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Újév köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

Naptárunk átfordult a 2018-
as évszámra. Reményekkel teli
új esztend´́o köszöntött ránk,
amihez ezennel is kívánok
minden Tolmácsinak, Olva-
sónak sikereket, boldog-
ságot mind családi körben
mind munkájában.

A bizakodásra a közös
ügyekben is megalapozott
reményeink vannak. S´́ot, et-
t´́ol több, hiszen több projekt-
ben sikerült el´́orelépni, ami-
ben a képvisel´́o-testület
munkálkodott az el´́oz´́o esz-
tend´́oben.

Hosszas tervez´́o munká-
val elkészült Tolmács arcula-
ti kézikönyve. Ebben szere-
pelnek lehet´́oségek és el´́oírá-
sok, amelyek falunk esztéti-
kus fejl´́odését garantálják.

A legközelebbi, és min-
den ittlakónak fontos tevé-
kenység lesz az iskola, óvo-
da felújítása. Erre pályáza-
ton nyertünk támogatást. A
támogatói szerz´́odést meg-
kötöttük. Jelenleg a kivitele-
z´́o kiválasztása van soron,
az ehhez szükséges közbe-
szerzési eljárást elindítottuk.

Mindenképpen úgy szeret-
nénk, ha az ´́oszi iskolakez-
désre már egy teljesen meg-
újult, korszer´́usített épületbe
léphetnének be gyermekeink.

Csak röviden: Az épület
kívül-belül megújul. Korsze-
r´́u nyílászárók (ajtók, abla-
kok) kerülnek beépítésre.
Teljes h´́oszigetelést kap a lé-
tesítmény, ezzel nem csak
kevesebb energiával lehet
f´́uteni, hanem a külseje is tel-
jesen új lesz. Korszer´́usíteni
fogjuk a f´́utési rendszert, de
az energiatakarékosság ér-
dekében napkollektorok is fel-
szerelésre kerülnek. Így aztán
a munkák befejezése után va-
lóban egy korszer´́u, szép ház-
ba járhatnak gyermekeink.

Természetesen más pá-
lyázati témákon is dolgo-
zunk településünk fejleszté-
se érdekében. Ezekr´́ol a
honlapunkon és a Kisbíró
következ´́o számaiban is be-
számolunk.

Mindezek megvalósítá-
sában továbbra is számítunk
együttm´́uködésükre.

Hajnis Ferenc
  polgármester
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Beszámoló a Nyugdíjas Klub életéb´́ol
Köszöntöm Tagjainkat és
Olvasóinkat!

Végre birtokba vehettük
a szépen elkészült Klubhá-
zunkat! Köszönetet mondok
azoknak a tagjainknak és
segít´́oinknek, akik dolgoztak
a ház széppé tételén: ifj.
Menczelesz Miklós, id.
Menczelesz Miklós, Simkó
Zoltán és fia Viktor, ifj. Dudás
Gergely, id. Dudás Gergely,
Mérten Zoltán, Hajnis Imre,
Drajkó Frenc, Vincze János,
Benyusz István, Lenharcl
Iván, Pacek Gerg´́o. 

Az asszonyaink: Menc-
zeleszné Margó, Majerné

Évi, Gyurkovicsné Ica, Fo-
dorné Júlia, Klíberné Mária,
Molnárné Erzsi, Csáthyné
Mária, Maloveczné Edit,
Hajnisné Júlia, Bornemisza
Erika, Dávidné Júlia. Klíber
Lacinak köszönjük a sok
eseményt örökít´́o fényké-
pek nagyítását, amivel a fa-
lakat díszítjük. Mindenkinek
köszönjük, aki bármivel is
hozzájárult ahhoz, hogy ot-
honossá tegyük a helyisé-
get!

Mindig többen és vidá-
mabban veszünk részt a szer-
dai klubdélutánon. (14:00 órá-
tól várjuk Tagjainkat!) 

Az idén másodszor vol-
tunk Cegléden a Termál Für-
d´́oben. Részt vettünk a Rét-
ságon rendezett Nyugat
Nógrád Nyugdíjas Találkozó
Gáláján, és szintén Rétsá-
gon a Magyar nóta esten.

A “Táplálkozó szeretet”
program keretében 72 üveg
(bef´́ott, lekvár, lecsó, paradi-
csom, savanyúság, méz) ado-
mány gy´́ult össze a nagycsalá-
dosok részére! Köszönjük! 

A szüretihez elkészített
bábuk már elég rossz álla-
potban vannak, így jöv´́ore új-
já kell varázsolni ´́oket. Saj-
nos a 8 bábúból már csak 5

maradt - egyszer´́uen elt´́un-
tek!? 

