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Emlékeink

Tavaszköszönt´ó
Tisztelt Tolmácsiak!
Mire 2009 els´ó negyedévi Kisbíró postaládájukba
kerül, a zord hideg telet ragyogó zöldben pompázó, rügyet fakasztó, virágos tavasz váltotta fel. Mindannyiunkat leny´úgöz a színek
kápráztató gyönyör´úsége.
A gazdálkodó ember - miközben télen számbavette
tennivalóit - friss magot, palántát tesz a földbe. Tevékenyen dolgozik, hogy munkája majdan ´ósszel gazdag
gyümölccsel ajándékozza
meg.
Így tesz Tolmács község
vezetése is már évek óta. Elkészült a mérlegbeszámolónk. Számbavettük feladatainkat.
Örömmel tájékoztathatom Önöket, önkormányzatunk jó évet zárt, és
anyagilag is eredményes évet
zártunk. Pénzmaradványunk
segít a következ´ó id´ószak terveinek megvalósításában.
Pályázatok egész során
dolgozunk, és van amelyik
nem eredménytelen. Rövi-

desen „munkába áll” az a
kisbusz, amely a korábbi autónál több feladatot tud ellátni, nagyobb segítséget nyújtani az ittlakóknak. Önkormányzatunk döntött, hogy
csökkenti az ipar´úzési adót,
ezzel szeretne az idetelepül´ó cégeknek kedvet csinálni.
Jelenleg is benyújtott, elbírálásra váró pályázataink mellett újakon is dolgozunk. Sikeresnek mondható a község civil szervezetinek élete.
Mindezekr´ól a következ´ó oldalakon b´óvebb tájékozatóval is szolgálunk. Illetve itt is
invitálom Önöket az április
29-i lakossági fórumra.
Községünk az elmúlt évek
során tovább szépült, gondozottabb, rendezettebb lett.
Mindenkinek itt szeretném
megköszönni, aki saját házatáját a jó gazda gondosságával
szépíti. Egyben kérek is minden itt lakót, ebben az évben is
szépítsük még tovább kedves
lakóhelyünket, Tolmácsot.
Hajnis Ferenc
polgármester
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Önkormányzati információk
Tájékoztató az elmúlt id´ószakról
Tisztelt olvasó, megint eltelt egy év és szeretnék ismertet´ót adni az elmúlt év,
illetve az idei év eredményeir´ól, terveir´ól.
Ki lehet mondani, hogy a
2008-as évet pozitív eredménnyel zárta önkormányzatunk. Eddig sem, és most
sem kellett hitelt felvenni a
m´úködéshez, és a fejlesztésekhez sem.
Bátran
kimondhatjuk,
hogy a nagyobb fejlesztést
is, mint az orvosi rendel´ó teljes kör´ú akadálymentesítését is meg tudtuk el´óre finanszírozni, ami 9.840.550-forintba került.
Ezen fejlesztésen felül,
még tízmillió forintunk van
lekötve a bankban. Ezeken
az összegeken kívül tudtuk
biztosítani a település és az
intézmények
m´úködését,
fenntartását.
Az elmúlt évben is igyekeztünk minden olyan pályázatot megragadni, ami a település érdekét szolgálta legyen az kisebb, nagyobb pályázat. Tudtuk támogatni a
civilszervezeteket, (polgár´órség, nyugdíjas klub, ifjúsági klub, sport) igyekeztünk
minél több programot, rendezvényt szervezni a falu lakóinak.
Szeretnék írni a legfontosabb
pályázatunkról,
a
szennyvíz
beruházásról.
Mint azt a 2008. októberi
számban is leírtam, sajnos
elutasításra került a pályázat
forrás hiány végett. A terveink készen vannak az idei
pályázati kiírásra, tehát idén
is megpályázzuk a beruházást. Az OTP el´ó takarékosságot továbbra is fizetni kell,
mert ez szolgál majd az öner´ó fedezeteként. Tehát mindenkit arra kérek aki eddig is
fizette, hogy továbbra is fizesse be! Fél´ó, hogy az idén
a gazdasági válság hatására
ismét forráshiány lesz, de
azért megpályázzuk!

