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´́Oszi köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!
”Itt van az ´́osz, itt van újra ...”
Idézhetnénk Pet´́ofi aranybe-
cs´́u sorait. Bizony az idei
nyárban nemigen lehtett tud-
ni, hogy mikor is lett vége a
tavasznak, és mikor kezd´́o-
dött az ´́osz. Olyan rapszodi-
kusan követték egymást a
napsütötte és a borongós,
es´́os szakaszok, hogy már
lassan megd´́olnek a régi népi
megfigyeléseken alapuló
id´́obeosztások.

Bár a gazdaember, aki
nyitott szemmel jár, és a jó
gazda gondosságával mérle-
gel, átlát a becsapós jelensé-
geken. Pontosan tudja, hogy
azt lehet betakarítani, amit
elvetett, és csak azt tudja el-
vetni, amire földje, pénze,
vet´́omagja van. Mert üres ál-
mokból nem lesz semmi,
csak a szívós munka hoz
eredményt. Aki így tett  aztán
´́osszel örül munkája gyü-
mölcsének. Ebben az évben
is együtt ünnepeljük a nyár
végét a szokásos szüreti fel-
vonulásban.

Hanem az id´́o haladása fel-
gyorsulni látszik napjainkban.
Bizony nem csak egy évre kell
visszatekintenünk, hiszen vé-
get ért egy önkormányzati cik-
lus. A település vezetése, a
képvisel´́o-testület ezeken a ha-
sábokon is igyekezett folyama-
tosan tájékoztatni az ittlakókat,
mi minden történt községünk-
ben. Kisebb napi örömökt´́ol, a
reális nagy tervekig, és a meg-
valósult elképzelésekig. Az
igaz, hogy minden négy évben
nem lehetett új faluházat építe-
ni, de nem is kellett. Az volt a
dolgunk, hogy ”belakjuk” a meg-
lév´́o keretet. Összetartó embe-
ri közösséget teremteni Tolmá-
cson. Kulturális alkalmakat,
szokásokat, hagyományokat.

Így a 4 esztend´́o elszalad-
tával ki-ki ezeket is mérlegre
teszi majd, amikor a jelöltek
közül valaki mellé teszi az X-
et. Arra kérem a település la-
kóit, hogy október 3-án jöjje-
nek el szavazni, és értékeljék
felel´́osen az elmúlt éveket.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati infromációk
A Magyar Köztársaság el-
nöke 2010 október 3-ra ki-
t´́uzte az önkormányzati
képvisel´́ok és polgármes-
terek választását.

Szavazni a Faluházban le-
het 6.00 órától 19.00 óráig. A
választópolgárnak érvényes
személyi okmánnyal kell iga-
zolnia magát. Tolmácson há-
rom szavazólapot kap a sza-
vazó. Egyet a polgármester
megválasztásához. Ezen ér-

vényesen szavazni 1 név
megjelölésével lehet. Egy
szavazólapon szerepelnek
az önkormányzati képvisel´́o-
jelöltek. Érvényesen szavaz-
ni 4 név megjelölésével le-
het. (Kevesebb névre leadott
szavazat érvényes, többre
adott esetében a szavazólap
érvénytelen. A harmadik lis-
tán a megyei közgy´́ulés tag-
jaira lehet szavazni, érvény-
sen 1 lista megjelölésével.

A szavazással kapcsolat-
ban további részletes infor-
mációk megtalálhatók tele-
pülésünk honlapján a
www.tolmacs.hu címen.

Polgármester jelöltek
Jelölt neve Jelöl´́o szervezet
Hajnis Ferenc - Fidesz - Ma-

gyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata
Néppárt

Loksa Levente - Független 

Képvisel´́o-jelöltek 
Balázs János Ferenc - Füg-

getlen 
Csehek József Független 
Dudás Gergely Fidesz - Ma-

gyar Polgári Szövetség/ Ke-
reszténydemokrata Néppárt

Dudásné Rudnai Krisztina -
Független 

Dudoli Ferencné - Független
Hámori Imréné - Független 
Kuris Tibor - Független 
Patzek Józsefné - Független

Meghívó

A helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 13.§
alapján Tolmács Község
Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete közmeghallga-
tást és falugy´́ulést tart a
lakosság részére 2010.
szeptember 24-én (pén-
teken) 18.00 órai kezdet-
tel A Faluházban.

A közmeghallgatás so-
rán a választópolgárok és
a helyi szervezetek közér-
dek´́u kérdéseket és javas-
latokat tehetnek.

A falugy´́ulés tárgya:
1.) Beszámoló az elmúlt

négy év m´́uködésér´́ol
Tolmács Község
Önkormányzata

Elkészült a Faluház akadálymentesítése
Többen figyelemmel kisér-
ték a Faluház körül folyó
szorgos munkát. A felújí-
tás célja az épület akadály-
mentesítése volt. 

Ennek kapcsán végeztek
el a kivitelez´́ok több felada-
tot. Elkészült egy parkoló-
hely, a lépcs´́ot megkerül´́o
enyhe emelkedés´́u és csú-
szásmentes járda. Az épü-
letben az ügyfelek által
használt helyiségek ajtói új
szabványnak megfelel´́oen

lettek kicserélve, a folyósón
járólapok is csúszásmentes-
re kerültek átépítésre, és a
vizesblokk is megújult. Kere-
kesszékkel is használható il-
lemhely is kialakításra került.
Ezek mellett a szükséges tá-
jékoztató feliratok is elké-
szültek. Folyamatban van a
tolmacs.hu akadálymentes
változatának kialakítása is.

