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Ünnepváró gondolatok
Tisztelt Tolmácsiak!

Úgy vélem, boldog büsz-
keséggel nyugodtan állítha-
tom, hogy az utóbbi id´́oszak-
ban jó dolog tolmácsinak
lenni. Annyi minden történik
alakul az ittlakók által kedvelt
településen, hogy az való-
ban szívmelenget´́o.

Els´́oként nem is annyira a
tárgyi környezetre gondolok,
hanem a közösség erejére. A
m´́uköd´́o klubok, csoportok
mellett igen szép példája a
közösség érdekében történ´́o
összefogásnak a Jótékony-
sági zsibvásár, és az idei “fa-
lutakarítás” is. Köszönet min-
denkinek, aki bármilyen for-
mában részt vett benne.

Talán nem is kell külön
kiemelni azokat a fejleszté-
seket, amelyek ebben az
esztend´́oben valósulnak meg.
A tervek nem most indultak,
de napjainkra ért a megvaló-
sítás várva várt szakaszába.
Az “örök álom” a kastély fel-
újítása mellett az óvoda, is-
kola épületének korszer´́usí-
tésére is gondolhatunk, no
meg a Borház elkészültére.

Nem mellesleg végre elt´́un-
tek a kátyúk a községbe ve-
zet´́o útról. Meg kell említeni
azokat az ingatlantulajdo-
nosokat is, akik saját házaik
szépítésével, felújításával,
el´́okertek gondozásával is
falunk összképét javítják.

Lesz tehát mit ünnepelni.
Mert hogy ünnepre készü-
lünk. Több mint egy évtizede
templomunk búcsújával
egyid´́oben tarjuk Tolmács
nagy napját, a Falunapot.
Ebben az évben is kétnapos
eseménysorozat várja a
helybelieket, a hazalátogató-
kat és a vendégeket. Szere-
tettel és valóban b´́oséges
programmal hívunk minden-
kit. Ünnepeljünk együtt au-
gusztus 11-12-én az egyházi
búcsú lelki emelkedettsége
mellett ugyanolyan jól szóra-
kozva, mint az elmúlt évti-
zedben minden alkalommal.

Minderr´́ol b´́ovebb infor-
mációt, részletes programot
találnak a mostani Kisbíró
bels´́o oldalain. 

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati hírek - információk

Tisztelt Olvasó!
 Szeretném Önöket rövi-

den informálni a tolmácsi
fejlesztésekr´́ol. Nagyon
szép ütemben haladnak a
már elnyert pályázataink ki-
vitelezései, felújításai.

 Az iskola-óvoda felújítá-
sára elnyert közel hetvenhat
millió bruttó forintból hatvany-
nyolc millió bruttó forintot tu-
dunk fordítani az építésre.
Ezek nyílászáró cserék,
homlokzatszigetelés, f´́utés-
korszer´́usítés, kazán cserék,
födémszigetelés, napkollek-
toros meleg víz rásegítést
foglalják magukba. A fenn-
maradó különbözet a pályá-
zatírás, projekt menedzs-
ment, közbeszerzés, terve-
zés, m´́uszaki ellen´́or, nyilvá-

nosság díjait tartalmazza.
Szerz´́odés tartalma szerint
2018. augusztus végére el-
készül az épület. A számítá-
sok azt mutatják, hogy ezzel
a fejlesztéssel 30-40% rezsi-
költség lesz megtakarítható!

A kastély felújítással kap-
csolatban az elnyert támo-
gatás bruttó negyvenöt millió
forintból az építésre bruttó
harmincnyolcmillió forint for-
dítható. Ez magában foglalja
az új nyílászárók készítését,
a tet´́o felújítást, vízelveze-
tést, és a küls´́o homlokzat
felújítást. Itt az önkormány-
zatunknak, plusz 15% öne-
r´́ot kellett bevállalni saját
költségvetésb´́ol. A kastély
m´́uemléki építési engedély-
lyel rendelkezik, tehát a kül-

s´́o homlokzatot úgy kell hely-
reállítani, mint az a régi fény-
képeken szerepel, vagyis a
fels´́o terasz is helyre lesz ál-
lítva. A kastély küls´́o felújítá-
sának várható befejezése
2018. december vége! A pá-
lyázat feltétele volt, hogy a
következ´́o évt´́ol a települési
rendezvényeket a kastély-
kertben kell rendeznünk.

Adódott egy lehet´́oség a
borház felújításával kapcso-
latban, a Lechner Tudásköz-
pont Népi Építészeti Örök-
ség cím´́u pályázatán, misze-
rint elnyerhet´́o összeg, brut-
tó hat millió forint. Ehhez vál-
lalni kellet plusz 50% öner´́ot.
A borház elkészült, az ünne-
pélyes átadása, megszente-
lése 2018. augusztus 12-én
15.00-órakor kezd´́od´́o falu-
napi program része lesz.
Tisztelt Olvasó!

Azt gondolom érzékelhe-
t´́o, hogy azokat a pályázato-
kat tudjuk megpályázni,
amik kiírásra kerülnek. Hiá-
ba szeretnénk utat, járdát,
vízelvezet´́o árkot, energiata-
karékos, ledes közvilágítást
pályázni, ha erre nem ka-
punk lehet´́oséget. A közeljö-
v´́oben saját költségvetésb´́ol
ismét két utca aszfaltozása
fog megtörténni a Sziluska
utca vége a Fekete patak hí-
dig, illetve a Sport utca a pin-
cékig. A kivitelez´́o céggel kö-
tött szerz´́odés alapján a

Szent L´́orinc búcsúig elké-
szül. Látható, hogy az idei
költségvetés igen sz´́ukös,
úgy hogy az eddigi megszo-
kott, támogatások, rendez-
vények, juttatások, továbbra
is szerepelnek a költségve-
tésben és a bevállalt öner´́ok,
illetve az öner´́ob´́ol vállalt fej-
lesztések mellett sem le-
szünk hiányosak!! 