A képvisel´ó-testület az
idei tervekben is el´óirányozta a szennyvízberuházást,
tehát a 2009-es évben is ez
lesz a f´ó pályázati projektünk. Ez évi költségvetésünk, mint az elmúlt évekhez
hasonlóan az intézmények
fenntartása, m´úködtetése a
f´ó cél. Természetesen jut forrás fejlesztésre is, szeretnénk a faluházat akadály
mentesíteni, (mert ezt az EU
el´óírja) a temet´óben utat, és
szemét tárolót kialakítani, az
iskola és óvoda ablakok cseréje, utak kátyúzása, a kis
busz vásárlása, f´únyírók beszerzése, stb. szerepel a fejlesztési célok között.
Természetesen ezeket a
fejlesztési célokat is megpróbáljuk majd pályázati
pénzb´ól fedezni.
Sajnos a képvisel´ó-testületnek nem volt más választási lehet´ósége, mint hogy a
kommunális adó rendeletét,
módosítsa, megemelje. Ez a
2009-es
évben
ingatlanonként 14.000 Ft, egyedül él´óknek 10.000 Ft lett.
Miért is kellett megemelni?
Tisztelt olvasó, mint bizonyára önök is tudják, hogy a
kommunális adó bevételb´ól
kell fedezni az önkormányzatnak a parkgondozást, f´únyírást, temet´ófenntartást,
közvilágítást, útkarbantartást, (kivéve a tolmácsi f´ó
utat, mert az állami út) hó
takarítás, stb. Illetve lehet
hulladékszállításra, és elhelyezésre is fordítani. Településünkön nincsen szemét
díj, tehát az önkormányzat
az egész adóbevételt erre a
célra fordítja. Sajnos az elmúlt év december 31.-ével a
bánki szeméttelep bezárt,
nem kapott engedélyt a szemét elhelyezésre, így ez év
január elsejét´ól már csak
Nógrádmarcalba tudjuk a
szemetet szállítani. A költségek megnövekedése végett,
ami négyszeresére n´ótt, vált

szükségessé a kommunális
adó mértékének az emelése. Sajnos, még az önkormányzatnak éves szinten
kb. egymillió forintot kell hozzá tenni, hogy a szemét
megfelel´ó módon legyen elszállítva, illetve elhelyezve.
Hát ezért kellett sajnos megemelni a kommunális adót.
A kisbíró decemberi számában írtam, hogy pályázatot nyertünk egy 8+1 személyes kisbusz megvásárlására. A képvisel´ó-testület döntése alapján, Fiat Ducato panoráma típusú buszt vásárol
az önkormányzat. Egyben
döntött, hogy a Skoda fabia
autónkat eladásra hirdessük
meg. Az autót beszámolta
volna a fiat kereskedés a
busz árába 800.000.-ft-ért,
de a testületi döntés értel-

mében interneten is meg
kellett hirdetni 1.000.000 Ftos irányáron. Végül az autót
1.060.000 Ft-ért vásárolták
meg! Várhatóan a buszt április végén vásároljuk meg,
mert akkorra vállalta a fiat
autógyár a megrendelést.
Szeretném önöket tájékoztatni, hogy megtörtént az orvosi rendel´ó pénzügyi elszámolása, amit nagyon szigorú ellen´órzés követett. Az irányító
hatóság mindent rendben talált, és az elnyert támogatást
8.856.675 Ft-ot az önkormányzat számlájára utalta.
Tisztelt olvasó, továbbra
is várom észrevételeit, javaslatait, a
polgarmester@tolmacs.hu vagy a 0630-9688-858 telefonon.
Tisztelettel:
Hajnis Ferenc

Tolmács Község Önkormányzata
csökkentette az ipar´úzési adót
A település képvisel´ó-testülete 2009. március 29-én tartott ülésén úgy döntött, hogy
a helyi vállalkozások segítése, a település befektet´ók
számára vonzóvá tétele érdekében jelent´ósen csökkenti a helyi ipar´úzési adót.
A korábbi mértéknek alig
50 %-át kell ezután fizetni. A
rendelet szerint az új adókulcs az adóalap 0,9 %-a, és
január 1-t´ól visszamenúleges hatályú. Tolmács képvisel´ó-testülete ezen intézkedésével nem csak a gazdasági válság miatt a vállalko-

zásokat sújtó terhek csökkentése okán döntött így, hanem intézkedését hosszútávú befektetésnek gondolja a
jöv´óbe. A döntéssel talán
nem csak a jelenleg ott adózó vállalkozók viselnek kevesebb terhet, hanem más,
magasabb adókulcsot alkalmazó településekr´ól is érdemes mérlegelni a telephely,
székhely, Tolmácsra helyezését.
A 7/2009 sz rendelet a
www.tolmacs.hu honlapon,
az Önkormányzati információk között megtalálható.