A munkálatok teljes költ-
sége mintegy 12 millió Ft. Az
Európai Unio és a Magyar

Állam által nyújtott támoga-
tás összege 9.856.445 Ft.  A
támogatást településünkön
a ÉMOP 2009-4.2.2 prog-
ram keretében nyerte, „Tol-
mács Községház épületé-
nek teljes akadálymentesíté-
se” címen benyújtott pályá-
zattal. A lebonyolításban
közrem´́uköd´́o szervezet Váti
Nonprofit Kft.

Alábbi képek a munkafo-
lyamatot és az átadást doku-
mentálják.

2010. szeptember Tolmácsi Kisbíró
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Bemutatkoznak a jelöltek
Hajnis Ferenc
Polgármester jelölt
FIDESZ-KDNP jelöltje

Eltelt négy év, a falu megint
választások el´́ott áll. Az új
törvény szerint településün-
kön négy képvisel´́ot kell
megválasztani, október har-
madikán. A hirdet´́otáblákon
olvashatják, hogy kik kerül-
tek a válaszható személyek
közé. Két polgármesterjelölt,
illetve nyolc képvisel´́ojelölt
közül kell választani.

Engedjék meg, hogy mint
polgármester jelölt bemutat-
kozzam azoknak, akik az el-
múlt id´́oszakban költöztek a
faluba.

Hajnis Ferencnek hívnak,
ötven éves vagyok, jelenleg
az önök és a település pol-
gármestere. Feleségem Haj-
nis Andrea a váci kórházban
dolgozik, szakápolóként.
Három leánygyermekem
van. Mindig is Tolmácson él-
tem, illetve élek most is ren-
dezett családi háttérrel. Az
egyházközség világi elnöke
vagyok, immár több mint tíz
éve. A 2006-os önkormány-
zati választáson kaptam bi-
zalmat a település nagyará-
nyú többségét´́ol, e tisztség
betöltésére, amit tiszteletdí-
jasként, nem f´́oállású fizeté-
sért látok el! Itt lakóként, illet-
ve a négy év tapasztalatából
tudom, hogy mik a település
és az emberek legéget´́obb
gondjai. Már a négy évvel
ezel´́otti kampányban sem
mertem nagy ígéreteket ten-
ni önöknek, csupán úgy mer-

tem fogalmazni, hogy meg-
valósíthatónak gondolt el-
képzeléseimet szeretném is-
mertetni. 15 pontban foglal-
tam össze ezeket (lásd. Tol-
mácsi Kisbíró 2006.szep-
tember, a tolmácsi honlapon
is rá lehet keresni). Ezen ter-
vek közül kett´́o nem valósul-
hatott meg, a szennyvízcsa-
torna hálózat kiépítése és a
fekete pataki víztározó. A
vízjogi engedélyes terveket
elkészíttettük a szennyvíz-
csatornázás és a vízelveze-
t´́o árokrendszer kivitelezé-
séhez. Az els´́o sikertelen pá-
lyázatunk után másik pályá-
zatot még nem írtak ki. A
négy év alatt több új elkép-
zelésemet is meg tudtuk va-
lósítani, amiket a képvisel´́o-
testület is támogatott:
– Körjegyz´́oség létrehozá-

sa, a hivatal személyi lét-
számának csökkentése

– Iskolánk és Óvodánk
helyben megtartása intéz-
ménytársulási formában
(Rétság, ill. Bánk telepü-
lésekkel)

– A tolmácsi honlap létreho-
zása és folyamatos, nap-
rakész m´́uködtetése

– Új járdaszakasz kiépítése
a  Zarándoki  utcában és
a Tolmácsi úton a sorom-
póig

– Új, az uniós el´́oírásoknak
megfelel´́o játszótér kiala-
kítása

– Az unió által kötelez´́onek
el´́oírt akadálymentesíté-
sek pályázatokkal történ´́o
megvalósítása (orvosi
rendel´́o, faluház)

– A falubusz pályázaton va-
ló elnyerése

– Iskola és óvoda nyílászá-
róinak cseréje (pályázati
forrásból és önkormány-
zati pénzb´́ol)

– A mozgókönyvtári szol-
gáltatás keretében új szá-
mítástechnikai eszközök
beszerzése (pályázati for-
rásból)

– Élelmiszercsomagok
rendszeres kiosztása pá-
lyázati forrásból

– A tolmácsi úti járda és
árokszakaszok önkor-
mányzati tulajdonba való
megszerzése (eddig a
magyar állam tulajdona
volt)

– A sportcsarnok szertár ré-
szén fedett tet´́oterasz ki-
alakítása

– Hagyomány´́orz´́o falunap
évenkénti megrendezése

– A településünk szebbé té-
tele, virágosítása, közku-
tak felújítása, templo-
munk, illetve az els´́o világ-
háborús emlékm´́u megvi-
lágítása

– Közmunka pályázat so-
rán, több embernek mun-
kát biztosítottunk (pályá-
zati forrásból)

– Település´́ori szolgálat lét-
rehozása (pályázati for-
rásból)

– Nagyteljesítmény´́u f´́uka-
sza beszerzése

– Közvilágítás b´́ovítése (tol-
mácsi út, tavasz utca, bé-
ke utca)

Most, hogy már négy év ta-
pasztalattal rendelkezem, a
következ´́oket tudom önök-
nek ígérni:
– Ami azt gondolom, hogy

mindent felülír az a telepü-
lés vízrendezése (szeny-
nyvízcsatornázása, csapa-
dékvíz elvezetés kiépíté-
se). Mindkett´́ore megvan-
nak a vízjogi engedélyes
tervek.

