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Ünnepköszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!
Ismét közeledik a Kará-
csony, az egyházi év egyik
legnagyobb eseménye. Azt a
történelmi tényt idézzük fel
ünnepelve, amely immár
több mint 2000 esztendeje
meghatározza az emberek
életét, gondolkodást, Európa
és - nem túlzás ezt állítani - a
világ kultúráját. Jézus szüle-
tése nem csak az ´́ot követ´́o
katolikus hívek számára
meghatározó esemény, ha-
nem az eltelt évszázadok
után valamilyen formában
szinte az egész világon a
szeretet meghitt napja. A Bib-
lia történetei meghatározták a
közgondolkodás, a filozófia,
az irodalom és a m´́uvészet
alakulását, miként az egysze-
r´́u ember mindennapi életét is.

Kicsit vissza- és el´́ore te-
kintés is a pár nap, amikor a
leghosszabb éjszakák miatt
is több id´́o juthat az elmélyült
számvetésre. Közeledik az
új esztend´́o, amely nem csak
egy év nyitánya, hanem egy
új évtizeted kezdete is.

Joggal reméljük, hogy
Tolmács számára is hasonló-
an gazdag évtizedet tudunk
biztosítani, mint amit az el´́o-
z´́o id´́oszak megteremtett.
Mert így 10 esztend´́o távolá-
ból jól látható, hogy igen so-
kat fejl ´́odött lakóhelyünk, s
ebben köszönet a mindenko-
ri faluvezetésnek és képvise-
l´́o-testületnek.

Együttm´́uködéssel, és a te-
lepülés lakosságának össze-
fogásával, a közösségi élet
egyre több formájának meg-
jelenésével a látható fejl´́odés
nem annyira a tárgyiasult
környezetünkben lelhet´́o fel,
hanem az emberek gondol-
kodásában, a lelkében. Er´́o-
södött településünkhöz köt´́o-
dés érzése, és mindez iga-
zán a nagy ünnephez méltó
gondolat. Nem is kivánok
mást, csak hogy ez a közös
cselekvésre felhívó összefo-
gás teremtsen számunkra
szeretetteljes ünnepet és
eredméynes új esztend´́ot.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Önkormányzati információk 
Tisztelt Tolmácsiak! 
Tisztelt Olvasó!

A szeptemberi szám meg-
jelenése óta, most van alkal-
mam megköszönni minden
választópolgárnak, aki élt sza-
vazati jogával, és eljött szavaz-
ni október harmadikán.

Nagy tisztelettel szeret-
nék köszönetet mondani
azoknak, akik megtiszteltek
bizalmukkal, és az ikszet a
nevem mellé tették. Azon le-
szek, hogy a bizalmat meg-
szolgáljam, illetve akik nem
rám szavaztak azoknak be-
bizonyítsam, ´́o értük is dol-
gozom!

Minden Kisbíró újságban
igyekszem olyan információk-
kal szolgálni Önöknek, ami
aktuális a falu életében. Az
el´́oz´́o számokban utalásokat
tettem arra, hogy milyen pá-
lyázatokat nyújtottunk be.
Most eredményekr´́ol szeret-
nék beszámolni. A régi kul-
túrház felújítására nyert pá-
lyázatnak lezárult az építési-

felújítási közbeszerzése, két
ajánlattev´́o közül a bíráló bi-
zottság, a legolcsóbb ajánla-
tot tev´́o Börzsöny Kontakt
Kft-t javasolta képvisel´́o-tes-
tületnek elfogadásra.

A vállalkozási szerz´́odést
december 17-én írtuk alá, és
a munkálatok január 5-én
kezd´́odnek. A szerz´́odés
szerint, legkés´́obb május vé-
gén befejez´́odnek. Ezután
következik az épület teljes
berendezése, és várhatóan
október elején nyílik meg a
nagyon sok funkciót magába
foglaló új kultúrházunk. Mint
az el´́oz´́o számokban már ír-
tam, erre negyvennyolc mil-
lió forintot nyertünk, de
hangsúlyozom, hogy az épí-
tés felújítás, az épület teljes
berendezése, s´́ot még, há-
rom éves fenntartás is ben-
ne van! A tolmácsi honlapon
a tervek megtekinthet´́ok!

