
Tolmács Községi Önkormányzat lapja 2009.  április

Tavaszköszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

Mire 2009 els´́o negyed-
évi Kisbíró postaládájukba
kerül, a zord hideg telet ra-
gyogó zöldben pompázó, rü-
gyet fakasztó, virágos ta-
vasz váltotta fel. Mindannyi-
unkat leny´́ugöz a színek
kápráztató gyönyör´́usége.

A gazdálkodó ember - mi-
közben télen számbavette
tennivalóit - friss magot, pa-
lántát tesz a földbe. Tevéke-
nyen dolgozik, hogy munká-
ja majdan ´́osszel gazdag
gyümölccsel ajándékozza
meg.

Így tesz Tolmács község
vezetése is már évek óta. El-
készült a mérlegbeszámo-
lónk. Számbavettük feladata-
inkat.  Örömmel tájékoz-
tathatom Önöket, önkor-
mányzatunk   jó évet zárt, és
anyagilag is eredményes évet
zártunk. Pénzmaradványunk
segít a következ´́o id´́oszak ter-
veinek megvalósításában.

Pályázatok egész során
dolgozunk, és van amelyik
nem eredménytelen. Rövi-

desen „munkába áll” az a
kisbusz, amely a korábbi au-
tónál több feladatot tud ellát-
ni, nagyobb segítséget nyúj-
tani az ittlakóknak. Önkor-
mányzatunk döntött, hogy
csökkenti az ipar´́uzési adót,
ezzel szeretne az idetelepü-
l´́o cégeknek kedvet csinálni.
Jelenleg is benyújtott, elbírá-
lásra váró pályázataink mel-
lett újakon is dolgozunk. Si-
keresnek mondható a köz-
ség civil szervezetinek élete.
Mindezekr´́ol a következ´́o ol-
dalakon b´́ovebb tájékozató-
val is szolgálunk. Illetve itt is
invitálom Önöket az április
29-i lakossági fórumra.

Községünk az elmúlt évek
során tovább szépült, gondo-
zottabb, rendezettebb lett.
Mindenkinek itt szeretném
megköszönni, aki saját házatá-
ját a jó gazda gondosságával
szépíti. Egyben kérek is min-
den itt lakót, ebben az évben is
szépítsük még tovább kedves
lakóhelyünket, Tolmácsot.

Hajnis Ferenc 
polgármester
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Tájékoztató az elmúlt id´́oszakról

Tisztelt olvasó, megint el-
telt egy év és szeretnék is-
mertet´́ot adni az elmúlt év,
illetve az idei év eredmé-
nyeir´́ol, terveir´́ol.

Ki lehet mondani, hogy a
2008-as évet pozitív ered-
ménnyel zárta önkormány-
zatunk. Eddig sem, és most
sem kellett hitelt felvenni a
m´́uködéshez, és a fejleszté-
sekhez sem.

Bátran kimondhatjuk,
hogy a nagyobb fejlesztést
is, mint az orvosi rendel´́o tel-
jes kör´́u akadálymentesíté-
sét is meg tudtuk el´́ore finan-
szírozni, ami 9.840.550-fo-
rintba került.

Ezen fejlesztésen felül,
még tízmillió forintunk van
lekötve a bankban. Ezeken
az összegeken kívül tudtuk
biztosítani a település és az
intézmények m´́uködését,
fenntartását.

Az elmúlt évben is igye-
keztünk minden olyan pályá-
zatot megragadni, ami a te-
lepülés érdekét szolgálta le-
gyen az kisebb, nagyobb pá-
lyázat. Tudtuk támogatni a
civilszervezeteket, (polgár-
´́orség, nyugdíjas klub, ifjúsá-
gi klub, sport) igyekeztünk
minél több programot, ren-
dezvényt szervezni a falu la-
kóinak.

Szeretnék írni a legfonto-
sabb pályázatunkról, a
szennyvíz beruházásról.
Mint azt a 2008. októberi
számban is leírtam, sajnos
elutasításra került a pályázat
forrás hiány végett. A terve-
ink készen vannak az idei
pályázati kiírásra, tehát idén
is megpályázzuk a beruhá-
zást. Az OTP el´́o takarékos-
ságot továbbra is fizetni kell,
mert ez szolgál majd az öne-
r´́o fedezeteként. Tehát min-
denkit arra kérek aki eddig is
fizette, hogy továbbra is fi-
zesse be! Fél´́o, hogy az idén
a gazdasági válság hatására
ismét forráshiány lesz, de
azért megpályázzuk!