– Továbbra is tiszteletdíjas-
ként kívánom ellátni, a
polgármesteri tisztséget.

– Továbbra is egyenrangú
félként kezelni minden la-
kost.

– Els´́odleges szempont, hogy
továbbra is takarékos, jog-
szer´́u és tisztességes
gazdálkodást folytatni,
mint ez az elmúlt négy év-
ben már sikerült.

– Intézményeink (óvoda,
önkormányzat, iskola, te-
met´́o) fenntartása, dologi
kiadásainak fedezete így
a közvilágítás, közterüle-
tek karbantartása, szociá-
lis ellátások biztosítása.

Ezek a kötelez´́o felada-
tok, amit az önkormány-
zatoknak el kell látni.

– Természetesen a már el-
nyert pályázatok (faluköz-
pont fejlesztése, régi kul-
túrház felújítása) el´́ofinan-
szírozását az önkormány-
zat költségvetéséb´́ol kell
megoldani. Mert bizony a
tervezés, kivitelezés min-
den költségét el´́ore ki kell
fizetni, csak a szigorú el-
len´́orzés és elszámolás
után fizeti ki az állam a
pályázat útján elnyert
összeget.

– A jól m´́uköd´́o civil szerve-
zetek támogatása

– Újabb, segít´́o szándékú
közösségi szervez´́odések
hatékony támogatása

– A pályázatok ésszer´́u ma-
ximális kihasználása

– Közösségi programok
megrendezése (szüreti
felvonulás, id´́osek napja,
jótékonysági bálok, gye-
reknap, ünnepi megemlé-
kezések)

– A hagyomány´́orz´́o falu-
nap megrendezése

– Temet´́o bekerítése, eszté-
tikus hulladéktárolás és
környezetbarát hulladék-
kezelés.

Mindig lehet nagy álmokat,
elképzeléseket meghirdetni,
ilyenekkel kampányolni, de
a józanul és felel´́os-
ségteljesen gondolkodó em-
ber ilyet nem tesz, ez megté-
veszt´́o.

Tisztelt Választópolgár!
Én ezután is megpróbálok
jogszer´́uen, tisztességesen,
és biztosan haladni a már ki-
taposott úton.

Ehhez kérném megtisz-
tel´́o szavazatukat, október
harmadikán.

Szeretném megköszönni
azon választópolgároknak,
akik az ajánlószelvényükkel
megtiszteltek, és támogatták
jelöltségemet!

Kérném, hogy éljenek
szavazati jogukkal!

Tisztelettel: 
Hajnis Ferenc

Tolmácsi Kisbíró 2010. szeptember
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Loksa Levente
Független 
polgármester jelölt

Kedves Tolmácsiak! Álla-
migazgatási F´́oiskolát és
Hittudományi F´́oiskolát
végeztem. Jelenleg az or-
szág legnagyobb vagyonvé-
delmi cégének az egyik üzle-
tágát vezetem, de mellette sa-
ját cégem is szépen fejl´́odik,
amely bels´́o ellen´́orzésekkel
és pályázatokkal foglalkozik. 

Munkám mellett zeneszer-
zéssel is foglakozom, az elmúlt
években neves magyar éne-
keseknek írtam dalokat, de se-
gítem ifjú zenészek és éneke-
sek munkáját, indulását is.

Két kislányom van, 35 éves
vagyok, párom szintén szak-
mabeli, hivatásos nyomozón´́o.

Megválasztásom esetén
a következ´́o terveket szeret-
ném megvalósítani, a teljes-
ség igénye nélkül:
– havi 100.000.- forintot

adományként saját kere-
setemb´́ol minden hónap-
ban egy alapítvány kere-
tében a helyi lakosok m´́u-
vel´́odésére, oktatására,
vagy utaztatására fordítok

– bicikliút építésének en-
gedélyeztetése és kivite-
lezésének megkezdése
Diósjen´́o-Tolmács-Rétság-
Bánk útvonalon

– f´́oút rendbetétele jogi
úton akár, amelybe nem
fog beleférni továbbiak-
ban a megalkuvás

– egy 30 fér´́ohelyes, 3D-s,
magas színvonalú mozi-

klub létrehozása
– a szokásos rendezvények

mellett egy országos hí-
r´́u nyári fesztivál meg-
szervezése

– EU-s pályázatokon való
intenzív részvétel, okta-
tásra, fejlesztésre, vállal-
kozásra

– magas szint´́u zene - és
énekoktatás megszer-
vezése Tolmácson

– munkanélküliek elhelye-
zésében aktív segítség

– középkorúak nyelv- és
számítógép oktatásá-
nak megszervezése és
lebonyolítása

– Jelenlegi és új sportágak
támogatása érdekl´́odés
esetén (pl.: tenisz, síe-
lés... stb., de emellett röp-
labda és kézilabda csa-
pat létrehozása is a meg-
lév´́o futballcsapat mellett)

– ifjúsági és nyugdíjas klub
magas szint´́u m´́uködteté-
se, id´́onként szakemberek,
neves énekesek, sportolók
meghívása el´́oadásra és
beszélgetésre egyaránt

– jelent´́os faluszépítés, ut-
cafelel´́osök bevonásával

– közbiztonság biztosítása
technikai eszközökkel is

– köztünk él´́o plébános ki-
helyezésének céljából a
Püspökséggel való szoro-
sabb együttm´́uködés 

– szenyvízcsatorna rende-
zése

– Óvoda és iskola technikai
fejlesztése

– Távlati tervként egy egy-
medencés uszoda létre-
hozása, amely tisztán üz-
leti alapon látná el Tolmács
és a környez´́o települések
úszásoktatását, sportolá-
sát és más rehabilitációs
feladatait. Az igény rá óriá-
si, a falu kiváló befektetése
lehet. Jelent´́os támogatás
is szerezhet´́o rá.

