Tolmács Községi Önkormányzat lapja

2014. április

Tavaszköszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Virágba borul a természet, új
reményeket felcsillantó évszak
bontogatja a szirmokat, virágoztatja a fákat, kerteket. A rideg szeles zimankó után újra
elevenné válik minden környezetünkben.
Így van ez Tolmácson is.
S´ót azt lehet mondani, hogy
különösen így van, hiszen kis
falunk olyan természeti környezetben helyezkedik el,
ami külön értékké varázsolja
a fölénk emelked´ó kálváriadomb zöldel´ó koronáját, a távolba dereng´ó Börszöny látványát, a szomszédos rét pipacsvirágzását.
De persze nem kell a település határain kívül keresni a
szépet, a rügyfakadás újjáéledésével új ruhába öltöz´ó
környezetet. Településünk
életében is sok megújulást
tapasztalunk és olyanokat is,
ami a következ´ó id´ószakban
lesz igazán látható, értékelhet´ó. Talán els´óként említhetném a Kovács Géza tér
megújítását, amely a park átépítésével ezen a tavaszon
és nyáron mutatja meg igazi
szépségét. El´óz´ó évben a
munkák voltak láthatóak, és

Emlékeink

´ószbe fordulva csak sejteni lehetett hogy miként fog pompázni pázsitjával, virágaival.
Lehet, hogy méltóbb lett volna
el´óbb említeni mindazt a település-szépítést, amit a lakosság végez évr´ól évre. Részben
a Polgár´órség összefogásával
a közösségi tereken, és egyre
nagyobb részben ki-ki a saját
környezetében, háza táján.
Már az elmúlt években megfogalmazott kérések, javaslatok
is ért´ó és érz´ó fülekre találtak,
és az itt lakók saját szépérzéküknél vezérelve is nagy lelkesedéssel fogtak kiskertjeik,
házuk tája, és az el´óttük lév´ó
utcarész szépítésébe. Ez az
összefogás egy közösség
igazi ereje, ami túl sok pénzt
nem igényel, mégis lényegesen emeli településünk megítélését. Mind az itt lakók,
mind az ide látogatók el´ótt.
Köszönet érte!
A tavasz új reményekkel
bíztat megnyert pályázataink
megvalósításával, amelyekr´ól a lap bels´ó oldalain is szólunk. Mindezekhez kérem
idén is minden tolmácsi aktív
közrem´úködését.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Önkormányzati hírek
Az id´ósek napi rendezvény után - amely nagyon jól
sikerült - most tájékoztatjuk
újra olvasóinkat.
2013.12.09-én közmeghallgatást tartottunk. Megjelent 26 f´ó, az elmúlt évhez
képest nagyobb volt az érdekl´ódés. Napirendként szerepelt a 2013. évi beszámoló
és a 2014. évi koncepcióról
szóló tájékoztatás. A polgármester úr elmondta, a képvisel´ó-testület nagyon jól gazdálkodott. Több pályázat is
megvalósult. Többek között:
parkfelújítás, ravatalozó, ötfunkciós sportpálya. Az egyház a templom festésére, vizesedése megállítására. A
m´úemlék védelem kissé
késleltette a beruházás
megvalósítását, így ez évre
húzódott át.
2014-es évre vonatkozóan döntött a testület: nem
emelt adókat, az intézményi
étkeztetés ára sem fog
emelkedni. A Polgár´órség és
a Sportegyesület is pályá-

zott, önkormányzati segítséggel eszközök beszerzésére 5 Millió Forint értékben.
Alapítványunk 4 Millió Forintot nyert rendezvénysátorra,
asztalokra, padokra. A sátor
nem, az utóbbiak már megérkeztek. Az Egyház a parókia el´ótti díszkertben lév´ó talpazatra egy harangjátékot
szeretne állítani.
Kiadásra kerül Tolmács
történeti tára kézikönyv, melyet minden tolmácsi család
kézhez kap majd.
Az idei Falunapot is pályázati pénzb´ól rendezzük
meg, nyertünk 517.000. Forintot.
A 2. napirendi pontban a
lakosság részér´ól érkeztek
közérdek´ú javaslatok és kérdések. (A jegyz´ókönyvek
megtalálhatók a www.tolmacs.hu honlapon!)
2014 február 3-án tartottuk képvisel´ó-testületi ülésünket. Napirendi pontok között szerepeltek: Az önkormányzat 2014. évi költség-

