
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2007.  március

Tavaszi köszönt´́o
Tisztelt Olvasó! Sokan örülnek an-
nak, hogy az idei „tél”-en nem volt
hideg, és nem volt hó. Bár a me-
z´́ogazdászok talán nem örültek
annyira, ugyanis a talaj, a vetések
nem kaptak annyi nedvességet,
mint a korábbi teleken, de azt hi-
szem a f´́utésszámlán mindenki tu-
dott spórolni. 

Az elmúlt években a téli id´́ojá-
rás több havat hozott, így amikor a
településünk lakói végigmentek
Tolmács utcáin a hó eltakart sok
mindent. Eltakarta azt a sok sze-
metet, piszkot, sörös dobozt, pa-
pírzsebkend´́ot, cigarettásdobot,
amit mi Tolmácsiak dobálunk el!
Ez nem csak tavasz idején volt
látható, a nyári hónapok sem mu-
tatnak mást. Szeretném még fel-
hívni azok figyelmét is, akik a kül-
területeinken, erd´́ok aljában, földu-
tak mentén hordanak ki szemetet,
sittet, s´́ot még sajnos elhullott álla-
tokat is.

Tisztelt Tolmácsiak! A képvise-
l´́o-testület nevében szeretném
Önöket arra kérni, hogy ezeket a
fent felsorolt problémákat próbál-
juk meg együtt megszüntetni. Ahol
mi szemetelünk, az a terület a
miénk, tolmácsi embereké, illetve
az erd´́ok magántulajdonban van-

nak. Úgy gondolom, hogy éssze-
r´́uen gondolkozva, ezeket a prob-
lémákat kezelni tudjuk. Tisztelettel
kérem Önöket, hogy mindenki
gondolja végig. Ne legyen egy Tol-
mácsra látogató vendégnek az a
véleménye, hogy Tolmács egy
„szemétdomb”!

Az idén tavasszal is szervezés
alatt van a polgár´́or egyesület ta-
vaszi szemétgy´́ujt´́o akciója, amin
immár nem csak a polgár´́orök, ha-
nem az ifjúsági klub és a nyugdíjas
klub is részt vesz.

Ez a szemétgy´́ujtési nap 2007.
április 14-én lesz. Szeretném Önö-
ket buzdítani, hogy vegyenek részt
ebben a szervezésben. Szeret-
nénk tovább folytatni az ´́oszön ab-
bamaradt temet´́o tisztítást, ezt
majd kés´́obbi id´́opontban tervez-
zük. Itt szeretném megköszönni
azok segítségét, akik részt vettek
az ´́oszi temet´́o tisztításban, tiszte-
lettel köszönöm nekik és bízom,
hogy tavasszal is eljönnek!

Tolmácsiak, és nem Tolmácsi-
ak! Vigyázzunk együtt Tolmács
tisztaságára, és mindenkinek kívá-
nok nagyon jó tavaszt, és kelle-
mes Húsvéti Ünnepeket!

Hajnis Ferenc 
polgármester
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Tolmács Községi 
Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének
1/2007. (II. 15.) számú

ÖNK. RENDELETE
Tolmács Községi Önkor-

mányzat 2007. évi 
költségvetésér´́ol 

Tolmács Községi Önkor-
mányzat Képvisel´́o-testülete
az államháztartásról szóló -
többször módosított- 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §-a
alapján az önkormányzat a
2007. évi költségvetésér´́ol
az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a
Képvisel´́o-testületre és
annak bizottságára, a
polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat fel-
ügyelete alá tartozó in-
tézményre terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási
törvény 67. § (3) bekez-
dés alapján a címrendet
a (2)-(4) bekezdés sze-
rint állapítja meg.

(2) Az önállóan és a részben
önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként
m´́uköd´́o intézmény a 3.
számú melléklet szerint
alkotnak egy-egy címet.

(3) A polgármesteri hivatal
igazgatási kiadása önálló
címet alkot.

(4) A polgármesteri hivatal
költségvetésében sze-
repl´́o -nem intézményi-
kiadások a 3. számú mel-
léklet szerinti felsorolás-
ban -külön-külön- címet
alkotnak.

A költségvetés 
bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képvisel´́o-testület
a Polgármesteri Hivatal
és az intézmény együttes
2007. évi költségvetésé-
nek bevételi és kiadási
f´́oösszegét 79.675 ezer
Ft-ban állapítja meg. 

4. § (1) A Képvisel´́o-testület

a 79.675 ezer Ft bevételi
f´́oösszegb´́ol

– a felhalmozási célú bevé-
telt 11.442 ezer Ft-ban

– a m´́uködési célú bevételt
68.233 ezer Ft-ban

– ezen belül a m´́uködési hi-
telt 3.000 ezer Ft-ban ál-
lapítja meg.

(2) A 79.675 ezer Ft kiadási
f´́oösszeg megoszlását ki-
emelt el´́oirányzatonként
az alábbiak szerint álapít-
ja meg. 

Kiadás megnevezése
Összege

Beruházás 2.380 eFt
Felújítás 3.180 eFt
Fejlesztési célú 
tartalék 4.400 eFt
Fejlesztési célú kiadás
összesen 9.960 eFt
Személyi jelleg´́u
kiadás 34.014 eFt
Munkaadót terhel´́o
járulék 11.157 eFt
Dologi és egyéb 
folyó kiadás 18.226 eFt
Szociális ellátás 4.433 eFt
Támogatások 1.885 eFt
M´́uködési kiadások 
összesen 69.715 eFt
Költségvetési kiadások
összesen 79.675 eFt
(3) Az önkormányzat lét-

számkeretét a 6. számú
melléklet részletezése
szerint 18,75 f´́oben álla-
pítja meg, melyb´́ol a köz-
hasznú foglalkoztatottak
létszáma 1,75 f´́o, a köz-
célú foglalkoztatottak lét-
száma 1,25 f´́o.

5. § Az önkormányzat költ-
ségvetési mérlegét az 1.
számú melléklet tartal-
mazza.

Az önkormányzat bevételei

6. § (1) A Képvisel´́o-testület
a 4. §-ban megállapított
bevételi f´́oösszeg

–  forrásonkénti és költség-
vetési szervenkénti meg-
oszlását az 1, 2 számú
melléklet,

– intézményenkénti és cí-

menkénti megoszlását a
2. számú melléklet,

– m´́uködési és fejlesztési
célú megoszlását az 1.
számú melléklet,

– a központi támogatást a
4. számú melléklet rész-
letezése szerint állapítja
meg.

(2) A tervezett 3.000 eFt hi-
ány finanszírozása hitel-
lel történik.