Kérek minden tolmácsi sza-
vazópolgárt, aki szakmai
alapon választ, hogy október
3-án szavazatával tiszteljen
meg, s állítsuk végre jelent´́os
fejl ´́odési pályára Tolmácsot.

Köszönettel: 
Loksa Levente

Dudásné Rudnai Krisztina
vagyok. 1981-ben Balassa-
gyarmaton születtem és az-
óta Tolmácson élek. Mivel a
férjem és szüleim is tolmácsi
lakosok, egyértelm´́u volt
számunkra, hogy itt telep-
szünk le és alapítunk csalá-
dot. Kisfiunk Levente nyáron
volt egy éves.

F´́oiskolai tanulmányai-
mat Budapesten az Általá-
nos Vállalkozási F´́oiskolán
végeztem, ahol közgazdász
végzettséget szereztem.
Német nyelvb´́ol középfokú
szakmai nyelvvizsgám van.
Immár hat éve a váci CIB
Bank Zrt-nél dolgozom, mint
banki ügyintéz´́o.

Iskolás korom óta igyek-
szem aktívan részt venni a
falu életében (pl. Település-
fejlesztési Bizottságban való
részvétel, szüreti felvonulá-
sok, falutakarítások, külön-
böz´́o fórumok stb.). Mindig
Önök között éltem ezért is-
merem a faluban él´́ok problé-
máit, az id´́osebbekét ugyan-
úgy, mint a fiatalokét.

Nagyon fontosnak tartom,
hogy az itt felnöv´́o fiatalok
helyben maradjanak, illetve ta-
nulmányaik végeztével vissza-
térjenek. Ehhez új munkahe-
lyekre, és a nagyszer´́u adott-
ságaink kihasználására van
szükség. Kérem, tiszteljenek
meg bizalmukkal és támogas-
sanak, hogy a következ´́o négy
évben Önöket képviselhessem
az önkormányzati munkában.

Tisztelettel: 
Dudásné Rudnai Krisztina

Hámori Imréné (Magdi óvó
néni)

Tisztelt és Kedves Tolmá-
csi Választópolgárok!

1976 óta élek Tolmácson.
2010-ig óvoda-iskola vezet´́o
illetve óvoda vezet´́o voltam.
Jelenleg óvón´́oként dolgo-
zom a tolmácsi óvodában.
Több évtizede nevelgetem a
falu óvodásait, kisiskolásait.
Az én rangsorolásomban
mindig els´́o helyen állt és áll
a gyermek, így a gyermek-
ekkel kapcsolatos feladato-
kat tekintem legfontosabb

szempontnak. Gondolok itt
az óvoda, iskola, konyha za-
vartalan m´́uködésére. Büsz-
kén mondhatom nem eljáró,
hanem még más települé-
sekr´́ol Tolmácsra járó gyer-
mekeink is vannak.

Továbbra is támogatom,
segítem a kulturális, sport
programok valamint hang-
versenyek szervezését. Fia-
talok szélesebb bevonását
(mint ez régebben is volt) a
községi rendezvényeinkbe
(irodalmi színpad, vers, me-
semondó versenyek).

Továbbra is támogatom
konyhánk megtartását, kö-
zösen megkeresni a na-
gyobb kihasználtságú lehe-
t´́oségét.

A falu szépítésében, kul-
turális, sport életében részt
veszek, veszünk a gyermek-
ekkel, fiatalokkal egyaránt.

Közvetlen örömöt, meleg-
séget adó kapcsolatot ápolni
az id´́osebb korosztállyal, to-
vábbá támogatni mindazokat
a feladatokat, amelyek Tol-
mács fejl´́odését segítik el´́o.

Ehhez kérem a válasz-
tók, Tolmácsiak további tá-
mogatását. Köszönöm fi-
gyelmüket és bizalmukat!

Tisztelt Választópolgárok!
Nevem Patzek Józsefné

Hajnis Ilona 2657 Tolmács,
Szépvölgyi u. 1. szám alatti
lakos, képvisel´́onek indulok
a 2010 évi helyi önkormány-
zati képvisel´́ok és polgármes-
terek általános választásán.

A képvisel´́oi tisztséget
azért vállalnám, mert a falum
sorsa nem hagy érintetlenül,
munkám is ide köt. A tolmácsi
óvoda konyháján szakácsn´́o-
ként dolgozom, de dajka vég-
zettséggel is rendelkezem. A
tolmácsi népdalkörben éne-
kelek, szívesen részt vállalok
a faluban történ´́o társadalmi
munkákban is.

Megválasztásom esetén
a tudásom legjavával képvi-
selném f´́oként korosztályo-
mat és a falu összes lakójá-
nak problémáját.

