
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2006.  május

Májusi köszönt´́o
A kés´́ore nyúló tavasz után
rövidesen beköszönt a nyár.
A gazdálkodók m´́uvelik föld-
jeiket, a cégnél dolgozók ké-
szülnek szabadságuk pihen-
tet´́o eltöltésére, az iskolás
gyermekek pedig a nyári
szünet tanulásmentes nap-
jait elevenítik fel hajnali ál-
maikban.

Településünkön évek óta
hangulatos népünnepély ke-
retében emlékezünk meg
május elsejér´́ol, ami egykor
a munka ünnepeként került
a naptárakba, ma inkább
egy nyárköszönt´́o, majáliso-
zó üde nap a sok hideg és
havas nap után, amikor min-
denki szinte kiszakad a falak
bezártságából az ébredez´́o
természetbe. A népi hagyo-
mány szerint az ilyenkor állított
májusfa is a természet újjászü-
letésének szimbóluma. Két
éve már ez a nap Európa Unió
csatlakozásának ünnepe is.

S miként a természet, te-
lepülésünk is újabb és újabb
arcát mutatja az évszakok
változásával itt a Börzsöny
lábánál. Az ittlakóknak ter-
mészetes ez az ezer arcban

megnyilvánuló ritmikusan
egymásra következ´́o id´́ovál-
tozás, de a messzir´́ol jött
ember rácsodálkozik kis fa-
lunk kivirágzására, az ujjá-
éledésre, itt a nagy hegy tö-
vében.

Azt kérem, segítsünk mi
is a természet csodatev´́o
változásában azzal, hogy
saját környezetünket tegyük
széppé, ültessünk virágokat,
és gondoskodjunk arról,
hogy településünk a szép,
tiszta falu benyomását kelt-
se az átutazóban. Persze ez
az igyekezet nem csak a
vendégnek szól, hanem sa-
ját igényességünket, szép-
érzékünket szolgálja és fel-
mutatja, ahol hangulatos,
gondozott utcai kertek dicsé-
rik a gazda mindenre kiterje-
d´́o figyelmének szorgalmát.

És vigyázzunk a közös-
ség és községünk lakóinak
értékeire, mert sajnos néha
olyan hírek is napvilágot lát-
nak, hogy a mások által nagy
gonddal ápolt növényeket
megrongálják, elviszik.

Havai László
polgármester
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Így szavaztunk!

Listás eredmények: 2006. április 9.

Névjegyzékbe felvett választó polgárok száma: 631 f´́o
Szavazóként megjelentek száma: 452 f´́o
érvénytelen szavazat: 3
érvényes szavazat 449
FIDESZ-KDMP 219
SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 17
MUNKÁSPÁRT 5
ROMA ÖSSZEFOGÁS 1
KERESZTÉNY DEMOKRATA PÁRT 2
MDF 13
MIÉP-JOBBIK 12
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 179
CENTRUM 1

Egyéni eredmények 2006. április 9.

Névjegyzékbe felvett választó polgárok száma: 631 f´́o
Szavazóként megjelentek száma: 452 f´́o
érvénytelen szavazat: 7
érvényes szavazat : 445
Balla Mihály 219
Dr. Frankfurter Zsuzsanna 12
Dr. Horváth László 15
Hulitka István 2
Dr. Kenessey Miklós 13
Lombos István 166
Medgyesi László 17
Mogyorósi Gabriella 1

Választási eredmények 2006. április 23.

Névjegyzékbe felvett választó polgárok száma: 628 f´́o
Szavazóként megjelentek száma: 414 f´́o
érvénytelen szavazat: 5
érvényes szavazat : 409
Balla Mihály FIDESZ-KDMP 224
Lombos István MSZP 185

A köztársasági elnök 2006.
április 9. illetve április 23-
ra t´́uzte ki az ország-
gy´́ulési képvisel´́ok válasz-
tásának id´́opontját.

Településünkön a szava-
zást a képvisel´́o-testület ál-
tal megválasztott öt f´́o vá-
lasztási és szavazatszám-
láló bizottság végezte a pár-
tok által delegált szava-
zatszámláló bizottsági ta-
gokkal együtt.

A jelöltet állító pártok ren-
delkeznek azzal a lehet´́o-
séggel, hogy szavazókörön-
ként egy személyt delegálja-
nok a bizottságokba. A dele-
gált tagok ugyanazokkal a
jogosítványokkal rendelkez-
nek, mint a képvisel´́o-testü-
let által választott bizottsági
tagok. Megbízatásuk a vá-

lasztás eredményének vég-
leges kihirdetéséig tart.