(3) A költségvetési évben ke-
letkez´́o bevételi többlet
felhasználásáról a Képvi-
sel´́o-testület dönt.

Az önkormányzat kiadásai

7. § (1) A Képvisel´́o-testület
a 4. §-ban megállapított
bevételi f´́oösszeg

– önállóan és részben
önállóan gazdálkodó
költségvetési szerven-
kénti kiadásait és ezen
belül 

– kiemelt el´́oirányzatait az
1, 2 számú melléklet,

– m´́uködési és fejlesztési
célú kiadásait az 1. szá-
mú melléklet, 

– a közvetett kiadások
megoszlását a 8. számú
melléklet szerint állapítja
meg.

8.§ A Képvisel´́o-testület a
fejlesztési el´́oirányzato-
kat feladatonként az 5.
számú melléklet szerint
hagyja jóvá. 

A 2007. évi költségvetés
végrehajtásának 

szabályai

9.§ (1) A tervezett és tényle-

ges bevételek, valamint a
meghatározott feladatok
változása alapján a Kép-
visel´́o-testület a költség-
vetést évközben módo-
sítja.

(2) A kiemelt el´́oirányzatok
és címek közötti átcso-
portosítási jog a Képvise-
l´́o-testület hatáskörébe
tartozik.

10.§ Az év közben engedé-
lyezett központi pótel´́o-
irányzatok miatti költség-
vetési rendelet módosítá-
sáról a Képvisel´́o-testület
dönt.

11. § Az év várható bevételi
és kiadási el´́oirányzatai-
nak teljesülésér´́ol az el´́o-
irányzat felhasználási
ütemtervet a 7. számú
melléklet szerint fogadja
el a Képvisel´́o-testület.

12.§ A Képvisel´́o-testület a
köztisztvisel´́ok illetmény-
alapját a költségvetési
törvényben meghatáro-
zott összeggel egyez´́o-
en, 2007. évre 36.800 Ft-
ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

13.§ Ez a rendelet kihirdeté-
se napján lép hatályba,
de rendelkezéseit 2007.
január 1. napjától kell al-
kalmazni.

Hajnis Ferenc Góg Katalin
polgármester  mb. jegyz´́o

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:

2007. február 15.
Góg Katalin mb. jegyz´́o

Helyi rendeletek, információk

Falugy´́ulés
Értesítjük a község lakosságát, hogy a képvisel´́o-testület
döntése alapján

2007. március 30-án (pénteken) 18,00 órakor 

a faluház nagytermében közmeghallgatással egybekö-
tött falugy´́ulésen kívánjuk Önöket a települést érint´́o ak-
tuális feladatokról tájékoztatni.

Hajnis Ferenc
polgármester

2007. március Tolmácsi Kisbíró

2



2. számú melléklet 2007. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként (1.000 Ft-ban)

Cím,  Intézmény, M´́uködési M´́uk. célú Sajátos Költség- Fejl célú Pénzma M´́uk. Összesen
alcím feladat bevételek támogatás M´́uködési vetési kölcsön radvány Hitel

bevételek támogatás törlesztés
1 1 751153  Önkorm. igazg. tev. 200 8.000 3.000 11.200
1 2 1 751867 Köztemet´́o fenntartás 24 24
1 2 2 751845 Város és községgazd. 1.242 200 1.442
1 2  Településüzemeltetés összesen 24 1.242 200 1.466
1 3 1  853233 Házi segítségnyújtás 200 200
1 3 2  853255 Szociális étkezés 2.132 2.132
1 3 3  853344 Eseti pénzbeli szoc.ellát. 550 550
1 3   Szociális ellátás 2.332 550 2.882
1 4 1 552411 Munkahelyi vendéglát. 1.930 1.930
1 4 2 701015 Saját ingatlan haszn. 1.200 1.200
1 4 3  751966 Önk. fel nem terv. elsz. 45.746 12.646 58.392
1 4 Egyéb feladatok összesen 3.130 45.746 12.646 61.522
2 1 552312 Óvodai int. közétk. 873 873
2 2 552323 Iskolai int. közétk. 1.732 1.732
2 Intézményi bevételek 2.605 2.605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8.291 1.792 45.746 12.646 200 8.000 3.000 79.675

2007. évi költségvetés közvetlen kiadásai szakfeladatonként  3. sz. melléklet (1000 Ft-ban)

Cím, Intézmény, Beruhá-zás Felúj\tás Személyi Munkáltatót Dologi és Péneszk. Szoc Tartalék Összesen
alcím Feladat juttatás terhel´́o jár. egyb kiad. átadás juttaás
1 1  751153  Önkorm. igazgatási tev. 300 10.407 3.197 3.701 1.585 4.400 23.590
1 2 1  452025 Közutak létesítése, felújítása 3.000 3.000
1 2 2  631211  Közutak üzemeltetése, fenntart. 274 274
1 2 3  751757 Önkorm. intézm. ellátó szolg. 1.390 448 21 1.859
1 2 4  751845  Város és községazd-i szolg. 2.080 2.359 825 830 6.094
1 2 5  751856  Települési vízellátás 12 12
1 2 6  751867  Köztemet´́o fenntartási fel. 68 68
1 2 7  751878  Közvilágítási fel. 1.020 1.020
1 2 8  902113  Települési hulladék kez. 2.616 2.616
1 2  Települési üzemeltetés 2.080 3.000 3.749 1.273 4.841 14.943
1 3 1  853255 Szociális étkeztetés 200 200
1 3 2   853311  Rendsz. szoc. pénzb. ell. 284 2.263 2.547
1 3 3  853322 Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell. 20 20
1 3 4  853333 Munkanélküli ellátások 120 120
1 3 5  853344  Eseti pénzbeni szoc. ell. 1.950 1.950
1 3  Szociális ellátás 284 200 4.353 4.837
1 4 1 552411 Munkahelyi vendéglátás 170 170
1 4 2 921925  Egyéb szórakoztatási  tev. 600 600
1 4 3 924047  Sportcélok és feladatok 24 300 324
1 4 Egyéb feladatok 794 300 1.094
1 Polgármesteri Hivatal összesen: 2.380 3.000 11.156 4.754 9.536 1.885 4.353 4.400 44.464
2 1 552312 Óvodai intézm.  közétk. 100 100
2 2 552323 Iskolai intézm. közétk. 280 280
2 3 751768  Intézményi vagyon m´́uk. 180 1.126 363 1.824 3.493
2 4 801115  Óvodai nevelés 6.771 2.190 317 9.278
2 5 801214  Ált. iskolai oktatás 4.925 1.538 261 6.724
2 6 805113  Napköziotthoni fogl. 1.758 561 51 2.370
2 7 853344  Eseti pénzbeni szoc. ell. 80 80
2  Intézmény összesen: 180 14.580 4.652 2.833 80 22.325
Közvetlen kiadások összesen 2.380 3.180 28.736 9.406 12.369 1.885 4.433 4.400 66.789
Közvetett kiadások 5.278 1.751 5.857 12.886
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2.380 3.180 34.014 11.157 18.226 1.885 4.433 4.400 79.675

