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Tavaszköszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
A tél hidege sokakban felébreszti az igényt a napfény
melege iránt. Bizony méltán
remélhetjük, hogy néhány napon belül ténylegesen vége a
télnek, és ezer sugarával
áraszt el bennünket a Nap ragyogó fénye. Az a fény ami
színt és melegséget visz az
otthonokba. És ez most nem
annyira jelképes gondolat, hanem maga a valóság.
Talán a legfontosabb,
hogy pályázati pénzb´ól, jó
partneri kapcsolatokkal sikerült újabb fejlesztést elérni
Tolmácson. Most ugyan nem
épületet létesítettünk, hanem
arra törekedtünk, hogy a
meglév´ó létesítményeinket
tudjuk olcsóbban, gazdaságosabban üzemeltetni. És itt
van segítségünkre az a természeti er´ó, ami nyáron
szinte számlálhatatlan mértékben szórja felénk az energiát. Régen tudjuk, hogy a
Nap fénye jótékony hatású.
Azt is hogy melege “begy´újthet´ó” felhasználható. Eddig
azonban azt hittük, hogy a

Emlékeink

természeti energiaforrások
csak drága, és ezért számunkra elérhetetlen technológiával válthatják ki – legalábbis egy részben – a gázt,
a villanyt. Most a pályázat segítségével számunkra is lehet´óvé vált takarékoskodni.
Többen látták, hogy a faluház és a Közösségi Ház tetejére valami különleges táblákat szerelnek. Ezek a napkollektorok (solárcellák) gy´újtik össze az égb´ól amúgy díjmentesen sugárzott energiát, és amit ezúton tudunk
hasznosítani, azt nem kell már
energiaszámlán kifizetni.
Így aztán valóban várjuk
a tavasz éledését, és a meleget adó, energiát megtakarító napsugarakat.
A tavasz közeledtét mutatja, hogy lassan kizöldül a
természet. Ki-ki csinosítja
háza környékét, kertjét. Végéhez közeledik a böjt, pár
nap és itt a húsvét. Mindenkinek ezúton kívánok lelkiekben gazdag ünnepeket.
Hajnis Ferenc
polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból épületenergetikai fejlesztés valósult meg Tolmácson 2012. január 17.
11,24 millió forint vissza nem térítend´ó európai uniós
támogatás segítségével korszer´úsítették Tolmács Község Önkormányzatának és Közösségi Házának villamos
energia rendszerét. A fejlesztés célja a két intézmény
fenntartási költségeinek, els´ósorban a villamos energia
költségek csökkentése megújuló energiaforrás segítségével.

Tolmács
Községi Önkormányzat
Cím:
2657 Tolmács,
Sport utca 1.
E-mait:
polgarmester@tolmacs.hu
Honlap:
http://www.tolmacs.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A Környezet és Energia
Operatív Program keretében
Tolmács Község Önkormányzata 11 241 250 forint
vissza nem térítend´ó európai
uniós támogatást nyert a település Önkormányzatának
és Közösségi Házának napelemes megújuló er´óforrás
segítségével történ´ó korszer´úsítésére.

A projekt közvetlen célja,
hogy a fenti két épület m´úködési költségeit csökkentse.
Az összességében 9,6 kW
névleges teljesítmény napelemes rendszer által termelt
energia fedezni tudja a két
intézmény villamos energia
ellátását, ezzel jelent´ósen
csökkentve a fenntartási
költségeket.

A projekt keretében Tolmács község két épületén
napelemes rendszer telepítésére került sor. Az önkormányzat épületén (Sport utca 1.) 20 db KD Solar típusú
napelem került felszerelésre
és beüzemelésre, a napelemek által felvett energiát pedig egy Fronius IG TL 4.6
típusú inverter tölti vissza
hálózatra. A másik épületen,
a település Közösségi Házán (Béke tér 13.) pedig 22
db szintén KD Solar típusú
napelem került felhelyezésre, a villamos energia átalakítására pedig egy Fronius
IG TL 5.0 típusú inverter beszerelésére került sor.