Nyilvános adatok az interneten
Tájékoztatjuk az érdekl´ód´ó állampolgárokat, hogy a 2005.
évi XC törvény el´óírásainak
önkormányzatunk mindenben
megfelel. Így a közérdek´ú adatok a www.tolmacs.hu hivatalos települési weblapon elérhet´óek. Azokat rendszeresen
frissítjük. Itt megtalálhatók a
testületi ülések napirendjei,
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írásos el´óterjesztései már az
ülések el´ótt! Illetve kikereshet´ók, kinyomtathatók az
ülések jegyz´ókönyvei a tanácskozást követ´ó 2-3 héten
belül. Ugyancsak ezen a helyen kereshet´ók ki az érvényes
helyi rendeletek, letölthet´ó
nyomtatványok, és más fontos dokumentumok.

Tolmácsi Kisbíró

2009. április

Emlékeztet´ó egy hatályos rendeletre
Tolmács Község
Képvisel´ó-testületének
2/2007. (III.22.) s
zámú rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésér´ól
A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§-ában, valamint a leveg´ó
védelmével
kapcsolatos
egyes szabályokról szóló
21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tolmács
Község Képvisel´ó-testülete
az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésér´ól - a helyi
körülmények megfelel´ó szabályozása érdekében -rendeletet alkot. Ebben az Országos T´úzvédelmi Szabályzat
(továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban
a következ´óket rendeli el:
1. § A rendelet célja és hatálya
(1) A rendelet célja az avar
és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó
olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a leveg´ó tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Tolmács Község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó
szervezetre kiterjed.

vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztet´ó módon, nagykorú
cselekv´óképes személy
folyamatos felügyelete,
és a lakókörnyezet lehet´ó
legkisebb zavarása mellett szabad.
(3) Az ingatlan tulajdonosa,
kezel´óje, bérl´óje (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a
szükséges t´úzoltási feltételekr´ól, eszközökr´ól (pl.:
oltóvíz, homok, stb.)
(4) A füstképz´ódés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot el´ózetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan
kis adagokban történhet.
(5) A tulajdonos egyszerre
nagyobb
mennyiség´ú
avar- és kerti hulladék
elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható id´ópontjáról.
Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig
tarthat.

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban
kerti hulladék)
(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása.
(3) Tároló edény: hulladékgy´újt´ó tartály, konténer,
egyéb tartály, papír vagy
m´úanyag zsák.
3.§ Az egészséges kórokozóktól és kártev´ókt´ól
mentes kerti hulladékot
els´ósorban hasznosítani
szükséges.
4.§
(1) Az ingatlanon keletkez´ó
nagyobb
mennyiség´ú
kerti hulladék szabályos
kezelése
az
ingatlantulajdonos feladata.
(2) A háztartási hulladék
szállításba be nem kapcsolt területeken a kerti
hulladék kezelésér´ól a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
5. § Az égetés szabályai
(1) A kerti hulladékok égetése egész évben szerdai
napokon 9-20 óra között,
valamint március 15. és
május 31. illetve szeptember 1. és november
30. közötti id´ószakban
szombaton is 9-13 óra
között engedélyezett. A
határid´ók kezd´ó- és utolsó napján az égetés végezhet´ó.
(2) Égetni csak megfelel´óen
kialakított t´úzrakóhelyen,

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett id´ószakon kívül, valamint párás, ködös, es´ós
id´óben illet´óleg er´ós szél
esetén.
(7) A kerti hulladékkal együtt
kommunális, veszélyes
és ipari eredet´ú hulladék
nem égethet´ó.
(8) Az égetés végén meg kell

gy´óz´ódni arról, hogy a
t´úz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony
földréteggel történ´ó lefedésér´ól.
6. § Közterületen avar és
kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyz´ó engedélyével.
7.§ A hatóságilag elrendelt
általános t´úzgyújtási tilalom alól a rendelet nem
ad felmentést.
8.§ Lábon állónövényzet,
tarló égetése tilos.
9. § Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a
jegyz´ó engedélyével végezhet´ó.
10. § Aki az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és
maximum 30.000 forintig
terjed´ó
pénzbírsággal
sújtható.
11. § Záró rendelkezés
Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba. Kihirdetésér´ól az
SZMSZ-ben
szabályozott
módon a jegyz´ó gondoskodik.
Hajnis Ferenc
polgármester

