Tolmács Községi Önkormányzat lapja

2013. március

Tavaszköszönt´ó
Jeles ünnepek következnek
egymás után a következ´ó
hetekben. Március 15. a forradalom, a megújulás napja.
Az ország magára találásának ünnepe. Az alkalom,
amikor ha kell forradalommal
is fellépett a nép az idegen
elnyomókkal szemben. Az
önállóság, a szabadság eszménye jelenik meg ezen h´ósies események emlékében.
De jön a húsvét. A majd
kétezer esztend´óvel ezel´ótti
történések, amikor Jézus
Krisztus feláldozta magát az
emberiség jobbítása, az
egyes ember b´úntelen boldogsága érdekében. Élete,
tanítása azóta is példa. Egyházat alapított, apostolait küldte szerte a világba hirdetni a
jót, a b´úntelen boldogságot.
Nem feledhetjük, hogy az egyház életében is ritka nap következik. Pápát választ a
konklávé. Amikor felszáll a
füst újabb egyházf´ót ünnepelhet a keresztény világ.
De tavaszban lesz még a
majális, a szabadságvágy és
a természet birtokbavételének napja. Majd Pünkösd, a
mennybemenetel ünnepe.

Emlékeink

Mindezek együtt sok-sok
gondolatot indítanak el az
emberekben. Azt hogy akik
együtt élnek közös normák
szerint alakítják életüket. Közösek az örömeik, gondjaik.
Így van ez egy település
életében is. Tolmács szépen
fejl´ódik, ennek mindannyian
tanúi lehetünk. Vannak újabb
pályázataink, szép elképzeléseink. Minderr´ól a bels´ó lapokon b´óvebben olvashatnak.
Változásokat is hoz a tavasz. Ugyancsak tájékoztatást adunk róla, hogy a
közigazgatás átszervezése
kapcsán polgármesteri hivatalunknak új társat kellett keresni, közös hivatalt alakítani. Az is változás, hogy egyes
ügyeket ezen túl az állampolgároknak a januárban indult
járási hivatalban kell intézniük, Rétságon.
Remélhet´óleg ezek nem
okoznak gondot. Mindenkit
arra kérek, mint eddig is, tegye széppé környezetét,
hogy ezáltal teljes községünk büszkén szépen várhassa a megújulás évszakát,
a virágzó tavaszt.
Hajnis Ferenc polgármester
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Önkormányzati hírek
Ismét elkezd´ódött egy új
esztend´ó, amely elég jelent´ós változásokat hozott az Önkormányzat életében. Ezekr´ól szeretnék
egy rövid tájékoztatást adni!
Január 1-vel megalakultak a járási hivatalok. Tolmács Község Rétság Járáshoz tartozik. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefügg´ó törvények
módosításáról szóló 2012.
évi XCIII. törvény több mint
80 db törvényi szinten szabályozott
államigazgatási
feladatot határozott meg a
járások számára.
A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a
megyei szintnél alacsonyabb szinten intézend´ó államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétvá-

lasztása. Heti egy alkalommal járási ügysegéd fog tartani ügyfélszolgálatot településünkön. Még a járási hivatal az id´ópontot nem alakította ki.
Szintén 2013. január 1vel Bánk-Tolmács Körjegyz´óség megsz´únt, helyette
hosszas tárgyalások után
létrejött a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal,
Borsosberény, Bánk és Tolmács együttm´úködésével. A
Jegyz´óasszony ugyanúgy
megtalálható a szokott helyen és id´óben ügyintézésre,
mint korábban.
Szintén január 1-t´ól a Tolmácsi Iskola állami fenntartású lett. Az iskolával kapcsolatos költségeket (rezsiköltségek,
bérköltségek,
stb...) átvette az állam, kivéve az iskola épületén végzend´ó karbantartási munkálatokat!