Az elmúlt évben második
alkalommal tartott el´́oadást a
b´́unmegel´́ozésr´́ol Pálinkás-
né Eingen Éva r. ´́ornagy. Na-
gyon tanulságos és meg-
szívlelend´́o amit mond! 

Lelkesen készültünk ka-
rácsonyi kiállításunkra, több
tagunk nagyon szép kézi-
munkával, mézeskalács há-
zikókkal, horgolt dolgokkal!
Köszönjük az Önkormány-
zatnak, hogy helyet adott ki-
állításunknak! 

Boldog új évet kívánunk
minden olvasónknak! 

Dávid Imréné
Ny. K. eln.

Képek a Klub életéb´́ol:

Beszámoló az óvoda életéb´́ol
Az év vége egy nagyon iz-
galmas id´́oszak a gyere-
kek számára, sok a feladat,
melyet sok különféle prog-
rammal teszünk izgalma-
sabbá, színesebbé gyer-
mekeink számára. 

Legutóbbi beszámolónk
után érkezett el 2017.10.07-
én a településünk hagyomá-
nyosan megszervezett Szü-
reti mulatsága, felvonulása
és az azt követ´́o Jótékony-
sági bál. A felvonulás el´́otti
péntek délután és kora este
idén is Ági óvóék adtak he-
lyet a “Tökös” délutánnak a
Csulik portán. A már har-
madszor megrendezett kö-
zösségi esemény lényege,

hogy a gyermekek és szül´́ok
által kifaragott tököcskéket
kiállítjuk a portán, majd a
gyönyör´́u természeti környe-
zetben közösen, szabadon
eltöltünk néhány órát. Tram-
bulin, diótörés, kukoricamor-
zsolás, íjászat, középkori
harcászati bemutató, birtok-
ba vehet´́o, megmászható
szénaboglya valamint finom-
falatok várják mindig az oda-
érkez´́oket. Sötétedéskor az
iskola lépcs´́ojéhez szállítjuk
a világító tököcskéket, hogy
a következ´́o napi felvonulás-
kor településünk díszéül
szolgáljanak. Köszönjük Ági
óvónak és az egész Szetei
családnak a helyszín, az

eszközök és a finom falatok
biztosítását!

A rákövetkez´́o napon
2017.október hetedikén,
szombaton került sor a Szü-
reti felvonulásra. Gyönyör´́u,
ver´́ofényes napsütés, népi
viseletbe beöltözött kicsik és
nagyok sokadalma, must,
bor, pogácsa és fergeteges
jókedv jellemezte az idei
szüreti felvonulást. A rétsági
fiatalok és lovasok is csatla-
koztak hozzánk. Az esti bál is
különösen jól sikerült: sokan
voltak és az óvodások, iskolá-
sok m´́usora után következ´́o
közkedvelt gyermek táncház
megalapozta az egész este
vidám hangulatát.

A bál bevétele 383.020.-
Ft lett összesen, ezt felez-
tük meg óvodának és isko-
lának. Laminálót, mágne-
ses táblát és egy olajradiá-
tort vásároltunk eddig a be-
vételb´́ol. Az Alapítvány tá-
mogatásával fizettük az
óvodás gyermekek úszó
óráinak a felét. Mindenki-
nek köszönjük a támoga-
tást és segítséget!

Az ´́oszi napok nyugalom-
ban, lényeges betegségek
nélkül teltek az óvodában,
szép számmal, folyamato-
san jártak a gyermekek. Az
iskolásokkal közösen most
is összegy´́ujtöttük az udvari
fákról a gesztenyéket, és le
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Az iskolai élet mindennapjaiból
Az iskolai teend´́ok és fel-
adatok, a tanulás mellett
sok izgalmas és érdekes
eseménnyel igyekszünk a
gyerekek számára élveze-
tessé tenni a szürke hét-
köznapokat, hogy tudás-
vágyuk egyre nagyobb le-
gyen, mindenre nyitottak
legyenek. Íme, néhány pil-
lanatkép:

Iskolánk falai között moz-
galmasan telt az els´́o negye-
dév. A sok tanulás mellett
számos alkalom nyílt diákja-
ink nevelésére, személyiség
formálására. Elengedhetet-
lennek tartjuk, hogy gyerme-
keink megismerjék nemze-
tünk múltját, hazánk törté-
nelmi eseményeit, ezért is-
kolai keretben emlékeztünk
meg az aradi vértanúkról, és
az október 23-ai esemé-
nyekr´́ol, melyekre a harma-
dikos és negyedikes tanu-
lókkal készültünk. Az els´́o és
másodikos tanulók érdekl´́o-
déssel fogadták ünnepi m´́u-

