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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
Közmeghallgatása 

 
1/2013. 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2013. június 7-én 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

Helye: Faluház tornaterme 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely  alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea  jegyző 
 
Lakosság részéről: a jelenléti íven szereplő 141 fő 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a 
közmeghallgatás határozatképes és azt megnyitja. 
A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készült, jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudás Gergely alpolgármestert. 
A közmeghallgatás témája az egyes közterületek elnevezése. 
 
A javasolt napirendi pontot és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend 
 

1. Egyes közterületek elnevezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, mert végre egy olyan közmeghallgatás, ahol nem hárman jelennek meg. Az utolsó 
falugyűlés és közmeghallgatáson ugyanis csak három fő vett részt.  
Az egyes utcanevek elnevezésével kapcsolatos a közmeghallgatás témája. A kormányhivatal levele alapján a képviselő-
testület döntéshozatala törvényes volt, de a Kormányhivatal javaslattal élt a képviselő-testület felé, hogy tartson 
közmeghallgatást ez ügyben. A képviselő-testület újraértékelte ezt a döntéshozatalt, és úgy döntöttünk, hogy a mai nap 
közmeghallgatást tartunk ez ügyben, és e témában Önök javaslatokkal és kérdésekkel élhetnek a felénk. Ezek után 
Önöké a szó! Parancsoljanak! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem mondtad, hogy hányan vannak jelen a lakosság részéről! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg a település részéről 135 fő van jelen. Tisztelt hölgyeim, és uraim! Az ülés vezetője a polgármester, és azt 
szeretném Önöktől kérni, hogy aki szólni szeretne, kézfeltartással jelezze – mindenki szót fog kapni természetesen. 
Mielőtt elmondaná valaki a javaslatát, hozzászólását, kérem, mondja be a nevét, mert erről az ülésről is jegyzőkönyv 
készül.  Tehát Önöké a szó! 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Elnézést kérek mindenkitől, nagyon szeretek könyv nélkül vagy füzet nélkül olvasni, de hát képtelen vagyok szó 
szerint, és nem akarok eltérni saját magamtól. Tehát, kérem, szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe, amit most felolvasok! 
És erről kérek egy hitelesített másolatot! Az utcanevek megváltoztatásáról fogom hallgattatni, hangoztatni véleményem! 
Az egyes utcanevek megváltoztatására jogi kényszer nem állt fenn. A törvény ezt nálunk Tolmácson nem tette 
kötelezővé, mivel olyan utcanevek nem voltak, amit meg kellett volna változtatni! A képviselő-testületi jegyzőkönyv 
szerint is a hagyományőrzés címén ötletelés indult a képviselő-testület ülésén! Kijelentem, kijelentjük, nem a 
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hagyományőrzés ellen lépünk fel, hanem azért, mivel ezzel kapcsolatban közmeghallgatással egybekötött 
hatástanulmány nem történt! Elhitették önmagukkal és az emberekkel, hogy csak a lakcímkártya kérdésének a 
problémája lesz az egész! Magyarán, ötleteltek! Másokat erkölcsi, jogi, pénzügyi, időbeli hátrányba taszítva! Itt 
jegyzem meg: minden ebből fakadó hátrányt az ötletelő köteles viselni! Ebből a véleményünkből nem engedünk, mert 
ezt közpénzből nem célszerű támogatni! Erkölcsi, jogi következményeket figyelmen kívül hagyták, a lakosság 
közmeghallgatása nélkül szavaztak jogtalanul, mivel ez ügyben idegen személy többszöri hozzászólásával befolyásolta 
a képviselő-testület! Mikor ezt a napirendi pontot tárgyalták, jelen sem lehetett volna! Továbbá a jegyző, aki a 
törvényesség őre, ezt hagyta, sőt, a képviselőkkel éreztette, hogy a lakosság véleménye nem érdekes! Ezen 
magatartásuk eredménye, hogy az egyébként különböző problémákkal küszködő falu lakossága tiltakozásba kezdett! 
Még mindig gőgösen felül kezelték a helyzetet! Kicsit morgolódnak, aztán majd beletörődnek, mondja a jegyző! Hát 
nem így történt! Ebből kifolyólag tudva levő, hogy a mai meghallgatás Magyarország Kormányhivatala javaslatára 
mégis megrendezésre került! Kijelentem, hogy az ilyen önkormányzatiság, ami az emberek ellen van, nem elfogadható!  
 
7 másodperc taps 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Továbbá megjegyzem, hogy az utcanevek változtatásával kapcsolatos rendelet következménye a pénzre változtatható 
idő, és különböző anyagi kiadásokat is eredményez! Pont most, amikor Magyarország kormánya küzdelmes harcot vív a 
rezsicsökkentés címén, hogy a lakosság igazságosságosabb és kisebb anyagi terhet cipeljen! Képviselőknek főleg az 
alpolgármester úrnak, aki többször említette, hogy a lakosságot meg kellene hallgatni ez ügyben! Véleményére jobban 
oda kellett volna figyelni! Elsőnek ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm! 
 
6 másodperc taps 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tessék, további vélemény, javaslat? Gyuri, várd meg a diktafont! 
 
Gulyás György tolmácsi lakos 
Befelé jövet jelenléti ívet akartak velem aláíratni. Őszintén mond meg nekem, hogy mikor volt ilyenre példa falugyűlés, 
közmeghallgatáskor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindig! Eddig mindig!  
 
A teremben többen hangosan beszélnek egymással. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, hogy a témához szóljunk hozzá! Kértem Önöket, hogy ne vágjunk egymás szavába! Erzsi, Tiéd a szó! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Én a tisztelt Polgármester Úrnak szeretnék – nem idézetet, hanem megjelölt programjából – idézni! „Nem olyan falu 
első embere szeretnék lenni, aki egy személyben dönt, kész tények elé állítja az embereket. Közösen kell 
gondolkodnunk, terveznünk, döntenünk.” Ez egy nagyon szép kiemelt rész volt a 2002-es választásából. Jön a 2006-os! 
Abba nagyon sok mindent aláhúztunk, nem tudom van-e idő? Felolvashatom? 
 
A teremben többen válaszoltak: igen. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Jó! Tehát: „Meggyőződésem, hogy a polgármesteri tisztséget is csak társadalmi megbízatásban tiszteletdíjért szabad 
ellátni. Ezt a véleményemet négy évvel ezelőtt is megfogalmaztam, de a falu lakóinak többsége szerint főállású 
polgármesterre volt szüksége ezelőtt. Bízom benne, hogy négy év eredményeit látva megváltozott a többség véleménye. 
Úgy gondolom, egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben több millió forintot lehetne, és eddig is lehetett volna 
megtakarítani csak a polgármesteri illetményen. A polgármesternek legyen mindennapi személyes kapcsolata az 
emberekkel, a helyi kis és nagyvállalkozókkal, tartson fenn jó és együttműködő kapcsolatot.” És ami a lényeges: 
„Tisztelt Választópolgárok! A polgármesteri tisztség egy felelősség teljes, egész embert kívánó munka. Őszintén hiszem 
és vallom, hogy a megválasztott személy van a választókért, a településért, nem pedig fordítva!” Tehát, köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak! 
 
8 másodperc taps! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Ennyi év után miért nincs ez így, és miért csak akkor volt ez ígéret, amikor polgármesteri választás volt? Köszönöm! 
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3 másodperc taps! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Kérjük vissza a régi utcaneveket! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Értem! 
 
Többen hangoskodnak. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
És még egy gondolat! Úgy gondolom, ha mindez talán hónapokkal ezelőtt történt volna meg, ez az ügy másképp lett 
volna! Igaz, a jegyzőkönyv tartalmazza, hogy zúgolódás lett volna, de nem kell kikérni az emberek véleményét! Én 
teljesen másképp gondolom, és a Ti, saját maguk működési szabályuk is tartalmazza azt, hogy ki kell kérni a 
közvéleményt, meg kell hallgatni az embereket, a javaslataikat. Mindezt semmibe vettétek! 
 
3 másodperc taps! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Mert a Polgármester Úr meg is jegyzi a jegyzőkönyvben, hogy . . . Megszakadt a gondolatmenetem a taps miatt! … 
hogy nem kérte ki a lakosság véleményét, és valóban Dudás Geri bácsi is ezt megjegyezte, hogy ezt ki kellett volna. A 
Krisztinek is van egy olyan mondata, holott utána már elvetette, hogy a sok emberen már túl vannak, és nem azért 
polgármester, hogy olyan ügyekben, amiben a lakosságot érinti elsősorban, mert a lakcímkártyán kívül és a fogalmin 
kívül rettentő sok dolog van – nekünk szám szerint csak 22. 
 
Taps 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
És például egész héten azért telefonálgattunk, hogy a földhitel bankot hogy tudjuk elintézni, mert nem elég hozzá csak 
egy levél, vagy majd csak fel kell utazni! Az egy nap, az pénzbe kerül, és még az sem biztos, hogy nem kell hozzá egy 
közjegyzői okirat, mert jelzáloggal terhelt a kölcsön, és ezt nem írják át ingyen például! Tehát nagyon sok olyan dolog 
van, ami egyáltalán nem ingyenes, és ez a lakosságnak egy megtévesztése volt! Úgy gondoljuk, hogy nagyon szívesen 
ugyanennyien elfogunk jönni, ha a hagyományőrzést is fogjuk tárgyalni, de most nem az a téma, hanem az utcanevek 
visszaállítása. És visszaállítása, és vissza lehet állítani, és ez csak ezen a négy emberen, és rajtad múlik!  
 
Taps 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Azt hiszem, hogy elegen vagyunk itt most, hogy ezt megváltoztassátok! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Visszatérve az első kérdésre: én ma is így gondolom, amit a programban leírtam abban az időben, bár ez nem tarozik 
most ide.  
 