Tolmácsi Kisbíró 2007. március
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Körjegyz´́oséghez csatlakozik Tolmács
2005. évben olyan törvénymó-
dosítást terjesztettek az Or-
szággy´́ulés elé megtárgyalás-
ra, hogy az 1000 f´́o alatti tele-
pülések nem tarthatnak fenn
önállóan polgármesteri hiva-
talt, és kötelez´́o a körjegyz´́o-
ség megalakítása, vagy a
meglév´́o körjegyz´́oséghez tör-
tén´́o csatlakozás. Ezt a terve-
zetet az Országgy´́ulés nem fo-
gadta el, de a kisebb települé-
sek annak ellenére olyan hely-
zetbe kerültek, hogy bizonyos
állami támogatásokat csak ab-

ban az esetben igényelhet-
nek meg, ha hivatali felada-
taik ellátását körjegyz´́oség
formájában látják el. 

A 2006. október 1-én
megválasztott képvisel´́ok-
nek ezzel a féltételekkel kel-
lett szembesülniük a 2007.
évi költségvetési koncepció
megtárgyalásakor. A képvi-
sel´́o-testület Hajnis Ferenc
polgármestert bízta meg az-
zal, hogy tájékozódjon, mi-
vel a helyi önkormányzatok-
ról szóló törvény el´́oírja,

hogy ezernél kevesebb lako-
sú, a megyén belül egymás-
sal határos községek igazga-
tási feladatainak ellátására
körjegyz´́oséget alakíthatnak,
és tarthatnak fenn. A képvise-
l´́o-testület megtárgyalta a le-
het´́oségeket, és úgy döntött,
hogy a település lakóinak az a
legcélszer´́ubb ha Rétság vá-
roshoz csatlakozva jön létre a
körjegyz´́oség. A döntésüket
megalapozta az a tény, hogy
Rétság város látja el a házior-
vosi, házi gyermekorvosi, vé-

d´́on´́oi feladatokat. Tolmács
település lakossága Rétság-
ra jár a gyógyszereit kiválta-
ni, vásárolni, utazásaik során
átszállni, továbbá fels´́otagoza-
tos gyermekeink szintén oda-
járnak általános iskolába.

A Képvisel´́o-testület
2006. december 13-iki dön-
tésével megkereste Rétság
Város Önkormányzatát Kör-
jegyz´́oség létrehozása céljá-
ból. Körjegyz´́oség létrehozá-
sát Bánk település önkor-
mányzata is jelezte Rétság

Tolmács Község
Képvisel´́o testületének
2/2007. (III.22.) számú

rendelete
az avar és kerti hulladé-
kok nyílttéri égetésér´́ol

A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§-ában, valamint a leveg´́o
védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló
21/2001. (II.14.) Korm. ren-
delet 23. § (4) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján Tolmács
Község Képvisel´́o-testülete
az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésér´́ol - a helyi
körülmények megfelel´́o sza-
bályozása érdekében -ren-
deletet alkot. Ebben az Or-
szágos T´́uzvédelmi Sza-
bályzat (továbbiakban OTSZ)
rendelkezéseivel összhang-
ban a következ´́oket rendeli el:

1. § A rendelet célja és ha-
tálya

(1) A rendelet célja az avar
és kerti hulladékok nyílt-
téri égetésére vonatkozó
olyan szabályok megálla-
pítása, melyek adott kö-
rülmények között a leve-
g´́o tisztaságának védel-
mét elvárható és betart-
ható módon biztosítják.

(2) A rendelet hatálya Tol-
mács Község közigazga-
tási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya min-
den természetes és jogi
személyre, jogi személyi-

séggel nem rendelkez´́o
szervezetre kiterjed.

2. § A rendelet alkalmazá-
sa szempontjából:

(1) Avar és kerti hulladék: fa-
lomb, kaszálék, nyese-
dék, egyéb növényi ma-
radványok (továbbiakban
kerti hulladék)

(2) Hasznosítása: kerti hulla-
dék komposztálása.

(3) Tároló edény: hulladék-
gy´́ujt´́o tartály, konténer,
egyéb tartály, papír vagy
m´́uanyag zsák.

3.§ Az egészséges kóroko-
zóktól és kártev´́okt´́ol
mentes kerti hulladékot
els´́osorban hasznosítani
szükséges.

4.§ (1) Az ingatlanon kelet-
kez´́o nagyobb mennyisé-
g´́u kerti hulladék szabá-
lyos kezelése az ingat-
lantulajdonos feladata.

(2) A háztartási hulladék
szállításba be nem kap-
csolt területeken a kerti
hulladék kezelésér´́ol a tu-
lajdonos, illetve a haszná-
ló köteles gondoskodni.

5. § Az égetés szabályai
(1) A kerti hulladékok égeté-

se csak október 1. és no-
vember 30., valamint
március 15.és május 31.
közötti id´́oszakban szom-
baton 9-13 óra között en-
gedélyezett, valamint
egész évben szerdai na-
pokon 9-20 óra között. A
határid´́ok kezd´́o- és utol-
só napján az égetés vé-
gezhet´́o.

(2) Égetni csak megfelel´́oen
kialakított t´́uzrakóhelyen,
vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyez-
tet´́o módon, nagykorú
cselekv´́oképes személy
folyamatos felügyelete,
és a lakókörnyezet lehet´́o
legkisebb zavarása mel-
lett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa,
kezel´́oje, bérl ´́oje (továb-
biakban együtt: tulajdo-
nos) az égetés során kö-
teles gondoskodni a
szükséges t´́uzoltási felté-
telekr´́ol, eszközökr´́ol (pl.:
oltóvíz, homok, stb.)

(4) A füstképz´́odés csökken-
tése érdekében az avart
és a kerti hulladékot el´́o-
zetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltü-
zelés csak folyamatosan
kis adagokban történhet.

(5) A tulajdonos egyszerre
nagyobb mennyiség´́u
avar- és kerti hulladék elé-
getési szándéka esetén a
szomszédokat tájékoz-
tatni köteles az égetés
várható id´́opontjáról. Az
égetés egy alkalommal
maximum 4 óráig tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hulla-
dék égetése az (1) bekez-
désben engedélyezett
id´́oszakon kívül, valamint
párás, ködös, es´́os id´́oben
illet´́oleg er´́os szél esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt
kommunális, veszélyes
és ipari eredet´́u hulladék
nem égethet´́o.