A projekt közvetlen célcsoportja mindezekb´ól adódóan a település lakossága,
specifikusabban az intézmények dolgozói és látogatói.
Közvetett módon pedig az
ország egész lakossága, hiszen a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken
a káros anyag kibocsátás,
els´ósorban a szén-dioxid
mértéke, ami jelent´ósen
hozzájárul az üvegházhatás
kialakulásához.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
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Március 15.
Mint minden évben idén is
megemlékeztünk a forradalomra, és szabadságharcra falunkban.
Most els´ó alkalommal az
IKSZT-Közösségi Házban
tartottuk a megemlékezést.
A polgármester úr, Hajnis Ferenc rövid köszönt´óje után az
1995-ben tartott március 15ei ünnepséget vetítettük le,

amely egyben Kovács Géza
atya Tolmács díszpolgárává
avatása is volt.
Az ünnepség után gyertyás menettel, és koszorúzással emlékeztünk meg Kovács
Géza tiszteletbeli kanonok
emléktáblájánál, falunkért
tett több mint harminc évnyi
kiváló papi és történészeti
kutató munkásságáért.

A Polgár´órség hírei
Tisztelt olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves
tolmácsi lakost!
Mindenki nagy örömére
megérkezett a várva várt tavasz, a szabadba, a kertbe
csalogatva minket. De nem
csak az embereknek esik jól
ez a jó id´ó, hanem a lakás is
fellélegezhet, ablakait, ajtóit kitárva szívja be a friss leveg´ót.
Sajnos a szell´óztetés csalogató a nem kívánatos látogatók
számára, ezért fokozottan
ügyeljünk arra, és mindezt
mindenki figyelmébe ajánlom,
ha kert csábít is a kaput, ajtót
biztonságosabb bezárni!
De nem csak értékeinkre
kell vigyáznunk, hanem egymásra is, ezért megkérném
a falu lakosságát, hogyha
esetleg látnak, észlelnek valamit, ami nem rendhagyó,
akkor nyugodtan keressenek meg problémáikkal.
Most pedig idézném egy
kedves barátomat:
“A név kötelez!”
A gyermekek is szívesen
otthagyják számítógépeiket,

játékaikat, és biciklire pattanva, barátaik társaságában élvezik a napsugaras,
szép id´ót. Sajnos nem nézve
semmit átadják magukat az
önfeledt
száguldásnak.
Ezen okból kifolyólag szeretnék a rend´órség bevonásával közlekedési ismeretek
elsajátítására oktatást tartani az iskolában, valamint
szeretném felhívni ennek
kapcsán a kedves szül´ók figyelmét, hogy a sárga láthatósági mellényt próbálják
meg beszerezni, mely nem
nagy befektetés, de a biztonságos közlekedés elengedhetetlen része.
Mint említettem volt, a fiatalok egy kis csapatát felkaroltam, és büszkén mondhatom, eddig eredményesen.
Az alsó buszmegálló rendbe
tétele folyamatosan m´úködik
aktív segédletükkel. Remélem, hogy számíthatok más
fiatalokra is, akik önfeláldozó szorgoskodással szebbé
próbálják varázsolni kis falunkat. Szívesen veszek
minden ötletet és javaslatot,

hiszen mindenkinek jobb érzés az, ha kétkezi munkáját
megdicsérik, és büszkén kihúzhatja magát “Ezt Én csináltam!” címszóval.
A következ´ó feladatunkként t´úztük ki, a központban
lév´ó két kút felújítását, átfestését, környezetének kicsinosítását. Ha kedvet érez
bárki arra, hogy részt vegyen ebben szívesen veszem. Az a pár fiatal már tudja mennyire könny´ú rombolni, de helyrehozni annál nehezebb, mégis mosolyogva
ég a kezük alatt a munka,
tudván, hogy “nemes a cél”.
Végül szeretnék elnézést
kérni az elmaradt bál miatt, de
sajnos az id´ójárás közbeszólt.
De ami késik nem múlik, mivel
2012. április 14-én 20.00 -i
kezdettel megtartásra kerül a
bál, amire a polgár´órség nevében sok szeretettel meghívok
minden kedves szórakozni, és
kikapcsolódni vágyót!
Tisztelettel:
Varsányi Péterné
A Tolmácsi Polgár´órség
elnöke
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VÉRADÁS!
Április 4-én délután 15.30
-tól 18.00-ig a Közösségi
házban véradás lesz!
Segítsen Ön is!