Önkormányzatunk, az ala-
pítvány nevében pályázott a
„leader” programban, a falu-

napra mobil színpad, hozzá-
tartozó hangtechnikai eszkö-
zökre, és népm´́uvészeti ha-
gyomány´́orz´́o ruhákra. Ezt a
pályázatot is megnyertük, két
és fél millió forintértékbe.

Még mindig legfontosabb
a település életében, a víz-
rendezés, a szennyvíz, illet-
ve, a csapadékvíz elvezetés.
A szennyvízzel kapcsolat-
ban létezik egy olyan pályá-
zat, amit az Európai Unió tá-
mogat, az úgynevezett Ma-
gyar- Szlovák (HU-SK) hatá-
ron átnyúló pályázatok.

Ennek az a lényege,
hogy olyan társ települést
kell találni, a Szlovák olda-
lon, akik hasonló pályázat-
ban gondolkodnak. Felvet-
tem a kapcsolatot Ipolyvisk
polgármesterével, még no-
vember hónap elején, de no-
vember végén önkormány-
zati választásokon nem ka-
pott bizalmat az Ipolyviski
választóktól. Mivelhogy a
pályázatot várhatóan 2011

május környékén írják ki, ja-
nuárban felveszem a kap-
csolatot az új polgármester-
rel. Bízom benne, hogy neki
is érdeke a fejlesztés, és kö-
zösen indulni tudunk ezen a
pályázaton.

Az önkormányzat képvi-
sel´́o-testülete megvitatta és
elfogadta, a 2011. évi költség-
vetés koncepcióját. A jöv´́o évi
tervezet szerint a legnagyobb
takarékossággal megterve-
zett, költségvetési koncepció
is, három és fél millió forint
m´́uködési hiányt mutat. Igyek-
szünk úgy megtervezni a jöv´́o
évi költségvetést, hogy önök a
lakosság felé plusz terhet ne
rakjunk. Így is jelentkezik,
majd a hulladékdíj, de err´́ol
kés´́obb olvashatnak.

Tehát a költségvetés elfo-
gadásakor, illetve jöv´́ore na-
gyon takarékosan kell gaz-
dálkodnunk, hogy ne kelljen
m´́uködési hitelt felvenni. Re-
mélhet´́oen így lesz!

Hajnis Ferenc

Szelektív hulladékgy´́ujtésr´́ol
Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a településün-
kön a szelektív gy´́ujt´́o szi-
getek m´́uködtetését a Zöld
Híd Régió Kft. végzi. Pár
fontos dologra hívnánk fel
figyelmüket.

DOBJÁK BELE:
M´́uanyaghulladék:

– ásványvizes, üdít´́oitalos
PET palack, -kupakkal,
címkével, kilapítva

– flakonok -kozmetikai és
tisztító szerek flakonjai ki-

öblítve
– háztartásban el´́oforduló

tiszta fólia (szatyor, zacs-
kó, zsugorfólia) 
Fémhulladék

– alumínium italdobozok
– fém konzervdobozok és

egyéb fém élelmi-
szercsomagolások

– alufólia ill. alumínium tálca
Papírhulladék:

– újságpapír, kisebb papír-
doboz összehajtva (a na-
gyobb kartondobozokat a
gy´́ujt´́onapokon a zsák

mellé helyezzék), tiszta
csomagolópapírok és rek-
lámkiadványok
Italoskarton- Doboz:

– tejes, gyümölcsleves több-
réteg´́u italoskarton-doboz
tisztán és kilapítva

NE DOBJÁK BELE! (hasz-
nosításuk sajnos még nem
megoldott):
– tejfölös, joghurtos poha-

rak, margarinos dobozok
– pelenkák
– t´́uz és robbanásveszélyes

hulladékok
– élelmiszer-maradványt

tartalmazó hulladékok
– üveg hulladék!!!

