
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2022.  augusztus   

Ünnepváró köszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

Hosszú forró nyárban
van része községünknek, a
megyének, de amint a hír-
adásokból ismerjük, egész
Magyarországnak. Ez meg-
viseli a mez´́ogazdaságban
dolgozókat, a járm´́uvel köz-
leked´́oket, de még az otthon
tartózkodókat is. Reméljük
az ég jó lesz hozzánk és au-
gusztus 7. el´́ott megöntözi a
környéket, a nevezetes na-
punkon viszont kellemes id´́o-
járással járul hozzá Tolmács
nagy napjához.

Már több mint egy évtize-
de, hogy a templomi búcsú
napján a község is megren-
dezi sajátos szórakoztató
programját.

F´́oképpen azért, mert
ezen a nevezetes napon ha-
zalátogatnak az elszárma-
zottak, a gyerekek, az uno-
kák, és az ´́o családtagjaik.
Fontos számunkra, hogy
emlékekkel telve gondolja-
nak a nagyobb közösség fel-
emel´́o alkalmára.

Hagyományosan a reg-
geli harangszót követ´́oen
templomunkban kezd´́odik a

búcsúi szentmise. Itt is meg-
említem, hogy községünk
szent helye sok-sok áldoza-
tos munka és költségráfordí-
tás ellenére további javítani-
valókat állít a település és az
egyház vezet´́oi elé. Üdvözöl-
jük az egyházközség kezde-
ményezését a közadakozás-
ra. (A teljes felhívás a 2. ol-
dalon olvasható.) Az önkor-
mányzat is jelent´́os összeg-
gel járul hozzá a költségek-
hez. Innen is kérem, akinek
lehet´́osége van adományaival
segítse, hogy templomunk
még szebb, és épületadottsá-
gaiban tartósabb legyen.

A mostani Falunap más
mint a korábbiak. Mindig
igyekszünk új elemeket be-
vonni az egésznapos forga-
tag élményszer´́ubbé tételé-
be. Szeretettel hívunk hát
mindenkit a Kovács Géza té-
ri parkba az eseménysorozat
egymást követ´́o m´́usoraira.

(Részletes program Kis-
bíró 7. oldalán, plakátokon,
illetve a honlapunkon talál-
ható meg.)

Hajnis Ferenc
 polgármester
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Információ az önkormányzat munkájáról
Tisztelt Olvasó!

A nyári id´́oszak alatt las-
sabb tempóban mennek a
dolgok, mint az úgynevezett
csúcs id´́oben, de azért min-
dig van miért dolgozni!

A beadott pályázatainkról is
kevesebb információ érkezik.

Talán a legfontosabb,
hogy a szennyvízberuházási
projektünknél aláírásra ke-
rült a konzorciumi szerz´́o-
dés! Továbbra is az az infor-
mációm, hogy várhatóan ́ósz-
szel elkezd´́odik a beruhá-
zás.

Önkormányzatunk saját
er´́ob´́ol felújítja az óvodánk

mosdó helyiségét, és az is-
kola mosdó-vécéjét. Az el´́ob-
biben teljesen új kis mosdók,
új vécék, új paravánok, kis
zuhanytálcával, és termé-
szetesen új csempézés, vil-
lanyszerelés, festéssel. Te-
hát teljes felújításon esik át a
mosdó helyiség!

Az iskolai felújítás is új
csempézést, és új paraváno-
kat kap. Mindkét mosdó tel-
jesen új vízrendszerrel, fes-
téssel kerül átadásra.

Ezek beruházási összér-
téke, bruttó: 8.300.000 forint.

A másik nagyon fontos
információ, hogy a kormány

megszüntette a vészhelyze-
tet, és így ennek értelmében
nálunk Tolmácson is TILOS,
az avar és kerti hulladék
égetése!

