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Ünnep és újévköszönt´́o
Tisztelt Tolmácsiak!

A Fél év telt el közkedvelt la-
punk utolsó megjelenése óta.
Bizony sokan hiányolták, mert
szívesen olvassák a helyi hí-
reket. Így év vége el´́ott vissza-
tekintve nagyon tartalmas
id´́oszakról számolhatunk be.
Településünk kulturális élete
igen gazdag. Itt els´́osorban
azokra a rendszeres közös-
ségi formákra gondolok, ame-
lyek hétr´́ol-hétre tartalmas el-
foglaltságot, kulturális érték-
teremtést jelentenek a részt-
vev´́oknek. A nyugdíjas klu-
bunk, és a kórus mellett a fa-
lunapon bemutatkozott tánc-
csoportunk is, akik azóta is
folyamatosan gyakorolnak,
immár profi szakmai vezet´́o-
vel. De említhetném a sporto-
lókat is, akik szépen megáll-
ták helyüket a bajnokságban.
Számunkra az 5. hely nagyon
szép eredmény. Az iskolában
feln´́otteknek, gyerekeknek van-
nak jógaórák.

A rendezvények is szinte
minden hónapban lehet´́osé-

get nyújtanak az önfeledt ki-
kapcsolódásra. Igazán sike-
resenek mondható a Falu-
nap, a Szüreti mulatság, a
Nyugdíjas Klub összejövete-
le és az Id´́osek napja.

A képvisel´́o-testület pe-
dig azon dolgozik, hogy tele-
pülésünket tovább építhes-
sük, szépíthessük. Több pá-
lyázatot is benyújtottunk, re-
méljük, hogy lesz amivel for-
rásokat nyerünk fejlesztési
céljainkhoz.

És hát így az év vége
el´́ott mindenki a jöv´́ore is
gondol. A következ´́o évre, a
következ´́o id´́oszakra. Remé-
lem a Tolmácson lakó embe-
rek 2010-ben is otthonosan
érzik magukat falunkban, és
a közösség összetartó erejét
tovább er´́osítik. Ehhez kívá-
nok mindannyiuknak lelkiek-
ben is gazdagító szép kará-
csonyt, családi életükben és
hivatásukban is sikeres új
esztend´́ot! Munkatársaim és
a képvisel´́o-testület nevében.

Hajnis Ferenc 
polgármester

Tartalomból
Önkormányzati tájékoztató, információk  He-

lyi rendelet az ebek tartásáról  Alapk´́oletétel a
szakrendel´́onél  Iskolai óvodai hírek  Falunap
képekben  Irodalmi sarok   Nyugdíjas klub
híreik Könyvtári közlemények Ovijóga, su-
lijóga  Hírek, hirdetmények  Sport  

Emlékeink

 Három fotó Tolmács múltjából

1



Információk önkormányzatunk életéb´́ol
Tisztelt Olvasó!

Még mindig a legfonto-
sabb, hogy a szennyvíz pro-
jekthez a hozzájárulásokat
továbbra is fizessék, mert ha
kiírnak jöv´́ore pályázatot,
azon mindenképpen indulni
akar az önkormányzat. Még
mindig jobb havonta ki-
sösszeget fizetni, mint egy
összegbe kifizetni több
százezer forintot. Tehát jöv´́o-
re nézve is, a legfontosabb a
szennyvíz megoldása kell,
hogy legyen!

Egy kicsit visszatekintve,
bár már javában a télben já-

runk, szeretném megkö-
szönni a nyári illetve, az ´́oszi
rendezvények szponzorai-
nak, támogatóinak, szerve-
z´́oinek, segít´́oinek, hogy
hozzájárultak a rendezvé-
nyek színvonalas megtartá-
sához. Ez vonatkozik az au-
gusztusi falunap, a szüreti
felvonulás, az id´́osek napja,
az iskola-óvodai rendezvé-
nyek lebonyolításában. Fel-
sorolni is nehéz volna, a sok
segít´́ot, és azért nem te-
szem, mert nehogy valaki ki-
maradjon a felsorolásból.
Még mindig a nyárnál tartva,
bizonyára tapasztalták, hogy