December végén úgynevezett adósság-konszolidáció révén az állam átvállalta
Tolmács összes (1db!) hitelét! Ez a hitel a közösségi
ház kapcsán került felvételre, összege 9.650 e Ft t´óke,
plusz a kamatok. Ezáltal a
települések, köztük Tolmács
is “tiszta lappal” kezdhették
meg 2013-as m´úködésüket!
Helyi adóink nem változtak. Ami újdonság: ideiglenes
jelleggel végzett ipar´úzési tevékenység esetén az adó
mértéke naptári naponként
3.000 forint. Ez ebben az évben kerül bevezetésre.
A szemétszállítási díjak
megállapítása kikerült az önkormányzati feladatok közül.
Január 1-t´ól állami ármeghatározás van a hulladékgazdálkodásban. Erre az évre
4,2 %-os áremelkedés várható. Új szolgáltatással szeretnénk b´óvíteni a Zöld Híd

Felhívás

Felhívás
Sajnos hónapok óta probléma Községünkben a kutyák
sétáltatása, elkóborolása!
Az állattartásra vonatkozó
rendelkezéseket a 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet a
kedvtelésb´ól tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról cím´ú kormányrendelet
tartalmazza! A teljesség igénye nélkül idéznék a rendeletb´ól:
“17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet
csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és
féken tartására képes.

szolgáltatási körét. Lehet´óség lenne a kisebb háztartási zöld hulladék szelektíven
törtn´ó elszállíttatására. Az
önkormányzatnál megvásárolt gy´újt´ózsákban kellene
elhelyezni a zöldhulladékot
és a megszokott módon a
házak elé kitéve elszállítják.
Ha sikerül megállapodni a
szolgáltatóval, akkor err´ól tájékoztatjuk a lakosságot.
A napokban került sor a
Kastély tulajdonviszonyának
rendezésre. Megtörtént az
átírás, vagyis a Kastély ismét Tolmács tulajdona!
Tavaly év végén három
pályázat került benyújtásra, (a
béke park kiépítése, a ravatalozó felújítása, a salakpálya
felújítása, és a templom felújítása) melyekr´ól még sajnos
nincs semmi hírünk! Reméljük, hogy a következ´ó Kisbíróban már pozitív eredményt
közölhetünk!

Saját és egymás egészségének meg´órzése érdekében fokozott figyelemmel felkérjük a magánházak tulajdonosait, bérl´óit, használóit,
üzlettulajdonosokat, hogy az
ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól,
és síkosság mentesítsék a
gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy
a saját ingatlanjaik el´ótti járdaszakasz legyen tiszta, hó
és jégmentes.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy kiemelt figyelmet fordítson a lakóháza el´ótt, mögött, mellett
meglév´ó vízelvezet´ó csator-

(2) Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania
kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3)28 Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja el´ó - kizárólag az
egyed jellemz´óen agresszív
magatartásának
ismerete
esetén kell. “
Fokozottan kérjük a lakosságot a rendelet betartására! Óvjuk egymást és állataink biztonságát!

nák, átereszek, árkok tisztántartására, vízfolyást akadályozó növényzet, egyéb tárgyak
eltávolítására a víz hatékony
elfolyása érdekében.
Fenti kötelezettségeket a
Tolmács Község Önkormányzat Képvisel´ó - testületének 13/2010. (XII.20.) Önkormányzati rendelete a
közterületek tisztántartásáról szabályozza.
Akik a fenti rendeletben
foglaltaknak nem tesznek
eleget vagy nem a rendeletben meghatározott módon
tesznek eleget szabálysértést követnek el és 50.000
Ft-ig terjed´ó pénzbírsággal
sújthatóak.

Tájékoztató – a term´óföldek használatát érint´ó változásokról
A Tft. 2013. február 1-jével
kötelez´ó adatszolgáltatást ír
el´ó a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi
azonosítóját és állampolgár-

ságát, gazdálkodó szervezetnek pedig statisztikai
azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság
felé! Ezen rendelkezés
azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati

nyilvántartásba bejegyzésre
kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. március 30. napjáig a “földhasználói azonosító adatközlési
adatlap” használatával tehetnek eleget!
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A teljes tájékoztató levelet a
http://tolmacs.hu/fold2013.pdf
weboldalon érik el!
Tolmácson minden hétf´ón
10:30-12:00-ig a Közösségi
Házban a falugazdász ügyfélfogadást tart, ahol az adatszolgáltatást meg lehet tenni!

