
Lakossági tájékoztató

2022. december

Kép forrása: Internet

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
2022 végére érünk lassan, az adventi várakozással és az ünne-
pekkel lezárul egy újabb esztendő. Lelkünkben, gondolata-
inkban megjelenik a béke, harmónia, a családtagoknak oko-
zott öröm képe, melyre vágyunk, amit szeretnénk elérni. Az 
adventi hetek alatt készülődünk erre, feldíszítjük a házak ere-
szeit, az ablakokat, majd a koronadísz a karácsonyfa lesz. A 
karácsonyfa mellett állva, visszatekintve az évre  és mérleget 
készítve, azt kívánom Önöknek, hogy több legyen a kedves 
emlék, az örömteli pillanat.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Bölcske Község Önkor-
mányzata, a képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és 
minden intézményünk dolgozójának nevében békés Kará-
csonyt, és sikerekben gazdag Új Évet, jó egészséget minden 
bölcskei lakosnak.
Kép forrása: Internet              Baranya István polgármester
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Mi újság Bölcskén
Lakossági tájékoztató.

Megjelenik havonta 1100 példányban.
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség: 
Polgármesteri Hivatal, 7025 Bölcske, Kossuth Lajos u. 5.

Nyomda: Böcz Nyomda Szekszárd
Felelős szerkesztő: Baranya István, polgármester

Pálfi László 
regisztrált villanyszerelő 

mester

Vállalok: mérőhely felújítás, 
új mérőhely kialakítás, teljesít-
ménybővítés, egyéb villany-
szerelési munkák.

Tel: 06-20/486-1398Kép forrása: Internet

Tudod-e mit jelent önzetlen szeretni?
Mindenkinek adni, sohasem elvenni!
Szeretetet szórni az egész világra,
a szíved mélyéről, viszonzást nem várva!”

(Aranyosi Ervin: Szeretet))

A  h ó n a p  i d é z e t e

„Lám, ennyi az élet, Gondoltad-e? Egy pillanat és min-
dennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, Szerető szívek-

ben örök gyász és fájdalom!”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Debreczeni Lajos 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdal-
munkban velünk éreztek.

Felesége, gyermekei, testvérei
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Fontosabb telefonszámok

Mentők ..........................................104, 112
Tűzoltók ................................................105
Rendőrség .............................................107

Egészségház központi szám ........................... (75) 335–554
 gyermekorvos ..............................................1 mellék
 védőnő .........................................................2 mellék
 fogorvos ......................................................3 mellék
 háziorvos .....................................................4 mellék
 család- és gyermekjóléti szolgálat ...............5 mellék
Dr. Skrenyó Margit (rendelkezésre állási időben)  ... (20) 218–80–03
Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ .. (75) 335–463
Tanyagondnoki szolgálat (20) 530–69–71
Paksi központi orvosi ügyelet ........................ (75) 410–222
Rendőrség járőr kocsi ................................ (30) 278–97–70
Polgárőrség
  Ujcz Ferenc polgárőr elnök ....................(70)  678-0389
  polgárőr járőr kocsi .............................. (70) 362–90–30
ifj. Krausz István Tűzoltó E. parancsnok ... (20) 310–79–84
Bölcske Községi Önkormányzat központi szám ........(75) 535–012
IKSZT Könyvtár ..........................................(20) 261-15-97
  ........................................................................(75) 335-490
Bölcskei Kegyes József Általános Iskola ...... (75) 535–017
Bölcskei Mesevár Óvoda............................(70) 504–76–00
  ........................................................................(75) 335–464
Bölcsőde.........................................................(70) 504-1030
Hulladék gazdálkodási ügyfélszolgálat .......... (75) 830–690
Mezőföldvíz: .................................................. (80) 442–442
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. áram és gáz ügyfél-
szolgálati elérhetőségei         (20) (30) (70) (06-1) 474-99-99
Tarr telefonos ügyfélszolgálat (minden nap 8- 21 h)  .......1223
Telekom telefonos ügyintézés (minden nap 0-24 h)  .......1414
Baranya István polgármester  ..................... (30) 737–31–86
Szénási István közterület felügyelő ........... (20) 932–60–20
Debreczeni István mezőőr .......................... (20) 355–23–81
Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia ügyintézés
  ......................................................................(30) 298-8404
Bölcskei Református Egyházközség Hivatala
  ........................................................................(75) 418-583
Honlapok: 
www.bolcske.hu; www.nak.hu (gazdálkodóknak)
Facebook csoportok:
Bölcske község, Bölcskei lakosok csoportja; Bölcskén la-
kók csoportja; IKSZT Bölcske; Közművelődés Bölcskei
Háziorvos online elérhetőségei: 
Face: Dr. Schmieder Melinda, háziorvosi rendelő Bölcske
E-mail: receptfeliras.bolcske@gmail.com
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Köszönetet mondunk a Tolna 
Megyei Szakképzési Centrum 
I. István Szakképző Iskola 
Festő, mázoló, tapétázó osz-
tály tanulóinak, aki elkészítet-
ték a bölcskei Rákóczi Film-
színház logóját, amely mos-
tantól a mozi előterét díszíti.  