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683
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Nyugdíjas Klub hírei
2011 ´ószén a “Tápláló szeretet” keretében a nagycsaládosok részére összegy´újtött adomány, ami 748 bef´ótt, lekvár, savanyúság, szörp stb. volt, ezek
között volt a tagjaink által adományozott 116 üveg finomság.
Karácsony táján örömünkre sok
adakozó kapott köszön´ó levelet, fényképet attól, akikhez került a házilag készített finomság!
´Ószre újra szeretnénk ily módon örömet szerezni a nagycsaládosoknak!
RaM Colosseum A f´óváros els´ó élményszínházába két alkalommal sikerült ellátogatnunk
Experidanc produkció “Nagyidai
cigányok”, és a “Van aki forrón szereti”
el´óadást látogattuk meg. Szeretnénk
azok tagjainkat is elhívni a következ´ó
el´óadásra, akik még nem voltak!

Március 7-én 15 órai kezdettel: “A
biztonságunk nagymértékben növelhet´ó óvatossággal és körültekintéssel” témával kapcsolatban tartott kérésünkre
el´óadást a Rétsági Rend´órkapitányságtól Vitézné Molnár Krisztina rend´ór
százados, elkísérte Sinkó Márk f´ót´órzs´órmester KNB. A jelen lev´ó 30 f´ót
megfelel´ó tanácsokkal látta el, és felelt
kérdéseikre a századosn´ó!
Ezúton is köszönjük nekik az el´óadást!
Az idén is a NYOSZ által pályázaton nyert energiatakarékos tartós izzókat osztottunk szét a tagjaink között.
Köszönjük Szendr´ói György NYOSZ
elnöknek!
Vidám Húsvéti Ünnepeket Kívánok
a vezet´óség nevében minden Nyugdíjas Klub tagunknak Topolcsik Manci
néni versével:

Tavasz váró
Láttam a parton üldögél´ó szelet
láttam a völgyben álló vizeket,
madárcsicsergésben virágos réteket,
láttam amit a tavasz elém kiterített.
Búcsúzik a tél a tájtól
tavasz lép a helyére
vetk´ózetlen fák sorába
mind várnak a napfényre.
Tavaszi virágok repesztik a földet,
hóvirág, tulipán, apró kis gyökerek
ezek mind a napsütésre várnak
siess már tavasz, már nagyon várlak!
Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub vezet´ó

Irodalmi sorok
Micsoda Világ!
Este tíz óra. Valaki kopogtat az ajtón. Nem alszok még,
csak heverészek az ágyon.
– Ki az? – kiszólt a nagymama.
– Én vagyok a Marika a
szomszédból.
Beengedtem.
– Megnéztem magát
nincs-e valami baj. Láttam,
hogy világít.
– Óh de rendes vagy Marikám, figyelsz rám! - mondta
Róza néni.
– Gondolkodok mit tehet,
aki magányos, csak az eszit
koptatja.
–Szeginy
uram
van
eszembe. Hej de sokat dolgozott ´ó is, én is fiatal korunkban. No meg a nagyapáink is. Nyugoggyanak
szegények! Voltak f´óggyeink
abba az id´óbe, nem vót kom-

bájn, csak a kasza vót használatba. Igaz Marika? Egész
nap aratni, én meg a markot
szettem utánna. Szeginy
uramnak az ingib´ó csavarni
lehetett a vizet, szóval az izzaccságot. Hajnalba még az
ötórai harangszó elött kimentünk kötni a markot. Jaj
Istenem! Eszt a maiak nem
tennék meg, Mariskám.
– Az igaz Róza néni!
– Még sokszor vizünk se
vót. A kiskút - tudod Mariska
- ott az erd´ó alatt, az a forrásvíz messze vót. Inkább nem
ittunk. A homlokunkró csepegett a víz! Mostani fiatalok
a nyomunkba se léphetnek!
– Róza néni, valaki zörög
az ajtón . . . Ki lehet az? Ilyen
kés´ó?
– Nagymama engedjen be!
Nagymama, én vagyok a Misi!
– Óh! Az onokám! Gyere

