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Tavaszköszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Ismét virágba borultak a
rétek, a hegyek, a kiskertek,
és Tolmács közterületei is
gondos kezek munkájaként
szép ruhát öltenek magukra.
Szeretett falunk környezete
és kinézete az itt él´ók természetszeretete mellett azért is
fontos, mert egyre gyakrabban fordulnak meg nálunk
vendégek, idegenek.
Önkormányzatunk
is
minden lehetséges módot
felhasznál arra, hogy még
több szépséggel várhassuk
az ide betér´ót. A következ´ó
oldalon részletes tájékoztatást adunk a várható, és a
már folyamatban lév´ó pályázati lehet´óségekr´ól. Ezek
nagy reményekkel kecsegtetnek, és mindent megteszünk a sikerért. Ebben f´ó
elemként szerepel a szennyvízberuházás - ami a helybenlakók felé régi tartozás és van reményünk, hogy falunk egykori büszkeségét,
emblematikus épületét, a
kastélyt is felújíthassuk.

Emlékeink

Mondhatjuk tehát, hogy a
virágba szökken´ó természet
nem csak e tekintetben érleli
magjait, hanem a korábban
elvetett fejlesztés magvai is
szárba szökkenhetnek.
Tudjuk a legtöbb tolmácsi
embernek ugyanúgy fontos
utcáink, kertjeink szépsége,
mint ahogyan azt az önkormányzat is teszi. Sajnálatos
azonban, hogy van egy kisebbség, aki mindezzel nem
tör´ódik. Egyesek sportot ´úznek abból, hogy a szép környezetünket vandál módon
megsebezzék. Ne legyen
félreértés, a szemét eltakarítása a kisebb gond. Az viszont megbocsáthatatlan,
hogy a nemtör´ódöm, vagy
szándékosan kárt okozó magatartással a többi tolmácsi
embert nézik le, lelkes munkájukat veszik semmibe.
Kérem Önöket. Továbbra
is tegyünk környezetünk
szépségéért és ne engedjük
tönkretenni, amit már felépítettünk, amit elértünk.
Hajnis Ferenc polgármester
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Önkormányzati hírek pár mondatban
Tisztelt olvasó!
Szeretnénk önöket tájékoztatni, hogy az önkormányzat képvisel´ó-testülete, milyen településfejlesztési koncepcióról döntött, a 20142020 európai uniós, és hazai
forrásokkal kapcsolatban.
A legfontosabb cél, a már
tervezés alatt álló tolmácsi
iparterület (ipari park) kialakítása. A 10.5 ha-os terület
az önkormányzat tulajdonában van, és már külön helyrajzi száma van (0133/17). A
napokban kaptuk a hírt, hogy
ezt a területet a Nemzet
Gazdasági Minisztérium beruházási célterületté nyilvánította. Mint írtam a tervezési folyamat zajlik, utak, közm´úvek, infrastruktúra tervezése, és jelen pillanatban
pályázat írási szakaszban

tartunk. Az önkormányzat
szeretné megpályázni az iskola-óvoda, illetve az önkormányzati épület (faluház)
energetikai korszer´úsítését.
Ez magába foglalja a korszer´ú nyílászáró cseréket,
küls´ó h´ószigetelést, födémszigetelést, f´útéskorszer´úsítést, és energiatakarékos led
világítást. Ezek a pályázatok
is a tervezés, és pályázat
írás stádiumában vannak.
Ezeket, a pályázatokat az
úgynevezett Terület- és Településfejlesztési
Operatív
Program (TOP) keretein belül próbál forráshoz jutni.
Szeretnénk még pályázatot benyújtani a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Kastély állagmegóvására, a" Településképet meghatározó épületek küls´ó re-

konstrukciója" címszó alatt.
Ez a pályázat, is mint a többi
tervezés és pályázatírás
szakaszában van. Ez a hír is
ide tartozik, hogy szintén e
pályázat keretein belül a tolmácsi egyház is pályázatot
szeretne benyújtani a templom nyílászáró, tet´ó, tet´ófedés, toronyfedés cseréjére.
Ez még a cikk írásakor a püspök atya engedélyére vár.
Utoljára hagytam a Magyar Közút Nonprofit Zrt
Nógrád Megyei Igazgatóságának a
Tolmácsi beköt´óút, illetve a Szent L´órinc út teljes
felújítását. Ez a pályázat már
beadásra került, és információim szerint, bár halkan
jegyzem meg hogy a projekt
gazdaságilag, és politikailag
is támogatva van!