Az őszi roadshow keretében 
Bölcskére érkezett tanulócsa-
pat az építőipari szakmák 
népszerűsítését tűzte ki célul. 
Felkészítő szakmai oktatójuk: 
Vass János.
Lapzárta után, december 
3-án, érkezett a településünk-

re a Kossuth Rádió Országjá-
ró műsora, amely Dunaföld-
vár, Madocsa és Bölcske ér-
dekes emberei értékálló alko-
tásait mutatta be. Aki lema-
radt az élő adásról  még 30 
napig visszahallgathatja az 
előadást https://mediaklikk.

hu/musor/orszagjaro-szom-
bat-delelott-czifra-szilviaval 
linken. 
Képek forrása: Botosné Verba Ágnes 
és Kossuth Rádió Facebook oldala

Botosné Verba Ágnes
kulturális programszervező

Egyéb kulturális híreink!

Nyár van, az erdő zöld. A délutáni napfény besüt a nyári lak ab-
lakán. Minden idilli. Kivéve, hogy a feleség, Cecile, már megint 
nincs itthon. Vadászni ment, állítólag egy kék rókagarnitúrát ke-
res. Már többször próbált rátalálni, de még mindig nem látta 
meg az igazit. 
Aki azt gondolná, hogy egy egyszerű szerelmi háromszög bon-
takozik ki mindebből, az nagyon téved. Itt a vádló nem a férj, a 
szerelmes nem a szerető, és a vélt szerető nem az, akire a férj 
számít. A háromszög pedig minimum ötszög. Ezen a fülledt nyá-
ri délutánon mindenki vágyik valakire. Mind az öten az elérhe-
tetlen kék róka után sóvárognak: varázslatra, valóságon túli vi-
lágra vágynak, ezt keresik a másikban, ezt nem találja egyikük 
sem hétköznapokban. 
Az előadás során egyik szereplő fejéből vándorlunk a másikba, 
hogy végül feltérképezzük a teljes szerelmi képletet. Herczeg 
Ferenc legnagyobb színpadi sikere izgalmas felfedezést ígér 
mindazoknak, akik szeretnek mások szívébe belelátni. 

SZEREPOSZTÁS:

Pál   IVASKOVICS VIKTOR 
Cecile   LOSONCZI KATA 
Sándor   TURI BÁLINT 
Trill Báró  DÁNYI KRISZTIÁN
Lencsi   GULYÁS GABRIELLA 
Díszlet- és jelmeztervező   ONDRASCHEK PÉTER 
RENDEZŐ   SZABÓ SEBESTYÉN LÁSZLÓ
Rendezőasszisztens   PÁLFFY PÉTER 

Herczeg Ferenc: KÉK RÓKA
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évhez 
hasonlóan 2023-ban is végzi a 
háztartásonkénti szelektív hul-
ladékgyűjtést. Havonta két al-
kalommal lehetősége van az 
újrahasznosítható, illetve évi 
10 alkalommal a komposztál-
ható hulladék elszállíttatására 
az előre meghirdetett, az alább 
feltüntetett szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladé-
kok gyűjtése:
Önnek csak annyit kell tennie, 
hogy az elszállítás napján reg-
gel 6:00 óráig áttetsző 
műanyag zsákban vagy a Tár-
sulás által biztosított hulladék-
gyűjtő edényben, illetve köte-
gelve kihelyezi az ingatlana elé 
a következő elkülönítetten 
gyűjtött anyagokat:
Kihelyezésre az alábbi tiszta, 
kimosott csomagolási hulladé-
kok kerülhetnek: 

• műanyag (pl.: PET palack, 
öblített tejfölös, joghurtos 
doboz, műanyag zacskó, 
fólia, rascel zsák, reklám 
táska PP, HDPE jelzésű fla-
konok, egyéb kemény 
műanyagok LAPOSRA 
TAPOSVA);

• papír (pl.: újságpapír, szó-
rólap, irodai papírhulladék, 
tiszta csomagolópapír); 

• Tetra-Pak italoskarton-do-
bozok (laposra taposva); 

• fém (aluminiumos italos 
doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz)

Amennyiben az edényzet mé-
rete nem elegendő az ingatla-
non keletkező fenti felsorolás-
nak megfelelő csomagolási 
hulladékoknak, úgy az az 
edényzet mellé további átlát-
szó zsákban is kihelyezhető.
FONTOS: Kérjük, hogy a 
szelektaven előválogatott 
hulladék közé üveget NE he-
lyezzen! Mindig gondoljon 
arra, minden hulladékunk-

kal emberek dolgoznak. Le-
hetőség szerint az újrahasz-
nosítható anyagok tisztán, la-
posra taposva/hajtogatva ke-
rüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése:
Társaságunk 2023. évben is 
minden településen biztosítja 
az üveg hulladék elkülönített 
gyűjtését, hulladékgyűjtő szi-
geten, illetve üveghulladék 
gyűjtőponton történő edényze-
tek elhelyezésével.