A képvisel´́o-testület az
idei tervekben is el´́oirányoz-
ta a szennyvízberuházást,
tehát a 2009-es évben is ez
lesz a f´́o pályázati projek-
tünk. Ez évi költségveté-
sünk, mint az elmúlt évekhez
hasonlóan az intézmények
fenntartása, m´́uködtetése a
f´́o cél. Természetesen jut for-
rás fejlesztésre is, szeret-
nénk a faluházat akadály
mentesíteni, (mert ezt az EU
el´́oírja) a temet´́oben utat, és
szemét tárolót kialakítani, az
iskola és óvoda ablakok cse-
réje, utak kátyúzása, a kis
busz vásárlása, f´́unyírók be-
szerzése, stb. szerepel a fej-
lesztési célok között.

Természetesen ezeket a
fejlesztési célokat is meg-
próbáljuk majd pályázati
pénzb´́ol fedezni.

Sajnos a képvisel´́o-testü-
letnek nem volt más válasz-
tási lehet´́osége, mint hogy a
kommunális adó rendeletét,
módosítsa, megemelje. Ez a
2009-es évben ingat-
lanonként 14.000 Ft, egye-
dül él´́oknek 10.000 Ft lett.
Miért is kellett megemelni?
Tisztelt olvasó, mint bizo-
nyára önök is tudják, hogy a
kommunális adó bevételb´́ol
kell fedezni az önkormány-
zatnak a parkgondozást, f´́u-
nyírást, temet´́ofenntartást,
közvilágítást, útkarbantar-
tást, (kivéve a tolmácsi f´́o
utat, mert az állami út) hó
takarítás, stb. Illetve lehet
hulladékszállításra, és elhe-
lyezésre is fordítani. Telepü-
lésünkön nincsen szemét
díj, tehát az önkormányzat
az egész adóbevételt erre a
célra fordítja. Sajnos az el-
múlt év december 31.-ével a
bánki szeméttelep bezárt,
nem kapott engedélyt a sze-
mét elhelyezésre, így ez év
január elsejét´́ol már csak
Nógrádmarcalba tudjuk a
szemetet szállítani. A költsé-
gek megnövekedése végett,
ami négyszeresére n´́ott, vált

szükségessé a kommunális
adó mértékének az emelé-
se. Sajnos, még az önkor-
mányzatnak éves szinten
kb. egymillió forintot kell hoz-
zá tenni, hogy a szemét
megfelel´́o módon legyen el-
szállítva, illetve elhelyezve.
Hát ezért kellett sajnos meg-
emelni a kommunális adót.

A kisbíró decemberi szá-
mában írtam, hogy pályáza-
tot nyertünk egy 8+1 szemé-
lyes kisbusz megvásárlásá-
ra. A képvisel´́o-testület dön-
tése alapján, Fiat Ducato pa-
noráma 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 Ft-
os irányáron. Végül az autót
1.060.000 Ft-ért vásárolták
meg! Várhatóan a buszt áp-
rilis végén vásároljuk meg,
mert akkorra vállalta a fiat
autógyár a megrendelést.

Szeretném önöket tájékoz-
tatni, hogy megtörtént az orvo-
si rendel´́o pénzügyi elszámo-
lása, amit nagyon szigorú el-
len´́orzés követett. Az irányító
hatóság mindent rendben ta-
lált, és az elnyert támogatást
8.856.675 Ft-ot az önkor-
mányzat számlájára utalta.

Tisztelt olvasó, továbbra
is várom észrevételeit, ja-
vaslatait, a polgarmes-
ter@tolmacs.hu vagy a 06-
30-9688-858 telefonon.

Tisztelettel: 
Hajnis Ferenc

Önkormányzati információk

Tolmács Község Önkormányzata
csökkentette az ipar´́uzési adót 

A település képvisel´́o-testü-
lete 2009. március 29-én tar-
tott ülésén úgy döntött, hogy
a helyi vállalkozások segíté-
se, a település befektet´́ok
számára vonzóvá tétele ér-
dekében jelent´́osen csök-
kenti a helyi ipar´́uzési adót. 