Góg Katalin
jegyz´ó

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2007. február 15.
Góg Katalin mb. jegyz´ó

Nyugdíjas klub életéb´ól
A 2009-es évet „Batyus”
összejövetellel kezdtük. A
zenét Bubori István szolgáltatta, ami nagy tetszést
aratott. Tájékoztattuk a
megjelent tagságot a múlt
év eseményeir´ól, és beszélgettünk a jöv´ó terveir´ól.
Szerény ajándékkal köszönetet mondtunk Kramlik

Mihálynak, hogy alakulásunk óta – 2000-t´ól – a pénztárosunk volt. ´Ó egészségügyi állapota miatt nem
volt jelen, így Marika a fele–
sége vette át az ajándékot.
Reméljük még sokáig velünk
marad.
Vendégünk volt Hajnis
Ferenc polgármester úr, aki

tájékoztatott
bennünket,
hogy az idén is kapunk támogatást az önkormányzat
részér´ól.
Melegviz´ú fürd´ókbe mehetünk, kirándulhatunk, március 27-én a F´óvárosi Nagycirkusz „Jubileumi Gála” m´úsorát látogattuk meg.
A programok megvalósí3

tásához minél több tagunkat
várjuk, és a tavaszi falu
virágosításába, szépítésébe
is minél többen vegyék ki
részüket. Attól nincs is
szebb, mint a faluban sétálva a sok-sok virágban gyönyörködni.
Dávid Imréné
Nyugdíja Klub vezet´ó
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´ól
“Farsang van
farsang van
járjuk a táncot
gyorsabban!
Förgeteges
ez a bál
még a ház is
muzsikál.
Idén is nagy izgalommal
készültek a gyerekek és
szül´ók a farsangi bálra.
A bál az iskolások és bátrabb óvodások felvonulásával kezd´ódött. Ötletes, szép
jelmezeket láthattunk. A gyerekeknek a Szül´ói Munkaközösség ajándékkal kedveskedett. A Hupikék törpikék cím´ú zenés táncot Anikó néni
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tanította be, melyre a tanulók
lelkesen táncoltak. Nagy sikerük volt. A bál hangulatához Csabuda Péter és csapata járult hozzá. A tombolán a szül´ók és támogatók
által felajánlott tárgyakat sorsolták.
A bálozókat Szabó Edith
és Kása Beatrix hastáncos
színvonalas el´óadása szórakoztatta, ´ók ezzel járultak
hozzá rendezvényünk sikeréhez.
Ezennel köszönjük a lelekes szül´óknek, a bált támogatóknak a munkáját és segítségét. Szeretnénk a 80. 000
Ft bevételb´ól az iskolásokat,
óvodásokat tartalmas kirándulással megajándékozni.

Tolmácsi Kisbíró
Március 15 -i megemlékezés az idén kiemelked´óen
tartalmas és színvonalas
volt. A Himnusz után iskolásaink táncos-zenés m´úsora
nagy sikert aratott. Ezután
verseket mondtak. A Huszár
gyerek c. népdalfeldolgozásra táncoltak. Befejezésül egy
negyedikes tanulónk elszavalta a Nemzeti dalt. A szavalat végén tanulóink közösen
énekelték a refrént: „A magyarok istenére esküszünk...”
Községünk közel egy éve
alakult lelkes Népdalköre
huszár nótákat adott el´ó teker´ó kíséretével. A nótákat
Havasréti Pál tanította be.