Tolmácsi Kisbíró
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Köszönet

MEGHÍVÓ

Kedves Tolmácsi Fiatalok,
Ifjúsági Klub!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a februárban megrendezett farsangi
bálért! Nagy öröm volt látni,
ahogy a tolmácsi fiatalság

Szeretettel meghívjuk a község lakosságát
2013. március 14-én 17.00 órakor kezd´ód´ó

megemlékezésre!
Helyszín: Közösségi Ház Tolmács
PROGRAM: Ünnepi köszönt´ó
Fellépnek: Iskolás gyerekek, Tolmácsi Népdalkör,
Tolmácsi Harangvirág Néptánc Együttes
Gyertyás felvonulás az emléktáblához
Koszorúzás az emléktáblánál

egy jó ügyért megmozdult!
Csak így tovább, reméljük
sok ilyen és ehhez hasonló
rendezvényt “kapunk” még
t´óletek! Gratulálunk hozzá,
jó bál volt!
Képvisel´ó-testület

Húsvéti foglalkozás gyerekeknek
Március 23-án szombaton a
Közösségi Házban húsvéti
tojásfestést, és “ajándék keresést” szervezünk!

Képvisel´ó-testület Tolmács

A gyerekek hozzanak
magukkal 2-3 db kifújt tojást!
Minden gyermeket szívesen látunk!

Itt a jó id´ó, de a vírusok, bacilusok támadnak!
A szervezetnek sok vitaminra, nyomelemre és ásványi anyagra van szüksége az immunsejtek létrehozásához.
Ezeket pedig leginkább
zöldségekb´ól,
salátákból,
gyümölcsökb´ól és teljes ki´órlés´ú lisztb´ól készült termékekb´ól tudja felvenni. Aki naponta ötször fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt (pl.
egy pohár paradicsomlé,
egy alma vagy egy tál saláta), az lemondhat a vitamintablettákról. Tanulmányok és
kutatások szerint ugyanis a
friss élelmiszerekb´ól felvett
értékes anyagokat sokkal
jobban tudja hasznosítani a
szervezet.
Felsorolunk egy pár otthoni gyógymódot, immuner´ósít´ót, amit mindenki feltud
használni:
Az egyik legjobb természetes immuner´ósít´ó az
echinacea- (kasvirág-) kivonat, amely serkenti az immunsejtek termel´ódését, légúti fert´ózéseket kezeli és a
gyulladásos b´órbetegségek
ellenszere is.
A fokhagyma (frissen
szétnyomva vagy tabletta
formájában) és a sarkantyúka fert´ótleníti a nyálkahártyákat.
Télvíz és járványok idején érdemes sokféle természetes anyaggal er´ósíteni az
immunrendszert, így például

drogokkal is. A növényi drog
a gyógynövénynek az a része, amely a hatóanyagot
tartalmazza.
Miel´ótt
hozzáfognánk
egy gyógynövényes f´ózet,
tea elkészítéséhez, mindig
tanulmányozzuk a csomagoláson lév´ó útmutatót, vagy
kérjünk tanácsot szakembert´ól, hiszen nem minden
gyógynövényt kell leforrázni
- a csipkebogyó például csak
8 órás, hideg vizes áztatás
után fejti ki a hatását. Annak
is érdemes utánanézni, hogy
milyen mellékhatásai lehetnek egyes hatóanyagoknak,
hiszen el´ófordulhat hashajtóhatás, illetve tartós alkalmazás után akár májkárosító
hatás is(ezért nem szabad
folyamatosan, huzamosabb
ideig használni).
C-vitamin-tartalmú drogok: csipkebogyó, málna és
málnalevél, csalánf´ú
A C-vitamin fontos antioxidáns, amely részt vesz a
folsav és a vas felszívódásában. Ráadásul télen különösen hasznos a bevitele,
hiszen fokozza a hidegt´úr´ó
képességet. Kevésbé köztudott, hogy serkenti a
csontosodási folyamatot, a
köt´ószöveti
regenerációt,
s´ót növeli a fizikai teljesít´óképességet,
és
természetesen er´ósíti az immunrendszert.
Flavonoidtartalmú dro-