Együttm´́uködésüket kö-
szönjük!

További tájékoztatás az
alábbi elérhet´́oségeken kér-
hetnek: Sivák Zsuzsanna ke-
reskedelmi asszisztens Tele-
fon:   06 28/561-203   e-mail:
sivak.zsuzsa@ zoldhid.hu

Tájékoztató
Tisztelt lakosság, szeret-
nénk önöket tájékoztatni,
hogy 2011 január elsejét´́ol
változás áll be a települési
hulladék elhelyezés, hulla-
dék díj ügyében. Az újság
megjelenéséig, lapzártáig
nem érkezett meg minden
információ részünkre, így,
majd külön tájékoztatóban,
illetve honlapunkon fogjuk
önöket értesíteni, a teend´́ok-
r´́ol. Szíves megértésüket kö-
szönjük!

Addig is olvassák, a Zöld-
Híd régió kft-t´́ol postán, októ-
ber hónapban kapott színes
nyomtatványt, amib´́ol meg-
tudható, hogy mit kell ten-
nünk, mit tegyünk, hogy a
gyermekeinknek, unokáink-
nak is biztosítani tudjuk, az
élhet´́obb környezetet, és
hogy óvjuk, vigyázzunk kör-
nyezetünkre!

 Községi Önkormányzat
 képvisel´́o-testülete
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Környezetvédelmi nap „a tiszta Tolmácsért”
2005 novemberében volt
az els´́o környezetvédelmi
nap, ahol a polgár´́orökön
kívül a nyugdíjas klub is
részt vett.

A további években foko-
zatosan kapcsolódott a kör-
nyezetükért tenni akarókhoz
a falu lakosaiból pár ember
és a fiatalok is. Kés´́obb a
lakosság részér´́ol egyre töb-
ben jöttek, volt olyan környe-
zetvédelmi nap, ahol 50 f´́o
fölött volt a létszám.

2010. október 16-án újból
gyülekeztünk a faluház el´́ott,
hogy a polgár´́orség és az ön-
kormányzat közös szervezé-
sében összegy´́ult n´́ok és fér-
fiak, id´́osebbek és fiatalab-

bak elvégezzék a községet
szépít´́o feladatokat. Az ösz-
szegy´́ulteket a polgármester
úrral közösen csoportokra
osztottuk a munka jellege
szerint. A fiatalok a szemetet
gy´́ujtötték össze, a nyugdíjas
klub tagjai a buszmegálló kör-
nyékét rakták rendbe, a férfi-
ak összehordták a „borház”
elé a tavasszal kirakott és vi-
rággal beültetett rönköket, a
többiek gereblyézték a lehul-
lott leveleket a Béke parkban.
Sikerült a templom ablakait le-
szigetelni, és még a temet´́o,
rendbetételére is volt kapaci-
tás. A Béke parki virágágyá-
sokat szintén a nyugdíjas klub
tagjai tették rendbe.

Az elvégzett munka után
közösen elfogyasztottunk
egy-egy sört, üdít´́ot és köz-
ben elbeszélgettünk. Valaki
megjegyezte, hogy mindig
ugyanazokat lehet itt látni.
Igazat kellet, hogy adjunk
neki, mert mi is ezt tapasz-
taljuk.

