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Köszönt´́o
Viszonylag kellemes tavasz
után igen keményen köszön-
tött ránk a nyárel´́o. Viharok,
árvíz, földrengés. Még sze-
rencse, hogy kis falunk nem
a Duna partján fekszik, így azt
az ádáz küzdelmet, amely a
víz ellen volt szükséges az
emberi élet és a tárgyi környe-
zet védelmében nem szen-
vedtük meg. Az árviz fenyege-
téséb´́ol így kimaradtunk, de
nem segít´́o munka nélkül! Fia-
taljaink, vállalkozó szellemü
helyi lakosok összefogtak és
részt vettek az árvízvédelmi
munkában. Köszönet minden-
kinek aki szabadidejét felál-
dozva ilyen nemes tevékeny-
ségben vett rész.

Aztán jött a földrengés.
Nem is egy, hanem az els´́o na-
gyobb után több is egymás
után. T´́olünk távol ugyan, még-
is kárt okozott. Az iskola épüle-
tének tet´́oszerkezetét tette
tönkre. Ez a tény bizony sokfé-
le tervünket megváltoztatott.
Nem kevés pénzbe kerül a mi-
el´́obbi helyreállítás, így aztán
rangsorolni kell, más fontos
dolgok szorulnak háttérbe.

Pedig a képvisel´́o-testület
és az alapítvány ebben az

id´́oszakban is mindent meg-
tett, hogy a település fejleszté-
se érdekében pénzt szerez-
zen. Kidolgozva be is nyújtot-
tunk több pályázatot, várjuk az
elbírálását. Mai id´́okben azon-
ban ameddig nem kapunk ér-
tesítést, hogy mely pályázata-
ink nyertek, nem lehet költeni
a pénzt. Úgy aztán néhány
tervünket, amely már hagyo-
mánnyá vált Tolmácson átme-
netileg halasztani vagyunk
kénytelenek.

A hagyományok pedig a
legfontosabb meghatározói
egy község életének. Azokat
tisztelni, ápolni minden ittla-
kónak fontos kötelessége.
Hiszen bármely 600-700 la-
kosú nógrádi község arcta-
lan település lenne él´́o emlé-
kezet nélkül. A múlt hagyaté-
kát a közösség számára fel-
tárni és meg´́orizni mindany-
nyiunk közös feladata. Ezt
akkor is szem el´́ott kell tarta-
nunk, ha vannak akik err´́ol
másként gondolkodnak. Mert
a múlt ismerete nélkül nincs
jöv´́o! Eddig is, ezután is ezért
szeretnénk dolgozni.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati információk
Mindenekel´́ott örömmel
tudatjuk önökkel, hogy a
benyújtott pályázataink,
(Sportegyesület, Alapít-
vány, Egyház) sikeres volt,
megnyertük! Ezek ered-
ményeképpen felújításra
kerül majd többek között a
salakpálya, ami több funk-
ciós sportpálya szerepét
lesz hivatott betölteni. 

Az alapítványunk, a rava-
talozó, és a Kovács Géza té-
ren lév´́o park fejlesztésére
adott be pályázatot.

A ravatalozó épülete fel
lesz újítva, el´́otet´́o lesz hoz-
záépítve, és mozgáskorláto-
zott parkoló kerül kiépítésre. A
parkban Tolmács történetét
bemutató 10 db információs
tábla kerül elhelyezésre, a
táblákhoz térburkoló járda
épül, és a mobil színpad alá is
térburkolat kerül kialakításra.

Az egyház pályázata a
Szent L´́orinc templombels´́o
festése, illetve a vizesedés,
vízelvezetés, parkrendezés
kialakítására nyert pályázatot.

Rossz hír azonban, hogy
a június elején történt föld-
rengéskor megsérültek a
közintézményeink is, ezek
rendbe hozatala július folya-
mán várható! A biztosító tár-
sasággal felvettük a kapcso-
latot, de a lapzártáig nem
kaptunk információt a károk
rendezésére. A helyreállítást
meg kell kezdenünk saját
forrásból, mert az óvodai
szünet július végéig tart. Saj-
nos rossz hír, hogy az iskola-
óvoda tet´́o beázik, és a föld-

rengés okozta károk helyre-
állítása el´́ott, azt csak saját
er´́ob´́ol tudjuk megcsináltatni!
A teljes tet´́ohéjazatot át kell
pucoltatni, illetve új lécezés,
és tet´́ofólia kerül rá. Ennek
költsége eléri a hárommillió
forintot! Sajnos többek kö-
zött ezen munkálatok miatt
is az idei falunap elmarad!
Kizárólag a szombati sport-
nap kerül megrendezésre a
fiatalok szervezésében,
mert erre pályázatot nyert az
önkormányzat.

Alapítványi beszámoló
Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalaptvány
 Tolm á c s 2012.12.31.