A megjelentek közül többen beszélnek egyszerre.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Válaszolnék a kérdésre: nekünk teljesen más az információnk a költségekről, illetve én is elintéztem a 
banknál a hitelemet, és nem kellet nekem sem Budapestre felutazni, nekem sem került sokba Rétságra leutazni. Segíteni 
próbálunk mindenkinek a lakcímkártya ügyben, és nem kell mást átíratni, csak a lakcímkártyát. 
 
A megjelentek zúgolódnak, majd egy személy jelzés nélkül felszólalt, félbeszakítva a polgármester válaszadását. Az 
ülésről készült hangfelvételből nem hallható ki a hozzászólás lényege. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, hagy fejezzem be! Én vagyok az ülés vezetője, engedd meg, Erzsi, hagy… 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Megvárom, jó! Én sem mondhattam el csütörtökön, amit szerettem volna! Igen elmondhatja! A ÉMÁSZ és a Vízmű 
már visszaküldte az értesítő levelet, hogy nem írja át az utcaneveket! Minden marad a régiben! Ugyanis mi vagyunk a 
szerződők akár az ÉMÁSZ-szal, akár a Vímzűvel, akár a TIGÁZ-zal! Semmi közötök ahhoz, hogy én kivel állok 
szerződésben, és nem írják át, és erre megkaptuk ma a hivatalos leveleket! Egyik a Gyurinál van, a másik nálam! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is megkaptuk!  
 
Továbbra is többen beszélnek egyszerre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytatnám, akkor. Bocsánat, folytatnám! Önök ugye gyűjtöttek kettőszázegynéhány aláírást az utcanevek ellen. 
Szeretném elmondani, hogy 488 embert érint, és jelen pillanatban vagyunk most 135-en vagyunk, abból is már többen 
átíratták a lakcímet. Tehát ennyien jöttek el most tiltakozni . . . 
 
Ismét félbeszakították a polgármester válaszát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is megkaptuk a levelet, nekünk kell értesíteni a közszolgáltatókat. A vízmű valóban leírta nekünk azt, hogy 
visszaállítja a régi utcaneveket. Én erre csak az tudom mondani sajnos Önöknek, hogy ha marad - vagy nem tudom, 
hogy szavaz majd a testület - de ha maradnak az új utcanevek, innentől kezdve mindenkinek saját magának kell intézni 
ezeket a dolgokat. Nem tudunk ebben segíteni. És akkor bocsánat, Loksa János kért szót! 
 
Loksa János tolmácsi lakos 
Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Én is ültem a soraitokban még pár évvel ezelőtt, és én azt 
gondolom, hogy alapvetően – személy szerint magam mondom, de szerintem a többiek nevében is mondhatom azt, 
hogy – egy dolog az, hogy a utcanév átírások nagyon sok kellemetlenséggel járnak! Nyilván minden személyre 
vonatkozóan, ez elkerülhetetlen! De én szerettem a régi utcaneveket!  
 
Többen bekiabáltak és tapsoltak. 
 
Loksa János tolmácsi lakos 
Ezért én azt gondolom, hogy én egy kéréssel fordulok a képviselő-testülethez és a polgármester úrhoz, jegyző 
asszonyhoz, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a régi rendszert állítsák vissza és kapjuk vissza a régi 
utcaneveket!  
 
Hosszabb taps. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mezei János kért szót! 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Először is arról szeretnék beszélni, hogy jogszerűtlen volt, amit csináltatok! Nem történt szavazás! Nem lehetett volna 
az utcaneveket megváltoztatni! A másik: tudomásom szerint a képviselőktől egyetlenegy fillért nem húztam ki! A 
következő: milyen jogon csináljátok azt, hogy énnekem átutalásom van a OTP-nél meg a különböző bankoknál, Ti 
beszóltok oda, hogy változás történt utcanév. Hivatalosan nem volt megváltoztatva utcanév, s mégis levonják azt a 
pénzt! Most hogy gondoltátok Ti azt: én kötök az OTP-vel egy szerződést, ami rám meg az OTP-re tartozik, Ti meg 
bemondjátok és levonják a pénzt! Milyen utcára vonták le? Nem az én utcámra, mert nem lett megváltoztatva utcanév! 
És Ti meg csak akkor tudtatok volna utcanevet változtatni, hogyha a falu megszavazta volna!  
 
Taps. 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Hiába nevetsz rajta Feco, ez így van! Milyen jogon csináltátok ezt? 
 
Taps. 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
A másik az, hogy odamentek nyugdíjasokhoz, azt mondjátok nekik, hogy ha a lakcímet nem íratják át, utána saját 
zsebből fogják! Nagyon soknak elintéztétek, odamentetek, összeszedtétek, azt mondtátok, hogy fizetni kell, hogyha 
nem fogják át, most azok nem jöttek el! Nem más! Itt hány ember van azok közül, aki átíratta a lakcímkártyát? Akkor 
miről beszélsz? És azok tudnak szavazni, akik itt vannak! Aki nincs itt, az nem tud szavazni!  
 
Zúgolódás, egyszerre többen is beszélnek. 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
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Nem értelek Titeket, hogy ez most az, hogy ennyien jöttek el! Mert nagyrészt összeszedtétek a lakcímkártyát, és 
átírattátok nekik! Miről beszéltetek? A másik dolog: múlt héten volt az a … nektek is itt kellett volna lenni, bárkinek, itt 
lehetett volna! Itt a falu elmondta a véleményét! Nem jött ide senki! Mindenki másra hivatkozott! Egy képviselő volt itt, 
aki arra hivatkozott, hogy le kell mennie a pályára. Az a Józsi volt! Senki nem volt képes ide jönni közületek! Hát 
milyen munka ez?  
 
Valaki – érthetetlenül - közbeszólt.  
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Milyen képviselő? Abszolút nem érdekli, hogy a faluban mi van! Most Te szerinted jogos volt, amit csináltatok, hogy 
egymás között megszavaztátok, hogy utcanevek meg legyenek változtatva! Te szerinted jogos volt? Most akik itt 
vannak emberek, Te szerinted miért vannak itten? 
 
Zúgolódás, egyszerre többen is beszélnek. Taps 
 
A polgármester válaszolni szeretett volna, de az egyik jelenlévő közbeszólt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elnézést kérek! 
 
Egyszerre többen is beszélnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat a jegyző asszony fog válaszolni! 
 
Torma Andrea jegyző 
Elhangzott az Ön részéről, hogy nem volt jogszerű a döntés. Ezt messzemenőleg visszautasítom! Ez a döntés jogszerű! 
A közterület elnevezéséről a képviselő-testületnek van hatásköre dönteni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy erről 
társadalmi egyeztetést tart, megteheti! Ez van most! Tehát most van az, hogy társadalmi egyeztetésre kerül ez a téma, és 
ezt követően a képviselő-testület el fogja dönteni, hogy újra szavaz-e a kérdésben, és ha újra szavaz, akkor pedig hogy 
dönt. Tehát most tartunk itt, és egyáltalán nem törvénytelen ez a döntés! Kérem, hogy ilyen ne hangozzon el! 
 
Sokan hangosan beszélnek, zúgolódnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem szépen! Az kap szót, aki fölteszi a kezét, ezt megbeszéltük! Bocsánat Erika, most Ön jön! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
15 évvel ezelőtt kerültem ide, azóta is itt dolgozom a nyugdíjas klubban. Egyetlen egyet szeretnék Önöknek elmondani: 
Gödöllőre költöztünk, két hónap múlva kaptunk egy értesítést, hogy az utcánk neve megváltozott. Mindent nekünk is át 
kellet íratnunk, és még csak azt sem tették meg, hogy esetleg valamilyen összeggel segítenek! Vállalkozásunk volt, és 
nekünk is mindent át kellett íratnunk mindenhol, és senki nem szavaztatta meg! Egy ötvenezres lakosságnál hogy 
kérdezik meg? Sehogy! 
 
Sokan hangosan, egyszerre beszélnek, zúgolódnak. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Azok is történelmi nevek voltak! 
 
Sokan hangosan, egyszerre beszélnek, zúgolódnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Halló! Halló! Bocsánat! Kértem Önöktől, hogy tartsuk be a parlamenti szabályokat, jó? Tiszteltjük meg a felszólalókat, 
és ne szóljunk közbe! Öné a szó asszonyom! 
 
Szemők Katalin Stefánia tolmácsi lakos 
Nagyon jól tudta a közgyűlés azt, hogy a falunak a véleményét ki fogja kérni. Maga nagyon jól tudta ezt, mert rögtön 
azt mondta, hogy nem kell a falugyűlés, mert úgyis leszavazzák! Akkor miért hazudnak a szemünkbe? Mondják meg! 
 
Taps. 
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Szemők Katalin Stefánia tolmácsi lakos 
Nem hülyék vagyunk! Olvassuk, amit maguk leírnak a tolmácsi lapra. Januárban – kérem utána nézni – le van fektetve, 
hogy a közgyűlés véleményét kérik ki! Nem csak a falunak, vagyis az utcanevek megváltoztatásába, hanem az ilyen 
horribilis kérdésekbe! Minket soha nem kérdeztek meg! Soha Feri! Olyan hülyeségeket csinált az önkormányzat, hogy 
az én magam a női eszemmel is falra mászok! Nyugati oldalra tenni a napelemet, kelet helyett? Ott a legkevesebb a nap! 
Igaz? Virágvázát csinálni, vagy díszvázát? Ilyen giccses vacakot, mikor a Béke utca, Alkotmány utca, Tavasz mező 
utca vége nincs befejezve, csak ki van mérve teleknek! Hogy lehetett a tanácsnak a pénzét így elpazarolni? Maga 
nagyon jól tudja ezt, a 90-es években jött ez rendeletbe, hogy maga alatt rokon nem dolgozhat a tanácsba! Két ember 
rokona van a tanácsban! Hát mihez tartsa magát? Árujja már énnekem el! Milyen polgármester Maga?! Mikor azt 
mondtam, hogy tehénlegelőt csinált a játszótér helyett a falu közepibe! Birkák mennek a Hollandiába igen, 15 percig 
egy ház előtt! Aztán megszúnt! Ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen szíves a témáról beszélni! 
 