Eddig polgármesteri ha-
táskörbe engedélyezhet´́o
volt, de most már be kell tarta-
nunk a kormány határozatát!
Az avar és kerti hulladék

égetése TILOS!
2022. augusztus 1-t´́ol

Amiben segíteni tudunk a
szolgáltató zöld hulladék el-
szállításán felül az az, hogy
önkormányzatunk pályázat
útján beszerzett egy nagytel-
jesítmény´́u  ágdarálót, ami

el´́ozetes bejelentés után ki
tud menni a helyszínre és le-
darálja a nyesedéket.

 Fontos, hogy a nyese-
dék, minimum 1 m3 legyen!

A ledarált mennyiségr´́ol a
tulajdonosnak kell gondos-
kodnia, pl: (komposztálás-
sal, talajtakarással, stb.)

A bejelentés a hivatal el-
érhet´́oségei mindegyikén te-
het´́o! 

Telefon: 06-35-550-157
E-mail: hivatal@tolmacs.

hu. Személyesen hivatali
id´́oben

Hajnis Ferenc 
polgármester

Templomunk felújításáért
Igen Tisztelt Tolmácsi Egy-
házközségi Tagok,

Tisztelt, a Községbe ide
költözött, talán nem is ka-
tolikus kedves falubeliek,

Kedves innen elszár-
mazó, de az „´́oshazát” se-
gít´́okész egykori tolmácsi
testvérek.

Míndannyiunk összefo-
gására van szükség, ahhoz,
hogy templomunk tet´́ozetét
helyrehozzuk.

A templom küls´́o-bels´́o
rendbehozatalakor tapasz-
talt szép összefogás bátorít
bennünket, hogy ismét tá-
mogatásukat reméljük. Ak-
kori dicséretes adakozás kö-
vetkeztében közmegelége-
désére eljutottunk a temp-
lom épülése idejét´́ol a temp-
lom felszenteléséig - ezek az
oszlopokon láthatók 12+jel,
amely az apostolok nyomán
járó egyházat van hivatva je-
lezni - addig csak használat-
ba vették templom épít´́o
´́Oseink. Az akkori bels´́otér
szépségére megújítottunk 3
oltárképet és más képeket. A
villanyhálózat felújítása és új
világítótestek felhelyezése is
akkor vált lehetségessé.
Mindezért hálát adunk az Úr-
nak és Önöknek.

Azóta többször elromlott
a villanyharangozás a reflek-
torok, melyet mindannyiszor

meg kellett javítani, és új
hangosítás is készült. Az ed-
dig megtakarított pénzünk-
b´́ol indultunk más pályázato-
kon is, azokban sajnos nem
nyertünk Pl. a plébániából
közösségi tér képzésének
m´́uszaki költségei.

Az 1980-as évek elején a
tet´́oszerkezet részleges javítá-
sa, tet´́ofedés csere volt. A
templomtet´́o azóta történt avu-
lása következtében beázik a
templom. Erre kell ismét ösz-
szefogni valamennyiünknek.

A bekerülési összköltsé-
get közölve érzékeltetjük mi-
lyen nagy feladat vár ránk.

A bruttó szerz´́odéses ár
28.511.620 Ft-ról szól, azaz
huszonnyolcmillió-ötszázti-
zenegyezer-hatszázhúsz Ft
– ha nem lesznek plusz mun-
kák – sajnos arra pedig szá-
mítanunk kell.

Ebben benne van, a
mostani veszélyes-hulladék
pala okmánnyal igazolt elhe-
lyezése is. 8.380 db új cse-
rép kell, mert a bádog helyén

is cserép lesz (a mai csere-
pek már üvegszál er´́osítés´́u-
ek, jobban ellenáll az id´́ojá-
rási viszontagságoknak).
Benne van a korhadt geren-
dák cseréje, az új és mara-
dók favédelemmel ellátása,
a szükséges fóliavédelem,
új lécek és új tet´́oablakok fel-
vitele, a m´́uszaki ellen´́or díja.
Egy új cserép felhelyezési
ára 3.300 Ft-ba kerül, a
szükséges munkák össze-
függésében.

