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Tavaszköszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!
Szeszélyes id´́ojárással kö-
szönt ránk a tavasz. A der-
meszt´́o hideg hajnalokat bi-
zakodással eltölt´́o melegsé-
get árasztó napok követik.

Immár öltöznek a fák új
lombkoronába, törekednek a
fény felé a természet virágai.
És persze a kiskertek virágai
is. Tegyük szebbé települé-
sünket közösen! A még hátra-
lév´́o tavaszi napok lehet´́osé-
get biztosítanak a kerti mun-
kára, amellyel nem csak ki-ki
saját portáját szépítheti, ha-
nem sokat javíthat azon az
összképen, ami az errejáró
vendégben kialakul. Közös
er´́ovel ebben az évben is be-
teleptíjük a virágládákat növé-
nyekkel. Mindenki örömére a
község f´́otere rendezett,
szép képet mutat, valóban
vonzza az idegen szemét.
Több szomszédos község kö-
zös összefogással gyönyör´́u
utcaképet tud kialakítani csak
azzal, hogy a házak el´́otti ker-
tes részben szépen virító nö-
vényeket telepítenek.

Persze a tavaszi megúju-
lás más tekintetben is jellem-
z´́o településünkre. Az önkor-
mányzat – szakért´́ok bevo-
násával – mindig igyekszik
pénzt szerezni fejlesztések-
re. Ez nem minden esetben
sikerül, de ha Tolmács fejl´́o-
dését szeretnénk el´́oidézni,
akkor pályázni kell, még ha
minden 5. nyer akkor is.
Örömmel jelenthetem min-
denkinek, hogy a régi m´́uve-
l´́odési ház felújításávál egy
egészen új kulturális szolgál-
tató központ alakult ki. Az
építési munkák lassan befe-
jez´́odnek, és talán a követke-
z´́o Kisbíró oldalain már az át-
adott épület örömteli birtok-
bavételér´́ol számolhatunk
be. Hiszen még hátra van a
felszerelés és berendezés.

Úgy gondolom, jó érzés
tolmácsinak lenni olyan tele-
pülésen, ahol a közösség
összertó ereje, sok-sok ötlet,
rendezvény, fejlesztés meg-
valósítására képes.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati információk 
A Kisbíró korábbi számai-
ban részletesen beszámol-
tunk arról, hogy az elmúlt
id´́oszakban a képvisel´́o-
testület milyen témákról
tárgyalt. Ezeket többnyire
felsorolásszer´́uen tudtuk
megtenni, a terjedelmi kor-
látok miatt.

Az elmúlt negyedévben is
sok fontos és a település jöv´́o-
jét meghatározó döntést ho-
zott az önkormányzat. Ebben
az el´́oz´́o évi gazdálkodásról
való részletes beszámoló
mellett szerepel az ezévi költ-
ségvetés megalkotása, de az
étkezési díjak meghatározása,
a konyhával kapcsolatos dön-
tések, a szemétszállítás új for-
mája, és még sokminden más.

Tekintettel arra, hogy ma
már egyre általánosabb az
internet, és honlapunk rész-
letesen és frissen közli az
egyes ülések  iratait, itt nem
tesszük közzé ezek felsoro-
lását. Aki ki szeretné keresni
a www.tolmacs.hu címen, a
Községháza menüpont alatt
az Önkormányzat oldalain
megtalálja ezeket.

 Ugyancsak itt találhatók
- általában az ülések után 2-
3 héttel - az egyes tanácsko-
zások jegyz´́okönyvei,
amelyb´́ol nem csak a dönté-
seket, hanem a képvisel´́ok
hozzászólásait, álláspontját
is megsimerheti a Tisztelt Ol-
vasó. Ugyanitt kereshet´́ok ki
a helyi rendeletek.  Keres-
sék hát a www.tolmacs.hu
honlapot.

Azoknak, akik nem ren-
delkeznek internettel, a
könyvtár nyitvatartási idejé-
ben az ott elhelyezett számí-
tógépen van mód kikeresni
ugyanezeket az adatokat.

