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Köszönt´ó nyárel´ón
Tisztelt Tolmácsaiak
Igen termények tavaszról
számolhatok be a Tisztelt Olvasónak. Mint azt tavasszal
igértük is, az ittlakók közös
szándékával és munkájával
sezbbé tettük településeünket.
Közben a Polgármesteri
Hivatalban – immár körjegyz´óséggé átalakulva – komoly munka folyt a jöv´ó lehet´óségeinek megalapozására. Pályázatok el´ókészítésén
és benyújtásán dolgozott a
testület és a munkatársak is.
Reméljük az erre fordított
energia megtérül, és – ha
nem is minden beadott igényünk – de néhány nyertes
pályázatra
megnyerhet´ó
pénzb´ól tovább növelhetjük
településünk komfortosságát,
javíthatjuk újtainkat, járdáinkat, és megvalóstíhatjuk a
szenyvízcsatornarendszert.
Már nyertünk pályázatot,
amely az orvosi rendel´ó akadálymentesítését támogatja.
A munkák rövidesen elkezd´ódnek és ´ósszel már befejezetten használhatják az orvosi ellátást igénybevev´ók.

Emlékeink

Változás történik iskolánk
életében is. Örömmel jelenthetem, hogy sikerült olyan
megoldást kidolgozni és megvalósítani, amely azt jelenti,
hogy itt helyben járhatnak iskolába alsótagozatos gyermekeink. A különféle kormányszándékok és törvények nagyon megnehezítették a
kistelepülések
intézményfenntartó szándékát. Egyszer´úen nem biztosítanak elegend´ó pénzt a fenntartásra, a falunak pedig nincs annyi, amib´ól
a jelent´ós támogatást biztosítani tudja. Nagyobb állami támogatást csak az iskola átszervezésével remélhetünk.
A rétsági iskolával megkötött szerz´ódés alapján iskolánk ezentúl az ottani oktatási intézmény tagiskolájaként m´úködik, de helyben
marad. Helyben maradnak
az oktatók, és ide járhatnak
a gyermekek is.
Ezen gondolatok jegyében kívánok tartalmas, kellemes nyarat.
Hajnis Ferenc
polgármester
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1

2008. június

Tolmácsi Kisbíró

Önkormányzati információk
Tájékoztató az elmúlt negyedév alatt történtekr´ól
Tisztelt olvasó az áprilisi Kisbíró megjelenését követ´óen,
április 07-én beadásra került
Tolmács község szennyvízcsatornázása,
szennyvíztisztítása, illetve Tolmács
egész belterületére a csapadékvíz (árokrendszer) kiépítése vonatkozó pályázat.
Lapzártáig kapott információ
birtokában tudom önöket tájékoztatni, hogy mindkét pályázatunkat befogadták, tehát elbírálás alatt van.
Remélhet´óleg ´ószig elbírálják, hogy nyertünk-e a pályázaton, vagy nem.
Április 25-én falugy´úlést
és közmeghallgatást tartott
az önkormányzat, ahol a jelenlév´ók beszámolót, illetve
tájékoztatót hallhattak, az elmúlt év gazdálkodásáról, és
az idei tervekr´ól.
Az idén, is mint az elmúlt
évekhez hasonlóan, megrendeztük május elsején a
falunapot, ahol délel´ótt sportversenyek, a faluház el´ótt
gyerekprogramok, délután
lovaglási lehet´óség, ugrálóvár, kung-fu bemutató, Balogh Zsolt kung-fu mester
vezetésével, majd a szokásos vacsora, és az utcabál
zárta programot, tábort´úzzel
a végén. Ezúton köszönöm
meg a szervez´óknek, Hámori Imrénének, Féjáné Záhorszki Máriának, hogy a
majálist megszervezték.

Köszönöm a közrem´úköd´óknek a felajánlott társadalmi munkát. Így, Lókosvölgye
Vadásztársaságnak a vadhúst, Fekete Csabának a t´úzoltókocsi használatát, Havai
Ágnesnek a gyerekekkel való
foglalkozását, Drajkó Imre
(Szimat) Hekli András (Rumcájsz) és az összes konyhai
dolgozó, segítségét.
Az iskolai gyerekekkel,
és a kisér´ókkel resztvettünk,
május 4-én a gyermekétkeztetési alapítvány szervezésében Budapesten városligetben rendezett paprikáskrumpli f´óz´ó versenyen,
ahol 54 csapatból a második
helyet szereztük meg. Értékelték az ízharmóniát illetve
a tálalást. Séfünk Féja Zsolt
volt. A második hely jutalma
pedig a gyerekek ingyenes
egynapos látogatása a F´óvárosi Állatkertbe, és a település pedig 500.000 Ft-os
élelmiszer csomagot nyert.
Május közepén az önkormányzatnak lehet´ósége volt
beadni pályázatot belterületi
utak felújítására. Pályáztunk
a Tavasz, a Sport, az Alkotmány, és a Béke utcákra. A
két utóbbi utcának a végeit
szerettük volna megcsinálni,
de ezt nem engedélyezték.
Helyette a Tolmácsi út mentén, a járdát szeretnénk aszfaltozni, a Béke parktól, a
Tolmácsi út 1 számig.