2009. április
Megköszönjük az Ifjúsági
Klub táncos lábú tagjainak
aktív, kitartó munkáját. Nagyon nehéz koreográfiájú
táncot tanultak be és csodálatos összhangban adták
el´ó. Reméljük ez a lendület
nem hagy alább és újra megajándékozzák táncukkal Tolmács érdekl´ód´ó közönségét. Munkájukat Magdi óvónéni segítette.A megemlékezés gyertyás felvonulással,
Géza atya emléktáblájának
megkoszorúzásával és a
Szózat eléneklésével zárult.
Hámori Imréné,
Kaszásné Kovács Gabriella,
Szikoráné Tóth Anna
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Jóga az iskolában
Tolmácson az iskolában minden pénteken jóga foglalkozásra gyülekeznek a résztvev´ók. A jógaoktatót kértük,
hogy mindenki számára mutassa be ezt a tevékenységet.
A cikket itt adjuk közre.
“Nem a küls´ó események bekövetkezése a
fontos, hanem a bels´ó
változásoké”
Mi is a jóga?
Manapság nehezen találnánk olyan embert, aki ne hallott volna még róla. Ha a neten
rákeresnénk, vagy a könyvesboltban kutakodnánk, tucatnyi
magyarázatot kínálnak nekünk. Mégis, aki saját maga
nem próbálta még, valószín´úleg valami kitér´ó választ adna
vagy legalábbis valami megfoghatatlan, misztikus, akárki
számára nem elérhet´ó hókuszpókusznak képzelné el.
És hozzátenné, hogy „nem
nekem való”. Máris elérkeztünk két táborhoz: az egyik, aki
kipróbálta és megismerte a jógát; a másik, aki hallott róla és
úgy véli „nem neki való”.
Most a második tábor létszámát kívánom csökkenteni.
Olyan nincs, hogy a jóga valaki számára nem végezhet´ó,
mert pl. úgy gondolja, nem
elég rugalmas hozzá. Hiszen
éppen azért van, hogy azzá
váljunk általa. Fiatalon csöppentem az aerobik szakmába
sok évvel ezel´ótt és kevés
olyan tornatípus van, amit még
nem oktattam. A tapasztalataim által bizton állíthatom,
hogy a jóga mindenkinek „való”! Mindenki fejl´ódik általa testileg, lelkileg és szellemileg. Itt
álljunk meg! Maradjunk a testi
szintnél még egy picit! Órákat
mesélhetnék róla, hogy milyen
pozitív hatásokkal bír a jóga az
emberi szervezetre, de csak a
modern ember számára legkézenfekv´óbbeket említeném.
Kinek ajánlott a jóga?
Korosztálytól függetlenül,
mindenkinek ajánlott a jóga
gyakorlatok végzése.

Mégis hogyan?
A ma emberének életében sokszor telnek úgy a napok, hetek, hónapok, hogy
megoldatlanok maradnak a
felmerült gondok, problémák.
Sérelmek, igazságtalanságok és megaláztatások érnek, amelyek emléke, nyomasztó érzése rányomja bélyegét állandó kedélyállapotunkra. A nehéz élethelyzetek gyakran nem, de a hozzájuk viszonyulás alakítható,
megváltoztatható. A jóga
végzése lenyugtatja az embert, segít összpontosítani,
elengedni a haragot, a fájdalmakat és segít elfogadni és
tisztelni önmagunkat. Hihetetlen? Pedig egyszer´ú.
A gondok nyomják a szívünket, ilyenkor mi is történik?
Aggódunk a jöv´ón vagy bánkódunk a múlton. Ez minden
problémára igaz, lehet az betegség, anyagi probléma vagy
családi eredet´ú megmérettetés. A jóga a jelenben tart, hiszen a testünkkel dolgozunk
ITT és MOST. Ilyenkor a gondolatainkat a testünkre irányítjuk, visszatérünk a jelenbe,
megsz´únik a „kellene” és a
„muszáj”... Minden alkalommal, amikor sikerül visszatalálnunk a jelenhez, megszabadulunk valami tehert´ól, kidobunk valamit, ami már feleslegessé vált.
Közérzet javító hatása
szinte azonnal érzékelhet´ó,
hiszen szabad, oldott mozgású testtel sokkal könnyebb
“együtt élni”, mint azzal,
amely kötött és tele van feszültséggel. Ez a kezdetben
még rövid, de stresszmentes
állapot segíti a koncentrációt.
Lehet´óvé teszi, hogy ismét
rátaláljunk a bels´ó teljesség
érzésére, melyet rohanó világunkban elvesztettünk. Legtöbben rossz testi közérzettel
és zaklatott lélekkel vágunk
bele, de a megfelel´ó gyakorlásnak köszönhet´óen fizikai
feszültségünk feloldódik, érzelmeink lecsendesednek.
Ha fásultan, letargikus testilelki állapotban látunk neki, a