A korábbi mértéknek alig
50 %-át kell ezután fizetni. A
rendelet szerint az új adó-
kulcs az adóalap 0,9 %-a, és
január 1-t´́ol visszamenúle-
ges hatályú. Tolmács képvi-
sel´́o-testülete ezen intézke-
désével nem csak a gazda-
sági válság miatt a vállalko-

zásokat sújtó terhek csök-
kentése okán döntött így, ha-
nem intézkedését hosszútá-
vú befektetésnek gondolja a
jöv´́obe. A döntéssel talán
nem csak a jelenleg ott adó-
zó vállalkozók viselnek ke-
vesebb terhet, hanem más,
magasabb adókulcsot alkal-
mazó településekr´́ol is érde-
mes mérlegelni a telephely,
székhely, Tolmácsra helye-
zését. 

A 7/2009 sz rendelet a
www.tolmacs.hu honlapon,
az Önkormányzati informá-
ciók között megtalálható.

Nyilvános adatok az interneten
Tájékoztatjuk az érdekl´́od´́o ál-
lampolgárokat, hogy a 2005.
évi XC törvény el´́oírásainak
önkormányzatunk mindenben
megfelel. Így a közérdek´́u ada-
tok a www.tolmacs.hu hivata-
los települési weblapon elér-
het´́oek. Azokat rendszeresen
frissítjük. Itt megtalálhatók a
testületi ülések napirendjei,

írásos el´́oterjesztései már az
ülések el´́ott! Illetve kikeres-
het´́ok, kinyomtathatók az
ülések jegyz´́okönyvei a ta-
nácskozást követ´́o 2-3 héten
belül. Ugyancsak ezen a he-
lyen kereshet´́ok ki az érvényes
helyi rendeletek, letölthet´́o
nyomtatványok, és más fon-
tos dokumentumok.

2009. április Tolmácsi Kisbíró
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Nyugdíjas klub életéb´́ol
A 2009-es évet „Batyus”
összejövetellel kezdtük. A
zenét Bubori István szol-
gáltatta, ami nagy tetszést
aratott. Tájékoztattuk a
megjelent tagságot a múlt
év eseményeir´́ol, és be-
szélgettünk a jöv´́o terveir´́ol.

Szerény ajándékkal kö-
szönetet mondtunk Kramlik

Mihálynak, hogy alakulá-
sunk óta – 2000-t´́ol – a pénz-
tárosunk volt. ´́O egész-
ségügyi 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 tá-
mogatást az önkormányzat
részér´́ol. 

Melegviz´́u fürd´́okbe me-
hetünk, kirándulhatunk, már-
cius 27-én a F´́ovárosi Nagy-
cirkusz „Jubileumi Gála” m´́u-
sorát látogattuk meg.

A programok megvalósí-

tásához minél több tagunkat
várjuk,  és  a  tavaszi  falu
virágosításába, szépítésébe
is minél  többen vegyék ki
részüket. Attól nincs is
szebb, mint a faluban sétál-
va a sok-sok virágban gyö-
nyörködni.

Dávid Imréné
Nyugdíja Klub vezet´́o

Emlékeztet´́o egy hatályos rendeletre

Tolmács Község 
Képvisel´́o-testületének

2/2007. (III.22.) s
zámú rendelete

az avar és kerti hulladé-
kok nyílttéri égetésér´́ol

A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§-ában, valamint a leveg´́o
védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló
21/2001. (II.14.) Korm. ren-
delet 23. § (4) bekezdésé-
nek g.) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján Tolmács
Község Képvisel´́o-testülete
az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésér´́ol - a helyi
körülmények megfelel´́o sza-
bályozása érdekében -rende-
letet alkot. Ebben az Orszá-
gos T´́uzvédelmi Szabályzat
(továbbiakban OTSZ) ren-
delkezéseivel összhangban
a következ´́oket rendeli el:

1. § A rendelet célja és ha-
tálya

(1) A rendelet célja az avar
és kerti hulladékok nyílt-
téri égetésére vonatkozó
olyan szabályok megálla-
pítása, melyek adott kö-
rülmények között a leve-
g´́o tisztaságának védel-
mét elvárható és betart-
ható módon biztosítják.

(2) A rendelet hatálya Tol-
mács Község közigazga-
tási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya min-
den természetes és jogi
személyre, jogi személyi-
séggel nem rendelkez´́o
szervezetre kiterjed.

2. § A rendelet alkalmazá-
sa szempontjából:

(1) Avar és kerti hulladék: fa-
lomb, kaszálék, nyese-
dék, egyéb növényi ma-
radványok (továbbiakban
kerti hulladék)

(2) Hasznosítása: kerti hulla-
dék komposztálása.

(3) Tároló edény: hulladék-
gy´́ujt´́o tartály, konténer,
egyéb tartály, papír vagy
m´́uanyag zsák.