Bízom benne, hogy a két
utcát, és a járdára beadott pályázatot sikerül megnyerni.
Május 17.-én az elmúlt
évekhez hasonlóan, a tolmácsi Polgár´ór Egyesület szervezésében ismét megtartottuk a környezetvédelmi napot, kib´óvítve a temet´ó tisztítás társadalmi munkát is. Err´ól b´óvebben majd a következ´ó oldalakon olvashatnak.
Szeretném az önkormányzat nevében megköszönni
mindenkinek, aki aznap,
vagy az el´ótti napokban felvállalta ezt a társadalmi
munkát. Nagyon sokan voltunk! Már bizonyára önök is
látták, az önkormányzatunk
vásárolt egy nagyteljesítmény´ú rézs´úkaszát,amivel a település f´únyírás gondjaiban
nagy segítséget nyújt. Az önkormányzat
mindenese,
Csehek József megszerezte
a gép használatához szükséges jogosítványt. A gép és
a traktor együttes használata, felel´ósségteljes munkát,
odafigyelést igényel, ezért
megérdemli a köszönetet, a
„mi Józsink”! Szeretném
még megköszönni, Bojasz
Jánosnak aki felkészítette a
traktort a m´úszaki vizsgára,
és mindezt társadalmi munkában tette!
Májusban elkezd´ódött az
iskola átszervezése! Sajnos
a hatályos törvények értel-

mében, amelyik településen
nem m´úködik, nyolc évfolyamos iskola, ott meg kell
szüntetni az alsó tagozatot
is. Az önkormányzat felkért
egy oktatási szakért´ót, hogy
segítsen, hogy lehetne az iskolát Tolmácson tartani. A
megoldás, hogy a tolmácsi
iskola a rétsági iskola tagiskolájává fog válni. Így tudjuk
Tolmácson tartani az alsó tagozatot. Továbbra is vállaljuk
a tolmácsi iskola rezsi költségeit, a tanítók bérét pedig
a rétsági iskola állja, plusz
normatívából. Így tudtuk elérni, hogy Tolmácson ne
sz´únjön meg az oktatás.
A június hónapban kaptuk a hírt, hogy az elmúlt évben beadott, orvosi-rendel´ó
akadálymentesítési pályázatán nyertünk, így használható lesz mozgáskorlátozottak,
nagyothallók, gyengénlátók
részére is. Fel is újítjuk az
épületet.
Szintén júniusban adtunk
be pályázatot, a falugondnoki busz beszerzésére, egy
8+1 személyes mikrobuszt
szeretnénk vásárolni. Ennek
elbírálása várhatóan az
´ósszel lesz.
Tisztelt olvasó, továbbra
is várom észrevételeiket,
akár személyesen, akár email formájában a polgarmester@tolmacs.hu címre.
Hajnis Ferenc

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Tolmács Község Önkormányzat képvisel´ó-testületének a köztisztasággal és
a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefügg´ó tevékenységr´ól, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez´ó igénybevételér´ól szóló 1/1996. (II.01.)
rendelet 8. § (3) bekezdés
értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
a járdaszakasz melletti nyílt

árok és ennek m´útárgyai tisztántartásáról.
A hivatkozott helyi rendelet
18. § (2) bekezdése alapján –
amennyiben magasabb szint´ú
jogszabály eltér´óen nem rendelkezik –, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjed´ó
bírsággal sújtható, aki a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek m´útárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik.
Kérjük, hogy az ingatlanok el´ótti vízelvezet´ó árkot

a lakók tartsák rendben és
tisztán, hogy árok alkalmas
legyen a vízelvezet´ó funkció
betöltésére. Köszönjük!
A növényvédelemr´ól szóló 2000. évi XXXV. tv. (a továbbiakban: törvény) 5. § (1)
bek. c) pontja szerint a földhasználó és a termel´ó köteles
az a) pont alá nem tartozó
egyéb károsítók ellen is védekezni, ha azok a szomszédos
földhasználók, illetve termel´ók növénytermelési, növény2

védelmi biztonságát, vagy
az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik,
valamint figyelembe venni
az integrált növényvédelem
alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
A törvény 5. § (2) bek. b)
pontja szerint a földhasználó, illetve a termel´ó köteles
t´úrni a növényvédelmi hatóság ellen´órz´ó tevékenységét
és abban közrem´úködni az
ellen´órzés tárgyainak, bizony-
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latainak bemutatásával, valamint köteles az elrendelt
intézkedést végrehajtani.
A törvény 5. § (3) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30-ig az
ingatlanon a parlagf´ú virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a
vegetációs id´ószak végéig folyamatosan fenntartani.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ingatlanát tart-

2008. június
sa mindenki rendben, az egészséges környezet biztosítása érdekében a gyomnövények ellen,
a parlagf´ú virágzás el´ótti állapotát megel´óz´óen, illetve ezt követ´óen a vegetációs id´ószak
végéig a terület folyamatos
karbantartásáról (f´únyírás, kaszálás stb.) gondoskodjon.
Tájékoztatjuk a lakókat,
hogy a gyommentesítési kötelezettség
elmulasztása
esetén a törvény 7. § (1) be-

kezdés és 7/A. § (1) bekezdés alapján közérdek´ú védekezés elrendelésére kerülhet sor, illetve a törvény 6061. §-a alapján 20.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed´ó növényvédelmi bírság kiszabására van lehet´óség.
Kérjük, hogy gyommentesítési kötelezettségnek tegyenek eleget! Köszönjük!
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy az

eb tulajdonosa vagy tartója
nyilvántartásba vétel céljából köteles Bánk-Tolmács
Körjegyz´óség Tolmácsi Kirendeltségénél 30 napon belül bejelenteni, ha az állat:
a) a 3 hónapos kort elérte;
b) elhullott, vagy elveszett;
c) tartási helye 3 hónapnál hoszszabb id´óre megváltozott;
d) új tulajdonoshoz került.
Községi Önkormányzat
Tolmács

Hatályos rendeletek
Kivonatot az Önkormányzat
1/19996 sz. rendeletéb´ól
III. fejezet
Az ingatlanok és a közterületektisztántartása
8.§ (1) A közterületek rendszeres
tisztántartásáról
Tolmács Község Önkormányzata
gondoskodik
közhasznú munkások útján, valamint az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével.
(2) Közutak, közparkok, közkertek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken
keresztül vezet´ó gyalogjáró tisztántartása, síkosságmentesítése, a keletkez´ó szemét összegy´újtése és elszállítása a közhasznú munkások feladata. Ennek keretében el kell
végezni.
a./ a közutak, terek útburkolatai és az ezeket szegélyez´ó járdák a nyilvános lépcs´ók, a közterületen lév´ó
árkok, és ezek m´útárgyai
tisztántartását az ott keletkezett szemét összegy´újtését és elszálütását,
b./ az utcai hulladékgy´újt´ó tartályok rendszeres kiürítéséi és tisztántartását,
c./ a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat
a biztónságos közlekedési
feltételek megvalósítása
érdekében,
d./ zöldterületi, parkfenntartási munkákat.
(3) Az ingatlantulajdonosok
közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
Az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni:
a./ Az ingatlan el´ótti járdaszakasz, járda hiányában egy