Levél az útfenntartónak

Mindannyian tapasz-
taljuk, hogy a Tolmácsra be-
vezet´́o út állapota tarthatat-
lan. Ebben a témában leve-
let írtam az út kezel´́ojének. A
levél másolatát itt közread-
juk, és minden ittlakóval
együtt várjuk a miel´́obbi in-
tézkedést.

Hajnis  Ferenc
polgármester

„IKSZT”Integrált közösségi szolgáltató tér
A Tisztelt Olvasó, ha
elolvassa a fenti címet,
nem igazán tudja,
hogy mit is jelent. Bi-
zony mikor a pályáza-
tot kiírták mi sem tud-
tuk, hogy mit is takar
ez a furcsa elnevezés.
Elolvasva és értelmez-
ve azt gondolom, hogy
egyszer´́uen lehetett
volna, KÖZÖSSÉGI
HÁZ, vagy KÖZÖS-
SÉGI TÉR. Ami miatt
az önkormányzatunk
megpályázta ezt a be-
ruházást az az, hogy
lehetne a falunak, egy
olyan közösségi helye,
ahol civil szervezetek,
vállalkozók, a telepü-
lésen él´́ok, illetve más
településen él´́ok is
olyan szolgáltatáshoz
jussanak, ami a fenn-

tartható életmódhoz
igazodik. Mire is gon-
doltak a pályázat kiírói.
Az épületben biztosí-
tani kell internet hozzá-
férési pontokat (e-Ma-
gyarország) civil szer-
vezetek (nyugdíjas klub,
ifjúság, polgár´́orség, ala-
pítvány, sport, népdal-
kör, néptánc csoport)
részére helyiséget. Kul-
turális, egészségügyi,
stb. programok, el´́oa-
dások, szervezésére is
lehet´́oség nyílik. Sok
olyan program szer-
vezhet´́o, ami eddig ki-
maradt a falu életéb´́ol.
Az épület a legmoder-
nebb technikai, aka-
dálymentes eszközök-
kel lesz felszerelve, és
maga az épület felújí-
tása is a környezetvé-

delmi, és h´́otechnikai köve-
telményeknek megfelel´́oen
lett kivitelezve. Ezt a pályá-
zatot, is mint a többit is el´́ore
kellett megfinanszírozni, és
a szigorú ellen´́orzés után, ha
rendben találnak mindent,
akkor kifizetik részünkre a
pénzt. A pályázatot, még
2009-ben nyújtotta be az ön-
kormányzatunk a Mez´́ogaz-
dasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz.

Elkészült az épület felújí-
tása, és ezek után, ha meg-
történik az els´́o elszámolás,
akkor kerülnek beszerzésre
a technikai eszközök, és a
bútorzat.

Remélhet´́oleg idén októ-
berben megnyitásra kerül az
intézmény.

HF
(Az épület tervei megtalálhatók
a www.tolmacs.hu honlapon)

2011. április Tolmácsi Kisbíró
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Elektromos hulladékok ingyenes begy´́ujtése
Ingyenes lakossági elektro-
nikai hulladék gy´́ujtés

A veszélyes hulladéknak
számító, használaton kívüli
elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések,
valamint lemerült akkumulá-
torok gy´́ujtése Tolmácson

2011 május 7-én
8.00 órától 12.00 óráig
a Faluház el´́ott lesz.

A begy´́ujtés napján a begy´́uj-
t´́o pontra mindenki elhozhat-
ja m´́uködésképtelen, hasz-
nálaton kívüli, árammal,
elemmel, vagy akkumulátor-
ral m´́uköd´́o eszközeit, be-

rendezéseit, lemerült akku-
mulátorait!

A háztartásokban sok ve-
szélyesnek számító hulladék
is képz´́odik, amelyeket nem
szabad a szemétgy´́ujt´́obe
dobni, ugyanakkor elszállítá-
suk gondot okoz. Akadályoz-
zuk meg, hogy valamelyik
árokparton, erd´́oszélen kös-
senek ki ezek a berendezé-
sek, avatatlan kezek által
szétszedve, súlyosan szeny-
nyezve a talajt, a bennük lév´́o
nehézfémekt´́ol és egyéb ve-
szélyes kemikáliáktól.