Szemők Katalin Stefánia tolmácsi lakos 
Ne haragudjon! Nem kérjük az utcanév változást! A Szépvölgyi út nagyon szép, az Alkotmányunkat István király 
fektette le, és a Csokonai Vitéz Mihálynak a versein nőtt fel maga is és a többi képviselő is! Hát mér kell azt, Arany 
Jánost nem akarja? Tavasz mezőt, ami vízárok levezető volt, nem akarja megváltoztatni? A fene megette az ilyen 
polgármestert, magyarul megmondva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük! Jegyző asszony válaszol, és utána Tiéd a szó Erzsi! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Elnézést Hölgyem, tetszik figyelni, mert Önnek szeretnék válaszolni! Tetszik rám figyelni?  
 
Szemők Katalin Stefánia tolmácsi lakos 
Persze! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem nagyon pontosan értettem, hogy miről beszél és mire célozgat januári megszavazás, meg hasonló kérdésekben, de 
nagyjából próbálom kitalálni. Szerintem a szervezeti és működési szabályzatra utalt Ön, amiben van egy olyan szakasz, 
hogy társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a rendeleteket. Ha jól eltetszik olvasni, akkor az úgy szólt, hogy a 
rendeleteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátatni, és ez úgy történik, hogy a község hivatalos honlapján közzé kell 
tenni, és akinek ezzel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, az ezt jelezheti a polgármesteri hivatalban, vagy e-
mailben. Tehát ez a társadalmi egyeztetésnek az önkormányzat által leszabályozott klasszikus fóruma. Itt most ettől 
azért térünk el, mert nagyobb nyilvánosságot szerettünk volna adni ennek a kérdésnek, és közvetlenül meghallgatni a 
véleményeket. 
 
Közbekiabálás, hangoskodás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Tisztázzunk még valamit, hogy egyértelmű legyen. Ezt a közmeghallgatást a képviselő-testület rendelte el, falugyűlést 
és közmeghallgatást a képviselő-testület hívhat össze. Azon kívül minden mást, például amire az előbb az egyik 
felszólaló utalt, hogy a múlt héten volt egy falugyűlés, az nem falugyűlés volt, hanem egy lakossági gyűlés, egy fórum, 
egy lakossági megbeszélés. A közmeghallgatás most van, mert azt csak a képviselő-testület hívhatja össze, és a 
képviselők több mint felének jelen kell lennie. 
 
Közbekiabálás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, tessék meghallgatni a Jegyző Asszony!  
 
Továbbra is zúgolódás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Jó, akkor azt hiszem, hogy befejeztem a válaszom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kedves Katalin! Mi is meghallgattuk Önt, Ön is tessék szíves meghallgatni minket! Bocsánat a Hölgy kért szót! 
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Zomborka Márta váci lakos  
Tolmácsi születésű vagyok, és középiskolás koromig itt éltem. Sokakat ismerek, sajnos sokakat már nem. Történelem, 
néprajz szakot végeztem, és 30 éve élek Vácon. 23 évig az ottani múzeumban dolgoztam, most az önkormányzatnál 
vezető főtanácsosként kulturális osztályon. Minden posztomon részese voltam a váci önkormányzat közterület 
névadásával foglalkozó testületének. A rendszerváltás után is, most is, és nagyon sok problémát megéltem, hasonlókat 
is. Én pusztán szakmai kérdésként akarom ezt a néhány közterület nevet előhozni, és ismertetni. Tehát én nem a jogi, 
nem az önkormányzati, és nem a folyamatát tekintve szeretném a tolmácsiaknak elmondani, hogy azok a nevek, amik 
most visszakerültek – tehát a Zarándok, Sziluska, Füvellő – azok a régi nevek!  
 
Közbekiabálás, sokan hangosan, egyszerre beszélnek, kiabálnak, zúgolódnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyenek szívesek! Legyenek szívesek! Karcsi bácsi! Legyenek szívesek, tartsuk már be, hogy hagy beszéljen, aki szót 
kér! 
 
Zomborka Márta váci lakos  
Azt szeretném elmondani és megmutatni – akit érdekel, akit nem, annak nem -  hogy 1847-es… 
 
Közbekiabálás, sokan hangosan, egyszerre beszélnek, kiabálnak, zúgolódnak. 
 
Zomborka Márta váci lakos  
Azt szeretném elmondani, hogy 1847-es Tolmácsról készült kataszteri térkép van itt nálam, 1885-ös is van, és ezeken 
ezek a nevek szerepelnek nyelvészetileg. Azok a területek, én szakmailag szeretném . . .  
 
Sokan hangosan, egyszerre beszélnek, kiabálnak, zúgolódnak végig a felszólalás alatt. 
 
Zomborka Márta váci lakos  
Itt vannak a házak, ott vannak az utcák, ezek a területek viseltek egy nevet. Utcanevet Magyarországon körülbelül 100 
éve adnak, konkrét utcanevet. Ezeket a területeket az őseink nevezték el! Ezek különböztetnek meg minket a többi 
településtől, tehát ha ezeket a neveket becsülik valamire, akkor ezeket meg kell valamilyen módon őrizni! Ennyit 
szerettem volna mondani, igaz, hogy berekedek! Én nem kiabálni jöttem ide, hanem szerettem volna mindezeket 
elmondani, és megmutatni azoknak az embereknek, akik Tolmácson születtek, nagyapáiktól ezt hallották, és esetleg 
fontosnak tartják, hogy ez megmaradjon! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elnézést kérek! Kértem Önöket! És most nem akarok senkit sem megbántani, de ez a tolmácsi kultúra? Kérem szépen! 
Egymás szavába vágunk bele! Tessék szíves lenni meghallgatni bárki szól! Lehetőleg ne szóljunk bele! Erzsi, Tiéd a 
szó, parancsolj! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
A jegyző asszonyhoz szólnák! Ugye Ő azt mondja, hogy nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Ugye ez az Önök 
működési szabályzata 2013. április 23., ez a rendelete, és a 2. fejezet 7. pontja, hogy a közterületet  
 
Torma Andrea jegyző 
Bocsánat, az nem a szervezeti és működési szabályzat, az nem lehet áprilisi, valamit össze tetszik keverni, mert azt 
januárban fogadtuk el.  
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Bocsánat, a rendelet január 25. Elnézést! Amit rendeletet hoztak, az az április 23-ai, és azt mondja, hogy előzetes 
társadalmi közvélemény kutatásra kell bocsátani. Most megkérdezném, hogy ebből az öreg nyugdíjasokból hánynak van 
net-e? Hogy éppen a honlapon elolvassa, hogy rajta-e van, hogy mit szeretnénk. És a másik, február 14-én volt egy 
testületi ülés, aminek a 4. napirendi pontja az volt, hogy falugyűlés, közmeghallgatás megbeszélése szóban. Tehát már 
akkor felvetődött, hogy esetleg falugyűlés kellene, de elvetették! Hogy miért,z ki tudja, de nem lényeges! És még 
valami: hogy ezt a egyeztetésről beszéljünk, a 6.§ a közterületek nevének a megállapítását vagy megváltoztatását 
kezdeményezheti ugye a polgármester úr, az önkormányzati képviselők, képviselő-testület bizottsága, és ott van a d) 
pontba, hogy a Tolmács községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgára. Ha Önök közvéleményt kutattak, és 
az van a 7.§-ba, hogy az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni, 
legyen szíves megmondani, hogy hányan terjesztettek elő valamilyen javaslatot! Mert senki nem tudott róla! 23-án 
meghozták a rendeletet, a határozatot és másnap már más utcában ébred fel a lakosság, mert nem tudtak róla! Remélem 
meg tudta jegyezni, hogy mit kérdeztem!  
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Torma Andrea jegyző 
Nem biztos, remélem, de legfeljebb majd segítséget kérek, ha valami kimarad! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Elég szomorú!  
 
Taps. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Az utcanév változás sok személyt érint, vagyunk itt százharminc nem tudom hányan, ebből kíváncsi lennék, hogy kinek 
nem tetszik ez az ötlet! Azon kívül 85 db olyan nyilatkozat van, akik délutános műszakba dolgoznak, nem tudnak 
eljönni, kisgyerekük van, vagy éppen öreg, és azok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy szeretnék a régi utcanevet 
visszaállítani!  
 
Taps. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Még valami:  
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor válaszolhatok? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Rögtön befejezem! Még egyetlen egy mondanivalóm lenne! Máshol más falukban is őrzik a hagyományt, nagyon sok 
helyre, ha bemegyünk, látni azt, hogy a hagyomány szerint ki van írva, hogy milyen település, vagy éppen mi hol van, 
tájházak vannak. Nem avval kell hagyományt őrözni, hogy a lakosságot ilyen óriási dologba beleverik! Ez időhiány, 
pénzhiány, intézkedések, és nagyon sokan vagyunk! Köszönöm! 
 
Taps. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az első kérdésre válaszolnék, hogy miért nem volt közmeghallgatás, illetve társadalmi egyeztetés? Ismétlem önmagam: 
most van ez, most történik! A törvény nem írja elő a közmeghallgatás kötelezettségét ehhez a döntéshez. 
 
Közbekiabálás, egyszerre beszélnek, hosszasan zúgolódnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hallgassuk meg a választ! 
 
Torma Andrea jegyző 
A kormányhivatal javaslattal élt, a javaslat nem egyenlő azzal, amit Ön mond, hogy kötelezett minket. A testület elé 
terjesztettük ezt a javaslatot, mert a kormányhivatal . . .  
 