méter széles területsáv, illet´óleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig
terjed´ó teljes terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- a
gyommentesítésér´ól, (különös tekintettel a pollen
allergiát okozó növényekr´ól) hóeltakarításról és síkosságmente- sítésr´ól, a
gy´újt´ó edényzet környezetének tisztántartásáról.
b./ Járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek m´útárgyai
tisztántartásáról.
c./ Beépítetlen telekingatlan
tisztántartásáról és gyommentesítésér´ól.
d./ A járdán felburjánzó gaz kiírtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és
az úttest fölé nyúló ágak
és bokrok megfelel´ó nyesésér´ól.
(4) Két szomszédos terület,
épület közötti közforgalmi
területsáv vagy átjáró esetében a tiszfantartási kötelezettség a a tulajdonosok
között 50-50 %-bon oszlik
meg.
(5) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó
egységek, intézmények és
szolgáltató egységek el´ótti
járdaszakaszt illet´óleg, ha
a járda mellett zöld sáv is
van, az úttestig terjed´ó teljes területet - a tulajdonos
köteles tisztántartani.
(6) A közterület rendeltetést´ól
eltér´ó célra (árusítás, építési szerelési munka stb.
céljára) történ´ó használata
esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.
9. § (1) Az ingatlantulajdo-

nosok a közterületi sávok
feltakarításából keletkezett szemetet, kerti hulladékot a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgy´újt´ó tartályban kötelesek elhelyezni.
(2) Amennyiben a 30 l/nap
mennyiség´ú hulladéknál
nagyobb mennyiség´ú szemét keletkezik, annak a
városi hulladék lerakóhelyre történ´ó elszállításáról, a tulajdonos köteles
gondoskodni, amit a hatósági ellen´órzéskor igazolnia szükséges.

Kivonat
Tolmács Község
Képvisel´ó testületének
2/2007. (III.22.) számú
rendeletéb´ól
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésér´ól
5. § Az égetés szabályai
(1) A kerti hulladékok égetése
egész évben szerdai napokon 9-20 óra között, valamint március 15. és május 31. illetve szeptember
1. és november 30. közötti
id´ószakban szombaton is
9-13 óra között engedélyezett. A határid´ók kezd´óés utolsó napján az égetés
végezhet´ó.
(2) Égetni csak megfelel´óen
kialakított t´úzrakóhelyen,
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztet´ó módon, nagykorú cselekv´óképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehet´ó legkisebb zavarása mellett
szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa,
kezel´óje, bérl´óje (továbbiakban együtt: tulajdonos)
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az égetés során köteles
gondoskodni a szükséges
t´úzoltási feltételekr´ól, eszközökr´ól (pl.: oltóvíz, homok, stb.)
(4) A füstképz´ódés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot el´ózetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés
csak folyamatosan kis
adagokban történhet.
(5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiség´ú avarés kerti hulladék elégetési
szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható
id´ópontjáról. Az égetés
egy alkalommal maximum
4 óráig tarthat.
(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett id´ószakon kívül, valamint párás, ködös, es´ós id´óben illet´óleg er´ós szél esetén.
(7) A kerti hulladékkal együtt
kommunális, veszélyes és
ipari eredet´ú hulladék nem
égethet´ó.
(8) Az égetés végén meg kell
gy´óz´ódni arról, hogy a t´úz
elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történ´ó lefedésér´ól.
6. § Közterületen avar és kerti
hulladék égetése tilos, kivéve a jegyz´ó engedélyével.
7. § A hatóságilag elrendelt
általános t´úzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.
8. § Lábon állónövényzet, tarló égetése tilos.
9. § Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a
jegyz´ó engedélyével végezhet´ó.
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Mir´ól tárgyalt a Képvisel´ó-testület?
2008. április 2-án tartott képvisel´ó-testületi ülés napirendjei
1. Borház felújításának kérdése - Szóbeli el´óterjesztés Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft.
2. Tolmács Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése
3. Pályázati lehet´óségek,
öner´ó biztosítás
4. Általános iskolai oktatás
átszervezése
5. Riasztó rendszer kiépítésére beérkezett ajánlatok
elbírálása
6. Hittan tábor támogatása
iránti kérelem
7. Egyebek
8. Zárt ülés: Átmeneti segély kérelem elbírálása
2008. április 30-án tartott képvisel´ó-testületi ülés napirendjei
1. Éves összesített közbe-

szerzési terv
2. Megbízási szerz´ódés a
Real Missio König Kft-vel
a Tolmácsi úti járda, Sport
utca, Tavasz utca felújításához kapcsolódó, teljes
kör´ú projektmedzsment
szolgáltatás ellátására
3. Falugondnoki
szolgálat
alapításas, pályázat autóbusz beszerzésére, A Real Missio König Kft. megbízása az ezzel kapcsolatos
projekmenedzsment szolgáltatás ellátására
4. Építési telek önkormányzat részér´ól történ´ó viszszavásárlás iránti kérelem
5. Hangosbemondó javítása
6. El´ózetes megállapodás járda ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
7. Környezetvédelmi
nap
megszervezése

8. Ifjúsági klub beszámolója, meghallgatása
9. Egyebek
10. Zárt ülés: 1-2. Átmeneti
segély iránti kérelem
2008. június 4-án tartott képvisel´ó-testületi ülés napirendjei
1. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetér´ól, a közbiztonság
érdekében tett intézkerdésekr´ól és az azzal kapcsolatos feladatokról
2. Beszámoló Tolmács Polgár´ór Egyesület m´úködésér´ól, Tolmács község
közbiztonsági helyzetér´ól, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr´ól és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormáényzat
2007. évi támogatásával.
3. Az Önkormányzat gyer-

4.

5.

6.
7.

8.

