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Emlékeink

Karácsonyi köszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Mozgalmas és eredményes év zárása után – így Luca napját követ´óen amikor
legrövidebb napok, leghoszszabb esti sötétség után ismét hosszabbodik a nappali
világosság – minden ember
egy kis békére, megnyugvásra, szeretere, szép érzésekre
vágyik. Kezdetét vette a karácsonyi készül´ódés. Szeretteinknek óhajtunk kedves meglepetéseket készíteni, látogatásukat élménygazdaggá tett
várakozással el´ókészíteni, és
egyáltalán örömet szerezni
mindenkinek, akivel kapcsolatban vagyunk, aki a környezetünkben él.
Így van ez nagyobb közösségünkben is. Településünk vezetése, képvisel´ótestülete, mint egy nagy családra tekint Tolmács lakosságára, és lehet´óségei szerint igyekezik széppé tenni
mindenki ünnepét. Többek
már bizonyára megkapták
szerény köszönt´ó lapunkat,
és a feldíszített feny´ófa ágaira kerül´ó hagyományos

édességet – a szaloncukrot
– amellyel ´ószinte jókíváságainkat szeretnénk eljuttatni
minden ittlakóhoz. A következ´ó napokban
másféle
adományok eljuttatásával is
szeretnénk boldoggá tenni
az ünneplés napjait.
Településünk lakossága
már többször megmutatta,
hogy szép programokban
emlekedett
hangulatban
együtt tud ünnepelni. Most is
lesz rá mód, hiszen különleges koncertre kerül sor Karácsonykor, ahol tolmácsiak
a tolmácsiaknak adnak koncertet. Találkozzunk ott is!
Az id´ószak egyben a
mérlegkészítés és a jöv´ó terveinek számbavétele is. Pályázataink sikeresek voltak,
komoly terveket készítettünk
a jöv´óre is. A falufejlesztés, a
vidéki örökség meg´órzése
jegyében szeretnénk megújítani a Béke parkot. Az interneten a tervek láthatóak!
Áldott, karácsonyt, és
boldog újévet kíván, az önkormányzat nevében,
Hajnis Ferenc
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Önkormányzati információk
Tisztelt Olvasó!
Szeretném önöket tájékoztatni, hogy mi történt a
településen a legutóbbi
Kisbíró megjelenése óta.
November harmadikán,
délután tizenhárom órakor
tisztelend´ó Tóth Ferenc plébános atya megáldotta, és
megszentelte a felújított, és
akadálymentesített orvosi
rendel´ót.
A rendel´ó teljes kör´ú akadálymentesítése 9.840.550
forintba került. Ehhez nyertünk támogatást, 8.856.675.
forintot,
a
fennmaradó
983.875 forint öner´ót kellett
hozzáadni.
Tájékoztatásul
szeretném közölni, hogy ezt az
összeget, el´óre meg kellett
finanszírozni önkormányzatunknak, vagyis szigorú el-

len´órzés és számlák alapján
történik a kifizetés, ami az
önkormányzat
számláján
kell, hogy legyen, ezt szigorúan ellen´órzik. Ha megtörtént az elszámolás és mindent rendben talál az irányító
hatóság, akkor kerül az önkormányzat számlájára az
elnyert támogatás. Azt hiszem, hogy büszkén mondhatom, hogy az önkormányzatunk ezt az összeget meg
tudta el´ólegezni, s´ót még tíz
millió forint lekötött pénzünk
is van. Tehát amikor számlánkra kerül, a támogatási
összeg, akkor kimondható,
hogy nagyon jó gazdasági
évet zárunk.
Megtörtént a 8+1 személyes kisbusz pályázati elbírálása, és jó hírként kell elmondani, hogy szintén támoga-

tást nyertünk, 7.781.000 forintot. Azt, hogy milyen kisbuszt veszünk, azt meg kell
közbeszereztetni, és ugyan
olyan kifizetés és elszámolás vonatkozik erre a pályázatra is, mint az el´óbb leírt
orvosi rendel´ó esetében. Tehát szigorú ellen´órzés mellett!
El´ókészületben, illetve
folyamatban van az úgynevezett falu központ fejlesztése, amit az egyház részér´ól,
tisztelend´ó Tóth Ferenc
atya, illetve, f´ó tisztelend´ó
Dr. Beer Miklós püspök atya
nagymértékben
támogat.
Mivel, ezek az ingatlanok a
Katolikus Egyház tulajdonában vannak. Látták az elkészült terveket, és támogatják
az elképzeléseinket. (Olvasóink a Kisbíró el´óz´ó számá-