Többen egyszerre beszélnek, hangoskodnak, zúgolódnak. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem érdekli Önöket a válaszom? Vagy vitatkoznak? Mert akkor én leülök és beszélgessenek, mert én így nem tudok 
válaszolni!  
 
Szemők Katalin Stefánia tolmácsi lakos 
Lássa be a képviselő-testület, hogy ezt elrontotta! 
 
Taps, zúgolódás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ennyire érdekli Önöket a válasz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Anikóé a szó! 
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Gyuricza Anikó tolmácsi lakos 
Én, mint a jegyzőnő is mondta, olvasom, szavait idézve: ugye az emberek majd morgolódnak, aztán majd lenyugodnak! 
Nahát én nem tudok lenyugodni! Rövid időn belül sem, meg hosszú időn belül sem! Jelen állapot azt mutatja, hogy ez 
nem így lett, hogy lenyugodtunk! Mivel én nem az az ember vagyok, tehát aki le tudok csillapodni, ezért azzal a 
javaslattal szeretnék élni, hogy mivel maradt három utcanév, amit nem változtattunk meg,  ugye a Béke, a Szabadság, és 
az Arany János utca. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És a Sport utca, és Tavasz utca!  
 
Gyuricza Anikó tolmácsi lakos 
Jó, akkor négy. A Szurdok út már meg lett akkor változtatva, mert Ságvári Endre volt és kötelezte ugye, meg kellett 
változtatni, mert régen meg kellett változtatni. Ennyi! Na! Utána arra, ugye, hogy akkor arra gondoltam, hogy 
változtassuk meg azokat is! Na, de később gondolkoztam rajta, hogy az Arany János nem nagyobb költő, mint 
Csokonai, ezért hagyomány őrzésre hivatkozva, javaslom, amit a képviselő asszonyunk is tett, hogy legyen egy Bagoly 
utca Tolmácson, és ez ne legyen más, mint az Arany János utca. 
 
Taps. 
 
Gyuricza Anikó tolmácsi lakos 
A Béke utca maradjon, hogy emlékezzünk arra, hogy április 23-a előtt az emberek békében éltek egymás mellett, ami 
már szerintem a múlté! A Szabadság utca azért maradjon, hogy emlékezzünk arra, hogy demokrácia is volt itt régen! 
Csak ennyit szerettem volna mondani.  
 
Taps. 
 
Paulinyi János tolmácsi lakos 
Én azt szeretném, ha visszavonnák a döntést.  
 
Taps. 
 
Paulinyi János tolmácsi lakos 
És marad minden a régiben, mer ilyen ellenállás, ilyen tömeg még a választáson sem volt. A kétharmad itt van. Ha 
Orbán Viktort megkérdeznénk, hogy van-e alkotmánya Magyarországnak, nem tudom, mit mondana, mert az 
alkotmányunkat azért törölték el, mert több mint valószínű, hogy Tolmácson gondok vannak ezzel. Mert Sziluska nem 
utca volt, az egy major volt. Jó pár szegény ember olyan körülmények között élt, egy tűzhelyen, és hasonló. Erről 
akarunk elnevezni utcát? Bocsánatot kellene tőlük kérni, hogy olyan körülmények között éltek! A másikot indokoltuk, 
szégyelli magát talán most már Csokonai is hogy levették a napirendről? Szarándok. Azt mondja a jegyzőkönyvben 
valahol ilyen szöveg van: hogy összekötő volt, és ez volt a főút. Nem, a főút a vasút volt, azon jártak az emberek. Ahol 
a Gergely lakik, ott volt az egyik lejárat, a másik lejárat ott, ahol a Csulik féle ház van, a harmadik fönt, ahol a Csáthy 
Laci lakik, ott jártak Rétságra és a vasúton. Akik ott dolgoztak azok is, akik az ügyes-bajos dolgaikat ott intézték arra 
mentek. Akkor ki járt Szarándok alatt? Akiknek ott voltak a földjeik, azok jártak ott. Esős, sáros időben megközelíteni 
nem lehetett Rétságot rajta. 53-ban volt az utca végéig megcsinálva az út saját erőből, utána Róka Mihály vezérőrnagy 
képviselő segített, hogy Rétság és Tolmács össze legyen kötve. De mondom tovább: amit letagadnak, hogy a főút, a 
közlekedés, egyéb, a tolmácsi templomba a papot merre hordták? Az uradalom is arra hordta, amit most Tolmácsi útnak 
hívunk, és a Rózsa Pista bácsi az volt a legközelebbi, aki szintén misére ide hozta ki lovas kocsival, és azon vitte vissza. 
Szóval ilyen dolgokat nem tudom, hogy miért kell megbolygatni, amikor nyugodt volt a község! Semmi nem indokolta 
ezt, tessék egy nagy táblát csinálni, mint a tájvédelmi körzetbe, kiírni, hogy mi volt Sziluska, Kisirtás, Nagyirtás, meg 
akkor van Miklián puszta, vagy a Borsosberényt – Tolmácsot összekötő út. Akkor arról is lehetne beszélni! Ki tudja, 
hogy hol van? Szembe a Tolmácsi úttal megy ki Nagymezőnek és a Jásztelek pusztára. Arról is lehetne beszélni! Szóval 
felelőtlenül döntöttek szerintem! Meg kellett volna gondolni, és mi kérjük, hogy változtassák meg a döntésüket! Nem 
vagyunk hajlandók elfogadni, hogy mi Szarándokba lakunk! Az nem utca volt, hanem egy földút az uradalom 
marhahajcsárai jöttek azon! Mer van itt egy másik is, a közösségi ház, az Kompik volt, ezek a hajcsárok itt lettek 
elszállásolva. Azon az úton hajtották, nem erre hajtották! És még egy dolog! Én úgy tudom, hogy a Zarándok út az, ahol 
a búcsújáró helyek vannak, és oda mennek az emberek! Szurdokon keresztül: Nógrád, Királyrét, Kóspallag, 
Márianosztra. Váci út: Katalinpuszta, Ispinyérek, Hétkápolna. Ezek voltak a Zarándok utak! És ezt vegyék tudomásul, 
vegyék figyelembe, és így döntsenek!  
 
Taps. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ehhez annyit szeretnék hozzá tenni – a Jani bácsi javaslatához - ha megtetszettek volna hallgatni Zomborka Mártát, 
akkor elmondta volna azt, hogy – a Géza atya, emlékeznek rá, megírta ezt a könyvét – benne volt ez, a 82 oldal . . .  
 
Többen hangosan érthetetlenül beszélnek egyszerre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megengedik, folytatnám! Ezzel kapcsolatosan elmondta volna, amire utal a könyvben az atya. De most a Jegyző 
Asszony válaszol Anikónak!  
 
Torma Andrea jegyző 
Idéztél a jegyzőkönyvből egy gondolatot, arra szeretnék reagálni! Elnézést kérek mindenkitől, hogyha ezzel bárkit is 
megbántottam, mert távol álljon tőlem, hogy a lakosság véleményét semmibe vegyem! Nem erről volt szó! Ezzel a 
gondolatommal csak azt a megérzésemet próbáltam kifejezni, hogy ha létrehozunk egy ilyen fórumot, vagy akár 
papíron megkérdezzük a lakosságot, olyan parttalan vita indulna el, ami most pontosan van! Tehát van a nagyon 
határozott igen, és van a nagyon határozott nem! Igazság szerint itt nem lehet kompromisszumot kötni, ez egy parttalan 
vita, amiben nincs közös megoldás! Tehát vagy igen, vagy nem! Ez a vitás helyzet volt az érzésem, ezzel a 
mondatommal azt kívántam érzékeltetni, hogy csak összeugrasztanánk a lakosokat, az igen és a nem oldalt. 
 
Zúgolódás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Mint, ahogy most is érzékelhető, hogy van a nagyon határozott nem, aki valamiért nem szeretné, és van a másik oldal, 
aki azt mondja, hogy igen! Még egyszer elnézést a kifejezésért! Köszönöm! 
 
Zúgolódás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Továbbra is azt mondom, hogy hallgassuk már meg a válaszokat is! Mindig belevágnak! Amit mi mondunk, azt mindig 
meg kell cáfolniuk Önöknek a soraiból. Hallgassanak meg minket is! Tibor, Tiéd a szó! 
 
Kuris Tibor tolmácsi lakos 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Nagyon rövid leszek, ígérem! Az előttem levő hölgyhöz szeretnék egy picit, hogy 
hagy döntsem el én, meg a falu lakossága, és ne Vácról a polgármester szavaival gondolkodva, ne mindenféle 
gyüttment, hogy én milyen nevű utcában lakok! 
 
Taps. 
 
Kuris Tibor tolmácsi lakos 
A képviselő-testülethez csak annyit szeretnék, egy kérdést feltenni, hogy gondolkozzanak el azon, hogy ezek után 
alkalmasak-e a falu vezetésére! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pistáé a szó! Parancsolj! 
 
Drajkó István tolmácsi lakos 
Arról beszéltünk, hogy a polgármester és a képviselő-testület a faluért van, ugye!? A polgármester úr azt mondta! Hát 
akkor itt vagyunk, ez a 130, meg a 220 nem, szavaztassuk meg, és lássák, hogy mennyi ember akar új utcába lakni, 
mennyien akarnak még a régibe lakni. Mert én nem vagyok boldogabb, hogy a Szent Lőrinc utcába ébredek reggel! Én 
nekem nagyon jó volt a Tolmácsi utca, és a képviselők között is van olyan, aki a tiltakozásunkat aláírta, mert nem 
szeretne más utcában lakni! Itt van ez a 130, mert szerintem elegen vagyunk ahhoz, hogy ha Ti tényleg a falut 
képviselitek, akkor döntsük itt el, és akkor vagyunk! 
 
