni döntés századik évfordulójára az eltervezett módon 

emlékezhessünk. Álljon itt a saját beszámolónk helyett egy olyan hölgy beszámolója, aki 

látogató volt itt Tolcsván június 5-én. 

Vizi Füredi Mária gondolatai:  

„Nehéz a mai programot leírni, mert ehhez kevés a szó. Még nekem is. Kell a szív, a 

magyar szív hozzá. Tolcsván voltunk. Az Ismerős Arcok koncertjét akartuk megnézni. 7-kor 

kezdődött, de tudtam, hogy előtte emlékműsor lesz a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban. 

Szeretem a határon kívüli magyarokat. Nem volt kérdés, hogy mi is elmegyünk a 

megemlékezésre. És milyen jól tettük. 

A Kárpátaljai református tiszteletes szinte a lelkembe szólt, nagyon megérintett. Tudtam 

én persze a történelmet, de más azoktól hallani, akik kint rekedtek. Hallottatok már meglett 

férfiakat elcsukló hangon beszélni? Itt tapintani lehetett a fájdalmat, a szenvedést, és az ERŐT. 

Igaz, hogy 101 éve történt, de elfelejteni soha nem lehet! És nem szabad! Gondoljatok bele, ha 

egy hét múlva bejelentenék, hogy holnaptól egy másik országhoz tartozol, az ő nyelvükön kell 

"élned”. El tudod hinni? Ugye nehéz. És belenyugodni sem lehet. Ez csak elfogadott tény. 

Van egy park Tolcsván, ahol 8 kopjafa képében jelképesen együtt vannak a 

Magyarországtól elszakított területek. A Nemzeti Összetartozás Emlékpark minden júniusban 

várja azokat, akik nem felejtenek. A településen 2015-ben leplezték le az első kopjafát a nemzeti 

összetartozás napján. A fa a Kárpátokból érkezett hálából a Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében 

Alapítvány munkájáért. Az ötletet az 

alapítvány és Tolcsva önkormányzata 

tovább gondolták, és úgy döntöttek, 

hogy egy-egy kopjafa jelképezze a 

Trianonban szétszakított magyarság 

egységét. Így aztán keresni kezdték az 

adott területekről azokat a magyar 

embereket, akik ott nevelkedett fából 

saját kezükkel megfaragják a kopjafát. 

Az elkészült emlékparkban az 

elszakított országrész kopjafái 

körülveszik Magyarország kopjafáját, 

és ránéznek, ezzel is jelképezve az 

egységet. 

Az elszakított területek képviselői mondták el gondolataikat, Géczi Erika előadóművész 

dalaival idézte fel az érzéseket, emlékeket.  

Az idő csodás volt, de a 7 órakor kezdődő koncertre már gyülekeztek a felhők Egy rövid 

időre ki is vitte az áramot, de a fiúk folytatták, a közönség, velünk együtt meg sem mozdult, és 

még szivárványt is kaptunk. Rég voltam élő koncerten, de ilyen közönséget igazán nem láttam. 

Szinte eggyé vált a zenekarral. Lengették a magyar zászlót, szeretve egymást, mindenki énekelt. 

A búcsúdal szakadó esőben ... mintha velünk sírt volna az Isten!!! Gyertek most is velem. Ez 

most más élmény, katarzis, borzongató, felemelő. 

El kell hinnünk, hogy jó magyarnak lenni... 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Gomány Gergelynek, Gomány Gábornak és Havril Csabának 

a gyönyörű hordót, amit a zenekar számára Csoma Ernő polgármester úr ajándékként átadott, és 

köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészítésben, a lebonyolításban és az utólagos 

munkákban részt vettek. 
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Közös erővel a zöldebb Tolcsváért 

 

 

Április 17-én hatvannál 

is többen, gyerekek és felnőttek 

csoportokba szerveződve 

ültettek el közel 90 facsemetét 

Tolcsván. 