gok: nyírfalevél, kukoricabajusz, bodzavirág, máriatövistermés, hársfavirág
A flavonoidok jó hatással
vannak a szív- és érrendszerre, az enzimfunkciókra,
de csökkentik a vérnyomást
és a koleszterinszintet, gyulladáscsökkent´ók, görcsoldók, és az immunrendszerre
gyakorolt befolyásuk mellett
még tumorellenes hatást is
tulajdonítanak nekik.
Szaponintartalmú
drogok: mezei zsurló, ginszeng,
édesgyökér, aranyvessz´óf´ú,
ökörfarkkóró-virág
A szaponinban gazdag
gyógynövények jól hatnak
az ödémák ellen, gátolják a
koleszterin felszívódását, fokozzák a hörg´ók m´úködését,
remekül roborálnak, és kiemelten jelent´ós immunstimulátorok.
Csíp´ósanyag-tartalmú
drogok: fokhagyma, paprika,
fekete mustármag, kurkumagyökértörzs
Hisztamin-, szerotoninés bradikinintartalmuk miatt
ezek a hatóanyagok értágulatot hoznak létre, ingerlik a
meleg-érzékel´ó receptorokat, aktiválják az immunsejteket. Kit´ún´óen alkalmasak
görcsoldásra, az anyagcsere fokozására, meggyorsítják az emésztést.
Illóolajokkal is segíthetünk magunkon (természetesen csak eredeti illó3

olajokat használjunk, igaz
egy nagyobb összegekbe is
kerülhet):
Citrom: A szobában párologtatva elpusztítja a fert´ózést okozó vírusokat, baktériumokat, fokozza a vérkeringést, s´ót a visszerek elleni
harcban is segít. (Fontos
azonban, hogy fényérzékenyít´ó hatása is van, aminek
következtében a citromillóolajjal kezelt felület könynyebben leég, ezért ha küls´óleg alkalmazzuk, ne menjünk a napra.)
Eukaliptusz:
Kellemes
mentolos illatú olaj, amely
ideális segít´ó a megfázásos
id´ószakban, hiszen remekül
fert´ótlenít, h´úsít, és könnyíti
a légzést. (Kisgyermekeknél
nem ajánlott a használata,
mivel töményen akár hörg´ógörcsöt,
légzésbénulást
okozhat a kicsiknél.)
És természetesen a méz!
A méz több, mint 10 féle
vitamint, 30 ásványi anyagot, és sok aminosavat tartalmaz, ezért:
Fert´ótleníti a sebeket; torkot, fokozza a teljesít´ó képességet, javítja az étvágyat, kedvez´óen hat az izmokra és a szívre, javítja a
szervezet oxigénellátottságát.
Fogyasztását 1 éves kor
után ajánlott elkezdeni! Napi
fogyasztása fejti ki igazán
immuner´ósít´ó hatását!
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Ifjúsági farsang
Egy év kihagyás után idén
ismét az Ifjúsági Klub szervezte meg a farsangi bált.
Ugyan, mint szervezet az
Ifjúsági Klub nem létezik, de
a fiatalok laza ámde mégis
összetartó közössége az elmúlt id´ószakban már többször bizonyította, hogy bár-

mire képes, ha szeretett községünk érdekében akad tennivaló.
A bál sikerét mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy
a vendégek száma meghaladta a százötven f´ót. A színvonalas muzsikát Szigeti Tamás szolgáltatta számunkra.