sorainkat, melyekre Rita né-
ni készítette fel a tanulókat.
Október 27-én pályaorientá-
ciós napon vettünk részt a
Rétsági Általános Iskolában.
Teljes létszámmal, négy
csoportra osztva, egy-egy
pedagógus felügyeletével
lehettünk részesei a progra-
moknak. A délel´́otti órákban
az els´́o és másodikos tanu-
lók t´́uzoltós és ment´́os, a
harmadik és negyedikes ta-
nulók erdész, b´́ordíszm´́uves
és els´́osegély el´́oadáson
vettek részt. Számos hasz-
nos információval gazda-
godtak tanulóink, a t´́uz oltá-
sával, t´́uzoltók felhívásával,
t´́uz kitörése esetén szüksé-
ges tennivalókkal kapcsola-
tosan. Betekintést nyertek
egy ment´́oautóba és egy kis
ízelít´́ot kaptak a ment´́ok élet-
ment´́o munkájáról. A na-
gyobbak az els´́osegély el´́oa-
dáson megtudták hogyan
tudnak segíteni társaiknak,
ha félrenyel valaki, valamint

megismerkedtek az újra-
élesztéssel, amit babán ki is
próbálhattak. A harmadiko-
sokkal egy erdész el´́oadását
hallgattuk meg, aki színes
képekkel mutatta be széles-
kör´́u tevékenységét, melyet
a tanulók nagy érdekl´́odés-
sel fogadtak. Ezzel párhuza-
mosan a negyedikesek egy
b´́ordíszm´́uves munkájával
ismerkedtek, aki számos
késztermékkel keltette fel fi-
gyelmüket. A délutáni órák-
ban kicsit dolgozhattak is ta-
nulóink, ugyanis egy almás-
kertben folytatódott progra-
munk, ahol nagyon ügyesen
szedték a szebbnél szebb
mosolygós almákat, melye-
ket haza is hozhattunk mun-
kánk jutalmául. November-
ben szépkiejtési versenyre
készültünk a gyerekekkel. A
házi fordulót megtartottuk is-
kolánkban, ahol egy válasz-
tott szöveget és egy ismeret-
len szöveget olvastak fel ta-
nulóink. Minden résztvev´́o

emléklapot kapott, és a kivá-
lasztottunk öt tanulót, akik
képviselni fogják iskolánkat
a Rétságon: Dudás Levente
2.o.; Bálint Dorina 3.o.; Fo-
garasi Fanni 4.o.; Majer
Blanka 4.o. és Szádoczki
Boglárka 4.o. Sajnos az id´́o-
járás viszontagsága miatt a
Rétsági Általános Iskolában
meghirdetett versenyt elha-
lasztották. Kezdetét vette az
a három alkalmas színházi
látogatás sorozat melyre eb-
ben a tanévben is lehet´́oség
nyílik a váci M´́uvel´́odési Ház-
ban. A szervezési feladato-
kat Tóth Anna tanító néni vál-
lalta fel. A busz fér´́ohelye le-
het´́ové tette, hogy hat nagy-
csoportos óvodás is csatla-
kozhatott. Az els´́o A császár
új ruhája cím´́u el´́oadás volt,
amely vidámságával, szín-
vonalas díszletével és a szí-
nészek el´́oadásával leny´́u-
gözte a gyerekeket. Lehet´́o-
ségünk volt festménykiállí-
tást és mézeskalács kiállí-

is adtuk. Ennek bevétele:
6000 forint lett.

Az ´́oszi id´́oszakban sokat
tartózkodtunk a Közösségi
ház el´́otti parkban, a csoport
különösen szeretett ott ját-
szani és szaladgálni.

A gyerekek nagy örömé-
re egy héttel a Mikulás el´́ott
leesett az els´́o hó. Vidáman
játszottunk velük friss hó-
ban, majd egy héttel kés´́obb
izgalmakkal telve vártuk a

Mikulás érkezését. Szeren-
csére virgácsot itt senki nem
kapott, viszont minden kis-
gyermekhez intézett a Miku-
lás pár szót, mindenkir´́ol
mindent tudott.... ?

Két kézm´́uves délutá-
nunk volt a karácsonyi vá-
sárhoz. Sok szép portéka
készült, bár ebben az évben
a Szül´́ok inkább otthon tevé-
kenykedtek, készítették az
eladni valókat. Az Adventi

vásár hagyományoknak
megfelel´́oen zajlott idén is,
nagyon sokan gy´́ultünk
össze, a vásár is sikeres
volt! Forraltbor és zsíroske-
nyér mellé remek hangulat
társult, mint mindig! 