Torma Andrea jegyző 
Bocsánat! A közmeghallgatás és a falugyűlés nem döntéshozó szerv. 
 
Zúgolódás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nincs ilyen hatásköre ennek a fórumnak!  
 
Zúgolódás. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tálas Zoltáné a szó! 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Őszintén, ha már ennyien összegyűltünk, és tényleg a többség azt mondja, hogy nem, akkor tartsunk egy szavazást, 
ahogy az István mondja. De nem most, hanem egy faluszavazást! Hogy mindenki le tudja tenni a voksát! 
 
Többen hangoskodnak, zúgolódás. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Akkor az érdekelt utcák!  
 
Többen hangoskodnak, zúgolódás, veszekedés. 
 
Torma Andrea jegyző 
Anikó! Ettől féltem! Ezt nem akartam! 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Itt van mindenki? Tartsunk szavazást, szerintem mindenkinek korrekt lenne, senki nem tudná elmondani azt, hogy „én 
nem voltam ott, mert nem tudtam ott lenni, mert dolgoztam, más bajom volt”! Igaz? Tartsuk meg a szavazást 
hivatalosan, és akkor mindenki elmondhatja, hogy ez jogos volt! Igaz? Így van, vagy nem így van? 
 
Többen válaszolnak igennel, utána többen beszélnek egyszerre. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Milyen népszerűségnek örvend ez az utcanév! Ilyen óriási problémák vannak ebbe a faluba? Ez miatt csinálni a 
cirkuszt?  
 
Zúgolódás. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
A Tolmácsi utca nem jó! Azért mert nevetséges! Tolmács, Tolmácsi út!  
 
Zúgolódás, kiabálás, veszekedés. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Én vagyok a nem! Ilyen népszerűségre tehetne szert minden társadalmi munka! Hol voltak akkor azok az emberek, akik 
most olyan hangosan kiabálnak? Őszintén! Mikor társadalmi munkára kellett menni, hol voltak ezek az emberek?  
 
Többen hangoskodnak. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Téged se láttalak soha! Befejezhetem?  
 
Többen hangoskodnak. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Nem kellene személyeskedni! Igaz? Ez nem erről szól! Igaz? Arról kellene beszélni, hogy jogosan kellene dönteni! A 
jogos döntés az micsoda? Az, hogy minden ember, aki lakos, tudjon szavazni! Nem csak az, aki most itt van! Mindenki! 
Ez nem számít ugye?  
 
Többen bekiabálják, hogy „akit érint”. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Ön mondja meg nekem őszintén, itt bejelentett állandó lakos? 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Már 17 éve. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Akkor Ön itt van! Akkor miért nincsenek itt azok is, akik itt be vannak jelentve állandóra, csak nincsenek itthon? Miért 
nem lehet azt elfogadni, hogy döntsön mindenki?  
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Gyenizse György tolmácsi lakos 
Törvényes meghatalmazások vannak! 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Tényleg? Én is azt mondom, hogy az érintettek szavazzanak! Aki abba az utcába lakik, az szavazzon! Nem most, 
hanem hivatalosan! Ez már nem tetszik? Mi a probléma ezzel? 
 
Taps, utána zúgolódás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gyurikám! Üljél már le, mert hülyeség, amit mondasz! Jegyzőkönyvet vezetnek minden falugyűlésről, az utolsón három 
ember vett részt, és mind a hárman aláírták a jelenléti ívet! Hogy miért kell aláírni? Akkor most már tudod, hogy miért 
kell aláírni! Hogy tudják, hogy itt voltál és nagyon okosan szóltál hozzá! 
 
Torma Andrea jegyző 
A lakosság egy esetben funkcionál döntéshozóként, a népszavazás esetében. Olyan nincs, hogy most, akik eljönnek, 
szavaznak, és az egy döntés lesz. Lakossági kezdeményezésre népszavazást lehet kiírni, ennek megvannak a szigorú 
szabályai, formanyomtatványai, és egy ilyen népszavazásnak a költségeit a helyi önkormányzatnak kell viselni. Ennek a 
nagyságrendje akár milliós, vagy közel milliós is lehet, nem tudom pontosan, mert ilyen költségvetést még nem 
készítettünk, mert nem volt rá példa. A lakosság részére ez az egy döntési forma van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kaliczka Gyuláé a szó! 
 
Kaliczka Gyula tolmácsi lakos 
Számokkal harcoltok itt Feri! A múltkori meghallgatáson elhangzott, hogy a Józsi, amikor vitte az ebédet, behozta a 
lakcímkártyákat, hogy Ti előre, mindenki tudta nélkül átírassátok, mert nem tud bejönni az x az y a negyedik, ötödik 
nyugdíjas, akinek viszi az ebédet. Ti fű alatt megcsináltattátok a saját részetekre, szakállatokra! Nekem a gyereknek 
kijött a héten a diákigazolványos kártya már az én, a mi tudtunk nélkül az új utcanévre. Most így nyeregbe vagytok 
valamennyire! Itt mondod a számokat, hogy hány szavazat jött a borítékba, mennyien vagyunk, és most ezzel 
bütyköltök! A népszavazást hogy fogjuk megtartani? Megint jön a Józsi, oda megy a „Laci Bácsihoz”, hogy itt írja alá?  
 
Torma Andrea jegyző 
A népszavazás úgy működik, mint a választás, személyesen, titkosan! 
 
Taps. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyenizse Úré a szó! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Szívem szerint tulajdonképpen nem azt mondanám, amit most mondok. De talán fedi a véleményemet, a valóságot. Föl 
olvasom a következő hozzászólásomat! És utána már nem olvasok megmondom őszintén, hanem elmondom, hogy én 
hogy látom a dolgot. Tehát, Gyenizse György vagyok. Erről kérek egy hitelesített másolatot, amit most elmondok! Azt 
az előbb is kértem, igen. És akkor a következő: az itt élő embereknek van véleménye, javaslata ezzel a helyzettel 
kapcsolatban. A hagyomány, az ősök, a helyi szokások maga a történelem emlékezete. Ez igaz! Hagyományőrző 
őrzésből éppen ezért magát a népet kihagyni, kizárni a lehetőségből, hogy véleményüket érvényesítsék, degerenált 
gondolat! Gondoljuk csak meg, hogy akkor pont az ősök, a néphagyomány tisztelete, közös gondolata mint cél elmarad. 
Mint már említettem, a lakosságnak van véleménye Több is. Például kiegészítő táblák a már meglévő régi utcatáblák 
alatti elhelyezése, de a régi megszokott utcanevek megmaradása mellett tudjuk elképzelni. Gondolom, a képviselőknek 
nem a megosztás, hanem a haladás, a jólét, a béke, a problémák megoldása a célja. A megváltoztatott utcanevek, tér régi 
nevek szépek, vállalhatóak. Szépvölgyi út! A II. kerületben a Hármashatár hegybe megy a Szépvölgyi út. Tolmácsi út? 
Mi baj van a Tolmácsi úttal? Hát Tolmácson lakunk! A 2-es úton bejövök, akkor Tolmács, hát Tolmácsi út! Ezzel 
propagálom, hogy van egy Tolmács! Mert mindenki Rétságot azt tudja, az ország egész részében mindenki tudja, de 
Tolmácsot nem! Hogy így leveszem a Tolmácsi utcanevet? Érthetetlen! Alkotmány utca! Ő a Kossuth tér az 
Országházzal szemben, ugye Bajcsy Zsilinszky út V. kerület és az Országházzal szemben Alkotmány utca. Ott megy a 
lovasság, ott rendezik az ünnepségeket, minden, nem tudom mi van vele? Csokonai Vitéz Mihály utca! Hát, ami két 
évvel ezelőtt érettségi tétel volt a gyerekeknél. Salgótarjánba, ő Nógrádba is van, Salgótarjánba is van, csak a megye 
fővárosát említsem! Ugye? Nem akarom a debreceni Csokonai színház, az ország harmadik legnagyobb színháza. Ilyen 
utcát átnevezni, hát enyhén szólva, már bocsánatot kérek, nem értem! A polgármester gondolom hatalmi mámorban 
szenved! Ezt nem képes a nyugodtság, a béke irányába megoldani ezt a helyzetet. Továbbra is tévedését hangoztatja! Én 
rá szavaztam, megmondom őszintén, soha nem tagadtam! A szavazatomat most visszavonom! Akit a polgármester úr 
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intézkedése megsértett, azoktól itt, most bocsánatot kérek, mert hogy rá szavaztam. Hozzá járultam ehhez a kialakult 
problémához! Az én balhémat, én ilyen értelemben elviszem! Tehát az, hogy erkölcsileg nívótlan, illegitimmé vált az én 
szemembe. Aki a helyzet kulcsát a zsebébe hordta, és amikor én látom, hogy tévedett, akkor nem kell szégyelni, hát 
emberek vagyunk! Tévedtem, gyerekek visszavonom, kész! És lenyugszik a falu és egy három hét múlva visszatérünk 
és azt mondjuk, hogy „na hogy oldjuk meg, hogy a kecske is meg a káposzta is”, és tudjuk, hogy vannak ilyen 
megoldások! És ezzel nincs semmi, mindenki lenyugszik. Most mi történik gyakorlatilag? Hát a falu meg van osztva! 
Hát gondolják meg, hogy ez ki fog menni országba, világba, ki fog menni! Ez a megoldás már nem lesz a mi kezünkbe! 
Hát nem lesz a mi kezünkbe! Értsék meg, hogy már nevekkel fognak kimenni az országba, hogy itt mi történt 
Tolmácson! Hát ez kinek az érdeke? Normális embernek ez nem lehet az érdeke! Én ide például nyugodtan jöttem, 
hogy szépen, nyugodtan elvagyok, erre mi történik? Főkelek, má más utcába ébredek! Hát holnap már a házamat is át 
fogják festeni, vagy hoznak egy olyan rendeletet? Kikérem magamnak! Én, én megöregedtem, 66 éves koromig ilyen 
helyzetben nem találkoztam! Állok, és vergődök, mert nem értem, hogy mi van itt tulajdonképpen körülöttem! Egy pár 
ember meghozza a törvényt? Ellenünkre? Nem méri föl? Nincs hatástanulmány?  
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Aki nem képes nyugodtság, béke irányába kompromisszumra jutni, belátni, hogy a bajt Ő saját maga okozta felesleges 
ötletelésével, megtévesztését belátni, nem alkalmas vezetőnek! A béke, a megoldás, a demokrácia ellen cselekszik! Ami 
azért is veszélyes, mert aki ma megsérti, holnap áldozata lesz annak hiányának! Egyenlőre ennyit szerettem volna 
elmondani!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dávid Antalé a szó! 
 
