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Emlékeink

Köszönt´ó nyárel´ón
Tisztelt Tolmácsiak!
Ismét gazdag, és eseménydús fél évet tudhatunk magunk mögött. Településünket vezet´ó képvisel´ó-testület
következetes munkával dolgozik azon, hogy községünkben él´ók jól érezzék
magukat, de azért is, hogy
legyen jó híre Tolmácsnak,
tudjanak róla sz´úkebb környezetünkön, de a megyehatárokon túl is. Törekvéseink nem hiábavalók, hiszen
folyamatosan számolhatunk
be kisebb nagyobb sikerekr´ól, eredményekr´ól, és persze olyan gondokról is amelyek megoldásával folyamatosan foglalkozunk, de különféle akadályok leküzdésével vagyunk kénytelenek szembenézni. Mindezekr´ól a következ´ó oldalakon igen részletes tájékoztatót találnak.
És ha már itt vagyunk a
tavaszban, a magvetés id´ószakában, ezt a gondolatot a
szó elvont értelme mellett fizikai, és mez´ógazdasági ér-

telemben is megfogalmazhatjuk. Ugyancsak e lapszámban tudósítunk a sikeres faluszépít´ó akcióról, ami
sokat segített, de nem elegend´ó. Minden tolmácsi polgárt arra kérünk, hogy lehet´ósége szerint gondozza, tegye
széppé lakóhelyének, lakóházának környékét. Vessen magot a földbe, virágosítsa a kiskerteket, gondozza a gyepes
területet. Ez a munka biztosan meghozza az eredményét és mindannyiunk kellemes közérzetét.
Önkormányzatunk is vet,
hogy majd legyen mit aratni.
Most éppen a falunap el´ókészítésére gondolok, amelynek
egyeztetései már javában
folynak, hogy a nyár végén a
közös munkát ismét kiváló
m´úsorral, együttes ünnepléssel köszönhessük meg. A
részletes program honlapunkon és a következ´ó lapszámban lesz olvasható.
Kellemes nyarat kívánok!
Hajnis Ferenc
polgármester

T´úzoltó szivattyúnk a felújítás el´ótt

Tartalomból
OÖnkormányzati tájékoztató, információk OHírek falunk életéb´ól OMárcius 15OÉvfordulókO
Iskolai óvodai hírek ONyugdíjas klub hírei OIrodalmi sarok OVendégszereplésOKörnyezetvédelmi nap O Hírek, hirdetmények O Tájékoztató a
járóbeteg-ellátó központról O
Két újabb fotó Tolmács múltjából

1

2010. május

Tolmácsi Kisbíró

Önkormányzati információk
Tisztelt Olvasó!
Szeretném önöket tájékoztatni, az önkormányzatunkban történt eseményekr´ól,
intézkedésekr´ól. Ami a legfontosabb, hogy önkormányzatunk, illetve, a képvisel´ó-testület elfogadta, a
2010. évi költségvetést, és a
2009. évi beszámolót.
Az elmúlt évben a gazdálkodás zavartalan körülmények között zajlott, a kötelez´ó feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésünkre állt.
Fejlesztési céljaink megvalósításához pályázati lehet´óségeket kerestünk. A személyi és intézményi hátteret
takarékos gazdálkodással
folyamatosan biztosítottuk.
Közszolgáltatási feladataink ellátásáról:
– Az ivóvízellátás a községben kiépített hálózatról
biztosított, a hálózat üzemeltetésére a NyugatNógrád Vízm´ú Kft-vel van
érvényes szerz´ódésünk.
A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra
kerültek, az ellátás 2009.
évben folyamatos volt.
– A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése fontos feladatunk. A beruházás
megvalósításához elengedhetetlen pályázati támogatás elnyerése, hiszen ilyen volumen´ú beruházást nem tudunk az
érdekeltségi hozzájárulásokból és önkormányzati
saját er´ób´ól megvalósítani. A fejlesztéshez pénzügyi lehet´óségeket, pályázatokat folyamatosan
keressük. A kivitelezéshez szükséges tervek
rendelkezésünkre állnak.
A lakosság megtakarításai folyamatosan gyarapodnak a lakás-el´ótakarékossági számlákon, sajnos a lakosság elenyész´ó
része felmondta a szerz´ódését! Viszont ezeknek a