A megjelentek névsora:
Csehek József, Dezs´́o

Enik´́o, Balázs Luca, Fekete
Sándor, Csáthy Rudolf, Du-
dás Gergely, Kaliczka Gyula,
Kaliczka Patrik, Koskár Mi-
hály, Topolcsik Gábor, Hajnis
Ferenc, Hajnis Júlia, Féja
Fruzsina, Féja Flóra, Varsá-
nyi István, Drajkó Ferenc,
Rotter Terézia, Rudnai Fe-

renc, Dudásné Rudnai
Krisztina, Kuris Tibor, Hajnis
Andrea, Hajnis Károly, Féjá-
né Záhorszki Mária, Makkai
Ádám, Hajnis Johanna,
Makkai Máté, Szarka Domi-
nika, Balázs János Ferenc,
Hekli György, Dezs´́o Béla,
Dávid Imréné, Dávid János-
né, Harmatos Imréné, Draj-
kó Katalin, Nagy Gabriella,
Topolcsik Gáborné.

Tavasszal újból találkozunk
ugyanitt! Azok, akik már sok-
szor részt vettek, és azok (re-
ményeink szerint) akik most
fognak el´́oször részt venni a
környezetvédelmi napon.

Csáthy Rudolf
Polgár´́or Egyesület elnöke
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Karácsonyváró adventi vigasság, vásár
Tolmácson idén els´́o alka-
lommal szervez´́odött meg
az „adventi karácsonyvá-
rás". Olyan kezdeménye-
zést próbáltunk elindítani,
ami egy kicsit közös ün-
neppé tenné, és hívná, a
falu lakosságát. 

Több visszajelzés érke-
zett, hogy nagyon jól sike-
rült, és remélhet´́oleg jöv´́ore
is megrendezésre kerül.
Akik itt voltak azok tudják, de
akik nem, azoknak jöv´́o évi

rendezvényhez egy kis ízelí-
t´́o. Advent harmadik vasár-
napján délután 15-órakkor,
az iskolásokkal, óvodások-
kal, és a jelenlév´́okkel feldí-
szítettük, a falu kará-
csonyfáját, majd 16-órakkor
a templomban adventi kon-
cert vette kezdetét, amit az
Ipoly televízió is felvett. 

A koncert közrem´́uköd´́oi
voltak:  - Tolmácsi népdalkör
- Szt. Miklós Schola Nagy-
oroszi  - Kozák Simon Kata-

lin népdalok - Majer Szilvia
fuvola - Ifj. Majnik László gi-
tár

A koncert után, az önkor-
mányzat szervezésében,
mindenkit vendégül láttunk,
kinek mi kellett, volt forralt
bor, forró tea, zsíros kenyér.
Míg a jelenlév´́ok ettek, ittak,
addig a gyerekek, és a fel-
n´́ottek is, saját készítés´́u, ka-
rácsonyi díszeket, sütemé-
nyeket, minden nem´́u finom-
ságokat árultak a jelenlév´́ok-

nek. Összességében el-
mondható, hogy nagyon jól
sikerült, az els´́o adventi vi-
gasság, aki itt volt az nagyon
jól érezte magát!

Tisztelettel szeretnénk
megköszönni, a pedagógu-
soknak, óvó néniknek, a fel-
lép´́oknek, minden készít´́o-
nek, Dávid Jánosnénak a fe-
ny´́ofát, és minden segít´́onek,
akik ebben a nemes feladat-
ban részt vettek.

 Községi Önkormányzat
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Id´́osek napja
A hagyományoknak meg-
felel´́oen idén is megrende-
zésre került az id´́osek, id´́o-
sebbek napja.

Az önkormányzat szer-
vezésében november 12-én
16.30 órára vártuk a kedves
vendégeket, akiket az isko-
lások köszöntöttek dalokkal
és versekkel, majd a tolmá-

csi népdalkör és a tolmácsi
harangvirág néptáncegyüt-
tes szórakoztatta a jelenlé-
v´́oket. A vacsora után Bubori
István zenéjére nagyon jó
hangulat kerekedett, még az
is táncolt, aki már bizony két
bottal is nehezen jár. 

Az idén is köszöntve let-
tek a falu legid´́osebb hölgy,

illetve férfi lakói. Aki nem tu-
dott személyesen eljönni az
ünnepségre, azt a polgár-
mester otthonában kereste
fel további jó egészséget kí-
vánva.