Dávid Antal tolmácsi lakos 
Jó napot kívánok mindenkinek! Nekem csak egy-két észrevételem van. Ha mindenkinek ki tudtak küldeni egy A4-es 
papírt, ami alapján eldöntötték, hogy ezek az utcanevek megváltoznak, az alapján ki tudtak volna küldeni egy A4-es 
papírt, amin lett volna joga mindenkinek módja és lehetősége, hogy eldöntse, hogy szeretné, vagy nem szeretné! Nem 
kellett volna falugyűlés, nem kellett volna semmit csinálni itt, csak azt az A4-es lapolt, amit a Józsi berakott minden 
postaládába, azt ugyanúgy berakták volna minden postaládába üresen, és mindenki azt írt volna rá, amit akar. Utána ott 
van a képviselő-testület, ami eldönti, hogy van 30 ilyen, 30 ilyen. Nincs nekem problémám az utcanév változtatással! A 
Szépvölgyi út egy rakás f…s! Úgy, ahogy van! Innen a temetőtől Kossuth út, vagy milyen? 
 
Többen közbeszólnak, hogy Tolmácsi út. 
 
Dávid Antal tolmácsi lakos 
Bocsánat! Elb…m! Régen Kossuth út volt! A presszóig Tolmácsi út, a presszótól Szépvölgyi út. Ha utcarendezést 
szeretett volna ez a falu, akkor ilyenekkel kellett volna foglalkozni, hogy egy utca ne két utcából álljon! A GPS nem 
találja meg! A világ GPS-e nem találja meg, hogy hova akarsz menni! Ezt most komolyan mondom! 
 
Taps. 
 
Dávid Antal tolmácsi lakos 
Nincs ezzel probléma, de ezt rendbe kell tenni! Ezt rendbe lehetett volna rakni! Még egy kérdésem van! Mikor volt itt 
fenn a dombon Füvellő? Mikor volt itt fönn a presszónál Füvellő? Miért lett ez Füvellő utca?  
 
Többen hangoskodnak. 
 
Dávid Antal tolmácsi lakos 
A Szépvölgyi utcáról beszélek! Az Szépvölgyi utca ott fenn a presszó előtt. 
 
Sokan beszélnek egyszerre hangosan elnyomva a felszólaló hangját. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek nincs így értelme! Nem hagyják beszélni! Zomborka Mártáé a szó!  
 
Zomborka Márta váci lakos  
Azt a néhány mondatot szeretném elmondani, amit az előbb feladtam. Ahogy kezdtem: se nem jogi, se nem 
önkormányzati kérdésekről beszélek, hanem arról, hogy ennek a falunak 1000 éves történelme van! Ennek a falunak 
nem az a történelme, amire mi emlékszünk, ki 60, ki 90, ki 30 éves, hanem az, amit meg lehet találni levéltárban, 
térképen, emlékben, egyebekben. Ez hasznos, ezt meg kell őrizni! Ennyit tartok fontosnak elmondani. És azt, hogy az 
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utcanévadás körülbelül 100 éve létezik Magyarországon, előtte természetes névadás volt mindenhol. És nem arról 
beszéltek, hogy ilyen utcába, olyan utcába megyek, hanem Füvellőbe megyek, Zarándokba megyek, meg Sziluskába 
megyek!  
 
Zúgolódás. 
 
Zomborka Márta váci lakos  
És amikor azt mondjuk . . . 
 
Dávid Antal tolmácsi lakos 
Mártikám, azt szeretném kérdezni, hogy ha én otthonról elindulok, és lemegyek a Dósáék házához, én Füvellőbe 
megyek? 
 
Zúgolódás. 
 
Zomborka Márta váci lakos  
El lehet olvasni Géza atya könyvét, el lehet a Historia Domus-t, ahol leírta mindazokat, a Csábi gödrét is javasolta az 
önkormányzatnak Géza atya – két helyen is leírta - hogy Csábi gödrét is javasolja utcanévnek, amikor a Szurdok utcát 
visszaadták.  
 
Zúgolódás. 
 
Zomborka Márta váci lakos  
Én arról beszélek, amit szeretném, ha a tolmácsiak értékelnének a saját történelmükben, a saját múltjukban!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szetei Lászlóé a szó. 
 
Szetei László tolmácsi lakos 
Csépeljük a szót! Azon a gyűlésen, ahol ezt hoztátok, a Kriszti is és a Geri is elmondta, hogy hülyeség lakossági 
megkérdezés nélkül ilyenbe belefutni. Nem akarok Önnel vitatkozni, hogy törvényes vagy nem törvényes, de ha 250 
ember aláírja, hogy sérti, illenék figyelembe venni! De nem is ez a probléma! Játszani lehet a számokkal, de minek? 
250 ember adta le, körülbelül 600-an vagyunk, majdnem a fele. Gyerekeket levonom, magatehetetlen öregeket 
levonom, többség írta alá, hogy változtassuk meg. Ha meg akarjuk oldani ezt az ügyet, karakán a testület, az lenne a 
megoldás – a Gyenizse úr megelőzött – én azt mondtam, tartsuk meg a régi neveket,  a Mártinak teljesen igaza van, de 
hogy ne legyen belőle fölháborodás, az a megoldás, hogy hagyom az eddigi utcaneveket, és kiírom, hogy Füvellő. Oda 
kiírom, hogy Csábi gödre, mert az tényleg Csábi gödre és nem Füvellő! A Szarándokot véletlenül megtaláltam az 
interneten, az annyi mindent jelentett, hogy. De nem ez volt! Mi a Szarándok alatt mentünk. A Szarándok – ha a Márti 
tudja, én nem tudom – én amit találtam róla. A Szarándok nem is az az utca volt! Mi a Szarándok alatt mentünk 
Rétságra, tehát Szarándok az utca fölötti rész volt! Tehát olyan nevet adtatok, hogyha hagyományt akartok őrizni, az 
olyan dolog, mintha matyó hímzéses gatyába járnátok a székely csárdást! Ez hülyeség! A Szarándok az kimondottan 
tévedés, a Ti tévedésetek! Szarándok a fölötte lévő rész. És esetleg a Márti megtámogatna, a Szarándok valami 
egytelkes birtokot jelentett, ami a török időkben eltűnt. Nem népesedett újjá, nem volt jó adófizető, nem népesítették be 
újra. Ez egy tévedés! Ne tegyünk kárt, mert ez nem hagyományőrzés! Hagyományőrzés az, ha kiírjátok a régi utcanév 
alá! Ha már ilyen hülye Tolmácsi út nevet adtak neki – mert ez is egy átkereszteződés volt – ez főutca volt, vagy fene 
tudja, hogy hogy hívták! Ha Ti ragaszkodtok egy szerencsétlenül hozott döntéshez! Ötleteltetek, hoztatok egy töketlen 
döntést, ezt túl kell lépni, és azt mondani, hogy gyerekek megváltoztatjuk. Visszaírjuk a régit, és igen, hagyományt 
akarunk őrizni, kiírjuk, hogy Füvellő, kiírjuk, hogy, de ezt hogy Zarándok, ezt nem tudom, hogy ki találta ki! Az nem 
Zarándok, az Szarándok volt! Esszel! Ezerhétszázas térképen van, amin Szarándok van. A szarándok valami mezei 
illemhelyet jelent, egy jelentésében. Legalább 20 jelentést találtam. A Szarándok alatt mentünk mi Rétságra, tehát 
biztos, hogy az a Szarándok, nem a Zarándok! A Sziluska biztos, hogy nem az a Sziluska volt, hanem az a tanya volt, 
amiből még a gépműhely, a hombár, a magtárak megvannak. Tehát most kiírjuk szerencsétlen módon, hogy Sziluska a 
nem Sziluskára! A Sziluska is tévedés, a Zarándok is, a Füvellőt azt nem tudom, mert arra is találtam megoldást, de már 
nem tudom! Egyszerűen tévedéseket akarunk hagyományőrzés módján beültetni! Meg lehet tartani a régi neveket, úgy, 
hogy aláírjuk! A testület meg – én azt gondolom – szerencsétlen döntést hozott, visszahozza. Megnyugszik a nép is, 
megmarad a név is, és ha tényleg hagyományt akartok őrizni, ekkora ló betűkkel – én vállalom – öt táblát meg fogok 
csinálni, és oda fogom írni, hogy Füvellő, meg oda fogom írni, hogy Szarándok! Amit csináltatok, az tévedéseknek az 
átültetése, és fölösleges! Ez a cirkusz azért van, mert azt a szerencsétlen döntést nem lehet, három mondattal vissza 
lehetett volna vonni! Azt mondtam, hogy gyerekek, tévedtünk, ekkora felháborodást kelt, leülök, a jegyző asszony azt 
mondja, hogy Ti hozhattok egy megsemmisítő döntést, és hoztok, és kész! Három perc alatt el lehet intézni! Két hete 
ezen hülyül a falu! Minek? Őrizzünk hagyományt, írjuk a táblát, a többi nép meg visszakapja azt az utcát, amihez 
ragaszkodik, és mindenki aludjon nyugodtan!  
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Taps. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hajnis Gáborné kap szót. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Ez a könyv nem tudom, hogy ismerős-e? 
 