Utolsónak hagytam a
szennyvízr´́ol szóló tájékoz-
tatást. Jelen pillanatban
nincs, és nem is volt pályázat
a 2000 lakos alatti települések
szennyvíz pályázatára. Úgy
tudtunk el´́orelépni ez ügyben,
hogy Tolmács-Rétság-Bánk
önkormányzatok összefogá-
sában közös agglomerációs
területet hozunk létre. Ez
most úgy áll, hogy elkészült
egy tanulmány a három tele-
pülés szennyvíz fejlesztésé-
vel kapcsolatban. Tolmács vi-
szonylatában ez a település
egészén a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése, Rétságon
az elévült hálózat rekonstruk-
ciója, Bánkon az üdül´́o övezet
szennyvíz hálózat kiépítése,
és egy új szennyvíztisztító te-
lep megépítése ahol mindhá-
rom település szennyvize lesz
tisztítva.

Ha bárkiben valamilyen
kérdés probléma felmerül,
szívesen állok rendelkezésre.

 Hajnis Ferenc 
polgármester

Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy
az égetés szabályai orszá-
gos szinten megváltoztak.
Azon a településen, ahol a
képvisel´́o-testület rendeletet
alkotott - a belterületi t´́uz-
gyújtással kapcsolatban - az
alkalmazandó. Tolmács köz-
ség belterületén az alábbi
szabályozás van életben:
“Az égetés id´́opontja
3.§ (1) A kerti hulladék nyílt-

téri égetése kizárólag
szerdai és szombati na-
pon (amennyiben az nem
ünnepnap) 8.00 órától

16.00 óráig megenge-
dett, más napon és id´́o-
pontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, kö-
dös, es´́os, er´́osen szeles
id´́ojárás esetén."

Külterületekre pedig országos
szint´́u tilalom vonatkozik, de
megfelel´́o nyomtatványon és
illeték ellenében lehet kérel-
met benyújtani a Katasztrófa-
védelmi Hatósághoz. A részle-
tek és a kérelemnyomtatvány
megtalálható honlapunkon.

Tolmács Község
Önkormányzata
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Túl az ötvenen ...
A forgalomban a szabá-
lyok mindenkire egyfor-
mán vonatkoznak, attól
függetlenül, hogy milyen
gépjárm´́uvel szoktunk
közlekedni, nincs ez más-
ként kis falunkban sem.

Néhány hónappal ezel´́ott
kérelem érkezett az Önkor-
mányzathoz, azzal a kérés-
sel, hogy a Zarándok
úton, napi szinten tör-
tén´́o gyorshajtásokkal
történjen valami, mert
az ott lakók megelé-
gelték az ezzel járó
veszélyeket és kellemetlen-
ségeket, változást szeretné-
nek elérni! Az utcában sok
gyermekes család él, rájuk
fokozottan veszélyt jelent ez
a jelenség!

Az Önkormányzat termé-
szetesen komolyan vette a
megkeresést, és azon mun-
kálkodott az elmúlt id´́oszak-
ban, hogy ez valóban megol-
dódjon, amennyire csak le-
hetséges. Tervez´́o mérnök
bevonásával megszületett,
hogy milyen forgalomcsillapí-
tókra és az érintett útszaka-
szon hol is van szükség. En-
nek költségei mivel nem vol-
tak betervezve a költségve-
tésbe, a büdzsét kellemetle-
nül érintették, mivel a terve-
zés és kivitelezés több mint 1
millió forintot vesz el a közös
tárcánkból. Ebb´́ol a pénzb´́ol
más dolgokra is tudtunk volna
költeni, ami ugyancsak fontos
lenne, pedig csak azt kellene
megtenni, hogy az autósok
betartják a sebességkorláto-
zást, és úgy közlekednek,
hogy az mindenki számára
megfelel´́o legyen, nem okoz-
va ezzel veszélyes helyzete-
ket és kellemetlenségeket! 

A forgalomcsillapítók
több ponton is ki lesznek he-
lyezve a Zarándok úton, de
ett´́ol függetlenül azt kérjük
Önökt´́ol, hogy mindenkor,
minden helyzetben tartsák
be a sebességkorlátozást és
a KRESZT! Ha már eleve így
közlekedtek volna azok, akik
ezt el´́oidézték, megspórol-

hattak volna sok fe-
szült helyzetet, kelle-
metlenséget önma-
guknak és másoknak
is, és azt a több mint 1
millió forintot is! 

A forgalomcsillapító esz-
közök megérkeztek, a kivite-
lez´́on múlik, hogy mikor ke-
rül kihelyezésre, de egészen
biztos, hogy nem kell már
sokat várni!

A Szent L´́orinc úton tör-
tént útfelújítás is meghozta
ugyanezen kellemetlen mel-
lékhatásait! Persze ez sejt-
het´́o volt, hogy így lesz, hogy
a jó min´́oség´́u aszfalt szinte
kívánja a sebességet, de
tisztelettel kérjük, álljanak el-
len a csábításnak, és tartsák
be a közlekedési szabályo-
kat! Ugyancsak veszélyes,
és kellemetlen ezen az út-
szakaszon lakók számára is
a száguldozás!

Ezzel kapcsolatban meg-
történt a megkeresés a hely-
közi járatos buszok vezet´́oi-
vel is! Az ´́o figyelmük is fel
lett hívva a sebességhatár
betartására! Továbbá kértük
a közútkezel´́ot, hogy az érin-
tett szakaszra helyezzenek
ki 40 km/óra sebességre vo-
natkozó korlátozó táblát!

Balesetmentes közleke-
dést kívánva tisztelettel: 
Hajnis Ferenc polgármester

és Jakus Szilvia

Tolmács K´́ozség Önkormányzata 
Hajnis Ferenc polgármester 
2657 Tolmács
Sport utca 1.

Tisztelt Polgármester Úr!
Társaságunkhoz benyújtott levelére tájékoztatjuk,

hogy Tolmacson jelz´́otábla tartóoszlopára felszerelt “40
sebességkorlátozás” tábla önkormányzatuk 165/1/2012/T.
számú kérelmére került elhelyezésre 2012. május 16-án,
az útburkolat állapota miatt.

Tolmács átkelési szakasz útfelújítása megtörtént, a
sebességkorlátozás útállapot miatti fenntartása a továb-
biakban nem indokolt, ezért a “40 sebességkorlátozás”
jelz´́otábla bevonásra került.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását. Salgótarján, 2018.
július 16.