• Bölcske, Petőfi S. u. 30.
• Bölcske, Kossuth L. út 55.
• Bölcske, Szentháromság tér 5.
• Bölcske, Nagy-Baracsi u. 25.

Komposztálható hulladékok 
gyűjtése:
A levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket Társaságunk 
megfelelő teherbírású, VERTI-
KÁL emblémával ellátott BIO-
LÓGIAILAG LEBOMLÓ 
zsákban (1 db zsák max. 25 
kg), illetve maximum 70 cm 
hosszú, és 50 cm átmérőjű kö-
tegekben összekötve alkal-
manként maximum 0,5 m3 
mennyiségben szállítja el az 
ingatlan elől.
A nem megfelelő méretű és 
mennyiségű, rendetlenül ki-
helyezett ágnyesedéket társa-
ságunk dolgozói nem fogják 
elszállítani! A VERTIKÁL 
emblémával ellátott, biológiai-
lag lebomló zsákok (gyűjtési 
alkalmanként 1 db) átvétele a 
helyi ügyfélszolgálatokon tör-
ténik. 2023-as évben lehetőség 
van plusz zsák vásárlására is 
ügyfélszolgálatainkon, vala-
mint partnercégeinknél. (lásd: 
www.vertikalzrt.hu)
FONTOS: Kérjük, a kom-
posztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a közte-
rületet ne szennyezze! A 
zsákban kihelyezett zöldhul-
ladék közé kommunális hul-
ladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT 
SZELEKTÍVEN 

2023-BAN IS!

Házhoz menő lomtalanítás:
Évente egy alkalommal(társas-
házak esetében az évente egy 
alkalom társasházanként érten-
dő) végzi el, az ingatlantulaj-
donossal előre egyeztetett idő-
pontban a háztartásban kelet-
kezett lom háztól történő el-
szállítását, úgy, mint felesle-
gessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat. A nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivéte-

lével a kisebb méretű anyagok 
a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákol-
va, kötegelve kerülnek elszállí-
tásra.
Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem is kerülnek el-
szállításra:

• gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hul-
ladék, egyéb mezőgazdasá-
gi, ipari hulladék;

• elektromos, elektronikai 
készülékek (pl. Tv-készü-
lék, hűtőgép…),

• veszélyes hulladékok, gu-
miabroncs, akkumulátor, 
festékes doboz, fáradt olaj, 
kátrányszármazékok, pala 
… stb.;

• heti hulladékszállítás kö-
rébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói, 

vállalkozói tevékenység-
ből származó hulladék 
(kommunális hulladék, 
szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy 
ingatlanonként egy alkalom-
mal 1,5 m3-nél ne legyen 
több a kihelyezett hulladék 
és a közszolgáltatásba be-
kapcsolt ingatlanhasználó-
nak ne legyen díjhátraléka.

Az évi egy alkalommal igény-
be vehető lomtalanításért kü-
lön nem kell fizetni, annak dí-
ját a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj tartalmaz-
za.
Kérjük, hogy a lomtalanítási 
igényét legalább egy héttel elő-
re jelezze a megadott régiós el-
érhetőségen a közszolgáltató 
felé. Időpont egyeztetéskor 
szíveskedjen a felhasználó 
azonosítószámát előkészíteni. 
A lomtalanítás nem konténer-
ben történik.
Amennyiben többlethulladé-
ka keletkezik, abban az eset-
ben lehetősége van konténer-
rendelésre az alábbi telefon-
számon: 0630/693-9787.

Időpont egyeztetés: 
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Telefonszám: 22/576-070
Honlap: www. vertikalzrt.hu

A januári zöldhulladék szállí-
tással kizárólag a fenyőfákat 
szállítjuk el!

VERTIKÁL Nonprofit Zrt
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 800-1600

Kedd: 800 - 1900, Péntek: 800 - 14:00

A változtatás jogát fenntartva.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Tájékoztatás a szelektív hulladékszállítás 2023. évi rendjéről
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HATÁROZAT KIVONAT 

 
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 24. napján megtartott munkaterv szerinti, nyílt ülése jegyzőkönyvéből 
 

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2022. (XI. 24.) határozata 

a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 
elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 
(XI.10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Bölcskei Közös Önkormányzati 

Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig terjedő időszakra vonatkozóan igazgatási 
szünet elrendeléséről 

 
 
1.) Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 
elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az energiaköltségek 
csökkentése érdekében a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 2022. 
december 22-től 2023. január  6-ig igazgatási szünetet rendel el.  
 