Többen bekiabálnak, hogy mindenkinek van. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Na, hát ez Tolmács község története! Ugye?  
 
Többen érthetetlenül közbeszólnak, hangoskodnak. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Forog is az Atya a sírjában! ’95-ben lett ez a könyv kiadva. 80 éves volt Géza atya, amikor járt, gyűjtötte az adatokat. 
Érdemes volt neki? Nem volt érdemes, mert elfelejtették! Azt is elfelejtették, hogy a falu díszpolgára! Elfelejtették! Azt 
is elfelejtik, hogy a falu színtiszta katolikus falu volt! A falu védőszentje Szent Lőrinc. Ugye? És? És most ez nekünk 
szégyen? Mi ezt letagadjuk?  
 
Többen beszélnek egyszerre. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
A képviselő-testületet meg kell védjem! Mert gondolom, hogy a könyvből vették, mert valahova nyúltak adatért, és itt 
kifejezett óhaja Géza atyának, hogy vissza legyenek ezek a nevek állítva! Ugye? Kifejezett óhaja! Magdi, emlékszel rá? 
Emlékszel rá!  
 
Többen beszélnek egyszerre. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
A Géza Atya akkor minek dolgozott ennyit? Fölösleges volt! 
 
Többen közbeszólnak. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Ez egy történelem! Most lehet módosítani, mert a kormány módot ad rá. A hagyományőrzés ez. Ha a falu szégyelli a 
hagyományát, akkor szégyellje! Szégyelli a hagyományát a falu?! 
 
Zúgolódás. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Én 64 éves leszek, és örülök, mert én mindig Sziluskába mentem, meg Szurdokba mentem. Én boldog vagyok, és én 
nem íratom vissza! 
 
Zúgolódás, hangoskodás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kis csendet kérek! Egy kis csendet kérnék szépen! Az volna a tiszteletteljes kérésem, hogy most az szóljon hozzá, 
aki még nem szólt hozzá, annak adom meg a szót! Elnézést kérek, mindenki szót fog kapni, természetesen! Kiss Péter 
Úré a szó! 
 
Kiss Péter tolmácsi lakos 
Én sajnálom, hogy így elszabadultak az indulatok, mert sokkal értelmesebben lehetne beszélni nyugodtan, és 
végiggondolva! Én azt hiszem, hogy akik eddig hozzászóltak, mind azt a véleményt támogatják, hogy ez egy elhibázott 
döntés volt, és vissza kéne csinálni. Igaza van a jegyző asszonynak a jogszabályok oldaláról, hogy ez jogilag biztos 
helyes volt, az egy más kérdés, hogy manapság a jogszabályok naponta változnak, tehát ezt követni is elég nehéz. A 
hölgynek Vácról, aki itt a történelemre hivatkozik, szintén igaza van, csak egy lényeges dolgot ne felejtsünk el, hogy itt 
az emberek, a lakosság életéről, hangulatáról, véleményéről van szó, amit viszont senki nem vett figyelembe. Azt, hogy 
mi volt történelmileg a faluban, meg melyik területet hogy hívták, ezt nagyon szívesen megnézné mindenki egy 
emlékszobában, vagy egy múzeumban. Egyébkén nagyon sokan tisztában is vannak ezzel, én azt hiszem! Tehát ezért 
nem kell az egész falu életét felborítani! A jogszabályok meg olyanok, amilyenek, tehát erre én most nem akarok 
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kitérni. A jogász gondolkodás is egészen más, mint itt nekünk, itt mindannyiunknak, azt hiszem, de alapvetően itt arról 
van szó, hogy hoztak néhányan egy döntést anélkül, hogy megkérdezték volna a lakosság véleményét. Márpedig egy 
ilyen kis faluba ez egy nagyon súlyos hiba! Egy 9,5 milliós lakosságnál is az, de itt, ahol körülbelül 700-an lakunk, 
laknak itt a faluban, ez pláne az! Egyrészt az emberek a megszokott utcájukhoz ragaszkodnak, semmi nem indokolja, 
hogy ezt megváltoztassák itt, tehát nem volt itt Marx utca, meg nem tudom én micsoda. Nem kell itt szobrokat 
ledönteni, mert most másképp látjuk a világot. Itt mindenki tudta, és kedves volt neki azaz utcanév, ahol lakott, és amit 
ismert. Semmi nem indokolta ennek a megváltoztatását. Én azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy miután nem nagyon 
sikerült rendbe tenni a vizes árkokat, meg továbbra sincs a faluban csatornázás, meg nincs egy normális út, meg még 
sorolhatnám, hogy mi minden nem történt, most a Polgármester Úr ezzel szeretné a koronát feltenni a pályafutására, 
hogy most beírja a történelembe a nevét ezzel, hogy Ő most megváltoztatta kilenc utcából 6-nak a nevét.  
 
Taps. 
 
Kiss Péter tolmácsi lakos 
Mindenképpen fordítva kellett volna! Meg kellett volna kérdezni a lakókat, hogy mit szólnak egy ilyen döntéshez, és 
annak ismeretében kellett volna ezt eldönteni. Ha most már így történt, hogy nem ez volt a sorrend, akkor ebbe az 
esetbe, akik nem értenek egyet ezzel az utcanév változtatással, igazából egyet tehetnek, hogy most elég hangosan – már 
nem úgy gondolom, hogy hangerővel – nyomatékosítva kérjék meg a képviselő-testületet, hogy vonják vissza a 
döntésüket. Köszönöm! 
 
Taps. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jegyző Asszony válaszol egy mondat erejéig, utána Novák Ferencé a szó. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt gondolom, hogy a képviselő-testület azzal, hogy összehívta ezt a közmeghallgatást, az pont azt jelenti, hogy belátta, 
hogy a lakosság véleményének meghallgatása nélkül döntött, ezért újra fog szavazni a kérdésben. Ez történik most. Úgy 
érzem, hogy úgy beszélünk, mintha ez elmúlt volna, de ez most történik!  
 
Zúgolódás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Novák Ferencé a szó! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Az a meglátásom, hogy gratulálok a csapatnak! Ez igen harcias banda! F….sza! Nagyon jó! Így kell mindent csinálni! 
De miért nem csináltuk ezt egy évvel ezelőtt? Két évvel ezelőtt? Miért nem csináltuk? Hagy kérdezzem meg Erzsébetet, 
hogy tudja-e, hogy ki a képviselője?  
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Tudom, igen! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Tudod, hogy ki a polgármester? Tudod, hogy kik most a választott ügyintézők? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Igen.  
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
És a többiek is tudják? Tudják a többiek is, hogy mink választottuk meg Őket! És érvényes a szavazatunk!  
 
Zúgolódás, többen beszélnek. 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
De édeském, ez még él! Ez még működik!  
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Nekik minket kéne képviseli, drága uram! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Képvisel Téged is!  
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Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
De ne úgy, hogy a hátunk mögött szavaz! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Már ötödször szólalsz fel! Többet ne, légy szíves! Vannak egy páran – vegyék magukra - hogy bölcsek maradtak volna, 
ha nem szólaltak volna! Van egy pár! Mondanék még valamit a Tolmácshoz. Javasolta Gyuricza Anikó a Bagoly utcát, 
nagyszerű ötlet! Nagyon tetszik! 
 
Egyszerre többen közbeszólnak, érthetetlenül. 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Nagyon tetszik a bagoly az ajtóba! Nagyon tetszik! Egy pár ember gondolkozzon el, és próbáljuk meg elhalasztani, 
kompromisszumot kötni! Vannak itt többen!  
 
Többen ismét közbeszólnak. 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Meghallgatsz?! Meghallgatsz?! Egyiptomban eladják a homokot! Tunéziában a napfényt, Erdélyben a hegyeket, nekünk 
meg van a Tolmács! A Füvellő, a Zarándok, a Szurdok, a többi! Vegyük már észre, hogy egy óriási változáson 
megyünk mindig keresztül! Minket elnyomtak… 
 
Többen közbeszólnak, zúgolódás. 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Én se akarom, de elfogadom! Nem akarom, de elfogadom! Van egy javaslatom. Egy kompromisszumos javaslatom, két 
mondat! Igenis vagyunk 30-an, 29-en 50, 60, 70 évesek! Engedjétek meg nekünk az Isten szerelmére, hogy legyen 
Szurdok, legyen Füvellő! Majd 10 év múlva, amikor nem leszünk, akkor kereszteljétek át! Jó? Köszi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mezei Jánosé a szó! 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Pár ember nem tudja, hogy mér vagyunk itt! A megyei kormányhivatal utasította a falunak a vezetőségét, hogy a mai 
nap folyamán le kell adni egy olyan döntést, hogy a falu mit akar! Vagyis visszadobta a labdát! Ha tetszik . . . Mé, nem 
így van? A mai nap folyamán kell leadni a választ, hogy mit döntött a falu! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megengeded, válaszolok!  
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Igen! Mondjad! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai napig kellett választ adni arra, hogy összehívja a közmeghallgatást a képviselő-testület. A képviselő-testület az 
elmúlt csütörtöki ülésen – Erzsi és a Gyenizse Úr ott voltak – a mai napra tűzte ki! Erre kellett válaszolni a mai napig a 
kormányhivatalnak! Azt is megtehette volna a képviselő-testület, hogy nem fogadja el a javaslatot, és akkor marad 
tovább minden a régiben! 
 
Zúgolódás, többen beszélnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy megtartja a közmeghallgatást, befogadjuk a javaslatokat, kérdéseket, ezért 
vagyunk most itt! Meghallgatjuk Önöket, és a testület újból dönteni fog! 
 