Tisztelettel:
Patzek Józsefné
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Falunap és búcsú már 3. alkalommal
Egyre másra kapunk meg-
hívást a környez´́o települé-
sek fesztiváljára. Augusz-
tus 8-án vasárnap éppen
Tolmácson volt kétnapos
sereglet, amely színvona-
lában, programválasztéká-
ban nem marad le a hason-
lós események között.

Volt itt minden, mint a bú-
csúban.... mondja a nép-
nyelv. Na igen mert augusz-
tus 2. vasárnapján éppen
búcsú és az ezzel együttjáró
vendégség van a faluban.
Szent L´́orinc napján van a
község templomának bú-
csúja. Jó ötlet volt 3 évvel
ezel´́ott, hogy az ilyenkor ha-
zalátogató elszármazott csa-
ládtagok ismer´́osök is részt
vehessenek egy program-
ban. Így került erre az alka-
lomra Tolmács nyári nagy-
rendezvénye.

Szombaton kezd´́odtek
(volna) az események, a fia-
talok napjával. Kezd´́odtek
volna, ha az id´́ojárás nem
szól közbe, mert bizony sok
bosszúságot okozott a fel-
h´́ok kiszámíthatatlan mozgá-
sa és az „égi áldás”. A szoká-
sos strandröplada bajnok-
ság ugyan megtörtént, de in-
kább lehetett volna „dago-
nya mezítláb röpköd´́o labdá-
val” cím´́u versenysorozatnak
nevezni. Mindenesetre a fia-
talok jól szórakoztak. A dél-
utánra tervezett könny´́uze-
nei programokat is az id´́ojá-
rás határozta meg, de né-
z´́oknek és zenészeknek
egyaránt emlékezetes estét

nyújtott.
Másnap azonban kelle-

mes nyárvégies hangulatú
id´́o volt, bár néha ijesztgetett
egy-egy felh´́o. Végül is sem
túl meleg, sem túl hideg nem
volt, de ami lényeg, nem
esett az es´́o. 

Délel´́ott a templomban
volt az ünnepi búcsúi szent-
mise. 

Közben elkezd´́odött a ké-
szül´́odés a Béke parkban és
környékén. Gyerekeknek ug-
rálóvár és forgóhinta épült, a
Sport utcában bazár kínálta
áruit. A parkban kézm´́uve-
sek állították fel pavilonjai-
kat, és kínáltak ajándéknak
valódi népm´́uvészeti termé-
keket. Itt is találkozhattunk a
BVKF információs sátrával,
benne a rétsági könyvkiad-
ványok kínálatával és az Er-
dei tanóra program kedvcsi-
nálójával. A tér túloldalán
már rotyogott a bográcsban
a babgulyás. Ilyenkor az út le
van zárva, és asztalokkal töl-
tik meg az aszfaltot. Jól jön
ez, hiszen kiegészíti a szín-
pad el´́otti néz´́oteret, és a va-
csora elfogyasztásához, ki-
kapcsoló id´́otöltéshez, be-
szélgetésekhez is otthono-
sabb feltételeket nyújt. Jöt-
tek is a látogatók. Annyi au-
tót én még nem láttam Tol-
mácson. A faluközponthoz
vezet´́o minden úton kétoldalt
sz´́ur´́u sorban álltak a járm´́u-
vek - ha már vonattal nem
jöhettek az emberek. 

14 órakor a Béke park
sarkában egy lepellel takart

emlékm´́u el´́ott gyülekezett a
közönség. Aztán a lepel le-
hullott, és el´́ot´́unt a falu Tria-
nonra  és  a  magyar  sorst-
ragédiára emlékez´́o népm´́u-
vészeti  faragott  táblája.
Hajnis Ferenc polgármester
köszönt´́ojét Végh József
helytörténész szavai egészí-
tették ki,  aki felidézte a fon-
tosabb történelmi vonatko-
zásokat. Tóth Ferenc plébá-
nos áldotta meg az emlék-
m´́uvet, és Kozák Katalintól
hallott moldvai népdalok is
arra emlékeztettek, hogy Er-
dély és mai hazánk valami-
kor nem csak egy nemzet,
hanem egy ország részei is
voltak. 

A fák árnyéka által öve-
zett szinpadon szünni nem
akaró m´́usorfolyam kezd´́o-
dött. A helyi kórus, tánccso-
port, és az iskolások vásári
forgataga mellett sorra lép-
tek a deszkákra a szomszé-
dos települések m´́uvészeti
együttesei. Rétságról a Ke-
repl´́o Néptáncegyüttes, és a
Táncos lábú szül´́ok m´́usora
aratott nagy teszést, mint itt-
hon is. De láthatók voltak a
diósjen´́oi, bánki, nógrádi, a
nagyoroszi produkciók, ezen
túl még mesék, és más
egyéni el´́oadások is. Balog
Edina és barátai szolgáltat-
ták a zenét a táncok egy ré-
széhez, kés´́obb a táncház-
hoz, és ugyancsak Kozák
Katalin énekes el´́oadásá-
hoz. De láthattunk színpadi
táncot is Katalintól és part-
nerét´́ol Ónodi Attilától, akik

az esti táncházban is élen
jártak. Szó szerint mert ´́ok
vezették az él´́o zenére indu-
ló táncot. 