3.§ Az egészséges kóroko-
zóktól és kártev´́okt´́ol
mentes kerti hulladékot
els´́osorban hasznosítani
szükséges.

4.§
(1) Az ingatlanon keletkez´́o

nagyobb mennyiség´́u
kerti hulladék szabályos
kezelése az ingat-
lantulajdonos feladata.

(2) A háztartási hulladék
szállításba be nem kap-
csolt területeken a kerti
hulladék kezelésér´́ol a tu-
lajdonos, illetve a hasz-
náló köteles gondoskod-
ni.

5. § Az égetés szabályai
(1) A kerti hulladékok égeté-

se egész évben szerdai
napokon 9-20 óra között,
valamint március 15. és
május 31. illetve szep-
tember 1. és november
30. közötti id´́oszakban
szombaton is 9-13 óra
között engedélyezett. A
határid´́ok kezd´́o- és utol-
só napján az égetés vé-
gezhet´́o.

(2) Égetni csak megfelel´́oen
kialakított t´́uzrakóhelyen,

vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyez-
tet´́o módon, nagykorú
cselekv´́oképes személy
folyamatos felügyelete,
és a lakókörnyezet lehet´́o
legkisebb zavarása mel-
lett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa,
kezel´́oje, bérl´́oje (továb-
biakban együtt: tulajdo-
nos) az égetés során kö-
teles gondoskodni a
szükséges t´́uzoltási felté-
telekr´́ol, eszközökr´́ol (pl.:
oltóvíz, homok, stb.)

(4) A füstképz´́odés csökken-
tése érdekében az avart
és a kerti hulladékot el-
´́ozetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltü-
zelés csak folyamatosan
kis adagokban történhet.

(5) A tulajdonos egyszerre
nagyobb mennyiség´́u
avar- és kerti hulladék
elégetési szándéka ese-
tén a szomszédokat tájé-
koztatni köteles az ége-
tés várható id´́opontjáról.
Az égetés egy alkalom-
mal maximum 4 óráig
tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hul-
ladék égetése az (1) be-
kezdésben engedélye-
zett id´́oszakon kívül, va-
lamint párás, ködös, es´́os
id´́oben illet´́oleg er´́os szél
esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt
kommunális, veszélyes
és ipari eredet´́u hulladék
nem égethet´́o.

(8) Az égetés végén meg kell

gy´́oz´́odni arról, hogy a
t´́uz elhamvadt és gon-
doskodni kell annak belo-
csolásáról, vagy vékony
földréteggel történ´́o lefe-
désér´́ol.

6. § Közterületen avar és
kerti hulladék égetése ti-
los, kivéve a jegyz´́o en-
gedélyével.

7.§ A hatóságilag elrendelt
általános t´́uzgyújtási tila-
lom alól a rendelet nem
ad felmentést.

8.§ Lábon állónövényzet,
tarló égetése tilos.

9. § Védett természeti terüle-
ten avar égetése tilos, in-
dokolt esetben csak a
jegyz´́o engedélyével vé-
gezhet´́o.

10. § Aki az avar és kerti
hulladékok nyílttéri ége-
tésére vonatkozó szabá-
lyokat megszegi, sza-
bálysértést követ el és
maximum 30.000 forintig
terjed´́o pénzbírsággal
sújtható.

11. § Záró rendelkezés
Az önkormányzati rende-

let a kihirdetése napján lép
hatályba. Kihirdetésér´́ol az
SZMSZ-ben szabályozott
módon a jegyz´́o gondosko-
dik.

Hajnis Ferenc  Góg Katalin
 polgármester    jegyz´́o

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:

2007. február 15.
Góg Katalin  mb. jegyz´́o

Tolmácsi Kisbíró 2009. április
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Történések óvodánk, iskolánk életéb´́ol
“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´́ok a farsangi bálra. 

A bál az iskolások és bát-
rabb óvodások felvonulásá-
val kezd´́odött. Ötletes, szép
jelmezeket láthattunk. A gye-
rekeknek a Szül´́oi Munkakö-
zösség ajándékkal kedves-
kedett. A Hupikék törpikék cí-
m´́u zenés táncot Anikó néni

tanította be, melyre a tanulók
lelkesen táncoltak. Nagy si-
kerük volt. A bál hangulatá-
hoz Csabuda Péter és csa-
pata  járult hozzá. A tombo-
lán a szül´́ok és támogatók
által felajánlott tárgyakat sor-
solták.