Tisztelettel:
Ürmössy Ákos   Kovács Valter Béla

megyei igagató  megyei osztályvezet´́o

Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport utca 1.

                                                Tárgy: kérelem

Magyar Közút Nonprofit Kft. 
Salgótarján Meredek út 31. 3100

Tisztelt Igazgató Úr! Tisztel Cím!

Tolmács községben - a lakosok nagy örömére - felújításra
került a beköt´́oút. Sajnos a község táblán korábban kihe-
lyezett 40-es sebességkorlátozó tábla valamiért leszere-
lésre került a többi Önök által kihelyezett 30-as táblával
együtt. Önkormányzatunkat többen, a településen lakók
kérték, hogy a 40-es sebességkorlátozó táblát szereltes-
sük vissza. Ezúton kérem Önöket, hogy a 40-es sebes-
ségkorlátozó táblát amennyiben lehetséges visszahelyez-
ni szíveskedjenek.

Intézkedésüket el´́ore is köszönöm. 
Tolmács, 2018. július 6.
Tisztelettel:
                                    Hajnis Ferenc polgármester

´́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 címol-
dalára is válogatunk. 

Tolmácsi Kisbíró 2018. július
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Falutakarítás
Július 14-én és 15-én is fa-
lutakarítást, klasszikus ne-
vén mondva, társadalmi
munkában f´́unyírást szer-
vezett el´́obbi napon az Ön-
kormányzat, második na-
pon pedig a sportolók csa-
pata. 

Szombaton 11-en, vasár-
nap pedig 3-an voltak jelen
az eseményen. A véd´́oitalo-
kat és a fáradt munkásoknak
járó zsíros kenyeret az Ön-
kormányzat állta, és a Fels´́o
Kocsma prezentálta.  

Külön említést érdemel,
hogy a szombati csapat leg-
fiatalabb tagja, Kaliczka Pat-
rik még csak 15(!!!) éves! Ez
az igazi men´́o dolog, példa
érték´́u! Az Önkormányzat
nevében minden résztvev´́o-

nek köszönjük a munkát,
öröm tudni, hogy van kire
számítani, feltétel nélkül!

Augusztus 04-én szom-
bat reggel 8 órára szintén
várunk sok szorgos kezet,

szeretnénk a települést szép-
pé tenni a falu búcsúra! Min-
denkire számítunk, aki utcai
bútorokat, fa korlátokat sze-
retne festeni, illetve f´́unyírás-
ba, kaszálásba tud segíteni!

Egy tányér pörköltre ven-
dégül lát minden résztvev´́ot
Szabó Beatrix és Kaliczkáné
Balogh Zsuzsanna. A szom-
joltásról a Fels´́o Kocsma
gondoskodik!

Beszámolónk a jótékonysági zsibvásárról
Idén ötödször került meg-
rendezésre Jótékonysági
Zsibvásárunk, melyet az
óvodai beszámolóban már
Lívi óvó néni is említett a
kedves olvasóknak. 

Igazából már az els´́o
alkalom után kiderült,
hogy több ez, mit egy ovi
javára megrendezett ese-
mény, ugyanis annyi em-
bert sikerült megmozgatni
valami jó érdekében, amin
magunk is meglep´́odtünk.
Ez az öt év alatt mit sem
változott, és ezét nagyon
hálás vagyok minden segí-
t ´́onknek! 

A Zsibvásár különleges-
sége nem csak abban rejlik,
hogy valami jót teszünk kö-
zösen, hanem magában a
programokban is. Fontos
szempont többek között,
hogy nem kifejezetten kis-
gyermekes családokra gon-
dolunk csak, hanem azokra
is, akik még gyermekvállalás
el´́ott állnak, vagy a régóta
fiatalokra is! Bárki ellátogat a
programokra, biztosan jól
érezheti magát. A vásárban
adományra cserélt portékák
is nagyon különfélék, gye-
rekholmik, játékok között
megtalálhatók feln´́ottruhák,

lakáscikkek, konyhai dolgok,
vagyis tulajdonképpen bár-
mi. 

Az ételt minden évben
más csapat f´́ozi, így vállalva
rész a feladatokból. Idén Fe-
rikné Dinkó Renáta és Klo-
kocs Renáta készítette el a
babgulyást, ami egybehang-
zó vélemények szerint na-
gyon-nagyon finom lett! Kö-
szönjük nekik! 

A programokról néhány
szóban: legels´́o fellép´́oik a
Paramisi Társulat volt, egy
interaktív el´́oadást nézhettek
meg az érdekl´́od´́ok, s´́ot, sze-
repelhettek is benne! 

A mese el´́oadás után a
váci Logiscool tartott bemu-
tató órát, ahol a gyerekek ki-
próbálhatták a programo-
zást.  A  Logiscool  egy él-
ményalapú programozó is-
kola, mely 2014 januárjában
indult Budaörsön, mára már
9 országban, több mint 50
helyszínen tanítanak. Iskolá-
ik száma és diákjaik létszá-
ma dinamikusan  n´́o.  Saját
oktatási platformjukon, spe-
ciális tananyagukkal, egye-
temista oktatóik inspiráló
környezetben tanítják prog-
ramozni diákokat. Bármely
életkorban el lehet kezdeni a
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programozást, kurzusaik
több éven át tartanak. Né-
hány éven belül ez a tudás
ugyanolyan fontos lesz, mint
ismerni egy idegen nyelvet,
így kiváló “befektetés” is, hi-
szen a programozási isme-
retekkel rendelkez´́ok iránti
kereslet hatalmas mérték-
ben növekszik világszerte. A
bemutatónak igen nagy sike-
re is volt! 

A következ´́o két színpadi
programot a váci Zeneiskola
növendékei  szolgáltatták,
el´́obb egy népzenei koncer-
tet, majd egy jazz koncertet
hallhattunk. A jazz koncerten
a tanulók és tanáruk formá-
ciója kizárólag erre az alka-
lomra született, és egy igazi
örömzenélést hallhattunk t´́o-
lük, fantasztikus el´́oadás-
módban! Tanáruk Rieger At-
tila neves jazz zenész veze-
tésével zenéltek a gyerekek.
A népzenészek is remek
koncertet adtak, Borbély
Zsuzsi vezetésével. 