kisfiam. Má olyan régen nem
vótá nálam.
– No Róza néni, én megyek akkor haza! Jó éjszakát!
– Köszönöm Mariska,
hogy átgyütté!
– Nagyika, itt alhatok?
– Mé ne fiam, de olyan
furcsa vagy!
– Nagyon fáj a fejem!
– Látom a homlokodon
gyöngyözik a víz. No gyere,
feküggy le az ágyra, mingyán hozok vizesruhát a
homlokodra, no meg csapok
oda teját. Megiszod, oszt
jobban lesz´ó.
– Köszönöm nagyikám,
hogy ilyen kedves vagy.
– No itt a teja! Üjj föl, oszt
nyelegesd. De kisfiam, most
te honnan gyütté?
– Nem mindegy nagymama? Meglátogattalak.
– No, de olyan szeszg´óz
4

csap meg, mint mikor a szabadkéményeken - vagyis a
kürt´ón - ömlött ki a füst! Úgy
tódú bel´óled a szesz-szag!
Csak nem be vagy rúgva?
Kicsi Misikém, anyádra szakattá?
– Én? Sose láttam nagymama!
– Aszt ehiszem. Még
szopni köllött vóna neked,
de beadott a csecsem´óotthonba! Mindég részeg vót!
Jaj Istenem! Mi lesz bel´ólletek kisfiam! . . .
– Nagyikám, reggel hatfelé keltsél, vissza kell menni.
– Hova fiam?
– Kifizetni, amit megittam! Ha adsz néhány manit,
nagymama.
– Én? Egy huncut garast
se adok! Megértetted? A
nyugdíjjambó!
Topolcsik Imréné
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól – 2012. március
Az ünnepek után január 3-án
fogadtuk intézményeinkben
a gyerekeket. Nagy lendülettel fogtunk munkához, hisz a
félév zárásáig mindössze
két hetünk volt. Tanulóink
teljesítették a félév követelményeit, következetes munkánk eredményeként. A félév értékelésére és zárására
a február elsejei Tantestületi
értekezleten került sor.
Január 5-én a már hagyományosnak számító Ásványbemutatón és el´óadáson vettünk részt a rétsági
Általános Iskolában. Érdekes és szép ásványokat, k´ózeteket láthattunk, majd vásárolhattunk is bel´ólük.
Február 7-én tartottuk féléves szül´ói értekezletünket,
melyen tájékoztattuk a szül´óket a félév munkájáról, az
elért eredményekr´ól, valamint a ránk váró feladatokról.
Farsangi jelmezes napunkat az óvodában február
10-én délel´ótt, az iskolában
16-án délután tartottuk meg.
Az óvodások a jelmezes
felvonulás után vidám csujogatókat, verseket mondtak,

majd közös énekléssel, Pista bácsi citera kíséretével
tették még hangulatosabbá
a napot. Közben jóíz´úeket
falatozhattak a szül´ók által
készített és hozott süteményekb´ól, gyümölcsökb´ól.
A farsangi ünnepkör rendezvénye volt február 16-án
egy mesemondó délel´ótt,
melynek keretében az óvodába ellátogató Kati óvó néni, a “Papucsszaggató királykisasszonyok“ c. mesét
játszotta el a gyerekek aktív
bevonásával.
Az iskolások délutánonként készítették a terem
díszletéül szolgáló farsangi
kellékeket. Sokféle mókás
bohóc, vidám bohócfej,
álarc, szemüveg tette ünnepivé a tornaszobát.
Délután mindannyiunk
örömére minden gyermek
ötletes, látványos jelmezbe
bújt. A felvonulást követ´óen
közös tánccal, játékkal múlattuk az id´ót. Gyermekeink
örömmel vettek részt a számukra újszer´ú, türelmet és
figyelmet is igénybevev´ó játékokban. (pl. párnafoglaló,
csipeszgy´újt´ó, lufifújó, szójá-