Településünkön az alábbi
delegált tagok segítették a
választott bizottsági tagok
munkáját. FIDESZ-KDNP:
Hoffer Miklós, SZDSZ-a ma-
gyar liberális párt: Dudoli Fe-
rencné, MUNKÁSPÁRT
Fodor Ferenc, MIÉP-JOB-
BIK: Sógor Tamás rétsági la-
kos, MSZP: Csehek Jószef.

Tolmácson az els´́o fordu-
ló eredményeit az 1-es, 2-es
táblázat mutatja be.

Mivel az érvényes szava-
zatok 50%-át a Nógrád Me-
gyei 04. számú választóke-
rületben egyik jelölt sem
szerezte meg így második
fordulót is kellett tartani,
melynek eredményét a 3.
táblázat mutatja be.

A szavazatszámláló  bizottság munka közben

2006. május Tolmácsi Kisbíró
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Tájékoztató a szemétszállításról
2005. szeptember havi új-
ságunkban már tájékoz-
tattuk Önöket a szemét-
szállítással kapcsolatos
problémákról. Akkor még
nem történt meg az egész
falu szemétgy´́ujt´́o edény-
nyel történ´́o ellátása.

Mivel az utóbbi id´́oben
szemétszállítási napon több
panasz érkezik hozzánk,
ezért az alábbiakról tájékoz-
tatjuk Önöket.

Tolmács településen hul-
ladéklerakó hely nincs. Ön-
kormányzatunk tízéves id´́o-
tartamra – nagyösszeg´́u

pénzbeli hozzájárulás megfi-
zetése ellenében – kapott le-
het´́oséget arra, hogy Bánk
község hulladéklerakó tele-
pére szállíthassa a hulladé-
kot. Ez az engedély 2006. de-
cember 31-ig szól. A hulladék-
lerakó helyre csak kommuná-
lis hulladékot lehet beszállíta-
ni. A hulladék beszállítása so-
rán a telepkezel´́oje ezt min-
den esetben ellen´́orzi. A szi-
gorú környezetvédelmi sza-
bályok miatt a keletkezett hul-
ladék mértéke, összetétele,
mind a hulladéklerakó hely,
mind a hulladékot elszállító

vállalkozó esetében szerz´́o-
désben rögzítésre került. A
kommunális hulladék elszállí-
tására a vállalkozóval úgy kö-
tött szerz´́odést az önkor-
mányzat, hogy hetente lakó-
házanként egy 120 literes
szemétgy´́ujt´́o edényt lehet ki-
rakni. Korábban nem minden
család  rendelkezett hulla-
dékgy´́ujt´́o edénnyel, zsákok-
ba is ki lehetett rakni a hulla-
dékot. A probléma megszün-
tetése érdekében a vállalkozó
2006. évt´́ol ingyen biztosította
a 120 literes gy´́ujt´́oedényt
minden család részére.

Ezért kérünk mindenkit,
hogy csak a vállalkozó által
ingyenesen biztosított gy´́ujt´́o-
edényt szíveskedjenek – sze-
métszállítási napon –,  kitenni,
melybe csak kommunális hul-
ladék helyezhet´́o el.

Tájékoztatjuk Önöket to-
vábbá, hogy településünkön
– más  településekt´́ol eltér´́o-
en – szemétszállítási díjat a
lakosságnak 2000. január 1-
t´́ol nem kell fizetni. Ezt az évi
közel  kétmillió forint össze-
g´́u kiadást az önkormányzat
más bevételei terhére gaz-
dálkodja ki. 

Ügynökök Tolmácson
Tisztelt Tolmácsiak!

Az utóbbi id´́oben szinte
hetente keresik fel hivata-
lunkat különböz´́o házaló
árusok, vagy alapítvány ré-
szére gy´́ujt´́o személyek,
hogy a polgármester, vagy
a Polgármesteri Hivatal ad-
jon nekik engedélyt arra,
hogy a faluban gy´́ujtöges-
senek, vagy árusítsanak.

Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy a képvisel´́o-
testület közel öt éve hozott
határozata értelmében, ha
ilyen személyek érkeznek a
településre, akkor sem pol-
gármester, sem a Polgár-
mesteri Hivatal nem adhat
engedélyt arra, hogy Önöket
lakásukon az Önkormányzat
pecsétjével ellátott enge-
déllyel zaklathassák.