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
Az Önkormányzat szociális ellátásáról szóló
beszámoló
Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegít´ó Szolgálat tulajdonában
lév´ó “volt bölcsöde” épületének átalakítása pályázat útján
Iskolabusz szolgáltatás
2008/2009. tanévre
DIPO (Duna Ipoly Határmenti Együttm´úködések
Helyi Közössége) Leader
Akciocsoport alapító tagjaként fizetend´ó egyszeri
hozzájárulás és éves tagdíj elfogadása
Nógrád Megyei Rend´órség elégedettség-vizsgálatának kérd´óíve .

A „Tiszta Tolmácsért” környezetvédelmi nap
A polgár´ór egyesület 2008.
május 17-én ismét megszervezte a már hagyományos
környezetvédelmi
napot a község egész területére.
A szervezés már korábban elkezd´ódött a polgár´órök kiértesítésével, a nyugdíjas klubtagok szervezésével, és az önkormányzat is
mozgósított annyi helyi lakost, amennyi az elvégzend´ó feladatokhoz szükséges
volt. A gyülekezés 9 órára
volt meghirdetve, ahol a polgármester úrral közösen
osztottuk el a csoportokat
munkafeladatok szerint.
A f´únyírókkal felszereltek
a temet´óben a már igencsak
nagyra n´ótt füvet nyírták le.
A nyugdíjas klub tagjai
rendet raktak az alsó, majd a
fels´ó buszmegálló környékén - a temet´ó bejáratánál, a
parókia kertjében - utána a
Béke park virágos ágyásait
kapálták fel és ültettek újabb
virágokat.
A fiatalokból álló csapat a
Zarándoki út alatt gy´újtötte
zsákokba a szemetet.

A polgár´órök és a máshová be nem osztottak a falu
utcáiban, a kertek alatt és a
kivezet´ó utakat tisztították
meg a szemétt´ól.
Már gyülekezéskor látszott, hogy jóval többen leszünk, mint a korábbi környezetvédelmi akciók során.
Mindannyiunk örömére
szolgált, hogy a képvisel´ótestület tagjai is majdnem
mindannyian jelen voltak és
nagyon lelkesen kivették részüket a munkából.
Kivétel nélkül minden
csoport dicséretet érdemel
az elvégzett lelkiismeretes
munkáért.
Külön dicséretet érdemel
Szetei László, aki már korán
reggel elkezdte levágni a füvet a kastélykertben.
A szemeteszsákok öszszegy´újtése után minden
résztvev´ót meghívtunk egy
f´ótt kolbászos ebédre és
egy italra. A kolbászt a hozzávalókkal a polgár´órség
saját költségvetéséb´ól biztosította, az italokat (üdít´ót,
ásványvizet, sört) a Rétsági FÉNY-ADÓ Kft. adomá-

nyozta az önkormányzat számára.
Külön is meg kell köszönni az élelmezésvezet´ónek
Makkai Zoltánnénak és segít´óinek – Dinkóné Balogh
Zsuzsannának és Ress Istvánnénak –, hogy megf´ózték
és feltálalták a f´ótt kolbászt
számunkra.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy egyre többen kapcsolódnak be a falut szépít´ó, a
környezetet megóvó akcióinkba, egyre többen érzik fontosnak ezt a közös feladatot.
A falu összefogását érzem
abban, hogy a mi szép településünk még szebb legyen.
Csáthy Rudolf
Polgár´ór Egyesület elnöke
A résztvev´ók névsora: Nyugdíjas klub tagjai: Dávid Imréné (Jucika), Dávid Jánosné
(Ági), Dudás Gergely (képvisel´ó), Hajnis Józsefné, Berecz Istvánné, Szetei Józsefné, Kuris Lászlóné, Barna Jánosné, Drajkó Katalin,
Malovecz Józsefné, Dinkóné B. Zsuzsanna.
Lakosság részér´ól: Haj4

nis Ferenc polgármester,
Torma Andrea jegyz´ó, Dávid
Imre képvisel´ó, Féjáné Záhorszki Mária képvisel´ó, Balázs János alpolgármester,
Szetei László, ifj. Morvai János, Drajkó Endre (FÉNYADÓ Kft.), Berecz Lászlóné,
Rudnai Norbert, Drajkó István, Dudásné Rudnai Krisztina, Hajdu Pálné, Havai Ágnes, Kékesi Attila, Tálas Zoltán, Dávid Martin, Dávid Dóra,
Deli Péter, Deliné Hajnis Orsolya, Hajnis Johanna, Deli
Bence, Hajnis Károly, Hajnis
Róbert, Pintér Ágnes, Makkai
Ádám, Hajnis Jolanda, Zachar Edina, Makkai Zoltánné,
Ress Istvánné, ifj. Bojasz János, Baráth Bence, Csizmár
Gábor, Hajnis Andrea.
Polgár´órök: Fodor János,
Hekli György, Koskár Mihály,
Fodor Ferenc, Hekli András,
Dósa Dóra, Kuris Tibor, Eszenyi András, Makkai Máté, Drajkó Ferenc, Gulyás György,
Parnó Anett, Varsányi István,
Mike Csaba, Féja László, Csehek József (képvisel´ó), Féja
Zsolt, Csáthy Rudolf a polgár´ór
egyesület elnöke
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Nyugdíjas klub életéb´ól
Kiskunhalasra a csipkevarrás fellegvárába kirándultunk április 26-án. Megcsodálhattuk, hogy készül a
kézzel varrott halasi csipke.
A világhír´ú csipkét bemutató
múzeumban gyönyör´ú csipkéb´ól készült dolgokat láthattunk.
A délután a halasi termálfürd´óben töltöttük, ahol mind
a 44-en jól éreztük magunkat.
Május 10-én közös szalonna sütésre jöttünk össze
az ovi kertben. 72 tagunk vidám hangulatban sütötte a
szalonnát, kolbászt Potholeczki János által megkészített parázson.
4.000 Ft értékben vettek
klub tagjaink Vöröskeresztes
bélyeget, ezzel is segítve a
falunkban m´úköd´ó Vöröske-

