
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2007.  október

´́Oszi köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsi Polgárok

Mint ahogyan a tavasz az
újjáéledés, a vetés, az új re-
mények id´́oszaka, úgy az
´́osz az aratás, a betakarítás
és a számvetés id´́oszaka is.
Ilyenkor a jó gazda számot
vet azzal, hogy a terméssel
elégedett-e, igazolta-e re-
ményeit, és eldönti, hogyan
kell folytatni a továbbiakat.

Így van ez egy kicsit a
falu „gazdáinak” és lakóinak
esetében is. Éppen egy éve
választottak új képvisel´́o-
testületet, és új polgármes-
tert helyi közösségünk élére.
Bár a feladatunk 4 évre szól,
de egy esztend´́o elteltével
magunk is számvetést csi-
náltunk. Mit szerettünk volna,
és mi valósult meg, avagy mi
indult el bel´́ole.

Nyugodtan mondhatom,
hogy  nem volt eredményte-
len a község élete egy esz-
tend´́o alatt. Nem csak a köz-
tereink szépítésére gondo-
lok. Számtalan kés´́obb meg-
valósuló tervünk alapjait rak-
tuk le, építettük a jöv´́ot.
Ezekr´́ol persze sorra beszá-

moltunk és beszámolunk  a
Kisbíró oldalain. Most példá-
ul arról, hogy sikerült megál-
lapodásra jutni Rétság vá-
rossal, ilymódon a jobb jö-
v´́ot, nagyobb állami támoga-
tást, összefogáson alapuló
szakszer´́u hivatalvazetést
jelent´́o Körjegyz´́oség most
már megvalósulhat.

Ugyancsak lépések tör-
téntek a szannyvízcsatorna
beruházás elindítása érde-
kében, és eredményesen re-
gisztráltattuk településesün-
ket a Leader Akciócsoport-
ba, amely remélhet´́oleg az
együttm´́uködések és az
anyagi támogatások újabb
lehet´́oségét teremti meg.

És ha már szüret és szám-
vetés, az egykor gazdag sz´́o-
l´́okultúrájú faluban nem lehet
´́osz szüreti mulatság nélkül.
Természetesen tovább él ez a
hagyomány, lesz mulatság,
és lesz ok egy esztend´́o után
eredményes évet követve fel-
h´́otlenül ünnepelni. Tartsanak
velünk!

Hajnis Ferenc
 polgármester

Tartalomból
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dagógiai szakszolgálat Levelek buszközlekedés
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Tisztelt Olvasó!
Szeretném önöket tájékoz-
tatni, az elmúlt Kisbíró
megjelenése óta történt
eseményekr´́ol.

Önök is tudják, hogy a
Képvisel´́o-testület döntése
értelmében,körjegyz´́oséget
kívánunk létrehozni,illetve
fenntartani,Bánk Község
Önkormányzatával. Ennek
akadálya az volt, hogy Rét-
ség Város Önkormányzata
hozzájáruljon, a közigazga-
tási határmódosításhoz.

Nagy nehézségek árán
hozzájárultak, a módosítás-
hoz, így nincs törvényes
akadálya, hogy a két telepü-
lés körjegyz´́oséget alakít-
son. Ez azért is fontos, mert
a törvény el´́obb-utóbb köte-
lez´́ové teszi, az 1000 f´́o alatti
települések társulását. A
másik, hogy az önkormány-
zat számára anyagi megta-
karítást jelent! A Bánki Ön-
kormányzattal kötött megál-
lapodás értelmében, 2008.
január 01-vel lép hatályba a
körjegyz´́oség.

Az elmúlt hetekben, hó-
napokban megjelent egy
számunkra aktuális pályá-
zat, az orvosi rendel´́o aka-
dálymentesítési pályázata.
Ez annyiban érint minket,

hogy részben fel tudnánk újí-
tani, a rendel´́ot, illetve hasz-
nálhatóvá válna a mozgás-
korlátozottak számára is. Er-
re is beadtuk a pályázatot,
mint a rendel´́o tulajdonosa,
de sajnos elutasították, mert
nem a tolmácsi önkormány-
zat a fenntartó-üzemeltet´́o,
hanem Rétség Város Önkor-
mányzata.