“Köszönet”
Tisztelettel köszönöm a község azon Lakosának, aki
megtisztelte a temet´ónket
azzal, hogy az eper palántánkat elhelyezte a temet´ói
konténerben, de egyel´óre
nem szeretnénk a temet´óben epret telepíteni.

Ugyanígy tisztelettel köszönöm a község azon Lakosának,
aki húsvét keddjére a használt
linóleumot és egyéb szemetét
elhelyezte az orvosi rendel´ó
el´ótt, de a rendel´óben sem tervezünk linóleumot cserélni.
id. Dudás Gergely
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Tisztelt Olvasó!
Természetesen a fent említett pályázatok, amennyiben
nyernek, nem máról holnapra
fognak megvalósulni, mert
ehhez még nagyon sok munka, id´ó és némi öner´ó is kell!
Egy pár mondatban, még
a szennyvíz projektr´ól szeretném önöket tájékoztatni.
Jelen pillanatban készül
az a tanulmány, ami a kormány elé kerül majd, és a
kormány dönt a rétsági agglomeráció besorolásról, ami
lehet´óvé teszi, hogy a
2000(LE) feletti lakos egyenérték´ú szennyvíz pályázaton
indulni
tudjunk. Természetesen ez még egy hoszszú folyamat lesz, és sok
egyeztetés fogja megel´ózni,
mire odaérünk, hogy pályázni tudjunk.

Tolmácsi Kisbíró
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Nyugdíjas klub hírei
Tisztelettel köszöntöm olvasóinkat!
2016 év eleje ismét az
Erzsébet pályázatok benyújtásával kezd´ódött.
Köszönet Bornemissza
Erikának, hogy id´ót és fáradtságot nem ismerve ismét több
tagunk részére igényelt “Erzsébet üdülési kártyát”!

Kik és hol üdülhetnek ´ószszel, még nem tudjuk, reméljük minél többen nyertek a
benyújtott pályázatokkal.
Szerdai összejöveteleinken gyönyör´ú húsvéti díszeket, figurákat készítettünk,
melyeket a Közösségi Házban állítottunk ki, mutattuk
meg az érdekl´ód´óknek.

Április 1-én tartottuk
“Sonka-tojás” összejövetelünket a Közösségi Házban,
melyre sok tagunk eljött, nagyon jól éreztük magunkat.
Az eseményen két kislány,
iskolai szavalóverseny gy´óztesei, Pálinkás Dorina és
Végh Lilla mondott nekünk
szép verseket.

Köszönjük az Önkormányzat ez évre nyújtott anyagi támogatását, így többször is tudunk
termál fürd´óbe, színházba, kirándulni menni tagjainkkal!
Szívesen látunk és várunk ötleteket érdekl´ód´óket
csoportunkba.
Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub vezet´óje

Felhívás lomtalanításról
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a legközelebbi lomtalanítás tervezett id´ópontja 2016. június
18. szombat.
Arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogyha valaki olyan
bútort, használati tárgyat dobna ki, ami még ép, jó állapotú,

más esetleg hasznát tudná
venni, azt a lomtalanítást
megel´óz´ó héten - ha tudja Közösségi Házba, nyitvatartási id´óben, adja le!
Hasznosítsuk újra, amit lehet, és csak az kerüljön a
szemétbe, ami valóban oda
való!

Felhívjuk
figyelmüket,
hogy csak használható dolgok kerülnek átvételre a Közösségi Házban!
A leadott bútorokat ebben
a lomtalanítást megel´óz´ó egy
hétben lehet´óség lesz a falubelieknek kinek-kinek igénye
szerint ingyen elvinni!
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További információ a Közösségi Házban személyesen, vagy az 550-151-es telefonon, vagy pedig elektronikusan kérhet´ó az ikszt@
tolmacs.hu e-mail címen.
Mentsük meg ami menthet´ó, ami még érték! Köszönjük közrem´úködésüket!
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Történések iskolánk életéb´ól...
A hosszú téli szünet után január 4-én megkezd´ódött a
második félév. Nagy lendülettel fogtunk az iskolai feladatainkhoz. Következtek a
félévi témazáró dolgozatok.
Tanulóink egy gyermek kivételével teljesítették a félév
követelményeit. Az iskola
tanulmányi átlaga 4,4 lett,
melyet a pedagógusok és a
lelkiismeretes szül´ók következetes, kitartó munkájának
is köszönhetünk. A félév értékelésére, zárására a január 22-iki félévzáró értekezleten került sor.
Február 2-án tartottuk
szül´ói értekezletünket, melyen tájékoztattuk a szül´óket
a félév munkájáról, az elért
eredményekr´ól és a ránk váró feladatokról.
Az óvodások szül´ói értekezletére február 11-én
került sor, ahol Éva néni és
Anikó néni tájékoztatták a leend´ó els´ósök szüleit az iskoláról és az els´ó osztály követelményeir´ól, illetve a beiratkozás teend´óir´ól.