Képek az akadálymentesített orvosi rendel´ó átadásáról
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ban találtak képeket a tervekr´ól.)
Az interneten hamarosan
láthatóak lesznek a faluközpont tervei, amit várhatóan
még ez évben megpályázunk az alapítványunkkal,
közösen. A kistérség, és az
önkormányzat szervezésében megvalósítottuk az úgynevezett jelz´órendszeres házi
segítségnyújtás (karpereces
riasztó rendszer) szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást kik
igényelhetik? A hatvanöt év
feletti egyedül él´ók, fogyatékkal él´ók, súlyosan mozgáskorlátozott, illetve akinek
a háziorvos javasolja. Aki ezt
a szolgáltatást szeretné igényelni, annak rendelkeznie
kell vezetékes telefonnal! A
faluházban lehet az igényléseket bejelenteni és személyesen Csehek József felkeresi önöket az adatlapok kitöltésével kapcsolatban! Jelenleg Tolmácson tizenkilencen veszik igénybe, ezt a
szolgáltatást!
A képvisel´ó-testületi döntés értelmében átalakítottuk,
a napközi konyha melletti
szolgálati lakást. Az egyik
részben irodát és szárazanyag raktár, illetve a kötelez´ó vizesblokkot alakítottunk
ki, a másik részben az ifjúsági klubnak helyiségeket. Lehet´óséget megadva az ifi
klubnak a kulturált, szórakozáshoz. A novemberi képvisel´ó-testületi ülésen beszámoltak a terveikr´ól, elkészítették a házirendet, megválasztották a klubvezet´ót és
most próbálják berendezni
bútorokkal a helyiségeket.
Bízunk a klub jó m´úködésében.
Tisztelt olvasó, ha bármilyen kérdés, információ
felmerül önben, keressen
bizalommal személyesen,
vagy a következ´ó elérhet´óségeken: Tel: 06-30-9688858 E-mail: polgarmester
@tolmacs.hu
Tisztelettel:
Hajnis Ferenc
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Mir´ól tárgyalt a Képvisel´ó-testület?
2008. október 1-én 16.00
órai kezdettel megtartott
képvisel´ó-testületi ülés
Napirend el´ótt Tájékoztatás
az elmúlt ülés óta történt
eseményekr´ól, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
1. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosítása
2. IKSZT pályázatírásra vonatkozó árajánlat, megbízás
3. Rétság Általános Iskola
dokumentumainak jóváhagyása (SZMSZ, Oktatási program)
4.
Tolmácsi iskolások
úszásoktatása
5. Orvosi ügyeleti hozzájárulás emelése
6. Földterület vásárlás iránti
kérelem (Tolmács 288/1
hrsz)
7. Környezetvédelmi nap
szervezése, el´ókészítése
(szóbeli el´óterjesztés)
8. Egyebek

2008. november 19-én 16.00
órai kezdettel megtartott
képvisel´ó-testületi ülés
Napirend el´ótt Tájékoztatás
az elmúlt ülés óta történt
eseményekr´ól, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
1. Ifjúsági Klub képvisel´óinek meghallgatása, Ifjúsági Klub tervei, elképzelései (el´óterjeszt´ó: Ifjúsági Klub képvisel´ói)
2.
Tájékoztatás Tolmács
Község Önkormányzat
2008. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves
helyzetér´ól
3. Az Önkormányzat 2009.
évi költségvetési koncepciója
4. Tolmács-Bánk Óvoda dokumentumának jóváhagyása (SZMSZ)
5. Rétság Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítása
6. Tolmácsi ingatlanok házszámrendezése
7. Gyermekétkezési Alapít-

vány - “Mindenki ebédel”
pályázati lehet´óség
8. A képvisel´ó-testület 2009.
évi munkaterve
9. Építési telek visszavásárlása
10. Karácsonyi szaloncukor
ajándékozás a lakosság
részére
11. A 2009. évi szemétszállítás kérdéseinek, problémáinak megbeszélése,
koncepció kialakítása
12. Egyebek

2008. december 17-én 16.00
órai kezdettel megtartott
képvisel´ó-testületi ülés
Napirend el´ótt Tájékoztatás
az elmúlt ülés óta történt
eseményekr´ól, a határozatok végrehajtásáról
Napirend
1. Szilárd hulladékszállatást
végz´ó szolgáltató kiválasztása, beérkezett ajánlatok bontása, értékelése
(szóbeli
el´óterjesztés)
Meghívott vendég: Gyenes Szilárd

2. Az épített környezet helyi
védelmér´ól szóló helyi
rendelet
3. A helyi adókról és a közterület használat díjáról
szóló helyi rendelet felülvizsgálata, módosítása
4. Víz-szolgáltatás díjának
meghatározása
5. A gyermekétkeztetés és
szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata
6. Tolmács-Bánk Óvoda Pedagógiai Programja
7. 2009. évi bels´ó ellen´órzési terve
8. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata
9. Szociális szolgáltatások
nyújtása (családsegítés,
házi segítségnyújtás, jelz´órendszeres házi segítségnyújtás)
10. Egyebek
– A viziközm´ú társulás
2009. évi bankszámla
költségeinek átvállalása
– Szív Hangja Alapítvány
támogatás kérése

