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2008 tavaszán
Bár a címben tavaszt írtam,
de a cikk írásakor, még er´́ol-
ködött a tél. A tavasz a vidéki
emberek munkájának a kez-
dete, mert a téli „pihenés”
után jön a munka. Ki-ki kert-
ben, gyümölcsösben, földe-
ken dolgozik. Az Önkormány-
zat munkájában is – bár hoz-
záteszem, itt nem volt téli pi-
henés – új lendülettel dolgo-
zunk a település fejlesztésén,
szebbé tételén, az állampol-
gárok ügyeinek intézésén.

Egyben összefogásra is
hívjuk Önöket, tolmácsi lako-
sokat. Legalább is ami lakó-
helyünk szépítését illeti. Kér-
jük mindenki tegye meg amit
tud a portája szépítése érde-
kében. El´́oz´́o évben a falu-
központban az Önkormány-
zat felújította a kutat, virág-
edényeket helyezett ki, szé-
pen rendben tartotta a parkot.
Így lesz ez ebben az eszten-
d´́oben is. Többen megjegyez-
ték, mennyivel szebb lenne a
környezetünk, ha minél töb-
ben virággal, muskátlival,
zölddel tennék látványosabbá
lakóházaik környezetét. Ed-

dig is sokan megtették, kö-
szönet érte. T´́olük is kérjük, és
azoktól is, akik erre még nem
gondoltak. Kevés szorgalom-
mal elérhetjük, hogy a köz-
ségbe hajtó autós már az els´́o
házak mellett jó érzéssel hajt
tovább. Azzal a meggy´́oz´́o-
déssel, hogy az itt lakók gon-
doskodnak környezetükr´́ol, a
természet virágairól.

Nagyobb terveink is van-
nak, amelyben pedig a kép-
visel´́o-testület és a hivatal
szeretne eredményeket el-
érni a közös fejlesztések ér-
dekében. A 2007 évi pályá-
zatok ilyenkor záródnak, ill. a
2008. évi pályázatok ilyen-
kor nyílnak meg. Ezekkel él-
ve szeretnénk pénzt terem-
teni Tolmácsnak.

Az önkormányzatok már
elkészítették a 2008 évi költ-
ségvetést, és a Képvisel´́o-
testületek zárszámadást tar-
tanak a 2007-es évr´́ol.

A 2008 évi költségvetést
ill. a múlt év értékelését a kö-
vetkez´́o oldalon olvashatják.

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Tisztelt Tolmácsi Polgárok!
Szeretném önöket tájé-

koztatni, hogy mi történt az
elmúlt negyedévben, mik
történtek önkormányzatunk
életében, hogyan alakult a
2007-es év, és mi várható a
2008-as évben.

Az elmúlt hónapokban,
több kisebb pályázat mellett,
a csatornázási pályázat a
legfontosabb.

Sajnos sok olyan aka-
dályba ütközünk, ami a pá-
lyázat kiíró hibáiból, figyel-
metlenségéb´́ol adódik. Eze-

ket a problémákat tudjuk ke-
zelni, csak nagyon sok id´́obe
telik, míg minden kiskaput
megtalálunk, de a pályázatot
beadjuk. Felvet´́odött a lehe-
t´́oség, hogy a csatornázási
pályázat mellett, lehet´́osé-
günk volna a csapadékvíz,
árokrendszerének kiépítésé-
re egész Tolmács területén.
A vízépít´́o mérnökök elkészí-
tették a terveket, és ez a pá-
lyázat is beadásra kerül.

Az idén is az elmúlt év-
hez hasonlóan, pályáztunk a
gyermekétkeztetési alapít-

ványhoz EU Intervenciós
élelmiszerekre, amit a lakos-
ság körében szeretnénk ki-
osztani. Az idén is négy alka-
lommal kapunk élelmisze-
reket.

Falugondnoki szolgálatot
is szeretnénk alakítani, mert
szintén lehet´́oség adódna,
egy nyolcszemélyes kisbusz
beszerzésére.

Ezeket, a pályázati lehe-
t´́oségeket, csak azért írom le
önöknek, hogy lássák, meg-
próbálunk minden lehet´́osé-
get megragadni.

A Kisbíró oldalain olvas-
hatják, hogy a 2007-es évet
hogy zárta Önkormányza-
tunk, illetve a 2008-as évben
mit terveztünk. Azt gondo-
lom, hogy az átszervezések,
illetve a Körjegyz´́oség alakí-
tása, a tiszteletdíjak felül-
vizsgálata, stb. meghozta gyü-
mölcsét. Összességében –
mivel az állam sajnos egyre
kevesebb támogatást ad –
kimondható, hogy jól gazdál-
kodtunk. Ez évben is ezt
szeretnénk végrehajtani.