A bálozókat Szabó Edith
és Kása Beatrix hastáncos
színvonalas el´́oadása szóra-
koztatta, ´́ok ezzel járultak
hozzá rendezvényünk sike-
réhez. 

Ezennel köszönjük a le-
lekes szül´́oknek, a bált támo-
gatóknak a munkáját és segít-
ségét. Szeretnénk a 80. 000
Ft bevételb´́ol az iskolásokat,
óvodásokat tartalmas kirán-
dulással megajándékozni.

2009. április Tolmácsi Kisbíró
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Március 15 -i megemléke-
zés az idén kiemelked´́oen
tartalmas és színvonalas
volt. A Himnusz után iskolá-
saink táncos-zenés m´́usora
nagy sikert aratott. Ezután
verseket mondtak. A Huszár
gyerek c. népdalfeldolgozás-
ra táncoltak. Befejezésül egy
negyedikes tanulónk elsza-
valta a Nemzeti dalt. A szava-
lat végén tanulóink közösen
énekelték a refrént: „A magya-
rok istenére esküszünk...”

Községünk közel egy éve
alakult lelkes Népdalköre
huszár nótákat adott el´́o te-
ker´́o kíséretével. A nótákat
Havasréti Pál tanította be.

Megköszönjük az Ifjúsági
Klub táncos lábú tagjainak
aktív, kitartó munkáját. Na-
gyon nehéz koreográfiájú
táncot tanultak be és csodá-
latos összhangban adták
el´́o. Reméljük ez a lendület
nem hagy alább és újra meg-
ajándékozzák táncukkal Tol-
mács érdekl´́od´́o közönsé-
gét. Munkájukat Magdi óvó-
néni segítette.A megemléke-
zés 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 min-
den pénteken jóga foglalko-
zásra gyülekeznek a résztve-
v´́ok. A jógaoktatót kértük,
hogy mindenki számára mu-
tassa be ezt a tevékenységet.
A cikket itt adjuk közre.

“Nem a küls´́o esemé-
nyek bekövetkezése a
fontos, hanem a bels´́o
változásoké”

Mi is a jóga?
Manapság nehezen talál-

nánk olyan embert, aki ne hal-
lott volna még róla. Ha a neten
rákeresnénk, vagy a könyves-
boltban kutakodnánk, tucatnyi
magyarázatot kínálnak ne-
künk. Mégis, aki saját maga
nem próbálta még, valószín´́u-
leg valami kitér´́o választ adna
vagy legalábbis valami meg-
foghatatlan, misztikus, akárki
számára nem elérhet´́o hó-
kuszpókusznak képzelné el.
És hozzátenné, hogy „nem
nekem való”. Máris elérkez-
tünk két táborhoz: az egyik, aki
kipróbálta és megismerte a jó-
gát; a másik, aki hallott róla és
úgy véli „nem neki való”. 

Most a második tábor lét-
számát kívánom csökkenteni.
Olyan nincs, hogy a jóga vala-
ki számára nem végezhet´́o,
mert pl. úgy gondolja, nem
elég rugalmas hozzá. Hiszen
éppen azért van, hogy azzá
váljunk általa. Fiatalon csöp-
pentem az aerobik szakmába
sok évvel ezel´́ott és kevés
olyan tornatípus van, amit még
nem oktattam. A tapasz-
talataim által bizton állíthatom,
hogy a jóga mindenkinek „va-
ló”! Mindenki fejl´́odik általa tes-
tileg, 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 leg-
kézenfekv´́obbeket említeném.

Kinek ajánlott a jóga?
Korosztálytól függetlenül,

mindenkinek ajánlott a jóga
gyakorlatok végzése. 

Mégis hogyan? 
A ma emberének életé-

ben sokszor telnek úgy a na-
pok, hetek, hónapok, hogy
megoldatlanok maradnak a
felmerült gondok, problémák.
Sérelmek, igazságtalansá-
gok és megaláztatások ér-
nek, amelyek emléke, nyo-
masztó érzése rányomja bé-
lyegét állandó kedélyállapo-
tunkra. A nehéz élethelyze-
tek gyakran nem, de a hozzá-
juk viszonyulás alakítható,
megváltoztatható. A jóga
végzése lenyugtatja az em-
bert, segít összpontosítani,
elengedni a haragot, a fájdal-
makat és segít elfogadni és
tisztelni önmagunkat. Hihe-
tetlen? Pedig egyszer´́u. 