A forgatag igazi farsangi
hangulatát a rengeteg látványos és ötletes jelmez biztosította. Továbbá ezúton szeretnénk mély hálánkat kifejezni mindenki iránt, aki bármilyen módon hozzájárult
rendezvényünk sikeréhez!
A szervez´ók

Nyugdíjas Klub hírei
Lehet´óség adódott RAMCOLOSSEUM-ban hét el´óadás
megtekintésére!
2013. március 02-án a Liliomfi cím´ú darabot, március 03-án a Toldi cím´ú musicalt láthattuk, csak az

1.000 Ft útiköltséget kellett
fizetni!
A további programjainkat
szeretnénk
összeállítani,
ezért kérünk mindenkit, hogy
legyenek szívesek eljönni a
szerdai összejöveteleinkre,

amit 15 órától tartunk a Közösségi Házban!
Szeretnénk a húsvétot
emlékezetessé tenni sonkás-tojásos uzsonnával és
ennek el´ókészületeit is megbeszélni!

Akinek húsvéttal kapcsolatos kézimunkái vannak,
hozza el, szeretnénk kiállítani!
Vidán húsvétot kívánok
minden tagunknak!
Tisztelettel: Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub Vezet´ó

Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól-2013. február
Intézményünkben az utolsó
tudósításunk óta gyermekeink sok érdekes és hasznos elfoglaltság részesei
lehettek.
Els´óként nyílt tanítási
nap keretében az érdekl´ód´ó
szül´ók tekinthettek bele iskolásaink mindennapjaiba.
Matematika, magyar nyelv
és irodalom, valamint környezetismeret órán vehettek

részt, figyelhették meg gyermekeik szereplését, órai
munkáját. Örömünkre érdekl´ód´ókben nem volt hiány,
s a tavaszi nyílt napra is várjuk mindannyiukat.
Nagy izgalommal várta
minden gyermek az Óvodába és Iskolába érkez´ó Mikulást. Versekkel, dalokkal készültünk, volt, aki egyéni készítés´ú ajándékkal lepte

meg a jószív´ú, pirosruhás jótev´ót.
Alig ment el a Mikulás,
máris készülhettünk a Karácsonyra. Szebbnél szebb
ajándékokat, és meglepetéseket készítettünk, melyeket
ki-ki a szeretteinek, és természetesen a Falu Karácsonyfája falusi ünnepség
résztvev´óinek szántunk.A
szül´ói és nagyszül´ói segít-
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ségre ez alkalommal is számíthattunk, ez úton is köszönet érte.
Karácsonyváró ünnepségünket közösen az óvodásokkal együtt tartottuk
meg. A teljes pompájában álló karácsonyfát ez alkalommal is felajánlásként kapta
az intézmény. A gyerekek
legnagyobb örömére mindannyian kivehették részüket

Tolmácsi Kisbíró
a díszítésb´ól. Az iskolások
egy rövid jelenettel, versekkel, dalokkal tették ünnepivé
a várakozást. Az elmaradhatatlan sült alma, a mézeskalács, a sok gyümölcs és finomságok is az ünnep részei voltak.
Az ünnepek után január
3-án fogadtuk intézményeinkben a gyerekeket. Nagy
lendülettel fogtunk munkához, hisz a félév zárásáig
mindössze egy hetünk volt.
Tanulóink teljesítették a félév
követelményeit. A tanulmányi átlag 4, 2 lett, melyet
a pedagógusok következetes és kitartó munkájának is
köszönhetünk. A félév értékelésére és zárására a január 31-i Tantestületi értekezleten került sor.
Január 5-én a már hagyományosnak számító Ásványbemutatón és el´óadáson vettünk részt a rétsági
Általános Iskolában. Néhány
gyermek meglep´óen tájékozott és érdekl´ód´ó volt. Érdekes és szép ásványokat, k´ózeteket láthattunk, majd vásárolhattunk is bel´ólük.
Január 31-én és február
1-én tartottuk féléves szül´ói
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értekezletünket, melyen tájékoztattuk a szül´óket a félév
munkájáról, az elért eredményekr´ól, valamint a ránk váró
feladatokról.
Az óvodások szül´ói értekezlete február 5-én volt,
melynek keretében értékeltük az eltelt id´ószak történéseit, és megbeszéltük a következ´ó félévre várható tennivalókat, melyre sok hasznos ötletük, javaslatuk volt a
szül´óknek is.
Farsangi jelmezes napunkat az óvodában február
8-án délel´ótt, az iskolában
február 7-én délután tartottuk meg.
Az óvodások a jelmezes
felvonulás után önfeledten
táncolhattak Bubori Pista
bácsi hangulatos zenéjére.
Közben jóíz´úeket falatozhattak a szül´ók által készített és
hozott süteményekb´ól, gyümölcsökb´ól.
A farsangi ünnepkör rendezvénye volt január 28-án
egy mesés dalos el´óadás,
melynek keretében az óvodába ellátogató Csohány
Gábor zenész, és Gyarmati
Viki meseíró “ Tündér-bál”
cím´ú el´óadásával szórakoz-