Ezek mellett lehetett még
kézm´́uveskedni, a gyerekek
a papírmerítést próbálhatták
ki, és volt egy gyereksarkunk
is, ami sok-sok játékkal szó-
rakoztatta a legkisebbeket. 

Jótékonysági zsibvásá-
runk nem jöhetett volna létre
támogatóink nélkül, ami na-
gyon sok jó emberb´́ol áll!
Mindenkinek szeretnék na-
gyon nagy köszönetet mon-
dani, mert a jószív´́uségetek

nélkül valóban nem sikerült
volna! Köszönet jár a szül´́ok-
nek, a sok eladni való holmi-
ért, és köszönet az óvó né-
niknek és daduskáknak a
vásározásért, Bubori István-
nak, Bubori Péternek, Mike
Csabának és Topolcsik Gá-
bornak a sok segítséget, rá-
juk mindig lehet számítani! 

Támogatóink: Nógrádi
Vegyipari Zrt., Kiss Zsófia,
Kiss Lászlóné, Szabó Beat-

rix és Drajkó Endre, Grim-
technik S.r.o., Ági óvó és csa-
ládja, Kékesi-Havai Ágnes,
Évinger Boglárka, Ádám Má-
ria Bernadett, Donkó Ale-
xandra, Fels´́o Kocsma - Majer
Attila, Tolmács Község Ön-
kormányzata, Huszár Anita,
Logiscool  Vác,  Váci  Bar-
tók-Pikéthy Zenem´́uvészeti
Szakgimnázium és Zeneisko-
la, Alapfokú M´́uvészeti Iskola
tanárai és növendékei. 

Irodalmi sorok

Magyar Hazádat 

Magyar hazádat rendületlenül,
védjed, óvjad, te magyar.
Mert magyar az mind, ki itt született,
s majd magyar föld takar.

Mert minden kincsünk ez a táj,
bár rajta göröngyös az út.
Hisz’ ezer éven át csak gyász, 
s könnyek simítják lelkünk, s utunk.

A nagyok, nagy hazában g´́ogösek,
talpaik alatt nyögnek a kicsik.
De Gulliver is túlélte valaha,
a nagy óriásnak rémtetteit. 

Mert a kis embereknek is van nagy szíve,
és van két kinyújtott keze.
Mely összefonva már er´́os,
hazát szeret´́o nagy lelke gy´́oz.

Pénzzel, er´́ovel lehet gy´́ozni, 
de a tiszta lelket nem lehet megtörni.
A honszeretet tovább él,
a csillogó arany fényénél.

Fonjuk hát össze szeretetünket,
ez legyen védgátja magyar népünknek.
Ezt nem törheti át pénz, hatalom, 
sem árulók hada, hamis szólamokon.

E magyar földet rendületlenül,
védjed, ha j´́o a zivatar.
Hogy szabad földben álmodjunk, 
magyar álmot, ha betakar. 

Csillik Erzsébet 
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Események a Nyugdíjas klubban
Köszöntöm Tagjainkat és
Olvasóinkat!

Szép programokkal in-
dult a 2018-as évünk.

Klubházunk otthonossá
tételéhez köszönjük Klíber
Lacinak a CD-s rádiót és a
folyamatosan készít´́o ese-
ményt örökít´́o kinagyított
fényképeket, amik a falat dí-
szítik. Azon tagjainknak kö-
szönjük a részvételt és hoz-
záállást, akik lelkesen takarí-
tották a Klubház udvarát és
bent felkerülhettek a polcok
a helyükre. Az elkészített
polcokat köszönjük Majer
Lacinak!

Segít´́ok: Tóth Sándor,
Molnár házaspár, Drajkó Fe-
renc, Benyusz házaspár,
Malovecz házaspár, Mérten
Zoli, Klíber Marika, Hajnis
Margó, Rudnai Kati néni,
Bornemisza Erika,  Dávid
Júlia.

Az udvaron kialakított
t´́uzrakó helyen Potholeczki-
ék által elkészült parázson
sütöttük a szalonnát, kol-
bászt, de el´́otte meghallgat-
tuk Pálinkásné Eingen Éva r.
´́ornagy értékes figyelemre-
méltó tanácsait, hogyan vi-
gyázzunk magunkra és érté-
keinkre!

Húsvétutó uzsonnánkon,
akik részt vettek jól érezték
magukat. Köszönjük Hajnis
Gábornénak az ajándékba
adott 70 db friss házi tojást!
Finom volt!!

Május 1-én paprikás-
krumpli f´́oz´́oversenybe ne-

veztünk be mi is a különböz´́o
korosztály közé, Mencze-
lesz Miklósné f´́oszakácsunk-
kal az élen. Nagyon hangu-
latos délután volt, jól éreztük
magunkat.

A NYOSZ megyei szövet-
ségéb´́ol kapott 50 db támo-
gató jegyekkel a RAM CO-
LOSSEUM színházban a"
CINDERELLA" c. el´́oadást
láttuk. Látványos, csodála-
tos el´́oadás volt! Részt vet-
tünk Budapesten az EURO-
PA CONGRESS CENTER
KOPPENHÁGA TEREM-
BEN tartott “ HARMÓNIKÁ-
VAL A VILÁG KÖRÜL”- AK-
KORDEON HARMONIKA
ZENEKAR koncertjén. Fan-
tasztikus élmény volt! Ceglé-

den a gyógyfürd´́oben töltöt-
tünk egy napot. 

Asszonyaink által a lá-
dákba ültetett muskátlik szé-
pen virágoznak, díszítve a
falu központot.

A Nyugat Nógrád Kistér-
ség Nyugdíjas Klubok Elnö-
ke, Bornemisza Erika szer-
vezésében alkalom adódott
közös kirándulásokra. A N´́o-
tincs, Drégelypalánk, Ipoly-
vece, Szátok, Szendehely,
Rétság nyugdíjas klub tagja-
ival jól érezzük magunkat,
tapasztalatokat cserélünk.
Ilyen közös kirándulásunk
volt Salgótarjánba. A nyertes
nyugdíjasok “Könny´́uzenei
Gálájá”-ra, majd utána kirán-
dulás Szlovákiába a Füleki

várhoz. Tartalmas szép nap
volt! Még sok ilyen közös ki-
rándulást szeretnénk!