Összesen 10 helyszínen 

telepítették a fákat, 8 helyszínen 

pedig a már meglévő ágyásokat, 

növényeket tették rendbe, vagy 

pótolták a hiányzó rózsatöveket, 

növényzetet. A facsemeték között 

van piros levelű juhar, gömb 

szivarfa, pirosvirágú galagonya, 

fűzlevelű kőris, gömb kőris és 

japán vérborbolya. A rendezvény 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00115 

kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” elnevezésű 

projekt keretében valósult meg. 

Külön köszönjük a tervezésben, szervezésben és lebonyolításban nyújtott munkáját 

Hochrekné Szabó Csillának, Hochrek Józsefnek és a Tolcsva Jövőjéért Közalapítvány tagjainak. 

Köszönjük a tolcsvai vállalkozóknak, hogy gépekkel, földdel, vízzel, és szorgos kezekkel 

segítették a munkát. Köszönjük, hogy a Ruszin és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok is 

aktívan kivették részüket a munkálatokból. Szintén köszönet illeti az egyházak képviselőit, az 

óvoda dolgozóit, és nem utolsó sorban azokat, akik a szabad idejük egy részét arra fordították, 

hogy szebbé, és egészségesebbé tegyék Tolcsvát. A tolcsvaiak mellett Major Ernő Tolcsváról 

elszármazott nyugdíjas és Szabó Tamás nyugdíjas egyetemi tanár kifejezetten a faültetés miatt 

tértek vissza egy napra Tolcsváért. 

 

A fa széndioxidot köt meg, tisztítja a levegőt. Felhozza a vizet a mélyebb talajrétegekből, 

és ezt elpárologtatva segíti az esőképződést. Árnyékot ad, és közterületre ültetve szebbé teszi a 

környezetünket. 

 

A csemeték mindegyike 

megfogant, egy-egy kicsi virágot is 

lehetett már találni a fiatal ágakon. 

A szorgalmas, alapos munka 

meghozta gyümölcsét. Hálából az 

önkormányzat és a Tolcsva 

Jövőjéért Közalapítvány 

szalonnasütésre invitálta a 

faültetőket. 
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Ördög a részletekben 

 

A nyár beköszöntével érezhetően megnövekedett a turisták száma. Nap, mint nap 

találkozunk olyan vendégekkel, akik nem csupán autóval rohannak keresztül Tolcsván, hanem 

leparkolnak, és gyalogosan fedezik fel a Világörökségi Pincesort, a kastélyokat, templomokat, 

vagy éppen a családi pincészeteket a falu számos területén. 

Büszkeséggel tölt el minket, amikor velük beszélgetve azt halljuk, hogy milyen 

rendezettek, tiszták, szépek a közterületek. Az pedig csak tovább növeli büszkeségünket, amikor 

arról számolnak be a látogatók, hogy sok helyen gyönyörűen rendben tartják a házak előtti részt 

és az udvarokat. Csak bátorítani tudunk mindenkit, csatlakozzanak a környezetünk rendben 

tartásához, hogy az ő portája láttán is dicsérő szavakat hallhassunk. 

És ha már eljön a kedves vendég, pihenni is szeretne, mondjuk vasárnap délelőtt ejtőzne 

egy kicsit. Tiszteljük meg az ide látogatókat és a pihenni vágyó tolcsvaiakat is azzal, hogy 

amennyiben lehetőségünk van rá nem vasárnap délelőtt nyírjuk a füvet, vagy más géppel nem 

hangoskodunk. Hat nap után mi is pihenjünk meg, ha van rá mód! 

 

Új Reál üzlet épül Tolcsván 

 

Látványos építkezés vette kezdetét Tolcsván a Petőfi utcában. Új Reál 

élelmiszerüzlet épül. 

„Az előkészítői munkálatok és a tervezés befejezését követően, hozzákezdhettünk egy 

korszerű, tágas eladóterű, modern Reál élelmiszerüzlet megépítéséhez Tolcsván.”– mondta Iván 

Andrea, a Kispatak-2000 Ker. Kft. kereskedelmi menedzsere. 