(8) Az égetés végén meg kell
gy´́oz´́odni arról, hogy a
t´́uz elhamvadt és gon-
doskodni kell annak belo-
csolásáról, vagy vékony
földréteggel történ´́o lefe-
désér´́ol.

6. § Közterületen avar és
kerti hulladék égetése ti-
los, kivéve a jegyz´́o en-
gedélyével.

7. § A hatóságilag elrendelt
általános t´́uzgyújtási tila-
lom alól a rendelet nem
ad felmentést.

8. § Lábon állónövényzet,
tarló égetése tilos.

9. § Védett természeti terüle-
ten avar égetése tilos, in-
dokolt esetben csak a
jegyz´́o engedélyével vé-
gezhet´́o.

10. § Aki az avar és kerti
hulladékok nyílttéri ége-
tésére vonatkozó szabá-
lyokat megszegi, sza-
bálysértést követ el és
maximum 30.000 forintig
terjed´́o pénzbírsággal
sújtható.

11. § Záró rendelkezés
Az önkormányzati rende-

let a kihirdetése napján lép
hatályba. Kihirdetésér´́ol az
SZMSZ-ben szabályozott
módon a jegyz´́o gondoskodik.

Hajnis Ferenc Góg Katalin
 polgármester mb. jegyz´́o

Kihirdetési záradék: A ren-
delet kihirdetve: 2007. már-
cius 22.

Góg Katalin mb. jegyz´́o
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Diósjen´́o-Romhány: Élt száz évet
Megsz´́unt a Diósjen´́o - Rom-
hány vasúti szárnyvonal.
Legalábbis, ami a személy-
szállítást illeti. Pedig épp egy
romhányi földbirtokosnak,
Laszkáry Gyulának köszön-
het´́o, hogy a „nagy testvéré-
vel”, a Vác - Balassagyarmat
vonallal egyid´́oben kapu
nyílt, mely az Ipolytól a Du-
náig, s onnan a f´́ovárosig vit-
te az útrakel´́oket.

Mikor 1846-ban megin-
dult a közlekedés Budapest
és Vác között, sokan úgy
gondolták nem kell sokat
várni a folytatásra, és a sín-
pálya építése folytatódik.
Tervek születtek is egymást
követ´́oen, de csak száz év-
vel ezel´́ott indult meg komo-
lyan a szervezkedés. Termé-
szetesen nem bíztak semmit
a véletlenre. Talán mai mér-
tékkel nézve kissé megmo-
solyogtató, de komoly forga-
lomszámlálást is végeztek a
tervkészítés idején. Az err´́ol
készült jelentésben olvas-
hatjuk, hogy hat óra leforgá-
sa alatt 305 lovat és ökröt
számoltak meg, melyek
Gyarmat felé, és 63-at az el-
lenkez´́o irányba igyekeztek
kocsijukat vontatva. 1890-
ben Laszkáry Rétságra hí-

vott össze egy vasútügyi ér-
tekezletet, melyen jelen volt
báró Andreánszky Gábor al-
sópetényi, Prónay István
romhányi, Huszár László te-
reskei és Rosenbach Sán-
dor rétsági földbirtokos. Azt
t´́uzték ki célul, hogy elindít-
ják a megyeszékhelyet a Du-
nával összeköt´́o vasútsza-
kasz megépítését. Évek tel-
tek el a tárgyalások folya-
mán. A nógrádi járás falvai-
nak anyagi részt is kellet vál-
lalniuk a költségekb´́ol. A
szárnyvonal települési felté-
telül kötötték ki, hogy a
szárnyvonalnak a f´́ovonallal
egyszerre kell megvalósul-
nia. Tolmács ígéretet kapott,
hogy a személy- és a teher-
forgalomra egyaránt alkal-
mas lesz a vasútállomása,
Diósjen´́o nagy rakodót igé-
nyel, Rétság esetében a
hadügyminisztérium írta el´́o
a nagy méret´́u nyílt rakodó
megvalósítását.

A hosszú tervezgetés
után 1907-ben fogadta el az
országgy´́ulés mindkét háza
az új vasútvonal építésér´́ol
szóló törvényt. Ekkor kez-
d´́odhetett végre a kivitele-
zés. 1909 elején a Nógrádi
Hírlap már arról számolt be,

hogy az épületek elkészül-
tek, a f´́ovonal vágány és ka-
vicsolása 75%-ban, a
szárnyvonalból már 5 kilo-
méter kész van. 1909. július
10-re t´́uzte ki a kereskedelmi
miniszter a pálya “m´́utanren-
d´́ori bejárását”, azaz az ün-
nepélyes átadást. A Vácról
induló szerelvény Diósjen´́o-
t´́ol el´́oször a szárnyvonalat
járta végig. Romhányban
Laszkáry Gyula villásregge-
livel várta a küldöttséget a
kastélyában. Innen folytatták
az útjukat egészen Ipolysá-
gig. Hazafelé – ez már nem
számított protokoll útnak –
mindenkinek jegyet kellett
már váltania. A viteldíj sze-
mélyenként és kilomé-
terenként az els´́o osztályon
tíz fillér, a az alacsonyabb
osztályon nyolc fillér volt.

Ezt követ´́oen majd’ száz
dolgos év következett a vo-
nalszakasz életében. Az épü-
letek jóformán semmit sem
változtak azóta. Kissé talán
komikusnak t´́unhet, de a vas-
út életében egy dolog válto-
zott igazán: az átadáskor 40
kilométer volt a vasút hivata-
los maximális sebessége,
most a megsz´́unéskor húsz.

Sokan sajnálják, hogy a
„piroska” nem jár többet. A
személyforgalmat megoldják
majd autóbusszal, de a kirán-
dulóforgalom idején még iga-
zán senki sem tudja mi lesz.
Az utóbbi években mintha
magára maradt, elárvult vol-
na ez a szakasz. Talán csak
az a helyi összefogás hiány-
zik ma, ami száz éve a meg-
valósításkor megvolt.

Végh József

Város Önkormányzata felé.
A Rétság város képvisel´́o-
testülete 2006. december
28-án hozott határozata
alapján a körjegyz´́oség meg-
alakítása tárgyában szá-
munkra kedvez´́o elvi döntést
fogadott el. A döntés alapján
a rétsági képvisel´́o-testület
2007. január 15-án megtár-
gyalta és elfogadta a kör-
jegyz´́oség 2007. április 1-i
létrehozásához szükséges
megállapodást a három tele-
pülésre vonatkozóan. A kör-
jegyz´́oség megalakítására
Rétság város képvisel´́o-tes-
tülete által hozott megállapo-
dást képvisel´́o-testületünk
2007. február 14-iki ülésén
egyhangúan elfogadta. 