Ismételten felhívjuk a
helyben lakók figyelmét,
hogy az teljesen szabályta-
lan, ha Önökt´́ol úgy kérnek
pénzt, hogy arról semmiféle
nyugtát, igazolást nem ad-
nak. A gyakorlatuk az, hogy
az adományt Önökt´́ol átve-
szik, és aláíratnak Önökkel
valamilyen listát. Ez teljesen
szabálytalan és ellen´́orizhe-
tetlen, hiszen a pénz fel-
használása nem követhet´́o
nyomon.

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a jöv´́oben sem adunk

az ilyen alapítványok és áru-
sok részére semmiféle hoz-
zájáruló nyilatkozatot. En-
nek ellenére ha arra hivat-
koznak, hogy a polgármes-
ter  vagy  a  Polgármesteri
Hivataltól erre van engedé-
lyük, akkor nem mondanak
igazat.

Természetesen nincs an-
nak akadálya ha valaki jó
célra adakozni kíván, de en-
nek nem az a módja, hogy
idegen személyek bizonyla-
tok nélkül pénzt csalnak ki
az emberekt´́ol beteg gyere-
kekre hivatkozással, sok-
szor fényképeket mutogat-
va. Ha valaki alapítványt
akar támogatni, akkor java-
soljuk, hogy kérjen csekket,
és – a szervezet ellen´́orzése
után – arra fizesse be ado-
mányát.

Kérjük, hogy idegen sze-
mélyeket ne engedjenek be
semmiféle trükkökkel udva-
rukba, lakásukba hiszen
ezek az Önök jóhiszem´́usé-
gét használják ki mézes-má-
zos szavaikkal, és higgyék
el, hogy a pénz nem a meg-
felel´́o helyre kerül, mert egy
alapítványnak kötelez´́o,
hogy pénzintézeti számlája,
ebb´́ol következ´́oen kész-
pénzbefizetési csekkje le-
gyen.

Polgármesteri Hivatal

Alapítványi támogatás
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!

Az elmúlt évben már tájé-
koztattuk Önöket a Tolmá-
csért Alapítvány létrejöttér´́ol.
Április hónapban a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány
pályázati felhívást tett közzé,
miszerint alapítványok pá-
lyázhatnak alapélelmisze-
rekre (liszt, tésztafélék). Tol-
mácsért Alapítványunk be-
nyújtotta pályázatát és azt a
Gyermekétkeztetési Alapít-
vány kuratóriuma kedvez´́o-
en bírálta el. Az alapítvány

kuratóriuma úgy döntött,
hogy az elnyert mennyiségre
való tekintettel minden tol-
mácsi lakos átvehet bizo-
nyos mennyiség´́u élelmi-
szert. A mindenkori átvétel
id´́opontjáról tájékoztatni fog-
juk Önöket. Aki felhívta fi-
gyelmünket erre a pályázati
lehet´́oségre és a további
munkálatokban is nagy sze-
repet vállal: Fekete Csaba
tolmácsi lakos.

Hámori Imréné
kuratórium elnöke

Vadászati tájékoztató
LÓKOSVÖLGYE VT.
ELNÖKÉT ´́OL
2610 N´́otincs Diófa út 27. 

Tisztelt Földtulajdonosok!
Évek óta tartó együttm´́u-

ködés fenntartása érdeké-
ben tájékoztatom Önöket,
hogy a település belterületén
lév´́o zártkertek és bekerített
kertek területén vadászat
nem folytatható.

A vadkárok megel´́ozése,
megszakítása érdekében a
Lókosvölgye Vadásztársa-
ság vadriasztó szereket ad
ki ezen részekre.

Vadriasztó  szereket Rét-
ság,  Pusztaszántói  va-
dászháznál  lehet  átvenni,

el´́ozetes telefonegyeztetés
mellett.

A hivatásos vadászok
munkanapokon reggelr´́ol el-
érhet´́ok. Nagy Lajos 06/30
512-4374, Nábelek Mihály
06/30512-4380

A szer adagolásáról,
használatáról az átadáskor
adnak tájékoztatást.
Rétság, 2006. május 17.
Tisztelettel:

Machács Mihály
Vadásztársaság elnöke

Tolmácsi Kisbíró 2006. május
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Óvodai-iskolai hírek
A második félév els´́o legje-
lent´́osebb eseménye a far-
sang volt, melyet február
11-én tartottunk meg ha-
gyományunkhoz híven.