reszt szervezetet.
Részt vettünk a Polgár´órökkel közösen szervezett
falurendezésben, szemétszedésben, és a Szlovákiába szervezett kiránduláson
is. Fárasztó, de csodálatos
élményben volt részünk.
Megcsodálhattuk Dobsina
jégbarlangját, Krasznahorka
büszke várát, és a betléri
kastélyt.
Énekkarunk – Novák
László vezetésével – sikeresen mutatkozott be Tsitárban
a szabadtéri mise végén.
Szeretnénk továbbra is,
hogy minél több tagunk vegyen részt összejöveteleinken, kirándulásainkon, ehhez kívánok minden tagunknak er´ót, egészséget.
Dávid Imréné
Nyugdíjas Klub vezet´óje
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól...
Az év utolsó negyedét is aktív munkával kezdtük.
Áprilisban óvodások, iskolások szorgalmasan készültek az anyukák, nagymamák köszöntésére.
Az iskolások anyák napi
versekkel, dalcsokorral, valamint Móra Ferenc Diderg´ó
király c. színdarabjával kedveskedtek közönségünknek.
A dalcsokor zárásaként
Halász Judit Hívd a nagymamát c. dalát énekeltük el.
A m´úsor végén a gyerekek saját készítés´ú ajándékaikkal: könyvjelz´ókkel, képkerettel, krepp-papírból készült virággal és szívecskékkel lepték meg a vendégeket.
Az óvodások anyák napi
m´úsora is aranyosra, kedvesre sikeredett. Az évben
tanult körjátékokkal, mondókás játékokkal, verscsokrokkal örömet szereztek minden
kedves látogatónak.
Az el´óadás zárásaként
meglepetés-dobozzal, szívecskékkel és a szül´ói munkaközösség virágával ajándékozták meg anyukákat,
nagymamákat.
Május hónapban szerveztük meg már iskolai, óvodai hagyománnyá váló kéthetes gödi úszótanfolyamunkat. A beutazást kis
busszal, valamint autókkal
oldottuk meg. Köszönet jár,
azon segít´ókész szül´óknek,
akik idejüket feláldozva autójukkal fuvarozták a buszra
fel nem fér´ó gyermekeinket.

Pedagógusoktól, gyermekekt´ól komoly er´ónlétet
kívánt ez a két hét. Az eredmény azonban magáért beszél. A gyermekek élvezték,
úszástudományuk fejl´ódött,
tökéletesedett.
Május végén az intézményünkben is megrendeztük
gyermeknapunkat, melyen
mindenki jól érezte magát.
Közös
megszavazás
eredményeként az els´ó állomás a kerékpárverseny volt.
Az óvodások közül a kisebbek szurkoltak, a nagyobbak
az iskolásokkal együtt versenyeztek. Aki sikeresen végigment az akadálypályán
jutalmul cukrot kapott.
A második állomásnál a
vállalkozóbb szellem´ú fiúk,
lányok kötelet húzhattak.
Ezt követte a spagetti kötözése, hol gyermekeink
ügyeskedhettek, ki köti a
leghosszabb tésztát.
Egy kis pihenés után
gyermekeink labdás, célbadobós és különböz´ó ügyességi feladatokban vehettek
részt.
A szomjasabbak a feladatok közben narancslevet
ihattak.
Izgalmas dolog volt gyöngyöt f´úzni rafiára, valamint
lekváros kenyeret enni hátratett kézzel, melybe f´óként
óvodások neveztek be. Lekvártól maszatosan mindenki
nagyon mókásan nézett ki.
A gyermeknapon fogyasztott édességeket, italokat a hulladék papírért kapott

bevételb´ól finanszíroztuk.
Május és június hónapban tanító nénik, óvó nénik,
segít´ó szül´ó és gyermekeink
közös összefogásával elkészítettük az évzárón árusítandó portékáinkat.
Anikó néni vezetésével
agyagból medálokat, bélyegz´óket, állatfigurás füstöl´óket, edényeket, szélcseng´ót készítettek tanulóink.
Gorbai Gyöngyi irányításával, az agyag megmunkálásával kapcsolatban okos ötleteket, tanácsokat kaptunk.
A kész agyagfigurákat Csatalinácz Zoltán volt olyan
kedves és kiégette nekünk.
Köszönet kedves segítségükért.
Köszönet Dávid Imrének
is, aki a b´ór könyvjelz´ókhöz,
kulcstartókhoz alapanyaggal látott el minket. Hálás köszönet Varsányi Pista bácsinak is, aki a b´ór megmunkálásához szükséges eszközeit rendelkezésünkre bocsátotta.
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Nem utolsó sorban köszönetet szeretnénk mondani Lányiné Jutka néninek, aki nagyon
sokat segített minden árusítandó portéka elkészítésében.
Ági óvó néni a gyertyaönt´ó délutánt szervezte, melyen gyönyör´ú darabokat készítettek.
Gabi néni az 1. 2. osztályosokkal, valamint a napközisekkel csákókat, csörg´ófát, bábokat, szélforgókat
készített, valamint egy péntek délután mézeskalácsot
sütöttünk. Köszönet Ildi néninek és Jutka néninek és
nem utolsóként a konyhán
dolgozóknak, akik az el´ókészületekben, sütésben segítettek. Közös el´óre megbeszélt id´ópontban gyöngyf´úz´ó
délutánra csaltuk gyermekeinket. Segít´óként Márti néni
jött el, kinek tanácsát megfogadva gyöngyfát készítettünk az évzáróra. A munka
nehezen indult, az eredmény azonban annál jobb és
szebb lett.

