Tolmács Községi Önkormányzat lapja

2019. Választási különszám

Visszatekintés és köszöntés
Tisztelt Tolmácsiak!
Lassan végleg elköszön
a nyár, az ´ósz ezerszín´ú kavalkádja váltja fel községünk
utcáinak, tereinek, magánhazak látványát. Izgalmas
érdekes, és tartalmas id´ószakot mondhatunk magunk
mögött. És itt nem csak az
utóbbi felújítások befejezésére, pályázati eredmények
realizásására, egy ismét sokakat megmozgató falunapra gondolok.
Lejárt egy önkormányzati
ciklus is. Öt esztend´ó, amiben a lakossággal együtt, a
lakosságért, Tolmács épülésért és szépülésért dolgozott
a választott képvisel´ó-testület és az önkományzati hivatal minden dolgozója. Azt természetesen Önök, választók itélik meg, hogy ez a
munka mennyire biztosította
elvárásaikat. Nagy álmaink
persze nekünk is voltak és
vannak, de a realitásokra
mindenképpen ügyelni kell.
Nem lehet egy év alatt minden jelentkez´ó problémát
megoldani, de tulajdonképpen 5 esztend´ó alatt sem.
Tisztességesen azt lehetett
tenni, hogy évente újabb és
újabb fejlesztésen gondolkoztunk, és meg is valósítot-

Emlékeink felújítva

tunk sokat. Most csak egyet
emelnék ki, ami régi vágya
volt a helybeleiknek: megújult a kastélyunk, olyanná,
amilyennek sokan régen
szerették volna látni, de talán soha nem láthatták.
Továbbá megszépült az iskolánk és hasznos funkcióra
tettük alkalmassá a borházat.
Feladat azért van b´óven,
de úgy gondolom nem kell
szégyenkeznünk. A környez´ó, hasonló nagyságú településekhez mérten mindenképpen büszkén tekinthetünk vissza. Igaz, a tolmácsiakat nem a szomszéd kertje
érdekli, hanem saját lakókörnyezete. Joggal gondoljuk
úgy, hogy az itteni polgárok
nagy része is örömmel nyugtázza a település fejl´ódését.
Minderr´ól az el´óttünk álló
választás alkalmával is véleményt mondhatnak. A régi
képvisel´ók és polgármester
eddigi munkájukkal, az új jelöltek ötleteikkel igyezkenek
megnyerni Önöket. A döntés
az Önök kezében van. Minél
többen éljenek e leghet´óséggel, és szavazzanak tapasztalataik és legjobb belátásuk
szerint.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Tolmácsi Kisbíró

Választási információk
A köztársasági elnök 2019.
október 13. napjára, vasárnapra t´úzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat.
Ahhoz, hogy Tolmács településen valaki képvisel´ójelölt lehessen a tolmácsi választópolgárok legalább 1
%-ának ajánlása szükséges,
mely 7 ajánlást jelent. Ez
polgármesterjelölt esetében
3%, azaz 19 ajánlás.
A választási törvény értelmében az illetékes választási bizottság minden, a
törvényes
feltételeknek
megfelel´ó jelöltet nyilvántartásba vesz. Az ajánlások leadásának és a jelöltként történ´ó bejelentkezés határideje a jogszabályban meghatározottak szerint 2019. szeptember 9. 16.00 óra volt.
Tolmács Község Önkormányzat képvisel´ó-testülete
megválasztotta a helyi választási bizottság tagjait,
akik minden, a törvényes feltételeknek megfelel´ó jelöltet
nyilvántartásba vesznek.
A választási bizottságok
választott tagjai az el´óírtak
szerint az esküt, illetve fogadalmat letették, az alakuló
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ülést megtartották, melyen
tagjai közül megválasztásra
került a bizottság elnöke és
elnökhelyettese.
A Helyi Választási Bizottság tagjai: elnök: Szombati
Erika, elnökhelyettes: Bornemisza Sándorné, tagok:
Féja Zsolt, Saliga Nikolett,
Vorák Noémi.
A helyi választási bizottság a jogszabályban el´óírtak
alapján 2019. szeptember 9én egy polgármesterjelöltet,
valamint 9 képvisel´ójelöltet
vett nyilvántartásba.
Az egyedüli polgármesterjelölt Hajnis Ferenc, községünk jelenlegi polgármestere, aki független, f´óállású
polgármesterjelöltként került
nyilvántartásba véve.
A helyi választási bizottság a jogszabályban el´óírtak
alapján a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás független képvisel´ójelöltek sorrendjét kisorsolta, és
a sorsolás eredményét az
alábbiak szerint állapította
meg:

Tolmács településen a megválasztható képvisel´ó-testület tagjainak száma 4 f´ó, ami
azt jelenti, hogy a szavazólapon érvényesen legfeljebb 4
jelöltre lehet szavazni.
A választópolgár a szavazólapon kevesebb jelöltre
szavazhat, de ha 4 jelöltnél
többet jelöl meg, akkor a
szavazólap
érvénytelen
lesz, szavazatai elvesznek.
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti
településen szavazhatnak.
Az, aki lakóhelye mellett legkés´óbb 2019. június 26-ig
bejelentett - tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye
vagy a tartózkodási helye
szerinti település vezet´óit
szeretné
megválasztani.
Aki a tartózkodási helyén
kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be.
Az átjelentkezés feltétele,
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hogy a tartózkodási helyét
legkés´óbb 2019. június 26-ig
bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart.
Azok a választópolgárok,
akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak megjelenni a
szavazóhelyiségben mozgóurnát kérhetnek, mely történhet online www.valasztas.hu honlapon vagy írásban.
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy szavazni
csak érvényes okmányok
bemutatásával lehet. A helyi
önkormányzati képvisel´ók
és polgármesterek 2019. évi
választása kapcsán a személyazonosításra szolgáló
okmányok cseréje érdekében Nógrád megye területén valamennyi járási hivatalban m´úköd´ó kormányablak a választópolgárok
rendelkezésére áll az alábbiak szerint:
2019. október 12-én
(szombaton) 8.00 és 19.00
óra között illetve
2019. október 13-án (vasárnap) - a szavazás napján
7.00 és 19.00 óra között.

Önkormányzati képvisel´ójelöltek
Dudás Gergely
Tisztelt Tolmácsi Választópolgárok!

Dudás Gergely vagyok
43 éves tolmácsi lakos. 14
éve házas. Feleségem Dudásné Rudnai Krisztina helyi
lakos. Két gyermekem Le-

vente (10) és Benedek (8) a
Tolmácsi iskola tanulói.
“Mindenütt jó, de legjobb
itthon!”
Szeretném szül´ófalunkban, otthonunkban környezetünket szebbé és élhet´óbbé
tenni, hogy az itt lakók hangja
büszkén csengjen, amikor azt
mondják: mi Tolmácson élünk.
Minden társadalmi munkában
kiveszem a részem, és már
amit tudok, megteszek, de
szeretném ezt hivatalos formában is segíteni, er´ósíteni.
“PROGRAMOT” nem hirdetek, mert az felel´ótlenség lenne. El´óre nem lehet tudni milyen pénzügyi lehet´óségei
lesznek az önkormányzatnak
és milyen pályázatokat fognak kiírni. Ezeknek a lehet´óségeknek a maximális, ki-

használására és ésszer´ú felhasználására teszek ígéretet. Az elmúlt években több
állandó program honosodott
meg a településen. Fontosnak tartom e programok folytatását, kiszélesítését, megtalálni annak lehet´óségét,
hogy a falu közösségeit er´ósítsük, bevonva ezekbe minden itt lakót.
A következ´ó területeket
tartom fontosnak: iskolaóvoda, id´ósek szociális helyzete, közbiztonság, kultúra,
környezet, sport,
Ha ön is így gondolkodik
és szeret ebben a faluban élni
támogasson szavazatával,
hogy együttes er´óvel tegyük
élhet´óbbé falunkat.
Köszönöm, hogy id´ót
szánt a bemutatkozásom el2

olvasására és remélem, találkozunk az urnáknál, hogy
2019. október 13-án támogasson szavazatával.
Dudás Gergely
Képvisel´ójelölt

Mike Csaba
Szép napot minden tolmácsinak! Mike Csaba vagyok.
Születésem óta itt élek ebben a szép kisfaluban. 46
éves vagyok, szakmunkas
végzettségekkel. Az a célom, hogy még szebb és
összetartóbb legyen a “mi
kisfalunk”! Azt gondolom,
hogy legyen valaki miniszter,
orvos vagy “utcasepr´ó” azt
csinalja becsülettel.
Mike Csaba