A karácsonyra hangoló-
dás folytatódott tovább, a
gyerekek karácsonyi m´́uso-
rával, melyet az iskolásokkal
együtt tartottunk az intézmé-
nyek tornatermében. Remek

hangulatú m´́usorokat láthat-
tunk, a gyerekek, mind az is-
kolások, mind az óvodások
nagyon ügyesek voltak! Az
ünnepség végével kezdetét
is vette az ´́oszi szünet, min-
denki jól kipehenhette az
´́oszi, téli id´́oszakot, és meg-
újult er´́ovel látunk neki a
2018-as év új feladataihoz,
terveihez! Végezetül:

Boldog Új Évet Kívánunk,
szeretettel:          Óvó nénik
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tást is megtekintenünk a M´́u-
vel´́odési Központ galériájá-
ban. November 22-én isko-
lánkban fogadó órákat tartot-
tunk, ahol a szül´́okkel sze-
mélyesen beszélhettük meg
problémáinkat, adhattunk jó
tanácsokat az eredménye-
sebb együttm´́uködés érde-
kében. Kisdiákjaink novem-
ber végén vihették haza els´́o
negyedéves értékelésünket.
Mindenki nagyon jó ered-
ményt ért el. A december ter-
mészetesen a Télapóvárás
b´́uvöletében kezd´́odött. A

gyerekek hatalmas izgalom-
mal készültek, levelet írtak
vagy rajzoltak a Mikulásnak,
közölték benne kívánságai-
kat, titkos vágyaikat. A gyer-
mekek örömére már hó is
esett, építettek is sok-sok
hóembert, s´́ot hóból várat is.
December 6-án egész nap
az ablakot lesték a gyere-
kek. Várakozásuk nem ma-
radt eredménytelen, megér-
kezett hozzánk is a Mikulás.
A gyerekek dalokkal, versek-
kel köszöntötték és saját ké-
szítés´́u kis ajándékokkal

kedveskedtek a nagy szakál-
lú Télapónak, aki mindenkit fi-
nomságokkal megtömött cso-
maggal ajándékozott meg,
még a tanító néniket is. Nap-
jainkat az adventi készül´́odés
tette színesebbé. Kézm´́uves
foglalkozás keretében egy ko-
sárfonó segítségével készíte-
nek kedves kis ajándékokat
diákjaink, melyet Anikó néni
szervezett meg. Advent har-
madik vasárnapjára nagy
igyekezettel készültek diákja-
ink és szüleik is! A karácsonyi
vásárra szebbnél-szebb el-

adásra váró díszeket kap-
tunk, melyeket ezúton is kö-
szönünk a kedves készít´́ok-
nek. Az év utolsó programja
december 22-én a kará-
csonyváró napunk volt, me-
lyet közösen tartottunk az
óvodásokkal. A gyerekek ün-
nepi m´́usorral készültek Ani-
kó néni irányításával. 

Minden kedves olvasó-
nak kívánunk egészségben,
sikerekben gazdag boldog
újesztend´́ot!

A tanító nénik nevében
Biszku Rita 3-4. o. tanító

Közösségi Ház hírei
Visszatekintve az elmúlt
2017-es évre, büszkén
mondhatjuk, hogy ez az év
is remekül telt! Több száz
látogatót, sok izgalmas
programot tudhatunk ma-
gunk mögött! 

A 2017-es évet lezártuk,
és újult er´́ovel, rengeteg új
ötlettel, kit´́uzött célokkal vá-
gunk neki a 2018-as évnek!
Terveink között els´́odleges

célunk az, hogy még több lá-
togatót vonzzunk be Közös-
ségi Házunkba! 

A programok folyamato-
san megújulnak, egyre na-
gyobb kínálattal készülünk
Önöknek! 

Amire büszkék vagyunk,
az az, hogy programkínála-
tunk  Szécsényt´́ol  a  Duna-
kanyarig ide vonzza a láto-
gatókat! Érdemes hát elláto-

gatni! Annyira rossz nem le-
het... 

Heti állandó programja-
ink listája b´́ovül a szerda dé-
lel´́ottönként megrendezett
Baba-Mama Jógával, és a
február 12-én, hétf´́on, újra
induló Baba-Mama Klubbal,
melyen els´́o alkalommal Ze-
nebölcsivel készülünk! 

Február közepét´́ol pedig
újra indul a keddi ZUMBA! 

További heti programjaink:
Hétf´́o:  9:00(febr. 12-t´́ol) Ba-

ba-Mama Klub
Kedd:  16:00-tól balett gye-

rekeknek  17:00 (febr. kö-
zepét´́ol) Zumba

Szerda:  10:00 Baba-Mama
Jóga  16:15 Sulijóga
17:30 Hatha jóga

Csütörtök:  17:00 Kórus-
próba 17:30 Pilates

Péntek: 16:00 Gyerek angol
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Havonta egyszer Hang-
fürd´́ot szervezünk, hogy le-
het´́oség legyen egy olyan
fajta ellazulásra, feltölt´́o-
désre, mely nem csak a
testet, sejtjeinket, hanem a
lelkünket is megmasszí-
rozza! Bátran jöjjenek és
próbálják ki! Megéri! Kelle-
mes egy órát töltünk el
együtt, csöndben, a külön-
leges hangszereket hall-
gatva, figyelve. 
Elmúlt év végi beszámo-