Sikerült megállapodni, az
utolsó pillanatban, hogy ezt
a pályázatot Rétság beadja
úgy, hogy minden anyagi
hozzájárulást Tolmács fe-
dez. Ha ezzel a pályázattal
nyerünk, az közel 8 millió fo-
rintos beruházást tudunk vég-
rehajtani az orvosi rendel´́on!

Szintén egy nagy pályá-
zati lehet´́oséget szeretnénk
megragadni, az úgynevezett
LEADER pályázatot. Err´́ol a
pályázatról, csak nagyvona-
lakban szeretnék informáci-
ót adni mivel, az újság kevés
volna a részletes információ-
ra. A lényeg, hogy alapító
tagjai vagyunk a LEADER
akció csoportnak, (Tolmácsi
Önkormányzat, Tolmács
Kultúrájáért, Sportjáért, Köz-
alapítvány, és a Börzsöny
Kontakt Kft.) tehát 1, Önk.
hatóság, 1 civil szervezet, 1
vállalkozó. Hogy miért pont a

Börzsöny Kontakt kft, azt ké-
s´́obb ismertetem. Ez az ak-
ció csoport lesz hivatott arra,
hogy az úgynevezett Új Ma-
gyarország Fejlesztési Prog-
ramban résztvegyen. Azt
gondolom, hogy a lehet´́oség
adott, ha nem élünk vele,
biztos nem nyerünk. Meg-
próbáljuk!

Az Önkormányzat szer-
vezett a vállalkozóknak egy
fórumot, ahol szerettünk vol-
na tájékoztatást adni, hogy
milyen pályázati lehet´́osége-
ik vannak a kis- közepes vál-
lalkozóknak, illetve, a LE-
ADER programról részletes
tájékoztatást. Meghívott
vendég volt Jávorka János a
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
vezet´́oje. Sajnos, csak két
vállalkozó jött el, a Börzsöny
Kontakt kft, és Szarka Miklós
vállalkozó, illetve a Tolmá-
csért alapítvány részér´́ol
Csehek József és Féjáné Z.
Mária. A kés´́obbiekben meg-
próbálkozunk még egy lehe-
t´́oséggel, hogy információval
tudjunk szolgálni vállalko-
zóknak a pályázati lehet´́osé-
gekr´́ol.

A szennyvíz beruházás-
ról! Jelen pillanatban, ott tart
az önkormányzat, hogy a
tervez´́ok részér´́ol, beadásra

került a vízügyi hatósághoz
az elvi vízjogi engedélyezési
terv. A terv engedélye után
kell elkészíteni, a megvaló-
síthatósági tanulmányt, amit
szintén a vízügyi hatóság-
hoz kell beadni, és ezen en-
gedélyek birtokában tudunk
majd pályázni a beruházás
költségeire. Azon dolgo-
zunk, hogy ez a beruházás
minél hamarabb megindul-
jon! 

Meghívást kaptam az
Észak-Magyarországi Regi-
onális Közlekedésszerve-
zési Irodától a térséget érin-
t´́o közforgalmú közleke-
déssel kapcsolatos menet-
rendi egyeztet´́o tárgyalásra.

Észrevételeinket írásban
lehetett beadni, illetve szó-
ban lehetett kiegészíteni.
Ezzel kapcsolatban több he-
lyi (utazóval) felvettem a
kapcsolatot, hogy mi legyen
a javaslat ezen iroda felé.
További oldalon ezt közé-
tesszük.

Tisztelt olvasó, ennyit
szerettem volna megosztani
önökkel, ha valakinek más
irányú kérdése lenne, szíve-
sen állok rendelkezésre,
személyesen, vagy e-mail:
polgarmester@tolmacs.hu

 Hajnis Ferenc 

Önkormányzati információk

Levelek menetrend ügyben
Tolmács Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2657 Tolmács Sport u. 1.
Tel./Fax: 35/550-157 
Ikt.sz.:5-38/2007

Tárgy: Észrevétel

Észak-Magyarországi 
Regionális Közlekedés-
szervezési Iroda 
Tisztelt Címzett!