–

–

–

–
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családoknak, majd kézpénzzel kell a hozzájárulást megfizetni!
Az óvodai nevelés az önkormányzat által fenntartott
óvodában helyileg megoldott. A gazdálkodás hatékonyabbá tétele miatt átszervezést hajtottunk végre, 2008/2009. tanévt´ól Tolmács-Bánk Óvoda intézményi társulásban kerül
m´úködtetésre. A társulás
gesztora a tolmácsi önkormányzat. A társulási szerz´ódés értelmében a dologi
kiadásokat mindkét önkormányzat saját maga viseli.
Az általános iskolai alsó
tagozatos oktatás helyben történik, 2008/2009.
tanévt´ól az iskola a Rétsági Általános Iskola tagintézményeként m´úködik.
A társulási megállapodás
értelmében a tagintézmény-vezet´ó rendszeres
személyi jelleg´ú kiadásainak 70%-át és a dologi kiadásokat fizeti Tolmács
Önkormányzata.
A fels´ó tagozatos tanulók
általános iskolai oktatásának biztosítására – a gazdálkodás racionalizálása
érdekében – intézményfenntartó társulást tartunk
fenn Rétság Város Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatási támogatására,
utazásuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk 2009. évben is.
Az önkormányzat saját
konyhát üzemeltet. A konyha ellátja az óvodás és alsó tagozatos gyermekek
étkeztetésén túl a fels´ó tagozatos és középiskolás
gyermekek ebédeltetését.
Az alkalmazottak és igény
szerint vendég étkeztetés
keretében “küls´ó” személyek veszik igénybe a
konyha szolgáltatásait. A
szociális étkeztetés ellátása is a konyha üzemeltetése által megoldott.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó fel-

adataink közül a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat, valamint
a véd´ón´ói ellátás Rétság
Város Egyesített Egészségügyi Intézményével
együttm´úködve került megoldásra, az ellátás helyben
az önkormányzat által biztosított rendel´óben történik. A rendel´ót önkormányzatunk biztosítja az
intézmény részére. Az orvosi rendel´ó akadálymentesített, felújított épületben helyezkedik el.
– Az állategészségügyi feladatokat a körzeti állatorvos végzi, a munkájához
szükséges adminisztrációt a hivatal ügyintéz´óje
végzi.
– A szociális alapellátás feladatán belül a községben
felmerül´ó
igényeknek
megfelel´óen tesz eleget a
helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és
eseti szociális ellátások
által a rászoruló rétegek
életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehet´óségének biztosítása nagy segítség a
rászorulóknak. Igény szerint az ebéd házhoz szállítását biztosítja az önkormányzat. A jelz´órendszeres házi segítségnyújtást
és a házi segítségnyújtást
a Rétság Kistérségi Társulással szerz´ódéses viszonyban álló szolgáltató
biztosította, községünkben 1 f´ó szociális gondozó látta el a feladatot A
gyermekjóléti és családsegít´ó feladatokat Nagyoroszi székhellyel m´úköd´ó társulás révén oldjuk
meg. Ügyintéz´ójük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történ´ó kapcsolattartása rendszeres.
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– A közvilágítás, helyi közutak, köztemet´ó, zöldterületek fenntartása, karbantartása megoldott. Ezen a
területen igyekszünk kihasználni a közcélú foglalkoztatás támogatási lehet´óségeit. A közcélú
munkára központilag biztosított keretb´ól biztosítjuk.
– A község kulturális életének jeles alkalmai a farsangi jótékonyági rendezvény, majális, szüreti felvonulás, id´ósek napja és
a nemzeti ünnepek. Augusztusban a falunapok
keretében ifjúsági sportnappal, koncerttel és színvonalas hagyomány´órz´ó
népzenei rendezvényekkel vártuk vendégeinket,
majd t´úzijátékkal zártuk a
vasárnapi napot. Els´ó alkalommal voltak vendégeink testvér településünkr´ól Fitód településr´ól
(Hargita megyéb´ól).
– Közösségi szolgáltatások
biztosítására pályázaton
nyert “falubusz”-t üzemeltetünk 2009. évt´ól. Ezzel
biztosítottuk többek között
az általános iskolások
utaztatását és a szociális
étkez´ók részére az ebéd
kihordását.
– Az Ifjúsági Klub és a Nyugdíjas klub programok szervezésével járult hozzá a falu közösségének összekovácsolásához.
– Az egyházzal az önkormányzat együttm´úködik a
közös érdekek képviseletében, az értékek megtartásában.
– A Sportegyesület m´úködését 2009. évben is támogatta az önkormányzat
pénzbeli támogatás és
pálya-karbantartás formájában.
– Polgár´ór Egyesület támogatását is fontosnak tartja
az önkormányzat, ezért
m´úködési kiadásaikhoz
támogatásban részesültek az elmúlt év folyamán.
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Az Önkormányzat az
igazgatási feladatok ellátására 2007. évt´ól körjegyz´óséget m´úködtet. Bánk-Tolmács Körjegyz´óség kirendeltsége m´úködik helyben. A
kirendeltségen 2 f´ó látja el a
különböz´ó adminisztratív tevékenységet, a körjegyz´ó
heti két alkalommal tart ügyfélfogadást. Ezzel a község
lakosai számára ügyeik intézése helyben biztosított.
Tisztelt Olvasó!
A kimerít´ó beszámoló
után, az idei tervekr´ól, egy
pár mondatban.
Bizonyára önök is tapasztalják, hogy a leköszön´ó kormány milyen gazdasági meg-