Bankszámla nyitó Egyenlege
2012 01 01-jén  93 327

Pénztár Nyitó Egyenlege 
2012 01 01-jén 174 233

Összes Induló Pénzeszköz:
 267 560

Bevételek Alakulása 
2012-ben (Ft-ban)

Mvh Támogatás     16 160 100
NAV személyi jövedelem-adók 
feljánlott 1 %-ának kiutalt összege

 166 617
Kapott támogatások vállalkozá-
soktól (Hévíznet 500 eFt + Nógrá-
di V.Zrt 120 eFt) 620 000
Kapott támogatások magánsze-
mélyekt´́ol (Hajnis 50 eFt + Cse-
hek 100 eFt) 150 000
Kamat jóváírás bankszámlán

 488
Önkormányzattól kapott támoga-
tást megel´́olegez´́o kölcsön

   2 331 209
Rff Zrt átvállalt kamat Önkormány-
zat által  408 217
Bevételek összesen: 19 836 631
Kiadások alakulása 2012-ben

(Ft-ban)
Regionális Fejlesztési Finanszíro-
zó Zrt. által folyósított 
kölcsön kamata  377 035
RTF Zrt-nek visszafizetett 
kölcsön 13 573 283
Önkormányzatnak visszafizetett
kölcsön 2 331 209
Tárgyi ezsköz beszerzések (hang-
falak, mobil szinpad) 1 597 089

Tolmács sportegyesületnek 
adott támogatás 60 000
Szállítási költség 250 000
Falunapi kiadások (zene, tüzijá-
ték, el´́oadóm´́uvészet) 592 650
Ruházat 517 652
Anyagjelleg´́u kiadások 24 680
Tagdíj Dipo Khe-nek 5 000
Bankköltség és bank-
kamat 51 195
Összes kiadás: 19 379 793
Bankszámla záróegyenleg
 (2012.12.31.) 549 845
Pénztár záróegyenlege 

(2012.12.31) 174 553
Pénzeszközök értéke 2012 12 31-
én összesen:
Ellen´́orz´́o érték: (267 560 + 19
836 631 - 19 379 793)

724 398
Az alapítvány állami pénza-
lapból összesen 16 160 eFt,
központi költségvetésb´́ol a
NAV által kiutalt szja 1 % 167
ezer Ft, és a helyi önkor-
mányzattól 408 ezer Ft hitel
kamat támogatást kapott. A
kuratórium tagjai tevékeny-
ségükért semmilyen jutta-
tásban nem részesültek. Az
alapítvány az általa nyújtott
támogatással az alapító ok-
iratban foglalt célokat való-
sítja meg.

Rétság, 2013-05-16
FÉNY - ADÓ KFT.

Szabó Beatrix

A részletes táblázatok meg-
találhatók a www.tolmacs.hu
honlapon az alapítvány oldalán

Tájékoztató
Alábbi táblázatban áttekin-
tést adunk az egyes pollen-
szóró növények veszélyes-
ségér´́ol és a pollenszórásuk

idejér´́ol. Ennek ismeretében
talán könnyebb elkerülni az
erre érzények embereknek
az allergiás hatásokat.
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A Polgár´́or Egyesület életéb´́ol
Tisztelt Olvasók!

Nagy tisztelettel köszön-
tök minden kedves érdekl´́o-
d´́ot cikkem els´́o soraiban!

Engedjék meg, hogy né-
hány mondat erejéig raboljam
idejüket és ismertessem, a
Tolmácsi Polgár´́or Egyesület
elmúlt tevékenységeit.

Sajnos, a tavasz sokáig
váratott magára és a tél, mu-
tatván mérhetetlen erejét,
hatalmas hóviharokat zúdí-
tott, az ember lakta terüle-
tekre. Mint mindenki hallotta,
a média közrem´́uködésével,
hogy Gy´́or-Moson-Sopron
megyére iszonyú csapás ne-
hezedett, külvilágtól elzárt,
hóakadályok mögé zárt tele-
pülések képében. Mindenki,
aki tehette, egy emberként
sietett a segítségükre, mint
hatósági, mint civil személy.
A mi kis csapatunk is riasz-
tást kapott, a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelem helyi
képvisel´́ojét´́ol, melyre gyors
reagálás következtében, 6 f´́o
polgár´́orünk nyújtotta segít´́o-
kezét. Hadd dicsérjem meg
´́oket az újság hasábjain ke-
resztül önfeláldozó segít´́o-
készségük miatt, holott nem

tudták hány órás, kemény
munka is vár rájuk. Köszönet
személy szerint: Szlezák
Lászlónénak, Szlezák Mári-
ának, Fodor Tibor Sándor-
nak, Patzek Gerg´́o Zsoltnak,
Varsányi Péternek és Varsá-
nyi Erik Péternek.

 A 14 óra 30 perces indu-
lásukat azonban lefújták, az
akadály elhárítása, végül is
küls´́o segítség nélküli, meg-
oldása miatt.

Mikor végre elmúlt a hó
és nyúlcip´́ot vett a tél, sajnos
el´́okerültek mindazon dol-
gok, melyek eddig rejtve vol-
tak, a közszemlére kidobott
hulladék formájában. Meg-
hirdetésre került tehát, a ha-
gyományokhoz h´́u, környe-
zetvédelmi nap. Sajnálatos
dolog azonban az, hogy nem
mindenki érzi feladatának,
azt a társadalmi munkát,
melynek eredményessége,
mindenki számára fontos
kellene, hogy legyen. És
most elnézést kérek, mind-
azon id´́osekt´́ol, dolgozó em-
berekt´́ol, akik nem saját hi-
bájukból hiányoztak. Re-
ményt f´́uzök ahhoz a lét-
számhoz, mely az ´́oszi kör-

nyezetvédelmi nap jelenléti
ívét gazdagítja majd.