vetése. Betervezésre került
egy traktor beálló és raktárépület építése, a község üdvözl´ó tábláinak lecserélése.
Február 2-án helyi népszavazás volt, egyes közterületek neveinek visszaállításáról. A népszavazás érvényességér´ól, már mindenki tudhat. A népszavazás
nem volt érvényes, ugyan is
a szavazópolgárok csupán
1/3-a járult az urnák elé!
2014 02. 12-én rendkívüli
képvisel´ó-testületi ülést tartottunk. Határozatot hoztunk
településrendezési tervünk
módosításáról.
Fontos napirendi pont az
óvoda, iskola épületének felújítása volt, pályázati lehet´óséggel. Homlokzatszigetelés, f´útéskorszer´úsítés, tet´óhéjazat csere, bels´ó rekonstrukció valósítható meg a pályázatból. Az igényelt támogatás összege: 19.999.218
Forint,
öner´ó
összege:
4.999.805 Forint. Sajnos a
napokban kaptuk a hírt, hogy

2

a pályázatunk nem nyert.
Azonban mindenki láthatja,
hogy az iskola tet´ón napelemek sorakoznak. Sikeres
pályázati forrásból kiváltjuk
az
óvoda-iskola
villamosenergia szükségletét.
Ez a pályázat 5 milliós beruházás, aminek az önrésze
15%, és ezt is beadtuk öner´ós pályázatra. Már termeli a
villamosenergiát. Reményeink szerint várhatóan ugyan
olyan jól, mint a közösségiház, ill. a faluház napelemei!
Március 14-én, pénteken
az 1848-49-es forradalomra
és szabadságharcra emlékeztünk egy ünnepélyes m´úsor keretén belül. A Közösségi Házban kezd´ódött a
m´úsor, ahol el´óször Himnuszunkat hallgattuk és énekeltük közösen, Polgármester Úr köszönt´óje után Csilik
Erzsébet saját versét szavalta el, majd az iskolások
szép, dalos m´úsora következett. Az el´óadásuk után
meghallgattuk a Szózatot,
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majd gyertyás menetben átsétáltunk a parókia falán található Kovács Géza atya
Tolmács máig egyetlen díszpolgárának
emléktáblájához, ahol a Polgármester Úr
és Féja Zsolt az Egyházközség képvisel´ó-testületének
tagja felhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Március 21-én okkal lehettünk büszkék magunkra.
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Új gyáregységgel b´óvül Tolmács. Az édességipari gépgyártó üzem alapkövét tették
le ezen a napon ünnepélyes
keretek között.
Polgármester Úr elmondta: Egy kis településen olyan
fejlesztést hajtanak végre,
amely az egész falu jöv´ójében mérföldk´ó lehet. Balla
Mihály országgy´úlési képvisel´ó szerint a térség szem-

pontjából rendkívül fontos
húzóer´ó.
A Nógrád Megyei Hírlapban megjelent cikk az alapk´óletételr´ól:
“Csokigyártó
gépek
Tolmácson Harminc embernek ad majd munkát az
üzem
Új gyáregységgel b´óvül
Tolmács. Az édességipari
gépgyártó üzem alapkövét
március 21-én, ünnepélyes
keretek között tették le.
Heged´ús H.
A 2-es f´óút tolmácsi elágazásától alig pár száz méterre
létesül majd ez az üzem. Az
alapk´ó-letételen Hajnis Ferenc, a község polgármestere elmondta, egy kis település nagy pillanatát élik meg,
és olyan fejlesztést hajtanak
végre, amely az egész falu
jöv´ójében mérföldk´ó lehet.

Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ó szerint a
térség szempontjából rendkívül fontos húzóer´ó, hogy
egy országos szinten jegyzett élelmiszeripari cég éppen Nyugat-Nógrádot szemelte ki erre a beruházásra,
ami mutatja Rétság és környéke gazdasági értékét. Az
is fontos, hogy els´ó körben
harminc embert alkalmaznak majd itt, és a kés´óbbi
tervezett b´óvítéssel a munkahelyek száma még tovább
emelkedhet.
Tóth Roland, az édesipari vállalkozás ügyvezet´óje
hozzátette, sok helyen jártak, de egyértelm´úen az
észak-magyarországi régióban gondolkodtak, amikor a
befektetésükhöz megfelel´ó
helyet kerestek. Kiemelked´ó
szempont volt a könny´ú
megközelíthet´óség, és a tolmácsi önkormányzatban tökéletes partnert találtak.
Az édességek készítéséhez szükséges gépeket gyártó üzemcsarnok várhatóan
még ez év végére elkészül."
A Közösségi Házban pályázati pénzb´ól támogatott
tanfolyamok indultak az év
elején. Egy angol nyelv´ú
kezd´ó, és egy kezd´ó számítógép kezel´ó. Mindkét programot örömmel fogadta a lakosság, eleinte mind telített
volt. Az angol kezd´ó csoportba ismét lehet csatlakozni
(létszám leépülés miatt)!
Hámori Imréné
önkormányzati képvisel´ó

Választási eredmények
Szavazóköri eredmények
Tolmács 001. számú szavazókörben
A névjegyzékben és a
mozgóurnát igényl´ó választópolgárok jegyzékében szerepl´ó, a szavazókörben lakcímmel rendelkez´ó választópolgárok száma: 614 f´ó
Szavazóként megjelent,
a szavazókörben lakcímmel
rendelkez´ó választópolgárok száma: 398 f´ó 64.82 %
Az els´ó három legtöbb szavazatot az alábbi három jelölt
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kapta Tolmács községben:
1. Balla Mihály Tibor - FIDESZ-KDNP 199
2. Kiss László - JOBBIK 85
3. Borenszki Ervin - MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP 67
Országos pártlistás szavazás
eredménye (az els´ó három)
1. FIDESZ-KDNP 203
2. JOBBIK 87
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM
-MLP 70
Az országos választás teljes
eredménye megtekinthet´ó a
www.valasztas.hu honlapon

2014. április

Tolmácsi Kisbíró

Sportegyesületi hírek

Összefoglaló
A felemásra sikerült ´ószi
szezon után 2014 tavaszára
több változás is szükségessé vált a Tolmács SE futballcsapata körül, mind a vezetés, mind maga a csapat
szempontjából. Újabb igazolt játékosokkal egészültünk ki, ám az ´ószi szezon
közben a csapattagok által
megszavazott edz´ónket külföldre szólította a munka. A
szezonra való felkészülés a
meccseredményeket tekintve katasztrofálisra sikerült,
ehhez képest a tavaszi nyitány már valamivel jobban
alakult. Elégedettek azonban nem lehetünk, a csapatnak javulnia kell, ha a folytatásban el´óre szeretnénk lépni. A futball-élet mellett
egyéb sporteseményekr´ól is
hírt adunk.
Bevezet´ó
Az ´ószi szezon els´ó felében még nagy reményekkel indult csapatunk legújabb bajnoki szereplése, és
úgy t´únt, jó eredményeket
érhetünk el.
Az els´ó problémát az
´Ósagárdon vívott meccsünk
adta, amikor a csapattagok
hiányzása miatt csak gyengébb kerettel tudtunk felállni.
Két héttel kés´óbb a csapat
teljesítménye maradt el a
szokásostól, leszámítva az
utolsó nyolc percet, amely
alatt háromgólos hátrányból
mentettük döntetlenre a

meccset Szendehely II ellen.
Újabb két hét múlva jött a
mélypont, amikor Becskén
szintén tartalékos kerettel
álltunk ki, melynek eredménye a nevezetes 11-2-es vereség lett. E meccs második
félideje, és ezen belül egy
öngól hatására elnökünk komolyabb lépésekre szánta el
magát. Mindez részben
meghozta eredményét, hisz
a listavezet´ó, addig egy kapott góllal álló Vanyarc ellen
pontot tudtunk szerezni, s
ezután Nógrádon is gy´óztünk. Az utolsó meccst´ól
kezdve a kupameccseken
végig ismét létszámhiányos
kerettel tudtunk csak kiállni.
Ennek ellenére a kupában
kiváló eredményeket értünk
el, történetünk legjobb eredményét´ól csak néhány másodperc és egy bírói ítélet
választott el.