Tolmács Község Önkor-
mányzata a közforgalmú
közlekedéssel kapcsolatban
az alábbi észrevételeket, ja-
vaslatokat terjeszti el ´́o:
– A 2-es számú f´́oútvonal

Balassagyarmat - Buda-
pest közötti Volánbusz já-

ratai – els´́osorban a
gyorsjáratokra gondolva
– álljanak meg a TDK
megállónál is.

– Lehet´́oség szerint a Vo-
lánbusz, illetve a Nógrád
Volán járatai – ideértve a
vasúti közlekedéssel ki-
váltott járatait is – menet-
rendszerinti csatlakozása
legyen összehangolva.
Ezek a változások nagy-
ban hozzájárulnának a
Tolmácsról bejáró dolgo-
zók, iskolások utazásá-
nak megkönnyítéséhez.

Információnk szerint a busz-
bérletek vásárlásánál kü-
lönbséget tesznek a Volán-

busz, illetve a Nógrád
Volán járatai között. Egy
közös buszbérlet vásár-
lása jelentene megol-
dást (chiprendszer).

Diósjen´́o-Romhány
közötti vasút vonal meg-
sz´́unt, a helyette beállí-
tott autóbusz járatokból
is egy-kett´́o megszünte-
tésre került.

Hasonló a helyzet a
2-es számú közlekedési
f´́oútvonalon is Balassa-
gyarmat-Budapest kö-
zött. Lehet´́oség szerint
ezeket a buszjáratokat
ne töröljék el.
Tolmács, 2007. aug. 29.

Hajnis Ferenc
polgármester

2007. október Tolmácsi Kisbíró
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Mir´́ol tárgyalt a képvisel´́o-testület
Tájékoztatásul közöljük,
hogy az elmúlt negyedév-
ben az alábbi napirendi
pontokban hozott döntést
a képvisel´́o-testület.

2007. augusztus 2-án
– Tájékoztatás az elmúlt

ülés óta történt esemé-
nyekr´́ol, a határozatok
végrehajtásáról Hajnis
Ferenc polgármester

1. Földterület vásárlása
iránti kérelem El´́oterjesz-
t´́o  Hajnis Ferenc polgár-
mester 

2. Építési telek visszaadá-
sának kérése El´́oterjesz-
t´́o Torma Andrea jegyz´́o

3. Beiskolázási segély meg-
állapítása El´́oterjeszt´́o
Hajnis Ferenc polgár-
mester

4. Általános Iskola és Óvo-
da 2006/2007. tanévr´́ol
beszámolója El´́oterjeszt´́o
Hámori Imréné intéz-
ményvezet´́o

5. Augusztus 20-i ünnepség
szervezésének megbe-
szélése El´́oterjeszt´́o Haj-
nis Ferenc polgármester

2007. szeptember 12-én
– Tájékoztatás az elmúlt

ülés óta történt esemé-
nyekr´́ol, a határozatok
végrehajtásáról. Hajnis
Ferenc polgármester

1. Tájékoztató a Leader
Programról, csatlakozás
a Leadar akciócsoport-
hoz. El´́oterjeszt´́o Hajnis
Ferenc polgármester.
El´́oadó: Jávorka János, a
Vidékfejlesztési Iroda ve-
zet´́oje

2. Beszámoló az Önkor-
mányzat költségvetésé-
nek I. félévi teljesítésér´́ol
El´́oterjeszt´́o Hajnis Fe-
renc polgármester

3. Általános Iskola és Óvoda
min´́oségirányítási Prog-
ramjának módosítása, ta-
nítási id´́okeret csökken-
tése, beszámoló a neve-
l´́otestület értekezletér´́ol.
El´́oadó: Hámori Imréné
intézményvezet´́o

4. Telek visszavásárlás

iránti kérelem (Tolmács,
371 hrsz. beépítetlen te-
rület) El´́oterjeszt´́o Hajnis
Ferenc polgármester