Hajnis Ferenc

Önkormányzati információk
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A Nyugdíjas klub életéb´́ol
A 2007-es esztend´́ot vidá-
man sikerült búcsúztat-
nunk. Csabuda Péter zené-
jével vacsorát rendeztünk,
ahová az Anna étteremb´́ol
szolgálták föl a vacsorát.

Dávid Kitti, Balázs Ben-
ce,  Porubszki  Roland szép
versei után  a  „Zsuzsi  és
Orsi” társulat operett dalok-
kal szórakoztatta  a közön-
séget. Ezen az összejövete-
len rendeztük  meg azok
versenyét akik falunkban
még házibort készítenek.
Meglepetésünkre többen is

hoztak a finom házi borból
kóstolót.

Az els´́o helyezést Pauli-
nyi János bora, II. helyezést
Nagy Jánosné bora, III. helye-
zést Szetei Józsefné bora kap-
ta, de dicséretet kaptak még
Dávid Antal, Potoleczki János,
Harmatos Imre, Gonda József,
Belovai Károly, Tálas István,
Drajkó Imre, Kuris Lászlóné,
Dávid Istvánné borai is.

A 2008-as esztend´́ot szín-
ház látogatással kezdtük –
Vác Tavaszi Fesztivál kereté-
ben a nagyoroszi nyugdíja-

sokkal  együtt vettünk részt
a – Harmonika Szerelmesei
el´́oadáson. Személyesen fel-
lépett Tabányi Mihály harmo-
nika m´́uvész is. Gyönyör´́u él-
ményben volt részünk.

Még sok színes program
van az idei évre is betervez-
ve. Megköszönjük az önkor-
mányzat anyagi hozzájáru-
lását, amit ez évre is kap-
tunk.

Igyekszünk kivenni ré-
szünket a falu szépítésében.

Minden kedves Nyugdí-
jas tagunknak er´́ot, egész-

séget kívánunk és azt, hogy
minél többen vegyenek részt
kirándulásainkon és össze-
jöveteleinken.

Dávid Imréné
Ny.k.vez.

Történések óvodánk, isko-
lánk életéb´́ol...

Szinte még el sem búcsúz-
tattuk az óesztend´́ot, már-
is egy újabb vigalmi id´́o-
szak köszöntött ránk.

Vízkereszttel kezdetét
vette a farsang, s vele együtt
a mulatságok, maskarázás,
mókázás, bálok sora.

Óvoda, iskola farsangi
díszbe öltözött. Bohócos ab-
lakdíszekkel, színes papírból
készült lampionokkal, fonál és
anyagmozaikból készített ké-
pekkel díszítettük iskolánkat.

Mivel az idén szokatlanul
rövid ideig tartott ez az id´́o-
szak, kevesebb id´́onk ma-
radt mindenre, de legf´́okép-
pen az ilyenkor szokásos jó-
tékonysági bál szervezésé-
re. Aztán a sok segítségnek,

rengeteg egyeztetésnek és a
szerencsének köszönhet´́oen,
rövid id´́o alatt sikerült nyélbe
ütni ezt az egészet január 26-
ra. Végül minden összeállt. A
bálterem igazi pompában fo-
gadta a vendégeket.

Az iskolás gyermekek taní-
tóik jóvoltából remek m´́usorral
szórakoztatták az érdekl´́od´́o-
ket. Igazi gyermeki lelkesedés-
sel mutatták be, mire képesek.

A szendvics és a fánk a
szül´́ok és a szakácsn´́ok hoz-
záértését dicsérték.

A jelmezek vidámak, bo-
hókásak voltak, a gyermek-
ek felszabadultan, remekül
érezték magukat. Megérde-
melt jutalmul mindenki ha-
bos fánkot és kifest´́ot kapott.

A felajánlók jóvoltából
(szül´́ok, vállalkozók) szám-
talan hasznos és értékes

tárgy csábította tombolavá-
sárlásra a megjelenteket.

Csabuda Péter és csapa-
ta zenéje mindenki ereiben
megpezsdítette a vért, és aki
bírt táncra penderült t´́ole.

A büfé, mint mindig, hoz-
záért´́o irányítással a megszo-
kott színvonalon m´́uködött.