Lakossági gy´́ujtés alkal-
mával átadható elektromos

és elektronikai hulladékok
fajtái, és részletes felsorolá-
sukat a www.tolmacs.hu
honlapon találhatják, illetve
kifüggesztésre kerül a falu-
házban.

A települési önkormány-
zattal együttm´́uködésben:

Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hul-

ladékgazdálkodási Kft.
2100 Gödöll´́o, Dózsa

György út 69.
Tel: 06 (28) 561 203
Fax: 06 (28) 561 201

E-mail: 
sivak.zsuzsa@zoldhid.hu

www.zoldhid.hu
Tájékoztatás
falugazdász

ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk az érdekl´́o-
d´́oket, hogy falugazdá-
szunk - el´́ore láthatólag -
május végéig nem jön
községünkbe, ezen id´́o-
szakban elérhet´́o Rétsá-
gon telefonon el´́ore
egyeztetett id´́oben, új he-
lyen, a Földhivatal épüle-
tében.

Telefon (vonalas):
 35/550-182

Telefon (mobil):
 30/6326844

Tájékoztatás a házi
komposztálóról

Községünkben csak
30 f´́o jelezte szándékát,
hogy igényt tart házi kom-
posztáló kihelyezésére. A
Régiók Fejlesztéséért
Egyesület elfogadta a
névsort és benyújtja a pá-
lyázatot ennek megvalósí-
tása érdekében. B´́ovebb
tájékoztatást a pályázat
elbírálása után nyújtunk. 

Tolmács Község 
Önkormányzata

Orvosi rendelések
Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy 2011 április 4-én
elkezdte m´́uködését a Já-
róbeteg-szakellátó köz-
pont.

A változás érinti a tolmá-
csi lakosokat is, mert házior-
vosunk, Dr. Szabó Marianne
Alice rétsági rendel´́oje is az
épületbe költözött, ami a
Laktanya utca 5. szám alatt
található meg. (A laktanya
területén, a középs´́o úton a
kaputól kb 150 méterre.)

Ugyancsak itt találhatóak
meg ezután a gyermekor-
vos, a véd´́on´́oi szolgálat ren-
delései, a labor és a rehabi-
litációs kezelések (gyógytor-
na, masszázs, fizikoterápai.)

Az épületben helyet ka-

pott szakrendelések kistér-
ségi feladatokat látnak el, így
azokat a tolmácsi lakosok is
igénybe vehetik. Az egyes
szakterületek rendelési ide-
jei és orvosok nevei még vál-
tozhatnak, ezért itt id´́oponto-
kat nem közlünk. Pontosabb
adatokért a www.retsag.hu
weblapot érdemes felkeres-
ni. A szakrendelések többsé-
ge beutaló nélkül igénybe
vehet´́o, de egyes szolgálta-
tásokhoz beutaló szüksé-
ges. Ezekr´́ol érdekl´́odjenek
a háziorvosnál.

A részvételre 2011. mun-
kanapokon 10-12 óra között
a 35 550-570 telefonszámon
történ´́o el´́ozetes bejelentke-
zés után nyílik lehet´́oségük.

 Felhívás
Felhívjuk, a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a képvisel´́o-
testület 2/2007. (III.22.) ren-
delete rendelkezik, a kerti
hulladékok, és avar égetés-
r´́ol! 

Egész évben szerdai
napokon: 09-20 óra között.
Március 15- május 31., illet-
ve, szeptember 01-novem-

ber 30. között, szombaton
is, 09-13-ig.

A lakosság túlnyomó ré-
sze ezt a rendeletet, megérti,
és betartja! Felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy aki a ren-
delett´́ol eltér, azzal szemben
alkalmazni lehet a rendelet-
ben meghatározott szabály-
sértési bírság kiszabását!

Tolmácsi Kisbíró 2011. április
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Betlehemkészítés gyerekek részére
Ez volt a témája a felhívás-
nak, amit Tóth Ferenc atya
hirdetett meg gyerekek ré-
szére, a Rétsági, a Tolmácsi,
és a Tereskei egyházközsé-
gekben. 