Megtudtuk, 

hogy a leendő üzlet 

közel 500 m2 

eladótérrel rendelkezik 

majd, mely a jelenlegi 

Reál üzletnek több, 

mint kétszerese lesz. A 

beruházás befejezését 

2021. november végére 

tervezik. A munkálatok 

az építőiparban ismert 

nehézségek és az 

időjárás függvényében 

tolódhatnak, de a tervek szerint december elején az új üzlet megnyithatja kapuit. A karácsonyi 

nagybevásárlást már a tágasabb, modernebb környezetben végezhetik a tolcsvaiak, és a 

kistérségben élők. 

„Az új üzletünk választéka jelentősen bővülni fog, kiemelt figyelmet szánva a frissáruknak, 

valamint az egészséges és bio termékeknek. Az eladótér a legújabb üzletberendezési 

elvárásoknak fog megfelelni, ahol modern környezetben, kedvező árakon várjuk vásárlóinkat.” – 

folytatta az új üzlet bemutatását Iván Andrea. A cég kereskedelmi menedzsere fontosnak tartotta 

kiemelni, hogy egy ilyen volumenű korszerűsítéshez szükség volt arra, hogy egy 30 férőhelyes 

parkolót is kialakítsanak a mindennapi bevásárlás kényelmesebbé tételéért.  

Reméljük, hogy a kivitelezés végére egy mindenki számára szerethető egységet adhatunk 

át. 
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A Tolcsvai Óvoda 2020/2021 nevelési évének, kiemelt eseményei. 

 

A 2020-2021-es nevelési év sok vonatkozásban különleges volt az óvodánkban. Már az 

elmúlt év is, de mi igyekszünk a legjobbat nyújtani a gyerekeknek, hogy élménnyel teli, boldog, 

vidám gyermekkort éljenek meg az intézmény falai között. 

2020 augusztusában, egy vidám Sport nappal leptük meg óvodásainkat. Ugráló várak és 

egy nagy trambulin várta a mozogni vágyó gyerekeket. Ősszel, három napon keresztül 

egészségünk megőrzése érdekében színes programokat szerveztünk. A nagyobbakkal a 

Nyíregyházi vadasparkba is ellátogattunk, amit ma is emlegetnek a gyerekek. Nem utolsó sorban, 

a Huncutka bábszínház is elkápráztatta óvodásainkat. A Tél a maga szépségével és jeles napjaival 

hozott a gyerekeknek örömöt. Tavasszal viszont a világjárvány, az otthon falai közé kényszerített 

néhány óvodásunkat és rendkívül óvatosan, szűk keretek között ügyeletet tudtunk kínálni a 

leginkább indokolt esetekben. Április 19-től létszám korlát nélkül újra indulhatott az óvodai élet. 

Megható műsorral köszöntötték a gyerekek az édesanyjukat anyák napja alkalmából, majd május 

végén, fergeteges gyermeknapot rendeztünk. 

Aztán eljött a nevelési évünk szorgalmi időszakának vége is, ami a legnagyobb ovisok 

számára is mérföldkő, hiszen ballagással búcsúztak az intézmény falaitól, a társaktól és a nevelő-

gondozó óvó néniktől és dajka néniktől. 2021.június 05-én került sor erre az eseményre az óvodánk 

játszó kertjében. Ünnepélyes keretek 

között búcsúztak a nagyok.  

„Most elmentek. Vár rátok a 

tanító néni, az iskola. Ugye nem felejtitek 

el, hogy a lányokat védeni kell, 

meghallgatjuk egymást, segítünk, ha 

kell, hogy hazudni nem szép dolog és a 

kisautónkat adjuk oda másoknak is 

játszani. Mennyi mindent sorolhatnánk 

még! Mert ezt mind, itt tanultátok meg az 

oviban! Jó utat gyerekek!”(részlet az 

ünnepi beszédből) 

A ballagás legszebb pillanatait, fotókkal 

örökítettük meg. 
 