5. Az orvosi rendel´́o és a
Tolmácsi út 96. szám
alatti ingatlan El´́oterjesz-
t´́o Hajnis Ferenc polgár-
mester

6. „Szemünk fénye” energia
takarékossági program
El´́oadó: Dudás Gergely
képvisel´́o El´́oterjeszt´́o
Hajnis Ferenc polgár-
mester

7. E-ON elektromos áram
szolgáltató ajánlata (köz-
világítás) El´́oadó: Dudás
Gergely képvisel´́o El´́oter-
jeszt´́o: Hajnis Ferenc pol-
gármester 

8. Általános iskola és óvoda
akadálymentesítése és
felújítása pályázati lehe-
t´́oség El´́oterjeszt´́o Hajnis
Ferenc polgármester

9. Viziközm´́u Társulat bank-
számla vezetési díj átvál-
lalása (szóbeli el ´́oterjesz-
tés) El´́oterjeszt´́o Hajnis
Ferenc polgármester

10. Szüreti bál szervezése
(szóbeli el´́oterjesztés).
El´́oterjeszt´́o Hajnis Fe-
renc polgármester.

11. Id´́osek napjával kapcso-
latos megbeszélés (szó-
beli el´́oterjesztés) El´́oter-
jeszt´́o Hajnis Ferenc pol-
gármester 

2007. július 16-án telepü-
lésfejlesztési ülést tartott a
bizottság.

Napirendi pontok:
– Börzsöny Kontakt KFT

által építend´́o lakások te-
lekhatár módosításának
elfogadása 

– ÉMÁSZ villanyoszlopok
kihelyezése telekhatáron
kívülre.  A hiányzó terüle-
teken gázbekötés anyagi
fedezete???? 

– Új szerz´́odés készítésé-
nek jóváhagyása a Bör-
zsöny Kontakt KFT-vel. 

A napirendi pontokkal kap-
csolatban a Polgármesteri
Hivatalban kaphatnak tájé-
koztatás.

Lomtalanítás
Értesítjük a község lakossá-
gát, hogy 2007. október 13-
án (szombat) lomtalanítás
lesz. 

Kérjük a lakosságot, hogy

a feleslegessé vált lomot
már el´́oz´́o este, vagy szom-
baton reggel 7,00 óráig – a
megszokott módon – a há-
zak el´́ott helyezzék el.

Szemétszállítás változása 
az ünnepnapok miatt

2007. október 22. hétf´́o a
munkarend változás miatt pi-
hen´́onap, így a megszokott
hétf´́oi szemétszállítás he-
lyett október 20-án történik
a szolgáltatás a lakosság ré-

szére. Ezért kérjük, hogy
hétf´́o  helyett  az  azt meg-
el´́oz´́o  szombaton szíves-
kedjenek a hulladékot a
megszokott id´́opontban ki-
helyezni. 

Tájékoztató pedagógiai
szakszolgálatról

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton  tájékoztatom, hogy
a  Rétság  Kistérség Több-
célú Társulása által megala-
kított Rétság Kistérség Egy-
séges Pedagógiai Szakszol-
gálat megkezdte m´́uködé-
sét. A Szakszolgálat alapfe-
ladata a logopédiai és
gyógytestnevel´́oi tevékeny-
ség ellátása a kistérségben.
Az el´́okészít´́o munkálatok a
munkaszervezet közrem´́u-
ködésével már nyáron is
folytak. A tanévet szeptem-
berben indítjuk, az intéz-
ményvezet´́oket levélben tá-
jékoztattuk.

Az intézet központi he-
lyén a Rétsági Általános Is-
kola alsó tagozatos épületé-
ben örömmel várunk minden
polgármestert, amennyiben
szeretné megismerni a most
kialakuló intézetet, annak te-
vékenységét. Itt minden hé-
ten lesz tanácsadó óra,
amelyen el´́ozetes egyezte-
tés után a kistérségben la-
kók - szül´́ok, pedagógusok,
tanulók is - felkereshetnek
gondjaikkal. Ennek id´́opont-
ját minden településen köz-
zé tesszük.

