Tolmács Községi Önkormányzat lapja

2012. február - KÜLÖNSZÁM

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.
Különszámunk megjelentetésének ugyanis az az oka,
hogy vannak olyan aktulakitások településünk életében,
amelyr´ól érdemes soron kívül tájékoztatást adni.
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
áll segítségünkre az az természeti er´ó, ami nyáron
szinte számlálhatatlan mér-

Emlékeink

tékben szórja felénk az egergiát. Régen tudjuk, hogy a
Nap fénye jótékony hatású.
Azt is hogy melege "begy´újthet´ó" felhasználható. Eddig
azonban azt hittük, hogy a
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.
Többel 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.
Hajnis Ferenc
polgármester

Tartalomból
Sajtóhír energetikai fejesztésr´ól l A rétsági
könyvtár hírei
Rétsági televízió m´úsora
Tájékoztató komposztáló edényekr´ól
Meghívó
nemzeti ünnepünkre
Hírek, hirdetmények
Programajánló
Fotók Tolmács múltjából
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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 korszersítették 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 korszersítésére.

A projekt közvetlen célja,
hogy a fenti két épület mködési 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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Pályázati támogatás révén
- újdonságok a rétsági Városi Könyvtárban A 2011-ben elindított Márai
program, melyet a Nemzeti
Kulturális Alap, a Nemzeti
Er´óforrás Minisztériummal
karöltve hirdetett meg,
egyszerre próbál segítséget nyújtani a könyvtáraknak, kiadóknak, szerz´óknek és az olvasóknak.

Lényege, hogy a könyvtárak kedvezményes áron
állami segítséggel beszerezhetik a jobbára kortárs, valamint magyar irodalmi m´úveket és a szakirodalomnak
azon különleges példányait,
melyekre anyagi forrás hiányában nem lenne lehet´óségük. A technikai lebonyolítást az intézményeknek a
Könyvtárellátó vállalta fel.
Ennek a programnak a keretében könyvtárunk értékes
szépirodalmi alkotásokkal,
gyermek- és ifjúsági könyvekkel gazdagodott. A felkínált dokumentumokból egy
kis ízelít´ó: 88 magyar találmány, Pszichológiai lexikon,
Magyar m´úvel´ódéstörténet
1-10. kötet, A könyvkultúra
Magyarországon, Az ismeretlen korona, A m´úvészet

története 16 kötetben - exkluzív, igényes kiadásban, valamint több gyermekkönyv,
melyeket szívesen forgatnak
kicsik és nagyobbak egyaránt.
A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával a tavalyi év
folyamán is könyvtárunk pe-

rapítási szerzeményezés lehet´óséget biztosított számunkra új, korszer´ú kiadású
szótárak beszerzésére, melyek tükrözik mai magyar
szókincsünket. A TINTA
Könyvkiadó szótárai közül
több m´ú elnyerte a Magyar
Tudományos
Akadémia
Szótári Munkabizottsága és
a Kiváló Magyar Szótár díjakat, melyek híven jelzik e
m´úvek tartalmi, min´óségi
színvonalát. Olyan szótárak,
lexikonok és enciklopédiák
kerültek intézményünk birtokába, mint az Angol-magyar,
Magyar-angol
alapszótár,
Retró szótár, Szlengszótár,
Szómúzeum, Divatszavak,
Családnevek enciklopédiája,
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, Stilisztikai lexikon és
még több más értékes m´ú is.
Ezeknek a programoknak köszönhet´óen intézményünk mintegy félmillió forint
örök érték´ú dokumentumokhoz juthatott hozzá, melyeket a látogatók helyben
használhatnak a kicsikt´ól a
nagyokig, a gyerekt´ól a tudományos irodalomig számos
érdekl´ódési területen találhatnak új csemegéket az olvasók.

riodika állománya 47 olyan
folyóirattal b´óvült, mely intézményünknek több százezer forintos megtakarítást
eredményezett, mivel pénzünkbe nem került, és mégis
rendszeresen megkaptuk a
Könyvtárellátó közrem´úködésével. Ezek olyan magas
színvonalú irodalmi, m´úvészeti,
kritikai,
társadalomtudományi, szociográfiai,
történelmi,
természettudomá-nyi folyóiratok,
valamint olyan gyermekirodalmi lapok, melyeket intézményünk saját költségvetésb´ól megvásárolni nem
tudna, de így minden nehézség nélkül szolgáltatni tudjuk.
A TINTA Könyvkiadó által
meghirdetett Wekerle Sándor könyvtári állománygya-

Mindenkit szeretettel
várunk egy kis kikapcsolódásra, tanulásra és kutatásra a könyvtárba!