 

 

A 2020/2021-es tanév a Tolcsvai Általános Iskolában 

 

Az idei tanév sem mondható megszokottnak, hiszen a járványügyi intézkedések 

betartásával folytatódott. A jelenléti oktatást márciustól online forma váltotta, majd az utolsó 5 

hetet ismét az iskola falai között tölthettük el. Sajnos így több programunk módosult, illetve 

online került megrendezésre pl. versenyek, ünnepségek.  

Az első félévet az önkormányzat szervezésében egy egész napos sportnappal indítottuk, 

amit az Európai Diáksport Napja követett. Nagy öröm ez a gyerekek számára, mert játszani, 

mozogni jó. 

Rendezvényeinket a következő események alkották: ünnepélyes tanévnyitó, a Mikulás 

érkezése, a községi adventi gyertyagyújtásokon diákjaink szereplése, karácsonyvárás, télkergető 

csörömpölés, gyermeknap, Tolcsva kupa és a nemzeti összetartozás napján való megemlékezés.  

A rendkívüli helyzet ellenére a versengés szelleme sok diákot hajtott, akik így is bátran 

megmérettették tudásukat különféle versenyeken.   
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Maszkot fel! címmel Vígh Miklósné Katika néni rajzversenyt hirdetett, ahol a sok ötletes 

elképzelés közül az első három helyezést Dendők László János, Fekete Viktória és Takács 

Barbara érte el munkájával.  

A XII. Barsi Ernő Regionális Online Népdaléneklési Verseny online formában való 

szereplésén Bodai Dorina első és Horváth Brendon József harmadik helyezést ért el.  

A körzeti szavalóverseny a magyar kultúra napján szintén online formában került megrendezésre, 

ahol korcsoportjában 3. helyezett Tóth Dávid lett és különdíjban részesült Molnár Virág és 

Szemán Gréta. 

Több tanulónk vett részt a Bendegúz Akadémia tanulmányi versenyein, ahol kiemelkedő 

helyezéseket értek el. A helyesírási verseny megyei döntőjén Sajgó Soós Tibor Gábor 1., Milik 

Flóra Luca 2. és Takács Barbara 3. helyen végeztek. Az országos döntőt Sajgó Soós Tibor Gábor 

diákunk nyerte. 

Az idén már megrendezhettük a XV. Tolcsva Kupa labdarúgó tornát, melyen a hazai fiú- 

és lány csapatok mérkőztek meg a Bodrogolasziból, Olaszliszkáról és Vámosújfaluról érkező fiú- 

és lánycsapatokkal. A kupát ismét sikerült megőrizni. A tolcsvai csapatokból kerültek ki a legek 

is: a legjobb kapus Simkó Csaba, gólkirálynő Braun Lili és a gólkirály Balogh Ferenc. 

Érdekes és hasznos előadásokon is részt vehettünk. A 7. évfolyamos tanulókkal az 

újraélesztési technikát megismertette Dr. Perényiné Vitányi Éva. A diákok gyakorló bábu és 

automata defibrillátor segítségével sajátíthatták el az újraélesztés lépéseit, technikáját.  

A Lázár Ervin Program keretein belül a Budapesti Filharmóniai Társaság online előadást 

készített a jelenlegi 5. és 8. évfolyamos tanulók részére Kezdetben vala a zene… és Magyarnak 

lenni címmel. Az előadások témájához illeszkedő óravázlat alapján tartottuk meg a tanórákat 

május hónapban, ahol megtekintettük a színvonalas bemutatókat, majd a hozzá kapcsolódó 

prezentációkat. Visszacsatolásként a diákok egy-egy ellenőrző kérdéssort töltöttek ki a látottak és 

hallottak alapján. Nagy tetszésnyilvánításban volt része mindkét témafeldolgozásnak. 

21 végzős diákunktól búcsúzunk és kívánunk nekik sok sikert a továbbtanuláshoz.  

A cikk a teljesség igénye nélkül íródott, a tanévet még számos apró dolog színesítette. 

/Lugosi-Stark Gabriella/ 

 

 
 