Szinte minden gyerek jel-
mezt öltött magára, ötletes
jelmezeket láthattak a jelen-
lév´́ok. A jelmezes felvonulást
rövid szereplés követte:
versmondás, zenés-akroba-
tikus mutatvány. A gyerme-
kek farsangját a feln´́ott bál
követte, melynek elején a
gyerekek is táncolhattak,
játszhattak. 

20.00 órai kezdettel Há-
mori Imréné nyitotta meg a
feln´́ott bált. A zenét Pálok At-
tila és Társa biztosította. A
büfében a szül´́ok által finan-
szírozott Fornetti sütemé-
nyeket és a kisbolt által biz-
tosított italokat fogyaszthat-
ták a vendégek. A bál látvá-
nyossága a hastánc bemu-
tató volt: Szabó Edit, Rózsa
Adrienn és Kása Beatrix mu-
tatták be tehetségüket. Éjfél-

kor a már megszokott tom-
bola sorsolás vette kezdetét.
Sok szép ajándéktárgyat le-
hetett nyerni.

Ezúton köszönjük a tá-
mogatást: Tolmácsról az Ön-
kormányzatnak a zene bizto-
sításáért, Nógrádi Erd´́oké-
mia Kft-nek, Makrai Katalin-
nak (alsó bolt), Viczián Lász-
lónénak (fels´́o bolt), Zsidá-
kovics Gyulának (presszó).
Rétságról, Fabist 2000 Kft-
nek, Gyuricza Pálnénak

A farsangi bál jól sikerült,
mindenki jól érezte magát. A
bál bevételét a gyerekek má-
jusi úszás oktatására és ki-
rándulására fordítjuk.

Azoknak a szül´́oknek,
akik munkájukkal és adomá-
nyukkal segítették a rendez-
vény létrejöttét nagyon kö-
szönjük segítségüket!

Tanulmányi versenyek

Február 16-án a Móra Fe-
renc irodalmi versenyen He-

goczki Zita ért el jó ered-
ményt, mellyel továbbjutott a
megyei dönt´́obe.

Február 24-én Rétságon
Zrínyi Ilona matematika ver-
senyen vett részt Hegoczki
Zita és Féja Flóra. Az ered-
ményekr´́ol még nem kap-
tunk értesít´́ot.

Március 15

Március 15-én tartottuk
Nemzeti ünnepünket 18 órai
kezdettel a sportcsarnok-
ban. A gyerekek m´́usorát
Majnik László és Szikora Po-
lett zenés el´́oadása díszítet-
te. A megemlékezést gyer-
tyás felvonulás és koszorú-
zás zárta.

Úszásoktatás

Az immáron hagyománnyá
vált úszásunkat május 8-19
között tervezzük. 

Nagy örömünkre szolgál,
hogy dr. Katona Ern´́o jóvol-

tából lehet´́oséget kaptunk
gyermekeink testi és érzelmi
neveléséhez, személyiség
fejl ´́odéséhez lovaglásra. A
felmerül´́o költség felét a dok-
tor úr biztosítja.

Tavaszi nagytakarítás

Április 12-én tavaszi nagyta-
karítást tartottunk intézmé-
nyünk udvarán. Szinte min-
den iskolás gyermek nagy
igyekezettel, kitartóan kivet-
te részét a munkában (ge-
reblyézés, szemét össze-
szedés). Köszönjük részvé-
tét a megjelent szül´́oknek is.
A fáradtságos munka meg-
tette hatását, udvarunk na-
gyon  szép  rendezett lett.
Bízunk abban, hogy az ön-
kormányzat rendszeres se-
gítségével a f´́unyírás folya-
matos  lesz.  Nagy  örö-
münkre szolgál, hogy bekerí-
tésre került a játszóudvar és
ezáltal megsz´́unt a baleset-
veszély. 

Az úszásoktatásban résztvev´́o csoport

2006. május Tolmácsi Kisbíró
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Anyák napja

“Jó Anyácskám, de szeretlek,
friss virággal köszöntelek.