szorításokat alkalmazott a
lakosság, illetve az önkormányzatok részére. A falu
költségvetését megpróbáltuk úgy megtervezni, hogy
lehet´óleg m´úködési hitelt ne
kelljen felvenni. A kötelez´ó
feladatokon túl, az idén fejlesztést nem mertünk bevállalni. Az elmúlt évben beadott pályázatok, ha nyernek
(faluközpont-parókia, ebben
Falumúzeum, az egyház részére hitéleti központ, parókiaudvar, parókia el´ótti tér)
azokat kell megfinanszírozni. Amit már biztosan nyertünk, az a faluház akadálymentesítése, közel tíz millió
forint, illetve a régi kultúrház

teljes felújítására, bútorzatára, eszközök beszerzésére,
s´ót még három évre a fenntartásra is kapunk támogatást, közel negyvenkét millió
forintot. Ezekre a pályázatokra most folyik a közbeszerzési eljárás, közbeszerzési szakért´ó bevonásával.
Hát azt gondolom, hogy
ezeket is elég lesz megfinanszírozni, f´óleg úgy, hogy
utófinanszírozott pályázatokról van szó!
Tisztelt tolmácsiak, essék szó az utak állapotáról!
Az önkormányzat tulajdonában lév´ó utak jó állapotban
vannak, de a tolmácsi beköt´ó
út enyhén szólva is nagyon

rossz!
Bizonyára
tudják,
hogy az a Magyar Közút tulajdonában van. Felvettem a kapcsolatot velük, már tavasszal
akkor meg is csinálták volna,
de hideg aszfaltot akartak hozni, ami köztudott, hogy kb, kéthárom hónapig tart ki. A lényeg,
hogy már felmérték az utat, és
ígéret van rá, hogy (sajnos
csak június elején) megcsinálják, de csak kátyúznak!
Tisztelt olvasó, ha bárkinek kérdése, véleménye
van, akkor személyesen, telefonon, vagy e-mail formájában is kereshet. Tel: 06309688-858. E-mail: polgarmester@tolmacs.hu
Hajnis Ferenc

Hírek falunk életéb´ól
Dr. Flórián Endre 100 éve
született
A másik jeles évfordulónk
a szintén száz éve, Tolmácson született Dr. Flórián
Endre fizikus.
Önkormányzatunk a Flórián családdal közösen szervezte meg a megemlékezést,
2010. április 18.-án. Reggel
8-órakkor a szentmise keretén belül megemlékeztünk a
Flórián család elhunyt tagjairól, és Flórián Márton egykori
kántortanítóról. A szentmise
után az önkormányzat tanácskozó termében folyt tovább a megemlékezés. A jelenlév´ó családtagokat, tolmácsiakat, és meghívott vendégeket, Hajnis Ferenc polgármester köszöntötte, majd
Végh József helytörténész ismertette a Flórián család tör-

Évfordulók
Önkormányzatunk
idén
két jeles évfordulót ünnepelhetett!
Julis néni 100 éves
A Balassagyarmati Id´ósek Otthonában köszöntöttük, Féja Julis nénit, aki
2010. március 10-én volt
száz éves! A hozzátartozókon kívül köszöntötték még,