Erika közrem´́uködésével
három család nyert a “Nagy-
szül´́ok + Unoka” Erzsébet
üdülési pályázaton. Egerben
és Békéscsabán tölthettek el
öt napot. Szintén Erzsébet
üdülési pályázatot 28 f´́o
nyert, amit októberben Gyu-
lán tölthetnek el. Szeptem-
berben a szokásos csapat
Hajdúszoboszlón pihen 7
napot.

Köszönjük Erika ezt a lel-
kes munkát és szervezést!
Szép nyarat kívánok minden
Tagunknak! 

Dávid Imréné, 
Ny. K. elnök 
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Óvodai hírek
A 2017-2018-as nevelési
év vége aktív, feladatokkal
teli id´́oszak az óvodai dol-
gozók és a gyermekek szá-
mára is. 

Az Anyák napi ünnepség
után a pedagógusok már az
elkövetkezend´́o évzáró-bal-
lagás m´́usorra készítették fel
a gyerekeket, amely június
1-én, délután 17 órakor kez-
d´́odött az óvoda udvarán. 

Ez a nap mindig a nagy-
csoportos ballagóinkról szól.
Délel´́ott csoport gyermekei
az ünnepi alkalomhoz ill ´́o ru-
házatban érkeznek az óvo-
dába. Ballagóinkat az étke-
z´́os csoportszobában feldí-
szített asztal várja, majd ét-
kezések után közösen fo-
gyasszuk el a szül´́ok által
hozott finom süteményeket.
Délután a megszokott me-
netrendt´́ol kissé eltérve, idén
2 csoportra osztottuk a gyer-
mekeket. El´́oször a kis-kö-

zéps´́o csoportosok m´́usorát
láthatta a közönség. Felké-
szít´́ojük Nagy Lászlóné és
Kiss Zsófia. A kis-középs´́os
gyermekek m´́usora után a
nagycsoportosok foglalhatták
el a színpadot. Felkészít´́ojük
Zatykóné Bach Lívia. Az egész
éves, a gyermekek számára
kedves, kedvenc dalokat, ver-
seket, körjátékokat, zenés tán-
cokat láthatták megjelent ven-
dégeink. Az évzáró ünnepsé-
get követte a ballagás. A nagy-
csoportos gyermekek a jelké-
pes tarisznyával búcsúztak
kedves óvodájuktól, csoport-
társaiktól és az óvoda dolgo-
zóitól versek, dalok kíséreté-
ben. Az ünnep fényét emelte
az óvodai dolgozók egész
éves munkájának megköszö-
nése és a már hagyománnyá
vált léggömbök eleresztése,
továbbá a közös tortázás.

Május hónapban az isko-
lába készül´́o óvodások 2 al-

kalommal iskolalátogatáson
vehettek részt. Egy matema-
tika és egy magyar órát te-
kinthettek meg, ami pozitív
élményekkel gazdagította és
remélhet´́oleg motiválta a le-
end´́o nebulóinkat.

Június 10-én tartottuk a
Jótékonysági Zsibvásárt, Ja-
kus Szilvia szervezésében.
Idén a falu központjában, a
Kovács Géza téren került
megrendezésre a jótékony-
kodás. A befolyt anyagi javak
teljes egészét az óvodai kör-
nyezet esztétikumára és fej-
leszt´́o felszerelésekre sze-
retnénk fordítani. Ezúton
szeretnénk megköszönni
minden kedves szül´́onek a
segítséget és a fáradozást,
megjelen´́o vendégeinknek
és támogatóinknak pedig az
anyagi hozzájárulást. 

Nagy öröm számunkra,
hogy óvodánk az elnyert pá-
lyázat okán megszépül és

szeptembert´́ol gyermekeink
egy megújult környezetben
kezdhetik el óvodai életüket.
Június végén a munkálatok
miatt el kellett hagynunk az
óvoda épületét. A nyári id´́o-
szakban ideiglenesen július
13-ig az iskola étkez´́ojében
fogadjuk azokat a gyerme-
keket, akiknek a felügyelete
másképp nem megoldható.
Július 16-tól augusztus 20-ig
az óvoda zárva tart. A zárva
tartás id´́opontjában igény
szerint a Bánki Törpe Óvoda
fogadja a tolmácsi gyerme-
keket.

Szeptembert´́ol elkezd´́odik
a 2018-2019-es nevelési
évünk. Testületi döntés alapján
a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2
gyermekcsoporttal indul. A kö-
vetkez´́o számban már b´́ovebb
információkkal szolgálhatunk
tapasztalatainkról.

Kellemes nyarat kívánva:
Zatykóné Bach Lívia
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Iskolánk életéb´́ol
Iskolánk tanulói jelenleg a
jól megérdemelt vakációt
élvezik, pihennek, nyaral-
nak, szórakoznak.

Az év végi hajrá nagyon
kimerítette diákjainkat, sokat
hajtottak a szép bizo-
nyítványokért. Munkájuk
gyümölcse azonban nem
maradt el, 7 tanuló lett kit´́u-
n´́o: 1.osztályosok: Radics
Dezs´́o, Ress Mercédesz,
Saliga Sára, Vas Lili, 2. osz-
tályból: Dudás Levente, 3.
osztályos: Bálint Dorina és
4. osztályból Majer Blanka.
Több diákunk pedig jeles
eredményt ért el: Bencsis Bí-
borka és Csóri Eszter 2. osz-
tályos, valamint Fogarasi
Fanni és Szádoczki Boglár-
ka 4. osztályos tanulók.
Egész éves munkájukat  a
tanévzáró ünnepségen
könyvjutalommal díjaztuk.
Eredményeikhez ezúton is
gratulálok! Diákjaink méltán
lehetnek büszkék eredmé-
nyeikre, mert kötelez´́o tanul-
mányaik mellett szép szám-
mal vettek részt és értek el
eredményeket versenyeken
is. Iskolánk diákjai képvisel-
ték magukat szép kiejtési
versenyen, szépíró verse-
nyen, rajzversenyeken és le-
velez´́os tanulmányi verse-
nyeken is.