Legf´́oként azért is lenne
ez lényeges, hisz ha már fej-
l´́odik kicsiny falunk, akkor
megtisztelhetnénk azzal,
hogy méltó tisztasággal te-
gye azt.

Ha már a fejl ´́odésnél tar-
tunk, lakóhelyünk bizton-
ságát, térfigyel´́o kamerák is
növelik, hiszen, az ember és
a technika, jól kiegészítik
egymást. A négy forgalmas
helyre felszerelt mindent látó
szemek, nagy segítségünkre
lesznek, a gyanús járm´́uvek
és rosszban sántikáló sze-
mélyek ellen, bizonyítékkal
alátámasztott lefülelésében.
Továbbá, elkerülhet´́o, az ún.,
jogtalan vádaskodások és
tagadások ténye.

És most érkezett el a pil-
lanat, hogy egy magam és
egyesületünk elleni rágalmat
leírjak, és egyben tisztáz-
zam is. Fülembe jutott az a
becstelennek nevezett plety-
ka, miszerint a lakcím kár-
tyák, nem! átirattatása,  pol-
gár´́oreinknek, Önkormány-
zati támogatás megszünte-
tését eredményezi egyesü-

letünknek. Tiszta lelkiisme-
rettel kijelenthetem, hogy ez
az állítás nem igaz, nem let-
tünk megfenyegetve!

 Aki nem tudná esetleg, a
Polgár´́orség, politikamen-
tes, közfeladatot ellátó sze-
mélyek egyesülete, mely ki-
mondottan társadalmi jelle-
g´́u!

 Az Önkormányzattal
Együttm´́uködési Megállapo-
dásunk van, ugyanúgy, mint a
Rend´́orséggel, Katasztrófavé-
delemmel, Iskolával, Óvodá-
val stb., mely a mi részünk-
r´́ol, a vállalt feladat, a közbiz-
tonság felügyelete, a velünk
együttm´́uköd´́o szerveknek
pedig, a segítségünk felkéré-
se, anyagi vonzat nélkül!

Remélem sokan elége-
dettek munkánkkal, és mint
ahogy mi, a Tolmácsi Polgár-
´́or Egyesület, tiszteljük a la-
kosságot, kérem Önöket,
becsüljék meg, a falu védel-
mére kijelölt tagokat.

 Köszönöm a figyelmüket!
Tisztelettel:

 Varsányi Péterné
 a Tolmácsi Polgár´́or

Egyesület 
elnöke

A veszély megel´́ozhet´́o
Tisztelt Olvasók!

A mai világban, sokféle
olyan katasztrófa helyzet
adódhat, amikor az ember
rendkívüli eseménnyel áll
szembe, esetleg életveszély-
be kerül. Mivel a lakosság
dönt´́o többsége felkészület-
len és védtelen ilyen esetek-
ben, ezért szeretnék ismertet-
ni néhány alapvet´́o szabályt,
melyek segítséget nyújthat-
nak a túléléshez. Sajnos ve-
szélyes korban élünk és min-
denre fel kell készülnünk.

Hazánkban a régmúlt szá-
zadokra visszatekintve, két
alapvet´́o katasztrófával talál-
kozunk, az árvíz és a földren-
gés természeti csapásaival.

1) Az árvíz: 
A hó olvadását követ´́oen,

valamint a túlzott es´́ozések

hatására bekövetkezett víz-
szint emelkedés és a meder
elhagyása utáni környezet
elöntésének következmé-
nye. A víz sunyi, alattomos
veszélyforrás, mivel lassú
mozgású, de közben hideg
és nagy erej´́u. A víz h´́omér-
séklete még nyáron is elég
h´́uvös ahhoz, hogy kih´́uljön
a testünk, úszás közben.

Alapvet´́o magatartási
szabályok árvíz esetén:
– kapcsolja be a rádiót, Tv-t,

figyeljen a küls´́o tájékoz-
tatásra (hangosbemondó,
sziréna), informálja a
szomszédokat is! Ne tele-
fonáljon csak segítségké-
rés céljából, ugyanis a
ment´́oosztagoknak fontos
a szabad vonal!

– készítsen ún. túlél´́o cso-

magot, (ivóvíz, hideg éle-
lem, a szükséges gyógy-
szerek, els´́osegély felsze-
relés, ha van sz´́ol´́ocukor,
ugyanis a stressz hatásá-
ra leesik a vércukorszint),
ezt hátizsákban, vagy
válltáskában vigye,a ke-
zei maradjanak szaba-
don! öltözzön rétegesen,
kényelmesen!

– a megadott gyülekez´́o he-
lyet gyalog, csoportosan
közelítse meg, így egy-
másnak baj esetén, tud-
nak segíteni!