A költségvetési törvény
mindkét területen heti egy al-
kalomhoz köti a finanszíro-
zást, a súlyos esetekben
azonban javasoljuk a heti két
alkalmat.

Igény esetén félévente 1-2
intézményben szívesen tar-
tunk tájékoztatót szül´́oi érte-
kezleten, összejövetelen,
akár nevel´́otestületi értekez-
leten is. Szeretnénk azonban,
hogy az Önök által létrehozott
intézményt mind a huszonöt
település sajátjának érezze.
Ezért a közoktatási intéz-
ménnyel nem rendelkez´́o te-
lepülések kérésére is szíve-
sen elmegyünk egy-egy tájé-
koztató el´́oadásra.

Lehet´́oség van arra is,
hogy nem közoktatási fel-
adat ellátásában közrem´́u-
ködjünk. Az OEP már most
finanszíroz néhány egész-
ségügyi feladatokhoz kap-
csolódó logopédiai ellátást,
és ezek köre b´́ovülni fog.
Ilyen például a baleset, vagy
agyvérzés következtében
létrejött beszédsérültek, gé-
gem´́utöttek beszédterápiája,
rehabilitációja. A településen
lakó, ilyen gonddal küzd´́o
embereknek nem kell a terá-
piára utaznia, mód lesz arra,
hogy kollégáimmal helyben
ellássuk.

Kérdés esetén jelenleg a
06-30-9629-336-os telefon-
számon vagyok elérhet´́o.
Megköszönök minden segít´́o
szándékú észrevételt.
Rétság, 2007. aug. 27.
Üdvözlettel:

Horváthné Moldvay Ilona
igazgató

Tolmácsi Kisbíró 2007. október
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Óvodai-iskolai hírek
Történések óvodánk, 
iskolánk életéb´́ol...

2007. szeptember 3-án be-
csengettek. A 2007/2008. ta-
névet 16 iskolás, 23 óvodás
kezdte meg, melyb´́ol 5 el-
s´́ost köszönthettünk az isko-
lapadokban.

A volt nagycsoportosok
idén is elültettek egy csemetét,
mely a ballagók fája nevet vise-
li. Ezzel búcsúztak az óvodától.

A tanévnyitón az évet ked-
ves versekkel köszöntötték ki-
csik és nagyok. Az els´́osök
kissé megillet´́odve, de bátran,
ügyesen szerepeltek.

Szeptember harmadik
hetében elszállították a gy´́uj-
tött papírhulladékainkat, mely-
b´́ol fedezni tudjuk egyéb ki-

adásainkat is. A hulladék pa-
pírt óvodások, iskolások
egyaránt segítettek felpakol-
ni. Természetesen a nehe-
zebb kötegek rakodásához
er´́osebb kezek segítségére
szorultunk.

Köszönet illeti Dávid Már-
ton és Loksa Napsugár apu-
káját, akik segítettek környe-
zetünk rendezésében, le-
nyírták a füvet a játszóudva-
runkon. A gyerekek nagy
örömére Marci apukája egy
teherautónyi homokot hoza-
tott a homokozónkba.

Mocsári Zsolti és Cintia
anyukája iskolánk szépíté-
sében segített, gyönyör´́u
függönyöket, terít´́oket varrt.

Szeptember 25-én ked-
den délután Rétságon a m´́u-

vel´́odési központ színházter-
mében a Kalap kaland c. ze-
nés mesejátékot néztük meg
az óvodásokkal, iskolások-
kal. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat. Fontosnak
tartjuk az ehhez hasonló le-
het´́oségek kihasználását,
gyermekeink minél több
irányban történ´́o fejleszté-
sét. Itt szeretnénk megkö-
szönni a szül´́ok segítségét a
gyermekek hazaszállításá-
ban.

Már most nagy izgalom-
mal várjuk Orsi és Zsuzsi
gyermekeknek szóló zenés
szórakoztató m´́usorát, mely
október 12-én, pénteken 15
órai kezdettel kerül megren-
dezésre Tolmácson, a falu-
házban. Kisebb, nagyobb

gyermekeket, testvéreket,
rokonokat is szeretettel vá-
runk! A belép´́odíj: 500 Ft.