Tolmácsi Kisbíró

Hajnis Andrea

Kedves választópolgárok!
Hajnis Andrea vagyok 52
éves, születésem óta a faluban élek. 34 éve a váci kórház Neurológiai osztályán
dolgozom ápolóként.
Házasságban élek 1985
óta, három gyermekünk és
egy unokánk van. Férjem
2006-tól a választópolgárok
bizalmának köszönhet´óen a
falu polgármestere.
Immár 13 éve életünk
mindennapjainak része a falu életének minden öröme,
nehézsége és a napi problémák megoldása.
Mindig tevékenyen részt
vettem (sokszor csak háttérmunkásként, ötletel´óként) a
közösségi programok szervezésében, a tetszet´ósebb
falukép kialakításában.
Gyermekkorom óta aktív
tagja vagyok a falu katolikus
közösségének.
Számomra nagyon fontos
a hagyományok megélése,
bemutatása, továbbadása a
fiatalabb korosztály tagjainak.
Képvisel´óként (remélem
nagyobb hatékonysággal) a
következ´ó dolgokra helyezném a nagyobb hangsúlyt:
– Használjuk ki és ´órizzük
meg a falusi életforma
el´ónyeit, amivel sokat tehetünk a klímaváltozás
lassításáért, lelki és testi
egészségünk meg´órzéséért (pl. kultúrnövények termesztése, komposztálás,
házunk
környékének
rendbentartása-díszítése,
legalább a vasárnap
csendjének meg´órzése)
– Kombinált közösségi- szabadtér kialakítása (beszélget´ó hely, egy-két sporteszköz, piciknek bicikliz´ó
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hely, játszótéri eszközök).
– A közösségi programokba
több embert bevonni, különösen a fiatalságot.
– A társadalmi munkára tekintsenek úgy a falubeliek, hogy nekik el kell jönni, mert szeretnének tenni
valamit a lakókörnyezetükért.
– Az önkormányzati tulajdonú utak és járdák folyamatos felújítása és karbantartása.
Kérem Önöket támogassanak szavazataikkal!
Köszönettel:
Hajnis Andrea

jöv´ójének alakításában azzal is, hogy leadja a szavazatát az ön által alkalmasnak ítélt jelöltre!
Köszönöm megtisztel´ó figyelmét!
Üdvözlettel:
Dósa Istvánné

Jakus Szilvia

Sinka Renáta

Dósa Istvánné
Dósa Istvánné, Loksa Mária
vagyok, 1952-ben születtem
Tolmácson, azóta is itt élek.
Az októberi önkormányzati
választásokon képvisel´ójelöltként indulok. 2017-t´ól veszek részt, mint képvisel´ó a
településünk életébe, az
Önök bizalmából.
Családi állapotom férjezett. Az általános iskolai tanulmányaimat 1967-ben fejeztem be Tolmácson, majd
a Váci Kilián György Ipari
Szakmunkásképz´óben szereztem szakmát mint köt´óhurkoló. 1977-ben érettségiztem a rétsági gimnáziumban. Két gyermekem és öt
unokám van. Dolgoztam 30
évet a volt Gránit üzemben,
voltam SZTK ügyintéz´ó,
pénztáros, munkaügyi el´óadó. Ezt követ´óen a Spektíva
2000 Kft. raktárában dolgozta 9 évig, innen mentem
nyugdíjba 2011-ben.
Az önkormányzati munka sajátosságainak megtanulása a célom és annak
tudásom szerinti elsajátítása után, a helyes döntések
meghozatala a faluközösség érdekében. Feladatomnak tekintem, hogy az itt él´ó
lakosok, id´ósek, fiatalok,
elesettek életkörülményeit
el´ósegítsem. A községünket továbbra is szépítsük,
fejlesztjük, hogy minél élhet´óbb legyen az eddig is
sokat fejl´ódött kis falunk.
Végezetül arra kérem önt,
hogy legyen részese a falu