lónk
Az elmúlt év utolsó és

az év egyik legnagyobb
eseménye az Adventi kon-
cert és a hozzá kapcsolódó
vásár volt. Ahogy az már
egy szép hagyománnyá
vált, a délutánt egy közös
karácsonyfa feldíszítésé-
vel kezdtük. A feldíszített fa
körül, az ünnepre hango-
lódva szép karácsonyi da-

lokat énekeltünk a tanító
nénikkel, gyerekekkel,
szül´́okkel. A dalokat a gye-
rekek kedve szerint éne-
keltük, kinek-kinek ked-
vence szerint. A közös
éneklés után kezd´́odött az
Adventi koncert a temp-
lomban, a Vétó-duó va-
rázslatos el´́oadásában!
Igazán meghitt hangulatot
varázsoltak ebben a napja-
inkban rohanóssá vált ka-
rácsonyban, segítve egy
kicsit a lelassulást, és az
örömteli várakozást, mely-
nek lényege az, hogy
együtt legyünk! 

Koncert után Nyugdíjas
Klubunk kiállítását lehetett
megtekinteni az Önkor-
mányzat tanácstermében,
amely szintén hagyo-
mánnyá n´́otte ki magát.
Mézeskalács házikókat,
kézimunkákat mutatott be

a klub dolgos kez´́u asz-
szonyserege.

A kiállítással párhuza-
mosan megnyílt Kará-
csonyi Vásárunk is, mely-
nek bevételei az óvodát és
iskolát támogatják. Renge-
teg, szebbnél szebb holmit
lehetett megvásárolni. Kö-
szönjük a sok támogatást
szül´́oknek, pedagógusok-
nak, és mindenkinek, aki
vásárolt, és így támogatta
intézményeinket! 

A vásár elmaradhatat-
lan kelléke már a finom for-
ralt bor, a tea és a zsíros-,
mézes kenyér is! 

Köszönjük a segít´́o ke-
zek munkáját a Nyugdíjas
Klubnak, és a Dudás csa-
ládnak! Köszönjük a ren-
dezvény támogatását Tol-
mács Község Önkormány-
zatának és a Tolmácsért
Alapítványnak!
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Közelg´́o nagyobb eseményeink
Január 27-én, szombaton
14:00 órai kezdettel: SZE-
VASZ, TAVASZ - tél´́uz´́o far-
sangoló felvonás

Tél´́uz´́o felvonulásunkra
szeretettel várunk minden-
kit, aki szereti a:

vidámságot, mókát, ka-
cagást, jó hangulatot, van
kedve csatlakozni hozzánk,
hogy együtt ünnepeljük a
farsangot, a tél múltát, ta-
vasz közeledtét, maskarát
öltve, hangoskodva! 

14:00 órakor gyülekez´́o a
Közösségi Ház el´́ott! Onnan
indulunk farsangoló felvonu-
lásunkra! A felvonulásra
örömmel veszünk minden
vicces maskarát, korommal
kikent arcokat, maszkokat,
hangkelt´́o, nyugalom meg-
zavarására alkalmas eszkö-
zöket, hogy minél hangosab-
ban, vidámabban ´́uzzük a te-
let! Kerepl´́ok, rossz fazekak,
dobok, csörg´́ok egyebek
szóljanak minél hangosab-
ban! 

A menet végén  elégetjük
kiszebábunkat, mert az is
lesz! A kiszebáb égetés után
Táncházat tartunk, melyre
szeretettel várunk minden
táncolni szeret´́ot! Vidám
hangulat garantált! Kérdé-
sekre örömmel válaszolunk,
részvételre való jelentkezé-
seket boldogan fogadjuk! :)

FIGYELEM! A menet
közben versekkel, énekek-
kel szólongatjuk a lakosokat,
kinek kedve szerint lehet
csatlakozni a menethez,
vagy ha módjukban áll, az
ilyenkor szokásos kolbász,
szalonna adományokat is át-
adhatják nekünk, hogy ne
üres kézzel távozzon a me-
net! Ide tartozó versike:

“Itthon van-e a gazda
Van-e jó farsangja?
Menjen fel a padra
hozzon le szalonnát 
szúrja a nyársamra! ’’

Farsangi programunk létre-
jöttéhez köszönjük a támo-
gatást és a segítséget Tol-
mács Község Önkormány-
zatának, Tolmácsért Alapít-
ványnak, Ági óvónak és a
Szetei Családnak és a Folk-
hagyma Stúdiónak! 

Február 2. péntek 
II. ZEN est

Második alkalommal
csatlakoztunk a Kultúrházak
éjjel-nappal programhoz,
mely országosan több hely-
színen zajlik, ugyanazon
id´́oben. Idén is, csak úgy,
mint az elmúlt évben, a testi-
lelki felüdülés lesz a témánk!