dásnak mutatkozott a minél
több játékos leigazolása,
azonban az edz´ómeccsek
megmutatták,
hogy
a
mennyiség a min´óség rovására ment volna, így végül
´óket már nem tudtuk leigazolni. Az öt új játékos közül
Kertész Norbertet még
egyel´óre keveset láttuk, úgy
t´únik, Csillag Dániellel és Lányi Mártonnal ´ók képviseli a
magasabb tudásszintet, míg
Varsányi Erik a lelkesedéséb´ól merít er´ót a játékhoz.
Bencsis Richárd számára, aki
egykor kapus volt, még nem
találtunk fix helyet, ezért valószín´úleg egyel´óre csak cserepados lesz. Reméljük, ha a
csapat összeszokik, és fejben
is rendben leszünk, akkor
mindenki hasznos tagjává válik. Az eddigi eredmények tekintetében ezt a félévet az e
téren történ´ó építkezésre
használhatjuk.

Igazolások
Amint látható, igen felemásra sikerült az ´ószi szezon. Az egyik legf´óbb probléma volt, hogy a meccsek egy
részén az alapemberek nagyobb része hiányzott. Erre
hamar megoldást talált a vezet´óség. Az edz´ómeccseken
id. Zahar László, egykori játékvezet´ó ismer´ósünk javaslatára az öt, már leigazolt játékosunk mellett a Rétság
VSE ifi csapatából kiöregedett három másik játékost is
kipróbáltunk. A fent említett
problémára csábító megol-

A tavaszi meccsek
A tavasz els´ó edz´ómérk´ózésére a Rétsági Öregfiúk
otthonába szerettünk volna
ellátogatni 03.02-án. Azonban a Rétsági Önkormányzat egy, a sportlétesítményeik használatára vonatkozó
döntése, valamint a mi pályánk állapota miatt semleges pályán, Nézsán játszottunk volna, míg Nézsa Legéndre látogatott. A rétságiak azonban az utolsó pillanatban lemondták a mecscsünket, így gyors szerve4

zés után harmadikként csatlakoztunk a szomszédban
Legénd és Nézsa mellé.
Mindenki 45-45 percet játszott mindkét másik csapat
ellen. Számunkra nem alakult túl jól a bemutatkozás,
gólt nem szereztünk, ellenben Legéndt´ól hármat, míg
Nézsától négyet kaptunk.
Egy héttel kés´óbb Nógrádra látogattunk, ahol csapatunk nyomokban játéktudást is tartalmazott, a helyzetkihasználást azonban kifelejtették a receptb´ól, és így
a háromszor annyi helyzetünk ellenére 4-2 arányban
kikaptunk a papíron nálunk
jóval gyengébb ellenfelünkt´ól. Az el´óz´ó héthez képest
azonban még így is látványos volt a fejl´ódés.
Az utolsó, Szendehely II
ellen hazai pályára szervezett
edz´ómeccset az id´ójárás miatt közös megegyezéssel lemondták a csapatok.
Ezután kezd´ódött a bajnokság, 03.23-án Keszeg ellen kezdtük meg hazai pályán a szereplést. Ezúttal ellenfelünk kerete volt igen hiányos, míg a mi csapatunknak ezúttal a nagyobb része
jelen volt. Náluk Csillag János kapus, aki a mi Csillag
Dánielünk testvére, nem volt
ott, sem Bujtár Zoltán, így
Morvai Zoltán állt be, és bizonytalanságának köszönhet´óen kevesebb, mint három
perc kellett a 2-0-s végeredmény beállításához. Ahogy az
ellenfél belejött, egy kiegyenlített játékot hozó meccs alakult ki, ahol rendes kapussal
valószín´úleg egy gól nélküli
döntetlennel elvittek volna
egy pontot a vendégek. gy
tehát nem lehetünk teljesen
elégedettek, hisz az ´ósz eleji
idegenbeli 1-4-es sikerünkhöz képest gyengébb játékot
mutattunk fel, de mindenképpen látszik a fejl´ódés
csapatunkon. A meccset egy
igazi médiasztár vezette, aki
saját magához képest meglep´óen jól teljesített
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pelni fog a kínálatban, de a
szervezés e fázisában a dolog még kissé képlékeny. A
dátum a jelenlegi megállapodás
szerint
várhatóan
2014.05.02. péntek, de még
ez sem teljesen biztos. A részletekr´ól valószín´úleg a facebook-on a Tolmácsi fiatalok
oldalán, illetve Makkai Máté
szervez´ót´ól fogunk megtudni