2.) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik. A Hivatal 
halaszthatatlan közfeladatainak – születések és elhalálozások anyakönyvezése – folyamatos és 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából a Hivatal bölcskei székhelyén foglalkoztatott ügyintéző a +36 
(20) 421-5047 telefonszámon, a Hivatal Madocsai Kirendeltségén foglalkoztatott ügyintéző a +36 (20) 
438-0806 telefonszámon munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00 óráig, pénteken 08:00-13:30 
óráig elérhető. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére a Hivatalban foglalkoztatott 
dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, valamint gondoskodjon az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről 2022. november 30-ig. 
 
Határidő: a határozat közzétételére 2022. november 30-ig 
Felelős: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző 
 
 
Baranya István s.k.                           dr. Orbán Zsuzsanna s.k. 
polgármester                    jegyző 
 

A határozat kivonat hiteles: 
Bölcske, 2022. november 28. 

Marosi Krisztina   s.k. 
        előadó 
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Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt napokban érkezett be hozzánk egy beje-
lentés egy megadott GPS koordinátára hivatkozva, 
hogy egy külterületi helyszínen illegális hulladékot 
helyeztek el. Az elhelyezett hulladékról fényképfel-
vételt készítettünk, valamint megtettük az ezzel 
kapcsolatos jogi lépéseket is. A Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint hulla-
dékgazdálkodási hatóság ellenőrzési eljárást indí-
tott a helyszínen talált hulladék ügyét illetően. 
Továbbra is arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a hulladékgazdálkodási előírásoknak és tájékozta-
tóknak megfelelően kezeljék a háztartásaikban ke-
letkezett hulladékaikat. 

Baranya István 
polgármester

L A KOSSÁG I  TÁJ É KOZTATÓ

Idézek a hatályos büntetőtör-
vénykönyv vonatkozó részé-
ből, azok számára, akik a ha-
tárban, közterületre raknak ki 
hulladékot, csak amiatt, hogy 
tudják mit kockáztatnak:

2012. évi C. törvény [ Btk. (új) ]
A hulladékgazdálkodás rendjé-
nek megsértése
248. § *  (1) Aki
a) nyilvántartásba vétel vagy 
bejelentés nélkül, illetve enge-
dély nélkül vagy az engedély 
kereteit túllépve végez hulla-
dékgazdálkodási tevékenysé-
get, vagy
b) hulladékkal más jogellenes 
tevékenységet végez és az al-
kalmas az emberi élet, testi ép-
ség, egészség, a föld, a víz, a 
levegő vagy azok összetevői, 
illetve élő szervezet egyedének 
veszélyeztetésére
bűntett miatt három évig terje-
dő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.
(2) Aki arra a célra hatóság ál-
tal nem engedélyezett helyen

a) az emberi élet, testi épség, 
egészség, a föld, a víz, a levegő 
vagy azok összetevői, illetve 
élő szervezet egyedének ve-
szélyeztetésére alkalmas vagy
b) jelentős mennyiségű
hulladékot elhelyez, bűntett 
miatt három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztés, ha 
az (1) vagy a (2) bekezdésben 
meghatározott bűncselek-
ményt
a) veszélyes hulladékra,
b) különösen jelentős mennyi-
ségű hulladékra, vagy
c) különös visszaesőként
követik el.
(4) A büntetés két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott bűncselekmény 
a (3) bekezdés b) pontja szerint 
is minősül.
(5) Aki a bűncselekményt gon-
datlanságból követi el, vétség 
miatt
a) az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott esetben egy 
évig,
b) a (3) bekezdésben meghatá-
rozott esetben két évig,
c) a (4) bekezdésben meghatá-
rozott esetben három évig
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(6) E § alkalmazásában
a) különös visszaesés szem-
pontjából hasonló jellegű bűn-
cselekmény a környezetkárosí-
tás és a természetkárosítás;
b) hulladékgazdálkodási tevé-
kenység a hulladékról szóló 
törvény szerinti hulladékgaz-
dálkodás azzal, hogy a szállítás 
fogalmába bele kell érteni az 
országba történő behozatalt, 
onnan történő kivitelt, vala-
mint az azon történő átszállí-
tást;
c) jelentős mennyiségű hulla-
dék az 1000 kg-ot vagy a 10 
köbmétert meghaladó mennyi-
ségű hulladék;
d) különösen jelentős mennyi-
ségű hulladék a jelentős meny-
nyiségű hulladék tízszerese.

Felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy működik a települé-
sen inert hulladék feldolgozó, 
ahol építési hulladékot befo-
gadnak, ha az mentes minden 
veszélyes anyagtól, palától, 
más jellegű hulladéktól. Ne az 
utak mellé vigyék ki, a tető-
cserepet meg a törött téglát, 
mert kezeletlenül veszélyeztet 
élőlényeket, gépjárműveket. 
Az Unikorn Épker Kft. által 
működtetett inert hulladék fel-
dolgozóval való önkormány-
zati együttműködési megálla-
podást fogom javasolni a kép-
viselő-testületnek a jövő év 
elején, hogy egy utánfutónyi 
mennyiségig mindenki ingye-
nesen vihessen be építési tör-
meléket telephelyükre, az ön-
kormányzat kontójára évente 
egyszer. Amennyiben január-
ban ezt a testület elfogadja, 
februártól már élhetnek is a le-
hetőséggel.