17:00 órától Hatha jóga

18:00 órától Hangfürd´́o ti-
beti hangtálakkal

Mindenkit várunk nagyon
sok szeretettel! A program
ingyenes! 

A virágok meg a méhek -
el´́oadás a kamaszkorról,
feln´́otteknek

Egy olyan el´́oadásra sze-
retnék meghívni kisgyerme-
kes és nagygyermekes szü-
l´́oket, nagyszül´́oket, akár
csak gyermektervezés el´́ott
állókat, vagy pedagóguso-
kat, amelyen csupa tabu té-
máról lesz szó, tabuk nélkül!
Minden téma el´́okerül, ami
csak egy kamaszt érinthet! 

Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy gyermekeink a
megfelel´́o módon, mumu-
sok, szégyenérzet nélkül él-

jék meg kamaszságuk min-
den kínját, örömét! Segítsé-
get adunk, hogy a kínos kér-
désekre ne kínos választ
kapjanak, és, hogy mi is fel-
készültek legyünk kérdése-
ikre! Arra is, hogy elérjük,
hogy egyáltalán merjenek
kérdezni, ne a neten oko-
sodjanak ezekben a témák-
ban! Ha érdekel, kérlek, je-
lentkezz! Várunk!  :) 

Kérdésekre örömmel vá-
laszolunk! El´́oadónk Rotten-
bacher Mónika lesz!

Fusd körbe! - 
Közös tavaszi futás, 
Tolmács körül

Nagy közös tavaszi futást
szeretnék veletek, akik fut-
tok, vagy futni szeretnétek!
Semmi véresen komolyra
nem kell gondolni, nem ver-
seny, tényleg csak egy tava-
szi örömfutás lenne! Terveim
szerint igazi edz´́ovel, aki
egyrészt megmutatja példá-
ul a helyes bemelegítést.
Kérlek, jelentkezz, ha van
kedved együtt futni!
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Soha ne égess hulladékot!
Félelmetesen hosszú a be-
tegségek sora, amit a hul-
ladékok égéstermékei
idéznek el´́o. Belégzés ese-
tén a légzésfunkciót gyen-
gítik, a tüd´́ob´́ol közvetle-
nül a véráramba kerülve
okoznak krónikus megbe-
tegedést. Amit nem léle-
geztünk be, az lecsapódik
a növényzetre, a term´́ota-
lajra, és étkezés során ke-
rül az állati, emberi szerve-
zetbe. 

A mérgeket a mi kémé-
nyünkb´́ol messze viheti a
szél. A kertünkben lecsapó-
dó, az ajtón-ablakon, rése-
ken át a lakásba kúszó égés-
termékek nemcsak a saját
kéményünkb´́ol származnak,
hanem a szomszéd házból,
a szomszéd utcából, a
szomszéd faluból is. Ezért
tiltja jogszabály a hulladé-
kok, köztük a m´́uanyaggal
ragasztott pozdorja, festé-
kes fa égetését is. A jogsza-
bály megszeg´́oi 500 ezer fo-
rintig terjed´́o bírságra szá-
míthatnak, vagy a Btk.
281/A. § alapján 5 évig terje-
d´́o szabadságvesztésre.

Kertes házak között sé-
tálva sokszor érezzük az
ég´́o m´́uanyagok jellegzetes,
kellemetlenül édeskés-fa-
nyar szagát... ezeket léle-
gezzük be... a tüd´́obe... a vé-
ráramba... irritálja a b´́orün-
ket... az idegeinket... nem
értjük, miért kiabálunk a gye-
rekkel... veszünk össze a
párunkkal... miért ülünk
megint az orvosi rendel´́oben
vagy jön értünk a ment´́o...

MIÉRT VESZÉLYES?
A m´́uanyagok égéster-

mékeinek szervezetbe kerü-
lése ellen a természetes vé-
dekez´́o rendszerünk felké-
születlen. A természetben
nem keletkezik m´́uanyag! A
belélegzett égéstermék egy
életre megbetegíthet, de
akár az élet továbbadásá-
ban is megakadályozhat
bennünket vagy gyerekein-
ket.

 A m´́uanyagokba egész-
ségre káros adalékokat ke-
vernek: lágyítószereket, an-
tioxidánsokat, t´́uzálló anya-
gokat, fényvéd´́oket, stabili-
zátorokat, hálósítókat, síko-
sítókat, ütésállóságot javító
anyagokat, égésgátlókat.