Persze a 14 órától 21-ig
tartó m´́usorfolyamban kellett
egy kis megállás. Amikor el-
készült a gulyás, minden tol-
mácsit meghívtak egy adag
ételre. A vendégek pedig a
vásári forgatagban keres-
hettek maguknak és ismer´́o-
seiknek vásárfiát. 

Az est egyik állandó ün-
nepi pillanata a Börzsöny
Kontakt Kft által alapított
“Tolmácsért emlékplakett”
átadása. Tálasné Szombati
Erika  - a polgármester és az
alpolgármester társaságá-
ban - ezennel Hámori Imré-
né óvón´́onek, nyugdíjas in-
tézményvezet´́onek adták át
az elismerést. 

A táncház egyre fokozó-
dó hangulatának csak az al-
kony beköszöntével terve-
zett tüzijáték mondott meg-
álljt. 

 Igazán remek, jólszerve-
zett programot láthattunk,
amelyben minden látogató
talált magának érdekes látni-
valót. Számunkra fontos,
hogy városunk képvisel´́oi is
sikeresen vendégeskedtek.
Alábbi képek csupán kiemelt
részletei a színes forgatag-
nak. S miként most is sok
rétsági kereste fel az ese-
ményt más szomszédos te-
lepülésekr´́ol érkez´́okkel, ér-
demes lesz jöv´́ore is ugyanitt
egy jót mulatni. 

GiK
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Utolsóként májusban ad-
tunk tudósítást óvodánk,
iskolánk mindennapjairól.
Azóta sok fontos esemény
történt, az id´́o kereke már
´́oszbe hajlik.

Az eltelt id´́oszak legfon-
tosabb eseményeir´́ol rövi-
den:

Fontos eseménye volt
óvodásainknak és iskolása-
inknak a GYERMEKNAP,
melyen a szül´́ok szervezé-
sében felejthetetlen napot
töltöttek gyerekeink a kas-
télykertben.

Iskolásaink kétszeres
programoknak örülhettek,
hisz Rétságon is résztvettek
az egész napos, tartalmas
rendezvényen. Jó érzés volt
sok osztály közül harmadik-
ként átvenni az akadályver-
senyen elért eredményért já-
ró jutalmunkat.

Minden óvodás és iskolás
hálás köszönetét tolmácsol-
juk Dr. Flórián Endrének, aki
lehet´́ové tette, hogy gyerme-
keink egy felejthetetlen napot
tölthettek HOLLÓK ´́On, me-
gyénk egyik méltán világhíres
gyöngyszemén. A táj, a sok

érdekes látnivaló, az együtt
megélt élmények mindany-
nyiunkat leny´́ugöztek.

A nevelési évet óvodása-
ink az eddig tanult versek-
b´́ol, dalos játékokból össze-
állított kis csokorral zár-
ták.Versekkel,dalokkal bú-
csúztak nagycsoportosaink
szeretett óvodájuktól,óvóné-
nijeikt´́ol.

Az iskolában ezután a
munka dandárja következett,
hisz az év végi felmérések,
beszámolók, a tanév utolsó
megmérettetése várt minden-
kire a tanév lezárása el´́ott.

Színvonalas, jól sikerült
tanévzáró ünnepéllyel kö-

szöntünk el a 2009-2010-es
tanévt´́ol, melynek zárása-
ként minden tanuló kezébe
vehette megérdemelt bizo-
nyítványát.

Gyermekeink a nyáron
sem pihentek, mert a FALU-
NAP alkalmából felkérést
kaptak a szereplésre. VÁ-
SÁROSDIT játszottak, ügye-
sen szerepeltek mindenki
örömére.

Nevel´́otestületünket
nagy megtiszteltetés érte,
hisz több évtizedes odaadó
munkája elismeréseként
HÁMORI IMRÉNÉ kapta az
idei év „TOLMÁCSÉRT ki-
tüntetést. Gratuláluk neki.

A nyár gyorsan eltelt, s
augusztus közepét´́ol már az
új tanév el´́okészítésén, a
zökken´́omentes évindításon
dolgoztunk.

Szeptember elsején hi-
vatalosan is megkezd´́odött
az új tanév,19 óvodás és 24
kisdiák kezdhette meg tanul-
mányait a szépen rendbetett
csoportszobában, osztály-
termekben.

Az iskola új igazgatója
Borosné Gellai Katalin, vala-
mint a falu polgármestere
Hajnis Ferenc is köszöntötte
tanulóinkat, sok sikert, jó
egészséget és kitartást kí-
vánva minden kisdiáknak.

Történések óvodánk, iskolánk életéb´́ol...

Elültettük az óvodai ballagók fáját
Futás közben támadt az öt-
let, hagyományteremtés volt
a szándékom. Faültetés ki-
csikkel! Pontosabban azok-
kal, akiknek véget értek az
óvodás éveik. Így indult né-
hány évvel ezel´́ott az els´́o
óvodai ballagók fájának ülte-

tése. Az ötletemhez a szül´́o-
kön és gyerekeken kívül a
családomat is meg kellett
nyernem, akik vállalták az
anyagi és eszmei támoga-
tást is. Az idén az érintettek
lelkes közrem´́uködésével
szeptember 1-jén 5. alka-

lommal állítottunk emlékfát a
temet´́ofeljáróban. Lassan az
ültet´́ok nevét ´́orz´́o táblák is
elkészülnek.

Múlt és jöv´́o egyesít´́oi, az
összetartozás érzésének
hírmondói, az óvodai közös
emlékek ´́orei, az egymás

iránti szeretet meg´́orzésé-
nek zálogai ezek a fák.