elkészült az iskola-óvodai
nyílászáró cserék, amit az
óvoda részér´́ol pályázaton
nyertünk, az iskola részr´́ol
pedig az önkormányzat saját
er´́ob´́ol finanszírozta. A to-
vábbi pályázatokról röviden:
Megnyertük a faluház aka-
dálymentesítési pályázatát,
közel tízmillió forintot kapunk
erre a felújításra, be van ad-
va a pályázat a régi kultúr-
ház felújítására közel ötven-
millió forint értékbe, az ala-
pítványunk, és a tolmácsi
egyházközséggel közösen
pályázunk a parókia, parókia
udvar, és el´́otti tér kialakítá-

sára ez kb húszmillió forint
értéket képvisel. Ezen felül
be van adva pályázat, egy
szabadtéri színpad, és nép-
viseletes ruhák, csizmák ké-
szítésére, kett´́omillió forint
értékben. Természetesen,
ezeket a pályázatokat meg
is kell nyerni.

Tartalmasan telt az elmúlt
id´́o, és még tartalmasabban
fog telni, ha sikerül a pályá-
zatokat megnyerni.

Továbbra is várom észre-
vételeiket, javaslataikat:

Hajnis Ferenc
polgarmester@tolmacs.hu

Tel:  0630-9688-858

Tájékoztató
Az önkormányzat tájékoz-
tatja és egyben felhívja a la-
kosság a figyelmét a
218/1999. kormányrendelet
3. §-ára, és kérjük ennek be-
tartását.

Veszélyeztetés 
kutyával

3. § (1) Aki a felügyelete alatt
álló kutyát

a) a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, illet´́oleg kó-
borolni hagyja,

b) természeti vagy védett
természeti területen, ille-
t´́oleg vadászterületen - a
vadászkutya kivételével -
póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül
közforgalmú közlekedési
eszközön - vakvezet´́o, il-
letve mozgáskorlátozot-
takat segít´́o kutya kivéte-
lével - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzlet-
be, közfürd´́o területére
vagy játszótérre - vakve-
zet´́o, illetve mozgáskor-
látozottakat segít´́o kutya
kivételével - beenged, il-
let´́oleg bevisz,

e) aki harapós kutyáját nem
zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (la-

kás) bejáratán a harapós
kutyára utaló megfelel´́o
figyelmeztet´́o táblát, har-
mincezer forintig terjed´́o
pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az (1) bekezdésben
meghatározott magatar-
tással másnak nyolc na-
pon belül gyógyuló sérü-
lését okozza, ötvenezer
forintig terjed´́o pénzbír-
sággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben
meghatározott szabály-
sértés miatt a helyi ön-
kormányzat képvisel´́o-
testülete hivatalának erre
felhatalmazott ügyintéz´́o-
je, a közterület-felügyel´́o,
az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat (a továbbiakban:
ÁNTSZ) regionális vagy
kistérségi intézet erre fel-
hatalmazott ügyintéz´́oje,
valamint a természeti és
védett természeti terüle-
ten természetvédelmi ´́or,
helyi jelent´́oség´́u védett
természeti területen az
önkormányzati termé-
szetvédelmi ´́or helyszíni
bírságot szabhat ki.

Tolmács 
Község Önkormányzata

Alapk´́oletétel - Rétságon
Rétságon a Nyugat-Nógrádi
kisvárosban milliárdos beru-
házással megvalósuló járó-
beteg-szakellátó központ
alapk´́oletételével 2009. no-
vember 18-án fontos állomá-
sához érkezett a kistérség
egészségügyi ellátásának
javítását célzó TIOP pályá-
zatból megvalósuló építke-
zés.

Az ünnepi esemény al-
kalmával Dr. Molnár Csaba
kancellária miniszter mon-
dott ünnepi köszönt´́ot. Me-
z´́ofi Zoltánnal, Rétság város

polgármesterével, valamint
Balogh Péterrel a Rétsági
kistérségi Egészségfejleszt´́o
Központ Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezet´́ojével helyezték el
az alapk´́obe azt a kapszulát,
melybe az általuk aláírt okle-
vél mellett a város jelenkori
emlékeit ´́orz´́o dokumentu-
mok kerültek.

A felépül´́o rendel´́ointézet
19 féle egészségügyi szol-
gáltatása a tolmácsi lakosok
jobb ellátását is szolgálja
majd.

2009. december Tolmácsi Kisbíró
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 Falunap és Búcsú Tolmácson 
Augusztus 8-án és 9-én már
második éve rendezi meg
Tolmács a búcsúval egybe-
kötött falunapot. Az önzetlen
támogatóknak, a segít´́o köz-
rem´́uköd´́oknek, és a fellé-
p´́oknek köszönhet´́oen a köz-
ség lakossága, vendégei és
az idelátogatók mindkét nap
kiválóan szórakozhattak.