A kivitelez´́o Kovács Fe-
renc, n´́otincsi vállalkozó
lesz. A vállalási határid´́o:
2022. október 30.

A bekerülési költség
összetev´́oi: Pályázatból 15
millió Ft, de ebb´́ol már ki-
ment 560.000 Ft favédelmi
szakvéleményre (mit ítélnek
cserére, bárdolással - vagy
vegyvédelmi szútalanításra).

A tolmácsi hívek adomá-
nyából remélt kb. 5 millió Ft
egyel´́ore a váci Megyéspüs-
pök Úrtól kölcsön formájá-
ban biztosított, amíg a helyi

hívek összeadják, ezekhez
jön a Megyéspüspök Úr tá-
mogatási része, azaz a mi
minden 2. forintunkhoz ´́o tá-
mogatásként 1 Ft-ot ad.

A helyi Önkormányzat tá-
mogatásából 1 millió forint
van megígérve.

Kérjük a Kedves Meg-
szólítottakat, szíveskedje-
nek lehet´́oségük szerinti
adakozással segíteni.

A készpénz adakozást:
Laczkó Ilona - sekrestyé-
sünk - könyvelésével tehe-
tik.

Számlaszámunk: a rét-
sági Takarékszövetkezet-
nél van 64000060-
10053494.

Isten a jókedv´́u adakozót
szereti, ennek tudatában az
´́O b´́oséges áldása kísérje
adakozásukat.

Reméljük, a beázás folto-
kat az érintett mennyezeti
részek újra festésével el tud-
juk tüntetni.

Tolmács, 2022. július 3.
Tisztelettel:

A tolmácsi egyházközsé-
gi gondnokság nevében Fé-
ja Zsolt, Hajnis Gáborné,
Molnár György, Rudnai Fe-
renc. Az Önkormányzat ne-
vében: Hajnis Ferenc pol-
gármester, és a papi szolgá-
latot ellátó: Tóth Ferenc plé-
bános

2022. augusztus Tolmácsi Kisbíró
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A nyugdíjasklub beszámolója
2022. április 20-án a hús-
véti uzsonnázás volt az el-
s´́o olyan összejövetelünk,
amikor már nem kellett
maszkot viselnünk. Na-
gyon felszabadult, jó han-
gulatban telt a délután.

A majálison beneveztünk
a f´́oz´́oversenyre és bemutat-
tuk a tagok által készített ha-
risnya virágokat, képeket és
horgolásokat. Polgármester
Úr nyitotta meg a kiállításun-
kat, melynek nagy sikere volt
és sok látogatót vonzott.

A Rétsági Városi M´́uvel´́o-
dési Központban 16 tagunk
nézte meg „A tanú” cím´́u da-
rabot a Körúti Színház nagy-
szer´́u el´́oadásában.

A nyugdíjasklub tagjai kö-
zül a Molnár házaspár, Be-
reczné Magdi, Harmatosné
Magdi, Kliberné Marika, Dá-
vidné Juci és Bornemisszá-
né Erika vett részt a falu ta-
karításában.

Több alkalommal szalon-
nát sütöttünk, melyet a klubhá-
zunk és a kert rendbetételével
kapcsoltunk össze. Ezekben a
munkákban sokat segített Mol-
nár Gyuri és Erzsi, Kliberné,
Menczeleszné, Majerné, Dá-
vidné és Bornemisszáné. Kö-
szönjük mindenkinek!

Kellemes meglepetés-
ként Kliber László jóvoltából
3 napot pihenhetett 6 tagunk
Cserkesz´́ol´́on. Ezúton is

szeretnénk megköszönni
Kliber Úrnak a lehet´́oséget!