helyes gyakorlás visszaadja
testünk életerejét, lelkünkbe
pedig béke költözik. A jógagyakorlatok a tudatosság fokozását szolgálják, s ezzel
képesek befolyásolni lelki fejl´ódésünket. Önmagunkhoz
visszatalálva ismét átélhetjük
a teljesség élményét.
Hogyan kezdjük?
Az edzést testünk aktuális
állapotának megfelel´óen kell
elkezdenünk. Mi magunk vagyunk a mérce a fejl´ódésünk
során. Mindenki más genetikai adottságokkal bír. Vannak
rugalmasabb és kötöttebb
izomzattal megáldott egyének, és hajlékonyságunkat
csak kisebb mértékben befolyásolja a sportos vagy sportmentes el´óéletünk. Ezt a tapasztalatok mutatják, mint
ahogy azt is, hogy mindenki
jó valamiben: van, akinek a
lábizmai, izületei nyúlnak
könnyebben és van, akinek a
vállai, de olyan is akad, aki az
egyensúlyi gyakorlatokban
érzi magát a legmagabiztosabbnak.
Némelyikünknél
csak néhány hónap után mutatják meg magukat ezek a
tehetségek. Egy biztos, a
rendszeres jóga végzése,
meghozza a gyümölcsét.
Minden alkalommal kisebbnagyobb sikerélményeket élhetünk át. Itt nem a jöv´ónek
gyakorolunk, mint a legtöbb
mozgásformánál, hanem a
jelennek. Ahelyett, hogy
“összeszorított foggal” dolgoznánk, örüljünk annak,
amit az adott pillanatban meg
tudunk csinálni. Ezzel észrevétlenül is növeljük önbizalmunkat és az önmagunk
iránti tiszteletet. Ezzel közelebb jutunk az önelfogadáshoz. Mindez bizonyítottan kihat a kapcsolatainkra is.
A kulcsszó a rendszeresség
A rövidebb, de rendszeres edzéssel többet elérhetünk, mintha csak ritkán jógáznánk, de akkor órákig. Az
benne a csodálatos, hogy
életkorunk el´órehaladtával
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egyre jobbak lehetünk benne, évtizedeken át fejl´ódhetünk mind fizikailag, mind
mentálisan.
Lassan elmarad a levertség, a fáradtság, a türelmetlenség, az agresszió. Hatására eldobjuk a cigarettát, a
botot, a mankót. Nem beveszünk valamit, és várjuk a
csodát, hanem kivesszük
azt, amit már feleslegesen
bevettünk.
Végül mindannyian eljutunk addig a pontig, amikor
már nem romboljuk, hanem
tiszteljük és szeretjük az életet önmagunkban és magunk
körül. Érezzük és élvezzük
az életet. Megértjük, hogy
nem a kor és a munka tesz
minket tönkre, hanem téves
életszemléletünk, magatartásunk.
“Könny´ú ott nyugodtnak
lenni, ahol senki és semmi
nem zavarhat. Nehezebb,
de lehet ott, ahol nyugtalanság vesz körül minket.
Nagy élmény, amikor már
nem vesszük át a környezetünk zavarát, hanem a
mi magatartásunk hatására a környezetünk is megnyugszik.”
(Etka anyó)
Aki kíváncsi rá, hogy milyen
élmény számára ez a testilelki mozgásforma, vagy
csak élettapasztalatokkal kíván gazdagodni, várjuk sok
szeretettel és jó hangulattal a
tolmácsi iskolában pénteken
18 órától. (Polifoam, kényelmes öltözék és víz ajánlott!)
B´óvebb információt keressen
honlapomon.
Évinger Boglárka
jógaoktató
T: 0620/390-3863
Web: bogi.evinger.hu
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Irodalmi sorok
Kérdésre felelet
Mir´ól ír az író?
Általában valakikr´ól- valamikr´ól, múltról, sorsokról a
valóságról. Az id´ó szókincseir´ól, melynek meghökkent´ó szövege van. A szavak
díszként fejezik ki véleményünket a könyvekben. Különleges tájszavak és az
igazsághoz kapcsolodó sorok fölbukkannak a felszínre.
Próbáljunk meg a magunk
személyével botlogni, keresgélni az ismeretlen, régi évek
között járni. Felismerjük az ismeretlent a boldogságot, a
szenvedést a ma terítékére