A szervez´́ok minden t´́olük
telhet´́ot megtettek és na-
gyon igyekeztek a gyerekek
és vendégek kedvébe járni.
Tették ezt azért, hogy min-
denki jól érezze magát és mi
sem természetesebb, a ma-
gasabb bevétel érdekében.
Hiszen ezek a jótékonysági
mulatságok az óvodás és is-
kolás gyermekekért, gyer-
mekekr´́ol szólnak.

Köszönjük a segít´́o szü-
l´́ok, valamint Hajnis Piroská-
nak és családjának munká-

ját. Nem utolsó sorban kö-
szönet a vállalkozók adomá-
nyaiért: Erd´́okémia, önkor-
mányzat, „fels´́obolt”,

NABAX KFT, presszó,
Évike, Lipi és a többiek,
Szeteiné Sz´́oke Ágnes.

Vidám hangulatban telt
az óvodások farsangi bálja
is. Felvonultak, süteménnyel
kedveskedtek, dallal kö-
szöntötték az iskolásokat.
Sokat táncoltak, mulattak,
falatoztak, bohóckodtak, ön-
feledten szórakoztak.

Február hónapban kicsik
és nagyok a rétsági m´́uvel´́o-
dési házba a Hattyúk c. me-
sejátékra látogattak el, hol
egy tündérvilágba csöppen-
ve izgulhatták végig a f´́osze-
repl´́ok sorsát.

Alig múlt el a farsang id´́o-
szaka, máris következett a

Óvodai-iskolai hírek
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húsvéti készül´́odés ideje.
Alig gyönyörködhettünk a
farsangi dekorációban, feb-
ruár elejét´́ol cserél´́odtek a
gyermekmunkák.

Színes papírmozaikból
kacsákat, textilb´́ol, rafiából
tyúkocskákat, termésekb´́ol
húsvéti képeket készítet-
tünk. Ablakainkat csipkés
papírtojásokkal, ablakfest-
ményekkel tettük hangulato-
sabbá. Vattapamacsból to-
jáshéjban ül´́o csibéket he-
lyeztünk az ablakba, tojáso-
kat festettünk. Üvegfestés-
sel és tojásfigurák készíté-
sével is foglalatoskodtunk.

A húsvéti készül´́odés
mellett faliújságunkat márci-
us 15-re díszítettük, kokár-

dákkal, zászlókkal, nemzeti-
szín´́u szalagokkal, az ün-
nephez kapcsolódó történel-
mi képekkel, dokumentu-
mokkal színesítettük.

A faluházban rendezett
ünnepélyre Magdi óvó néni
készítette fel a tanulókat,
akik ügyesen szerepeltek.
Deli Bence és Szikora Már-
ton verssel köszöntötték a
jelenlév´́oket, majd Lovas Ri-
chárd el´́oadásában a Kevély
Kereki c. prózát hallgathat-
tuk meg. A m´́usor a Huszár-
gyerek c. nótával és egy
hozzá kapcsolódó tánccal
zárult. Örülünk, hogy a rossz
id´́o ellenére is szép szám-
ban jelentek meg rövid kis
el´́oadásunkon.

Március 20-án nagy örö-
münkre a Palánta Gyermek-
és Ifjúsági Misszió Vörös Va-
lér és a tojások c. bábjelene-
tét tekinthették meg gyerme-
keink intézményünk torna-
termében. A jelenlév´́ok szí-
vesen kapcsolódtak be a
daltanulásba és ügyesen vá-
laszoltak a történethez kap-
csolódó kérdésekre. A darab
végén mindenki egy CD-t és
a Palánta Posta 13. foglal-
koztatóját kapta ajándékba.

Március hónapban tanu-
lóink két focilabdának, 12
röplabdának lettek boldog
tulajdonosai. A beváltott egy-
és kétforintosokból sikerült
megvásárolni ´́oket. Köszö-
netet mondunk falunk lako-
sainak, azoknak a szül´́ok-
nek, akik összegy´́ujtötték, is-
kolának adományozták, va-
lamint azoknak, akik idejüket
feláldozva különválogatták,
kötegelték a forintosokat.

Az intézményünk tovább-
ra is gy´́ujti az egy- és kétfo-
rintosokat, valamint bevétel-
re számítunk a hulladék pa-
pírból. Kérjük, segítsenek to-

vábbra is a gy´́ujtésben. El´́o-
re is köszönjük!