A “Tiszta Tolmácsért” környezetvédelmi nap 2008. október 16.
Lakosság részér´ól:
Tálas Zoltán, Dezs´ó Béla, Potholeczki János, Drajkó Endre, Balázs János, Balázs Jánosné, Csuhara Jánosné, Makkai Zoltánné, Dudás Gergely, Hajdú Pál, Dávid Imre, Dávid Antal, Topolcsik Gábor, Hajnis Károly,
Patzek Józsefné, Féjáné Záhorszki Mária, Berecz László, Eny´ódi Ferenc, Dávid Kitti, Nagy Gabi, Hajnis Ferenc, Hajnis Júlia, Varga Ilona, Kramlik Mihályné, Bojasz János, Havai József,
Hekliné Spányik Márta, Gyenizse György, Gyenizse
Györgyné, Torma Andrea,
Török Ákos.
Polgár´órök:
Szarka Miklós, Szarka
Szabolcs, Koskár Mihály,
Patzek Gerg´ó, Drajkó Ferenc, Varsányi István, Hekli
András, Féja Zsolt, Eszenyi

András, Csehek József,
Makkai Máté, Hekli Dezs´ó,
Csáthy Rudolf
Ifjúsági csoport:
Makkai Ádám, Zachar
László, Dávid Martin, Hajnis
Jolanda, Rákóczi Dorottya,
Havai Ágnes, Rudnai Norbert, Dudásné Rudnai Krisztina, Dávid Kitti, Balázs Luca,
Dezs´ó Enik´ó, Hajnis Károly,
Belovai Tamás, Porubszki
Roland, Balázs Bence
Nyugdíjas Klub Csoport, ahol részt vettek nem

klub tagok is: Gálné Székely Angéla, Gál Jessica,
Rákóczi Erzsébet, Zsírosné
Drajkó Henriett és gyermekei, Tóth Boldizsár és Jónás
nagymamája, Varga Zsanett, Tamás, Balázs, Loksa
János és családja, Hevér
László, Bodnár Dániel, Dávid Dóra, Dávid Orsolya,.
Deli Bence és Boglárka, Hajnis Orsolya, Doman István,
Hajnis Júlia és Andrea, Hajnis Vivien, Mocsári Zsolt,
Cintia és a nagymama, Szá-
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doczki János és Balázs, Szikoráné Tóth Anna és Márton, Turcsányi Martin, Berecz
Istvánné, Havai Józsefné,
Szeteiné Sz´óke Ágnes, Szetei László, Hámori Imréné.
A közös eligazítás után
(polgármesterpolgár´ór
egyesület elnöke) 9,30-kor
elindultak a csoportok a
megjelölt helyekre, a temet´óbe, a falu kivezet´ó útjain,
és a falu egész területén, a
kastélykertbe, az állomás
környékére, hogy az eldobált
szemetet összegy´újtsék. A
munkák befejezése után a
polgár´órség és az önkormányzat a résztvev´óket megkínálta egy-egy itallal.
A megjelent létszámból
jól látszik, hogy a lakosság
szereti, ha rend van körülötte, és tesz is ezért.
Csáthy Rudolf
A polgár´ór egyesület elnöke
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Id´ósek Napja
2008. november 07.-én
már délután fél négykor
gyülekeztek az id´ósebbek
a sportcsarnokban. Ekkor
került megrendezésre az
önkormányzat szervezésében és rendezésében az
id´ósek napja. Megterített
asztalnál és a bejáratnál
hangulatteremt´ó kóstolóval vártuk a vendégeket.
Sokadik alkalommal fogadta el meghívásunkat
Gy´óri Szabó József nótaénekes m´úvész úr, aki ezúttal is csinos primadonnát hozott magával, nevezetesen
Búváry Lívia m´úvészn´ót.
A zenét, most is Baranyi
Kálmán és zenekara szolgáltatta.
Az idén is önkormányzatunk köszöntötte a település,
három legid´ósebb asszonyát és férfi lakosát.
– Féja Jánosné 1910 születés´ú
– Gyimesi Antalné 1919
születés´ú
– Havai Ferencné 1919
születés´ú asszonyokat,
– Topolcsik Ferenc 1917
születés´ú (sajnos az óta
elhunyt)
– Dezs´ó Imre 1924 születés´ú
– Dinkó Gábor 1924 születés´ú férfiakat
Az iskolások most is kis darabbal köszöntötték az id´ósebbeket. Elismerés és köszönet illeti ´óket. Majd ezután következett a tolmácsi

népdalkör és a sikeres bemutatkozás után a profi m´úvészek vették át a „porondot”.
A nagyon jó vacsora után
a hangulat tovább fokozódott Bubori István zenéjére.
A hangulatról, és egész estét
betölt´ó programról egy-két
kép tanúskodjon. A többi kép

látható a www.tolmacs.hu/
képgaléria/programok
linken.
Köszönet illeti: az iskolásokat, a tanítókat, az önkormányzat képvisel´ó-testület
tagjait, az önkormányzat dolgozóit, a napközi konyha
dolgozóit, a csarnokot akik
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berendezték, és akik takarítottak, Balázs Luca és Balázs Bence felszolgálókat,
Bubori Istvánt a zenélésért.
Összefoglalva, elmondható, hogy nagyon jó hangulatú este volt, remélhet´óleg
jöv´óre is így lesz!
HF