Településünk legid´́osebb
asszonyai: - Gyuricza Ist-
vánné - Féja Ferencné - Bar-
na Jánosné. 

Legid´́osebb férfiak: - De-
zs´́o Imre - Dinkó Gábor - Ha-
vai László

Köszönet a szervez´́ok-
nek, felszolgálóknak, kony-
hásoknak, takarítóknak, ze-
nésznek, a pedagógusok-
nak, gyerekeknek és termé-
szetesen a népdalkörnek a
néptánccsoportnak.

Tolmácsi Kisbíró 2010. december
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A tanév els´́o szabadid´́os
programja az iskolai sport-
nap volt. Ez alkalommal
megismerkedtünk telepü-
lésünk közvetlen környe-
zetével, felszíni formáival,
növény- és állatvilágával.
Sok érdekességre csodál-
koztunk rá, nyomolvasók-
ká, felfedez´́okké váltunk. A
séta végén jót játszottunk
a falu sportpályáján.

Október 2-án mindenki
izgalommal készült a már
hagyományosan megrende-
zésre kerül´́o szüreti felvonu-
lásra és vigalomra. Kicsik és
nagyok, fiatalok és id´́oseb-
bek is magukénak érzik ezt a
napot, szívesen kapcsolód-
nak programjaiba. A konyhai
dolgozók finom pogácsái, a
frissen préselt must, a szé-
pen feldíszített terem, a jó
hangulatú zene mind hozzá-
járult ahhoz, hogy mindenki
jól szórakozzon. A bál nem

csekély bevétele idén is az
óvodások és iskolások sza-
badid´́os programjainak meg-
valósítását segítik. Köszön-
jük mindazok segítségét,
akik jelenlétükkel, anyagi tá-
mogatásukkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. 

Fontosnak tartjuk, hogy
gyermekeink megismerjék
nemzetünk, népünk múltját,
ezért mi iskolai keretben em-
lékeztünk az aradi vértanúk-
ról és október 23-a esemé-
nyeir´́ol. 

Az óvodásaink egy kelle-
mes ´́oszi napot töltöttek el a
bánki és szentei óvodások-
kal, melynek keretében ku-
koricaszárból cs´́oszkunyhó-
kat építettek és a munka be-
fejeztével citera zenére tán-
coltak és énekeltek.

A Faluházban idén is
megrendezésre került az
Id´́osek napja. A program szí-
nesítéséb´́ol iskolásaink is ki-

vették részüket sok nagyma-
ma és nagypapa örömére.

Pedagógusaink ezen a
napon továbbképzésen vet-
tek részt, melynek keretében
csapatépít´́o tréning és ipoly-
tarnóci kirándulás szerepelt
a programban.

Gyermekeink is egy fe-
lejthetetlen délutánt tölthet-
tek Rétságon az Ezeregyéj-
szaka meséi c. bábel´́oadá-
son. 

Az év talán legizgalma-
sabb napja a Mikulásvárás.
Gyermekeink nagyon vár-
ták, hogy megérkezzen a Mi-
kulás. Dalokkal, versekkel,
saját készítés´́u rajzokkal
kedveskedtek neki. Minden-
ki finomságokkal megtömött
zsákocskát kapott.

Új esemény színesítette
a falu életét, amikor decem-
ber 12-én a falu kará-
csonyfájának feldíszítésére,
közös karácsonyvárásra

gy´́ultünk össze. E napot lá-
zas készül´́odés el´́ozte meg.
Szorgos kezek készítették a
szebbnél-szebb díszeket és
az eladásra váró ajándéko-
kat. Sokan karácsonyi kü-
lönlegességekkel, finom sü-
teményekkel, szalonnával,
ínyenc savanyúsággal, tejfö-
lös tócsnyival, lelket melen-
get´́o forralt borral, teával
kedveskedtek azoknak, akik
elfogadták a szíves meghí-
vást.