Felhívjuk minden tolmá-
csi lakos figyelmét a gyere-
kek érdekében történ´́o ösz-
szefogásra. A Delikát8 ételí-
zesít´́o vonalkódjainak gy´́uj-
tésével hozzájárulhatunk Tol-
mácson egy játszótér meg-
építéséhez. Kérjük segítsé-
güket ebben is. Kérünk min-
denkit, hogy ne csak a vonal-
kódot, hanem az egész
zacskót dobják be a kijelölt
iskolában található gy´́ujt´́olá-
dába. Köszönjük! 

Üdvözlettel:
az intézmény dolgozói

2008. április Tolmácsi Kisbíró
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Irodalmi sorok

Topolcsik Imréné versei

Fakereszt

Apáink szíve megdobbant mikor
Az útszéli kereszthez értek.
Kalapjukat levették kezükbe fogva
Mély meghajlással,
Jézusra néztek.
A kereszten szenved´́o Jézus rájuk visszanézett. 
A gyenge szell´́o is éppen arra szállt,
s megérintette. Jézus bágyadt arcát.
Apa és fia szekérr´́ol leszálltak.
Jézus elé térdelve együtt elimádkozták,
reggeli imájukat.
Szekérre szálltak és keresztvetéssel búcsúztak Jézustól.
Még mindig vártak. 
Az édesapa valamit mondani akart  a fiának.
Fiam! Jézus értünk halt meg! Értünk szenvedett! És még,
Most is szenved, itt a kereszten.
Elt´́uri a telet, a t´́uz´́o lankató forró nyarat, szélvihart,
Zápores´́oket. Itt a kereszten mozdulatlanul állja.
Az édesapa és újra magába szállt.
Uram! Bocsásd meg b´́uneinket, ellenünk vétkez´́oknek.
A szekér elindult, apa és fia a határba mentek,
Megkönnyebbülve, hogy találkoztak Jézussal.

Könyv

Ültem a padon
olvasni kezdtem.
Néztem, néztem a könyv lapjain,
heverész´́o bet´́uket.
Éreztem, hogy megálltak a sorok.
Megállt tekintetem.
Gondoltam megg´́orcsösült,
közben a könyv lapjain.
Elfekv´́o sorok riadtan néztek felém.
A szótalan magány ült mellettem.
Tudtam, hogy csak az én sorsom érdekel,
a mély árok melybe bele estem,
nem mászhatok ki bel´́ole.
Nem!... meg kell értenem.
Hogy mit rejt a könyv?
Nem érdekel - - -
Azon t´́un´́odöm, hogyan lesz tovább,
lesz-e folytatás.
Mások figyelnek- - - látom!
A könyv lapjai értik gy´́urött gondolataim.
Még mindig csak az els´́o oldalt nézem.
Gondolják mások is, miért lapozom tovább!
Az én gondom annál több, nem írom le.
Magamba rejtem.
A gondolatom életemre tört - - - tagadom.
Soha-soha nem feledem!
A könyvet becsukom.
– Leteszem –

1% az Egyháznak
Tisztelt Tolmácsiak !

A Tolmácsi Római Katoli-
kus Egyházközség nevében
kívánunk Önökhöz szólni.

Tolmács lakossága min-
dig színtiszta katolikus volt
évszázadokon keresztül. Dr.
Stella Leontin atya az egyik
tolmácsi lelkigyakorlatán meg-
jegyezte, hogy templomunk
egy „ékszerdoboz” szeres-
sük és vigyázzunk rá! Ah-
hoz, hogy ezt megtehessük
az egész egyházközséget
ÉLET-tel kell megtölteni. Ez
pedig áldozatokkal is jár, úgy
erkölcsileg, mint anyagilag.
Tolmács lakossága 1967 év-
ben még 1157 f´́o volt. A mai
napra kb. egyharmadával
csökkent és egyre jobban
öregszik.

Az Egyházközség fenn-
tartásához a hozzájárulás
évente megállapított fix
összeg formájában történt,
amit a lakosság lehet´́osége-
ihez képest igyekezett be-
csülettel teljesíteni. Mindenki

el´́ott ismeretes, hogy az álla-
mi támogatás évr´́ol évre
csökken, a pályázati pén-
zekhez hozzájutni szinte le-
hetetlen, a különböz´́o pályá-
zatok beadásához nem kis
összeg´́u regisztrációs díjat is
kell befizetni meggondolan-
dó, hogy egyáltalán érde-
mes-e, mert sikertelen pá-
lyázat esetén ez a pénz el-
vész. Püspöki Körlevél alap-
ján, az Egyházközség Kép-
visel´́otestülete úgy határo-
zott, hogy a jövedelme 1 %-
át ajánlja fel minden katoli-
kus hív´́o egyházi hozzájáru-
lásként, 2008. január 1-t´́ol.