Fogadd el a virágot, 
Kis szívem is kitárom,

Legkedvesebb Te vagy nekem 
A VILÁGON!!!“

Május legszebb ünnepére,
Anyák Napjára lelkesen és
szeretetteljesen készültünk.
Az ünnepélyt május 5-én tar-
tottuk. Az óvodai m´́usor
16.30-kor kezd´́odött az óvo-
dában. Rövid versikékkel és

dalocskákkal köszöntötték a
picurkák édesanyjukat és a
nagymamákat. Saját készí-
tés´́u ajándék szívvel és a
szül´́oi munkaközösség által
biztosított cserepes virággal
lepték meg szeretteiket.

Az iskolai ünnepély 17
órakor kezd´́odött a Faluház-
ban. Szép hosszú, színes
m´́usort élvezhettek a jelenlé-
v´́ok. Minden gyermek sza-
valt édesanyjának verset. A
versek között szívhez szóló
dalokat énekeltek. Táncos
tehetségüket is megmutat-
ták a közönségnek. A m´́usort

a 3-4. osztály zenés tánca
zárta. Végül mindenki átadta
édesanyjának a saját maga
által készített apró ajándéko-
kat és a szül´́oi munkaközös-
ség ajándékozta cserepes
virágot.

Köszönet támogatóinknak

Iskolánk készlete b´́ovült egy
zongorával, melyet Fodor
Imre és családja ajándéko-
zott nekünk.

Nagy örömünkre szolgál,
hogy a régi, szinte már hasz-
nálhatatlan fénymásolónkat

az UNION Beton Kft jóvoltá-
ból egy újra cserélhettük. 

Az intézményi egész-
ségnevelési programban se-
gített bennünket Hlavaj Béla,
aki egy láda gyümölcsöt
adományozott.

Szabó Sándor 10.000 fo-
rinttal járult hozzá a majd
rendezvényre kerül´́o gyer-
mek-napi programhoz.

Hajnis Piroska és férje jó-
voltából intézményünk
20000  Ft-ot kapott  (Majális)

Óvoda és iskola 
nevel´́otestülete

Tolmácsi Kisbíró 2006. május
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Majális
A képvisel´́o-testület úgy
döntött, hogy április 30-án
vasárnap kerüljön megren-
dezésre falunkban a majális.

Május 1. hétf´́ore esett, de
úgy gondolták, hogy a sza-
badtéri bál és az ünneplés
fáradalmait még ki tudják pi-
henni a Tolmácsiak. Elmond-
hatjuk, hogy nagyon jól dön-
töttek. Nekünk kedvezett az

id´́ojárás, hiszen még sza-
badtéren elfogyaszthattuk a
napközi konyha szakácsn´́oi
által 400 személyre f´́ozött fi-
nom babgulyást.  

Gyerekeink délután rajz-
versenyen tudtak részt ven-
ni. Fiatal focistáink is rúghat-
ták a b´́ort a focipályán. Igaz,
hogy olyan melegünk nem
volt, mint a naptár szerint il-

lett volna, de nem panasz-
kodhattunk. 

Este 8,00 órától Horváth
András és Jardek József ze-
nakara biztosította a talpalá-
valót a szabadtéri bálozók-
nak.  Közben a tábort´́uz is
fellobbant a focipályán.

Köszönetünket fejezzük
ki az ünnepség érdekében
végzett munkájukért a sza-

kácsn´́oknek, a nyugdíjas
klub tagjainak, a sportolók-
nak, a polgár´́oröknek, min-
den segít´́onek, és azoknak
akik a katlanokat rendelke-
zésre bocsátották. 

Továbbá köszönjük Var-
ga Ferencéknek és Viczián
Lászlóéknak a burgonyát,
Zomborka Imrének a tábor-
t´́uzi szárazfa biztosítását.

2006. május Tolmácsi Kisbíró
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Irodalmi sorok

Tavasz érkezése

Tavaszi szél átsuhan a határokon,
az égen Hold mellett
gyülekeznek a csillagok.
Az éjszakák kivilágosodnak,
s a nappalok vetk´́oznek,
melegebbek lesznek.

Fázós, bágyadt felh´́ok,
elúsznak az égr´́ol.
A tél olvadni kezd,
tavasz melegét´́ol.

Virágos május

Az évek legszebb virágos
hónapja. Megható látvány
kiskertekben, nagykertek-
ben roskadozó virágfákat
látni. Díszes büszkeséggel
lengenek a napos oldala-
kon. Kibontakoztak a rü-
gyek. Szíveket dobogtató
érzés, ünnepl´́obe öltözött
tavaszi hónap.