– ha valaki közvetlenül a víz
közelében lakik, gátsza-
kadás esetén a megépí-
tett töltés tetejére húzód-
jon fel, mert így a ment´́o
osztagok hamarabb meg-
találják, mint az elöntött

ház tetején, vagy egy ma-
gas fán!
2) A földrengés: 
Hirtelen mozgások kelet-

kezése a föld belsejében,
amelyek hullámok formájá-
ban érik el a föld felszínét. A
földrengés földalatti fész-
két,(kirobbanási helyét) hi-
pocentrumnak, ennek föld
felszínére es´́o mer´́oleges ve-
tületét epicentrumnak ne-
vezzük.

Hazánk területére nem
kimondottan jellemz´́o, in-
kább kisebb földmozgások
lehetnek, mint ahogy azt
nem régen a saját b´́orünkön
is tapasztalhattuk. A földren-
gések er´́osségét a 9-es fo-
kozatú Richter-skálán, míg a
pusztítás intenzitását a XII-
fokozatú Mercali- skálán ad-
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ják meg. Az el´́orengések ál-
talában rövid ideig (10-30
másodpercig) tartanak és
néhány perces, esetleg né-
hány 10 perces szünetekkel
követik egymást. Utórengé-
sek órákkal, napokkal, he-
tekkel, s´́ot hónapokkal ké-
s´́obb is el´́ofordulhatnak.

Az alapvet´́o magatartási
szabályok földrengéskor:
– amíg a földrengés tart, ne

próbálja elhagyni az épü-
letet! Keressen menedé-
ket, egy ablaktól távol es´́o
sarokban, asztal alatt,
vagy az ajtóban!

– védje fejét, arcát, szemét

és szükség esetén sza-
bad b´́orfelületét is! Ha a
szabadban tartózkodik,
akkor ne a járdán, hanem
az út közepén haladjon!

– ha már elmúltak a rengé-
sek, hagyja el az épületet,
de nagyon fontos, hogy
ne az ablakon keresztül,
mert az összetört üveg
megsebesíthet!

– ha esetleg ránk omolna az
épület és a törmelék alá
rekedtünk, lélegezzünk
nyugodtan, de a ruháza-
tunk szövetén keresztül a
s´́ur´́u por miatt! Nagyon
fontos, hogy ´́orizzük meg

a nyugalmunkat, mert a
pánik rossz tanácsadó!
Igyekezzünk a lehet´́osé-
gekhez mérten, kényel-
mes testhelyzetet felven-
ni, hisz nem tudhatjuk, mi-
kor érkezik meg a segít-
ség! A ment´́o osztagok
munkája nagy zajjal jár, rá-
adásul jelzéseket adnak le,
melyekre kiabálással, ko-
pogással válaszolhatunk! A
jelzéseink üteme legyen a
következ´́o: 2 ütés- 1 má-
sodperc szünet, 2 ütés- 3
mp szünet,2 ütés- 1 mp
szünet, 2 ütés- 15 mp szü-
net, a hosszú szünetben fi-

gyeljünk figyelmesen, ér-
kezik- e kintr´́ol válasz!
Visszatelepülni ottho-

nunkba, csakis kizárólag, a
hatóság engedélyével lehet-
séges!!

Nagyon bízom benne,
hogy nem kerül sor kataszt-
rofális helyzetre, de a termé-
szet kiszámíthatatlan és
nem árt, ha felkészülve vár-
juk érkezését!

Remélem cikkem segít-
séget ad mindenki számára.

Tisztelettel: 
Varsányi Péterné

a Tolmácsi Polgár´́orség
elnöke

Nyáron sem maradnak tétlenül a tolmácsi fiatalok
A nyár elején egy megem-
lékezést tartott az ifjúság.
A trianoni békeszerz´́odés
aláírásának fájó mivoltáról
emlékeztünk meg a nem-
zeti összetartozás napján. 

Az emlék´́orzés jegyeiben
két vers hangzott el, melyek
között egy tartalmas beszéd
formájában éltük át újra
veszteségeinket. Ezek után

a Tolmácsi Népdalkör egy
hazafias nóta eléneklésével
járult hozzá a m´́usorhoz. Ez-
úton is szeretnénk ezt meg-
köszönni nekik. A megemlé-
kezés elején együtt a részt-
vev´́okkel közösen elénekel-
tük a Himnuszt, majd a vé-
gén a Székelyhimnuszt,
ezek után teamécseseket
helyeztünk el a trianoni em-

lékm´́unél. A teamécsesek
mellett egy- egy verset is
kaptak a megemlékez´́ok az
otthoni átgondolásra. 

Június második szom-
batján az árvízvédelemben
segédkeztünk. Kora reggel a
faluház el´́ott találkoztunk la-
pátokkal felszerelve. Aztán
autókkal és a község kisbu-
szával utaztunk Vácra, ahol
szükség volt az önkéntes
munkaer´́ore. Egy 17 f´́ob´́ol ál-
ló csoport reggelt´́ol- estig
egymást váltva a t´́uz´́o napon
pakolta a homokzsákokat. 

A nyár még tartogat a fia-
taloknak programot. Egy éj-
szakai túra is megrendezés-
re kerül a közeljöv´́oben. Itt
Tolmács környékén fekv´́o er-
d´́ok, mez´́okön kell eligazod-
ni majd a sötétben, közben
játékos feladatok várják a je-
lentkez´́o csapatokat. 