Tolmácsi Kisbíró

2008. december

Nyugdíjasklub életéb´ól
Meghívót kaptunk október
4-én a Nyugdíjasok Nógrád Megyei képviselete részér´ól és Id´ósek Fesztiválja gálam´úsorára Salgótarjánba. 7 f´ó tudott elmenni
és részt venni ezen szép
gálam´úsoron, amit Kovács Kati fellépése tett
még színesebbé.
Az Önkormányzat szervezésében a Polgár´órökkel
és a Fiatalokkal a klub tagjai
is kivették a részüket a „Falu
takarításában” Köszönet illeti tagjainkat: Dávid Imréné
Juci, Dávidné Ági, Bereczné
Magdi, Hajnisné Margit,
Drajkó Kati, Csilik Erzsi, Rotter Teri, Csehek Józsi,
Csáthy Rudolf.
November 21-én péntek
este Vácra a M´úvel´ódési
Központba volt jegyünk:
„Búcsút int az ´ósz a nyárnak”
cím´ú magyarnóta estre. Jegyeket jutányosan Csallókö-

zi József közrem´úködésével
kaptuk. Huszonheten vehettek részt az esten, ami minden résztvev´ónek nagyon
tetszett.
Szombaton 22-én év végi
vacsoránkat rendeztük meg.
Köszönetet mondtunk az
Önkormányzatnak, a Napköziotthon dolgozóinak a finom vacsoránk elkészítéséért. A Népdalkör tagjai is föllépek, ami nagy sikert aratott. Csabuda Péter zenéjére
táncoltak, énekeltek, és nagyon jó hangulatban telt el
az este.
Elkezdtük a jöv´ó évi tagdíjak befizetését, ami 1500
Ft/f´ó egy évre.
Reméljük és bízunk benne, hogy az Önkormányzat
lehet´óségéhez képest a jöv´ó
évben is támogat bennünket, és nem kell lemondanunk a kirándulásainkról.
Búcsúzóul ez AJÁNDÉKOT

adom át:
Az apa megbüntette ötéves kislányát, mert elveszített egy értékes tárgyat.
Másnap a kislány ajándékot
adott át neki a következ´ó
szavakkal: „Ez a tied!”
A férfi el´óször zavarba
jött, azután mérgel´ódött,
amikor meglátta, hogy semmi nincs a csomagban. Durván kérd´óre vonta gyermekét: „Nem tudod, hogyha
ajándékot készítesz, valaminek kell lennie benne? Ez
pedig üres!”
A kislány könnyes szemmel nézett rá, és így felelt:
„Nem üres, tele van a puszijaimmal!”
Ekkor nagyon elszégyellte magát, térdre ereszkedett,
átölelte gyermekét, és bocsánatot kért t´óle az apa, aki
azóta az ágya alatt ´órizte a
csomagot, és ha valami
rosszul ment, vagy bátor-
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ságra volt szüksége, kinyitotta, és kivett bel´óle egy puszit...
Minden Kedves tagunknak Áldott, Békés Ünnepeket és Boldog Új évet kívánok
Dávid Imréné
Nyugdíjasklub vezet´ó

2008. december

Tolmácsi Kisbíró

Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól
A szüreti bál iskolánk és a
községünk életében egyaránt fontos esemény. Éppúgy részt vesznek benne az
id´ósebbek, mint a fiatalok. A
délutáni
felvonulásunkat
majdnem elmosta az es´ó, de
az id´ó mégis kedvez´óre váltott. A lovasok és a hintó után
az asszonykórus következett, akik szép hangjukkal
er´ósítették az iskolások és
óvodások dalait. A nézel´ód´ó-

ket a konyhás nénik által sütött pogácsával és Hayer Richárd szendehelyi vállalkozó által adományozott borral
kínálták. Az esti mulatságon
a zenét Pálok Attila és társa
szolgáltatták. A m´úsort idén
az Orsi tánccsoport és az Érsekvadkerti hastáncosok adták. A bálon sokan voltak, a
bevételt az óvoda és iskolaudvari játszóterének kialakítására szántuk. A jó hangu-