Tolmácsi Kisbíró

Itt szeretnénk köszönetet
mondani szül´óknek, gyermekeknek, önkormányzatnak a pedagógusnapi köszönt´óért.
Június hónapban iskolásainkkal osztálykiránduláson Budapestre utaztunk, a
repül´ótérre és a Tropicariumba látogattunk el.
A gyermekek élvezettel
hallgatták végig a buszon
az idegenvezet´ó nénit.
Kedvünkért a reptéri világítást is bekapcsolták, betekintettünk egy szerel´ó hangárba és láthattunk landoló
és magasba emelked´ó repül´ógépeket.
Ellátogattunk a reptéri
kápolnába dr. Fischl Vilmos,

2008. június
cs´óvári evangélikus lelkész
vezetésével. A reptéri kápolna lelkésze érdekes információval szolgált a kápolnáról és annak repül´ótéri szerepér´ól.
Az emlékparkban beszállhattunk a kiállított modellekbe, közelr´ól láthattunk
kisebb-nagyobb repül´ógépeket, helikoptert.
A Tropicariumban szintén
nagyon jó volt a hangulat, az
idegenvezet´ót´ól rengeteg információt szereztünk az óceán, valamint a tengerek él´óvilágáról. Láttunk selyemmajmot, kígyókat, aligátort
és egy hatalmas sarkantyús
tekn´óst. Részesei lehettünk
egy trópusi es´ózésnek,
mennydörgésnek, villámlásnak is.
Kirándulásunkat egy Mc
Donalds étterem látogatással zártuk, ahol mindenki
kedvére falatozhatott, valamint finom fagyaltot kapott. A
nap végére igazán elfáradtunk. Köszönet illeti Deli
Bence anyukáját, aki segített
a gyermekek felügyeletében.
Az óvodások kirándulása
is nagyon jól sikerült. Autóbusszal, autókkal utaztunk

Kismarosra, majd onnan kisvonattal Királyrétre. Köszönjük a szül´ói kíséretet és a
buszra fel nem fér´ók szállítását. Az id´ó nekünk kedvezett, mire felértünk a hegyre
gyönyör´úen kisütött a nap.
A gyermekek szabadon
kipróbálhatták az erdei játszótér minden játékát. Hintáztak, mászókáztak, vonatoztak.
A játszótér melletti patakban gátat építettek, az ügyesebbek be is merészkedtek.
Az indulás el´ótt elsétáltunk a halas tóhoz, hol a
gyermekeknek a legnagyobb élményt a békaporon-
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tyok vízbe dobása jelentette.
A kirándulás zárásaként
a gyermekek jégkrémet kaptak.
Köszönjük Dian Józsefnek, a Dian Profil Kft. tulajdonosának, aki ingyen szállította óvodás, iskolás gyermekeinket a kirándulásokra.
Iskolásaink évzáró m´úsora mindenkit kellemesen
szórakoztatott. A tanító nénik
az évben tanult dalokból,
versekb´ól állították össze az
el´óadás els´ó részét. A m´úsort folytatva Magdi óvó néni
irányításával, dalokkal, kikiáltókkal, versekkel kísért vásáros jelenetet mutattak be
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tanulóink. Igazi vásáros
forgatagban
árulhatták
gyermekeink portékáikat.
Az eladott termékekb´ól 20.
000 Ft gy´últ össze, melyet
egy rétsági séta alkalmával
pizzára, fagyira fordítottunk.

Örülünk, hogy az évzárón minden gyermekünk
könyvet kaphatott, mely köteteket szintén a hulladék eladásából befolyt összegb´ól
tudtuk finanszírozni.
Továbbra is gy´újtjük a papírt, vasat, elemeket Deli-

kát8 vonalkódokat. Köszönjük, hogy gy´újtésükkel eddig
is támogatták intézményünket, gyermekeinket. Kérem
továbbra is, segítsenek.
Külön köszönet az Erd´ókémiának, az Auchan Áruháznak, Bérczi Zoltán csa-

Elismerés
Hámori Imréné 40 éve óvodapedagógus, ebb´ól 33 éve
van Tolmácson. A vonatkozó
szabályok szerint 40 éves
munkaviszonya alkalmából
jubíleumi jutalomban részesült, amelyhez mind az önkormányzat mind a magam
nevében szívb´ól gratulálok,
és szeretnénk megköszönni
áldozatos tevékenységét
Sokunk gyermekét, oktatta, nevelte, Tolmácson.
A röpke évtizedek alatt
összeszámolni is lehetetlen
hány gyermeket indított el
óvodai tevékenysége során.
Hány gyermeknek nyitotta ki
szemét a m´úvészetek, a
rajz, az irodalom, és a készségek formálása tekintetében. Bizony küzülük sokan
már feln´óttként saját gyermekeiket is az óvodába járatják.
Nem volt könny´ú id´ószak
ez Tolmács település életében, hiszen állandó átszervezések közepette, újabb és
újabb munkatársakkal dolgozot együtt. Majd nem csak
az óvoda vezetésére, hanem az iskolával összevont
intézmény igazgatására ka-

ládjának a papír gy´újtéséért,
elszállításáért.
Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!
Üdvözlettel:
az intézmény
nevel´ótestülete

Május 25. Úrnapja
Krisztus Testének és Vérének, az Oltáriszentségnek
az ünnepe. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a családok áldozatvállalásának köszönhet´óen Tolmácson még nem
halt ki az Úrnapi körmenet-

pott megbízást, amely mer´óben új kihívást jelentett. Ebben a feldatkörben is derekasan helytállt. Mindezen túl
szervezte a település közösségi életét, rendezvényeit,
programjait.
Társadalmi
munkaakciókkal
segített,
hogy a pénzsz´úkében is lehessen széppé tenni az iskolát.
Munkájához további sok
sikert kívánunk!
Hajnis Ferenc
polgármester
8