Ez az id´́osebbek részére
talán kedvez´́obb, viszont az
Egyházközség számít a fia-
talabbak aktivitására is.
Megköszönjük a Polgármes-
teri hivatal által kapott lehe-
t´́oséget, hogy cikkünket
megjelenteti a Kisbíróban.
Élve ezzel a lehet´́oséggel
ezúton szeretnénk megszó-
lítani azokat a lakosokat is

akik az elmúlt években köl-
töztek Tolmácsra és talán
nem gyakorolják vallásukat,
nem járnak a templomba,
nem tudnak tájékozódni az
Egyházközség életér´́ol és
valamilyen formában támo-
gatni kívánnák a Tolmácsi
Egyházközséget.

Hiszen ennek a szép m´́u-
emléknek a meg´́orzése nem
csak a hiv´́oknek, „templom-
ba járóknak", hanem az
egész lakosságnak a szív-
ügye kell hogy legyen. A kö-
zösségi élet egyik f´́o színtere
lehet, gondolunk itt különbö-
z´́o rendezvényekre, például
hangversenyek, jótékonysá-
gi rendezvények, vagy a már
hagyománnyá váló iskolá-
sok és feln´́ottek karácsonyi
m´́usorára.

Szeretnénk még szólni a
támogatásnak arról a lehet´́o-
ségér´́ol is, ami azoknak szól,
akik személyi jövedelem
adót fizetnek, támogatásuk
az egyház számlájára befi-

zetve, az onnan kapott iga-
zolás alapján az SZJA elszá-
molásakor 30 % visszaigé-
nyelhet´́o, ezzel kapcsolato-
san b´́ovebb információt Draj-
kó Vilmosné tud adni.

Kovács Géza atya Tol-
mács történetét feldolgozó
könyvében azt írta, hogy
csodálta Tolmács lakossá-
gának áldozatosságát, ezért
meri hinni, hogy nem csak
volt, hanem lesz is TOL-
MÁCS. Ezt is szem el´́ott tart-
va kérjük a tolmácsi katoli-
kus hívek, illetve a lakosság
segítségét, hogy így legyen !

Befejezésül az anya-
szentegyház öt parancsa
közül az ötödiket szeretnénk
megemlíteni: „Az egyházat
anyagi hozzájárulásoddal is
támogasd!”

Megértésüket köszönjük,
munkájukra, életükre, áldo-
zatukra Isten áldását kérjük:
Tolmácsi Római Katolikus

Egyházközség 
Képvisel´́o Testülete
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Tolmács Községi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik negyedévenként. A lap ingyenes.

Kiadja Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tol-
mács, Sport u. 1. Telefon: 35/550-157. 

E-mail: tolmacs@wnet.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

Lomtalanítás
Értesítjük a község lakosságát, hogy 

2008. április 12-én (szombat) 
lomtalanítás lesz.

Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált lomot
 már el´́oz´́o este, vagy szombaton reggel 6,00 óráig - a

megszokott módon - a házak el´́ott helyezzék el.

Pénzügyi tanácsadó
Kedves Tolmácsi Lakosok!

Csabuda Péter vagyok,
sokan a zenélés kapcsán is-
mernek, most szeretnék be-
mutatkozni egy másik olda-
lamról.

Másfél éve dolgozom az
Aegon Zrt-nél üzletköt´́oként.

Munkám során arra tö-
rekszem, hogy az igények-
nek megfelel´́o szolgáltatást
nyújtsak. A rábeszél´́os, pénz-
éhes, „nyomulós” üzletköt´́oi
mentalitás távol áll t´́olem.
Nem csupán azért mert több
munkahelyem is van, hanem
inkább azért mert Tolmácsra
és a környez´́o falvakba szí-
vesen megyek zenélni, ami
a kölcsönös bizalomnak kö-
szönhet´́o. Ezt nem szeret-
ném elrontani egy „rábeszé-
l´́os, nekem jó, az ügyféllel
pedig lesz, ami lesz” hozzá-
állással.

Azt gondolom sokan
egyet értenek velem abban,
hogy az embereknek egyre
jobban nincs pénzük, vi-
szont pénzügyei annál in-
kább akadnak. Éppen ezért
nem érdemes félvállról venni
a pénzügyi szolgáltatásokat.