Július 8-án nagyon szép
kiránduláson vettünk részt
21 f´́ovel, ahová az unokáin-
kat is vittük. Vácról hajóval
utaztunk Visegrádra, ott
emeletes buszra szálltunk,
így gyönyörködtünk a cso-
dás Dunakanyarban. A Vi-
segrádi Fellegvár megtekin-
tése után lehet´́oségünk nyílt
a palotajátékokat is megnéz-
ni. Kellemes emlékekkel tér-
tünk haza.

Idén is elmentünk a
„JÉGMADÁRRAL” a Bala-
tonhoz fürd´́ozni. Ezen a jó
hangulatú kiránduláson he-
ten vettünk részt.

A Nyugdíjasok Nógrád
Megyei Szövetsége 2022.
május 30-án vezet´́oségi vá-
lasztást tartott, ahol Borne-
missza Sándornét ismét
megválasztották vezet´́oségi
tagnak. Ezen felül még Nyu-
gat-Nógrádot is képviselheti,
mint küldött a Nyugdíjasok
Országos Szövetségénél.

Programjaink Tolmács
Község Önkormányzatának
támogatásával jöttek létre.
Köszönjük Polgármester Úr-
nak és a Testület tagjainak a
támogatást!

Minden kedves Tagunk-
nak és az Olvasóknak is jó
egészséget kívánunk!

Tisztelettel:  Vezet´́oség

Tolmácsi Kisbíró 2022. augusztus
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Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda életér´́ol
(2022.05.01-2022.07-31.)

A nyári id´́oszakot megel´́oz-
ve nagyon sok program,
esemény gazdagította gyer-
mekeink élmény anyagát:

Anyák napja el´́ott pár
nappal  lehet´́oségünk nyílt
él´́oben állatokat nézni, simo-
gatni Drajkó Endre gazdasá-
gában. Teheneket, bikákat
szemlélhettünk testközelb´́ol
és kisborjút simogattunk.
Köszönjük az élményt, lehe-
t´́oséget Endrének!

2022. május ötödikén dél-
után tartottuk Anyák napi dél-
utánunkat, kicsit rendhagyóan,
kicsit a megszokottól eltér´́oen:
az édesanyákat, mamákat be-
vonva, közös  játékkal. Mind-
annyian csodásan éreztük ma-
gunkat, szuper délután volt!

2022. május 10-én a Ma-
darak és Fák napja alkalmá-
hoz kapcsolódva a Csulik
portán töltöttük óvodásaink-
kal a délel´́ottöt, számos ma-
dárkáról, állatról, növényr´́ol
gazdagítva ismereteinket
Ági óvó és Laci bácsi tudás-
átadásának köszönhet´́oen.
Köszönjük fáradozásukat,

vendégszeretetüket!
Ugyancsak a május 10-i

jeles naphoz kapcsolódva a
szül´́ok/gyermekek által ho-
zott virágpalántákat a gyere-
kekkel közösen virágládák-
ba ültettük ezzel csinosítva
óvodánk ablakait, küls´́o
megjelenését, valamint az
Ipoly Erd´́o Zrt.-t´́ol ajándékba
kapott kis tölgyfa csemetét
Borka Róbert erdész és Haj-
nis Ferenc Polgármester Úr
közrem´́uködésével elültet-
tük a Kastély parkjában. Kö-
szönjük Mindenkinek az
együttm´́uködést!

Következ´́o nagy esemé-
nyünk a május 27-én meg-
rendezett évzáró és ballagás
volt. Ezen a napon délel´́ott
ültettük el a Béke utcai patak
partján a ballagók fáját és fo-
gyasztottuk el ebéd után a
ballagók tortáját. Délután
végre - a koronavírus jár-
ványt magunk mögött hagy-
va - a hagyományos módon
zárhattuk le szorgalmi id´́o-
szakunkat, évzáró m´́usor ke-
retében és búcsúzhattunk

ballagóinktól a megszokott
módon sok-sok vendéggel,
felh´́otlen ünnepséggel. Ki-
lenc gyermek búcsúzott óvo-
dánktól és kezdi majd meg
szeptember elsején az els´́o
osztályt.