lathoz hozzájárult a büfé
gazdag kínálata. Gyermek
és feln´ótt izgatottan várták a
tombolahúzást, mely emelte
az est hangulatát.
Közel másfél évtizede
annak, hogy el´óször szólítottuk töklámpás készítésére a
falu lakóit. Álmunkban sem
mertük remélni, hogy ilyen
nagy lesz az érdekl´ódés. Hihetetlen leleményességr´ól,
ötletgazdagságról tettek tanúbizonyságot
készít´óik.
Szívüket, lelküket beleadták,
örömet szerezve ezzel,
nemcsak maguknak, hanem
másoknak is. Mindegyik
„tökfejnek” külön története
van. Gyakran kacagva mesélték és idézték fel az
együttmunkálkodás pillanatait. A kiállítás állandó helyéül szolgáló iskolai lépcs´ónél
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sokan megálltak feln´óttek,
gyermekek, idegenek egyaránt. A bál támogatói voltak.
Köszönjük támogatásukat: Nógrádi Erd´ókémia Kft.,
Börzsöny-Kontakt Kft., Virágbolt Rétság, Nabax Kft.
Tolmács, Lipi és társai Szécsény, Presszó Tolmács,
Zsaklin butik Rétság, Zöldség-gyümölcskereskedés
Ver´óce, Hajnis Piroska és
családja, Dávid Antal és családja, Hayer Richárd Szendehely, Hesz Mihály, Tálas
Zoltán, Szeteiné Sz´óke Ágnes, a lovasok, szül´ói közösségünk: Deliné Hajnis Orsolya, Dávidné Laczkó Ildikó,
Zsírosné Drajkó Henriett,
Gálné Székely Angéla, Farkas Ottó és neje, Dinkó János, Féja Zsolt és az intézmény dolgozói.

Tolmácsi Kisbíró

Minden évben eljön, puttony van a hátán, megörül
mindenki a Mikulás láttán.
Novembert´ól kezd´ód´óen kicsik, nagyok lelkét az öröm
járja át, a várakozás öröme.
A téli ünnepkör Mikulással
kezd´ódik. A Mikulás személyét a gyerekek szívében va-
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lamilyen csoda övezi. Az eljövetelére dalokkal, versekkel készültünk, apróbb ajándékokat,
meglepetéseket
készítettünk. A már hagyományossá vált Mikulás-kiállításra sok ötletes munkadarabbal készültek gyermekeink szüleikkel.

Az idén az Önkormányzat szervezésében a Faluházba érkezett a Mikulás.
Havasréti Pali bácsi,és a
népi hangszerének „teker´ó”
kíséretével dalokat tanultunk. A Mikulás csomaggal
ajándékozta meg a dalokkal,
versekkel, ajándékokkal ked-
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vesked´ó gyermekeinket.
A nagyszakállú puttonyából el´ókerült, Csernyik Szende bábm´úvész, aki nagyon
kedves hangulatot varázsolt
a terembe.
Idén a Gyermekétkeztetési Alapítvány képvisel´óje
Fekete Csaba és egy ügyvé-
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di iroda dolgozója Ördög Dalma és munkatársai segítségével huszonöt óvodást, iskolást
külön ajándékkal leptek meg.
Köszönjük fáradozásukat.
Október 7-t´ól, az Acsai
Tanuszodában, úszásoktatásban vesznek részt nagycsoportos óvodásaink és iskolás tanulóink. A költsége-

Tolmácsi Kisbíró

ket (utazás-tanfolyamdíj) az
Önkormányzatunk
állja.
Kedvezményes költséggel
szállít Dian József vállalkozó. Gyermekeink élvezik a
foglalkozásokat. Gabi néni
és Magdi óvó néni látják az
örvendetes fejl´ódést.
Végre beteljesült régi álmunk, udvari játékokat vásá-

roltunk. A tetszet´ós fajátékok
530.000 Ft-ba kerültek.
240.000 Ft a jótékonysági
bál bevételéb´ól, 200.000 Ft
a VIAN-BAU kft-t´ól, 50.000
Ft, a rétsági Fény-Adó kft, és
a hiányzó 40.000 Ft A Tolmácsért Alapítvány-tól adódott
össze. Megköszönjük, még
a Börzsöny-Kontakt kft-nek,

hogy a játékokat, ingyen leszállította, és a beépítésnél
segédkeztek.
Kívánunk minden kedves olvasónknak: békés,
boldog
karácsonyt
és
egészségben, eredményekben gazdag új esztend´ót!
Óvoda, iskola
nevel´ótestülete

Szigorúan nyilvános
Tolmács község önkormányzata és Polgármeteri
Hivatala mindig nagy gondot fordított a lakosság
pontos és gyors tájékoztatására. Tulajdonképpen
ezt a célt szolgálja a Kisbíró cím´ú újság is, amelyben
rendszeresen beszámolunk
eredményeinkr´ól, gondjainkról, és a fontosabb rendeletekr´ól.
Annak érdekében, hogy
még jobb legyen a tájékoztatás, és azok is bepillantást
nyerjenek a község m´úködésébe, akik nem itt laknak,
már 2 éve elindítottuk honlapunkat, amelyen szépen
szaporodnak az adatok b´óvülnek a képtárak, és számtalan fontos ismeret kikereshet´ó. Itt már sokkal több információ helyezhet´ó el,
amelyet folyamatos feltöltéssel igyekszünk is frissen tartani, aktuális anyagokkal kiegészíteni.
Egy 2005-ben született
törvény (A digitális infromációszabadságról) még ennél
is többet ír el´ó. Településünk