Itt került átadásra a Bör-
zsöny Kontakt Kft által alapí-
tott „Tolmácsért emlékérem”,

amit ebben az esztend´́oben
Nagy Gabi és Havasrésti Pál
kapott.

A gazdag eseménysor
részletes programja az el´́oz´́o
Kisbíróban volt olvasható, b´́o-
séges képanyag viszont hon-
lapunkon található. www.tol-
macs.hu

Ez a sz´́ukebb képváloga-
tás felidézi a gazdag rendez-
vénysorozat érdekes és iz-
galmas pillanatait.

Tolmácsi Kisbíró 2009. december
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Az elmúlt id´́oszakban is
gazdag programról szá-
molhatunk be az olvasó-
nak, az intézménybe járó
gyermekek szüleinek.

2009. szeptember 1-jén
megkezd´́odött az új tanév. A
2009-2010-es tanévet 24 isko-
lás, és 21 óvodás kezdte meg.

A Tolmácsért Alapítvány
jóvoltából szép függönyöket
vásároltunk. A szépen meg-
újult intézményben, barátsá-
gosabb környezetben kez-
d´́odhetett meg a munka.

A volt nagycsoportosok
idén is elültettek egy páf-
rányfeny´́ot, mely a ballagók
fája nevet viseli. Ezzel bú-
csúztak az óvodától.

A tanévet az új tagiskola
vezet´́oje Ivanics Andrásné
nyitotta meg. A kicsik versek-
kel köszöntötték az évet.

Az iskolások els´́o közös
programja a Sportnap volt,
melynek keretében az új is-
kolabuszt igénybe véve
Bánkra kirándultunk el. Meg-
ismertük a víz él´́ovilágát,

majd 11:00 órakor mindenki
körbefutotta a tavat.  Hosszú
sétát  követ´́oen  a játszóté-
ren  pihenhettünk  meg. Min-
denki  kellemesen elfáradt
és új élményekkel gazdago-
dott.

Óvodásaink a hónap vé-
gén a m´́uvel´́odési központba
látogattak el, ahol a Piroska
és a farkas c. zenés mesejá-
tékot tekintették meg. Nagy
élmény volt számukra a mi-
mikára épül´́o beszéd nélküli
el ´́oadás.

Hagyományos program-
ként október 3-án idén is
megrendezésre került az
egész falut megmozgató szü-
reti felvonulás és a jótékony-
sági bál. A forgatagot a népvi-
seletbe öltözött gyerekek,
szül´́ok, valamint a lovasok vo-
nulása színesítette. Népda-
lokkal, tánccal teremtettünk
vidám hangulatot. Kínáltunk
vörösbort, mustot és nem ma-
radt nyakunkon a már jól is-
mert konyhás nénik által sü-
tött finom pogácsa sem. 

Történések óvodánk, iskolánk életéb´́ol...

2009. december Tolmácsi Kisbíró
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Mindannyiunk örömére
estére nem maradt üres
szék a bálteremben. Sokan
érezték fontosnak, hogy je-
lenlétükkel támogassák in-
tézményünket. 

A jó hangulatról Berci és
társa, valamint büfé, tombo-
lanyeremények gondoskod-
tak. A tombolatárgyakat vál-
lalkozók, szül´́ok ajánlották
fel, köszönet érte. 

A bál bevételét 180.000 Ft-
ot gyermekeink úszásoktatá-
sára és a karácsonyi megaján-
dékozásukra használjuk fel.

Az úszásoktatás kéthe-
tente történik az acsai Tanu-
szodában. 

Újra élhettünk a lovagol-
tatás lehet´́oségével, amíg az

id´́o engedte. Hetente egy al-
kalommal került sor a gyere-
kek által oly nagyon várt,
kedvelt elfoglaltságra.

Egy októberi rendkívüli
szül´́oértekezlet keretében
érdekes el´́oadást hallgathat-
tak meg a szül´́ok a stressz-
mentes, hatékony tanulási
módszerek alkalmazásával
kapcsolatosan. Az el´́oadó
Évinger Boglárka volt, aki
azóta is heti rendszeres-
séggel jóga foglalkozást tart
óvodás és iskolás gyermek-
einknek. A  gyerekek élve-
zettel vesznek részt, mely ki-
tartásra, fegyelemre neveli
´́oket. 