Mezei János tolmácsi lakos 
Visszadobták a labdát, hogy döntsön a falu! Mér, nem így van? A képviselő-testület döntse el, hogy velünk mi legyen! 
 
Zúgolódás, többen beszélnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Hagy haladjunk tovább! Gyenizse Úré a szó! 
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Gyenizse György tolmácsi lakos 
Kiss Péter Úr előtt meghajlok! 
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Egyébként nekem is van egy könyvem, az Atyától személyesen kaptam! Ha Ő most ezt hallaná, azt mondaná, hogy 
hagyjátok abba!  
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
A következőt tudom elmondani: addig nem hagyom abba, míg ez a probléma őszintén meg nem nyugszik. Itt van a 
jegyzőkönyv, sokan olvassák, épületes olvasmány!  
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Nyolcadik általános iskolás őrsi gyűléséről is készülhetett volna. 
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Az embereket kirekesztő, ellentmondásos döntéssel még nem találkoztam! Jegyző asszony! Ön, aki törvényesség őre, 
Önnek kellett volna felszólalni, amikor a képviselő-testület ez ügyben egy idegen véleményét nyilvánította a testületi 
ülésen, és befolyásolta a képviselő-testületet! Hat alkalommal szólalt föl, de nem állt útjába! Nem szólalt föl! Nekünk a 
Polgármester Úr nem adott szót! Emlékszik a testületi ülésre? Nekünk nem adott szót! Én tisztelem a hagyományőrzést, 
mert az az ember, aki nem tiszteli az őseit, öregeit, ő sem fog tiszteletet kapni! A jegyző asszony is nyomást gyakorolt 
végig a képviselő-testületre: nem kell meghallgatni a lakosságot, majd egy kicsit duzzognak, és megnyugszanak!. 
Szóval hihetetlen! Aki akarja, olvassa végig a jegyzőkönyvet. Követeljük, hogy a régi utcaneveket állítsák vissza! A 
falu lakosságát azért nem hallgatták meg a döntésük előtt, mert Önök pontosan tudták, hogy abban az esetben nem lett 
volna semmilyen új utcanév! Minden benne van a jegyzőkönyvben, Önök nyilatkoznak maguk ellen! Itt a dokumentum! 
Képviselő-testület! Hölgyeim és uraim, Önöknek itt kell élni, ez a falujuk! Mit mond majd a szülő, ha a gyermeke 
megkérdezi, hogy hogyan lett ilyen vagy olyan utcanév, és akkor mit mond majd a szülő? Tudod kicsim, volt egy pár 
ember, aki fölöslegesen így döntött! Szetei Úr tett egy javaslatot! Az ősi neveket, ha kitesszük a mostani táblák alá, 
akkor mindenki tiszteli, és kész! Megvan! Értsék meg, ezt a testületi döntést nem tudjuk elfogadni! Vissza kell vonni, és 
akkor megnyugszik a falu! Az emberek nyugodtan akarnak élni, ezt kellene már megérteni! Nyugodtan akarnak élni! 
Ha a nyugodtság megvan, akkor nincs probléma, hát minden nap találkozunk egymással! Hát miért kell ezt csinálni? 
Megosszák a falut! Ha jót nem tudok csinálni, akkor rosszat mi a fenének csináljak?  
 
Taps. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Mélységesen ellenálló vagyok, nem tűröm ezt az igazságtalanságot! Kikérem magamnak! Azért jöttem ide, a Börzsöny 
lábához – teljesen el voltam ájulva a községtől – mert egy nyugodt falu volt. Ilyet nem lehet csinálni, hogy teljesen 
beleszólni az én szerződésembe! Ha én valakivel szerződésben állok, akkor egy harmadik fél hogy szólhat bele? Az 
ember esze megáll! Ilyen nincsen! Az elektromos számlákat már visszaállították! Kívülről kell majd segítséget kérni, 
rendet csinálni, hogy a falu ne legyen majd megosztva? Hogy vonulnak így be a történelembe, amikor úgy is 
bevonulhattak volna, hogy mindenki tapsoljon! Vonják vissza a rendeletet, és adják vissza a régi utcaneveket! Tegyék 
alájuk a hagyomány őrizte nevek tábláit!  
 
Hosszú taps. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jegyző asszony kíván válaszolni Gyenizse Úrnak! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az előbb már hivatkoztak itt – talán Ön is – a szervezeti és működési szabályzatra. Ha azt alaposabban el tetszenek 
olvasni, abban benne van, hogy a jegyzőnek tanácskozási joga van. Tehát elmondhatom a véleményem, egyedül 
szavazati jogom nincs. Tehát azt, hogy én nem szólhatok hozzá egy napirendhez, ne tessék így kijelenteni! Ugyanez 
igaz a meghívott vendégekre is, a pénzügyes kolleganő meghívott vendég volt az ülésen, és szintén tanácskozási joggal 
vett részt a testületi ülésen. Azt is szintén visszautasítom, amit Ön mondott, hogy nem kaptak a múltkori ülésen szót! A 
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lakosoknak a szervezeti és működési szabályzat szerint, ha az ülés elején jelzik, hogy szót szeretnének kérni valamelyik 
napirendnél, akkor szót kapnak! Önök jelezték, és meg is kapták a szót! Tehát az az állítása, hogy nem kapott szót a 
lakosság, nem igaz!  
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Nem kaptam meg a szót! 
 
Torma Andrea jegyző 
Megkapta! Ne tessék már ilyet állítani!  
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Én megkaptam a szót? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, Gyenizse Út! Igen! Elnézést, hogy bele szólok! Megkapta a szót! Így van Erzsi? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Mind a ketten megkaptuk a szót csütörtökön, de amikor elkezdtünk volna a konkrét problémáról beszélni, azt mondtad, 
hogy állj, nem a napirendhez tartozik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van!  
 
Többen beszélnek, zúgolódás, taps. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ismét nem tudom befejezni a válaszom, mert úgy látszik, senkit nem érdekel! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hajnis Gáborné-é a szó! 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Gyenizse Úr! Mondta, hogy magánál van ez a könyv! Megkérhetem egy szívességre? Legyen szíves kinyitni a 89. 
oldalt!  
 
Hosszas zúgolódás. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Kedves uram! Megkérhetem, hogy a kettes pontot olvassa el? Olyan sokat felolvasott! Legyen szíves ezt is, csak ennyit 
kérek, semmi mást! Figyeljetek! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Felolvasom! Én, Géza atya!  
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Nem az van oda írva! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Én, Géza atya! Nem lehetek itt, mert már meghaltam! Ő, de ha itt volnék, azt kérném Önöktől, hogy ezt a vizet, ezt a 
vitát, ezt a békétlenséget hagyjátok abba! Kedves lelkeim, kedves híveim! Hagyjátok abba!  
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Mit csinál maga? Nem az van oda írva! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Én ezt olvasom!  
 
Taps. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Akkor én felolvasom! Engedjétek meg, hogy felolvassam! 
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Zúgolódás, elégedetlenkedés. 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Elismerés a szájhagyomány őrizte utcanevekért. Ezek közül a Szurdok visszakapta nevét hivatalosan is. A tisztelt 
önkormányzat tartozik Sziluska, Füvellő, Csábi gödre és Zarándok elismerésével is. Ennyi! Tehát kérte! Kérte! 
 
Hosszas zúgolódás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kis türelmet kérek! Tessék szíves lenni ide figyelni! Én azt gondolom, hogy elmegyünk egy parttalan vitába! Van 
egy olyan javaslatom, hogy megkérdezem a képviselő-testületet, hogy hajlandó-e ebben a kérdésbe most dönteni! Nem 
tudom, hogy hogy fog dönteni a testület! Önök részéről népszavazás kezdeményezésével lehet élni, de elmondtuk, hogy 
ez súlyos összeggel jár. Önökön múlik!  
 
Zúgolódás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Engedjék meg! Bocsánat! Engedjék meg, hogy feltegyem a képviselő-testületnek szavazásra a kérdést! Kíván-e most 
dönteni a képviselő-testület abban a kérdésben, hogy az egyes utcaneveket visszaállítsuk? Kívántok? Most szavazzunk: 
az tegye fel a kezét, aki igen, most szeretne ebben a kérdésben dönteni!  
 
1 igen szavazat volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most az tegye fel a kezét, aki nemmel szavaz! 
 
3 nem szavazat volt. 
1 tartózkodás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és egy tartózkodással úgy döntött, hogy most nem 
kíván dönteni a kérdésben, hanem a következő testületi ülésen fogjuk tárgyalni, és döntést hozni. Az elhangzottakat 
nyilván figyelembe fogja venni a képviselő-testület. Alpolgármester Úré a szó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végigültük ezt az egészet. Volt jó ötlet, volt rossz ötlet! Nekem is lenne egy javaslatom! Nekem nem tetszik a Tolmács, 
Tolmácsi út! De ez csak az én véleményem! Biztos vannak itt sokan, akik úgy döntenének, hogy változtassuk meg. Én 
tettem annak idején azon a bizonyos ülésen egy javaslatot, hogy ne falugyűlést hívjunk össze, mert sokan nem jönnek 
el, hanem küldjünk ki egy kérdőívet, amin egy igen és egy nem legyen, húzzák alá a szimpatikus választ és írják alá. 
Javasoltam a falu véleményét kikérni ebben az ügyben. Előre megmondom az eredményt: nem fognak tudni dönteni! 
Vissza fog kerülni a döntés újból a képviselő-testület elé. 
 
Zúgolódás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánatot kérek! Én úgy gondolom, új dolog elhangzani nem fog! A képviselő-testület döntött, hogy a legközelebbi 
testületi ülésen fog az utcanevek megváltoztatásának kérdésében dönteni! Az ülést bezárom! 
 
Zúgolódás, szinte mindenki egyszerre beszél még egy darabig. 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, részvételét, és a közmeghallgatást, falugyűlést bezárta. 

 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