A gondok nyomják a szí-
vünket, ilyenkor mi is történik?
Aggódunk a jöv´́on vagy bán-
kódunk a múlton. Ez minden
problémára igaz, lehet az be-
tegség, anyagi probléma vagy
családi eredet´́u megmérette-
tés. A jóga a jelenben tart, hi-
szen a testünkkel dolgozunk
ITT és MOST. Ilyenkor a gon-
dolatainkat a testünkre irányít-
juk, visszatérünk a jelenbe,
megsz´́unik a „kellene” és a
„muszáj”... Minden alkalom-
mal, amikor sikerül visszata-
lálnunk a jelenhez, megszaba-
dulunk valami tehert´́ol, kido-
bunk valamit, ami már feles-
legessé vált. 

Közérzet javító hatása
szinte azonnal érzékelhet´́o,
hiszen szabad, oldott moz-
gású testtel sokkal könnyebb
“együtt élni”, mint azzal,
amely kötött és tele van fe-
szültséggel. Ez a kezdetben
még rövid, de stresszmentes
állapot segíti a koncentrációt.
Lehet´́ové teszi, hogy ismét
rátaláljunk a bels´́o teljesség
érzésére, melyet rohanó vilá-
gunkban elvesztettünk. Leg-
többen rossz testi közérzettel
és zaklatott lélekkel vágunk
bele, de a megfelel´́o gyakor-
lásnak köszönhet´́oen fizikai
feszültségünk feloldódik, ér-
zelmeink lecsendesednek.
Ha fásultan, letargikus testi-
lelki állapotban látunk neki, a

helyes gyakorlás visszaadja
testünk életerejét, lelkünkbe
pedig béke költözik. A jóga-
gyakorlatok a tudatosság fo-
kozását szolgálják, s ezzel
képesek befolyásolni lelki fej-
l´́odésünket. Önmagunkhoz
visszatalálva ismét átélhetjük
a teljesség élményét. 

Hogyan kezdjük? 
Az edzést testünk aktuális

állapotának megfelel´́oen kell
elkezdenünk. Mi magunk va-
gyunk a mérce a fejl´́odésünk
során. Mindenki más geneti-
kai adottságokkal bír. Vannak
rugalmasabb és kötöttebb
izomzattal megáldott egyé-
nek, és hajlékonyságunkat
csak kisebb mértékben befo-
lyásolja a sportos vagy sport-
mentes el´́oéletünk. Ezt a ta-
pasztalatok 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 legmagabizto-
sabbnak. Némelyikünknél
csak néhány hónap után mu-
tatják meg magukat ezek a
tehetségek. Egy biztos, a
rendszeres jóga végzése,
meghozza a gyümölcsét.
Minden alkalommal kisebb-
nagyobb sikerélményeket él-
hetünk át. Itt nem a jöv´́onek
gyakorolunk, mint a legtöbb
mozgásformánál, hanem a
jelennek. Ahelyett, hogy
“összeszorított foggal” dol-
goznánk, örüljünk annak,
amit az adott pillanatban meg
tudunk csinálni. Ezzel észre-
vétlenül is növeljük önbizal-
munkat és az önmagunk
iránti tiszteletet. Ezzel köze-
lebb jutunk az önelfogadás-
hoz. Mindez bizonyítottan ki-
hat a kapcsolatainkra is.

A kulcsszó a rendszeresség
A rövidebb, de rend-

szeres edzéssel többet elér-
hetünk, mintha csak ritkán jó-
gáznánk, de akkor órákig. Az
benne a csodálatos, hogy
életkorunk el´́orehaladtával

egyre jobbak lehetünk ben-
ne, évtizedeken át fejl´́odhe-
tünk mind fizikailag, mind
mentálisan. 

Lassan elmarad a levert-
ség, a fáradtság, a türelmet-
lenség, az agresszió. Hatá-
sára eldobjuk a cigarettát, a
botot, a mankót. Nem beve-
szünk valamit, és várjuk a
csodát, hanem kivesszük
azt, amit már feleslegesen
bevettünk. 

Végül mindannyian elju-
tunk addig a pontig, amikor
már nem romboljuk, hanem
tiszteljük és szeretjük az éle-
tet önmagunkban és magunk
körül. Érezzük és élvezzük
az életet. Megértjük, hogy
nem a kor és a munka tesz
minket tönkre, hanem téves
életszemléletünk, magatar-
tásunk. 