Ne felejtsük el, hogy idén
sem maradunk Ifjúsági Nap
nélkül. Itt a szokásos sport-
programok, vetélked´́ok,
gyermek ügyességi verse-
nyek kerülnek megrende-
zésre. Az egész napos prog-
ramot este egy bulival fogjuk
lezárni. Részletes progra-
mok kés´́obb. 

Makkai Máté
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Nyugdíjas Klub hírei
Sikerült a húsvétot színe-
sebbé tenni az asszonya-
ink által készített húsvéttal
kapcsolatos kézimunkák-
kal. 

Szeteiné Mari, Molnárné
Erzsi, Klíberné Mari, Malo-
veczné Edit fehér és színes
horgolásai-nyulak, tojások,
kosarak, tyúkok - amit a Kö-
zösségi Házban kiállítottunk
nagy tetszést aratott.

A sonkás-tojásos uzson-
nás összejövetelünkön lel-
kesen magyarázták a horgo-
lás fortélyait.

A Magyarnóta Napja ren-
dezvényére érkeztünk 9 f´́o-
vel Nagyorosziba-Csallóközi
József Ny. Elnök meghívá-
sára. Kit´́un´́o nótaénekesek
szép m´́usort adtak. A végén
üdít´́ovel, süteménnyel kínál-
tak mindenkit.

Vácon a M´́uvel´́odési
Házban a “Madarász” cím´́u
operettet néztük meg 17 ta-
gunkkal.

Klubnapot rendezett a
Borsosberényi Nyugdíjas
Klub, amire a Horpács
Aranyalma Nyugdíjas Klubot
és a Tolmácsi Nyugdíjas Klu-
bot hívta meg. Berényiek a
pörkölt és krumpli mellett
itallal, és süteménnyel vár-
ták a vendégeket. Öt tagunk
vett részt a találkozón, szép
délutánunk volt.

Májusban a “Falurende-
zés” mozgalomban Polgár-
´́orök és az Ifjúság közrem´́u-
ködése mellett mi is részt
vettünk, parkot kapáltunk, vi-
rágot ültettünk.

A NYOSZ-tól kapott tá-
mogató jeggyel 16-an láthat-
tuk a RAM COLOSSEUM-

ban az OSZKÁR cím´́u vígjá-
tékot.

Örülünk ezeknek az aján-
dék jegyeknek!

Júniusi nyíló illatozó
hársfák alatt vidáman süt-
hettünk szalonnát. 48 tagunk
mellé még egy pár helybéli
gyerek is csatlakozott. A jó
hangulat közben megbe-
széltük Cegléd-termálfür-
dés-kirándulás lehet´́oségét.

A közmeghallgatáson fel-
szólalásában zavarták ha-
gyományainkkal foglalkozó
Zomborka Mártát, aki bár
Vácon lakik, de Tolmács
szülötte!

A váci Fehérek temploma
alatt feltárt temetkezési sír-
helyek feltárásában is részt
vett. ´́O volt a Tragor Ignác
Múzeum igazgatója amikor
47 tolmácsi klubtagunkat

2007-ben kedvesen és tisz-
telettel vezette végig a Me-
mento Mori kiállításon, me-
sélve a mumifikálódott tete-
mekr´́ol, és a feltárásról.

Szégyelltem magam,
hogy most így viselkedtek
vele egyes “tolmácsiak”!

Márti köszönjük hagyomá-
ny´́orz´́o munkádat, köszönjük,
hogy mai napig segítesz Tol-
mács régmúlt világába bete-
kinteni és eligazodni!

Ide kívánkozik ez az idé-
zet:
“ ´́Orizd lelkedben a múltat,
mert abból alakul a jöv´́od.
Vigyázd, ´́orizd a jelent,
mert abból lesz a múlt id´́od!
Jelenednek gyökeréb´́ol

szökken szárba jöv´́od, s
múltad."

Dávid Imréné
NY.K. vezet´́o
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Történések óvodánk életéb´́ol
Azokról az eredményekr´́ol,
a gyermekek által átélt él-
ményekr´́ol írunk, melyek a
tanév vége el´́otti 3 hóna-
pot foglalják magokba. 

Március 18-ától 10 napos
úszásoktatáson vettünk
részt, a bánki Wellness Ho-
tel uszodájában. A nagyob-
bak számára ismer´́os volt a
hely, mert már tavaly is ide
jártunk. A kisebbek a környe-
zettel és a vízzel ismerked-
tek. A nagyok már néhány
úszásnemet is gyakoroltak.
A legjobban azt élvezték,
amikor Gábor bácsi(az
úszásoktató) játszani en-
gedte ´́oket a csobogó, zuho-
gó, kavargó medencékben.

Az utazás is élményt
nyújtott, az Önkormányzat
autóbusza szállított bennün-
ket naponta. Köszönjük szé-
pen!

22-én bábel´́oadás kere-
tében tanulságos törté-
netekkel, a húsvéti ünnep-
körrel kapcsolatos énekek-
kel ismerkedtek óvodásaink.