tatta az óvodásokat és iskolásokat. A majd egy órás
m´úsorban a gyerekek is lehet´óséget kaptak a szereplésre, különböz´ó táncokban,
versenyekben tehették próbára ügyességüket, bátorságukat.
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,
labdahordó, lufifújó, szobros,
szójátékos, ki vagyok én? játékokban. A finom süteményekr´ól, innivalóról, gyümölcsr´ól a szül´ók gondoskodtak. Jó hangulatú, önfeledt
délután részesei lehettünk,
melyen szül´ók, nagyszül´ók
és más hozzátartozók is jól
szórakozhattak.
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Csak rövid ideig “pihenhetünk” és már nemzeti ünnepünkre, március 15-re
készülhetünk. Fontosnak
tartjuk népünk történetének
megismertetését, és a tiszteletadás kialakítását gyermekeinkben. Mindennapjainkat átszövi a készül´ódés,
ünnepivé varázsoljuk a folyosót,
a
faliújságokat,
hogy gyermekeink észrevétlenül is érezzék, az a nap
más, mint a többi, hogy minden magyar embernek tudnia kell, kik is voltak a “márciusi ifjak” s milyen bátor
cselekedetek kapcsolódnak
hozzájuk.
Az óvodások március 18tól úszásoktatáson vesznek
részt a bánki wellnes szállodában. 10 órában barátkozhatnak a vízzel, s a bátrabbak vígan lubickolhatnak
Gábor bácsi felügyelete
alatt.
A tél igazán sok szépséggel és lehet´óséggel halmozott el bennünket, mégis
mindannyian vágyunk már a
ragyogó napsütésre, a jó id´ó
beköszöntésére.
Óvoda és Iskola
Nevel´ótestülete
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Tolmácsi Kisbíró

Sportegyesületi hírek
Eljött a tavasz, ismét hangosak a sportpályák vasárnaponként az önfeledt szurkolástól, sípoktól, dudáktól
és kerepl´ókt´ól. Folytatódik
a környékünkben talán
egyedülálló tolmácsi szurkolás, melyet gyakran más
csapatok tagjai és szurkolói
is irigykedve fogadnak.
Egyesületünkben a téli
holtszezon alatt történt pár
változás, melyet dióhéjban
megosztanék a Kedves Olvasóval. Egy nagy érték´ú
pályázatra adtuk be kérelmünket a Polgármester Úr
közbenjárásával, mely szerint a sportpályánk teljes talajcseréjét fogják elvégezni,
ezen felül labdafogó háló fog
kerülni a pálya mindkét végére és nem utolsó sorban
kisebb pályakarbantartási
eszközöket is tudunk vásárolni az esetlegesen megnyert összegb´ól. Ha megnyerjük, még nem tudni hogy
ez mikor fog megvalósulni,
de csapatunk azon id´ószak
alatt más sportpályán fogja
lejátszani hazai mérk´ózéseit.
Habár pletykák voltak róla, szerencsére a téli átigazolási szezonban nem volt
távozó a csapatunkból, úgyhogy az alapkeret megmaradt tavaszra. Ezzel ellentétben nagy örömmel jelenthetjük be, hogy két új játékost
sikerült igazolni. Egyik a
Bánk SE csapatában pallérozódó földink, Belovai Tamás. Az ´ó átigazolásával sikerült az egykor eltervezett
ifiprogramunk résztvev´óinek
csaknem minden tagjának
hazacsábítása. Tamás mel-