Tolmács Község Önkormányzata, a tolmácsi nyugdíjas klub, a tolmácsi óvodások, tolmácsi karitász egyesület, Tóth Ferenc plébános
atya, Balassagyarmat Város
Önkormányzata,
balassagyarmati óvodások, Balla Mihály országgy´úlési képvisel´ó.
Sajnos azóta Julis néni
nincs közöttünk.
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ténetét, külön kiemelve Dr.
Flórián Endre fizikus munkásságát. Ezen a napon nyílt
kiállítás az önkormányzat tanácskozó termében, a Flórián család életéb´ól. Önkormányzatunk, egy márványtáblával állít emléket, a híres
fizikus tiszteletére.

Itt szeretném nagy tisztelettel megköszönni ifj.Flórián
Endrének, illetve a Flórián
családnak a felajánlott százezer forintot, amit az iskolaóvoda javára ajánlottak föl.
Az összeget a gyerekek, és
a pedagógusok közös kirándulásra használják fel!
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Tánccsoportunk
Nagy örömmel szeretném a
tisztelt olvasót tájékoztatni,
hogy a már m´úköd´ó civilszervezetek, illetve a népdalkör után immár öt hónapja megalakult a tolmácsi
néptáncegyüttes. Lehetne
mondani, hogy jogutódja a
fiatalok által szervez´ódött
Harangvirág néptáncegyüttesnek, ugyan is a fiatalokból, már csak két pár táncol
az együttesben (sajnos)!

Farsang

Tehát újra szervez´ódött,
és profi táncoktató tanítja a
koreográfiákat. ´Ót Kozák
Katalinnak hívják Erdélyi
származású és táncpedagógus. Jelenleg tizenhat tagja
van az együttesnek, de bátorítok mindenkit, hogy lehet a
próbákat látogatni, korosztálytól függetlenül.
A próbák általában, minden vasárnap 18 órától vannak az iskola tornatermében.

Az idén is megrendezésre
került, a hagyományos farsangi bál, amit a tolmácsi focicsapat szervezett, és a bevételt a csapat m´úködésére

Nyugdíjas klub életéb´ól
A 2010-es évre 98 ember választotta közösségünket. Az
évet
színházlátogatással
kezdtük. Januárban a váci
Madách Imre M´úvel´ódési
Központban az Újévi gálakoncerten vettünk részt, ahol
Illényi Katica és Farkas Bálint mellett még más m´úvészek szórakoztatták a közönséget.
Február 6-án a rétsági
M´úvel´ódési
Központban
Bánfalvi Ági Internationál
Stúdió m´úsorát, „Jöv´óre veled ugyanitt” cím´ú el´óadáson
tapsolhattunk.
Február 21-én 44 tagunk
vett részt Vácon a „Bobherceg” cím´ú el´óadáson. Ugyanitt Saliga Miklós váci születés´ú zeneszerz´ó szerz´ói estjén „Tiszta Fehér Oltár” cím´ú
el´óadás keretében töltöttünk
egy gyönyör´ú estét.
Március 15-én meghitt,
hangulatos megemlékezésen népdalkörünk Kossuth
nótákat adott el´ó a gyerme-

Március 15.
Az idén is megemlékeztünk nemzeti ünnepünkr´ól,
március 15-r´ól, és a falu
díszpolgáráról Kovács Géza
atyáról.
Este hat órakor kezd´ódött a megemlékezés, polgármesteri
köszönt´óvel,
majd iskolások, illetve az

fordítják.
A sportcsarnokot az önkormányzat térítésmentesen
bocsátotta a szervez´ók részére.

óvodások m´úsora következett, a 48-as eseményeket
felidézve. A népdalkör két
blokkja között lépett fel a tolmácsi néptáncegyüttes, akik
szatmári verbunk, szatmári
táncokat adtak el´ó, és a népdalkör által énekelt Kossuth
nótákra is táncoltak.