A csapat hátralév´ó mérk´ózései a bajnokságban:
2014.03.29. 15:00
2014.04.06. 16:30
2014.04.13. 16:30
2014.04.20. 16:30
2014.04.27. 16:30
2014.05.04. 17:00
2014.05.11. 17:00
2014.05.18. 17:00
2014.05.25. 17:00
2014.06.01. 17:00

KSE Szátok
- Tolmács SE
Tolmács SE
- Erd´ókürt SK
Tolmács SE
- ´Ósagárd LK
Egyházasdengeleg FE - Tolmács SE
Tolmács SE
- Szendehely FC II
Kálló FC
- Tolmács SE
Tolmács SE
- KSE Becske
Vanyarc KSE - Tolmács SE
Tolmács SE
- Nógrád SE
Legénd SE
- Tolmács SE

Változások a vezet´óség
körül
Szó volt már az ´ószi Becske elleni meccsünkr´ól. Ez a
meccs volt az egyik oka, hogy
elnökünk egy héttel az után,
itthon az öltöz´óben jelenlév´ó
játékosaink között szavazást
hirdetett arról, hogy kit tekintsenek edz´ónek. Természetesen továbbra sem volt “igazi”
edz´ónk, de ennek a feladatkörnek az ellátására a csapatból jelenlév´ó tagok Porubszki
Rolandot választották meg,
aki egyébként a facebook-oldal f´ószerkeszt´óje, és elnökségi tag. ´Ót azonban a munka
külföldre szólította.
Roland a facebook-oldal
szerkesztésével
Salavec
Pétert bízta meg, így a továbbiakban az ott megjelen´ó
cikkek nagy része az ´ó neve
alatt fog futni. Emellett Roland elnökségi pozícióját
egyel´óre megtartotta, de ha
a szükség úgy kívánja, az elnökség kés´óbb dönthet ennek sorsáról. Az edz´ói feladatokat az els´ó meccsen Hajnis Károly végezte, de jelenleg nincs megválasztott
edz´ónk.

további információkat.
Ugyan részletek ritkán látnak napvilágot, de hamarosan megnyitja kapuit a salakpálya, ami ugyan még mindig
nincs teljesen kész, de már az
utolsó simításokat végzik.
Mindenkinek
kellemes
tavaszi id´ótöltést kíván a Tolmács SE.
Salavec Péter

Képek megújuló falunkról

Kilátások a közeljöv´óben
Az els´ó meccs el´ótt az öltöz´óben elhangzott néhány
elnökségi döntés tervezete,
ezek megvitatásáról a kés´óbbiekben
sportgy´úlés
szervezésére lesz szükség.
Egyéb sportesemények
2014.03.15-én a Duna
menti Zöldsport Fesztivál keretein belül megrendezésre
került a Duna menti Gyalogtúra 35km-es teljesítménytúra. A váci Piarista Gimnáziumból induló, és oda visszaérkez´ó Naszály-túrán az
egyesület színeiben indult,
és a túrát sikeresen teljesítve oklevelet szerzett Csatai
Zsófia, Balázs Bence, Ress
István és Salavec Péter, gratulálunk hozzá. Legközelebb
04.05-én a Börzsönyben megrendezend´ó 50km-es Teleki
Pál emléktúrán veszünk részt.
A cikk írásának napján
kezd´ódött a május 1-jei hétvégén már néhány éve szokásosan megrendezésre kerül´ó Kispályás Foci Bajnokság és a Strandröplabda Kupa szervezése. A tervek szerint ezúttal többek között méta és asztalitenisz is szere-
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Röviden Rólunk
Így ünnepeltük a víz világnapját
“Itt is, amott is a friss f´ú
ki-ki dugja fejét,
Bomlik a , pattan a rügy,
ég fele száll fel a fütty."
Kikelet havában a vízé a f´ószerep, hiszen március 22én a víz világnapját ünnepeljük.
Ez az els´ó tavaszi, zöld jeles napunk, amelyet még kett´ó
követ majd. Óvodánkban hetekkel el´ótte megkezd´ódött az
erre az alkalomra való készül´ódés és ráhangolódás. Szárított
fekete ribizli áztatása vízben és
ivólének való elfogyasztása.
Kancsó pörgetése, benne az
éltet´ó folyadékkal. Filctoll papíron hagyott nyomának színtelen vízzel való átfestése és az
ezt követ´ó rácsodálkozás. Aztán a fejtörés, hogyan is tudnánk méltóképpen emlékezetessé tenni ezt az ENSZ által is
jegyzett napot.
Ekkor kaptuk a meghívást
a “Csulik rétre” új tulajdono-