Kedves Tolmácsi Lakosok!
Sinka Renáta vagyok, 5.
éve élek a faluban a családommal. 3 kislány édesanya
vagyok.
Nagyon szeretünk itt élni,
az összefogás ebben a faluban példamutató. Mi is aktívan részt veszünk a falu életében ahol kell és tudunk segítünk.
Ezért is szeretném képviselni magukat az önkormányzatnál, hogy minél
szebb és jobb közösség legyünk.
A gyermekek érdekeit
szem el´ótt tartva kell fejleszteni a falut hiszen ´ók a jöv´ó!
A Polgár´órséget is szeretnénk újra éleszteni, hogy
még biztonságosabban éljünk együtt.
Köszönöm a figyelmüket
és a szavazatukat,
Tisztelettel:
Sinka Renáta
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Tisztelt Tolmácsiak!
Jakus Szilviának hívnak.
1979-ben születtem és születésem óta er´ósen köt´ódöm
Tolmácshoz. Nagymamám
Fodor Margit, Fodor Sándor
ácsmester legkisebb leánya;
édesanyám Bozóki Margit
pedig óvodás korától itt nevelkedett, ide járt iskolába is.
Gyerekkorom jelent´ós részét én is itt töltöttem unokatestvéreimmel, és mindig reméltem, hogy majd “nagykoromban” itt élhetek. Az élet
végül úgy hozta, hogy valóban sikerült itt letelepednünk, abban a házban, amit
dédnagyapám épített a családjának.
2006-ban költöztünk férjemmel Tolmácsra, 2010ben megszületett els´ó gyermekünk Eszter, 2012-ben
második gyermekünk, Gergely. A gyermekek születése
után 2015-ben lehet´óséget
kaptam, hogy vezessem a
Közösségi Házat, ami nagyon
hamar számomra nem csupán egy munkahely lett, hanem sokkal inkább az otthonom. Az elmúlt években azon
munkálkodtam, hogy mindenki más számára is otthonná,
barátságos közösségi színtérré tegyem a házat, és a
jöv´óben is ezen szeretnék
munkálkodni. A visszajelzések alapján úgy érzem ez a
munka nem volt hiába való:
számos olyan közösségformáló, közösségépít´ó rendezvényt szerveztem, vagy szervezésében volt alkalmam
részt venni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy jó Tolmácson élni. Rengeteg tervem
és célom van még, amik megvalósításra várnak!
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Munkámat, törekvéseimet
az Önkormányzat midig is bizalommal támogatta, épp
ezért az els´ó perct´ól szoros
együttm´úködésben
dolgozunk. Sok közös munkán vagyunk túl, sok közös terv áll
még el´óttünk. Ezen közös
munkák tapasztalatain felbuzdulva tovább gondoltam a lehet´óségeket, lehet´óségeimet
és arra az elhatározásra jutottam, hogy képviselni szeretném Önöket a következ´ó ciklusban! Munkám és az Önkormányzattal közösen végzett
munka adott annyi betekintést,
hogy lássam az Önkormányzat m´úködését, és lássam
merre tartunk, mire van szükség. Azt gondolom jó az irány,
és csak egy út van: el´óre!
Jómagam arra szeretnék
törekedni, hogy olyan döntések szülessenek, melyek
mindannyiunk érdekeit szolgálják! Természetesen az
Önök véleménye nagyon fontos számomra, és az Önökkel
való együttm´úködés az egyik
f´ó cél! Ígérgetni nem szeretnék, felel´ótlenség volna részemr´ól, hiszen nem látjuk
még az el´óttünk álló feladatokat, lehet´óségeket, de abban
biztosak lehetnek, hogy a közös érdek lesz az egyetlen
szempont!
Kérem, tiszteljenek meg
a bizalmukkal! Tisztelettel és
barátsággal:
Jakus Szilvia
Képvisel´ó jelölt

Gyuricza Gerg´ó

Kedves Tolmácsi Lakosok!
Gyuricza Gerg´ó vagyok,
28 éves független képvisel´ójelölt. Születésemet követ´óen itt n´óttem fel, a helyi focicsapat labdarúgója voltam

Tolmácsi Kisbíró
és a “helyi” horgászegyesület
tagja vagyok. Jelenleg épít´ómérnökként dolgozom a
DMRV Zrt.-nél. A munkám
mellett vízellátás-csatornázás
szakmérnök és okleveles útépít´ómérnöki tanulmányokat
végeztem.
Képvisel´óként
nem célom világmegváltó ötleteket felsorolni, azonban feladatomnak érzem a település
és az itt él´ó emberek érdekeit
célzó, racionális döntéshozatalok, lehetséges fejlesztések, közösségi programok támogatása!