A m´úsor után a hagyományokhoz híven, gyertyás felvonulás indult a parókia falán elhelyezett, Géza atya emléktáblájához. A
Községi Önkormányzat és
a Róm. Kat. Egyházközség
egy-egy koszorút helyezett
el az emléktáblánál.
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kek és a tánccsoport el´óadása mellett. Kutunkat nemzeti
szín szalaggal és kokárdával
díszítettük fel.
Húsvétra Nagy Gabi segítségével színes kartonpapír virágokkal, színes fonallal
körbe horgolt tojásokkal tettük színessé a kutat.
Áprilisban számunkra még
új termálfürd´ót látogattunk a
Velencei tó melletti Agárdon.
45 f´ó vett részt a kiránduláson,
ahol mindenki jól érezte magát, jól esett a gyógyvíz fáradt,
izületes tagjainknak.
Szeretnék
köszönetet
mondani azoknak a klubtagoknak, akik részt vettek a
Környezetvédelmi
napon,
vagy más módon hozzájárultak a falu szépítéséhez.
Ezúton kérem tagjainkat,
hogy aki (´ószirózsa, cimea)
palántát tud adni az jelezze,
hogy minél többet tudjunk
szétültetni, beültetni, nyárra
szép virágos legyen falunk!
Dávid Imréné Ny. K. vezet´ó

Tolmácsi Kisbíró
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A „tiszta Tolmácsért” környezetvédelmi nap
Április 24-én ismét megtartottuk a most már hagyományos tavaszi környezetvédelmi napot, a
polgár´órség és az önkormányzat közös szervezésében.
A 9.00 órai gyülekezés
után - közösen a polgármester úrral - elosztottuk a kapával, ásóval, motoros f´úrészszel felszerelt csoportokat
és megkezd´ódött a munka.
A megjelentek közül a fiatalok elindultak a zsákokkal
a temet´ót´ól a „Gonda” árokig
összegy´újteni a felgyülemlett szemetet, a többiek közül a nyugdíjas klub tagjai a
Béke park virágágyásait tették rendbe, virágot is ültettek, majd a „borház” elé kihordott virágtartó rönköket a
földdel való feltöltés után ültették tele virággal.
A f´úrésszel felszereltek a
Béke park fáiról vagdosták le
az elszáradt gallyakat, majd
elégették azokat. A többiek kiásták a gödröket az ajándékba kapott tiszafáknak, majd
be is ültették a f´óúttal párhuzamosan a járda mellé.
A virággal beültetett rönköket széthordták a község
egész területére. A jól végzett munka után a polgár´órség közösen az önkormányzattal megvendégelte
a résztvev´óket 1-1 üveg sörrel és üdít´óvel.
Újból sikeres faluszépí-

tést hajtott végre a polgár´órség és a megjelent nyugdíjas kub a falu lakosságával
közösen.
´Ószre újból találkozunk!
A megjelent csoportok:
Nyugdíjas klub részér´ól:
Dávid Imréné, Drajkó Katalin, Hajnis Józsefné, Dávid
Jánosné (Ági néni), Nagy
Gabriella, Csilik Erzsébet,
Szetei Józsefné, Rotter Terézia, Dávid Jánosné.
Fiatalok: Hajnis Jolanda,
Hajnis Johanna, Makkai
Ádám, Balázs Luca, Szakács Szabolcs, Vorák Norbert, Féja Fruzsina, Féja Flóra, Kaliczka Patrik.
Sportegyesület: Kuris Tibor, Patzek Gerg´ó, Hajnis
Károly.
Önkormányzat részér´ól:
Hajnis Ferenc, Balázs János, Dudás Gergely, Féjáné
Záhorszki Mária, Csehek József.
Lakosság részér´ól: Hajdú Pál, ifj. Morvai János,
Mérten Zoltán, Hajnis Andrea, Hajnis Orsolya, Csuhara Tamás, ifj. Dudás Gergely,
Dudásné Rudnai Krisztina.
Polgár´órök: Csáthy Rudolf, Hekli György, Koskár
Mihály, Eszenyi András,
Drajkó Ferenc, Makkai Máté,
Varsányi István, Topolcsik
Zoltán, Gulyás György.
Tolmács, 2010. 05. 12.
Csáthy Rudolf
Polgár´ór Egyesület Elnöke