tékos, ki vagyok én? játékokban.) A finom süteményekr´ól, innivalóról a szül´ók gondoskodtak. Jó hangulatú,
önfeledt délután részesei lehettünk.
Iskolásaink ebben a tanévben több alkalommal is
részt vesznek a rétsági Általános Iskola által szervezett
tanulmányi versenyeken. Ez
idáig mindenki jól helytállt,
szép erdmények születtek,
gyermekeink próbára tehették magukat.
Március 1-jén egy rendhagyó óvodai szül´ói értekezlet keretében a környez´ó általános iskolák igazgatói lehet´óséget kaptak intézményük bemutatására. A rendkívül kevés érdekl´ód´ó bizonyítéka annak, hogy a szül´ók
helyben szeretnék megoldani
gyermekeik iskoláztatását.
Csak rövid ideig “pihenhettünk” és már nemzeti ünnepünkre, március 15-re készültünk. Mindennapjainkat
átsz´ótte az ünnepre való ráhangolódás, készül´ódés. Az
óvodások kokárdát festettek, csákót hajtogattak, lobogóval díszített házakat szí-
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neztek. Elmaradhatatlan volt
a verstanulás és az alkalomhoz ill´ó dalokkal való ismerkedés.
Intézményünk
ünnepi
díszbe öltözött, kokárdák,
zászlók, nemzeti díszbe öltöztetett huszárok jelezték
az ünnep közeledtét.
Március 14-én reggel
minden gyermek ünnepl´óbe
öltözötten, kokárdával jött az
iskolába. Egy rendhagyó óra
keretében elevenítettük fel a
nap eseményeit, versekkel,
megzenésített forradalmi dalokkal emlékeztünk a szabadságharc h´óseire.
Mindannyiunk örömére
megérkezett a tavasz, kicsalogatva mindenkit a szabadba. Új er´ót gy´újtve készül´ódhetünk a húsvétra, az el´óttünk álló feladatokra.
Az els´ó osztályosok beíratása el´óreláthatólag április 12-én délután, és 13-án
délel´ótt lesz az iskolában. A
pontos beíratkozásról még
tájékoztatót teszünk közzé.
Szeretettel várjuk leend´ó els´óseinket!
Óvoda és Iskola
Nevel´ótestülete
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Sportegyesületi hírek
A téli id´ószakban mérk´ózések híján a játékosok regenerálódtak, pihentek, és
harcra készen állnak elébe a
tavaszi idény megmérettetéseinek.
A játékos keretet illet´óen
is történtek változások a téli
átigazolási id´ószaknak köszönhet´óen. Egyik legnagyobb érvágás a csapatnak,
hogy távozott betonbiztos
kapusunk, Ficza Norbert. ´Ót
az Érsekvadkert SE környékezte meg, és nem állt ellen,
hiszen Megyei I. osztályú
csapatban szerepelhet. Persze vannak jó híreink is: sikerült hazaigazolni Szakács

Közösségi Ház

Szabolcsot Bánkról és fél év
kihagyás után Kuris Tibor is
újra játszani fog.
Reméljük Tibi ott folytatja, ahol abbahagyta, hisz tavaly ´ó volt a csoportunk gólkirálya. Összességben elmondhatjuk, hogy er´ósödött
a keretünk. Ennek megfelel´óen t´úztük ki a célokat a tavaszi idényre a szokásos
sportgy´úlésünkön.
Természetesen továbbra
is várjuk azokat a tolmácsi
sportpályán, akiknek szurkolni van kedvük kedvenc
csapatuknak.
Porubszki Roland
- Tolmács SE vezet´óség

Felhívjuk a figyelmet, hogy
a Közösségi Házban nyitvatartási id´ó alatt (kivéve
táncpróba, n´ói torna, baba-mama klub ideje alatt)
PING-PONGozási lehet´óséget kínálunk!
Baba-Mama Kub minden
második héten pénteken 1011 óráig tartandó! Minden
kisgyermekes szül´ót, és
csemetéjét várunk sok szeretettel! Ez a klub ingyenes,
arra szolgál, hogy a kicsik
egymáshoz szokjanak még
az ovi el´ótt, ezalatt a szül´ók
beszélgethetnek egy kicsit
egymással.
– Márciusban: 20-án,
– Áprilisban: 4-én, 18-án,
– Júniusban: 1-jén, 15-én,
29-én.