Nagyon sok pályam´́u ér-
kezett, és különféle anya-
gokból készültek a betlehe-
mek. 

Mind három egyházkö-
zségben kiállításra kerültek,

az elkészült betlehemek. A
„zs´́urinek” nagyon nehéz
dolga volt, hogy melyik is mi-
lyen helyezést érjen el. 

A plébános úr egyszer´́u-
en megoldotta a problémát,

mindegyik pályam´́u els´́o lett,
és a jutalom pedig, ingyenes
részvétel a Szentkúti Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony
ünnepi zarándoklaton.

Ízelít´́oül egy pár fotó.

Nyugdíjas klub életéb´́ol
A múlt évet záró vacsorás
összejövetelünkön emlé-
keztünk vissza kik voltak
velünk, és mit csináltunk
klubunkban 2000-t´́ol -
megalakulásunk óta.

Községünkben civil szer-
vezetünk azon munkálkodik,
hogy az alacsony nyugdíjjal
rendelkez´́o tagjaink is eljus-
sanak gyógyfürd´́okbe, vagy
hazánk területén még nem
járt szebbnél-szebb helyekre,
esetleg egy-egy színházba.

Érdekl´́odéssel és örömmel
figyeltük, hogy készül szépül a
„Közösség” ház, ahol végre
klubunk is otthonra lelhet!?

Bízom benne, hogy a
rendszeres összejövetelek
segítenek abban, hogy hatá-
sosabban tudjunk együtt dol-
gozni klubtagjainkkal.

Az id´́os emberek merjenek
odafigyelni a másikra, merjék
megosztani a gondjaikat, baja-
ikat, hogy együtt közösen
könnyebb azokat cipelni.

Terveink között szerepel
olyan el´́oadókat meghívni, akik:
– fogyasztóvédelmi taná-

csokkal látnak el,
– egészségügyi problémák

megoldásában segítenek,
– közéleti kérdésekben se-

gítenek,

– szükség van b´́unmegel´́o-
zés tájékoztatásra (há-
zunk, lakásunk, értékeink
biztonsága címen)

– alkalom nyílik arra, hogy az
ügyes kez´́u asszonyaink
bemutassák kézimunkái-
kat (gobelin, hímzés, hor-
golás stb.) lehessen sütés-
r´́ol, f´́ozésr´́ol beszélgetni,
süti recepteket cserélni.

Támogatásukról biztosított a
NYOSZ (Nyugdíjasok Or-
szágos Szövetsége), ´́ok se-
gítettek hozzá a már meg-
nyert izzócsere pályázathoz.
Évek óta tagjai vagyunk a
NYOSZ és a NYOK (Nyugdí-

jasok Országos Szövetsé-
ge) szervezetnek. 

A kistérségi nyugdíjas
szervezet vezet´́oje is szoros
együttm´́uködést ígért! Azt
szeretnénk, hogy minden ta-
gunk jól érezze magát klu-
bunkban!

Az érdekl´́od´́ok figyelmé-
be ajánlunk kedvezményes
egy hetes Hajdúszoboszlói
üdülési lehet´́oséget. Jelent-
kezéseket nem csak klubta-
goktól várunk. B´́ovebb felvi-
lágosítás Bornemisza Sán-
dorné Erikától!

Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub Vezet´́o

2011. április Tolmácsi Kisbíró
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Irodalmi, m´́uvészeti sarok
Lehet hogy érdekel

Beszélgessünk a leírt be-
t´́ukkel szavakkal, gondola-
tokkal. Keresgéljünk a sorok
között, hogy rátalálunk isme-
r´́os vagy talán alkalmi ütkö-
zetre, s újra kezjük többször
az elején. Lehetetlen letenni
a kezünkb´́ol a könyvet, vagy
írólapot melyen rátalálunk
olyan kifejezésekre ami ró-
lunk szól. Lehet, hogy érde-
kel. Akaratunk ellenére bele-
bele nézünk az asztalon fek-
v´́o könyvbe, vagyis a könyv
lapjain heverész´́o sorok kö-
zé. Szembe néznek velünk a
nyugtalanul bámészkodó
bet´́uk- Türelmetlen lapokon
szinte kínálják magukat az
árulkodó mondatok, meg-

szelídült szabak, itt-ott lesel-
ked´́o bet´́uk.