“Könny´́u ott nyugodtnak
lenni, ahol senki és semmi
nem zavarhat. Nehezebb,
de lehet ott, ahol nyugta-
lanság vesz körül minket.
Nagy élmény, amikor már
nem vesszük át a környe-
zetünk zavarát, hanem a
mi magatartásunk hatásá-
ra a környezetünk is meg-
nyugszik.” 
         (Etka anyó)

Aki kíváncsi rá, hogy milyen
élmény számára ez a testi-
lelki mozgásforma, vagy
csak élettapasztalatokkal kí-
ván gazdagodni, várjuk sok
szeretettel és jó hangulattal a
tolmácsi iskolában pénteken
18 órától. (Polifoam, kényel-
mes öltözék és víz ajánlott!)
B´́ovebb információt keressen
honlapomon.

Évinger Boglárka 
jógaoktató

T: 0620/390-3863 
Web: bogi.evinger.hu
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Irodalmi sorok
Kérdésre felelet

Mir´́ol ír az író?
Általában valakikr´́ol- va-

lamikr´́ol, múltról, sorsokról a
valóságról. Az id´́o szókin-
cseir´́ol, melynek meghök-
kent´́o szövege van. A szavak
díszként fejezik ki vélemé-
nyünket a könyvekben. Kü-
lönleges tájszavak és az
igazsághoz kapcsolodó so-
rok fölbukkannak a felszínre.

Próbáljunk meg a magunk
személyével botlogni, keres-
gélni az ismeretlen, régi évek
között járni. Felismerjük az is-
meretlent a boldogságot, a
szenvedést a  ma terítékére

visszahozni. Az alap feltétel-
lel szembe kell nézni. Jót a
rosszat sorokba leírni. Az író
egy ´́oszinte ember. Érzéke-
l´́o, továbbító gondolatokkal
küzd´́o személy. A nyitottsá-
got másokkal megszólaltas-
sa tisztességgel. Magukba
zárkozó embereket felkere-
si, és mindent eléjük tereget.
Életkedvüket fényessé teszi.
Ezek az emberek tudnak
szeretni, tudnak örülni, de
hamar tudnak sírni is. A bá-
tortalanság visszataszítja a
bátorságtól. Ezek a lelki sze-
gények. Tanulsággal foltoz-
gatja az író a sérült lelkeket.
Társként elbeszél a hitetlen-

ségben él´́o emberekkel. Sok
író gondolatban ´́orízgeti a
magas tudású személyeket,
kiket az élet elszólított a sor-
ból. A könyvek polcokon vá-
rakoznak sorukra. Könyvek
borítói takarják a megsárgult
lapokat, lapokon az írásokat,
az igazságot. Országunkban
szétszórt tudásunkat. Emlé-
kezzünk rájuk. Híres íróinkat
vastag föld takarja. Megtisz-
tel´́o helyeken szobrok for-
málják személyüket elénk.

´́Ok voltak azok, kik mer-
ték mondani, s papírra leírni
az igazságot. Sokszor látjuk
a régészek hosszú id´́on ke-
resztül keresgélnek a beta-

posott, megkeményedett
föld alatt. Találnak valami fel-
jegyzést, talán egy darabra
töredezett sarkatlan téglada-
rabot, órákig tisztogatják, ke-
félgetik, mert valami írás mu-
tatkozik rajta, számokkal ki-
fejezve. Igen! Valami híres
személy halálának eltávozá-
si száma. Tehát írók a régé-
szek az elmúlást keresik.
Régi emberek életrendjét.

Emlékezzünk el´́odeinkre.
Magas tudású személyekre.
Tagadhatatlan írásaik a
könyvekbenn rejt´́oznek. Az
írók a költ´́ok hallgatnak.
Megkövesedett formába
szótalanul!... Ne felejtsünk!

Spangár kötetben is

Itt is tájékoztatjuk a Kedves Olvasót,
hogy az immár 6. alkalommal megjelent
rangos válogatásban, a Spangár András
Irodalmi Kör antológiájában is olvashat-
nak Topolcsik Imréné írásából egy verset
(az itt is közölt Rám esteledett cím´́ut)  me-
lyet a közel 130 beküldött m´́ub´́ol a szakér-
t´́o zs´́uri méltónak talált beválogatni. A kötet
megvásárolható Rétságon a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtárban. Ezen-
nel  gratulálunk Manci néninek!

Rám esteledett

Rám esteledett
az élet mélyér´́ol 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´́ol
bukdácsolnak a bokrok,
mint a szökött katonák
a halál el´́ol.
Rám eseteledett

Magányban ´́orl´́odök,
a mindenség határán.
Az id´́o nem üt rést közöttünk
bevilágítja a Hold, emlékek tárgyait
molyrágta képek csodáit,
az id´́o végtelenjét.
Rám esteledett.