Baranya István 
polgármester

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodás rendjének megsértéséről
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Köszönjük szépen Antal Henri-
ettának és családjának, vala-
mint Botos Annának, hogy 
Könyvtárunk részére könyveket 
ajánlott fel. Az átvett könyvekkel 
Könyvtárunk állományát gyara-
pítjuk majd.
Kép forrása: Internet

Hajdókné Szalai Nikolett 
könyvtáros

KÖSZÖNET

Tájékoztatom a mozogni vágyókat, hogy hamarosan megnyit ré-
gi helyén az Egészségház pincéjében, régi és új eszközökkel a 
konditerem! A terem az ősszel új padlóburkolatot kapott, a vizes 
helyiségek felújításra kerültek már korábban, fűtés van és a meg-
szokott eddigi eszközök mellé néhány új is került már. A terem 
fejlesztését szándékaink szerint folytatni fogjuk, ahogy jönnek 
bevételek a bérletekből.
Recepciót nem tartunk fenn, mert nem akarunk folyamatosan er-
re költeni, de egy beléptető rendszer került felszerelésre, a bejá-
ratnál kamerával. A belépéshez szükséges kártyát vagy kódot a 
havi bérlet megváltásával adjuk át majd a polgármesteri hivatal-
ban.
A termet hetente 2 alkalommal takarítani fogjuk, ennek keretében 
az elhagyott ruhákat, cipőket ki fogjuk dobni, így senki ne hagy-
jon ott felszerelést, higiéniai okokból és a rend fenntartása érde-
kében sem. Váltócipő használata kötelező lesz! 
Mire e sorokat olvassák, már megérkezett az új tükör is és néhány 
utolsó simítással átadjuk december közepén használatra a termet, 
vigyázzanak rá és használják egészséggel, felelősséggel. 
Mihelyt lehet jegyeket, bérleteket váltani a közösségi médiában 
jelezzük.

Baranya István - polgármester

L A KOSSÁG I  TÁJ É KOZTATÓ
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A  c i g á n y  c í m ű  e l ő a d á s  k é p e k b e n
Fotókat készítette: IKSZT
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3.-7.: ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI
Programfelelős: osztályfőnökök

5. LÁZÁR ERVIN PROGRAM 4. ÉVFOLYAMON
Rizoo Állatsimogató és Játszókert Decs
Programfelelős: Dr. Volmanné Reich Márta, Pálfi Anita

5.: LÁZÁR ERVIN PROGRAM 7. ÉVFOLYAMON
Szekszárdi Woisinsky Mór Múzeum
Programfelelős: Rausch István

6.: MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK 
NAPJÁRÓL
Az 5. osztályosok ünnepi műsora az aulában
Programfelelős: Rátgéber Szilvia osztályfőnök

6.: RÉGÉSZETI ELŐADÁS AZ 5. – 6. ÉVFOLYAMON
ifj. Varga Bálint régész közreműködésével a Könyvtárban

10.-13.: BEMENETI MÉRÉSEK 6. évfolyamon
Programfelelős: osztályfőnökök

15.: PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Pályaválasztással kapcsolatos rendhagyó tanórák
Programfelelős: osztályfőnökök

19.: PÁLYAORIENTÁCIÓS osztályfőnöki órák 
8. évfolyamon

20.: PÁLYAORIENTÁCIÓS SZŰLŐI ÉRTEKEZLET

21.: MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARCRÓL
A 8. OSZTÁLYOSOK ÜNNEPI MŰSORA AZ AULÁBAN
Programfelelős: Németh Valéria és Varga Erika osztályfőnökök

23.-24.: BEMENETI MÉRÉSEK 6. évfolyamon
Programfelelős: osztályfőnökök

EZ TÖRTÉNT A KEGYES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2022. október - november
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7. ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Programfelelős: Bogárné Baranya Mónika és a Diákönkormányzat

8.–9.: FLOORBALL KISPÁLYÁS DIÁKOLIMPIA PAKS 
VÁROSKÖRNYÉKI DÖNTŐ
Programfelelős: Gálosi János

9.: MAGYAR LÁSZLÓ VERSENY 7. évfolyam
Programfelelős: Rausch István

10.: CSAPÓ DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM 
PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMJA 8. évfolyam
Programfelelős: Németh Valéria és Varga Erika osztályfőnökök

11.: MÁRTON NAP
Programfelelős: alsó tagozatos munkaközösség

16.–17.: KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA PAKS
Programfelelős: Gálosi János

21.: BEMENETI MÉRÉS 4. évfolyam
Programfelelős: Pálfi Anita

21.: ZRÍNYI MATAMATIKA VERSENY 
ISKOLAI FORDULÓ
Programfelelős: matematika munkaközösség