26-án tartottuk szül´́oi ér-
tekezletünket, melyen a szü-
l´́ok igen aktívan vettek részt.
Véleményezték óvodánk
mindennapjait, és ötleteket
adtak a további id´́oszakra.

Az iskolába készül´́o gyer-
mekekkel elvégeztettük a
diagnosztikus fejl´́odésvizs-
gáló rendszer tesztjeit. Az
eredmény azt mutatja - ter-
mészetesen a mindennapok
alapján is- gyermekeink jól
teljesítenek majd az iskolá-
ban is.

Április 22-én Orsi és Io-
landa látott vendégül minket
a Közösségi Házban. Egy
csodálatos mesefilm meg-
nézése után teát és kekszet

kaptunk. Nagyon jól éreztük
magunkat.

25-én elérkezett a várva-
várt nap. Egy hatalmas autó-
busz érkezett óvodánk elé,
és indultunk Nógrádmarcal-
ba. Útközben felvettük a
bánk óvodásokat. Miután
megérkeztünk, kedves fo-
gadtatásban volt részünk.
Filmvetítés és játékos vetél-
ked´́o során a szelektív hulla-
dékgy´́ujtéssel ismerkedtünk
meg. Látogatásunk legizgal-
masabb része a hulladék fel-
dolgozásának módja volt. A
látogatásunk végén minden
gyermek ajándékot kapott.

Anyák Napi ünnepségün-
ket május 3-án tartottuk a
Közösségi Házban. Gyer-
mekeink dalokkal, versekkel
és saját készítés´́u ajándé-
kokkal kedveskedtek az
édesanyáknak, nagyma-

máknak, dédnagymamák-
nak.

Újra eljött óvodánkba Gá-
bor bácsi és Viki néni zenés-
verses m´́usorával. A közös
éneklést, és táncolást na-
gyon élvezték.

Az iskolába men´́o gyer-
mekeink az iskolai élet rejtel-
meivel ismerkedhettek ma-
tematika és olvasás órán. A
tanító néni és az iskolások
nagyon kedvesen fogadtak
bennünket.

A 2 napos beiratkozási
id´́o alatt 8 gyermek iratkozott
be óvodánkba.

22-én a n´́otincsi Sehol-
szigetre kirándultunk. Alapít-
ványunktól a park megtekin-
tésére, a kézm´́uves foglalko-
zásra, a vonatozásra, ezen
programokon való részvétel-
re 30 ezer Forint támogatást
kaptunk. A gyermekek na-
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Köszönjük Magdi óvó néni!
Köszönjük, hogy olyan sok
éven át alapozta meg éle-
tünket nevelésével, és sze-
retetével!

Köszönjük, hogy sokszor
ránk szólt, ha bolondságot,
vagy rosszat akartunk tenni!

Köszönjük, hogy meg-
nyugtatott minket, ha haza-
vágytunk, vagy épp lehor-
zsoltuk a térdünket!

Mindenki nevében, akik
magához jártak oviba sze-
retnénk megköszönni sok
éves munkáját, nevelését!

Bártan merjük mondani,
nem csak a faluban, hanem
máshol is, hogy nekünk volt
a legjobb óvó nénink: Magdi
óvó néni!

Hajnis Iolanda
Dinkó Orsolya

gyon élvezték e nap minden
percér. A Fekete család Kin-
der finomsággal lepett meg
mindenkit.

29-én gyermekeinket ün-
nepeltük. Az önkormányzat

ugráló várat hozatott erre a
napra. A Közösségi Ház dol-
gozói Makkai Mátéval közö-
sen különféle játékokat
(zsákban futás, kötélhúzás,
labdajátékok, társasjáték)

szerveztek és egy-egy jégk-
rémet ajándékoztak minden-
kinek.(A jégkrémet a farsan-
gi bálon befolyt összegb´́ol az
“Ifjúsági Klub” ajánlotta fel.)
A Szül´́oi Munkaközösség
mindenféle finomságot vá-
sárolt. Kuris Zoltán vállalko-
zó 14 ezer Forintot adomá-
nyozott, ennek egy részét
erre a napra, valamint lab-
dák vásárlására fordítottunk.

31-én pénteken minden

vendég és szül´́o szerint na-
gyon szép és színes m´́usor-
ral zártuk nevelési évünket.
A hagyományok szerint a
szül´́ok süteménnyel, gyü-
mölccsel és üdít´́ovel vendé-
gelték meg a gyermekeiket.

Ezután már az önfeledt
játéké a f´́oszerep.

Kívánunk mindenkinek kel-
lemes nyarat, és jó pihenést!

Magdi óvó néni
Zsanett óvó néni

Köszönet az évekért
A képvisel´́o-testület, a Pol-
gármesteri Hivatal, az intéz-
mények és civil szervezetek
és a magam nevében Há-
mori Imréné óvodapeda-
gógus nyugdíjba vonulása
alkalmából ezennel köszön-

jük meg azt az áldozatos
munkát, amit a település ér-
dekében hosszú évtizede-
ken keresztül tett. Boldog,
gondtalan nyugdíjas éveket,
és jó egészséget kívánunk!