2022. május 28-án óvo-
dánk udvarán tartottuk meg
a község gyermeknapját.
Tolmács Község Önkor-
mányzatának köszönhet´́oen
ugráló vár és a LurkÓperen-
cia m´́usora színesítette a na-
pot. Köszönet a közrem´́ukö-
désért Boskó Reginának és
Sinka Renátának a kézm´́u-
veskedésért, Bálint Doriná-
nak és Bobák Iringónak az
arcfestésért, a Fels´́o Kocs-
mának az ajándék jégkré-
mekért és Évinger Boglárká-
nak a Közösségi ház képvi-
seletében a szervezésért.

2022. június 16-án átsé-
táltunk a gyerekekkel Rét-
ságra: fagyiztunk és játszó-
tereztünk.

Éves ovis kirándulásunk-
ra 2022. június 23-án került
sor: a Gyadai tanösvényen

tettünk meg egy rövid erdei
útvonalat szül´́okkel, testvé-
rekkel közösen.

2022. június 27. és július
31. között óvodánk zárva
tart. Önkormányzatunknak
köszönhet´́oen mosdónk tel-
jes egészében megújul: a
burkolat, a szerelvények
cserél´́odnek, valamint lesz
falikút, zuhanyzó és szell´́oz´́o
nyílás. Köszönjük Polgár-
mesterünknek és Tolmács
Község Önkormányzata
Képvisel´́o testületének a rá-
fordítást, ez már nagyon id´́o-
szer´́u volt!

2022. augusztus 1-én
nyit az ovi, ahová szeretettel
várjuk régi és új ovisainkat
is, június 1-t´́ol két új kolléga-
n´́ovel: Dobson Zsófia óvoda-
pedagógussal és Hajnis Jo-
landa dajkával.

További kellemes nyarat
és pihenést kívánok az olva-
sóknak!

Tolmács, 2022-07-22
Üdvözlettel,

Kiss Zsófia,
óvodavezet´́o

´́Orizzük meg az utókornak

Kedves Olvasó! 
Amikor a családi fotoalbum lapozgatása közben olyan

régi fénykép akad a kezébe, amely Tolmács múltjához is
kapcsolódik, kérjük, hogy az utókornak meg´́orzés céljából
hozza be a Közösségi Házba. A képet digitalizáljuk és
visszaadjuk. Így gazdagíthatjuk közös értékeink tárát. Azok-
ból az emlékekb´́ol, amelyek falunkra jellemz´́oek, és a sze-
repl´́ok hozzájárulnak újságunk címoldalára is válogatunk. 

2022. augusztus Tolmácsi Kisbíró
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Iskolai élet
Az iskolai élet az utolsó két
hónapban elég mozgal-
mas volt. A tanulmányi
munka mellett s´́ur´́usödtek
a programok is.

Az édesanyákat és nagy-
mamákat végre már a meg-

szokott módon köszönthet-
tük május 2-án délután a Kö-
zösségi Házban. Néhány
nap múlva elkészült az idei
évfolyam fotója. 

Zsiga Bianka 2022. má-
jus 10-én tartotta a fogadóó-

ráját, én pedig 2022. május
11-én délután, ahol szemé-
lyesen tudtunk beszélgetni a
gyermekeket érint´́o kérdé-
sekr´́ol. Madarak és fák napja
alkalmából  Telegdi Ágnes
írón´́o, természetfotós el´́oa-

dását néztük és hallgattuk
meg a Közösségi Házban,
ami nagyon színes és érde-
kes volt, a diákok figyelem-
mel nézték, hallgatták.