saitól. Tízórai után gumicsizmával, es´ókabáttal felfegyverkezve
felkerekedtünk.
Vasúti talpfákon, patak és erd´ó övezte úton végre a helyszínre értünk. Rövid ideig tartó futkározás után egy apró
tóra figyeltünk fel. Sokan tengernek hitték és nevezték cápával, bálnával a medrében.
Az utunkat nádszállal a kézben folytattuk, mintha valahányan zászlóviv´ók volnánk.
Amikor a meghívás helyszínére értünk, kitört bel´ólük az
´ószinte rácsodálkozás:
“Ez olyan, mint egy játszótér!”
Igen, házigazdáink nagyon gondosnak bizonyultak.
Tiszta, rendezett, nyírott rét,
gyerekeknek készült kis híd a
fürge patak fölött. Kötélpálya
gyerekcsúszdával,
fára
akasztott kötéllétra mászáshoz. Azonnal mindent teszteltek és nagyon élvezték.
Alig lehetett elcsábítani ´óket

a patakhoz a “vizes” játékokhoz. Kezdetként óriási szívószálakkal (50 cm) buborékoltunk a patakban. Amikor kell´óképpen zavarossá vált a vize, vödrökkel meregettük bel´óle és flakonokba töltöttük.
Ezekkel majd ülepedés után
végzünk kísérleteket, megfigyeléseket. Közben meghívóink pogácsával kínáltak,
ásványvízzel
oltottuk
a
szomjunkat. Folytatásként
mindenki megmerítette poharát a patak vizében egy
versenyhez. Az gy´ózött, akinek a legtöbb víz maradt a
poharában, egy gyors gya- sik úton, mint amin jöttünk,
loglás után. A maradék vizet hazaindultunk az oviba.
a porzó talajra öntöttük, és
Nagy hidegben jég leszek,
figyeltük, hogy szívja be pillaNagy melegben pára,
natok alatt. Végezetül öreg
szárazságban rálocsolnak
diószemeket úsztattunk és
f´úre meg a fára.
követtük az útját a torkolatig.
Egy óriási hancúrozós játék
Szrenka Beáta
után terepszemlét tartottunk,
Bea óvó
nem hagytunk-e magunk
Szeteiné Sz´óke Ágnes
után szemetet, majd egy máÁgi óvó

Gyermeknap a KÁVÉSZÜNET DUÓval!
Május
30-án
pénteken
14:00-tól gyermeknap alkalmából - a Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából - a
Kávészünet duóval gyako-
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Nézzünk vissza

Nyugdíjas Klub hírei
Köszöntöm tagjainkat és az ol- alatt is volt enyhe földmozgás!
vasókat!
Ügyes kez´ú asszonyaink már
készítik a horgolt ötletes Húsvéti
A 2014-es évünk jól indult, mi- figurákat, melyeket Húsvét tájével az Erzsébet Üdülési Kártyára kán szeretnénk kiállításon bemubenyújtott pályázaton 12 f´ó nyert tatni!
és kapott vissza igazolást. Az
Egész év folyamán várjuk tag5000 Forintos öner´ó befizetése jainkat a programjainkra!
után, egy hetet tölthet a kijelölt
A 83 éves Topolcsik Manci néfürd´óhelyen.
ni -tiszteletbeli tagunk versével kíFebruárban a meghívott el´óa- vánok Békés, Boldog Húsvéti Ündónk: Salavec Péter harmincöt nepeket.
érdekl´ód´ónek tartalmas, érdekes
el´óadást tartott a földrengésekr´ól.
Dávid Imréné
A sors fintora, hogy az el´óadás
Nyugdíjas Klub vezet´ó