hez f´úz´ód´ó “kunyhó” építés,
amit nagyon köszönünk nekik. A kislányok által szórt
virágszirmok, és a csodálatosan feldíszített Oltárok
még magasztosabbá tették
ezt az ünnepet.
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Irodalmi sorok
Nógrád megye
Talán Magyarország legszebb megyéje. Dombok, völgyek, hegyek, erd´ók kerítik
minden oldalról. Erd´ók alatt
hosszant nyúló rétek, nyáron
virágkoszorú dúsíti illata szépségével. Itt-ott pocsványok l´ódörg´ó iszapszag kavarog a
nyirkos dombok alatt.
Nógrád megyében sok-sok
tehetséges ember él, szeretik
a szépet. Költ´ók, fest´ók javarésze ezt a tájat választotta lakhelyének.
Személyszerint
megörökítik a kiválasztott élményekben gazdag festményeknek valókat szívük szerint, a hatalmas hegyek alján
ácsorgó magányos fákat, bokrokat. Valósággal kínálkoznak
a szépségek tehetséges fest´ók kezébe. Nógrád megye
gyönyör´ú szépségei a szomszédos megyékbe is bemutatkoznak kiállításokon, képekben, rajzokban.
Már sokan kiléptek a sorból
a híres fest´ók-írók, de a hagyomány´órzés él, és ezután is
megmarad. A megmaradt család gyermekek-onokák féltve
´órzik a múlt emlékeit.
Nógrád megye tágas erd´órészét hegylánc borítja. Felh´ókbe nyúló hegyek, magas
sziklák szédületes csúcsokról
süttetik magukat a felkel´ó Nappal. Külföldi vadásztársulat
örömmel látogatja Nógrád megye területeit évenként. A magas hegy lábánál sokhelyen vízesések és patakok vize csörgedezik éjjel-nappal.

Hírek a könyvtárból

Nógrád megyében, illetve
Nógrád községben a dombon
sok év elmúltával most is a
helyén állnak az omladozó
VÁR falai, melyek titkot rejtenek a maiak szemébe. Az írás
beszél, de a résztvev´ók már
elhunytak. Dolgos nép lakta,
és még most is lakja, Nógrád
megye területét, falvait. Nógrád községben a VÁR falai
sok-sok emléket ´óriznek.
A történelem bizonyítja!

Örömmel közölhetem, hogy
a mi könyvtárunkban is m´úködik mozgó könyvtár. Ez
azt jelenti, hogy a megyei
könyvellátó rendszeresen
ellát bennünket új könyvekkel. Ezek nem a könyvtár tulajdonát képezik, tehát a
visszahozásuk nagyon fontos. Sajnos vannak olyan olvasóink, akik 2002, 2003,
2004, 2005 óta nem hozzák
vissza a kikölcsönzött könyveket. Pedig ezeket a könyveket mások is szeretnék elolvasni,
tanulmányaikhoz
felhasználni. Kérem, akik-

1943. Vasárnap
Száraz szél kóborolt,
az állóleveg´óben.
Árnyékok közt bújkált,
tikkasztaó melegben.

Programajánló

Vasárnap volt tudom,
fullasztó meleg volt!
Zöld hegyek tövében,
f´úszál is meghajolt.

A Bánki Nyár programjából
2008. június 27-28. (péntekszombat)
V. Louis Armstrong JAZZ
fesztivál
(Joe Murányival)

Vasárnap volt tudom,
izzadt még a csend is.
Forró napsütést´ól
lankadt a levél is.
Vasárnap volt tudom,
soha nem felejtem.
Fatövéhez bújtam,
a Nap ne égessen.

2008. július 11. (péntek)
21.00 órától
Mágnás Miska
Operett két felvonásban
a Sziget Színház el´óadásában,
Írta: Bakonyi Gábor, Rendez´ó: Pintér Tibor
Szerepl´ók: Miksa - Mez´ó
Zoltán, Marcsa - Rosta
Claudia, Rolla grófn´ó Bordás Barbara, Baracs
István - Pintér Tibor, Pixi
gróf - Bródy Norbert/Csizmadia Ákos, Mixi gróf - Bencze Sándor,
Zsorzsi nagymama Vincze Klári, Eleméri gróf
- Hábencius György, Leopold - Mez´ó Márió
2008. július 19. szombat
21.00 órától
Szuperbuli Lajcsival
Fellép´ók: Lajcsi, Bódi
Guszti és a Fekete Szemek, Márk
2008. július 26. (szombat)
21.00 óra
Maksa Zoltán - Ezüstlakodalom cím´ú m´úsora
2008. július 27. (vasárnap)

Fák bokrok növények,
földig hajoltak.
Ájultan roskadozva,
vízért sóhajtoztak.
Vasárnap volt tudom,
homokszag támolygott
A forró utakon,
vastag por nyújtózkodott.
Válogatás
Topolcsik Imréné írásaiból

Május els´ó vasárnapja, Anyák napja
Egy tolmácsi gyermek versével
köszöntsük a tolmácsi Édesanyákat, kik lelkiismeretes és fáradtsá-

nek küldtem felszólítást,
nézzenek körül könyveik között, és szíveskedjenek a
könyvtári könyveket visszahozni.
A nyár folyamán még július 4-ig megtehetik. Július és
augusztus hónapban szünet
lesz. Legközelebb szeptember 5-én, továbbra is péntekenként 15,00-17,00 óráig
tartom a könyvtári órákat.
Minden kedves olvasómat szeretettel várok, a nyár
folyamán jó pihenést kívánok!
Topolcsik Ferencné

gos munkával nevelik gyermekeiket. Legyenek er´ósek, kitartók és
soha ne csüggedjenek!

Édesanya
Ki a szíve közepén ´órizget szépen,
Ki óv minden bajtól, csak téged ne érjen,
Ki szeret mindig, ha rossz vagy s ha jó,
Ki bármit is csinálsz mindig megbocsátó.
´Ó az, kinek mindent elmondhatsz,
´Ó az, ki bólogat és tanácsot ad,
´Ó az, ki fogja a kezed és egyengeti utad,
´Ó neked az egyetlen, a legjobb édesanya!
Írta: Dávid Alexandra 9. osztályos tanuló
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9.00 órától
Keresztény könny´úzenei fesztivál és egyházmegyei nap
A zenei programok mellet
gyerekprogramok
(pl.
kézm´úveskedés, játszóház, stb.) A belépés díjtalan.
2008. augusztus 2-3.
XIII. Nógrádi Nemzetiközi Folklór Fesztivál
és Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó (belépés díjtalan)
2008. augusztus 8. (péntek)
21.00 óra
Irigy Hónaljmirigy
él´ó koncert
2008. augusztusz 20.
Szent István napi ünnepség
ennek keretében:
József és a színes szélesvásznú álomkabát
musical a Sziget Színház
el´óadásában (Rendez´ó:
Pintér Tibor)
22.00 órától t´úzijáték
(belépés díjtalan)
Részletes információ:
Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk,
H´ósök tere 11.
Tel.: 06-35/342-804,
35/342-806,
www.bank-falu.hu