Tudásbajnokság megyei
dönt´́obe jutottak és szép
eredményt értek el 2. osztá-
lyos diákjaink: Csóri Eszter
és Dudás Levente. A rétsági
M´́uvel´́odési Ház rajzverse-

nyén Csóri Eszter és Radics
Dzsenifer 2000 Ft-os vásár-
lási utalványt nyert, melyet
az Ocsi-Papírboltban vásá-
rolhatták le. Az év végi nagy
hajtást programokkal, kirán-
dulásokkal igyekeztünk
könnyíteni gyermekeink szá-
mára, melyhez támogatást
és segítséget is kaptunk.

Egy szép nyári napon az
óvodásokkal együtt kiruc-
cantunk a rétsági KRESZ
Parkba, ahol Dudás Gergely
adományából vendégeltük
meg a gyerk´́ocöket. Ezen a
napon a kedves felesége Er-
zsike néni is velünk tartott, s
egy kellemes délel´́ottöt töl-
töttünk el a kis ovisokkal, is-
kolásokkal és velünk neve-
l´́okkel. A gyermekek önfeledt
játék után jóíz´́uen falatozták
a pizzát és itták az üdít´́oket.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, az id´́o is kit´́un´́o volt.
Szeretnénk megköszönni,
ezt a szép adományt Dudás
Gergely úrnak, s hogy lehe-
t´́ové tette számunkra ezt a
programot.

Május 29-én a Rétsági is-
kolával voltunk Kútbereken
egy egész napos kirándulá-
son, melyr´́ol fáradtan, de él-
ményekkel tele tértek haza
gyermekeink. Itt vegyes csa-
patokat alkottak rétsági ta-
nulók, alsósok, fels´́osök kö-
zösen oldottak meg szellemi
és ügyességi feladatokat
kint a szabadban. A nap vé-
gére igazi kis csapattá ková-
csolta ´́oket a csatakiáltás, a

közösen végzett munka és a
közös túra. Ezen a napon az
erdészek vendégeltek meg
minket finom pörkölttel, és
még süteményt is kaptak a
gyermekek. Sajnos szabad
játékra már kevés id´́o ma-
radt, hamar eltelt a nap a bu-
szoknak indulni kellett visz-
sza.

A kirándulások sora
azonban számunkra még
nem ért véget, a tolmácsi
osztály Jakus Szilvia szerve-
z´́o munkájának segítségével
Szentendrére kirándult, aho-
vá néhány szül´́o is elkísért
minket. F´́o úti célunk a Skan-
zen volt, ahol gyermekeink
megismerkedhettek külön-
böz´́o tájegységek hagyomá-
nyaival, építészeti stílusai-
val. Láthattak nádfedeles
agyag házakat, füstös kony-
hát, búbos kemencét, száraz
és vízi malmot, melyet m´́u-
ködés közben is megfigyel-
hettek, s´́ot saját maguk is
´́oröltek búzát. A Skanzen ha-
talmas területét nem tudtuk
bejárni, hiszen ez több na-
pos program lenne, azonban
gyermekeink ízelít´́ot kaptak
a múlt csodáiból, értékeib´́ol.
Ezután Szentendre gyönyö-
r´́u belvárosa felé vettük
utunkat, ahol városnézés
mellett fagyiztunk és a Mar-
cipán Múzeumot tekintettük
meg, ahol tátott szájjal cso-
dáltuk a sok gyönyör´́u m´́ual-
kotást. Sajnos kirándulá-
sunk szomorúan végz´́odött,
ugyanis egy kedves tanulón-

kat, Szádoczki Boglárkát
baleset érte. Szerencsére
azonban sebei szépen, és
gyorsan gyógyultak és mára
már teljesen jól van.

A tanévzáró ünnepélyen
elbúcsúztattuk 4. osztályos
tanulóinkat: Fogarasi Fannit,
Majer Blankát, Radics Dzse-
nifert és Szádoczki Boglár-
kát. Kívánom, hogy érezzék
jól magukat a Rétsági Általá-
nos Iskola fels´́o tagozatán
és hozzanak ugyanilyen
szép tanulmányi eredmé-
nyeket!

Az iskola falai között nyá-
ron sem áll meg az élet, je-
lenleg folynak a korszer´́usí-
tési munkálatok, melyet a
Tolmácsi Önkormányzat
nyertes pályázatának kö-
szönhetünk. Az iskola épüle-
tén az ablakokat már kicse-
rélték, az épület küls´́o szige-
telése pedig folyamatban
van. Szeptembert´́ol egy kül-
s´́oleg megújult épületet ve-
hetnek birtokba a tanulók.

Addig pedig az iskola ta-
nítói nevében kívánok min-
denkinek nagyon szép nya-
rat! Jó pihenést, élmények-
ben gazdag programokat, ki-
rándulásokat, táborokat!

Biszku Rita
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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

Lakossági felhívás 
az erd´́o- és szabadtéri tüzek megel´́ozésére 

Az melegebb nyári id´́ojá-
rás beköszöntével egyre
többen választanak sza-
badtéri programot  és te-
vékenységet,  ennek so-
rán fokozottabb  figyelmet
kell fordítani a szabadban
keletkez´́o tüzek megel´́ozé-
sére. 

A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyor-
san terjed a t´́uz, különösen
er´́os szél esetén. A szabad-
téri t´́uzesetek keletkezésé-
nek f´́o oka az emberi gondat-
lanság. A károk akkor el´́oz-
het´́oek meg a legkönnyeb-
ben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri t´́uz-
gyújtás és a t´́uzmegel´́ozés
alapvet´́o szabályaival. 

A leveg´́o védelmér´́ol szó-
ló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében tilos a
növényzet, illetve a növény-
termesztéssel összefüggés-
ben keletkezett, vagy kerti

hulladék szabadtéri égeté-
se, kivéve, ha azt külön jog-
szabály - pl. növény egész-
ségügyi okból hatósági en-
gedély beszerzése mellett -
megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az
adott település önkormány-
zata engedélyezheti rende-
letében, de égetni ebben az
esetben is csak a rendelet-
ben meghatározott helyen,
napokon és módon szabad.
Külterületi ingatlanok eseté-
ben, amennyiben az égetést
jogszabály megengedi, el´́o-
zetesen engedélyeztetni kell
a t´́uzvédelmi hatósággal
(irányított égetés). Továbbra
is megengedett a kerti grille-
zés és a t´́uzön történ´́o sütés-
f´́ozés a t´́uz állandó felügye-
lete mellett. 