Az iskolában, óvodában
egyaránt nagy munka folyik.
Az ´́oszi hangulat beköltözött
intézményünkbe is. ´́Oszi ké-
pekkel, rajzokkal, festmé-
nyekkel, levélképekkel, ter-
mésekb´́ol készült figurákkal
díszítjük termeinket, folyo-
sónkat.

Folyamatosan készülünk
az október 21-én tartandó
szüreti felvonulásunkra, bá-
lunkra is, melynek bevételét
gyermekeink úszásoktatá-
sához használjuk fel. A bálra
mindenkit szeretettel vá-
runk!

óvoda, iskola 
nevel´́otestülete

2007. október Tolmácsi Kisbíró
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Két út még összeér

Még nyílnak virágok,
még két út összeér.
De a Nap már gyenge,
s az id´́o nem ígér.

Sebes felh´́ok mögött,
d´́olöng a szélvihar.
A rohanó id´́o,
éveket eltakar.

Két út napos partján, 
emlékek tolonganak.
Gy´́urött gondolatok,
egymásra hajolnak.

Elfáradt a Napfény,
két út poros partján.
Összeér még két út,
hosszú id´́o után.

Sötétben a csend

Nehéz megszólítani - - -
´́O egy élet.
Élni akarás! L´́odörög keb-

lünkben.
A vágy már gyenge, csen-

desül.
Valamikor szép volt,
üde mint a tavaszi szell´́o.
Karcsú mint a nádszál.
S nyíló mint egy bimbóból
fakadó rózsa.
- - - Most már hajlott,
mint egy réti f´́uz,
melyet a sebes zápor
halni kényszerít.
Óh, hol a hangos kacagás?
a csillogó szempár, 
és a tüzesen dobogó szív.
Sötétben elbújt a csend.
Az élet már csak langyos.
A hang nehéz rekedtkés ...
Érzi, hogy nincs szükség rá.
Az élet már gy´́ulölet.
´́O az - - -. Az élet - - - ´́O!
Sötétben a csend.

Irodalmi sorok

1920-1930
Kié az a kölyök?

Sírás zokogás hallatszott
a tornyos emeletes urasági
kastély felé. A gyereket szi-
gorított veréssel ütlegelte az
anya, kint az udvaron a disz-
nó ólak mögött. Nem me-
gyek iskolába! Szirénázó
hanggal elrekedt szaggatott
szavakkal harapdálta az
összevert gyereke.

Továbbra is hallatszott a
kastély felé az ütlegelés.
Azonnal küldje be az apját
ennek a gyereknek ide hoz-
zám a kisablakhoz. Szólt a
nagysága az udvaron ren-
delkez´́o kertésznek... Az apa
megjelent. Az elviselt nad-
rágján remegve kapaszkod-
tak a tágasan varrt foltozá-
sok. Kisablaknál állva várta
a nagyságát. Kalapját köz-
ben lepényvékonyra össze-

gy´́urte félelmében.
Na tudja, hogy miért hív-

tam? Kivörösödött arccal
méregette a tehénszagú
apát. Nem húzom az id´́ot,
mert megfulladok a szagá-
tól... Na itt a cselédkönyve.
Egy héten belül nem szeret-
ném látni a környéken&
Megértette? Egy szekeret
biztosítok számára, és taka-
rodjon a kölykeivel. Tovább
nem t´́urök! Ja! Választ várok
azonnal a kérdésemre mi-
el´́ott hátat fordítana. Mikor
mosakodott utoljára?  Én
nagyságos asszony jelen-
tem minden reggel, amikor
az ökröket hajtottam itatni, a
hosszúvályú egyik szélén
mosakodtam, amikor az ök-
rök ittak. Az ökrök? Jól hal-
lottam? Ez megszédít en-
gem. Megfert´́ozi a szarvas-
marhákat. Azonnal pakoljon
a cselédsorból. Megértette?