Ünnepeljünk. Öleljük ma-
gunkhoz  az  életet. Öntve
érkeznek elénk a sokszín´́u
illatok.

Ha mégis akadna valaki-
nek lelkét marcangoló kiszá-
míthatatlan esemény, ez a
sokatmondó különböz´́o szí-
nes virág és az illatuk bizo-
nyára enyhít a befelé forduló
nem kívánt indulatokon. Ki-
formálódnak napjaink erre-
arra. Gondoljunk a szépre,
idézzük föl a láthatatlant.
Emlékezzünk a 12 hónap

legszebbjére, amikor kibon-
tott hajjal a viráglepel szem-
benéz velünk. A kertekben
színes kisvirágok sorakoz-
nak elénk feszes büszke-
séggel, úton-útszéleken,
dombokon völgyekben, ont-
ják illatukat felénk.

Feledhetetlen régi májusi
szokások nem fogyhatnak el
a mai terítékr´́ol. A még él´́ok
figyelmes gondolataiból nem
mosódtak el. Mozgalmas éj-
szakák voltak, május elsejét
bizonyítva. Az utcasorokat
májusfákkal díszítették. Kis-
kapuk el´́ott fölállítva, színes
papírokkal díszítve. Tavaszi
szél futkosott a csörgedez´́o
papírszalagok között. Igazi
szép népi szokás lassan-
lassan divat múlja. Májusfa
állítás bizonyította a fiatalok
közötti szerelmet. Az egész
éjszakát átvirrasztották a lá-
nyok is várva a májusfa ér-
kezését.

A rovat anyagát 
Topolcsik Imréné 

verseib´́ol és írásaiból 
állítottuk össze

Amikor a legények
föláll ították a fát, bent a
lányok gyertyát vagy
gyufát gyújtottak, ezzel
bizonyították a fogadta-
tást.

Feledhetetlen öröm volt,
f´́oleg azoknak, akik h´́usége-
sen szerették egymást. Ün-
nepeljünk! ´́Orizzük meg e
szép, virágos hónapot emlé-
keinkben.

Könyv

Ültem a padon.
Olvasni kezdtem.
Néztem - néztem a könyv lapjain,
heverész´́o bet´́uket.
Éreztem, hogy megálltak a sorok,
megállt tekintetem.
Gondolatom meggörcsösült.
Közben a könyv lapjain, elfekv´́o sorok
riadtan néztek felém.
A szótalan magány ült mellettem.
Tudtam, hogy csak az én sorsom érdekel,
a mély árok melybe bele estem.
Nem mászhatok ki bel´́ole.
Nem! - - - meg kell értenem.
Hogy mit rejt-e könyv?
nem érdekel. . .
Azon t´́un´́odök, hogyan lesz tovább.
Lesz-e még folytatás.
Mások figyelnek, látom!
A könyv lapjai értik gy´́urött gondolatom.
Még mindig csak az els´́o oldalt nézem,
nem lapozom.
Az én gondolatom annál több.
S a könyvet kezembe tovább nyitva tartom.
Nem olvasom a sorokat, magamba rejtem.
A bú, mely életemre tört - - - tagadom.
De soha nem feledem!
A könyvet becsukom.
“Leteszem”

Zokogó felh´́ok közt

Apró kismadarak,
repüljetek messze.
Tengereken át,
csendes szigetekre.

Idegen földeken,
napsütötte tájon,
Éneketek zengjen,
az egész világon.

Ha nem értik énekét,
idegen madárnak,
Szép Magyarországra
mindig visszavárnak.

Álmatlan éjszaka

Forog a f´́u vihar támad,
falhoz szorul az alázat.

Gy´́ujtsük össze a felh´́oket,
melyek régen messze mentek.

Láttok mindent a magasból,
lehet, hogy még felelnének.

Nézzük jól meg sokféle szín,
van haragos, van hófehér.

Kérdezzük vissza a múltat,
most már értjük mit jósoltak!

Az ajtó becsukódott

Sokat mondanának,
sokat beszélnének
Régen bezárt ajtók,
otthagyott kilincsek.

Sokszor siet´́osen,
néha gondolkodva.
Nyitták, csapták,
kinyitták becsukták.

Elengedték - - - a,
megdermedt kezek.
Hallgatnak riadtan
a berozsdult kilincsek.

Sokat mondanának,
sokat beszélnének.
Az ajtó becsukódott,
kihültek a kezek!