A megállapodásban rög-
zített feltételeket hosszú tár-

gyalássorozat el´́ozte meg. A
tárgyalás során olyan terve-
zet született, mely szerint
Tolmács Községi Önkor-
mányzat a hivatal által ellá-
tandó feladatok közül, a költ-
ségvetés pénzügyi feladatait
nem helyben kívánja ellátni,
míg az igazgatási és az adó-
zással kapcsolatos felada-
tok továbbra is helyben ma-
radnak. A helyben maradó
feladatok ellátása céljából
Tolmácson polgármesteri hi-
vatali kirendeltség fog m´́u-
ködni. A költségvetéssel kap-
csolatos feladatok azok, me-
lyek legkevésbé érintik ügy-
félként a falu lakosságát, így
kirendeltség m´́uködésével to-
vábbra is helyben lehet intéz-
ni pl. a szociális, hagyatéki,
lakcímbejelentési, anyaköny-

vi, helyi adó megfizetésével
stb. kapcsolatos ügyeket.

Hasonló formában terve-
zi feladatait ellátni Bánk köz-
ség önkormányzata is. A tár-
gyalás során Rétság város
jelezte, hogy a körjegyz´́oség
alakítása miatt a Rétságra
bekerül´́o költségvetési fel-
adatok ellátása érdekében
egy pénzügyi ügyintéz´́o, és
egy a jegyz´́o munkáját segí-
t´́o ügyintéz´́oi létszámb´́ovítés
szükséges. Az ügyintéz´́ok
munkabérének és járulékai-
nak kiadását Tolmács és
Bánk települések viselik. Tol-
mács esetében 45%, Bánk
esetében 55%-ban. Az át-
szervezés miatt a Polgár-
mesteri Hivatalunkban a
pénzügyi f´́omunkatárs és a
jegyz´́oi munkakört valamint

igazgatási ügyintéz´́oi mun-
kakört is ellátó munkaválla-
lók köztisztvisel´́oi jogviszo-
nyát felmentéssel meg kell
szüntetni. A helyben elvég-
zend´́o igazgatási és adóügyi
feladatok ellátását a két
megmaradó köztisztvisel´́o
Dinkóné Balogh Zsuzsanna
és Vorák Lajosné látja el.

A jegyz´́o három település
jegyz´́ojeként heti egy napon
Tolmácson, heti egy napon
Bánkon, a többi napokon
Rétságon látja el feladatát.
A jegyz´́o Tolmácsi Kirendelt-
ségen történ´́o ügyfélfogadá-
si napja még nincs meghatá-
rozva, így err´́ol nem tudunk
most tájékoztatást adni, de
ha ez ismertté válik, akkor
arról azonnal hirdetmény út-
ján tájékoztatjuk Önöket.

Tolmácsi Kisbíró 2007. március
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Kétbodonyi vendéglátás
2007. február 19. hétf´́on a
kétbodonyi Nyugdíjas Klub
meghívására 14.00 órakor
45-en érkeztünk jó hangulat-
ban Bodonyba. Nagy örö-
münkre polgármesterünk
Hajnis Ferenc is elkísért. El-
s´́o utunk a helyi képvisel´́on´́o-
vel a Tájházhoz vezetett.
Csodálattal jártunk végig a

régi kort elénk táró helysé-
geket, a mai nap is m´́uköd´́o
szöv´́oszékeket láthattunk
m´́uködés közben. A szinte
eleven régi ruhákba öltözött
bábuk között a régi id´́oben
érezhettük magunkat. Szép
élményben volt részünk.
Megcsodálhattuk a kis állat-
kertet, ahol emu, aranyfá-

cán, különböz´́o egzotikus
madarak mellett póni lovakat
láthattunk. Ezután a m´́uvel´́o-
dési ház termében terített
asztal mellett vártak a ven-
déglátók az asztalon a kü-
lönböz´́o farsangi fánkok mel-
lett sütemények, szendvi-
csek, vörösbor, forró tea
várt. A közös bemutatkozás

után egy-egy vidám verssel,
énekkel szórakoztattuk egy-
mást. Sütemény recepteket
cseréltek egymással az
asszonyok. Sajnos az id´́o
gyorsan elszaladt és a közös
éneklések után vidáman kö-
szöntük meg a vendéglátást
és 17.30 órakor hazaindul-
tunk.

Március 15.
Március 15-én a faluház
nagytermében megemléke-
zést tartott az önkormány-
zat az 1948-as szabad-
ságharc évfordulójáról.

Az ünnepségen Hajnis

Ferenc polgármester kö-
szöntötte az ünnepl´́o közön-
séget, majd az általános is-
kola tanulói, az óvodások és
az tolmácsi ifjúsági klub tag-
jai adtak m´́usort.

Gyertyás felvonulással ko-
szorúzta meg az összegy´́ult kö-
zönség a falu els´́o díszpolgárá-
nak Kovács Gézának a Plébánia
falán lév´́o emléktábláját, emlé-
kezve arra, hogy Kovács Géza

1995. március 15-én kapta
meg díszpolgári kitüntetését.

Köszönet Szeteiné Sz´́oke
Ágnes óvón´́onek, Szikora Po-
lett tanítón´́onek és a m´́usor-
ban résztvev´́o szerepl´́oknek.

Hirdetmény
A 2007. február 26-án, N´́o-
tincs község M´́uvel´́odési
Házában tartott földtulaj-
donosi ülésén hozott hatá-
rozatának kivonatából.

1. A földtulajdonosi ülés
az el´́oterjesztett M´́uködési
Szabályzatot és mellékleteit
egyhangúlag elfogadta.

2. Szikora Pál földtulajdo-
nosi képvisel´́o BÁNK, Feu-

erstahler Ágoston N ´́O-
TINCS, Zomborka Imre
RÉTSÁG, Bachor Andor
FELS ´́OPETÉNY, Kindricz
Pál ´́OSAGÁRD, Csengeriné
Dávid Márta TOLMÁCS tele-
püléseken segítik és ellen´́or-
zik a földtulajdonosi képvise-
l´́o munkáját. Földtulajdonosi
képvisel´́o helyettesnek Ta-
kács István n´́otincsi lakos

földtulajdonost választotta
meg az ülés – a fentiekkel
együtt, egyhangúlag.