Farsangi bálunkat már
hagyományosan
rögtön
ebéd után, délután tartottuk
február 11-én. A gyerekek
nagy izgalommal készültek
erre a napra. Minden évben
ötletesebbnél-ötletesebb jelmezekkel lepnek meg minket tanulóink. A felvonulást
követ´óen tánccal, játékokkal
múlattuk az id´ót. A gyermekek részesei lehettek a számukra legjobban tetsz´ó játékoknak. Ki-ki saját kedvére
versenyezhetett a finom
meglepi édességekért. Volt
párnafoglaló, lufi fújó, ajándékkeres´ó, célba pöcköl´ó,
pattogatott-kukoricaev´ó és
lufibomba-durrantó verseny.
A pici pihen´ó id´ókben a szül´ók finom süteményeib´ól falatozhattak a gyerk´ócök.
Szomjúságukat a Nagy családtól kapott üdít´ókkel olthatták. Köszönjük szépen! A
farsangolás jó hangulatban
telt el. A szül´ók, nagyszül´ók
is bekukkanthattak a bálunkra. Az alapos takarításban
Marika néninek Gyuricza

Anikó és Viczián Anita segített be, amit köszönünk!
Február 16-án ért véget a
háromalkalmas bérletes
színházsorozat Anikó néni
vezetésével. Ezen a napon
Vácon a Hét madár c. darabot látták. A gyerekek nagy
élvezettel számoltak be a látott színdarabokról.
Január végét´ól folyamatosan készültünk a falu március 15-iki rendezvényére,
amit én tanítottam be a gyerekeknek. A m´úsorért külön
dicséret illeti tanulóinkat.
Nagyon alaposan, türelmesen, sokszor a délutáni játékokról is lemondva, lelkiismeretesen készültek erre a
fellépésre. A dalokat, verseket is az események történésének megfelel´óen válogattam össze. Nagy munkát
igényelt a sokféle dal megtanulása, valamint a táncos részek együttes mozgásának
begyakorlása. A gyerekek kívánságára csákókat festettünk a Fel, fel vitézek c. bevonuló dalunkhoz. A kicsik-
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nek ez nagy örömet jelentett,
a nagyobbak pedig az irodalom órán szerzett plusz ismereteknek köszönhet´óen
már valószín´úleg többet
megértettek a 48-as h´óseinkre való emlékezésb´ól.
Emellett ünnepi díszbe öltöztettük az osztályainkat is,
rákészülve az ünnepre. Fontos, hogy életkornak megfelel´óen felkeltsük gyermekeink érdekl´ódését nemzetünk
történelme, valamint h´óseink tisztelete iránt.
Ebben az évben kivételesen március 21-re tettük kirándulásunkat. Miért pont
erre a napra? Jelent´ós öszszeggel támogatott minket a
híres fizikus Flórián Endre
lánya és fia édesapjuk születésének 105. évfordulója alkalmából. Azt kérte, hogy ezt
az összeget nevezetes, maradandó dologra fordítsuk.
Így döntöttünk az Operett
Színház látogatása mellett.
Mivel kedvezményes jegyet
erre a napra tudtam szerezni, így esett a választás kivé-
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teles módon márciusra. Délel´ótt a Természettudományi Múzeumba látogattunk
el, ahol egy rovarokról szóló
interaktív kisel´óadásnak is
részesei lehettünk. Majd
metróval, kis földalattival is
utaztunk. A Kossuth-tért´ól
sétáltunk egy nagyot a belvárosban. Természetesen
nem maradhatott el a Mc
Donald’s sem. A fárasztó
nap után 16 órára érkeztünk
a színházba. Fekete Csaba
segítségével az el´óadás
el´ótt bekukkanthattunk a
kulisszák mögé. Ráállhattunk a forgó színpadra és láttuk az üres néz´óteret, valamint a háttérben található
díszleteket és két f´ószerepl´óvel is találkoztunk. A nap
fénypontja az Ördögöl´ó
Józsiás c. két felvonásos
darab volt. A szünetben
Gy´óz´ó és Máté mindenkit
vendégül látott egy -egy igazi színházi perecre. Remélem, mindenki szívesen gon-
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dol majd vissza erre a napra.
A tavaszi szünet remélhet´óleg mindenkinek kikapcsolódást nyújtott. Feladatok
b´óven állnak el´óttünk. Az elkövetkez´ó két és fél hónap
nagy hajrá lesz az év végéig.
Reméljük, hogy a betegségek most már elkerülik a
gyerekeket. Ebben a tanévben szinte folyamatosak voltak a hiányzások, betegségek, ami egy kicsit megnehezítette a tanulást és a m´úsorokra való készüléseket is.
Kicsit színesítve az iskolai beszámolókat, olvassák
tanulóink legsikeresebb fogalmazásait is!