A Nógrád megyei III. osztály nyugati csoport
2011/2012 tavaszi idényének sorsolása:
2012.04.01. 16:30
2012.04.08. 16:30
2012.04.15. 16:30
2012.04.22. 17:00
2012.04.29. 17:00
2012.05.06. 17:30
2012.05.13. 17:30
2012.05.20. 18:00
2012.05.27. 18:00

Tolmács Se - Borsosberény Se
Kse Szátok - Tolmács Se
Rétság Vse - Tolmács Se
Tolmács Se - ´Ósagárd Lk
Nógrád Se - Tolmács Se
Tolmács Se - Legéndi Se
Szondy Se. Hont - Tolmács Se
Tolmács Se - Keszegi Se
Kosd Sk - Tolmács Se

Kirándulás gyermekeknek
Diósjen´óre!
2012. április 28.-án a Diósjen´ói Erdei Szabadid´óparkba kirándulást szervezünk kisiskolásoknak!
Az utazást menetrendszerinti buszjárattal ejtenénk
meg Diósjen´óre és vissza is!
Az indulás a 8,42-kor Tolmácsról induló, a hazaérkezés pedig a Diósjen´ór´ól
16,04 órakor induló busszal
történne! A részvételi díjat
mindenkinek saját pénzb´ól
kell megoldani!
A buszjegyek ára oda-

További hírekért és aktualitásokért látogasson el a www.tolmacsse.mlap.hu weboldalra, vagy a Tolmács SE Facebook oldalára!
A tabella jelenlegi állása:

vissza összesen: kb.: 300
Ft/f´ó A belép´ójegy ára: 300
Ft/f´ó
A belép´ójegy nem jogosít
fel minden játék, és sporteszköz használatára!
A kirándulás részleteir´ól
a Közösségi Házban tudhatnak meg többet!
Maximum 15 gyermek jelentkezését várjuk! Egy szül´ó segítségét is kérnénk a kirándulás idejére!
Dinkó Orsolya
IKSZT vezet´ó

Tolmács Községi Önkormányzat lapja.
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.
Kiadja Tolmács Község Önkormányzata,
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157.
E-mail: hivatal@tolmacs.hu Szerkeszti a
szerkeszt´ó bizottság. Felel´ós kiadó: Hajnis Ferenc
polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck
nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´ós vezet´ó: Pál György

Adója 1%-a!
A Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítvány idén
is várja a kedves adakozókat!
Kérjük támogassa Ön is
adója 1%-ával a Tolmácsért
Alapítványt, amely közokta-

– Április 7-én szombaton
délel´ótt 9.00 órától húsvéti játékok gyermekeknek:
Tojásfestés,
kincskeresés. (Kifújt tojást mindenki
hozzon magával! /kb.: 3
db-ot/ Festéket, ecsetet
mi biztosítunk!)
– Április 28-án gyermekeknek kirándulás Diósjen´óre
a Szabadid´óparkba!
– Gyermeknapi program
Május 26-án délel´ótt 9-12
óráig, délután 14-17 óráig. Hullahopp karika verseny, sorversenyek, zsákban futás, aszfaltrajzolás,
tojáshordás kanálon, ugrókötél verseny, szül´ógyerek összekötött lábbal
futás, kavicshalász verseny, célba dobás...

tási, m´úvel´ódési, szociális,
sport, és községszépítésre
fordítja az adományokat!
Az Alapítvány adószáma: 18641640-1-12
Köszönjük a segítséget!
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