Patak

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

Miért nézem én ezt? Miért?
Talán ez megnyugvás nekem!
Egy kiszáradt f´́uzfa 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?

Elázott Koperta

Es´́ot´́ol elázott már
szét´́ol fölborzolt levél.
Sorsára vár.

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´́o 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.

Az irodalmi rovat 
anyagát 

Topolcsik Imréné 
verseib´́ol és írásaiból 

állítottuk össze

Tolmácsi Kisbíró 2009. április

7



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 szerkesz-
t´́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

MEGHÍVÓ
Szerettel várunk minden érdekl´́od´́ot a május 1-i 

MAJÁLISRA.
Programok:
Délel´́ott 
9 órától Kispályás futtbalmérk´́ozés az iskolai 
    salakpályán

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´́ojük: Rák Orsolya
- 18-24 óráig él´́o zene (Csabuda Péter)
- Utcabál, Büfé
Helyszín: Tolmács, Béke park 

Lakossági fórum
Értesítjük Tolmács község lakosságát, hogy a községi Ön-
kormányzat képvisel´́o-testülete

2009.  április 29-én, szerdán 18.00 órakor
lakossági fórumot 

rendez a Faluház Sportcsarnokában.

A fórumon Hajnis Ferenc
polgármester ad tájékoz-
tatást az elmúlt id´́oszak ese-
ményeir´́ol, és tájékoztatja a
megjelenteket a jöv´́o lehet´́o-
ségeir´́ol, terveir´́ol.

A fórumon a résztvev´́ok
közérdek´́u ügyben kérdést
tehetnek fel, vagy a telepü-
lés szebbítése, jobbítása ér-
dekében javaslatot tehet-
nek.

Programajánló

Sport
Itt közöljük a Labdarúgás Me-
gye III. osztályú bajnokság
2008/2009 tavaszi évad sor-
solását, és az eddig lejátszott
mérk´́ozések eredményét. Tol-
mács csapata az eddigiekben
jól szerepelt, és a korábbiak-
tól jobb helyezést remél.

2009. március 15.
Tolmács - Szátok 1-3

Március. 22.
Tolmács - ´́Osagárd 5-3

Március. 29.
Nógrád - Tolmács 1-2

Április 05.
Tolmács- Legénd 3-3

Április12.
Hont - Tolmács 0-1

Április 19.
Tolmács-Fels´́opetény 4-2

Következ´́o mérk´́ozések:
Április 26.

Drégelypalánk -Tolmács
Május 03.

Tolmács-Bernecebaráti
Május 10.

Borsosberény-Tolmács
Május 17.

Tolmács-N´́otincs
Május 24.

Tolmács-Tereske
Május 31.

Rétság-Tolmács
Május 07.

Tolmács-Vámosmikola

A mérk´́ozések játszási he-
lye, a felsorolásban elöl
megjelölt település. Drukkol-
junk együtt a helyieknek!

Hajrá Tolmács!

Alapítványi hírek
A Tolmácsért Alapítvány
számlájára a 2007 évi adó
1%-ból 162.000 Ft gy´́ult
össze. Idén lehetne több
is jó célra!

Kérjük, önöket, hogy a
2008-évi adóbevallás be-
nyújtásakor is gondoljanak
alapítványunkra, és az 1%-

os nyilatkozatok kitöltése-
kor alapítványunkat jelöljék
meg. Így pénzük ezen ré-
sze visszakerülhet Tolmács
javára.

Az alapítvány 
számlaszáma: 

11741031-20024279
Adószám: 18641640-1-12

Hírek a falugazdásztól
A falugazdász értesíti a község lakosságát, hogy 2009.
május 15-ig az ´́ostermel´́oi igazolványok hosszabbítása
szünetel.

Pintér Gábor falugazdász

Köszönet a segít´́oknek
Itt is köszönet mondunk min-
denkinek, akik ezen a tava-
szon is sokat tettek Tolmács
szépítéséért. Magánembe-
reknek és csoportoknak.
Azoknak, akik saját ingat-
lanjaikat tették széppé, és
azoknak akik a közterületek

gondozásában tevékeny-
kedtek. Az ifjúsági klubnak,
hogy a virágládákat lefestet-
ték, a nyugdíjas klubnak, hogy
a virágokat beültették, és az
Érsekvadkerti Agroméra Zrt-
nek hogy ingyen bérmentve
kaptunk virágföldet.
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