A szabadtéri t´́uzgyújtás
feltételeit az Országos T´́uz-
védelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let tartalmazza. A szabad-

ban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül
és minden esetben gondos-
kodjunk megfelel´́o mennyi-
ség´́u oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a t´́uz oltására
alkalmas kézi szerszám, és
csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan fel-
ügyeletünk alatt tudunk tar-
tani. Tájékozódjunk a várha-
tó id´́ojárásról, mert a szél
kedvez a t´́uz gyors tovább-
terjedésének. A felügyelet
nélkül hagyott t´́uz könnyen
továbbterjedhet és életve-
szélyt jelent´́o, vagy súlyos
kárt okozó tüzek forrásává
válhat. 

A szabadtéri t´́uz kocká-
zata jelent´́osen függ az id´́o-
járási viszonyoktól, a száraz
és szeles id´́ojárás el´́osegíti a
t´́uz kialakulását, továbbterje-
dését. Erd´́ot´́uz-veszélyes
id´́oszakban országos szin-
ten a vidékfejlesztési minisz-
ter, területi szinten az erdé-

szeti hatóság t´́uzgyújtási ti-
lalmat rendelhet el, mely
esetén az érintett területen
akkor is tilos a t´́uzgyújtás -
beleértve a kijelölt t´́uzrakó-
helyeket is -, ha azt egyéb-
ként más jogszabály megen-
gedi. 

A jogszabályi tilalom elle-
nére, illetve jogszabálytól el-
tér´́o vagy hatósági engedély
hiányában végzett t´́uzgyúj-
tási tevékenység miatt az
önkormányzat, a környezet-
védelmi hatóság és a t´́uzvé-
delmi hatóság bírságot szab-
hat ki. 

T´́uzgyújtási tilalommal és
erd´́otüzekkel kapcsolatos to-
vábbi információkért keres-
se fel a katasztrófavédelem
oldalait (http://www.kataszt-
rofavedelem.hu, http://nog-
rad.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját
(www.erdotuz.hu). Az Or-
szágos T´́uzmegel´́ozési Bi-
zottság tájékoztató kisfilmjei
az alábbi linkeken tekinthe-
t´́oek meg: http://www.ka-
tasztrofavedelem.hu

Recept sarok
Szilvás joghurtos bögrés süti

Hozzávalók / 12 adag
Tészta
– 3 bögre finomliszt
– 10 dkg gyümölcscukor
– 1.5 dl görög joghurt
– 10 dkg vaj
– 4 db tojás
– 1 teáskanál vanília kivonat

– 1 citromból nyert citromhéj
– 1 teáskanál süt´́opor
– 1 kk szódabikarbóna

Töltelék
– 50 dkg szilva
– 1 teáskanál fahéj
– 1 ek nádcukor

Elkészítés
Tészta
1. A hozzávalókat egy nagy

kever´́otálban robotgép-
pel összekeverjük.

2. A tésztát süt´́opapírral bé-
lelt tepsibe öntjük, tetejét
beborítjuk a negyedelt,
ízesített szilvákkal.

3. 180 fokon, alul-felül süté-
sen 35-40 perc alatt meg-
sütjük. T´́upróbával ellen-
´́orizzük, nem ragad-e
már a tészta.

Töltelék
1. A szilvákat megmossuk,

szárazra töröljük, kima-
gozzuk, negyedekre vág-
juk.

2. Egy tálcára úgy rakjuk le,
hogy a belsejük álljon fel-
felé, amire kevés nád-
cukrot és fahéjat hintünk.

– sütési h´́ofok: 180C
– sütési mód: alul-felül sü-

tés

forrás: nosalty.hu
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Közösségi Ház hírei
Tolmácsra is berobbant a
nyár, berobbant a nyári
szünet! Ennek tükrében
alakulnak nyári program-
jaink, nyitva tartásunk is! 

A szünet els´́o két heté-
ben azon nyomban mozgás-
fejleszt´́o napközis táborral
kezdtük meg a nyári id´́osza-
kot, Évinger Boglárka veze-
tésével. A táborok igen nép-
szer´́uek és közkedveltek,
b´́oven túlnyúlnak Tolmács
határain túlra is, ami azt je-
lenti, hogy nagyon sok gyer-
meket hoznak hoznánk,
hogy itt töltsék a nyár napjait,
hasznos, érdekes, izgalmas
programokkal. 

Erre nagyon büszkék va-
gyunk, mert ez azt jelenti,
hogy itt is nagyon jó dolgok
történnek, nem csak a kör-
nyékünkön! Sok látogatót si-
kerül ide vonzanunk, és ez
mindenképp egy pozitív do-
log!

A nyár csendes nyugal-
mával telik, sajnos sokkal
gyorsabban, mint azt szeret-
nénk. Már csak röpke né-
hány hét, és itt is a Szent
L´́orinc napi búcsú és Falu-
nap, és az Ifjúsági nap, ami
kimondatlanul is a nyár vé-
gét jelenti. Az Ifjúsági napon,
vagyis augusztus 11-én is-
mét kitesz magáért a fiatalok
csapata, az Önkormányzat
és a támogatók is! Egészen
kicsi, ovis korú gyerekekt´́ol a
feln´́ottekig mindenki találhat
magának kellemes elfoglalt-
ságot! Készülünk a gyere-
keknek játékos, mozgásos
feladatokkal, a kicsit na-
gyobbaknak és feln´́otteknek
futóversennyel, Strandröp-
labda Bajnoksággal, Lábte-
nisz Bajnoksággal, Paint-
ball-al, Salstaion és Krav
maga bemutatókkal, tollas-
sal, ping-ponggal, jó hangu-
lattal és még jobb társaság-
gal, paprikás krumplival,
amit Miklósi Laci f´́oz majd a
kilátogatóknak. Este pedig
egy bulival zárul a nap, ami a
Fels´́o Kocsmában lesz meg-
tartva! Mivel számunkra fon-

tos a környezetvédelem,
idén el´́oször kipróbáljuk a bi-
ológiailag 100%-ban lebom-
ló tányérokat és kanalakat
az ifjúsági napon. Ett´́ol füg-
getlenül azt szeretnénk kérni
a programokra ellátogatók-
tól, hogy ha tehetik, hozza-
nak magukkal saját tányért,
ev´́oeszközt és poharat, hogy
így az egyszer használatos
m´́uanyagoktól megkíméljük

a környezetünket! Köszön-
jük, ha velünk spórolsz hulla-
dékot! :) 

Ifjúsági nap szervez´́oinek
külön meg szeretném kö-
szönni áldozatos munkáju-
kat, sok energiát fektetnek
bele, hogy sikeres legyen ez
a nap!