mel a játékosok nyakában.
Addig is szurkoljunk nekik,
bíztassuk ´óket, legyen a
meccsre járás ismét egy kedvelt vasárnapi közösségi id´ótöltés! További részletekr´ól a
www.tolmacsse.mlap.hu hon-

lett aláírt egyesületünkhöz a
csapat történetének els´ó külföldi játékosa, a török állampolgárságú Üçüncü Murat
Sencer is. ´Ó korábban a Widenta Romhány SE csapatánál játszott, 23 éves támadó felfogású középpályás és
csatár. Nagyon várjuk már
mindkett´ójük bemutatkozását! Ezen sorok közt is szeretnénk nekik minél hosszabb sikeres id´ószakot kívánni a Tolmács SE csapatánál!
Megrendezésre került az
I. Tolmácsi Farsangi Teremtorna. Ezen hat csapat vett
részt, ebb´ól kett´ó tolmácsi
volt, a többiek a környez´ó falvakból érkeztek. A tornát a
Bagolytanya csapata (Hajnis
Zoltán, Pintér Attila, Gyuricza
Gerg´ó, Gyuricza Zsolt, Fodor
Tamás, Makkai Máté, Szklenár Martin) nyerte, a dönt´óben 7-3-ra verték Diósjen´ót.
Megtartottuk szokásos
tavaszi sportgy´úlésünket is
a Közösségi Házban. A megjelent vezet´óségi tagok és a
csapattagok megállapították, hogy egyértelm´ú célunk
tavasszal a dobogó elérése.
Ez els´óre a jelenlegi játékoskerettel nem t´únik nehéz feladatnak, de hosszú még a
szezon. Jelenleg az ötödik
helyen állunk a tabellán 4
pontra az els´ó helyezett Vanyarc
KSE
csapatától.
Egyébként pont ellenük lesz
a bajnoki idénynyitónk hazai
pályán, így rögtön faraghatunk is a különbségb´ól.
Reméljük, hogy a legközelebbi Kisbíró hasábjain már
egy csapatkép lesz közzétéve, természetesen érem-

lapon vagy a Tolmács SE
Facebook oldalán tájékozódhat. Tavasszal is várunk
mindenkit hazai és idegenbeli mérk´ózésre egyaránt.
HAJRÁ TOLMÁCS!
Porubszki Roland

A Tolmács SE tavaszi programja

március 17. Legénd SE-Tolmács SE barátságos
március 20. 15:00 Tolmács SE-Patak SE Magyar Kupa I. forduló
március 24. Tolmács SE-Legénd SE barátságos
Bajnoki mérk´ózések:
március 31. 15:00
Tolmács SE-Vanyarc KSE
április 7.
16:30
Keszegi SE-Tolmács SE
április 14. 16:30
Tolmács SE-Nógrádkövesd SE
április 21. 16:30
Legéndi SE-Tolmács SE
április 28. 16:30
Tolmács SE-Szátok KSE
május 5.
17:00
Szirák FC-Tolmács SE
május 12. 17:00
Tolmács SE-Szondy SE Hont
május 19. 17:00
Erd´ókürt SK-Tolmács SE
május 26. 17:00
Tolmács SE- ´Ósagárd LK
június 2.
17:00
Tolmács SE-Nógrád SE
június 9.
17:00
KSE Becske-Tolmács SE

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
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