visszahozni. Az alap feltétellel szembe kell nézni. Jót a
rosszat sorokba leírni. Az író
egy ´ószinte ember. Érzékel´ó, továbbító gondolatokkal
küzd´ó személy. A nyitottságot másokkal megszólaltassa tisztességgel. Magukba
zárkozó embereket felkeresi, és mindent eléjük tereget.
Életkedvüket fényessé teszi.
Ezek az emberek tudnak
szeretni, tudnak örülni, de
hamar tudnak sírni is. A bátortalanság visszataszítja a
bátorságtól. Ezek a lelki szegények. Tanulsággal foltozgatja az író a sérült lelkeket.
Társként elbeszél a hitetlen-

ségben él´ó emberekkel. Sok
író gondolatban ´órízgeti a
magas tudású személyeket,
kiket az élet elszólított a sorból. A könyvek polcokon várakoznak sorukra. Könyvek
borítói takarják a megsárgult
lapokat, lapokon az írásokat,
az igazságot. Országunkban
szétszórt tudásunkat. Emlékezzünk rájuk. Híres íróinkat
vastag föld takarja. Megtisztel´ó helyeken szobrok formálják személyüket elénk.
´Ók voltak azok, kik merték mondani, s papírra leírni
az igazságot. Sokszor látjuk
a régészek hosszú id´ón keresztül keresgélnek a beta-

Elázott Koperta

Patak

Es´ót´ól elázott már
szét´ól fölborzolt levél.
Sorsára vár.

Nézem a patak csillogó vizét
folydogál a rétif´úvek- között.
Csavarog jobbra is, csavarog balra is,
s én elnézem órák hosszán is.

Még föl sincs bontva
arra járó bácsi mondja.
Sáros csizmája orrával
megmozdítja. Elveszett? Vagy kiesett?
Közben pipáját szívogatja
ebattáját neki én fölveszem!
Ha nem lát senki,
körbenéz fölveszi.
Szerelemes? Vagy búcsú levél?
lajbiját szétgombolja, beteszi.
A belés´ó zsebébe elfér
csak kíváncsiság kedvéér.
Megszárítom. Otthon elolvasom,
fölteszem az okulláriumot.
Ha megvénültem is, el nem dobom
kiváncsiskodom.
Óh ezek a fiatalok!
Csak ennyit mondhatok.
Büntelen elázott koperta,
a tartalma könnyeinet kicsalta.

posott,
megkeményedett
föld alatt. Találnak valami feljegyzést, talán egy darabra
töredezett sarkatlan tégladarabot, órákig tisztogatják, kefélgetik, mert valami írás mutatkozik rajta, számokkal kifejezve. Igen! Valami híres
személy halálának eltávozási száma. Tehát írók a régészek az elmúlást keresik.
Régi emberek életrendjét.
Emlékezzünk el´ódeinkre.
Magas tudású személyekre.
Tagadhatatlan írásaik a
könyvekbenn rejt´óznek. Az
írók a költ´ók hallgatnak.
Megkövesedett
formába
szótalanul!... Ne felejtsünk!

Rám esteledett

Miért nézem én ezt? Miért?
Talán ez megnyugvás nekem!
Egy kiszáradt f´úzfa tuskón ülök
nézem a patakot lelkem pihentetem.
Csavarog jobbra is, csavarog balra is
a réti füvek között, csendben elfolyik.
A régi útján halad bajnócbokrok között
s én nézem tovább, vajon meddig folyik?

Rám esteledett
az élet mélyér´ól szívtam a lélegzetet
Mint vándor madár
kinek fészke szétesett
A patak már elcsendesült
nem locsog a vízesésben
Nem fecseg az eltévedt völgyeken
én már érzem,
rám esteledett

Nem ismerek magamra
a félelmek vackolnak mellettem
Lopakodó szélt´ól
bukdácsolnak a bokrok,
Spangár kötetben is
mint a szökött katonák
Itt is tájékoztatjuk a Kedves Olvasót, a halál el´ól.
hogy az immár 6. alkalommal megjelent Rám eseteledett
rangos válogatásban, a Spangár András
Irodalmi Kör antológiájában is olvashat- Magányban ´órl´ódök,
nak Topolcsik Imréné írásából egy verset a mindenség határán.
(az itt is közölt Rám esteledett cím´út) me- Az id´ó nem üt rést közöttünk
lyet a közel 130 beküldött m´úb´ól a szakér- bevilágítja a Hold, emlékek tárgyait
t´ó zs´úri méltónak talált beválogatni. A kötet molyrágta képek csodáit,
megvásárolható Rétságon a Városi M´ú- az id´ó végtelenjét.
vel´ódési Központ és Könyvtárban. Ezen- Rám esteledett.
nel gratulálunk Manci néninek!