Nagy izgalommal és sze-
retettel készültünk a novem-

beri Id´́osek Napjára. Versek-
kel, dalokkal, jelenetekkel,
dalos játékokkal, tánccal kö-
szöntöttük a kedves meghí-
vott vendégeket. Gyermeke-
ink színvonalas szereplését
a fergeteges tapsvihar iga-
zolta.

A tél beköszöntével ün-
nepl´́obe öltözött az óvoda és
iskola épülete. Lelkesen, az
ünnepeket várva készültek a
szebbnél-szebb meglepeté-
sek, ajándékok.

A gyerekek által nagyon
várt Mikulás is megérkezett
hozzánk. A gyerekek láza-
san készültek, hogy mivel vi-
szonozzák a kapott ajándé-
kokat. A kedves öreg a bátor-
talan, pityerg´́o gyermekeket

is ölébe vette, megvigasztal-
ta. A csibészeket jóra intette.

Közös karácsonyi ünne-
pünket ebben az évben egy
karácsonyváró nappal kö-
szöntöttük. Feldíszítettük a
plafonig ér´́o csodás fát. El-
készült a finom mézeskalács
és a töltött alma. Szép kará-
csonyi dallamokat hallgat-
tunk, énekeltünk. A gyerekek
nagy örömére mindenki sze-
mélyre szóló ajándékot ka-
pott. 

A délutánt a Palánta
Gyermekmisszió el´́oadása
zárta. Mindannyiunk szívébe
szeretetet,  meghittséget va-
rázsolt  Panov  apó törté-
nete.

Az óvoda pályázatot nyúj-
tott be úszásoktatásra, me-
lyen 40.000 Ft-ot nyertünk. 

Önkormányzatunk szak-
mai eszközbeszerzésre be-
nyújtott pályázatán 250.000
Ft-ot kaptunk, mely összeget
gyermekfektet´́ok, asztalok,
székek vásárlására fordítunk.

Köszönettel tartozunk
azoknak, akik intézményünk
megújulását, programjaink
színvonalas megvalósulását
segítették, támogatták.

KÍVÁNUNK MINDENKINEK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁ-
CSONYT ÉS EREDMÉ-
NYEKBEN, EGÉSZSÉG-
BEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ESZTEND ´́OT!

 Óvoda és Iskola 
Nevel´́otestülete

Tolmácsi Kisbíró 2009. december
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Februárban megrendeztük a
farsangi bálunkat. A jó han-
gulatról Bubori István vidám
zenével gondoskodott. Meg-
köszöntük Kramlik Mihály 8
évnyi áldozatos pénztárnoki
munkáját.

A házi sütés´́u fánk és
csöröge mellett 10 óráig jó-
kedv´́uen, énekszóval telt az
este.

Márciusban a 120 éves
F´́ovárosi Nagycirkusz, felejt-
hetetlen élményt nyújtó jubi-
leumi el´́oadását néztük meg.

Áprilisban, Vácon a Szlo-
vák besztercebányai népi
együttes el´́oadását néztük
meg.

Szintén ebben a hónap-
ban gondoskodtunk a falu
szépítésér´́ol, a virágok kiül-
tetésér´́ol. 

Júniusban a minden év-
ben elmaradhatatlan szalon-
nasütést rendeztük meg. Jó-
kedv´́uen, énekszóval töltöt-
tük a délutánt, kiadós sült

szalonna, sült kolbász és bo-
rocska fogyasztása mellett.

Júniusban a ceglédi ter-
málfürd´́o medencéjében pi-
hentettük a fáradt tagjainkat.

Szeptember Sopronban
egy gyönyörü, emlékezetes
kirándulást tettünk. Az ide-
genvezet´́o bemutatta Sop-
ron nevezetességeit. A gyö-
nyörü Domonkos templom-
ban részt vettünk a déli mi-
sén. Utána megebédeltünk a
Pince csárdában. 

Délután a hegyk´́oi ter-
málfürd´́oben fürödtünk.

Októberben készül´́od-
tünk a szüreti felvonulásra.
Elkészítettük a Posta el´́otti
kút mellé felállított szalmafi-
gurákat.

Az asszonykórusunk lo-
vaskocsin ülve hangos ének-
szóval kísérte a bíró hintóját.

Október 16-án megren-
deztük a minden évben nagy
sikert arató zenés vacsorán-
kat.