Az év utolsó programja
lesz az óvodások és iskolá-
sok közös karácsonyváró
napja, melyre dalokkal, ver-
sekkel készülnek csemeté-
ink.

Kívánunk minden kedves
olvasónak szeretetteljes, bé-
kés, áldott karácsonyt és
egészségben, sikerekben
gazdag új esztend´́ot! 

Óvoda, iskola 
nevel´́otestülete

Történések óvodánk, iskolánk életéb´́ol...

2010. december Tolmácsi Kisbíró

6



Irodalmi sarok
A család karácsony

Néhány nap és itt a kará-
csony.Számolgatták a gye-
rekek ujjaikon hányat alsza-
nak még addig. Öten voltak
testvérek. Az ötödik éppen
én voltam, a legfiatalabb.
Megdöbbenéssel figyeltem
az id´́osebb testvéreimet,
hogy napok óta sugdolóznak
néhány szomszédgyerek-
kel. Utolsó nap az ünnepnap
el´́otti napon tudtam meg mi-
re készülnek. Énekelni abla-
kok alá. Hát én nem mehe-
tek? Miért? Én aki már nyolc
éves. A hó is hullt szép fehér
pelyhekben csupa csillag az
ég. Én meg a falmasina mel-
lett a kuckóba üldögéljek?
Szívem szorongás feszítget-
te. Édesanyám egyre tekin-
gette szomorkás arcomat. A
bátorság rákényszerített,
hogy megkérdezzem édes-
anyámat. Én miért nem me-
hetek énekelni? Andriskám
nincs ruhád, nincs cip´́od, hát
még akarsz többet? Tudom
kezeslábasban nem lehet el-

indulni, mert abba az id´́obe
nagyon hidegek voltak, ke-
mény karácsony volt. A test-
véreimnek is a lábukra rossz
zsákokat húzott. Nyúlb´́orb´́ol
varrt nekik muffot a kezükre,
így indította útnak a testvére-
imet Édesanyám, azért a né-
hány szem dióért. Legalább
az ünnepi vacsorához mind-
egyiknek jut egy-egy szem.
Édesanyám utánuk szólt...
Siessetek haza, mert a csa-
ládnak együtt kell tölteni az
ünnepi estét. Édesanyám
kezdte készítgetni a vacso-
rához való dolgokat. Én is a
sokfelé nyiladozó kezeslá-
basba tovább szomorkod-
tam a szalmával bélelt vac-
kon. Édesanyám! Édesa-
nyám lábdobogást hallok! Az
ablak alatt vannak valakik.
Fel szabad köszönteni a kis
Jézust? Édesanyám meleg
hangon kiszólt: Fel! Érces
gyermeki hangok páráztak a
leveg´́oben. Mennyb´́ol az an-
gyal... Micsoda rossz volt
ezt hallani nekem, én miért

nem lehetek köztük? Édesa-
nyám már vitte is nekik ki
egy-egy darabka kalácsot
szorongatva a kezébe. Én
tovább kuporogtam a vac-
kon szomorúan. El is alud-
tam. Hazaérkeztek  a testvé-
reim, irigykedve néztem az
arcukat. Milyen pirosak let-
tek a csikorgós hidegt´́ol. No
gyerekeim rakjátok ki mit
kaptatok, jut-e mindenkinek
egy-egy szem dió. Sok hely-
r´́ol el is zavartak Édesa-
nyám, még a kutyát is elen-
gedték. A jobb módúak bi-
zony nem kíváncsiak a sze-
gény gyerekek énekére.

Karácsonykor ünnepi va-
csora

Édesapa is hazaérkezett
a napi munkából. Vacsorá-
hoz ült a család. Borókából
készült karácsonyfa falra
függesztve tele díszes papír-
csillagokkal szentképekkel,
büszkén nézett felénk. Sza-
loncukor itt-ott csünpeszke-
dett rajta.