vonultunk, bemutatkoztunk,
táncoltunk.
Ötletes jelmezeinket szüleink és a tanító nénik örökítették
meg. Azóta is élvezettel nézegetjük farsangi képeinket.
A fotózást követ´óen megkezd´ódtek az érdekesebbnél-érdekesebb játékok. Volt
párnafoglaló, lufi fújó, kibontogató, szívószálas, gumilöv´ó, lufi durrantó, pálcikás pufi ev´ó verseny. A játékok
gy´óztesei kisebb édességeket kaptak jutalmul.
Pihenésként a szül´ók finom süteményeib´ól falatozhattunk.
Délután boldogan mentünk haza. Jól sikerült ez a
bál, jól éreztem magam.
/ 3.o. közös fogalmazás /

Farsang a suliban
Iskolánkban február 4-én délután farsangi bált rendeztünk.
Mindenki izgatottan várta a felvonulást, miközben
mókásabbnál-mókásabb jelmezekbe bújtunk. Gyorsan
felsorakoztunk és kezdetét
vette a mulatság. Zenére be-

Az osztálykirándulás
Osztályunk március 21én Budapestre kirándult.
Els´óként a Természettudományi Múzeumba érkeztünk, ahová már nyitás el´ótt
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egy órával megérkeztünk. A
fennmaradó id´óben ettünk,
ittunk és egy kicsit fogóztunk
a szép napos id´óben.
Amikor végre beléptünk
az ajtón, egy hatalmas bálnacsontváz tárult elénk. A kiállításoknál a földszinten a
tenger él´óvilágát, a következ´ó emeleten szebbnélszebb ásványokat, drágaköveket és az állatok evolúcióját tekintettük meg. Nekem
legjobban az ásványok és a
drágakövek tetszettek.
Ezután egy nagyon érdekes, rovarokról szóló el´óadást hallgattunk meg. Eközben rovarokat utánzó feladatokat végeztünk el. Amikor
az el´óadás véget ért az
uzsonnázóban jól belakmároztunk. A recepcióval szemben volt egy kis boltocska. Itt
egy csillogós fekete követ
vettem emlékül.
Innen metróval és földalattival utaztunk át a Vörösmarty térre. Aztán a Duna
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mentén tettünk egy sétát.
Utunk során sok híres szobrot, épületet láttunk. Köztük
a Parlamentet, a Magyar Tudományos Akadémiát, József Attila és Andrássy szobrát, a háttérben a Budai várat, a Mátyás templomot, a
hidakat és az Operát.
Végs´ó kimerültségünkben

Tolmácsi Kisbíró
a Mc Donald’s étterembe tértünk be. Én nem voltam éhes,
ezért nem vettem semmit.
Utolsó állomásunk, az
est fénypontja, az Operett
Színház volt. Az Ördögöl´ó
Józsiás c. darab megtekintése el´ótt betekinthettünk a kulisszák mögé. Itt találkoztunk
Józsiás f´ószerepl´óvel, aki