Magára engedem a kutyá-
kat! Nagyságos úr is hazaér-
kezett lóháton. Fülöp beje-
lentem, mondta a nagysá-
gos asszony, az egyik cse-
léd távozik. Érted drágám?
Az egészségemre káros a
jelenléte. A kölykeit szalmá-
val bélelt kocsiba tegyétek.
Megértettem szívem, máris
intézkedem.

A bágyadt arcú beteges
cseléd szomorúan adta hírül
a feleségének az elbocsátó
levelet. Illetve a cselédköny-
vet. No asszony, jobbra-e,
vagy balra megyünk. Innen
menni köll.

Mi az oka ennek András:
Hát a nagyságát zavarja
(úgy mondva)  a  kölykök sí-
rása, kiabálása. Tudod?
Amikor a Pali gyereket az ól
mögött megverted, az-az ak-
ko vót, hallotta a magas ab-
lakbó.

Az irodalmi rovat 
anyagát 

Topolcsik Imréné 
verseib´́ol és írásaiból 

állítottuk össze

Tolmácsi Ifjúsági Klub
Rengeteg élménnyel gaz-
dagodva zárta a nyarat a
Tolmácsi Ifjúsági Klub. 

Augusztus végén kirán-
dulást szerveztünk Medvés-
re (Erdély). 3 éjszakát töltöt-
tünk ott, ki a vendégházban,
ki sátorban hajtva álomra a
fejét. Külön élmény volt a
szomszédságban lév´́o pa-
tak, melyben többen megfü-
rödtek. A 4 nap alatt meg-
néztünk több nevezetessé-
get és sok- sok gyönyör´́u he-
lyet! Volt szerencsénk meg-
látogatni a nagyváradi bazili-
kát, a Medve-barlangot,
Menyházát, valamint egy na-
gyon látványos, de kimerít´́o
túra keretében leküzdöttük a
Nagy-Bihar 1849 m magas
csúcsát! Az egész kirándu-
lás nagyon jó hangulatban
telt.

Utólag is szeretnénk kö-
szönetet mondani Fekete
Csabának a szállásért, vala-
mint Gabinak és Lajosnak a
segítségért és túravezeté-

sért és végül, de nem utolsó
sorban a kis Gerg´́onek :).

Reméljük alkalmunk lesz
még több hasonló kirándulá-
son részt venni. A februári-
hoz hasonlóan, az el´́ottünk
álló télen is készülünk Szlo-

vákiába, hamarosan elkezd-
jük a szervezést.

Friss információk és –
többek között – az erdélyi
képek megtalálhatók az Ifjú-
sági Klub honlapján: http://
tolmacsiklub.extra.hu

Tolmácsi Kisbíró 2007. október
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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 a szerkeszt´́o
bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

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

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

Hirdetmény
Tolmács Községi Önkormány-
zat értékesítésre meghirdeti a
Tolmács Csokonai út 1.sz
alatti ingatlant (Kliber féle ház)
5.000.000 Ft-ért 

Az ingatlan teljes területe
2229 m2, mely megosztható
és így egy új önálló építési te-
lek keletkezhet, amely külön-
külön is megvásárolható. 

A lakóházas ingatlan 1114
m2 területtel, 76 m2 nagyságú
családi házzal 3.500.000 Ft 

A Tolmácsi útról megnyit-
ható 1115 m2 építési telek
1.500.000 Ft 

Érdekl´́odni lehet a Polgár-
mesteri Hivatalban, vagy a 06-
35/550-157, 550-158 telefon-
számon.

Szüreti mulatság
Kedves Tolmácsi Lakosok!
Felhívás minden korosztály
részére!

2007. október 21-én szü-
reti bál lesz. Kérünk minden-
kit, aki egy kicsit is fontosnak
tartja a hagyományok életben
tartását, a szervez´́ok munká-
ját, részvételével akár a dél-
utáni felvonuláson, akár az
esti bálban tisztelje meg a
szervez´́oket. Kis falunknak
ezek apró, de fontos esemé-
nyek. Köszönjük az intéz-
ményvezet´́onek, a tanítóknak,
óvón´́onek, az iskolás-óvodás
Szül´́oi Munkaközösségnek,
képvisel´́ojüknek, konyhai dol-
gozóknak, az Ifjúsági Klub
tagjainak, a Polgár´́orségnek,
az Id´́osek Klubjának, hogy fá-