– Kútház felújítása, ami
méltón köszönti a Tolmácsra érkez´óket.
A jöv´óben szeretnék továbbra is minden t´ólem telhet´ót
megtenni a faluért, Önökért,
értünk. Amennyiben megtisztelnek
szavazatukkal,
már képvisel´óként.
Kérem támogasson szavazatával október 13-án!
Köszönettel :
Fekécs Gábor
Független képvisel´ójelölt

Fekécs Gábor

Tisztelt Tolmácsi Lakosok!
Tisztelt Választó Polgárok!
Hámori Imréné - vagy
ahogy hívnak a gyerekek,
szül´ók, nagyszül´ók - Magdi
óvónéni vagyok. Eddig nem
kellett
bemutatkoznom,
most örülök, hogy megtehetem, mert sok fiatal és gyermekes család választotta
otthonának Tolmácsot.
1976. augusztus 1-jén költöztünk Tolmácsra férjemmel
és gyermekünkkel. Vezet´ó
óvón´óre volt szüksége a falunak. Férjem a Rétsági Általános Iskolában tanári állást töltött be. Én eredetileg rétsági
vagyok, sok embert ismertem
itt, így a beilleszkedés könny´ú
volt. 37 éven át voltam vezet´ó-óvón´ó, 7 évig iskolavezet´ó
is, mert a két intézményt
összevonták.
Az intézményi “kötelez´ó”
tevékenységeken, munkán
túl különféle programokat
szerveztünk: családi sportversenyek, lovaglás, kirándulások, túrázások, úszás.
Tanítottam néptáncot az iskolásoknak, szerepeltünk ünnepélyeken, falunapon, hangversenyeket szerveztem a

Hámori Imréné

Tisztelt tolmácsi Választópolgárok, kedves Ismer´ósök!
Nevem Fekécs Gábor, 45
éves vagyok. 7 éve élek Tolmácson családommal, az
egykori nagyszül´ói házban.
Mindig is volt köt´ódésem a faluhoz mint gyermekévei nagy
részét a nagyszül´óknél eltölt´ó
unoka, rossz gyerek, építkez´ó
ki, hogy emlékszik...
Munkám miatt rengeteget utazom, látok, tapasztalok. Azt vallom, hogy
együtt, összefogással ez a
kis közösség is nagy dolgokat hozhat, hozott létre.
Szívügyem a “kisfalunk”!
Sokat dolgozom szabadid´ómben önkéntesként azon, hogyan lehetne még szebbé, jobbá, élhet´óbbé tenni Tolmácsot.
Nevemhez, és Barátaim
nevéhez f´úz´ódik szervez´óként:
– a társadalmi munkában történ´ó “f´úkaszálás” elindítása,
– a szüreti felvonulás szervezése, amely a felvonuló
traktorokkal mára az
egyik legszínvonalasabb
szüretivé n´ótte ki magát a
környéken.

templomban.
Szívügyem
volt, és örülök, hogy ma is
folytatódik, az úszás és szüreti vigasság, bál. A bevételb´ól gyermekeink intézményi
életét gazdagítottuk.
6 éve nyugdíjba mentem,
azóta a közösségi ház vezet´óje
szervezi falunk kulturális életét.
Kapcsolatom megmaradt
az óvodával, nagyon jó kézben van, nevet kapott, ha belép az ember úgy érzi, öröm
itt gyermeknek lenni! Fontos
megemlítenem azt az összefogást, ami a falunapot, kastélyátadást el´ózte meg. Jó
volt együtt lenni és dolgozni.
Szeretek itt élni.
Feladatok, célok melyeknek megvalósulásában szeretnék részt vállalni:
– A kastély bels´ó terének
rendbehozatala pályázati
segítséggel
– Csatornahálózat kiépítése
– Nyilvános játszótér kialakítása
– Természetesen minden lehet´óséget (pályázat), rendezvényt támogatnék, ami
Tolmács fejl´ódését, élhet´óbbé tételét szolgálja.
1994. decemberét´ól vagyok képvisel´ó, immáron 25
éve tisztelnek meg bizalmukkal a tolmácsiak. Beazonosítható vagyok úgy is,
hogy járókerettel sétáló férjem kísérem délutánonként a
Sziluska utca elején.
Levente fiunk kis családjával Zsámbékon él, unokánk Nóri 4. osztályos tanuló. Gyakran meglátogatnak
bennünket, tavaly nyáron
Nóri nagyon jól érezte magát
a tolmácsi jóga táborban.
Tisztelettel:
Hámori Imréné
képvisel´ójelölt

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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