éppen hangolt. Azután pedig
körbeforogtunk a forgó színpadon. A darab egy jószív´ú
vándorról szólt, aki Tündérország királya lányának a
kezét szeretné elnyerni. Rajta kívül még hárman pályáztak. A próbák végére Józsiás
és Bakszén, az ördögök királya maradt. Ketten megvívtak egymással és Józsiás
lett a király, Bakszén pedig a
kancellár. Bakszén azonban
nem adta át a népt´ól jött üzeneteket, így Józsiás nem
szerzett tudomást a nép sanyargatásáról, nyomorúságáról. Amikor ez kitudódott,
összehívták a tündérek tanácsát. A bíróságon kis veszekedés után el´óugrottak az
ördögök és mindenkit foglyul
ejtettek. Józsiást ki akarták
végezni, de a szerencse
folytán megmenekült. Az el-

nyomott levéltáros futni
hagyta ´ót, Bakszént pedig
elárulta. Újra pályázhattak a
szép királyn´ó kezére. Erre
az alkalomra Józsiás remeteként jött vissza. Három
kérdés után lehullajtotta magáról a leplet és újra megvívott Bakszénnel. Ismét gy´ózött, így Tündérország megmenekült, Józsiás pedig újra
király lett. A darab közben a
szünetben Gy´óz´ó és Máté
megvendégelt mindnyájunkat finom, friss színházi pereccel.
Otthon mindent elmeséltem és egy kiadósat aludtam. Nagyon tetszett a kirándulás.
(Tóth Jónás 4. osztályos
tanuló fogalmazása)
Üdvözlettel: a tantestület és
a gyerekek nevében
Kaszásné Kovács Gabriella

Verbita el´óadás
Március 4-én, pénteken
délután nagyon érdekes
el´óadást hallhattunk a Közösségi Házban, Verbita
Szerzetesek látogattak el
hozzánk, ´ók meséltek és
vetítettek arról, hogy kik is
´Ók. Az el´óadást egy közös
énekléssel kezdtük, mely
nagyon szép volt, és igazán hangulatossá tette ezt
az érdekes alkalmat.
A Verbita szó jelentése:
Isteni Ige Társasága = Societas Verbi Divini
Szerte a Világon nagyon
sok magyar verbita végzi a
missziós szolgálatát külföldön, például Indonéziában,
Fülöp-szigeteken, Argentínában, Tajvanon, és Pápua

Új-Guineában.
Ugyanígy
Magyarországon is élnek és
dolgoznak verbiták, ´ók is a
világon gyakorlatilag bárhonnan - ahol az adott országban van rendház - érkezhetnek hozzánk.
Mi, Wolowicz Ádámmal
Lengyelországból, és Magung Fransisal Indonéziából
ismerkedtünk meg.
Sok érdekes dolgot tudtunk meg arról, hogyan is élnek, mit csinálnak.
Magyarországon
két
rendházuk van, Budapesten
és K´ószegen. Itt történik a
nyelvtanulás, és a legfiatalabbak képzése. Amikor egy
verbita szerzetes megérkezik abba az országba, ahol

dolgozni fog, a legels´ó és
legfontosabb, hogy az adott
ország nyelvét elsajátítsa.
Erre a szerzeteseknek egy
évük van.
Munkájuk része, hogy
rendszeresen lelki napokat
tartanak iskoláknak, akár a
rendházakban, akár az iskolákban. Plébániai missziókat,
lelki napokat, lelkigyakorlatokat is tartanak rendszeresen.
További állandó feladataik a misézés, gyóntatás, lelki
vezetés, betegek látogatása, jegyes oktatás. Majd’
harminc missziós imaközösséggel tartanak rendszeres
kapcsolatot.
Nyaranta
háromszor
missziós táborokat tartanak
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fiataloknak, évente pedig kétszer missziós hétvégéket plébániákon és családoknál, ifjúsági éjjeli virrasztásokat Budapesten. Missziós Barátok
Találkozóját rendezik meg
Budapesten, ezen alkalmakkor közösen imádkoznak, el´óadásokat tartanak havonta
egyszer. Gyakran, évente
több alkalommal kísérnek
csoportos zarándoklatokat.
Foglalkoznak még önkéntes világi misszionáriusok el´ókészítésével is, missziós projektekkel, amely segítenek
másoknak, és Pápai Missziós
M´úvek vezetését is végzik.
Az el´óadás után Magung
Fransis celebrálta a szentmisét.