Csend van. A gondola-
tunk mégis dolgozik akrata-
unk ellenére, bele-bele né-
zünk a félbehagyott sorokba,
mert nagyon megfogott, ta-
lán közelít az életünk minden
napjaihoz. Visszaidézni az
elfelejtett lejt´́oket, partokat,
melyek már feledésbe me-
rültek emlékeinkb´́ol kipo-
tyogtak. Papíron sorok kö-
zött találkozó bet´́uk között
valéami megfogott. Kezünk-
be vesszük újra és újra ismé-
telve elolvassuk. Nem kívánt
személyeket nélkülözünk.
Hétköznapjainkból raboljunk
el csöppnyi id´́ot s nyugalma-
san, ülve olvassunk. Erre
szükségünk van. A könyv
tartalma gyógyít, türelem és
nyugalom kell. Az olvasás
lelkileg pihentet!

Az irodalmi rovat
 anyagát 

Topolcsik Imréné 
írásaiból

állítottuk össze

Egy nyári vasárnap

Hol van a nyár?
még mindig keresem.
Hol van az a táj?
melyet nem feledem.

Vissza jön-e még?
Valaki mondja meg
mert egy fájó szívet
csak ´́o gyógyítja meg

Az id´́o már eljárt, s én
mégis várok rá
virágok nyílnak akkor
egy nyári délután.

Hol van az a nyár
´́oszbe borult már?
mindig visszavárom
egy vasárnap délután.

Egy vasárnap s egy nyár
—- ´́osz takarja már
még dobban az a szív
ameddig él! ...csak ´́o reá vár

Megtaláltam szül´́ofalum

Megismertek a fák
ugyan azok mint régen.
Látom néznek rám
bólogatnak felém.

Hej, de régen volt
mikor itt születtem.
Sok-sok év után
már meg is ´́oszültem.

Minden megváltozott
utca mind új nevet kapott.
Fiatalok jönnek-mennejk
már nekem nem is köszönnek.

Nem ismernek  én sem ´́oket
mit keresek nem kérdeznek.
Falum megvan, utca nincs
velem id´́oskorú már nincs.

Búcsúzni jöttem a felumtól
csak a fák emlékeznek rám.
Istenem... ugyanúgy állnak

feszesen
mint mikor rajtuk csümpesz-

kedtem.

De régen volt születésem
már mindenki ismeretlen.
Szembejövök elfordulnak
ismer´́os fák bólogatnak.

A törzsüket megcsókolom
ágaikat simogatopm.
Itt szüelttem ezen a tájon
búcsúzom szül´́ofalumtól.

Spangár kötetben
Immár 7. alkalommal hirdet-
te meg a rétsági Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyv-
tár a Sapngár András irodal-
mi pályázatot, amelyre több
mint 300 alkotás érkezett
szerte a világból. Valóban
így van, hiszen sok határon
túli író, költ´́o is küldött m´́uve-
ket. 

Szakért´́o zsüri értékelte
az irodalmi m´́uveket és a
legjobbakat kötetbe válogat-
va jelentette meg. Örömünk-
re szolgál, hogy ebben a kö-
tetben ismét helyet kapott
Topolcsik Imréné, Manci né-
ni egyik írása. Ezúton is gra-
tulálunk községünk írójának.
Aki szeretne a könyvb´́ol egy

példányhoz hozzájutni, a rét-
sági könyvtárban megvásá-
rolhatja.

A KÖR kiállítása
Községünk nem csak a kis-
térség irodalmi életében van
jelen, hanem a képz´́om´́uvé-
szetben és a zenében is jó
hírünket viszik a település
közésségével együtt él´́o m´́u-
vészeink.