Hajnis Ferenc polgármester

Ifjúsági tábor
Az IKSZT egy nyertes pályá-
zat keretében pénzt nyert
egy ifjúsági táborra is, ami-
nek id´́opontja 2013. augusz-
tus 12-16.  Helye:  Bodony.

A részvétel ingyenes! 16-
28 éves korig várjuk a jelent-
kez´́oket a Közösségi Ház-
ban. Minél el´́obb jelentkez-
zetek, mert csak 20 f´́o jöhet!
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 Iskolánk életéb´́ol
Március 27-én húsvétváró
programokkal töltöttük a na-
pot. A havazás  nem kedve-
zett a kinti tojáskeres´́o ver-
senynek, de  a gyerekek
még jobban élvezték a nem
mindennapi helyzetet. Az
osztályban tréfás, húsvéthoz
kapcsolódó feladatlapot ol-
dottak meg csoportokban.
Míg megszületett  az ered-
mény, a tornateremben
ügyességi, mozgásos fel-
adatokat végeztek. Játékos
nyuszis mondókát tanultunk,
melyhez a teremben fakanál
nyuszibábot készítettünk. 

2013. április 8-án, 9-én
megtörtént az els´́o osztályo-
sok beiratása. Örömmel vet-
tük, hogy mind a hat kis óvo-
dás a mi iskolánkban kezdi
meg tanulmányait.

A már hagyománnyá vált
úszótanfolyamunkat idén
áprilisban bonyolítottuk le
Bánkon a Tó Wellness Hotel
uszodájában. A gyerekek
többsége látványosan sokat
fejl´́odött, majdnem mindenki
megtanult úszni. 

Április 21-én megnyitotta
iskolánk kapuit. Az érdekl´́o-
d´́o szül´́ok betekintést nyer-
hettek gyermekük tanórai
munkájába. Úgy véljük
hasznosak ezek az alkal-
mak, hiszen a tanár-szül´́o
együttm´́uködését segítik.

Nagy igyekezettel ké-
szültünk a rétsági iskola Jó-
tékonysági báljára, hol ápri-
lis 26-án a Legyetek jók, ha
tudtok és az Ének az es´́oben
cím´́u zenékre táncoltak tanu-
lóink.

Április 30-án kötelez´́o
fogorvosi vizsgálaton jelen-
tünk meg. Összekötöttük a
kellemest a hasznossal, Ma-
darak és Fák napja alkalmá-
ból a vizsgálatról hazasétál-
tunk. A napot az iskola kör-
nyékének szépítésével, ren-
dezésével folytattuk.

Május 10-én iskolánkban
is megemlékeztünk az
Anyák napjáról . Versekkel,
tánccal, dalokkal köszöntöt-
ték tanulóink az édesanyá-

kat, nagymamákat.
Kiválasztott tanulóink

idén is részt vettek a Vidám
Parkban megrendezett
Gyermekétkeztetési Alapít-
vány VI. Paprikáskrumpli-f´́o-
z´́o versenyén, melyért kö-
szönet illeti Fekete Csaba
vállalkozót és a gyerekeket
kísér´́o feln´́otteket.

A gyermekek örömére
szolgált a május elejét´́ol
szállított iskolatej, amit na-
ponta kiosztottunk közöttük.

Május 16-án nyílt óráink-
ra látogattak leend´́o els´́ose-
ink, valamint ezen a napon
jött óralátogatásra iskolánk
igazgatója Borosné Gellai
Katalin.

A Gyermeknap idén extra
rendezvénnyé sikeredett.
Három alkalommal örülhet-
tek, vigadhattak gyermeke-
ink ezen az ünnepen. Akik
kedvet éreztek magukban,
ellátogathattak május 25-én,
szombat délután a rétsági is-
kola területére. Itt a Rétsági
Fiatalok Rétságért Egyesü-
let színes programokkal, m´́u-
sorokkal szórakoztatta ´́oket.
A móka és kacagás május
29-én folytatódott a tolmácsi
iskola udvarán. Itt hatalmas
ugrálóvárban tombolhattak
óvodások és iskolások
egyaránt. Lovagi öltözetbe
bújtak és csatáztak egymás-
sal. A jókedvüket fokozta az
Ifjúsági Klub tagjai által ki-
osztott jégkrém. A nap végén
Pálinkás Sándor vállalkozó-
tól jégkrémre beváltható ku-
ponokat kaptak ajándékba.
Köszönjük segítségüket, tá-
mogatásukat.

Június 6-án Budapestre
kirándultunk. Délel´́ott min-
denki kipróbálhatta a Város-
liget játszóterének különle-
ges eszközeit. Innen délre a
Planetáriumba mentünk,
ahol  A Nap családja cím´́u
el´́oadást tekintettük meg.
Majd a körfolyosó kiállításá-
ból gy´́ujtöttünk plusz infor-
mációt. Délutánunkat a Pál-
völgyi-barlangban folytattuk.
Itt nagyon részletes tájékoz-
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tatást kaptunk a barlang tör-
ténetér´́ol és a képz´́odmé-
nyek keletkezésér´́ol. Haza-
felé a McDonalds-ban min-
denki kapott egy sajtburgert
és egy h´́usít´́o fagylaltot. A
még energiában gazdagok
csúszdázhattak is.