3. Az ismertetett, el´́oz´́o 10
éves beszámolót és tervezett
költségvetést a földtulajdonosi
ülés egyhangúlag elfogadta.

4. Az el´́oz´́o 10 év pénz-
maradványából, a még ki
nem fizetett utóbbi 5 évet a
képvisel´́o kifizet és a fenn-

maradó összegb´́ol iroda-
technikai eszközöket vásá-
rol – a döntés egyhangú.

5. A megválasztott körül-
mények miatt a 2006. májusi
ülésen hozott bérleti díj ösz-
szegét megváltoztatva 650 Ft
/hektár-ban állapítja meg a föld-
tulajdonosi ülés; 6426 igen- és
71 nem szavazat mellett.
Szikora Pál Közös képvisel´́o

2007. március Tolmácsi Kisbíró
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Polgár´́or Egyesület közgy´́ulése
A polgár´́or egyesület el-
nöksége, 2007. január 13-
ára hívta össze a 2006.
évet értékel´́o közgy´́ulését.

A himnusz elhangzása
után, a levezet´́o elnök - Szarka
Miklós -, az egyesület alelnöke
üdvözölte a közgy´́ulés részt-
vev´́oit, a meghívott vendégein-
ket és a jelenlév´́o hozzátarto-
zókat, majd ismertette a köz-
gy´́ulés napirendi pontjait.

Napirendi pontok voltak:
1. Beszámoló az egyesület

2006. évi tevékenységé-
r´́ol, 2007. évi feladatok
El´́oadó: az egyesület el-
nöke Csáthy Rudolf

2. Pénzügyi beszámoló az
egyesület gazdálkodásá-
ról El´́oadó: Az egyesület
gazdasági felel´́ose Cse-
hek József

3. Az ellen´́orz´́o bizottság be-
számolója El´́oterjeszt´́o:
az ellen´́orz´́o bizottság el-
nöke Gulyás György

4. Jutalmak átadása
5. Egyebek

Meghívott vendégeink
közül részt vettek közgy´́ulé-
sünkön: Vass Miklós úr a
Nógrád Megyei Polgár´́or
Szövetség elnöke, az Or-
szágos Szövetség elnökségi
tagja; Gubó Zoltán alezre-
des úr a Rétsági Rend´́orka-
pitány; Dombovári András
nyugalmazott rend´́or alezre-

des; Szalay Csaba határ´́or
alezredes; Puzsár János
nyugállományú határ´́or alez-
redes;  a rétsági és bánki
polgár´́or egyesületeket kép-
visel´́o Jávorka János elnök
úr és Valkó Gyula elnök úr;
Hajnis Ferenc polgármester
úr; Góg Katalin mb. jegyz´́o-
asszony és Girasek Károly
úr, aki a fotókat készítette;
Dávid Jánosné a nyugdíjas
klub képviseletében; A kép-
visel´́o-testületb´́ol: Balázs Já-
nos alpolgármester, Dudás
Gergely, Loksa János, Cse-
hek József, Dávid Imre kép-
visel´́ok.

2006. évr´́ol szóló beszá-
molómban ismertettem a pol-
gár´́orség f´́obb feladatait,
amelyek a következ´́ok voltak:
– A b´́unmegel´́ozés érdeké-

ben jár´́or és figyel´́oszolgá-
lat megszervezése, szol-
gálatvezénylés alapján,
önállóan vagy rend´́or-pol-
gár´́or, határ´́or-polgár´́or
közös szolgálatban;

– Rendezvények biztosí-
tási feladatai;

– Ifjúságvédelem;
– Környezetvédelem;
– Postával való együttm´́u-

ködés;
– Házalások megszünteté-

se, illetve csökkentése;
– Halottak napja el´́otti te-

met´́ovédelem;

– Egyedülálló, id´́os embe-
rek portáinak fokozottabb
figyelése.

Szolgálatokban teljesített
óraszámok összességében:
Önálló polgár´́or jár´́or szolgá-

latban: 727 órát,
Határ´́or-polgár´́or közös szol-

gálatban: 36 órát,
Rend´́or-polgár´́or közös szol-

gálatban: 24 órát,
Rendezvény biztosítási fel-

adatokban: 166 órát,
Postai kézbesít´́o kísérésé-

ben: 46 órát.
Egyéb biztosítási feladatok-

ban (választások, teme-
t´́oi biztosítás stb) 128 órát
teljesítettünk.

Mindösszesen 2006. évben
1127 óra szolgálatunk volt.

Beszámolómban kiemel-
tem a legtöbb szolgálati na-
pot teljesít´́o polgár´́orök név-
sorát: Hekli András, Csehek
József, Varsányi István, Fo-
dor János, Fodor Ferenc,
Szlezák Lászlóné.

Ismertettem a múlt évben
megjelent polgár´́or törvény
legfontosabb pontjait. Ezek
közül is az egyik legfonto-
sabb pont, ami kimondja: A
polgár´́or, közfeladatot ellá-
tó személynek min´́osül és
ennek megfelel´́oen foko-
zott büntet´́ojogi védelem
illeti meg.

A közgy´́ulés további ré-

szében a jutalmak átadására
került sor.

Tárgyjutalomban része-
sült: Fodor János polgár´́or,
Mike Csaba polgár´́or, Pat-
zek Krisztián polgár´́or, Féjá-
né Sirkó Andrea polgár´́or

A megyei szövetség érté-
kes karóra ajándéktárggyal
jutalmazta Szarka Miklós
polgár´́ort az egyesület alel-
nökét, és díszt´́or tárgyjuta-
lommal az egyesület elnö-
két, engem.

Beszámolómban megkö-
szöntem polgár´́or társaimnak
a 2006. évben végzett áldo-
zatos munkáját, a hozzátarto-
zóknak a türelmét, a fegyve-
res testületeknek a bajtársi
segítségét, az önkormányzat-
nak az anyagi támogatást.

A hozzászólások után a
közgy´́ulés hivatalos részét
befejezve, minden polgár´́ort,
polgár´́or hozzátartozót,
meghívott vendégeinket egy
közös vacsora elfogyasztá-
sára hívtuk meg.

A megyei szövetség elnö-
ke megelégedését fejezte ki
egyesületünk munkájával kap-
csolatosan a rend´́or és határ´́or
vendégeink pedig további jó
szolgálatot kívántak nekünk.

Jól sikerült, jó hangulatú
közgy´́ulés volt.

Csáthy Rudolf
az egyesület elnöke
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Óvodai-iskolai hírek

“Februárban j ´́o a Farsang,
táncba hív a muzsikahang"

A második félév els´́o legje-
lent´́osebb eseménye a far-
sang volt, melyet február 17-
én tartottunk meg hagyomá-
nyunkhoz híven.