Amikor a nap már nyugovóra tér,
Magányos estéken vissza nézünk még.
Vissza a szép napokra,
Nincs mellettünk senki csak a ketyeg´ós óra.
Hol vannak az évek? Hol vannak a napok?
Hol vannak a legszebb tavaszi vasárnapok?
A múlt még kezet nyújt, néha fölidézzük,
Borongós napokat könnycseppel legy´ózzük!
A szépség múlandó, az évek elfutnak,
Szép nyári napok... réges-rég elmúltak.
Már nem mondanak, már nem ígérnek,
Váratlanul egyszer, elénk áll a végzet!

Irodalmi sorok
Polgár´órség hírei
Tisztelt Olvasók!
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót
folyóiratunk hasábjain keresztül. . Reményekkel és
tervekkel indultam neki az
évnek, hogy felvirágoztassuk együttes er´óvel eme kis
falu Polgár´órségét és egyesületünk kivívja elismer´ó bizalmát, Tolmács minden lakójának. Els´ó lépésként,
kérvényeztem egy iroda
helység használati jogát,
hogy még jobban nyílván valóvá tegyem a polgár´órség
jelenlétét. Szeretném ezúton tájékoztatni a lakosságot, hogy immáron saját iroda helységgel büszkélkedhetünk, mely a napközi épületében található, az Önkormányzat és a képvisel´ó testület nagylelk´ú gesztusából.
Terveim szerint,
állandó
ügyfélfogadással szeretném
fogadni majd a panasszal

Eltévedve
Sétálok az erd´ó szélén,
Az út elt´únik el´óttem.
Csak keresem, csak keresem,
Szántóföld és erd´ó szélén.
Nagy madár száll el felettem,
Leereszkedik mellettem.

él´óket, egy ún. ügyeletes
tiszt személyében. Büszkén
kijelenthetem, hogy a m´úködésünkhöz szükséges felszereléseink és technikai
eszközeink is fokozatosan
gyarapodnak pályázatoknak
köszönhet´óen. A közel jöv´óben is szeretnék az egyesület nevében egy nemes célból majd pályázatot benyújtani, mely az I. és II. világháborúban elhunytak tiszteletére állított emlékm´ú renoválására van meghirdetve. Remélhet´óleg, sikeres lesz
kezdeményezésem és hozzájárulhatunk Polgár´ór egyesületünkkel falunk szebbé tételéhez. Köszönöm mindenkinek megtisztel´ó figyelmét,
és várom észrevételeiket
m´úködésünkr´ól, valamint ötleteiket, tanácsaikat.
Tisztelettel:
Varsányi Péterné
elnök

Leszáll a héja a hóba,
Nyugodtan húzza be szárnyát.
Nem látja meg az árnyékát:
Félhomály borul a tájra.
Aztán a héja a szárnyát
Széttárva itt hagy, mint árvát.
Elrepül el´óttem, s messze
Az erd´ó végén egy fára

Száll, s én nem gondolok másra,
Csak utam találnám végre.
Továbbmegyek, nincs más hátra.
Látom már innen: egy diófa!
A héja a diófán ül.
Odaérek, és a ködben
Látom, valami felreppen,
S a fára még egy madár ül.
A diófán szerelmesen
Ül a két héja csendesen.
Utamat még nem találtam,
így leülök a fa alá,
A vastag puha hóra rá.
Az el´óbb ködben gyémántport láttam.
Havazni kezd el azután.
Zúzmara ül a két héján.
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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Jótékonysági zsibvásár
és mini fesztivál a tolmácsi ovisok javára
Kedves Tolmácsiak,
Kicsik és Nagyok!
Óvodásaink javára egy
jótékonysági
zsibvásárt
szervezünk, melyre nagy
szeretettel várjuk a falu apraja-nagyját! A zsibvásár célja, és lényege, hogy a mi kis
ovisainknak összegy´újtsünk
egy kis segítséget, jelen
esetben, pénz formájában. A
vásáron a szül´ók által összegy´újtött, f´óként használt holmikat szeretnénk kiárusítani,
és a teljes befolyt összeget
az óvoda javára felajánlani.
Az összegy´últ pénzt a gyere-