ennek szellemében az el´óírásoknak megfelel´óen kiegészítettí a honlapot a közérdek´ú infromációk menüponttal, és a jogszabálynak
megfelel´óen folyamatosan
felkerülnek rá mindazok az
anyagok, rendeletek, jegyz´ókönyvek, a község m´úködésével kapcsolatos iratok,
amelyeket a törvény el´óír.
Így péládul a képvisel´ó-testület üléseinek tárgyalandó
napirendjei, az azokról készült jegyz´ókönyvek mellett
a hozott rendeletek. De megtalálható a munkát meghatározó jogszabályok jegyzéke is.
Mindez a tájékoztatás
mellett azt a cél is szolgálja,
hogy aki használja az internet eme lehet´óségét, egyszer´úbben, gyorsabban intézhesse ügyeit. Megtalálhatók ugyanis az úgynevezett ügyleírások, ahol részletesen ismertetésre kerül,
hogy bizonyos ügyekhez milyen papírokat kell beszerezni, miket kell beadni, ki a
konkrét ügyintéz´ó és mikor
elérhet´ó. Így aztán nem kell

olyan sokszor felkeresni a
hivatalt. Különösen segítség
ez azoknak, akik más településeken élve intéznének
tolmácsi ügyeket.
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Érdemes hát folyamatosan figyelemmel kisérni a
www.tolmacs.hu címen elérhet´ó honlapot, és élni a technika ezen lehet´óségével.
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Irodalmi sorok
Búcsúzunk 2008-tól
Karácsony estéjén
összeül a család
az év történetét
egy csokorba rakják.
Hosszú év napjain
sok-sok minden történt,
van akinek öröm
van akinek könnycsepp
csillogott a szemén.
Van ahol családf´ó
vagy édesanya

Régi karácsonyok szokásai

vagy talán családtag
.... egy szék üres maradt!

Annak ellenére, hogy sz´úkebb volt a szükséglet a családokban mint ma, nagy tiszteletben tartották szokásaikat az emberek. Vallásuktól
nem váltak el. Ádám-Éva estéjén hangzott az ének,
Mennyb´ól az angyal. Gyereksereg énekelni járt ablakok alá egy kis adományért..
Karácsony esti ünnepi vacsora megszokott módokkal.
Gyertyagyújtás imával. Az
asztalt körbeülték a családtagok, senki sem hiányozhatott. Az asztal már el´óre
megvolt terítve.
A legels´ó harapás fokhagyma volt, aztán mehetett
a többi. Utána káposztaleves, mákos tészta, aszalt
gyümölcs, kompót. Végül
1gy-egy szem dió, egy-egy
gerezd alma. Anyáink a legels´ó harapásból az asztal
egyik sarkára gy´újtöttek, az
ünnepek végén letakarta.
Végül megszárította, és valamilyen gyógyításra hasz-

Ez év egyik napját
sokan nem felejtik
örök báénat maradt
életük végéig

Búcsúzzunk ez évt´ól
örömet, bánatot
egyformán fogadjuk.
...Hogy mit hoz a jöv´ó?
Még ne akarjuk!
Tudni ne akarjuk.

Anyám ne sírj!

Ne menj el kislányom!
Néhány nap és itt a Karácsony,
mi lesz velem egyedül mond meg?
Elmegyek anyám! Ez nem élet.
itt a pusztán téli hónapokon.
Elmegyek szolgálni, legalább egy kis
m´úveltség ragad rám.
De kislányom én fogom egyedül
a kenderkócot fonni?.
Van szíved?
Anyám mindent kibír?
Ezért neveltelek, hogy a végén itt hagysz?
Egész nyáron azt akartam mindenb´ól sok legyen.
Az iskolát kijártad, most már világgá mész?
A kenderkócból is neked készül a stafirung.
Elfelejtetted? ... Egyszer csak bekopog az ajtón
a választottad, és kimarkol a családból.
No anyám ezt várhatod!
Ide aztán bekopognak! Tehénganéjjal mázolt
földes házba!
Ki jönne ide? Az Isten háta mögötti pusztára?
Ki volna az?
Megyek és kész!
Édesanya kötényét szeméhez emelte, és sírt.
A leányzó csak pakolászott. Anyám úrilány leszek.
Tudom haragszol rám, de ne tarts vissza!
Barátn´óm Sári egy éve, hogy elment, azóta már
fehérnem´út is vett magának.
Azon vagyok én is, hogy vásznat kifehérítsem a havon,
ha leesik a hó kidobálom és ott kifehéredik.
Édes jó anyám a puszta nem fiataloknak való hely.
Pont most karácsonykor hagysz egyedül?
Tudod mióta apád meghalt, csak veled ketten voltunk.
Ne sírj anyám, majd szabadságra hazajövök.
Csak szabadságra!
Édesanyám!