Márciusban a rétsági m´́u-
vel´́odési központban nyilt
egy csoportos kiállítás, ahol
a kistérség alkot´́om´́uvésze-
ib´́ol szervez´́odött KÖR nev´́u
m´́uvészcsoport tagjai állítot-
tak ki. A tárlat igazán nagy
sikert aratott. A megnyitón
Végh Károly idoralomtörté-
nész mondott köszönt´́ot.
Ami számunkra fontos, hogy
Havastéri Pál teker´́omuzsi-
kája tette ünnepélyessé az

alkalmat. Ezen túl pedig
Nagy Gabi iparm´́uvész több
alkotása is látható volt a kiál-
lított m´́uvek  között. Ráadá-
sul  új szinekkel jelentkezett,
mert az üvegm´́uvészeti tevé-
kenysége mellett most kerá-
miaképekkel mutatkozott be.

Gtarulálunk az alkotónak!
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´́ol
A téli szünet pihentet´́o napjai
után január 3-án kezd´́odött a
tanítás. Nagy lendülettel fog-
tunk munkához, hisz a félév
zárásáig mindössze két he-
tünk volt. 

Minden tanuló teljesítette
a tanév id´́oarányos követel-
ményeit, a tanítók követke-
zetes munkájának köszön-
het´́oen. A félév értékelésére
és zárására a január 31-iki
Tantestületi értekezleten ke-
rült sor.

Január 19-én ásványbe-
mutatón és el´́oadáson vet-
tünk részt a rétsági Általános
Iskolában. Érdekes és szép
ásványokat, k´́ozeteket lát-

hattunk, majd vásárolhat-
tunk is.

Február 3-án megtartottuk
féléves szül´́oi értekezletün-
ket, melyen tájékoztattuk a
szül´́oket a félév munkájáról,
az elért eredményekr´́ol, vala-
mint a ránk váró feladatokról. 

Iskolai farsangunkat feb-
ruár 10-én rendeztük meg. 

Délel´́ott folyamán kéz-
m´́uves foglalkozás kereté-
ben szorgos kezek készítet-
ték a terem díszletét. Sokféle
mókás bohócot, vidám bo-
hócfejet barkácsoltunk, me-
lyet az ünnep elteltével min-
denki hazavihetett. 

Délután mindannyiunk

örömére minden gyermek
ötletes, látványos jelmezbe
bújt. A felvonulást követ´́oen
közös tánccal, játékkal mú-
lattuk az id´́ot. Gyermekeink
örömmel vettek részt a szá-
mukra újszer´́u, türelmet és
figyelmet is igénybevev´́o já-
tékokban. (Pl: Párnafoglaló,
Hamupip´́oke- apró magvak
szétválogatása és a tüd´́ot is
igénybevev´́o szívószálas já-
ték) A finom süteményekr´́ol, in-
nivalóról a szül´́ok gondoskod-
tak. Jó hangulatú, önfeledt
délután részesei lehettünk.

Az óvodában a megszo-
kottól eltér´́o módon ünnepel-
tük a farsangot. Meghívtuk

Bubori Pista bácsit, aki kü-
lönféle hangszereken (cite-
ra, gitár, szintetizátor) kísérte
és énekelte velünk farsangi
és ismert népdalainkat. A ze-
ne nemcsak éneklésre, ha-
nem táncra is csalogatta
gyermekeinket. A mulatság
mellett különféle, érdekes,
játékos feladatokon próbál-
hatták ki ügyességüket. Sza-
bad perceikben finom süte-
ményeket, gyümölcsöket fa-
latozhattak, melyet a szül´́ok
készítettek.

Vendégeink voltak a nyug-
díjas klub tagjai is, akiknek na-
gyon boldog perceket szerez-
tünk a délel´́ott folyamán.

Farsang 2011
Február 12-én jó hangula-
tú farsangi bállal búcsúz-
tattuk el a telet. Idén az If-
júsági Klub vállalta fel a
bál megszervezését, ami
nem kis feladat volt, de si-
keresen véghezvittük. 

A zenekar is vette a kihí-
vást, és emelt létszámmal
húzta nekünk hajnal 4-ig.