kek kirándultatásaira, kulturális programokra, új hangszerekre, és ha bátrak vagyunk, és nagyot merünk álmodni, akkor még akár az
óvodai bútorok felújítására,
esetleg cseréjére szeretnénk felhasználni.
A vásárt színesebbé téve
mindenféle izgalmas, érdekes programmal szeretnénk
Önöknek kedveskedni. Csak
néhány a tartalomból, a teljesség igénye nélkül: lesznek vicces vetélked´ók gyerekeknek és feln´ótteknek,
ugráló vár, arcfestés, gyere-

keknek rajzverseny, fotókiállítás, mese-sarok, zsákbamacska, sorsjegy, lesznek
fellép´ók, bográcsozás, süti
vásár, kézm´úveskedés, és a
rendezvény megkoronázásaként egy kellemes koncerttel zárnánk a napot. A Jótékonysági zsibvásár - mini
fesztivál június 1-én, vasárnap kerül megrendezésre
az óvoda udvarán. Töltsünk
el együtt egy igazán szép,
és izgalmas napot a gyermekekért! Ne feledjük, “jónak lenni, jó”!
A rendezvény ingyenes,
részletes programokkal pedig hamarosan jelentkezünk!
Felhívás! Ha bárkinek
van olyan tárgya, amit már

Szaktanácsadás
Rétság, Egészségfejleszt´ó Intézetben
Ábelné Kövér Andrea
testmozgás
2014. április 29. 11:00-14:00
2014. május 27. 11:00-14:00
2014. június 27. 11:00-14:00
Bodnár Anita Éva
dohányzás megel´ózés
2014. április 14. 11:00-14:00
2014. május 12 11:00-14:00
2014. június 02. 11:00-14:00
Dr. Nagy Judit
lelki egészség védelme
2014. április 09. 10:00-13:00
2014. május 14. 10:00-13:00
2014. június 11. 10:00-13:00
Erdélyi-Sipos Aliz
étrendi tanácsadás
2014. április 03. 14:00-17:00
2014. május 15. 14:00-17:00
2014. június 11. 14:00-17:00

Dr. Csekey László
alkohol megel´ózés
2014. április 09. 14:30-17:30
További id´ópontok egyeztetés
alatt
További id´ópontokról, programjainkról
folyamatosan
b´óvül´ó honlapunkon tájékozódhat: www.efi.retsagrendelo.hu
Helyszín: Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó Központ Nonprofit Kft. Oktató terem Rétság, Laktanya u. 5.
El´ózetes
bejelentkezés:
35/550-582 telefonszámon,
vagy efi@retsagrendelo.hu
email címen.
A szaktanácsadásokon
történ´ó részvétel ingyenes.

megunt, nem használ, nincs
rá szüksége, de kidobni sajnálja, és jó szívvel, örömmel
felajánlaná az óvodának,
hogy azt is kiárusítsuk, úgy
azt mi boldogan elfogadjuk,
és a gyerekek javára fordítjuk! Így lesz a kacatból kincs!
Felajánlásokkal, kérdésekkel kapcsolatban kereshet
minket elektronikusan, vagy
telefonon: Bíró Eszter: beszter@catv.rksz.hu telefon: 06
20 960 69 49
Jakus
Szilvi:
bozoki79@gmail.com telefon: 20
777 69 12
szül´ói munkaközösség
Jakus Szilvi
Az id´ópont és programok
változtatásának jogát fenntartjuk!

Felhívás!!!
Május 1-én 9 órától, sportnapot tartunk a tolmácsi focipályán!
Programok:
– kispályás labdarúgó torna
– strandröplabda bajnokság

– asztalitenisz bajnokság
– méta
Érdekl´ódni: makkaimate33@gmail.com email címen, vagy a 0670/519 9754
telefonszámon lehet!

Minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!

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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