Szinte minden gyerek jel-
mezt öltött magára, ötletes
jelmezeket láthattak a jelen-
lév´́ok. A gyermekek farsang-
ját 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 készí-
tett süteményeket és szend-
vicseket fogyaszthatták a
vendégek. A bál látványos-
sága a diósjenei K´́oszirt
Néptáncegyüttes bemutató-
ja volt. Megcsodálhattuk a
néptáncosok gyögyör´́u népi
ruháit és a néptánc motívu-
maiból is meríthettünk tu-
dást. Éjfélkor a már megszo-
kott tombola sorsolás vette
kezdetét. Sok szép ajándék-
tárgyat lehetett nyerni.

Ezúton köszönjük a tá-
mogatást: Tolmács Önkor-
mányzatnak a zene biztosí-
tásáért, Nógrádi Erd´́okémia
Kft, Nabax Kft, Zsidákovics
Gyula (presszó), Csatai Fe-
renc, Balázs János, Balogh
Gyöngyi,  Szetei László

Rétság: Fabist 2000 Kft-
nek, Székely Tamás Zsolt
(zöldséges), Szabó Miklós,
Sass bolt, Sípos Sándor,
Zsaklin Bababolt

Diósjen´́o: Marton Pékség
A farsangi bál jól sikerült,

mindenki jól érezte magát. A
bál bevételét (120.000 Ft) a
gyerekek májusi úszás okta-
tására és kirándulására for-
dítjuk.

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

kívül köszönet jár Hajnis Pi-
roskának, aki évek óta szor-
goskodik a büfében farsang-
kor, a Nyugdíjas Klub adako-
zó tagjainak és a tolmácsi
fiataloknak.

Óvoda és iskola 
nevel´́otestülete

Munkácsiné Mihalovics Mónika felvételei
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Irodalmi sorok
Tél hó nélkül

Készül´́oben van a tavasz.
Egy-egy kóbor felh´́o alól bá-
tortalanul ki-ki dugja sugarát
a Nap. Valami tévedés volt a
2006 végs´́o hónapjaiban és
a 2007. év kezdetén. Néz-
zünk vissza, emberemléke-
zet óta ilyen nem volt, hogy
hó nélkül múlik el a tél. Szo-
katlan. A múlt szinte össze-
gömbölyödik szégyenében,
fázósan halad a szokások-
kal.

Az élet falnak Fordul, az
ébredés nem az igazi. Vívó-
dunk az id´́ovel az ismeretlen
évszakon. A holnapok lap-
pangva omladozva töréke-
nyen érkeznek, szokásukat
betartva. Várjuk a tavaszt.
Madárcsicsergést, a rügyfa-
kadást, úgy és ugyanúgy,
mint régen, apáink idejében.
Sajnos az id´́o parancsol. Ki-
számíthatatlan a tervezés a
szokások rendje. Sokszor
föltekintünk az Égre kurta
reggeleken mondjuk, sze-
münket álmosan dörzsölve,
na milyen id´́o lesz? Teljesen
elfordult a természet t´́olünk
hátat fordított. Mi csak ennyit
mondhatunk. Ugyan milyen
lesz a tavasz. Nem állhatunk
az id´́o forgalma elé! (Ahogy
lesz, úgy lesz)

Üzenet

Üzenem a nyárnak,
barna patakoknak,
Árkok oldalain
sokszín´́u virágnak,
hogy még - - - Élek Én!

A dombok visszahívnak,
kakukk virág kékje.
Csíp´́os, magvas csalán,
remeg´́o f´́uszálak.
A büszke kankalin,
mind összegy´́ujtöttem.
Emlékezetemben.

Most is érzem illatát,
a régi szép nyárnak.
Énekl´́o madarak,
ágakon hintáztak.
Próbálgatok csendben,
újra visszanézni.
Életem legszebbjét,
titkon fölidézni.

Üzenem a nyárnak,
sok-sok szép virágnak.
Adjanak jelt nekem,
E sok év után,
most merre járnak.
Jöjjenek még körém,
´́oszben is nyíljanak.
Még - - - Élek Én!

Virágsz´́onyeg a réteken

Hol van az-az id´́o?
hol van az-az élet?
Mocsaras réteken
sárga virág díszlett.

Sárga virágsz´́onyeg,
réti füvek között.
Nyujtózkodott a Nap,
tarka bokrok fölött.

Tavaszi napsugár,
két domb között játszik.
Bajnóc csomók szárán
szöcske ugrándozik.

Kuruttyoló békák,
tócsákba zenélnek.
Tavaszt hirdeti,
Sárga virágsz´́onyeg.

Nem felejtünk soha,
életünknek szépe.
Fölvidít bennünket,
gyerekkor emléke.

Érthetetlen mese!

Faluvégeken, erd´́ok alatt, ha-
tárutakon sok-sok látható he-
lyeken szemétdombok maga-
sodnak. Nyári nagy melegbe
valósággal messzire b´́uzlik.
Na mindegy. Ha ez a dolog
megengedett, hát folytatódjon
tovább. Miért ne?

Nyáron sok-sok kirándu-
ló csoport, kíváncsiskodó
sétálgatók nemsokáig tar-
tózkodnak a magasodó sze-
métkupac közelébe, eltávo-
lodnak a közelségét´́ol.

Két id´́os jó barát gombá-
zás közben, kíváncsian néz-
ték közelr´́ol a magasra rakott
szégyen rakományt. Az ´́oszi

Nap sugara haldokló tárgya-
kon pihentette fényét. A két
gombázó jó barát vakítóan
csillogó tárgyat pillantott
meg a rakomány tetején. Na!
Mondja egyik a másiknak.
Nézd egy gyönyör´́u csillár,
hibátlan, én ezt hazaviszem!
Mellette összekulcsolt kéz-
zel haza fordulva Sz´́uzanya
szobor, az egyik ujja hiány-
zott. Sok hasznos dolog ki-
dobva, keresztbe hosszába
a szemét rakományba. Nem
divatos már! Kivele! Így
hangzik.

A gombázást is elfelejtet-
te a két jó barát. Kezdtek ke-
resgélni sajnálatos módon a
magasra rakott szégyen ra-
kományban.

Hetenként sorakoznak a
kukák, mint a katonák az ut-
cákban. Van abban minden.
A gazdátlan éhez´́o állatok
kapaszkodnak rájuk enniva-
lót keresnek. Verekedés
közben föllökik, és nagyobb
területen díszeleg a kukák
tartalma. Napvilágra kerül-
nek a nem kívánt látnivalók,
amíg a szemeteskocsi meg-
érkezik!