Elfoglalta a helyét min-
denki. A gyerekek sorjába a
nagy lócán. Édesapa- Édes-
anya egy-egy megvénült ka-
rosszéken foglaltak helyet.
Az asztal alján szokásokat
betartva hagyományos tar-
tozékokkal. Szakajtó benne
bab, kukorica. Takarmány-
széna kisbalta (ólálkodtak).
Vacsora el´́ott a család minden
tagja fölállt, keresztet vettek
és imádkoztak. A legels´́o étel
savanyú káposzta, mákos gu-
ba, fokhagyma, derelye, tú-
róslepény. Az els´́o harapást
mindenb´́ol az asztal egyik
sarkára gy´́ujtötték (gyógyítás
céljára) letakarva hét napig ott
volt. Vacsora után akinek me-
leg ruhája volt (éjfélkor) részt
vett a szentmisén!

Boldog Karácsonyt min-
denkinek!

Topolcsik Imréné

A rovat anyagát 
Topolcsik Imréné 

írásaiból
állítottuk össze

Nyugdíjas klub életéb´́ol
Az idén ünnepeltük Nyugdí-
jas klubunk megalakulásá-
nak 10 éves évfordulóját.

A megemlékezést novem-
ber 19-én az év végi vacso-
ránkon tartottuk. Azok a tagja-
ink, akik megalakulásunk óta
- 2000-t´́ol - velünk vannak egy
kis ajándékot kaptak. 

Visszaemlékeztünk a tíz
év alatt történt események-
re, kirándulásokra, színház-
látogatásokra. Emlékeztünk
azokra, akikkel együtt indul-

tunk, de már nincsenek kö-
zöttünk.

Szép számmal vettek
részt tagjaink a vacsorán,
aminek elkészítéséért a he-
lyi óvoda konyha vezet´́ojé-
nek, dolgozóinak, és a zenét
szolgáltató Bubori Istvánnak
tartozunk köszönettel.

Meghívást kaptunk a
Nyugállományú Légvédelmi
Tüzérek Bajtársi Egyesüle-
tét´́ol Nagyorosziba decem-
ber 18-án tartandó Nyugat-

Nógrád Nemzeti Kisebbsé-
gek Karácsonyi Ünnepi Ren-
dezvényére, ahol 18 f´́o kép-
viseli klubunkat. Ezen a ren-
dezvényen való részvétellel
zárja klubunk a 2010-es évi
programsorozatát. 

Szeretettel várjuk körünk-
be jöv´́ore is a régi és új tagokat!

Mindenkinek Egészsé-
ges, Békés, Boldog Új Esz-
tend´́ot Kívánok!

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 
szerkeszt´́o bizottság. Felel´́os kiadó: Hajnis Ferenc 

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

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

Köszönet
Szeretném megköszönni a
polgár´́orség, nyugdíjas klub,
népdalkör, néptánc csoport,
óvoda- és tanítópedagógu-
sok, konyhások, az egyház-
község, egyházi karitász,
vállalkozók, fiatalok és ma-
gánszemélyek támogatását,

akik az év folyamán bármi-
lyen segítséget nyújtottak,
az ünnepek, megemlékezé-
sek, rendezvények, meg-
szervezésében, lebonyolítá-
sában!

 Tolmácsi Önkormányzat
nevében: Hajnis Ferenc

 Avatás Rétságon
Átadták az új járóbeteg-szakellátó intézetet

A milliárdos beruházással
megvalósuló járóbeteg-
szakellátó központ pro-
jektzáró átadásával fontos
állomásához érkezett a
kistérség egészségügyi el-
látásának javítását célzó,
európai uniós pályázatból
létrejöv´́o program.

Az 1500 négyzetméteres
építkezés 2009 októberében
kezd´́odött és az épület m´́u-
szaki átadása ez év júliusá-
ban megtörtént. A rendel´́o el-
készült, a használatbavételi
engedély is megvan immár.
Kezdetét vette a felszerelés,
az orvostechnológia beépí-
tése, a bútorzat és gépészet
beszerzése. 