Köszönet
Tisztelettel szeretném megköszönni az Önkormányzat
nevében minden résztvev´ónek, aki részt vett a “faluszépít´ó, illetve, a környezetvé5

d´ó” napon, és munkájával
hozzájárult, hogy tisztább,
és szebb legyen településünk.
Hajnis Ferenc
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól...
A 2010-es év els´ó fontos
eseménye iskolánkban a
félévi értékelések kiadása
volt. Minden tanulónk teljesítette a tanév id´óarányos követelményeit, s
újabb lendülettel kezdhettünk bele a második félév
feladatainak megvalósításába.
Február elején rendeztük
meg az óvodások és iskolások hagyományos farsangi
bálját. Ez alkalommal az intézmény falain belül, családias körben folyt a „mulatozás”.
Az óvodások a csoportszobában, a számukra megszokott biztonságos környezetben, önfeledten, vidáman
ropták a táncot. Az ötletes
jelmezek jutalma finom sütemény és sok-sok gyümölcs
volt.
Az iskolásoktól is sok
szép jelmezt láthattunk, s
mindannyian együtt tapsolhattunk Lili és Dóri ötletes
táncos produkciójának. A
délutánt mókás táncos játékokkal, ügyességi feladatokkal múlattuk. A szünetben
mindenki kedvére falatozhatott a szül´ók által sütött sok

finomságból és a gyümölcsökb´ól.
A harmadik, negyedik
osztályosok minden évben
készülnek a mesemondó
versenyre. Az óvodások is
szájtátva hallgatták színes
el´óadásukat,
szebbnél
szebb meséiket. A legügyesebbek Dóri, Kriszti és Balázs Diósjen´óre is beneveztek a területi versenyre. Bátor helytállásukért dicséret illeti ´óket.
Nem mindennapos esemény részesei lehettek óvodásaink, mikor március 10én ellátogattak a balassagyarmati Id´ósek Otthonába.
A 100 éves Féja Juliska nénit köszöntötték szép verseikkel, dalaikkal.
Az 1848. március 15-i
eseményekhez méltó, igen
tartalmas ünnepség részesei lehettünk a Faluházban
megrendezett megemlékezésnek. Az ünnep fényét
emelte óvodásaink és iskolásaink színvonalas dalos,
verses, táncos m´úsora,
melyre nagy örömünkre igen
sokan eljöttek.
Március 30-án igazi élményben volt részünk a rét-

sági M´úvel´ódési Házban,
ahol egy színházi el´óadás
keretében Robinson Crusoe
történetét élvezhettük. Gyermekeink önfeledt kacajától
volt hangos a színházterem.
Mindenki jól szórakozott.
Az el´óadás végén megtekintettük Nagy Márta képz´óm´úvész kiállítását is.
A kisgyermekek életének
fontos eseménye mikor szüleik iskolába íratják. Az idén
március 30-31-én volt a beiratkozás, s remény szerint 8
kisiskolás kezdheti meg tanulmányait iskolánkban. Hagyományainkhoz híven a
nagycsoportos óvodások ellátogattak az iskolába, ízelít´ót kaphattak az ott folyó
munkából.
Nagy megtiszteltetés érte Óvodánkat, mert a szentei
Bóbita óvoda testvéróvodának választott bennünket. Az
óvónénik látogatást tettek
egymás óvodáiban, megbeszélték közös tennivalóikat.
Legközelebbi közös programjuk egy kirándulás lesz a
gyerekekkel együtt.
Az idén is saját forrásból
virágokkal szépítettük intézményünk ablakait. Fontos-
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nak tartjuk, hogy az épület
és környezete olyan legyen,
ahová szívesen jönnek gyerekeink, ahol megtapasztalhatják, hogy a szép és gondozott környezet is igényességre, környezetük megóvására neveli ´óket.
Az egészséges életmódra nevelés keretén belül a
félév során gyermekeink folyamatosan résztvesznek az
acsai Tanuszodában szervezett úszótanfolyamon. Jó érzés látni, hogy óráról-órára
ügyesednek, a félénkebbek
is megbátorodnak, s nyár folyamán már biztonságosan
lubickolhatnak bárhol, nem
félve attól,hogy baj éri ´óket.
Anyák napi köszönt´ónket
az intézmény tornatermében
tartottuk meg. A terem díszítése ünnepivé varázsolta a
helyszínt. Bens´óséges, szívhez szóló versekkel, dalokkal,
énekes játékokkal köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, dédikéket. A megható
köszöntés könnyeket csalogatott mindannyiunk szemébe. Az ünnepség végén minden gyerek átadta a gondosan készítgetett, titkon ´órzött
kis meglepetését, és a szül´ói
munkaközösség virágait.
Programjaink megszervezéséért és lebonyolításáért köszönet minden pedagógusnak, akik szabad idejüket sem sajnálva, gondosan készítették fel a gyerekeket a sikeres szereplés reményében.
Üdvözlettel
Az Óvoda és Iskola
Nevel´ótestülete