21.: FOGADÓ ÓRA
Programfelelős: pedagógusok

23. BEMENETI MÉRÉS 5. évfolyam
Programfelelős: Rátgéber Szilvia

A floorball eredmények a következők:

Diákolimpia Kispályás floorball lány
III. korcsoport II. helyezés a megyei döntőn
IV. korcsoport I. helyezés a megyei döntőn
Továbbjutók az országos elődöntőbe

Diákolimpia Kispályás floorball fiú
III. korcsoport II. helyezés a megyei döntőn

Diákolimpia Kispályás floorball fiú
IV. korcsoport I. helyezés a megyei döntőn
Továbbjutók az országos elődöntőbe

Diákolimpia Kispályás floorball fiú
II. korcsoport V. helyezés a megyei döntőn

Összeállította: Kegyes József Általános Iskola

EZ TÖRTÉNT A KEGYES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2022. október - november
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Erős emberünk idén sem taka-
rékoskodott az energiával! 
Számos versenyen mérettette 
meg magát, ahol folyton bebi-
zonyosodik, hogy igenis jó 
erőnlétnek örvend, így sorra 
maga mögé utasítja a verseny-
zőket. Az idei évben is rengeteg 
elismerést gyűjtött be magá-
nak, melyre nemcsak családja, 
hanem községünk is igen büsz-
ke, hiszen tovább viszi, öregbíti 
településünk hírnevét. Gratu-
lálunk neki erőt próbáló telje-
sítményéhez!

Ismételten köszöntelek Zsol-
ti! Elég mozgalmas évet tud-
hatsz magad mögött. Hogyan 
érzed magad a szezon után? 
Üdvözlök mindenkit! Elég 
zsúfoltra, eseménydúsra sike-
redett ez az évem is ahhoz ké-
pest, hogy azt terveztem idén 
kicsit visszább veszek a lendü-
letből. Nem így lett, viszont 
nagyon jó évet zártam. El is fá-
radtam, sok nehéz versenyen 
vagyok túl, de élveztem min-
den percét. Most nagy pihenő 
jön számomra.

Ha összefoglalást szeretnél 
készíteni az elmúlt egy éved-
ről, akkor melyek lennének 
azok, amiket mindenképpen 
megemlítenél? 
Amit igazán megemlítenék az 
az, hogy 42 éves korom ellené-
re is a fiatalok között verseny-
zek, akik felnéznek rám és 
tisztelnek engem. Többek kö-
zött ez visz előre és gyűjtöm be 
a jobbnál-jobb eredményeket. 
A közös edzések a versenytár-
sakkal, barátokkal úgymond, 
mint egy családi program. 
Köztünk ez így működik. Sze-
retem motiválni a feltörekvő 
ifjakat, ez óriási erőt ad nekem.

Milyen versenyeken jártál?
Nagyon sok, izgalmas verse-
nyen jártam az elmúlt évben. 
Voltam skót felföldi verse-
nyen, nemzetközi szlovák baj-
nokságon, franciaországi nem-
zetközi bajnokságon és nem 
utolsó sorban részt vettem a 
magyar liga kupa sorozaton is. 
Sikerült eredményes helyezé-
seket elérnem és sok díjjal gya-
rapodtam. Idén újra sikerült li-

ga kupa győztessé válnom, így 
a 2021-2022-es év címvédő 
bajnoka lettem.

Milyen díjakat szereztél?
Nagy büszkeséggel töltenek el 
az általam elért eredmények, 
melyekből párat ki is emelnék. 
A legerősebb magyar verseny-
sorozatban páros magyar baj-
nokként versenytársammal 2. 
helyezést értünk el. A szikla-
nyomó magyar bajnokságon 1. 
helyet, illetve a szlovákiai baj-
nokságon is 1. helyet értem el. 
A magyar csúcstartó versenyen 
187 kg-os sziklát cipeltem 33 
méteren keresztül. Masters 
apolló felhúzásban 165 kg-ot, 
míg a masters rönknyomásban 
160 kg-ot nyomtam. Sorolhat-
nám még hosszasan az ered-

ményeket, bár ezek a különbö-
ző médiafelületeken is nyo-
mon követhetőek. 

Sok helyen megfordultál a 
versenyeid alkalmával. Volt 
olyan helyszín, ami valami 
miatt emlékezetesebb volt 
számodra, mint a többi? Mi-
ért?
Ami nekem igazán tetszett és 
emlékezetes volt, az a francia-
országi verseny. Maga a kiuta-
zás is rendkívül érdekes volt 
számomra. Megtisztelőnek 
éreztem, hogy barátommal és 
versenytársammal, Juhász Pé-
terrel álhattam rajthoz.

Azért sikerült is egy kicsit 
körülnézni ezeken a helyszí-
neken?