Köszönöm mindenkinek,
aki megtisztelt jelenlétével
és állandó segít´́oként részt
vett az ültetésben.

Szeteiné Sz´́oke Ágnes
(Ági óvó)
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Nyugdíjas klub Pécsen 

Képz´́om´́uvész és életmód tábor Tolmácson
Augusztus elején másod-
szorra került megszerve-
zésre a hagyományteremt´́o
Képz´́om´́uvész és Életmód
gyermektábor Tolmácson.

A táborszervez´́o kérésére,
a település és az iskola veze-
tés örömmel ajánlotta fel a tá-
bor helyszínéül az iskola épü-
letét és udvarát, ezzel kelle-
mes környezetet biztosítva a
táborozóknak az alkotó mun-
kára és a szórakozásra. A
reggeli bejutáshoz a tolmácsi
önkormányzat biztosította a
falubuszt a környékr´́ol jelent-
kez´́ok részére.

Az iskola konyhája, ízle-
tes és egészséges ebéddel
szolgált.

Nagy Gabi, a tábor meg-
álmodója és vezet´́oje, ez év-
ben felkérte Évinger Boglár-
ka jóga oktatót, hogy a jelen-
létével és a délel´́otti jógafog-
lalkozásokkal színesítse a
tábor arculatát.

A tábor els´́odleges profil-
ja a m´́uvészeti és kézm´́uves

technikák megismertetése,
megszerettetése volt. Sok
szép alkotás került ki a gyer-
mekek keze alól. Érdemes
megemlíteni ezek közül azo-
kat a fénykép paravánokat,
ami a képes illusztrációk kö-
zött is megcsodálhatók.
Ezen kívül Nagy Gabi segít-
ségével a gyerekek csapat-
zászlókat festettek, mintáz-
tak agyagból plaketteket,
merítettek papírt, készítettek
ékszer fácskákat és megis-
merkedtek a quilling techni-
kával is.

A természet szeretetére,
az egészséges életmódra és

Földünk védelmére is rend-
kívüli figyelem irányult. Els´́o
héten a gyadai tanösvényen,
a második héten a diósjenei
erdészeti tanösvényen tú-
ráztak.

Mint meghívott mesterek
Dovák B. József a t´́uzzo-
mánc és Záhorszki Mónika a
gyöngyf´́uzés technikával is-
mertették meg a táborozó-
kat. Nem maradhatott ki a
tábor életéb´́ol a magyar nép-
zene sem. Keddenként Ha-
vasréti Pál teker´́o muzsiká-
jára rophatták a táncot és ta-
nulhattak népdalokat, kipró-
bálhatták a már majdnem

feledésbe merül´́o népi hang-
szereket. Ónodi Attila és
Ónodiné Csécsi Katalin tar-
tották a gyermek táncházat. 

Az els´́o hét záró esemé-
nye a tábori olimpia volt, így
a gyermekek jókedv´́u ver-
sengése szép lezárása volt
ennek a hétnek. A második
hét végére pedig két nagy-
szer´́u bábszínjátékot adtak
el´́o a helyiek és a szül´́ok leg-
nagyobb örömére. 

Reméljük, hogy a képz´́o-
m´́uvész és életmód tábor
Tolmácson jöv´́ore is megren-
dezésre kerülhet. 

Havasréti Pál 

2010-ben Pécsen kirándul-
tunk 

A tolmácsi Nyugdíjas klub
40 f´́os csoportját napsütés
fogadta Pécsen, 2010 szep-
tember 4-én, Európa Kultu-
rális F´́ovárosában. Idegen-
vezet´́onk segítségével, a
Várfal sétányon kezdtük
meg a városnézést, ami a
Püspöki pince múzeum, a
Dóm, díszkutak és szök´́oku-
tak mellett vezetett a csodá-

latos parkba. Megnéztük
Liszt Ferenc és Kodály Zol-
tán szobrát. A Dzsámiban
idegenvezet´́onk átfogó el´́oa-
dást tartott Pécs történelmé-
r´́ol. Leny´́ugözött bennünket
Pécs belvárosa, a barokk,
szecessziós és eklektikus
épületek, a Dzsámi melletti
harangtorony és szent Ber-
talan szobor. Felkerestük a
marcipán múzeumot. Az itt
kiállítot marcipán alkotások

mindannyiunkat leny´́ugö-
zött. A városnézés után fen-
séges ebéd várt ránk a „Be-
lagio” étteremben. Az ebéd
utáni szabad foglakozás ke-
retében, ki-ki felkereshette
az ´́ot érdekl´́o múzeumokat.

Külön öröm volt, hogy ép-
pen Pécsen állították ki a
Munkácsy trilógiát, de gyö-
nyörködhettünk Csontváry,
Vasarely, Ripl-Rónai képei-
ben is. Sajnos a Zsolnay por-

celánokat, csak az üzletben
csodálhattuk meg.

A Széchenyi téren a
Szentháromság és a Hunyadi
szobor lábánál megpihentünk
és hallgattuk a térre kihelye-
zett zongorákon játszók mu-
zsikáját hazaindulásig. 

Csodálatos élménnyel
gazdagodva értünk haza kis
falunkba. 

Dávid Imréné
Nyugdíjas klub vezet´́o
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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 szerkesz-
t´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

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

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

Nyílt levél Loksa Levente Polgármester jelöltnek!