Tolmácsi Kisbíró

2016. április

Rövid hírek az óvodáról
2015. december 18-án, az
iskolásokkal közös Karácsonyi ünnepség keretein
belül köszöntünk el egymástól Karácsony el´ótt gyermekek és dolgozók egyaránt,
majd 2016. január 4-én nyitott ki újra a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda a téli szünet
után. Kipihenve, feltölt´ódve
érkeztek feln´óttek, gyermekek. Még várt minket az adományként
kapott
karácsonyfa a csoportszobában
és a hatalmas tornatermi,
Marika néni által felajánlott,
kedves Karácsonyfánk. Köszönet érte!
Január hatodikán bontottuk le a fákat és ezzel értünk
végére a karácsonyi ünnepkörnek. Ám a karácsonyra
kapott ajándékok varázsa folyamatosan betöltötte a kö-

zösség játéktevékenységét
még jó pár hétig. Meglepetés ajándék volt az utakkal
rajzolt, színes sz´ónyeg, autózáshoz és a 4 db futóbicikli. Köszönet és hála érte az
id´ósebb Dudás házaspárnak
és az utóbbiért Jakus Szilviának!
Csendes, téli napok következtek még a Farsangi
mulatság el´ótt. Madáretet´ós,
szánkózós és bebújós-meleged´ós januári napok.
2016. január 19-én a Közösségi házba mentünk a
gyermekekkel, ahol a Véd´ó
néni által tartott kis el´óadást
hallgattuk meg a fogmosás
és tisztálkodás fontosságáról.
2016. február negyedikén látogattunk újra a gyermekekkel a Közösségi ház-

ba, ahol egy - a 2015 decemberében megismert - Szlovák bábcsoport interaktív
el´óadását, a Malac Julcsa cím´ú mesét láthatták a gyermekek. M´úsoruk újra lebilincselte az óvodásokat, reméljük, még találkozunk velük!
2016. február nyolcadikán tartottuk a farsangi mulatságot óvodánkban. Mindannyian jelmezbe öltöztünk,
kicsik és nagyok és vidám
tánccal, hangos nótaszóval “
ijesztgettük a telet”. Ugyancsak ezen a héten, 2016.
02.11-én tartottuk a nevelési
év második szül´ói értekezletét is, ahol a közelg´ó eseményeket, dátumokat beszéltük
át a szül´ókkel. Jelzésünkre,
miszerint egy lézernyomtató
költséghatékonyabb lenne,
a szül´ók szinte azonnal vet-
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tek az intézménynek egy új
nyomtatót. Nagyon szépen
köszönjük együttm´úködésüket és jó szándékukat, segít´ókészségüket, külön ifj. Dudás Gergely utánajárását!
2016. március 22-én ünnepeltük a Víz világnapját.
Ezen a délel´óttön a gyerekekkel együtt lesétáltunk Ági
óvóék tanyájára, ahol nagy
szertettel, terült-terülj asztalkámmal, és sok színes programmal vártak minket. A
gyerekek labdát halászhattak a patakból, vízre tehettek
fából készült kishajókat, természet búvárkodhattak. Nagyon jól éreztük magunkat,
köszönet érte Ági óvónak és
családjának!
2016. március 11-én, az
1848/49-es Szabadságharc
és forradalom emlékére
nemzeti szín´ú zászlókat
készítettünk és idén is elsétáltunk a falu központjában elhelyezked´ó parkba,
ahol megkerestük az eseményt felidéz´ó képeket és
írásokat.
Jelenleg az Anyák napja
közeleg, és a tavaszt várjuk
az óvodásokkal. Várjuk a
kellemesebb id´ójárást és a
rengeteg programot, ami
még el´óttünk áll ebben a nevelési évben.
Szeretettel:
Lívi óvó és Zsófi óvó
Tolmács, 2016-03-17