Tolmácsi Kisbíró
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Vendégszereplés

Irodalmi sorok
2009. nyár az ´ósz küszöbén
Október van. Tegnap
még a Nap is el´óbujt egy siet´ós felh´ó alul, mintha elköszönne a nyárvégét´ól.
Holnap már az ´ósz lépcs´ójén bujdosnak a rövid, remeg´ó árnyékok. H´úvös hajnalok, fázós délutánok indulnak közelünkbe. Bokrok és a
fák vetk´ózni készülnek. Katonásan megjelenik az ´ósz
hivatatlanul, mint mindig.
Szeptember - Október és
Társai.
´Ósz elején remegnek a
bokrok a vékony csillogó
´ószi, fázós harmattól. Vékony háló borítja a vetk´ózetlen ágakat. Itt-ott még a s´úr´ú
ágak közül föl-föl csillan az
ökörnyál is.
Évr´ól évre ugyan az, s
ugyan úgy megállíthatatlan a
Természet rejtelme. Viharos
hónapok leselkednek a földigér´ó Ég alól.
Néhány napja búcsúztatták a falu lakói az év legszebb évszakát énekszóval,
zenével, egyszóval szüreti
bállal. El´ókerültek a régi féltve ´órzött népviseleti ruhák, a
magyar nép jókedvvel végigvonult a falu utcáin hangos
énekléssel mulasztották a
szép nyári id´ót. Másnap reggelig ünnepeltek szokásukat
megtartva, felejthetetlen emlékek. Szüreti bálban.

Az irodalmi rovat
anyagát
Topolcsik Imréné
verseib´ól és írásaiból
állítottuk össze

2010. május 15-én rendezték meg a Nagyoroszi M´úvel´ódési Központban a templom helyreállításáért rende-

Az id´ó könyörtelen
Régen oly kevés volt
nem jutott mindenre.
Ma véget nem ér´ó
elég volna fele.
Újra este
és másik nap köszönt.
Velünk ébred az élet
s újra üdvözöl.
Lehet, hogy szomorkás,
lehet, hogy bolondos
Búval vagy jókedvvel
a holnap így jön el.
Mint a szép nyár lassan
elballag az ´ószben.
Falombok nyögnek,
állnak levetk´ózve.
Az id´ó könyörtelen
véget ne ér´ó hatalom.
Gondolatok kerget´óznek
újabb holnapokon.

A régi ég! Már messze jár
Sárgás papírlapon
szunnyadó emlékek
szálkás bet´úk között
ismeretlen szelek.
Zúgó erd´ók mellett
habos vízesések
iszapos patakok
titkokat rejtenek.
A múlt árnyékában
íratlan keresztek
szótalanul néznek
de nem felejtenek.
Az Ég - oly messze jár
felh´ók elkísérték
szelek messze fújták
messze jár! Elfújták.

Értesítés KSH felmérésr´ól
Értesítjük a község lakosságát, hogy a KSH “Általános
mez´ógazdasági összeírás
2010.” néven összeírást hajt
végre 2010. június 1. és 21.
közötti id´ószakban.

Az adatszolgáltatás kötelez´ó, az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók
fel. Kérjük a lakosságot, segítsék az összeírók munkáját.
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zett jótékonysági estet. A helyi csoportok mellett, itt vendégszerepelt a Tolmácsi népdalkör és a tánccsoport is.
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Orvosok tájékoztatása a járóbeteg-szakellátó központtal kapcsolatban
Az orvosok elfoglalt emberek. Manapság különösen,
amikor hiány van e szakma
gyakorlóiból. gy azután külön esemény, ha a kistérség
gyógyító
doktorai
nagy
számmal részt tudnak venni
egy ilyen tájékoztató eseményen. Szendehelyen 2010.
április 15-én egy gyógyszerismertetéssel egybekötött
szakmai est adott lehet´óséget arra, hogy a helyi doktorok részletesebb információkat kaphassanak az épül´ó
járóbeteg-szakellátó
központtal kapcsolatban.
Mir´ól is beszélhetne 15
orvos egy társaságban, mint
a gyógyításról és a feltételrendszer javulásának lehet´óségeir´ól. A teremben egy
végtelenített képsorozat villantotta fel a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központ látványtervét, a tevékenységek
felsorolását és a legfontosabb adatokat a létesítménnyel kapcsolatban. De a
ugyanezekr´ól szóltak az alkalomhoz ill´ó praktikus díszítést szolgáló táblák és rollup-ok is.
Az est protokoll részét
képez´ó “szakmai rész”, a
rendezvényt
szponzoráló
gyógyszerforgalmazó cég
ismertet´óje után Dr. Szájbely
Ern´ó, a rétsági egészségügyi intézmény vezet´ó
f´óorvosa tartott tájékoztatót
a járóbetegellátóval kapcsolatban. Nem annyira az építési és a pénzügyi kérdésekr´ól, hanem ami a jelenlév´ó-