Tolmácsi Kisbíró 2006. május
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Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

Kiadja a Községi Polgármesteri Hivatal, 2657 Tol-
mács, Sport út 1. Telefon: 35/550-157. E-mail:

phtolmacs@xmail.profinter.hu Szerkeszti: Góg
Katalin mb jegyz´́o. Felel´́os kiadó: Havai László 

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

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

Kisállat börze
Tolmács Rétság 02/4 hrsz
volt laktanya területén 2000
m2 fedett részen és el´́otte a
betonozott területen. Ideje:
2006 június 11., július 8.,*
augusztus 27., szeptember
24., október 22.

Rendez´́o: Magyar Ornito-
lógiai Egyesület, 1113 Buda-
pest, Zsombolyai út 6.

Szervez´́ok: Dezs´́o Béla
06-20 477-8125, Moravecz
István 06-30 606-7835

Szeretettel várunk min-
den érdekl´́od´́ot, állatbarátot
és tenyészt´́ot!

* Ezen a napon nagysza-
bású repül´́os találkozó is

lesz információ www.ul-talal-
kozo.hu

Könyvtári hírek
Az idén is péntekenként
15-17-ig tart nyitva a könyv-
tár. Sok szeretettel várom a
kedves Olvasóimat. 

Szeretném felhívni a fi-
gyelmét azon kedves Olva-
sóimnak, akik még az idén
nem jöttek el kicserélni ol-
vasnivalójukat, hogy jöjje-
nek, hozzák vissza a náluk
lév´́o könyveket, hiszen le-
het, hogy más olvasó éppen

arra a könyvre vár. 
Kedves Tanulók! Ti is

hozzátok vissza a nálatok
lev´́o könyvet, mert a követ-
kez´́o évfolyamnak is szük-
sége van rá. A könyvek
mellett korlátozott számban
video kazetták is kölcsö-
nözhet´́ok. Mindenkit szere-
tettel várok:

Topolcsik Ferencné
könyvtáros

Csontritkulás mérés 
Tájékoztatjuk a település lakó-
it, de f´́oképpen a 40 éven felüli-
eket, hogy a gyógytornász jú-
nius 7-én szerdán 14,30-tól
a tolmácsi orvosi rendel´́o-
ben, ODM (CSONTRITKU-
LÁS) sz´́urést szervez.

Kérünk minden érintett
n´́o- és férfilakost, hogy élje-
nek a lehet´́oséggel, és je-
lentkezzenek e fájdalmatlan,
ingyenes és helyben történ´́o

vizsgálatra! 
Tehát el´́ojegyzést min-

den esetben, a 2. sz. Házior-
vosi rendel´́okben kérjenek
személyesen, Vagy telefo-
non, a rendelési id´́oben, füg-
getlenül attól, hogy melyik
háziorvoshoz tartoznak!
Hétf´́o: 14-16, Kedd: 8-11,
Szerda: 14-15.30, Csütör-
tök: 9-11, Péntek: 14-15 Te-
lefon: 35 / 350-687.

OTP tájékoztató
Tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy  a rétsági OTP fiók ügy-
félfogadási ideje 2006. június
1-jét´́ol megváltozik.  A követ-
kez´́o id´́opontban várják az
ügyfeleket. Hétf´́o: 07,45-
17.00,  kedd, szerda, csütör-

tök, péntek 07,45-15,00. Az
OTP fiók szombaton és va-
sárnap zárva tart. Ez id´́o alatt
is a bankautomatából kész-
pénzt lehet felvenni, illetve
egyéb automatákon végez-
het´́o m´́uveletetet elvégezni.

Falugazdász ügyfélfogadása
Nagy Edina falugazdász min-
den szerdán 10,40- 12,20-ig
a Polgármesteri Hivatal ta-
nácskozó termében ügyfél-
fogadást tart.

Az ´́ostermel´́oi igazolvá-
nyok a Polgármesteri Hiva-
talban 2006. évi érvényesí-
tés céljából el´́ozetesen is le-
adhatók.

Eboltás
Értesítjük az ebtulajdonoso-
kat, hogy a kutyák veszett-
ség elleni  kötelez´́o véd´́ool-
tása 2006. május 27-én
szombaton 10.30 órakor

lesz Tolmácson, a t´́uzoltó
szertár el´́ott. Az ebtulajdono-
soknak meg kell fizetni az ol-
tóanyag árát, ami állaton-
ként 1500 Ft.

2006. május Tolmácsi Kisbíró
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