A hulladékok égetésekor
sokféle mérgez´́o anyag sza-
badul fel. Ezek nagy kon-
centrációban azonnali halált
is okozhatnak, kisebb kon-
centrációban megbetegíte-
nek, magzatban-gyerekben
fejl´́odési rendellenességet
okoznak. A PVC égéstermé-
kei közé tartozik például a
foszgén vagy a dioxinok. A
vinil-klorid rákos daganato-
kat okoz. A foszgén az els´́o
világháborúban harci gáz-
ként bevetve katonák ezrei-
nek halálát okozta. A dioxi-
nok egészségromboló hatá-
sa kiemelked´́oen sokrét´́u:
n´́oknél medd´́oséget, férfiak-
nál impotenciát okoz, torz-
szülött magzatokat. Károsít-
ja az immunrendszert és a
hormonháztartást. A zsírszö-
vetben elraktározódva fel-
ezési ideje 7-11 év.

A PVC-n kívül nagyon
sokféle egyéb m´́uanyagot
használunk, mindenféle
adalékanyagokkal. Az égés-
termékek ártalmai is ennek

megfelel´́oen sokrét´́uek és
súlyosak. Csak néhány pél-
da: b´́orirritáció, a légz´́oszer-
vek irritációja, rák, idegrend-
szeri zavarok és következ-
ményei, az immunrendszer
zavarai, mandulák krónikus
duzzanata, a hormonháztar-
tás zavarai, medd´́oség, im-
potencia, fejl´́odési rendel-
lenességek, magzati káro-
sodás, veleszületett szív-
problémák, halva születés,
fejfájás, vérsejtek károsodá-
sa, máj- és vese károsodás,
légzési elégtelenség, aszt-
ma, tüd´́ogyulladás, tüd´́ovi-
zeny´́o, halál...

MIT TEGYÜNK, HA VALAKI
A KÖRNYEZETÜNKBEN
M ´́UANYAGOT ÉGET?

Adjuk oda neki ezt az
írást, hiszen sokan nincse-
nek tisztában a m´́uanyagé-
getés ártalmaival.

A t´́uzoltóság (105) vagy
rend´́orség (107) segítségét
kérhetjük.

Forduljunk a járási hiva-
talhoz vagy a környezetvé-
delmi felügyel´́oséghez pos-
tai levélben. A közérdek´́u be-
jelentés illetékmentes. Ide
vonatkozó jogszabályok:
2004. évi XIX. törvény 141-
143. §-a, az 1995. évi LIII.
törvény 97. § (2) bekezdése,
és a 306/2010. kormányren-
delet. Ne szenvedjen a füst-
t´́ol! Ne betegedjen meg s ne
hagyja, hogy mások megbe-
tegedjenek a felel´́otlen hulla-
dékéget´́okt´́ol!

MIT TEHETÜNK MÉG?
Kerüljük a m´́uanyagok

vásárlását, amennyire csak
lehetséges. Amit nem tud el-

adni, azt a kereskedelem el-
´́obb-utóbb nem rendeli meg,
a gyártás el´́obb-utóbb visz-
szaszorul.

Ha már nem tudtuk elke-
rülni, hogy pénzt adjunk ki
érte, használat után gy´́ujtsük
szelektíven a m´́uanyag hul-
ladékot.

Amikor csak lehet, min-
dig természetes anyagot vá-
lasszunk m´́uanyag helyett,
élelmiszerben, ruhában, lak-
berendezésnél, csomago-
lásnál is.

M´́uanyag palackban for-
galmazott, mesterséges
anyagokkal színezett, ízesí-
tett, tartósított folyadékok
helyett fogyasszunk inkább
friss csapvizet vagy saját ké-
szítés´́u üdít´́oitalt igazi gyü-
mölccsel, mézzel, citrom-
mal, valódi f´́uszerrel, zöld
mentalevelekkel.

B´́ovebb felvilágosításért
forduljon a Leveg´́o Munka-
csoporthoz. Segítünk.

Leveg´́o Munkacsoport
1081 Budapest, Üll´́oi u.

18. I/9. Postacím: 1465 Bu-
dapest, Pf. 1676

https://www.levego.hu/
tanacsado_iroda/tanacskeres
Tel: 411-0509, 411-0510

forrás: 
Leveg´́o Munkacsoport

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós címkék, 
kartondobozok, matricák  készítését. 

Egy- és többszínnyomás, 
stancolás, ritzelés.

Gyors, pontos, megbízható, 
min´́oségi munkavégzés, 

korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

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

´́Orizzük meg az utókornak
Kedves Olvasó! 