Nyugdíjas klub eseményei 2009-ben

Köszönetet mondunk a
rétsági nyugdíjasoknak a
hangulatos el´́oadásért. 

Tavasszal kezd´́odött az
évad a nyugdíjas klub asz-
szonykórus tagozatának. A
sok próba meghozta a gyü-
mölcsét. Az alábbi rendez-
vényeken léptünk fel: Márci-
us 15. Nemzeti ünnep. Tol-

mács, Július 17. Falunap
Acsa, Július 17. Falunap Di-
ósjen´́o, Augusztus 9. Falu-
nap Tolmács, Augusztus 20.
Szent István nap Bánk, Au-
gusztus 20. Szent István nap
Rétság, Augusztus 22. Szil-
vaszombat Kétbodony, Ok-
tóber 10. Kórustalálkozó a
váci Székesegyházban.

2009. december Tolmácsi Kisbíró
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Irodalmi sorok
Új kötet jelent meg a Spangár Könyvek sorozatban

Topolcsik Imréné, szüle-
tett Klincsok Margit 1930-
ban született Horpácson
egy szegény család gyer-
mekeként. Nem volt
könny´́u az élete. Többször
költöztek, számos tragédi-
át kellett átélnie. 

Valamiféle megnyugvást
csak az jelentett számára,
ha tollat ragadhat, versbe,
prózába foglalhatja emléke-
it, egy apró szobor megfor-
málásával, vagy éppen rajz-
ban ábrázolhat egy hangula-
tot, jellemet. 

Merthogy Margit néni
sokoldalú ember. 1998-ban
jelent meg verseskötete
“Versbe kiáltott fájdalom” cí-
men, s rendszeres szerz´́oje
a rétsági Spangár Kör anto-
lógiájának is. A tolmácsi he-
lyi újságnak - a találó cím´́u
Kisbírónak - talán egyetlen
száma sem nélkülözheti írá-
sait. Nem egyszer´́u rímfara-
gó, ki olykor döcög´́os rímpá-
rokba szedi gondolatait. Köl-
t´́oi képeit sok többkötetes

versel´́o is megirigyelheti.
Legújabb kötetébe prózai

írásait válogattam össze.
Azokat az írásokat, melyek
az egykorvolt népélet kese-
r´́uségét, bánatát, vérrel-ve-
rejtékkel végzett munkáját, s
ritka örömeit örökítik meg.
Írásaiból megismerkedhe-
tünk a kilátástalan cseléd-
sorsnak, a pusztai életnek a
mai ember számára már-
már felfoghatatlan, s egyben
elviselhetetlen nehézségei-
vel. El´́obukkannak olyan
emberek, mint a kondás, a
pásztor, a gulyás és a sum-
mások, melyek fél évszá-
zaddal ezel´́ott mindennapos
jelenlév´́oi voltak a falusi élet-
nek, s élethelyzetek melyek
mára elt´́untek a szerepl´́okkel
együtt. Margit néni írásai
nem csupán a visszaemlé-
kezés szándékával szület-
tek. Mert bár kétségtelen,
hogy célja a múltbéli törté-
netek felidézése, de mindig
kiolvashatjuk bel´́ole azt az
erkölcsi tartást is, mely sze-

repl´́oit gyakorta átsegíti a
legfájdalmasabb gondokon
is. Az egyszer´́uség, sze-
génység ugyanis nem jelenti
azt, hogy ezen helyzet kény-
szer´́u elvisel´́oje, ne rendel-
kezzen példaszer´́uen köve-
tend´́o értékítélettel. Írásaiból
kisüt a fájdalom, hogy mind-
az, mi régente fontos, szép
és hasznos volt – legyen az
egy tárgy, vagy akár egy éle-
tet is meghatározó jellemvo-
nás – mára értéktelenné, s´́ot
nevetségessé, szégyellniva-
lóvá, s éppen ezért elveten-
d´́ové, felejtend´́ové vált.

Mint az el´́oz´́o kötetét is,
ezt a válogatást is Margit né-
ni szobrai illusztrálják. Kis-
méret´́u, festett agyagszobrai
közül azok kerültek ide, me-
lyek választott témánkhoz
társíthatók. Szekrényének
tetején ugyanis ott sorakoz-
nak egyéb alkotásai is. Pri-
madonnák, madarak, aktok
és Máriák. Napjainkban már
egyre kevesebbet formázza
´́oket. Annál többet ír. Sorra

telnek a füzetek. Gördülé-
keny gondolataival telnek,
versekkel, elbeszélésekkel,
történetekkel. Pedig nagy a
kert és sok a munka benne,
de számára ez a pihenés. Ta-
lán egyszer születhet majd
egy olyan válogatás is, mely a
legújabb verseit mutatja be.