Másnap reggel, 9:30-kor
szentmisével kezd´́odik az
ünneplés, ami 15:00 órakor

folytatódik a Kovács Géza
téren, színes programokkal!
Az elmúl években szeren-
csésen úgy alakultak a dol-
gok,  hogy  mindig  volt a
községünkben valamilyen
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nagyobb volumen´́u felújítás,
melynek ünnepi átadója min-
dig a falunapra esett. Idén
sem lesz ez másként, a dél-
utáni programokat a Borház
átadójával kezdjük! Büszkék
vagyunk erre! Itt tennék egy
rövid kitér´́ot a falunap prog-
ramjának ismertetése köz-
ben, mert ide ill´́onek gondo-
lom, hogy megemlítsem azt,
ahogyan az ide látogatók vé-
lekednek a faluról. A tábo-
roknak és sokféle progra-

munknak köszönhet´́oen va-
lóban sokan, több id´́ot is el-
töltenek nálunk, és mindenki
kivétel nélkül arról beszél,
hogy milyen szép a mi kis
falunk, látszik rajta, hogy az
itt lakók szeretik és gondoz-
zák, tör´́odnek vele! Nekünk
ez meglehet, hogy fel sem
t´́unik már, mert itt élünk, itt
töltjük napjainkat, és már
olyan természetes a közeg,
hogy észre sem vesszük, a
szemünk hozzászokott mi-

lyen szép is Tolmács. De ha
küls´́o szemek ilyen sokan,
ilyen jókat mondanak, akkor
azt hiszem, hogy mind
´́oszintén, nagyon büszkének
kell legyünk! A kis intermez-
zo után lássuk, milyen prog-
ramokkal készülünk Faluna-
punkra: a Borház átadója
után kezdetét veszik a szín-
padi produkciók, el´́oször az
óvodások lépnek fel kis m´́u-
sorukkal. Ezt követ´́oen a Vé-
tó-duó gyerekkoncertjét hall-

gathatjuk meg, majd egy iz-
galmas produkció, solymász
bemutató következik! A be-
mutató érdekessége, hogy
nem csak sólyom, hanem
egy különlegesség is lesz,
kormorán, vagy más nevén
kárókatona is szerepelni fog!
A bemutató után a The Harry
Potters zenekar koncertjét
hallgathatjuk meg, utána pe-
dig következik az utcabál! A
m´́usorok közben termé-
szetesen vacsorával is ked-
veskedünk a falunapra ellá-
togatóknak! Kísér´́o progra-
mokkal is készülünk, a már
jól megszokott népi -fa,- és
logikai játékokat idén is ki le-
het próbálni! Lesz továbbá
kézm´́uves foglalkozás, gye-
reksarok, kézm´́uves kirako-
dó vásár, kürtöskalács és
büfé, utóbbi a Fels´́o Kocsma
jóvoltából. Idén szerényebb
programokkal, de annál na-
gyobb szeretettel, kellemes,
barátságos, családias kör-
nyezetben várjuk Kedves
Vendégeinket!

Közösségi Házunk nyá-
ri id´́oszakban is nyitva tart,
változó nyitvatartási renddel!
A hétköznapi rendszeres
programjaink megtartása lét-
szám függ´́o, így ha valaki sze-
retne jönni jógára, pilatesre,
kérjük, tájékozódjon, illetve je-
lentkezzen be el´́ore! A többi
program a nyári szünet vé-
géig szünetel, de ´́osszel újult
er´́ovel, izgalmasabbnál iz-
galmasabb programokkal
várjuk majd Önöket! 
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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 sportbarátok, fut-
ball szeret´́ok! A múltkori
cikk óta eltelt id´́oben tör-
téntek:

A bajnokságot, ami már
most június elején lezárult
sajnos csak a középme-
z´́onyben fejeztük be, a 7-dik
helyen. Sajnos nem a terve-
zett játékkal. A záró banket-
ten, ami június 23-án szom-
baton volt 17 órától a Fels´́o-
kocsmában, err´́ol és sok
más fontos dologról is szó
esett, hogy és mi módon lép-
jük el´́ore az elmúlt évadot il-
let´́oen. 

A következ´́o idényre 4-6
játékos igazolása a terv leg-
alább, hogy el´́orébb léphes-
sünk. Aki befejezte a bajnok-
ságot az mind marad és to-
vábbra is játszani akar, de
lehet, hogy lesz, aki elmegy,
vagy abba hagyja e két em-
ber még kérdéses. Nyár fo-
lyamán a csapat pihenéssel
és a következ´́o idényre ké-
szüléssel tölti az idejét. Edz´́o
meccsek várhatóan július 29

és augusztus 5-én Rétság-
gal már biztosan lesznek a
többi még tervezés alatt, an-
nak függvényében hány csa-
pat alkotja majd a nyugati
csoportot. Az ´́oszi idénykez-
detet még most nem lehet
tudni, de valószín´́uleg au-
gusztus végén indul a baj-
nokság.

Köszönettel és tisztelettel:
Hajnis Károly

 a Tolmács SE elnöke

Felhívás

Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítványunk
egész évben támogatja kultu-
rális rendezvényeinket, gyer-
mekeinket, sportolóinkat. Te-
gyünk mi is munkájukért! 

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 Ház-
ban és az Önkormányzatnál
is kérhet! Utalni a 11741031-
20024279 számú számla-
számra tud! Köszönjük! 
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