„ … a szervezetem és a szívem visz előre.”
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Igen, a versenyzés mellett tud-
tunk időt szánni arra is, hogy 
megtekintsük a helybéli neve-
zetességeket is. Jó volt kicsit 
kirándulni, kikapcsolódni, kö-
rülnézni. Egyébként az év min-
den versenye szuper helyeken 
zajlottak. Kiemelném itt a Sik-
lósi-várat, ahol a családdal is 
körül tudtunk nézni és kirán-
dultunk egy kicsit. Volt, hogy 
kettő napig is egy helyen tar-
tózkodtunk és élményeket 
gyűjtögettünk.

Hogyan készültél fel? Volt ki-
dolgozott terved, taktikád?
Versenyekre januárban kezdek 
el készülni és megvan a sajátos 
edzéstervem is, ami bevált már 
hosszú éveken át. A közös 
edzések Sebi Jani és Kovács 
Ferenc barátaimnál vannak, 
melyek sokat segítettek a fel-
készülésben és meghozták 
mindig a várt eredményeket. A 
taktikám mindig az, hogy pozi-
tívan állok minden versenyhez, 
még ha tudom is, hogy nehéz 
lesz, vagy éppen nem vagyok 
jó formában. Ezt nem szoktam 

kifelé mutatni, nehogy felhasz-
nálják ellenem a versenytársa-
im. 

Mesélnél egy kicsit az idei ta-
pasztalataidról a versenyek-
kel kapcsolatban?
Az idei versenyeken még ma-
gamon is meglepődtem, mivel 
a vártnál jobb eredményeket 
produkáltam, mint azt gondol-
tam volna. Nagyon sok új ver-
senyeszközzel ismerkedtem 
meg és általában mindegyikkel 
megfelelően tudtam teljesíteni. 

Mit neveznél az erősséged-
nek? Melyek azok a verseny-
számok, melyekben igazán 
bemutathatod, hogy mire is 
vagy képes?
Erősségem a versenyszámok-
ban a sziklacipelés, amivel 
mindig meg tudom lepni a töb-
bi versenyzőt. Néhány jelenős 
eredményem közül kiemelném 
még a 155 kg-os betonkocka 
pakolást, az egy 110 kg-os 
szikla fejfölé nyomását és az 
580 kg-os gumiforgatást. 
Nincs olyan versenyszám, amit 

ne tudtam volna teljesíteni. 

Mi tervezel a jövő évre? Van 
már konkrét elképzelésed?
Jövőre terveim között szerepel 
az Open és Masters kategóriá-
ban továbbra is rajthoz állni. 
Szeretem ezt a sportot, az éle-
tem része. Nagyon sok őszinte 
barátot szereztem a sport által, 
van, amely már 20 éve tart. 
Tisztában vagyok azzal is, 
hogy eljön az idő, mikor be 
kell fejeznem, de ezt még most 
nem így érzem. Nagyon moti-
vált és erős vagyok, a szerve-
zetem és a szívem visz előre. 
Ameddig lesz erőm, csinálom. 
Továbbá szeretnék szponzoro-
kat is szerezni, hogy jobb for-
mát és még jobb eredményeket 
tudjak elérni. Én magam bizo-
nyítom, hogy 42 év fölött is le-

hetnek még terveid és álmaid, 
amiket meg tudsz valósítani, 
ha hiszel magadban és elfoga-
dod, hogy képes vagy megcsi-
nálni.

Zsolti nagyon szépen köszö-
nöm, hogy ismét megosztottad 
velünk élményeidet és tapasz-
talataidat a versenyeiddel kap-
csolatban. Kívánok neked sok-
sok erőt, kitartást a jövő évi 
nagy megmérettetésekhez is. 
Remélem, 2023-ban is ugyani-
lyen sikerekkel zárul számodra 
az idény. További sok sikert és 
mindent bele!

Képek forrása: Prémium Média & Sport 
Management Zrt. és Molnár Zsolt

Az interjút készítette:
Hajdókné Szalai Nikolett
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Tavaly részt vettünk a szom-
széd településen megrendezett 
Halloween buliban és arra gon-
doltam, milyen jó lenne, ha 
Bölcskén is lehetne egy ilyen 
bulit tartani a gyerekeknek.
Botosné Verba Ágival megbe-
széltük és megcsináltuk. Bár 
nagyon kevés időnk volt a meg-
valósításra, az ügyességi játé-
kok előkészítésére, de a segít-
ségeknek köszönhetően mégis 
sikerült. November 6.-ra meg-
szerveztük és megcsináltuk!
A gyerekek a következő ver-
senyszámokban próbálhatták ki 
magukat: zsákban ugrálás, tök 
akadálypálya, boszisapkára ka-
rikadobás, kukorica csuta épí-
tés, konzervdoboz célba dobás, 
szellemdobálás céltáblán, ör-
döglakat, golyópálya, cipő-

fűzés, tojáskereső és kirakó. 
Emellett lehetőség volt még 
színezésre és egyéb sok más já-
tékra is.
Sok finomság, sütemény és cu-
korka várta a gyerekeket!
Köszönöm szépen a sok segít-
séget Botosné Verba Ági kultu-
rális programszervezőnek, a 
férjemnek, Krausz Zsoltnak, 
édesanyámnak, Hatala Gyulá-
nénak,  Budai Gábornak és 
Családjának, Tibai Zsuzsinak, 
Gáspárné Lubik Melindának és 
Szuróczki Krisztinának.
Köszönömk továbbá a plüssö-
ket, melyeket a hamarosan el-
juttatunk a szekszárdi kórház-
ba.
Köszönöm a gyerekeknek, akik 
eljöttek és jól érezték magukat.
Jövőre várunk titeket újra! Jel-

mondatunk továbbra is, hogy: 
„Csokit vagy csalunk!” 