Már a projektzáró átadást
megel´́oz´́oen elindult a mun-
katársi pályázatok elbírálá-
sa, a megfelel´́o szakem-
berek kiválasztása. Kineve-
zésre került az intézményve-
zet´́o-igazgató Bugarszki
Miklós személyében. A ren-
delés várhatóan 2011 márci-
usban, vagy áprilisban indul,

err´́ol külön tájékoztatjuk a la-
kosságot.

Az épületben 19-féle sza-
kellátás kap helyet. Olyan
szakrendelések, amelyek
eddig nem voltak elérhet´́ok a
kistérségben. Ugyancsak
megvalósul a hatágyas nap-
pali kórház. A város a jelenlegi
több épületben m´́uköd´́o házi-
orvosi, szakorvosi és egyéb
szolgáltatásokat is az új épü-
letbe tervezi áthelyezni.

Az átadó ünnepségen
Mez´́ofi Zoltán polgármester
méltatta a beruházás jelent´́o-
ségét, kiemelve a térség
egészségügyi ellátásának ja-
vítását eredményez´́o hatást.
Az ünnepélyes szalagátvá-
gást követ´́oen Bugarszki Mik-
lós átvette az intézmény jelké-
pes kulcsát, a szép számmal
jelen lév´́o érdekl´́od´́o szakmai
közönség pedig Balogh Pé-
ternek, az építkezést vezény-
l´́o Nonprofit Kft ügyvezet´́ojé-
nek kíséretével megtekinthet-
te a modern épületet.

RJK sajtószolgálat

Felhívás
Kedves tolmácsi lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítvány javára 2011-ben felajánlhatják a
2010 évi adójuk 1%-át. Adószám: 18641640-1-12
Köszönettel:

Balázsné Juhász Andrea  kuratórium elnöke

Felhívás hóeltakarításra

A téli id´́ojárásra tekintettel felhív-
juk a Tisztelt Lakosság figyelmét
a köztisztasági és környezetvé-
delmi feladatok ellátásról szóló
önkormányzati rendelet alapján,
hogy az ingatlanok el´́otti járdák,
vízelvezet´́ok tisztántartásáról, a
hóeltakarítását az ingatlan tulaj-
donosa, illetve használója köte-
les elvégezni. A szórakoztató-,
vendéglátó és árusító helyek,
üzletek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan
tisztán tartani.

Az ingatlan el´́otti járdasza-
kasz hóeltakarításának elmu-
lasztásáért, illetve a rendelet-
ben foglalt szabályok megsér-
téséért 30000 Ft-ig terjed´́o sza-
bálysértési bírság szabható ki. 

Kérjük, hogy az önkor-
mányzat rendelet alapján fo-
lyamatosan sziveskedjenek
gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o in-
gatlan el´́otti járdaszakasz hó-
eltakarításáról, tisztításáról, sí-
kosság mentesítésér´́ol.

Kérés a Tolmácsiakhoz!
Tisztelt Tolmácsiak! Né-
meth István vagyok a tol-
mácsi Laczkó István és
Dávid Júlianna unokája.

A családom történetét
írom, amit lehetett már a levél-
tárakból megszereztem. De
nagyapámról Laczkó István-
ról (1898- 1959) – aki a falu
bírája is volt az 1940-es évek
elején – szinte semmit nem
sikerült találnom még fényké-
pet se, az egész családban. 

Ezért kérem a tolmácsia-
kat akinek esetleg fényképe,
vagy egyéb irata, adata van
róla, vagy a családról kérem
jelentkezzen. Az egyszer´́u-
ség miatt a telefonon, vagy a
polgármester úrnál, és felke-
resem, visszahívom.

El´́ore is köszönöm segít-
ségüket!

Tisztelettel: Németh Ist-
ván 06-30-9401-564  n
emethi48@gmail.com
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