Az irodalmi rovat
anyagát
Topolcsik Imréné
verseib´ól és írásaiból
állítottuk össze
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Programajánló

Lakossági fórum
Értesítjük Tolmács község lakosságát, hogy a községi Önkormányzat képvisel´ó-testülete

MEGHÍVÓ
Szerettel várunk minden érdekl´ód´ót a május 1-i

2009. április 29-én, szerdán 18.00 órakor
lakossági fórumot
rendez a Faluház Sportcsarnokában.
A fórumon Hajnis Ferenc
polgármester ad tájékoztatást az elmúlt id´ószak eseményeir´ól, és tájékoztatja a
megjelenteket a jöv´ó lehet´óségeir´ól, terveir´ól.

MAJÁLISRA.
Programok:
Délel´ótt
9 órától Kispályás futtbalmérk´ózés az iskolai
salakpályán

A fórumon a résztvev´ók
közérdek´ú ügyben kérdést
tehetnek fel, vagy a település szebbítése, jobbítása érdekében javaslatot tehetnek.

Délután
- 16.00 órától fellép a tolmácsi népdalkör
- 16.30-tól játszóház, arcfestés, lufifestés
- 17 órai kezdettel fellép a dancer shadows
tánciskola rétsági középhaladó és a váci haladó
csoportja. Vezet´ójük: Rák Orsolya
- 18-24 óráig él´ó zene (Csabuda Péter)
- Utcabál, Büfé
Helyszín: Tolmács, Béke park

Alapítványi hírek
A Tolmácsért Alapítvány
számlájára a 2007 évi adó
1%-ból 162.000 Ft gy´últ
össze. Idén lehetne több
is jó célra!
Kérjük, önöket, hogy a
2008-évi adóbevallás benyújtásakor is gondoljanak
alapítványunkra, és az 1%-

os nyilatkozatok kitöltésekor alapítványunkat jelöljék
meg. Így pénzük ezen része visszakerülhet Tolmács
javára.
Az alapítvány
számlaszáma:
11741031-20024279
Adószám: 18641640-1-12

Sport
Itt közöljük a Labdarúgás Megye III. osztályú bajnokság
2008/2009 tavaszi évad sorsolását, és az eddig lejátszott
mérk´ózések eredményét. Tolmács csapata az eddigiekben
jól szerepelt, és a korábbiaktól jobb helyezést remél.

Hírek a falugazdásztól
A falugazdász értesíti a község lakosságát, hogy 2009.
május 15-ig az ´óstermel´ói igazolványok hosszabbítása
szünetel.
Pintér Gábor falugazdász

2009. március 15.
Tolmács - Szátok 1-3
Március. 22.
Tolmács - ´Ósagárd 5-3
Március. 29.
Nógrád - Tolmács 1-2
Április 05.
Tolmács- Legénd 3-3
Április12.
Hont - Tolmács 0-1
Április 19.
Tolmács-Fels´ópetény 4-2

Köszönet a segít´óknek
Itt is köszönet mondunk mindenkinek, akik ezen a tavaszon is sokat tettek Tolmács
szépítéséért. Magánembereknek és csoportoknak.
Azoknak, akik saját ingatlanjaikat tették széppé, és
azoknak akik a közterületek

Következ´ó mérk´ózések:
Április 26.
Drégelypalánk -Tolmács
Május 03.
Tolmács-Bernecebaráti
Május 10.
Borsosberény-Tolmács
Május 17.
Tolmács-N´ótincs
Május 24.
Tolmács-Tereske
Május 31.
Rétság-Tolmács
Május 07.
Tolmács-Vámosmikola
A mérk´ózések játszási helye, a felsorolásban elöl
megjelölt település. Drukkoljunk együtt a helyieknek!
Hajrá Tolmács!

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

gondozásában
tevékenykedtek. Az ifjúsági klubnak,
hogy a virágládákat lefestették, a nyugdíjas klubnak, hogy
a virágokat beültették, és az
Érsekvadkerti Agroméra Zrtnek hogy ingyen bérmentve
kaptunk virágföldet.
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