radságos munkájukkal segíte-
nek a bál megszervezésében.
Köszönjük azoknak is, akik a
szép népviseletes ruhákat
kölcsönadják és azoknak is
akik magukra öltik. Azonban
ne feledkezzünk meg az
anyagi hátteret biztosító tá-
mogatásról sem. A bál bevéte-
lét minden évben a gyermek-
ek úszásoktatására, kirándu-
lására fordítottuk. Így gyerme-
keink el´́ott is kitárulhat Ma-
gyarország kicsit távolabbi ré-
sze is. Tör´́odjünk egymással, és
kis falunkkal, ahol élünk. Mind-
annyian érezzük át ennek fon-
tosságát. Részvételükkel sokat
segítenek a szervez´́oknek.
Köszönettel: 

a Képvisel´́o Testület

 Felhívás

Felhívjuk, a tisztelt lakos-
ság figyelmét, hogy a kép-
visel´́o-testület 2/2007.
(III.22.) rendelete Rendel-
kezik, a kerti hulladékok,
és avar égetésr´́ol! Egész
évben szerdai napokon:
09-20 óra között. Március
15.-május 31. illetve, szep-
tember 01-november 30. kö-
zött, szombaton is, 09-13-ig.

A lakosság túlnyomó
része ezt a rendeletet,
megérti, és betartja!

A Képvisel´́o-testület
felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy aki a rendelett´́ol
eltér, azzal szemben alkal-
mazni fogja, a rendeletben
meghatározott szabálysér-
tési bírságot!

Képvisel´́o-testület

Keressen többet!
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!

Napjaink lehet´́o legizgalma-
sabb és legmodernebb jövede-
lemszerzési lehet´́oségér´́ol van
szó. Ha többet szeretne elérni
az életében, mint ami jelenleg
megvan, illetve szeretne valami
újba belekezdeni, biztosan van
arra oka, hogy miért csinálná
meg, miért változtatna. Ez lehet
esetleg:
– plusz jövedelem - saját vál-

lalkozás - több szabadid´́o
– személyiségfejl´́odés
– visszavonulás, nyugdíjba

vonulás tervezése - anya-
gi függetlenség
Foglalkozzon egy kicsit

saját magával. Mi lenne az,
amit igazán szeretne? Ennek
eléréséhez mutatunk egy esz-
közt. Nemcsak azt ajánljuk,
hogy hogyan kereshet meg
havi szinten pár százezer fo-
rintot, hanem egy olyan pro-

jektet, amelyben benne van
az anyagi biztonság, az anya-
gi függetlenség lehet´́osége.
Ez azt jelenti, hogy egy olyan
rendszert hozunk létre, amely
biztosítja, hogy egyszerre le-
gyen pénze és szabadideje.
Mindez egy modern internetes
kereskedelmi rendszeren ke-
resztül valósítható meg. Néz-
zen bele és vegye ki saját ma-
ga számára azt ami a legjob-
ban megfelel Önnek.

Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban további infor-
mációra van szüksége vagy
kérdése van kérem lépjen ve-
lem kapcsolatba a fenti e-mail
címen vagy a következ´́o tele-
fonszámon: 06-309-406-000.
marcsinyi@yahoo.com

Illetve személyesen 2007.
október 5-én 18.00 órakor
Tolmácson a Faluházban
Marcsínyi Györgyné Juhász Zita

2007. augusztus 20.
Sok év után el´́oször ismét
szentelt kenyérrel térhettünk
haza augusztus 20-án, Szent
István királyunk ünnepén. 

Templomunkban, ünnepi
szentmise keretében Bencsik
Tibor plébános úr megáldotta,
megszentelte a nemzeti szín´́u

szalaggal átkötött új kenyeret.
A népviseletbe öltözött lá-
nyok, a szentmise méltósága
tekintélyessé tette ezt az ün-
nepnapot.

Köszönjük a Marton pék-
ségnek e különleges napra
készített kenyeret.

2007. október Tolmácsi Kisbíró

6