Nagyon ötletes és egyedi
volt a terem dekorációja, ami
Ági óvó néni kreativitását és
keze munkáját dicséri. Ven-
dégeinket  sós  aprósüte-
ménnyel fogadtuk az aszta-
loknál, amiért köszönet a
Tolmácsi Népdalkör tagjai-
nak, akik mindezeket meg-
sütötték. 

Köszönjük továbbá a bü-
fé megszervezését és üze-
meltetését Hajnis Józsefnek
és feleségének Piroskának,
a tombolaajándékokat Ba-
lázs Jánosnak, Hajnis And-
reának és a Magyar Vörös-
kereszt Váci Szervezetének,
a további támogatást Dávid
Antalnak,Tálas Zoltánnak, a

Nógrádi Erd´́okémia Zrt-nek,
Féjáné Marikának, Magdi
óvó néninek, Ági óvó néni-
nek, a rendezvény bizton-
ságát a Tolmácsi Polgár-
´́orségnek illetve mindazok-
nak akik segítettek az el´́oké-
születekben és a takarítás-
ban.

A szervez´́ok
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Véget sem ért a farsang,
már nemzeti ünnepünkre,
március 15-re készültünk. Is-
kolánkat ünnepi díszbe öl-
töztettük. Minden gyermek-
nek jutott rövid szöveg, de a
f´́oszerep a negyedikeseké
volt. A nap eseményeit vé-
gigkövet´́o zenés-verses
összeállítás méltó megemlé-
kezése volt a napnak.

Március 18-án egy bátor
kis els´́osünk Végh Lilla ré-
szese volt a nézsai mese-
mondó versenynek. Kelle-
mes élményekkel tért haza
és bár nem került a díjazot-
tak közé, jöv´́ore is vállalja a
megmérettetést. Szeret-
nénk, ha többen is kedvet

kapnának a versenyzésre és
követnék Lilla jó példáját.

Március 23-án az iskolánk
megbízott rend´́ore közleke-
dés-biztonsági el´́oadást tar-
tott a gyalogos és kerékpáros
közlekedésr´́ol. A tanulók ötle-
tes, szép rajzokat készítettek
a meghirdetett pályázatukra.
Bár gyermekeink többsége jól
tájékozott, mégis el´́ofordultak
olyan tudnivalók, melyek
megtartása fontos a balese-
tek megel´́ozése érdekében.

Április 1-jén megtörtént
az iskolai beiratkozás. Há-
rom kis els´́os kezdi meg ta-
nulmányait.

Óvoda és Iskola 
Nevel´́otestülete
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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

Táborok Tolmácson
Nagy Gabi képz´́om´́uvész – e
gyüttm´́uködve az önkor-
mányzattal – idén nyáron 2
tábort is szervez. 

Els´́o képz´́om´́uvészeti tá-
bor gyerekeknek. 2011. jú-
lius 18-tól 22-ig

M´́uvészeti alkotó tábor
2011. július 25-t´́ol, július 30-
ig! A feln´́otteknek meghirde-
tett tábor specialitása a m´́uvé-
szeti ágak közötti szabad átjá-
rás. Agyag szobrászat: Nagy
Gabi iparm´́uvész, t´́uzzománc
technika: Dovák B. József

iparm´́uvész, autentikus ma-
gyar népzene: Havasréti Pál
népzene pedagógus, (teke-
r´́o, citera, furulya, üt´́ogardon,
dob) A táborok kellemes elfog-
laltságot  jelenthetnek az itt
nyaraló ismer´́osöknek, roko-
noknak. Jelentkezés az alábbi
címen és telefonszámon,

2011. június 5-ig.
nagygabi007@gmail.com

Tel.: (06) 30 332 4482
Részletes ismertet´́o és az el-
´́oz´́o tábor képei a www.tol-
macs.hu oldalon

Sportegyesületi hírei
A Tolmácsi sportegyesület
2011. március 13-án tartot-
ta 2011. évi tavaszi gy´́ulé-
sét. A gy´́ulésen szép
számmal vettek részt az
egyesület és a csapat tag-
jain kívül szurkolók is.