nálták. Ezt hívták karácsonyi
morzsának.
Asztal alatt karácsonyi
tartozékok.
Szakajtóba néhány csöves kukorica, bab, búza és
takarmány.
Babona úgy fejezte ki
mondókáját, hogy a következ´ó esztend´óbe b´ó termés legyen.
Éjféli misére mindenki
igyekezett. Nagy hó borította
a templom felé vezet´ó utat. A
legid´ósebb ember is támolygott a ropogós fagyos hóban. Éjfélkor a falu kanásza
el´óvette a nagy kürtöt, belefújt néhányszor, ostorát pattogtatatta a templom udvarán, hagyományosan. Ropogós hideg volt. A csillagok és
a Hold beragyogták a karácsony éjszakáját, várták a Jézus születését. A templomban
zengett az ének. Dics´óség a
magasságban Istennek.
Békesség a földön minden jóakaratú embernek!

Alapítványi hírek
A Tolmácsért Alapítvány
számlájára a 2007 évi adó
1%-ból 162.000 Ft gy´últ
össze, melyet hálásan köszönünk.
Kérjük, önöket, hogy a
2008-évi adóbevallás benyújtásakor is gondoljanak
alapítványunkra.
Lehet, hogy még sokan
nem tudják, hogy egyéni
befizetésekkel is támogathatják az Alapítvány tevékenységét. Az elmúlt id´ószakban készültek Postai befizetési csekkek, annak érdekében, hogy egyszer´úbbé váljék a támogatás befizetése.
Ezek a csekkek a Postán és
az Iskolában érhet´ók el.
Kérjük a lakosságot, hogy
akár néhány ezer, vagy néhány száz forintnyi befizetéssel is segítség az alapítvány m´úködését.

A rovat anyagát
Topolcsik Imréné verseib´ól állítottuk össze
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A jöv´óben egy pályázat
keretében szeretnénk megvalósítani a Béke park és a
Parókia épületének felújítását, ezen belül falumúzeum kialakítását. Amennyiben nyertes lesz a pályázatunk, amit nagyon remélünk, az elinduláshoz szükség lesz saját pénzeszközre is, ezért is kérjük a
lakosság, illetve a vállalkozók támogatását.
A Kisbírón keresztül folyamatosan informáljuk a
lakosságot a tervünk megvalósulásáról.
Az alapítvány
számlaszáma:
11741031-20024279
Köszönjük a bizalmat!
Hámori Imréné
Tolmácsért Alapítvány
Kuratórium elnöke
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Programajánló

A balesetmentes közlekedésért
Tisztelt Közleked´ó Társunk!
´Ószi-téli jó tanácsok
Itt van az ´ósz és a tél,
amikor rövidülnek a nappalok, csúszóssá válik az útburkolat. Sokszor még a tapasztalt vezet´ók is elfelejtik,
az el´óretátó felkészülés jelent´óségét. Az ´ószi-téli reggeleken kitekintve az ablakon és a rádió, N jelzéseit
hallgatva olyan információkhoz juthat az autós, ami a
biztonságos közlekedéshez
nélkülözhetetlen.
Az ´ószi es´ózések és köd
miatt lecsökkent látótávolság, a
csúszós útburkolat nem váratlan és rendkívüli esemény, legfeljebb különleges vezetési körülmény, az évszak velejárója.
Rossz id´óben korábban
kell indulni, mert alkalmazkodni kell az út- és látási viszonyokhoz. Az út menti fákról lehulló levélsz´ónyeg, az
´ószi munkákat végz´ó mez´ógazdasági gépek által az úttestre felhordott sáros term´ótalaj fokozott óvatosságot, finomabb, lágyabb fékezést,
kormánykorrekciót kíván.
Az optimálistól eltér´ó
közlekedésre el´óször a járm´úvet és azok tartozékait
kell felkészíteni. Még a hideg
id´ó el´ótt fel kell tölteni á h´út´órendszert és az ablakmosót
fagyálló folyadékkal. Ha a
gépkocsiban már van fagyálló, de régi, vagy többször
utána töltöttünk, ellen´óriztessük le a szervizállomásoknál, vagy a benzinkútnál.
A f´útéscsapokat ki kell
nyitni és ellen´órizni kell a hibátlan m´úködést. Az er´ós lehülés az akkumulátortól sokkal nagyobb teljesítményt von
el, mint a nyári id´ószakban,
ezért jól m´úköd´ó, feltöltött akkumulátorral és tiszta, feszes
sarukkal várjuk a telet.
A biztos indításhoz jó állapotú gyújtóberendezés, gyertyák és önindító is kell, de az
eldugult sz´úr´ók is tudnak kellemetlen meglepetést okozni.
A gumiabroncs min´ósége, állapota életet menthet. A