A Tarisznya a l´́ocsön cí-
met visel´́o kötet megjelené-
sét Tolmács Község Önkor-
mányzata támogatta. A
könyvborítót Végh Borbála
Karolina tervezte, a az il-
lusztrációkat Krasznai Gyula
fényképezte.

V.J.

Téli id´́ok - nagy havazások - régi szokások
Régi id´́ok téli napjai vissza-
visszatérnek a még él´́ok sze-
mébe, gondolataikba. Fe-
ledhetetlen szokások, a csa-
lád körében megszokott,
hasznos, nagyszüleinkt´́ol
megszokott cselekedetek. A
család minden tagja megta-
lálta magának a téli munka
elfoglaltságát.

Az igénytelen lakások-
ban, földes konyhákban,
vasporos falmasinákban,
vagy csikómasinákban pat-
togó t´́uz mellett tette élet-
kedvvel mindenik a dolgát.
Régen szorgalmas emberek
éltek, de mondhatjuk fordítva
is. Hosszú telek, nagy hava-
zások voltak. Ma már az ég-
hajlat is megfordult. Bármi-
lyen hosszúra is elnyúlt a tél,
a sok szorgalmas családnak
mégis rövid volt. Az elképzelt
téli munkák sok kitartó napot

vettek igénybe. Szükség volt
a kender földolgozására,
amit már tavasszal elvetet-
tek. Amikor már jó magasra
megn´́ott a földb´́ol kézzel
csomónként kiszaggatták,
összekötözték csomókba és
megszokott helyre patakba
rakták fa rudakra. 2-3 hétig a
víz takarta, s így leszorítva
áztatták az anyáink. Áztatás
után napos helyeken szárí-
tották fölállítgatva kévék for-
májába. Sok munkát vett,
hozzáértést igényelt míg a
kenderb´́ol fonalat fonhattak.
Kócos hajformává alakult,
guzsalyra csomókba kötöt-
ték föl és megkezd´́odött a fo-
nás, húzgálták a kócot, pör-
gött az orsó a fürge ujjak kö-
zött. Ezt a munkát csak a
hozzáért´́ok csinálhatták. A
fonálból gombolyagok lettek
és megkezd´́odött a készül´́o-

dés a szövéshez. Összerak-
ták a szátvát, ehhez is érteni
kellett. Anyáinknak a szövés
volt a legkedvesebb munká-
ja. Készültek a vászonlepe-
d´́ok, konyharuhák, abro-
szok, különböz´́o szükséges
vászonterít´́ok. Végül a fiatal
lányok színes pamuttal virág
koszorúkat, rózsákat,
szebbnél szebb mintákkal
díszítették az elkészült vász-
nat. Tavasz felé maradt a
tollfosztás, kukorica sústyá-
ból készült szatyrok, papu-
csok, lábtörl ´́ok. A család
minden tagja megtalálta a
kedvenc munkáját egészen
a színes, fodros papírba öl-
töztetett petróleumlámpa el-
fújásáig. Reggel újra folyta-
tódott a megszokott munka
tovább.

(Az írást a fent bemuta-
tott kötetb´́ol választuttuk)
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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 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

Ovijóga, sulijóga

A közelmúltban írtunk cik-
ket, melyben az iskolában
hetente tartott feln´́ott jóga-
foglalkozásokról szólt. Az-
óta az óvodások és iskolá-
sok is kedvet kaptak ehhez
a formához, és Évinger
Boglárka jógaoktató he-
tente tart számukra foglal-
kozást.

A jóga – egy önismereti út
– mely testi és szellemi szin-
ten hat feln´́ottekre, gyere-
kekre egyaránt. 