A Rétsági Televízió havi progrtv.retsag.
ramja. Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális
információkkal. a korábbinál
több adásnappal, több ismétléssel szolgálják a néz´óket.
Március 13., 14., 15., 16.
kedd, szerda, csütörtök,
péntek, 18.00 és 21.00
órakor 17., 18. szombat,
vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika
Filmválogatás
falunapi
rendezvényekr´ól
Március 23. péntek 16.00
órakor
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testület ülésér´ól
Március 27. kedd 18.00 és
21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´úsor összeállítás
Benne többek között: –
Hírek röviden - Megkérdeztük az illetékest – Városi ünnepség, kitüntetettek – Sikeres rétságiak interjúsorozat – Vágatlanul
(idézetek a testületi ülések
szünetbeli riportjaiból) B´óvebb, részletes tartalom a
képújságban és az rtv.retsag.net oldalon.
Március 28., 29., 30., szerda,
csütörtök, péntek 18.00 és
21.00 órakor, március 31.,
április 1, szombat, vasárnap
10.00 órakor
RTV Hiradó ismétlése

Fénymásolás
féláron
A rétsági m´úvel´ódési központ egy új gép beállításával a korábbinál kedvez´óbb áron tud vállalni küls´ó szervek részére is
fénymásolást,
illetve
nyomtatást.
A/4 fénymásolás,
nyomtatás 30 Ft/oldal
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Közösségi Ház program
2012. március
2. péntek:
Baba- Mama Klub 10-11
óráig
N´ói torna 17:30-18:30-ig
3-4. szo.-vas.: tánctábor
(zárt rendezvény)
5. hétf´ó:
Falugazdász ügyfélfogadása 10-11 óráig
6. kedd:
énekkar próba 18:3020:00-ig
7. szerda:
Nyugdíjas
Klubgy´úlés
16-18 óráig
Néptánc próba 18-19:30ig
9. péntek:
színez´ó délután gyerekeknek 16-17:30-ig
N´ói torna 17:30-18:30-ig
10. szombat:
Komposztálás el´óadás
(Jaksa Tamás) 10 órától
12. hétf´ó:
falugazdász ügyfélfogadása 10-11 óráig
13. kedd:
énekkar próba 18:3020:00-ig
14. szerda:
Nyugdíjas
Klubgy´úlés
16-18 óráig
Néptánc próba 18-19:30ig

Figyelem!
Azon ingatlantulajdonosok jelentkezését várjuk, akik
szeretnének komposztládát igényelni és azt rendeltetésszer´úen - az elhangzó el´óadásnak megfelel´óen használni. Az önkormányzat még 24 db ládát tud szétosztani, az els´ó 24 jelentkez´ónek.
Érdekl´ódésüket várjuk az alábbi telefonszámon:
35/550-157
Az el´óadás id´ópontja: 2012. 03. 10. 10.00 óra utána
átvehet´óek a komposztládák
Az el´óadás helyszíne: Közösségi Ház - IKSZT Tolmács, Béke tér 13.
Községi Önkormányzata
Tolmács

MEGHVÓ

15. csütörtök:
(Nemzeti ünnep) Polgármester beszéde, Kovács
Géza atya díszpolgárrá
avatásának megtekintése
16. péntek:
Baba- Mama Klub 10-11
óráig
N´ói torna 17:30-18:30-ig
19. hétf´ó:
Falugazdász ügyfélfogadása 10-11 óráig
20. kedd:
Énekkar próba 18:3020:00-ig
21. szerda:
Nyugdíjas
Klubgy´úlés
16-18 óráig
Néptánc próba 18-19:30-ig
22. csütörtök:
Társasjáték délután fiataloknak 17-20 óráig
26. hétf´ó:
Falugazdász ügyfélfogadása 10-11 óráig
27. kedd:
Énekkar próba 18:3020:00-ig
28. szerda:
Nyugdíjas
Klubgy´úlés
16-18 óráig
Néptánc próba 18-19:30-ig
30. péntek:
Baba- Mama Klub 10-11
óráig
N´ói torna 17:30-18:30-ig

Szeretettel meghívjuk a község lakosságát

2012. március 15-én 17.00 órakor
kezd´ód´ó
MEGEMLÉKEZÉSRE
Helyszín: közösségi ház - ikszt
PROGRAM:
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

Ünnepi köszönt´ó
Filmvetítés: Az 1995. évben megtartott március 15-i
ünnepségr´ól és a díszpolgári cím átadásáról
Gyertyás felvonulás az emlék-táblához
Koszorúzás az emléktáblánál
Képvisel´ó-testület
Tolmács
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