Partnerség a foglalkoztatásért 
Tudjuk hogy országunkban
meglehet´́osen nagy azok
száma, akik nem tudnak
rendszeres munkát vállalni.
A probléma ismert, és nehe-
zen megoldható. Most pá-
lyázat alapján, EU-s forrá-

sokból a KÜSZI Nonprofit Kft
nyert pénzügyi forrásokat ar-
ra, hogy kistérségünk tekin-
tetében segítséget nyújtson
az álláskeres´́oknek. Err´́ol
rendeztek nyitókonferenciát
Rétságon.

Tisztelt Jelölttársam, Ked-
ves Levente!

A háztartásokba eljutta-
tott szórólapodra kívánok re-
agálni, mert úgy érzem, bi-
zonyos felvetések a szemé-
lyemet érintik.

Kedves Levente! Én
négy évvel ezel´́ott is olyan
programismertet´́ot írtam,
(lásd. Tolmácsi Kisbíró 2006.
szeptemberi száma) ami
nem személyesked´́o.

A szórólapodon szerepl´́o
megjegyzések közül sért´́o-
nek és személyesked´́onek
érzem a következ´́oket:

– „de nem lehet állandó-
an szakmai és erkölcsi alap
nélküli, megélhetési polgár-
mestert választani.”

 Aki elvégezte az Állami-
gazgatási F´́oiskolát, az tud-
ja, hogy a polgármesteri
tisztség nem szakma. A tör-
vényességet és a „szakmát”
a jegyz´́o képviseli. Az elmúlt
négy évben munkám során
sem törvényességi sem er-
kölcsi aggály nem merült fel
velem szemben. Emellett
rendezett családi életet élek.
Megélhetési polgármester-
nek nem érzem magam, ha-
vi juttatásomból nem futná
100.000 forintos felajánlás-
ra! Én továbbra is tiszteletdí-
jasként kívánom ellátni a pol-
gármesteri tisztséget. Ezzel
szemben Te - feltételezem -

f´́oállású fizetésért, amit a
szórólapra elfelejtettél ráírni!
Így már érthet´́o a havi
100.000 Ft!

– „akik nem rokoni ala-
pon szavaznak”

A 2006-os választáson
248 szavazatot kaptam, amit
nagy tisztelettel megköszön-
tem. Nagy a rokonságom, de
talán ennyien nincsenek.

A többi felvetésre nem
akarok reagálni, mert azt
gondolom, hogy légb´́ol ka-
pott nagy álmokat könny´́u
dédelgetni, de ehhez na-
gyon nagy önkormányzati
vagyonnal kellene rendel-
kezni. Annak is örülnünk kell,
hogy a környez´́o települé-
sekkel ellentétben, m´́uködé-
si hitel felvételére még nem
volt szüksége az önkor-
mányzatnak.  Mint  írod, van
olyan  céged  is, ami pályá-
zatokkal foglalkozik. Ha ezt
el´́obb tudom, szívesen fo-
gadtuk volna szakmai segít-
ségedet számos pályázati
munkánk során.

Tisztelt Loksa Levente!
Azt gondolom, hogy a fenti-
ekre reagálnom kellett, és
ezek után tisztelettel arra
kérlek, hogy tartózkodjunk a
személyesked´́o kampánytól!

Kívánok sok sikert a vá-
lasztásokon, baráti üdvözlet-
tel:

Hajnis Ferenc

Meghívó Szüreti mutalságra
Szeretettel meghívunk min-
den érdekl´́od´́ot

2010. október 2-án 
a Tolmácsi f´́oúton 14 órától
tartandó szüreti felvonulás-
ra. (Gyülekezés a panzió

el´́ott!)
Este 20 órától jótékony

célú bálra várunk minden-
kit.

Tolmács Község
Önkormányzata

Nyílt nap az épül´́o Rétsági
Járóbeteg-szakellátónál 

A 2009. november 18-i alap-
k´́oletétel óta folyamatosan
figyelemmel kisérjük a Rét-
sági Járóbeteg-szakállátó
építétését, az intézmény
´́oszre várható átadásáig. 

Mint az a korábbi tájékoz-
tatókból is ismert a város a
TIOP 2.1.2 pályázati konst-
rukcióban 912 millió forint Eu-
rópai Unios támogatással új,
korszer járóbeteg-szakellá-
tást biztosító intézményt léte-
sít. A beruházás méltán tart-
hat számot a közvélemény és
a tolmácsiak érdekl´́odésére
is. A kivitelez´́ok júniusban lát-
ták úgy a helyzetet, hogy bal-
esetmentesen a falak közt le-
het fogadni a sajtó képvisel´́oit
és a látogatókat.

Az építkezés nagy tem-
póban folyik, ezt korábbi cik-
künk képeivel összehason-
lítva is pontosan lehet érzé-
kelni. A ház küls´́o felületei
elnyerték végs´́o színezésü-
ket, bontják az állványokat,
alakítják a parkolókat és a
közlekedési utakat. Belül
folynak a befejez´́o munkák.

A megjelenteket Mez´́ofi
Zoltán polgármester köszön-
tötte, majd átadta a szót Ba-
logh Péternek, az üzemelte-
tési feladatokat ellátó non-
profit Kft. ügyvezetj´́oének,
aki röviden vázolta az eddig
vezet´́o utat.

B´́ovebb információ a fo-
lyamatosan frissül´́o webla-
pon a www.rjk.hu címen
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