ket érdekli. Milyen ellátások
lesznek az új épületben,
azok hogyan m´úködnek, mi
várható a szakellátás javulásában. Számszer´ú adatokkal mutatta be az egyes szakágak tervezett óraszámát.
Dr. Katona Ern´ó els´ósorban a kistérség összefogására helyezte a hangsúlyt.
Arra, hogy az új intézmény
m´úködésében mindenképpen számítanak a környéken
praktizáló kollégák együttm´úködésére, és a betegek
érdekében a kölcsönös tájékoztatásra.
A járóbeteg-szakellátó
központ kommunikációs feladatait ellátó cég képviseletében jelenlév´ó arról tájékoztatott, hogy rendszeresen jelennek meg anyagok a helyi
honlapokon, települési sajtóban, és van honlapja is a
szakellátónak. E mellett éppen a napokban információs
pontokat alakítanak ki kistérségszerte, f´óként az orvosi
rendel´ókben rendszeresen
elhelyezett
ismertet´ókkel.

Ebben a tájékoztatási tevékenységben kérte az orvosok együttm´úködését.
Az összejövetelen részt
vett a balassagyarmati kórház két vezet´ó szakembere.
Dr. Szabó Géza kórházigazgató, és a sebészetet
vezet´ó f´óorvosa Dr. Sztrenka János. ´Ók els´ósorban a
felvet´ódött kérdések kapcsán beszéltek a kórház
gondjairól és lehet´óségeir´ól,
az új intézmény ´ószi (téleleji)
indulásában rejl´ó együttm´úködési lehet´óségekr´ól. És
persze mindenr´ól, ami kérdésként, véleményként felmerült.
Ezt követ´óen kötetlen
módon folytatódott a konzultáció. Dr. Szájbelyi Ern´ó bemutatta az épület alaprajzát,
és ezeket - legjobban az
ügyeleti helyiségeket az
ügyeletet is ellátó orvosok átnézték, elemezték, részletesebben megismerték. Az
orvosokat érthet´ó módon teljesen más információk érdeklik, mint az átlagembert a

Figyelem!
Értesítjük a község lakosságát, hogy a Rétsági Körzeti
Földhivatal 2010. június 16án külterületi term´óföld ellen´órzést tart. Kérjük a tulajdonosokat, hogy a törvényben el´óírt módon tartsák
rendbe, hasznosítsák területeiket, ellenkez´ó esetben bírságolhatók.
Önkormányzat
Tolmács

Tolmács Községi Önkormányzat lapja.
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.
Kiadja Tolmács Község Önkormányzata,
2657 Tolmács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157.
E-mail: hivatal@tolmacs.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
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pénzügyest az épít´ómérnököt, vagy bárki mást.
Éppen ezért üdvözlend´ó
a kezdeményezés, hiszen
így alkalom volt részletekbe
men´óen megismerni, megvitatni az új, kistérségi feladatokat ellátó egészségügyi intézményt. Ez jelenthet garanciát arra, hogy a környék
településein dolgozó szakemberek pontos képpel rendelkezve
tájékoztathatják
betegeiket, és a m´úködés
megkezdése után pontosan
tudják, milyen betegségekkel érdemes ide utalni, vagy
tanácsolni a pácienseket, és
mely ellátások miatt kell továbbra is messzire utazni.
Az biztos, hogy lényegesen
csökken az eddig csak a
messzeségben igénybe vehet´ó ellátások köre, és a 21.
század technikájával felszerelt létesítmény valóban a
könnyebb elérés mellett biztosíthat szakszer´ú és korszer´ú gyógyítást.
B´óvebb tájékoztatót lehet
találni a www.rjk.hu oldalon.