2022. május 19-én csü-
törtökön 17 órától a Rétsági

Tolmácsi Kisbíró 2022. augusztus
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Események a községben és a KÖZI-ben
Minden év május 10-én ün-
nepeljük a Madarak és fák
napját, mely több mint száz
éves hagyomány Magyaror-
szágon, célja, hogy felhívja a
társadalom, különösen a fia-
talok figyelmét az ´́oket körül-
vev´́o él´́ovilágra és a termé-
szetvédelem fontosságára,
hiszen kiemelt feladat ma az
ifjúság természetvédelem
iránti elkötelezettségének ki-
alakítása, elmélyítése. E je-
les alkalomból láttuk vendé-
gül Telegdi Ágnes írón´́ot és
természetfotóst, aki a csodá-
latos állatokról mesélt a tol-

mácsi gyerekeknek.
2022. május 21-én “tár-

sadalmi munkát” szervez-
tünk, ahol közösségünk min-
den dolgos kez´́u tagja meg-
jelent kapával, gereblyével,
f´́unyíróval felszerelve. Kö-
szönjük temet´́onk szépítésé-
ben végzett munkájukat!

Május utolsó szombatján
rendeztük meg a Tolmácsi
Gyereknapot a kastély park-
ban. Az ugráló várak reggel-
t´́ol várták a lurkókat, akik fá-
radhatatlanul végig mulatták
a napot. A délutánt a LurkÓ-
perencia interaktív zenés

m´́usora koronázta meg. Kö-
szönjük Tolmács Község
Önkormányzatának támoga-
tását, amellyel ez a szuper
nap megvalósulhatott és
azoknak a szül´́onek is, akik
segítettek a gyermekek szó-
rakoztatásában!

Községünk nagy hang-
súlyt fektet a határon túli ma-
gyar testvéreinkkel való kap-
csolatok ápolására. A triano-
ni békediktátum vesztesége
sokunk szívének mai napig
fájó pontja, így június 4-én a
Nemzeti összetartozás nap-
ján - ami azt fejezi ki, hogy

M´́uvel´́odési Házban töltöttük
a délel´́ottöt a jótékonysági
gála f´́opróbáján. A gyerekek
érdekl´́odve nézték végig a
sok színes el´́oadást. A tol-
mácsi osztály végül május
20-án pénteken a fels´́osök-
kel együtt lépett fel. Ezúton
is köszönjük mindenkinek a
részvételt és a támogatását.

Az osztálykirándulásunk
június 2-án volt, és Hollók´́ore
utaztunk. Az Ófaluba vettünk

sétálójegyet, ami 8 házba
biztosított belépést, több he-
lyen kis ajándékkal és kósto-
lókkal kedveskedtek a gyer-
k´́ocöknek. Sajnos ekkor
még a vár le volt zárva, de
így is kitöltötte a napunkat a
sok látnivaló. Termé-
szetesen a fagylaltozás és a
játék sem maradhatott el az-
nap. A gyerekek és mi is jól
éreztük magunkat, egy iga-
zán jó hangulatú nap volt,

délután fél 6 körül kelleme-
sen elfáradva értünk vissza
az iskolához.

Június 9-én orvosi vizs-
gálaton vettek részt a máso-
dikosok és a negyedikesek.

Tanévzáró ünnepségünk
június 15-én délután volt, me-
lyet hagyományosan az udva-
ron tartottunk. A 2021/2022-es
tanévben is több versenyen
vettek részt tanulóink és 6
gyerk´́oc kit´́un´́o (Badi Anikó

1.o., Kovács András Mihály
1.o., Szetei Bendegúz Balázs
1.o., Ferik Csenge 3.o., Ka-
lácska Szófia Maja 3.o. Tóth
Liza 4.o.) tanulmányi ered-
ményt ért el. A kimen´́o negye-
dikesekt´́ol búcsút vettünk és
szeptemberben szeretettel
várjuk az új els´́os kisdiákokat.
Addig is mindenkinek gyö-
nyör´́u nyarat kívánunk!

A tanító nénik nevében:
 Biszku Rita

államhatároktól függetlenül
minden magyar a nemzet ré-
sze - együtt emlékeztünk a
Trianon emléktáblánál.