Nem mindegy, hogy vala-
ki mennyit fizet havonta la-
kásbiztosításra, f´́oként, ha
ugyanazt a szolgáltatást
megkaphatja olcsóbban is.
Kevés olyan biztosító van,
ahol telefonon keresztül is
lehet a kárrendezést intézni.
Akinek megtakarítása van,
nem mindegy, hogy az éves
kamatot elviszi az éves inflá-
ció vagy ténylegesen meg-
marad a nyereség. 

És az a háztartás, amely
kevés megtakarítással ren-
delkezik, az vajon miért t´́ozs-

dézik, miért nem spórol in-
kább, talán mert rábeszélték
egy kiváló befektetésre, ami
igen nagy kockázattal jár
majd? Nem beszélve arról,
hogy a pénzét csak 10 év
múlva veheti majd ki. 

Sokan a magánnyugdíj-
pénztárral is úgy vannak,
hogy belépnek valamely
pénztárba, de kevesen ha-
sonlítják össze, hogy a pénz-
tárak nettó hozam érték és
kezelés költség tekinteté-
ben, igen eltér´́oek, és ami
nagyon fontos, a váltás nem
kerül pénzbe. 

Végül, de nem utolsó sor-
ban, egy hitelfelvételkor sem
mindegy, hogy az ember
olyan hitelt vesz fel, ami
csak a banknak jó, vagy
olyat, ami a banknak és az
ügyfélnek is jó. Sorolhatnám
a példákat. Legyen bank
vagy biztosítás, választani
és összehasonlítani mini-
mum kett´́ob´́ol lehet.

Tudom, hogy vannak
rossz tapasztalatok is, azon-
ban csak úgy, mint az élet
más területein, egy- két
esetb´́ol nem érdemes általá-
nosítani.

Biztosítás, nyugdíjpénz-
tár, befektetés vagy hitel
kapcsán forduljanak biza-
lommal hozzám.

Kérdéseik, esetleges pa-
naszaik egyaránt fontosak.

Jelmondatom: Ha pénz-
ügyr´́ol van szó, ne kapkod-
junk, gondolkodjunk!

Elérhet´́oségeim:
35/364-095, 30/209-1061,
20/924-1404 csabudapeti@
citromail.hu

Tisztelettel:
Csabuda Péter

Sportsarok

Megyei III. osztály labdarúgó bajnokság 
Rétsági Csoport 2007-2008 tavaszi forduló mérk´́ozései

18. forduló 2008. április 13. 15,30 Szátok - Tolmács
19. forduló 2008. április 20. 16,00 Tolmács - Tereske
20. forduló 2008. április 27. 16,00 Drégelypalánk - Tolmács
21. forduló 2008. május 4. 16,30 Tolmács - Borsosberény
22. forduló 2008. május 11. 16,30 Tolmács - Rétság SE
23. forduló 2008. május 18. 17,00 Tolmács - Bernecebaráti
24. forduló 2008. május 25. 17,00 Vámosmikola - Tolmács
25. forduló 2008. június 1. 17,00 Tolmács - Legénd
26. forduló 2008. június 8. 17,00 Fels´́opetény - Tolmács
A bajnokság állását, eredményeket, a tabellát és a beszámo-
lókat folyamatosan elolvashatják a www.retsag.net honlapon,
a Sport rovatban a Városi Labdarúgó Szövetség oldalán.

Falugazdász 
ügyfélfogadás változása

Értesítjük a község lakosságát, hogy Tolmácson a falugaz-
dász ügyfélfogadása – más elfoglaltság miatt – el´́ore látha-
tóan 2008. május 15-ig szünetel.

A falugazdász elérhet´́o Rétságon az alábbi telefonszá-
mon: 35/550-181

Önkormányzat  Tolmács 

MEGHÍVÓ falugy´́ulésre

Meghívjuk a község lakosságát

2008. április 25-én 18.00 órakor

kezd´́od´́o falugy´́ulésre, közmeghallgatásra
Helyszín: Tolmács Faluház

Tolmács Község Önkormányzata

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni azt az összeget, amely
a vasgy´́ujtés eredméyenként folyt be, és amit az iskola
támogatására fordítunk. Köszönetet mondunk els´́osor-
ban Kuris Zoltánnak és munkatársainak, továbbá az
akcióban részt vállaló tolmácsi lakosoknak. 
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