A korábbi elnök, Hámori
Imre még tavaly ´́osszel le-
mondott, és az elnökségi fel-
adatokat Hajnis Károly vé-
gezte, a sportgy´́ulésen
résztvev´́ok hivatalosan is el-
nöknek választották. Az el-
nökség további átalakuláson
ment keresztül, 5 f´́osre csök-
kent a létszám. A további
négy elnökségi tag: Csehek
József, Féja László, Kuris Ti-
bor és Porubszki Roland.

A következ´́o napirendi
pontként a gy´́ulés az új tag-
díj- és jegyrendszer beveze-
tésér´́ol tárgyalt. Megszavaz-
ták, hogy az egyesületi ta-
gok (elnökség, csapattagok,
rendez´́ok) ebben az évben
1000 Ft tagdíjat fizetnek,
emellett pedig bevezetésre

került a pártoló tagsági díj is,
mely szintén 1000 Ft, és me-
lyet a sportbarátok, szurko-
lók fizethetnek be a sport-
egyesület támogatása céljá-
ból.

A mérk´́ozések látogatá-
sának díja továbbra is 200 Ft
lesz. Emellett létrehozott a
gy´́ulés pályabérletet is. Ez
jelenleg a tavaszi félévre
váltható, de a jöv´́oben egész
éves (´́oszi és tavaszi) bérlet
bevezetését tervezzük. En-
nek ára a mostani félévre
800 Ft, de a pártoló tagok
kedvezményesen vásárol-
hatják meg.

Tervbe került a pálya kö-
rül padok elhelyezése.

Továbbra is várjuk a szur-
kolókat vasárnaponként. In-
formációk a mérk´́ozésekr´́ol
és a bajnokságról a www.tol-
macsse.mlap.hu webolda-
lon találhatóak.

Porubszki Roland,
Salavec Péter

1 % segítség
Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítvány

Adószám: 18641640-1-12

Tisztelt adózók, a fel-
ajánlható 1%-ot a fenti adó-

számra utalva el´́osegíti Tol-
mács fejl´́odését.

A felajánlást tisztelettel
megköszönve:

A Közalapítvány 
Kuratóriuma

A sorsolás
Megyei III. osztályú bajnokság Tolmács SE-re vonatkozó
fordulói és eredményei

12. forduló Tolmács - ´́Osagárd 3 - 4
13. forduló Nógrád - Tolmács 5 - 5
14. forduló Bernecebaráti - Tolmács 2 - 4
15. forduló 15.30 Tolmács - Tereske
16. forduló 16.00 Tolmács - Rétság
17. forduló 16.00 Tolmács - Legénd
18. forduló 16.00 Borsosberény - Tolmács
19. forduló 16.30 Tolmács - Szendehely
20. forduló 16.30 Szátok - Tolmács
21. forduló 17.00 Tolmács - Kosd
22. forduló 17.00 Hont - Tolmács

Szurkoljunk együtt! Hajrá Tolmács!

Felhívás!
Igényfelmérés! Április 30-án
9.00 órai kezdettel Május 1
kupa néven kispályás focit
szervezne a Tolmács SE. 

Csapatok jelentkezését
várjuk, hogy lenne-e rá igény
a község futball és sportsze-
ret´́o közösségéb´́ol. Mini-
mum 6 csapat esetén a ku-
pát már lelehetne bonyolíta-

ni. A csapatok 4+1 f´́o lét-
számban lépnének pályára.

Helyszín: salakpálya
Jelentkezni: Tolmács SE el-
nökénél (Hajnis Károly)

Telefon: 06-30/5549931
Határid´́o: 2011. 04. 28. 

Megfelel´́o csapatlétszám
esetén hangosba lesz kihir-
detve.

Az okmányiroda fogadóórái
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

a rétsági okmányiroda ügyfélfogadási ideje 
az alábbaik szerint alakult:

A következ´́o id´́opontokban fogadja az ügyfeleket:
Hétf´́o: 08,00-12,00 12,30-15,30

Szerda, csütörtök: 07,30-12,00 12,30-15,30

Pénteken: 07,30-11,30

Telefonon id´́opontegyeztetés kérhet´́o:
35/ 550-100/124, illetve 35/350-932 
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