2016. április
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Jótékonysági
zsibvásár
Kedves Olvasóink, örömmel írom
Önöknek, hogy idén (immár harmadszor), újra megrendezzük
óvodásaink javára Jótékonysági
zsibvásárunkat!
A Jótékonysági zsibvásár id´ópontja: június 11. szombat délután,
helyszín ez alkalommal is az óvoda udvara lesz. A részletes programon még dolgozunk, de néhány
dolgot elárulhatok ízelít´óként: a
gyerekeknek lesz mese el´óadás, a
feln´ótteknek koncert, a kett´ó között
pedig további izgalmas, és színes
programok, korongozás, nemezelés, népi játékok, arcfestés és természetesen a vásár!
A zsibvásár programjain természetesen mindenkit szeretettel várunk, nem csak az óvodások családját!
Felhívás ezzel kapcsolatban:
úgy, mint az elmúlt években, idén
is azokat a dolgokat fogjuk eladni
és bevételt szerezni az ovisok javára, amit közösen gy´újtünk öszsze. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a feleslegessé vált dolgait, amire már nincs szükség, de
még jó (eladható) állapotú, és
amúgy csak a helyet foglalja, vagy
épp kidobásra kerülne, kérjük,
ajánlja fel nekünk, hogy mi azt eladhassuk a zsibvásáron.
Továbbá, ha anyagilag szeretné támogatni a rendezvény sikerességét, vagy az óvodásokat, úgy
azt is nagy hálával fogadjuk!
Ezekkel kapcsolatos részletes
információért érdekl´ódhet a Közösségi Házban személyesen, telefonon: 550-151, illetve elektronikusan: ikszt@tolmacs.hu .
Hálásan köszönjük segítségüket!
Jakus Szilvi SzMK

´Órizzük meg
az utókornak
Kedves Olvasó!
Amikor a családi fotoalbum lapozgatása közben olyan régi fénykép akad a kezébe, amely Tolmács
múlt-jához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´órzés céljából hozza be a Közösségi Házba.
A képet digitalizáljuk és visszaadjuk. Így gazdagíthatjuk közös értékeink tárát.

Jellegzetes tolmácsi utcakép
8

Tolmácsi Kisbíró

2016. április

Sportegyesületi hírek
Szeretettel köszöntöm a
Tisztelt Olvasót a Tolmácsi
Sportegyesület nevében!
Az újság októberi kiadása
óta nem jelent meg rólunk
cikk, az azóta történtekr´ól
szeretnénk az érdekl´ód´óket tájékoztatni.
Történtek az elnökségben változások, igazolások,
de az egyik legfontosabb
személyi változás, hogy
edz´ónk, Hámori Tanár Úr
egészsége megromlott, így
jelenleg nem tudja ellátni feladatát. Neki e sorok között is
jobbulást kívánunk és miel´óbb várjuk ´ót vissza!
A bajnokág ´ószi idényét a
12 csapatos bajnokságban a
negyedik helyen zártuk,
mindössze egy pontra lemaradva a dobogó legalsó fokáról. Ez nagyszer´ú teljesítmény, bár a szezon végére
kissé szétesett a csapat, létszámbeli gondok is felmerültek néhányszor.
A Magyar Kupa el´óselejtez´ójén Nógrádmarcalra látogattunk, ahol 1-1-es döntetlen
utána büntet´ókkel kikaptunk,
így a Magyar Kupa idei kiírását nem folytathattuk tovább.

A tavaszi szezon további menetrendje:
2016.04.10. 16:30 Tolmács-Keszeg
2016.04.17. 11:00 Nógrád-Tolmács
2016.04.24. 16:30 Tolmács-Fels´ópetény
2016.05.01. 17:00 Egyházasdengeleg-Tolmács
2016.05.08. 17:00 Kálló-Tolmács
2016.05.15. 17:00 ´Ósagárd-Tolmács
2016.05.22. 17:00 Tolmács-Szendehely II
2016.05.29. 17:00 Tolmács-Erd´ókürt
2016.06.05. 17:00 Tolmács-Vanyarc

A téli pihen´ó alatt a sportpályák elnémulnak, azonban
a Megyei Szövetségek irodái egyre hangosabbak lesznek, a téli átigazolási szezonban történ´ó játékosok
mozgása miatt. ´Ószi keretünkhöz képest van néhány
változás. Lányi Márton és
Kelemen Kálmán a folyamatos sérüléseik miatt úgy döntöttek, hogy nem kívánnak a
továbbiakban
futballozni.
Rohácsi Rajmond kölcsönben szerepelt nálunk a Bánk
SE csapatától, ahová fél év
tolmácsi kalandot követ´óen
a télen visszatért. Jópár év
kihagyás után újra leigazolt
hozzánk Zomborka Tamás,
kapusposztra érkezett Gyuricza Péter és Horváth
Ádám. Egy gyors széls´ót sikerült leakasztanunk Dittrich
Zoltán személyében, továbbá Varsányi Erik és Kiss
Ádám révén egy-egy hátvéddel is gazdagodtunk.
Március elején megtartottuk a szokásos gy´úlésünket, ahol a szokásosnál komolyabb témákkal is foglalkoztunk. Megújítottuk a Tolmács SE Alapszabályát,