Június közepén hagyo-
mányteremt´́o céllal „nyárin-
dító” baba- és gyermekruha
börzét szerveztünk a közös-
ségi házban. Tervünk, hogy
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minden évszakváltás alkal-
mával gazdát cserélhesse-
nek a jó állapotú gyermek
holmik. 

Idén is a nyári szünet id´́o-
szakában táboroknak ad ott-
hont közösségi házunk. Júli-
us és augusztus hónapban
négy tematikus táborban
tölthetik el gyermekeink érté-
kesen a szünid´́ot.

Mindeközben a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár dol-
gozóinak önzetlen segítsé-
gével Tolmács Község
Könyvtára újraélesztésén
dolgozunk. Június második
felében selejtezésre került a
régi könyvtári állományunk
fele, melyet els´́o körben a
környékbeli könyvrajongók
böngészhettek át és vihettek
haza. Júliusban elkezd´́odött
a megmaradt könyvek kata-
logizálása és várhatóan ez a
munka eltart a nyár végéig.
Az átválogatás után is sok,
magas eszmei értéket képvi-
sel´́o - de min´́oségében
és/vagy témájában elavult -
könyv maradt, aminek sze-
rettünk volna gazdát találni.

Végül a felvidéki Nagycsa-
lomja Község új könyv-
tárában találtak méltó, új ott-
honra. 

A megyei könyvtár idén
lehet´́oséget biztosított a
KSZR tagkönyvtárak szá-
mára tartós letét rendelésre,
ennek keretében 150 ezer
forint értékben küldtek köny-
veket a könyvtárunk részére.
A listát a helyi iskolákkal
egyeztetve úgy állítottuk
össze, hogy a gyerekek szá-
mára kötelez´́o és ajánlott iro-
dalmat is tartalmazza.

Augusztus 7-én, vasár-
nap kerül megrendezésre
a Szent L´́orinc napi búcsú
és falunap. Idén a Paramisi
Társulat szórakoztatja a
gyermekeket új, interaktív
el´́oadásukkal, majd tánc-
házzal. Most is lesz népi
játszótér, lufibohóc és kéz-
m´́uves foglalkozás. Vacso-
ra után, 19 órától fellép a
nemzetközileg is méltán
híres, autentikus roma
folklór zenekar, a Kalyi
Jag. Végül az estét utcabál
zárja.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, 

nyomtatványok, öntapadós címkék, 
kartondobozok, matricák  készítését. 

Egy- és többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, 

min´́oségi munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon:  (35)351-155,  0630-960-7683

Önkormányzati tájékoztató

Képvisel´́o-testületi dönté-
sekkel kapcsolatban, ülések
napirendje, illetve a jegyz´́o-
könyvei elérhet´́oek az érdek-
l´́od´́ok számára Tolmács Köz-
ség Önkormányzata honlap-
ján! www.tolmacs.hu

Internet hozzáférést biz-
tosítunk a Közösségi Ház-
ban, a ház dolgozói segítsé-
gére lesz azoknak az érdek-
l ´́od´́oknek is, akik nem ren-
delkeznek  otthon internet-
tel!
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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

Felhívás
Tolmács Kultúrájáért és
Sportjáért Közalapítványunk
egész évben támogatja kultu-
rális rendezvényeinket, gyer-
mekeinket, sportolóinkat. Te-
gyünk mi is munkájukért! 

Alapítványunk munkáját
Ön is tudja segíteni! Ha kicsi
összeggel is, de hozzá tud
járulni, hogy támogassa raj-

tuk keresztül akár program-
jainkat, akár gyermekeinket,
sportolóinkat, ezt csekk befi-
zetésével vagy akár utalás-
sal is megteheti! 

Csekket a Közösségi Ház-
ban és az Önkormányzatnál
is kérhet! Utalni a 11741031-
20024279 számú számla-
számra tud! Köszönjük! 

Kapcsolattartó: Pereszlényi  Zoltán   Tel.: +36203639242
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