2008. június

Tolmácsi Kisbíró

Falunap augusztus 10-én
Tolmács Önkormányzat szervezésében. 2008 augusztus
10-én nagyszabású falunapot szervezünk egész napos
programsorozattal.
Szent L´órinc Búcsú
Tolmácson
A búcsú egyházi eseményein kívül a b´óséges programban szerepel: Árusok a
Sport utcában a focipályáig.
Közös ebéd, Körhinta, Karaoki verseny, Szinpadi produkciók,
Bóhóc, B´úvész, Koncert a Népdalkör el´óadásában, Néptánc,

tánc színpad el´ótt, Gyerek táncház, Humorista, Táncház feln´ótteknek is, T´úzijáték
Az esemény részletes
programját plakátokon teszszük közzé, illetve id´ópontokkal és a fellép´ók részletes listájával a www.tolmacs.hu oldalon megjelentetjük.
Szeretettel várunk minden tolmácsi lakost, meszszir´ól érkezett vendégeit,
hozzátartozóikat, és a más
településr´ól érkez´ó látogatókat programunkon.

F´ózzünk Játszóteret!
A Delikát 8 ételízesít´ó gyártójának köszönhet´óen idén
is 8 játszóteret sorsolnak ki a
pályázó települések között.
Ezek közül az utolsó játszótér azé a településé, amelyik
a lakosság számának arányában a legtöbb vonalkódot
küldi be.
Tudjuk, hogy a jelenlegi
játszótér, mely az iskola és
óvoda udvarában található,
nem felel meg az Európai
Unió el´óírásainak. Az ilyen tipusú a játszótereket hamarosan meg kell sz´úntetni.
Ezért ragadtuk meg ezt a lehet´óséget.
Közel 1500 település küldött be pályázatokat. 1 pályázat, 1 kg delikát vonalkódját jelenti.
Tolmács eddig 47 pályázatot nyújtott be, így jelenleg

a 245. helyen állunk, megel´ózve több környékbeli települést.
Ez dicséri a lakosság
összefogását és a tolmácsi
boltok tulajdonosait, hogy
vállalták a delikátos zacskók
gy´újtését. A Nógrádi Erd´ókémia Kft-nél, az iskolában és
óvodában szintén szép
számmal érkeztek a zacskók. Éppen ezért kérünk
mindenkit, hogy továbbra is
ilyen szorgalmasan vigyék a
gy´újt´óhelyekre a delikátos
zacskókat.
Legközelebb 2008. július
03-án országos, majd ausztus
21-én megyei sorsolás lesz.
A gy´újtés folyamatosan
megy, mert lehet hogy jöv´óre
is újra kiírják a pályázatot.
Köszönettel:
Féjáné Z. Mária

Hirdetés

Gázszünet!
Tisztelt Tolmácsi Lakosok!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy a FGSZ Földgázszállító Zrt. éves karbantartási
munkálatai miatt a Rétság
(Bánk) gázátadó állomásról
ellátott településeken (Bánk,
Rétság, Tolmács)
2008. 08. 27-én
05.00 órától
2008. 08. 29-én
10.00 óráig
a földgázszolgáltatás szünetel.
A TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztás Területi Üzemeltetési Egysége, Eger,

Felhívás
Adományokat gy´újtök, Géza atya édesanyjának, és
nagyszüleinek síremlék felújítására.
Pártoló adományaikat,
jelképes összeget is, augusztus 15-ig várom.
Mindenszentekre, sze-

retném a felújítást elvégeztetni.
Bízom benne, hogy sokan támogatják, és helyeslik majd elképzelésemet.
„Sok kicsi, sokra megy!”
Köszönettel:
Hajnis Andrea

Kisállat börze
Tolmács Rétság 02/4 hrsz
volt laktanya területén 2000
m2 fedett részen és el´ótte a
betonozott területen.
Ideje: 2008. július 20. augusztus 17. szeptember 21.
október 19.
Rendez´ó: Magyar Ornito-

Szürke, fiú kiscicát ajándékoznánk gondos gazdinak.
Érdekl´ódni lehet az
alábbi telefonszámon:
06 30 427 19 78

lógiai Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai út 6.
Szervez´ók: Bánfai István
06-30 941-7055 Dezs´ó Béla
06-20 477-8125
Szeretettel várunk minden érdekl´ód´ót, állatbarátot
és tenyészt´ót!

Tolmács Községi Önkormányzat lapja.
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.
Kiadja Tolmács Község Önkormányzata,
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157.
E-mail: tolmacs@wnet.hu Szerkeszti a szerkeszt´ó
bizottság. Felel´ós kiadó: Hajnis Ferenc
polgármester. Kiadványterv és tipográfia Girasek
Károly munkája. Nyomdai munkák: Green-Druck
nyomdaipari Bt, Rétság. Felel´ós vezet´ó: Pál György

Kiálltás rétsági alkotók munkáiból
A Rétsági Kilátó Kulturális Egyeslet szervezésében
tekinthet´ó meg a tolmácsi
önkormányzat tanácstermében 2008. augusztus 01 -

Salgótarjáni Üzeme (Salgótarján, Csokonai út 1.) a gázszünet ideje alatt és az
üzembe helyezés id´ószakában is folyamatos ügyeletet
tart. Az ügyeleti szolgálat
munkaid´óben a 32/521-325ös telefonszámon érhet´ó el.
Munkaid´ón túl, illetve a
gázszünettel kapcsolatban
további információkkal Kása
Csaba Üzemvezet´ó tud
szolgálni, a 30/9717-076-os
telefonszámon.
Köszönjük együttm´úködésüket. Szolgáltatásainkkal továbbra is készséggel
állunk az Önök rendelkezésére.

augusztus 31-ig az önkifejez´ó helyi alkotók m´úveib´ól
összegy´újtött tárlat!
Minden kedves érdekl´ód´ót sok szeretettel várunk!
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