Egy gyermekjóga foglal-
kozás sokkal többet ad egy
tornaóránál, hiszen nem-
csak az ászanákat, testgya-
korlatokat célozza, hanem a
légz´́o, lazító, relaxáló gya-
korlatokon  keresztül észre-
vétlenül fejleszti a személyi-
ségét, er´́osíti önbizalmát, po-
zitív gondolatokat indít el a
tudatában. A játék, a mese,
drámajáték mélyreható lehe-
t´́oségeit beépítve a foglalko-
zás színes, élményteli, a kü-
lönleges hangulat a gyer-

mekeket is magával ragadja.
A foglalkozásokat lazítás-

sal, ráhangolódással kezd-
jük, s mikor “megérkeztünk”,
átmozgatjuk az egész testet
tet´́ot´́ol talpig vagy fordítva. A
gyerekek nagyon kedvelik
az állat- növénynevekre ke-
resztelt feladatokat, melye-
ket minden alkalommal gya-
korlunk. Ezek a gyakorlatok
is növelik a koncentrációs
képességet, az egyensú-
lyérzéket stb. Páros gyakor-
latokkal a kommunikációs
képesség is fejl´́odik. Az ad-
dig fel nem oldódott feszült-
ségek a nagymozgásos játé-
kokban könnyedén felsza-
badulnak.

A foglalkozás végén újra
elcsendesedünk, lazítunk,
hogy aztán testileg-lelkileg-
szellemileg feltölt´́odve, fel-
frissülve folytassuk utunkat. 

A jóga folyamatos gya-
korlásának hatására lelkileg
kiegyensúlyozottabbá, har-
monikusabbá, kevésbé ag-
resszívvé válnak gyermeke-
ink. Testileg rugalmasak,
mozgékonyak, er´́osek lesz-
nek, tartásuk javul, és elle-
nállóbbak lesznek a beteg-
ségekkel szemben.

A foglalkozásokba folya-
matosan be lehet kapcsolód-
ni! B´́ovebb információ a www.
bogi.evinger.hu honlapon

Sport

helycsapat M GY D V LG KG GK P
1. Rétság V.S.E. 11 8 1 2 34 12 22 25
2. Nógrád S.E. 11 7 2 2 36 16 20 23
3. Bernecebaráti S.E. 11 6 3 2 28 17 11 21
4. ´́Osagárd L.K. 11 6 2 3 30 25 5 20
5. Tolmács S.E. 11 5 2 4 25 27 -2 17
6. Szátok S.E. 11 4 4 3 25 20 5 16
7. Vámosmikola S.E. 11 4 2 5 22 27 -5 14
8. Hont S.E. 11 4 1 6 22 37 -15 13
9. Tereske S.E. 11 3 4 4 27 25 2 13
10. Borsosberény S.E. 11 3 2 6 11 18 -7 11
11. Legénd S.E. 11 2 2 7 27 39 -12 8
12. Fels´́opetény S.E. 11 1 1 9 19 43 -24 4

Újjászervez´́odött labdarúgó
csapatunk az ´́oszi évadban
eredményesen vette az aka-
dályokat, és a forduló végén

az igen el´́okel´́o 5. helyen vé-
geztek. A tabella jól mutatja
a szoros mez´́onyt.
Hajrá Tolmács tavaszra is!

A könyvtár hírei
Kedves Olvasóim!

Örömmel tudatom Önök-
kel, hogy a mozgókönyvtári
mozgalom jól m´́uködik. Így új
kiadású könyvekhez is hoz-
zájuthatunk. Sajnos ezek a
könyvek nem a mi könyv-
tárunk tulajdonát képezik, te-
hát kérném, hogy kiolvasás
után szíveskedjenek miha-
marabb visszahozni.

Régi Olvasóim! Akad
olyan is, aki 6 éve nem hozta
vissza a kölcsönzött könyve-
ket (Görög mitológia, Mitoló-
giai ABC, Kutyaenciklopé-
dia, Tanácsadó nagy test´́u
kutyákhoz, mesekönyvek,

Biblia, kötelez´́o olvasmá-
nyok). Nagyon kérem nézze-
nek otthon körül és a könyv-
tári könyveket legyenek ked-
vesek visszahozni. A felnö-
vekv´́o nemzedék keresi eze-
ket a könyveket, és nagyon
nem szeretem azt mondani,
hogy megvan, de valamelyik
feledékeny olvasó elfelejtet-
te visszahozni.

Számítógép is m´́uködik a
könyvtárban internet hozzá-
féréssel.

Minden kedves olvasót
sok szeretettel várok kedden
és pénteken.

Topolcsik Ferencné

A Tolmácsi Kisbíró valamennyi Olvasójának,
községünk összes lakójának szeretetteljes

karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új
eszrend´́ot kíván a lap valamennyi munkatársa!
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