személygépkocsinál
el´óírt
min. 1,6 mm-es profilmélység
határt célszer´ú csak papíron
elfogadni, mert a mintázat ett´ól nagyobb mélysége a fékútnál métereket jelent. Ha lehet´óségünk van, használjunk
valamennyi tengelyen téli
gumit. Téves hit, hogy a
csökkentett légnyomás esetén jobb a tapadás.
Vezetéstechnikai tanácsok
Elindulás: csúszós, havas, jeges úton elindulni sem
túl nagy, sem túl kicsi gázzal
nem lehet. Dönt´ó, hogy a
hajtott kerekeknél milyen a
tapadás, ez homokkal, faágakkal stb. növelhet´ó, így
elkerülhet´ó az önbeásás.
Elindulás után I. II. fokozatban gyakran tapasztalható a kerekek kipörgése, oldalcsúszása. Célszer´ú gázelvétellel lassítani, amíg a
járm´ú újra kormányozhatóvá
válik. Különösen finom kezelést igényel ilyenkor a tengelykapcsoló és a sebességváltó.
Kerülni kell az intenzív,
hirtelen gyorsítást. Ha az
autó gurul, a fékkel, a gázzal
és a kormánnyal is rendkívül
óvatosan bánjunk. A veszély
elkerülésének legfontosabb
szabálya a haladási sebesség helyes (alacsony) megválasztása, és a megfelel´ó
el´órelátás.
A hidegben további veszély az üvegek bepárásodása, amely a f´út´ó ventillátor bekapcsolásával a meleg leveg´ó fúvókáknak az üvegre irányításával és a megfelel´ó
szell´óztetéssel szüntethet´ó
meg. Gyakrabban kell tisztítani útközben is a járm´ú világító
és jelz´óberendezéseit. Rossz
látási viszonyok a csúszós út
fokozottan igénybe veszi a
járm´úvezet´óket, ez gyorsabb
elfáradást eredményez. Célszer´ú hosszabb utakon gyakrabban pihen´ót tartani.
Balesetmentes közlekedést kíván:
Nógrád Megyei Balesetmegel´ózési Bizottság

Karácsonyi koncert
2008. december 25-én csütörtökön 15.00 órakor, Tolmácson
a Római Katolikus Templomban hangversenyt rendezünk.
Program:
– Iskolások,
karácsonyi
betlehemes játéka Betanította: Kaszásné Kovács

Gabriella tanító néni
– Tolmácsi népdalkör karácsonyi népdalok Betanította: Havasréti Pál az
együttes vezet´óje
Szerettel meghívjuk a község lakosságát, vendégeiket
az ünnepi rendezvényre.

Tájékoztatás
Több alkalommal tettek a szül´ók bejelentést, hogy a reggeli
hat óra ötven perckor, induló
váci, “elvileg iskolás” buszjáratra a diákok nem férnek fel,
vagy ha igen, akkor nem biztonságosan utaznak.
Valóban ez volt a helyzet,
mert több alkalommal, a
helyszínen voltunk, és fényképeket is készítettünk, lemaradt diákokról, illetve, a
túlzsúfolt buszról.

Szeretném tájékoztatni a
szül´óket, hogy az önkormányzatunk levélben megkereste, a
Nógrád Volán Zrt-t, a helyzet
megoldására. Ezt a levelet, a
fényképekkel együtt, megküldtük, még a Régió Közlekedés
szervez´ó irodának, valamint a
két országgy´úlési képvisel´ó úrnak is.
Egyenl´óre válasz még
nem érkezett!
Hajnis Ferenc

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik önzetlen adományukkal lehet´óvé tették Géza atya szüleinek sírfelújítását.
„Aki szívesen ad, duplán
ad!” ez a mondás úgy érzem
itt is megállja a helyét. Példa ez a megvalósult kezdeményezés arra is, hogy vannak, akik önös érdekeiken
kívül távolabbra is tudnak tekinteni.
Adományozók: Bojasz
Béláné Dezs´ó Imre (Tolmácsi u.84.), Zomborka Antalné, Kovács Ferencné, Gy´óri
Jánosné, Kuris Tibor, Nagy
Jánosné, Laczkó Ferenc,

Harmatos Imre, Barna Jánosné (Tolmácsi u. 4.)
Csáthy Lászlóné, Kelemen
Sándor, Dávid Imre, Gyuricza István, Deli Péter, Varga
Krisztina, Kramlik Mihály,
Balogh Imre (Béke u. 28.)
Dávid Istvánné (Csokonai
u.11.) Féja József, Drajkó
Vera, Féja Ferencné, Laki
János, Hajnis Imre, Fodor
Imréné, Laczkó Ignácné,
Szetei Józsefné, Drajkó Károlyné (Tolmácsi u. 15.), Hajnis Gábor, Hajnis Ferenc,
Féja Zsolt.
Köszönettel és tisztelettel:
Hajnis Andrea

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
10