Amikor a családi fotoal-
bum lapozgatása közben
olyan régi fénykép akad a ke-
zébe, amely Tolmács múlt-
jához is kapcsolódik, kérjük,
hogy az utókornak meg´́orzés
céljából hozza be a Közös-

ségi Házba. A képet digitali-
záljuk és visszaadjuk. Így
gazdagíthatjuk közös értéke-
ink tárát. Azokból az emlé-
kekb´́ol, amelyek falunkra jel-
lemz´́oek, és a szerepl´́ok hoz-
zájárulnak újságunk cím-ol-
dalára is válogatunk. 
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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

Sport hírek
Tisztelt lakosság és sport-
barátok ezúton szeretnék
elnézést  kérni,  hogy  az
el´́oz´́o két számban nem je-
lent meg sport cikk az új-
ságban,de sajnos elég el-
foglaltak vagyunk. 

A nyári szünet sorok ren-
dezésével, pihenéssel, az új
szezonra készüléssel telt.
Voltak akik abbahagyták a
futballt, és voltak akik eliga-
zoltak. Eligazolt Hargitai
Konrád Szolnokra, Dittrich
Zoltán Keszegre. Érkez´́ok:
Gláz Gábor és Hekli György
Szendehelyr´́ol és Garai Má-
té és Havay Bálint Zoltán
Rétságról érkeztek. A továb-
biakról Havay Zoltán edz´́o úr
beszámolója:

"Rosszul kezdtük a fél-
évet, ez meglátszódott az
eredményeinken is. Kaptunk
hideget, meleget, veszeked-
tünk egymással. Szerencsé-
re a hibáink nagy részét ki-

küszöböltük és megmutat-
tuk, hogy mire vagyunk ké-
pesek. Így javítani tudtuk
statisztikánkat és egy elfo-
gadható helyezést értünk el
a teljesítményeinkhez ké-
pest ebben a fél évben. 

Voltak sérültjeink, melyek
pont a legrosszabbkor jöttek,
ez sem tett jót a csapatnak,
de szerencsére a szezon
második részének már
100%-ban vághatunk majd
neki. Remélhet´́oleg majd, a
tabella els´́o három helyének
egyikét el tudjuk foglalni.
Vannak új igazolásaink, a
beilleszkedésük szerintem
jól ment, játék lehet´́oséghez
is jutottak, bizonyítottak is
több-kevesebb sikerrel, de
természetesen, nem lehetett
elvárni, hogy minden mecs-
csen a legjobbak között le-
gyenek. 

Reméljük a folytatásban
majd jobb formájukkal hozzá

tudnak járulni a csapat jó tel-
jesítményéhez, de ez vonat-
kozik  a csapat minden tag-
jára. Mindezt összesítve,
gyengén induló bajnokság
volt, amelyet sikerült a lehe-
t´́oségekhez méltóan helyre-
hozni. Hajrá Tolmács!“ 

Az ´́osz folyamán feltúrt
futballpálya miatt október
26-án válság értekezlet volt.
Ez ügyben amelyen a Tol-
mács SE vezet´́osége és Tol-
mács község polgármestere
és jó néhány segít´́o és támo-
gató jelen volt a futballpálya
birtokvédelmét határoztuk
meg és a  fizikai védelmet is.
Amely a korlátra rács felhe-
lyezését jelentené, mely re-
mélhet´́oleg kora tavasszal
megvalósul akár pályázati
segítséggel. 

Természetesen a téli át-
igazolási id´́oszakban is ter-
vezünk igazolni. Most de-
cember 30-ára  szerveztünk

egy "Szilveszteri terem tor-
nát" 12 csapattal, bár ösz-
szességében  jól sikerült
sajnos így is volt pár hiba.
Sajnos nekem is, amit sajná-
lok és az adott emberekkel
akik ebben érintetek voltak
azokkal elbeszélgetek. És
ha lesz más helyszínen te-
remkupa arra is tervezzük,
hogy elmegyünk és képvi-
seljük Tolmács SE színeit. A
tél folyamán is tartunk edzé-
seket a teremben. 

A futballpálya rendbe té-
tele el´́ore láthatólag kora ta-
vasszal lehetséges csak, és
ekkor tudjuk csak, hogy
mennyi hazai meccset lehet
majd esetleg lejátszani itt-
hon. Ezúton is szeretnénk
boldog új évet kívánni min-
denkinek a Tolmács SE ne-
vében. 

Tisztelettel: 
Havay Zoltán edz´́o úr és

Hajnis Károly elnök úr.

Felhívás

Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítványunk
egész évben támogatja kul-
turális rendezvényeinket,
gyermekeinket, sportolóin-
kat. Tegyünk mi is munkáju-
kért! 

Alapítványunk munkáját
Ön is tudja segíteni! Ha kicsi
összeggel is, de hozzá tud
járulni, hogy támogassa raj-

tuk keresztül akár program-
jainkat, akár gyermekeinket,
sportolóinkat, ezt csekk befi-
zetésével vagy akár utalás-
sal is megteheti! 

Csekket a Közösségi
Házban és az Önkormány-
zatnál is kérhet! Utalni a
11741031-20024279 számú
számlaszámra tud! Köszön-
jük! 
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