Iskolánk Rétsággal közö-
sen tervezett gyereknapi

rendezvényét május 31. he-
lyett az es´́os id´́ore való tekin-
tettel június 7-én, pénteken
délel´́ott tartottuk meg. Ez volt
a harmadik alkalom a kikap-
csolódásra, feltölt´́odésre. Já-
tékos sportvetélked´́okkel szó-
rakoztattuk tanulóinkat.

Idén iskolánk egy tanuló-
ja, Sári Vivien két rajzával is

különdíjat nyert, ezzel öreg-
bítve iskolánk hírnevét. Az
egyiket Diósjen´́on, a másikat
Budapesten vehette át.
Büszkék vagyunk rá.

Június  21-én  tartottuk
tanévzáró ünnepségünket,
melyen a gyermekek még
egyszer színpadra léphet-
tek. A tanévet mindenki

eredményesen zárta. Tartal-
mas év áll mögöttünk, a ta-
nuláson kív´́ul különösen sok
rendezvény, program gaz-
dagította életünket.

Kellemes nyári pihe-
nést, id´́otöltést kvánunk
mindenkinek!

Iskola nevel´́otestülete

Irodalmi sorok
Tolmácsnak

Országútról csak egy völgy,
Falu szélén néhány tölgy.
Házak kicsik és nagyok
Árok szélén virágok.

Eresz alján fecskék szállnak
Ketten építik a házak
Estefelé megpihennek
Nagyon boldogok lehetnek.

Ha az ablakon belátna
Boldogságot hol találna?
Kicsi házban avagy nagyban
Hol élnek hát boldogabban.

Sem a nagyház sem a kicsi
Boldogságot nem tud adni
Ha nincs szívedben szeretet
Boldog soha nem lehetsz.

Falu közepén a templom.
Szól a harang hívó hangon
Fogd meg kezét kit szeretsz
Itt nagyon boldog lehetsz.

Kis falunknak mit kívánjak
Áldás, béke minden háznak.
Hol béke ott szeretet
Minden szívben ott lehet.

Csilik Erzsébet

Katasztrófavédelmi ´́ors Rétságon
Július 3-án ünnepélyes keretek
között Bakondi György altábor-
nagy avatta fel az új katasztró-
favédelmi ́órsöt Rétságon. A 24
órás ügyeletet ellátó egység
beindulásával Tolmács község

biztonsága is növekedett, hi-
szen szükség esetén sokkal
hamarabb érhet ide a segít-
ség. Ha baj van továbbra is a
105 vagy a 112-es telefon-
számot kell hívni.
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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´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck

nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´́os vezet´́o: Pál György

Sportegyesületi hírek

Büszkeséggel telve írhatom
e sorokat, mert csapatunk
megszerezte a Nógrád me-
gyei III. osztály nyugati cso-
portjának negyedik helyét.
Küzdelmes szezon volt,
voltak nagy sikerek és nagy
kudarcok is. 

Sokáig a dobogóra is
esélyesek voltunk, azonban
a végére a csapat elfáradt és
téves játékvezet´́oi ítéletek is
befolyásolták a teljesítmé-
nyünket. Csokorba szedtem
a csapat összes bajnoki
mérk´́ozését, beszéljenek
helyettem inkább az ered-
mények:

´́Oszi idény:
Vanyarc KSE - Tolmács SE 4-1
Tolmács SE - Keszegi SE 2-1
Nógrádkövesd SE - Tolmács SE 0-0
Tolmács SE - Legéndi SE 2-2
KSE Szátok - Tolmács SE 2-2
Szondy SE Hont - Tolmács SE 2-1
Tolmács SE - Erd´́okürt SE 6-0
´́Osagárd LK - Tolmács SE 2-3
Nógrád SE - Tolmács SE 1-4
Tolmács SE - KSE Becske 6-4

Tavaszi idény:
Tolmács SE - Vanyarc KSE 3-0

(játék nélkül)
Keszegi SE - Tolmács SE 0-3
Tolmács SE - Nógrádkövesd SE 3-0

(játék nélkül)
Legéndi SE - Tolmács SE 3-3
Tolmács SE - KSE Szátok 3-0
Szirák FC - Tolmács SE 4-2
Tolmács SE - Szondy SE Hont 5-0

Erd´́okürt SK - Tolmács SE 1-1
Tolmács SE - ´́Osagárd LK 2-5
Tolmács SE - Nógrád SE 3-0

(játék nélkül)
KSE Becske - Tolmács SE 3-2

Csapatunk házi gólkirálya
már-már hagyományszer´́u-
en Kuris Tibor lett 18 góllal,
ezúton is szeretnénk neki
gratulálni!

Megtartottuk a szezon
végi összejövetelünket egy
kis bográcsozással, jöv´́ore
még magasabb célt t´́uztünk
ki. Most sz´́uk két hónap pihe-
n´́ore vonulunk, de barátsá-
gos mérk´́ozések már a kö-
zeljöv´́oben várhatók. Err´́ol
részletesebben a Tolmács
SE Facebook oldalán tájé-
kozódhat.

Porubszki Roland
SE elnökség

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́osé-

gi munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155,  0630-960-7683

2013. július Tolmácsi Kisbíró

10