mely 1996-os elkészülte óta
nem volt módosítva. A jelenlév´ók Hajnis Károlyt újabb öt
évre megválasztották, mint
elnököt. A vezet´óség létszáma 7 f´ór´ól 5 f´óre csökkent,
név szerint Hajnis Károly,
Porubszki Roland, Féja
László, Belovai Tamás és
Dezs´ó Tamás alkotja az új
ötf´ós társaságot.
A tavaszi idény el´ótt elvégeztük a pálya tavaszi karbantartását. A patak ismételt
kikotrásával sokat segítettünk a pályának, hogy a rengeteg es´ót´ól áztatott játéktere a bajnoki nyitányra kell´óképpen kiszáradhasson.
Jó pár edz´ómérk´ózést is
játszottunk a szezon el´ótt, íme:
Tereske-Tolmács 1-4
Keszeg-Tolmács 3-2
Fels´ópetény-Tolmács 0-1
Tolmács-Keszeg 1-1
Ezután következett a tavaszi
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szezon nyitómérk´ózése, immár hazai pályán, a tavalyi
címvéd´ó Becske csapatát fogadtuk, akiket fél évvel ezel´ótt
idegenben sikerült 4-2-re vernünk. Sajnos sikerült rajtunk
revansot venniük, ugyanis a
védekez´ó szekciónk és kapusunk sorozatos hibái miatt 83-as vereséget szenvedtünk.
Ezt a vereséget sikerült kompenzálni idegenben, Legénd
ellen. Az alaposan meggyengült legéndi csapatot 6-1
arányban múltuk felül, így maradtunk továbbra is a negyedik helyen a tabellán.
Mindenkit szeretettel várunk minden hazai és idegenbeli
mérk´ózésünkre
egyaránt! További hírekért,
képekért lájkolja a Tolmács
SE oldalát a Facebookon!
HAJRÁ TOLMÁCS!
Porubszki Roland
Tolmács SE alelnök

2016. április
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Színezd ki!
Egy kis játokossággal kedveskedünk
minden gyermeknek. Színezd
ki a rajzot. Ha úgy gondolod,
hogy jól sikerült, hozd el
az IKSZT-be. A legjobbakat a szerz´ó nevének
feltüntetésével a
faliujságon
kiállítjuk!

Közösségi Ház heti programjai

Hétf´ó:
15:30 Judo edzés
17:30 Alakformáló n´ói torna
Kedd:
11-t´ól Falugazdász ügyfélfogadási rendje,
minden második páratlan héten *
17:00 ZUMBA
Szerda:
15:30 Judo edzés
Csütörtök:
17:30 Alakformáló n´ói torna
Péntek:
10-12-ig Baba-Mama Klub
16:00 Ovis angol
18:45 Gerincjóga
Minden második páratlan héten piac
a Közösségi Ház udvarán. A piacon árusított termékek: füstölt húsok, szalonna,
kolbász, hurka, zöldségek, gyümölcsök,
tojás, tejtermékek, sajtok, szörpök, lekvárok, idényjelleggel palánták is kaphatók lesznek.
*A falugazdász az új igazolványok kiállításának ideje alatt a megszokottól eltér´ó id´ópontban, hosszabb ügyfélfogadási id´óvel lesz elérhet´ó, részletekért,
aktuális információkért kérjük, érdekl´ódjön a Közösségi Házban személyesen,
vagy az 550-151-es telefonszámon!

Piac

Balogné Havai Nikoletta rajza

Április 16-án, szombaton reggel 8 órai
kezdettel piac napot tartunk. Ami lesz:
mindenféle disznóság, füstölt húsok,
hurka, kolbász, töpörty´ú, szalonna, szörpök és lekvárok, zöldség, gyümölcs, tojás, virágok.

Felhívás
Falugazdászunk ügyfélfogadása az elkövetkezend´ó hetekben
következ´óképpen
alakul:
Terület alapú támogatás
ügyintézés kedd 12:30-tól
16:00 óráig. El´ózetes id´ópont egyeztetés: Hadas
László 06 30/ 537 74 08.
Május 17-ig az ´óstermel´ói igazolványok ügyintézése
szünetel!

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

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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