A rovat anyagát 
Topolcsik Imréné 

verseib´́ol és írásaiból 
állítottuk össze

A képek Topolcsik Imréné kiállításán készültek, amelyet a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában rendeztek. A tárlaton
Manci néni rajzai, festményei és tárgyalkotásai láthatók.

Tolmácsi Kisbíró 2007. március
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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: tolmacs@wnet.hu Szerkeszti: Góg Katalin
mb jegyz´́o. 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

Vonatpótló autóbusz menetrend
A vonatközlekedés 2007
március 3. nappal megsz´́unt.

Helyette vonatpótló autó-

buszok közlekednek az aláb-
biak szerint Üzemeltet´́o:
Nógrád Volán Zrt. 

Véradás
2007. február 27-én a Vörös-
kereszt szervezésében vér-
adást szerveztek települé-
sünkön, ahol a falu lakói kö-
zül 21 f´́o adott vért.

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt La-

kosságot, hogy 2007. április
21-én szombaton  tavaszi
lomtalanítás lesz.

Kérjük Önöket, hogy a lo-
mokat a lakóházak elé reg-
gel 7,00 órára szíveskedje-
nek kirakni.

Veszélyes hulladékot a
vállalkozó nem szállíthat el.

Családsegít´́o szolgálat
Nyugat-Nógrád Családsegí-
t´́o és Gyermekjóléti Szolgá-
lat ügyfélfogadási ideje Tol-
mácson:  Minden  kedden:
8–12 óra. Helye: Tolmács Pol-

gármesteri Hivatal. Család-
gondozó: Kovácsné Gregor
Márta 2645 Nagyoroszi, Ker-
tész u. 45. Pf.: 34. Telefon:
35/374-119 70/456-3465

Nyugat-Nógrád Vízm´́u Kft.
Tájékoztatója

A családi házas települé-
sek számlázási és leolva-
sási id´́opontjaról Tolmács
településen 2007. évben.
– február: részszámla kibo-

csátás
– április: részszámla kibo-

csátás
– június: vízmér´́ok leolva-

sása, közbens´́o elszá-
moló számla

– augusztus: részszámla
kibocsátás

– október: részszámla ki-
bocsátás

– december: végszámla ké-
szítés 

indulási id´́opontok
Diósjen´́o, vasútállomás - Rétság - Romhány, vasútállomás 
Járatszám 1 2 3 4 5 6 7
Diósjen´́o, vasútállomás. 4.30 7.30 9.30 12.30 16.30 18.48 21.30
Tolmács, vasútállomás bejárata 
el´́otti buszmegálló 4.45 7.45 9.45 12.45 16.45 19.03 21.45
Rétság, Börzsöny üzletkp 5.00 8.00 10.00 13.00 17.00 19.09 21.51
Bánk, strandfürd´́o 5.08 8.08 10.08 13.08 17.08 19.17 21.59
Romhány, vasútállomás - Rétság - Diósjen´́o, vasútállomás 
Indulási id´́opontok
Járatszám 1 2 3 4 5 6 7
Romhány, vasútállomás 6.20 8.20 11.20 14.20 17.20 19.30 22.20
Bánk, strandfürd´́o 6.31 8.31 11.31 14.31 17.31 19.41 22.31
Rétság, M´́uv Központ 6.40 8.40 11.40 14.40 17.40 19.50 22.40
Tolmács vasútállomás bejárata 
el´́otti buszmegálló 6.46 8.46 11.46 14.46 17.46 19.56 22.46

Sport
Tolmács labdarúgó csapatá-
nak mérk´́ozései a Megyei III
osztály Rétsági csoport
2007 tavaszi fordulójában
14. ford. Március18. 15.00

Tolmács-Bernecebaráti
15. ford. Március 25. 15.00

Tolmács - Diósjen´́o
16. ford Április 01 15.30

Tolmács - Vámosmikola
17. forduló  Április. 08. 15.30

Tolmács - Tereske
18. forduló  Április.15. 15.30.

Tolmács - Drégelypalánk
19. forduló Április 22. 16.00

Tolmács - Szátok
20. forduló Április 29. 16.00

Tolmács - Rétság
21. forduló Május 6. 17.00

Tolmács - ´́Osagárd
22. forduló Május 13. 17.00

Tolmács - Nógrád
23. forduló Május 20. 17.00

Tolmács - Legénd
24 forduló Május 27. 17.00

Tolmács - Hont
25. forduló Június 3. 17.00

Tolmács - Fels´́opetény
26. forduló Június 10, 17.00

Tolmács - Borsosberény
A hazai mérk´́ozések a pálya
elkészültéig Rétságon lesz-
nek megrendezve. Az ered-
ményekr´́ol a www.retsag.net
oldal sportrovatában hetente
friss adatok állnak rendelke-
zésre.

HAJRÁ TOLMÁCS!

Tolmács a világhálón
Haladva a korral, megfelelve
a 21. század infromációs ki-
hívásainak a képvisel´́o-tes-
tület döntése alapján közsé-
günk elindította internetes
honlapját. Honlapunk febru-
ár közepét´́ol a világ bármely
pontján elérhet´́o. Csupán a
www.tolmacs.hu címet kell
beírni a böngész´́obe, és
máris olvashatók települé-
sünk aktulális hírei.

Az ízléses kivitelezés és
a jól lapozható b´́oséges tar-
talom egyrészt a cikkeket
írásokat rendelkezésre bo-
csátó tolmácsiaknak, más-
részt az oldal avatott web-
mesterének köszönhet´́o.

Felsorolni is nehéz lenne,
mi minden található meg la-
kóhelyükr´́ol a közel 50 meg-
nyitható oldalon. Célunk, hogy

a legfrissebb hírek, önkor-
mányzati infromációk, helyi
rendeletek mellett valóban a
település lüktet´́o életét láthas-
sa az interneten böngész´́o ol-
vasó. Így a polgármesteri hi-
vatali infromációk mellett a
helyi civil szervezetekt´́ol az in-
tézmény életéig, képtáraktól a
Tolmács történetéig minden
megtalálható. Külön oldalon
emlékezünk meg els´́o dísz-
polgárunkról. Elérhet´́ok a leg-
fontosabb közhasznú infor-
mációk a környez´́o települé-
sekr´́ol - f´́oként Rétságról .

Úgy értesültünk hogy a
község lakói nagy örömmel
lapozgatják oldalait. Minden-
ki véleményére, a jobbítás
és b´́ovítés érdekében vállalt
munkájára számítunk, hogy
értünk  és nekünk legyen.
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