Krauszné Hatala Éva
szülő

TÖK JÓ NAP A RENDEZVÉNYHÁZBAN
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A szülői munkaközösségi megbeszélés alkalmával többek kö-
zött az is felmerült, hogy az óvodai bevételek sajnos nagyon el-
maradnak az eddigiektől, mivel a jelenlegi helyzetben az óvo-
dának nem lehet különböző támogató jellegű eseményeket 
megszerveznie. Így a gyerekek játékainak fejlesztésére és az 
egyéb költségeinek fedezésére kevés pénzből gazdálkodhat az 
intézmény. 
Mi, szülők arra az elhatározásra jutottunk, hogy mindenképpen 
szeretnénk erre valamilyen megoldást találni. Így fogalmazó-
dott meg bennünk annak a lehetősége, hogy az óvoda által min-
den évben megrendezett nagysikerű lámpafényes felvonulást 
idén egybekötnénk egy jótékonysági vásárral. Mivel ilyen jel-
legű rendezvény még nem volt az óvodában, így kicsit 
döcögősen indult, de a szülői munkaközösség irányításával, il-
letve a szülők nagyfokú segítőkészségével és a családoktól ér-
kező sok-sok sütemény,- és kézműves termékek felajánlásának 
köszönhetően elmondhatjuk, hogy nagy sikerrel zárult. A kíná-
lat gazdagsága miatt mindenki talált a szájízének megfelelő, fi-
nom süteményt, valamint különböző saját készítésű díszeket, 
ajándéktárgyakat is vásárolhattak, mellyel mind az óvodát tá-
mogathatták. Nagy megkönnyebbülés volt mindenki számára, 
hogy aznap még az időjárás is mellettünk volt, így a szép idő is 
segítette a vásár sikerességét. 

A vásár alkalmával befolyt összeget az óvoda játékfejlesz-
tésre fordítja. 

Mindenkinek köszönjük, aki részt vett valamilyen formában e 
rendezvény sikeres lebonyolításában.  Köszönjük ezt a példa-
értékű összefogást!

Képek forrása: Maci csoport
Gáspár-Lubik Melinda és 

Hajdókné Szalai Nikolett szülők

L á m p a f é n y e s  f e l v o n u l á s  é s  j ó t é k o n y s á g i  v á s á r
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R E FORMÁTUS  A K TUA L I TÁSOK

November 18-án egyházme-
gyei konfirmandus-ifjúsági 
találkozón voltak gyülekeze-
tünk fiataljai. November 20-
án voltunk az első időslátoga-
táson gyermekekkel, a képek, 
videók megtekinthetőek a ne-
ten. November 26-án adventi 
elcsendesedés volt a felnőt-
teknek az imateremben. 
November 27-én, advent első 
vasárnapján Klenk Réka ta-
nárnő tanítványaival citera 
zenekaros szolgálatát hallhat-
tuk.
Advent II. vasárnapján a Női 
Kar fogja ének - zene szolgá-
lataival színesíteni az isten-
tiszteletünket. Délutánra ter-
vezzük a 2. időslátogatást 
gyermekekkel, ünnepi hangu-
latot, örömöt vive az ottho-
nokba. December 5-én a du-
naföldvári idősek otthonában 
szolgálhatunk a Gaudete 
ének-és zenekarral. Advent 
III. vasárnapján a Vetővirág 
népi zenekat szolgál istentisz-
teletünkön. 
Advent IV. Vasárnapján ifj. 
Varga Bálint és Varga Ale-

xandra ének-zenei szolgálatu-
kat hallgathatjuk meg. Ez 
egyben az óvévi hálaadó is-
tentisztelet időpontja is, van 
miért hálát adni. Délután 14 
órától Pakson adventi jóté-
konysági szolgálatunk lesz a 
Gaudete ének- és zenekarral. 
December 24-én a szokásos 
gyermekszolgálatos szentes-
te-napi istentiszteletünk lesz 
felnőttek közreműködésével. 
December 25-én, karácsony 
első napján úrvacsorás isten-
tiszteletünk lesz a templom-
ban. 
December 26-án, karácsony 
másnapján szintén úrvacsorás 
istentiszteletünk lesz a temp-
lomban. 
2023 január 1-én újévi hála-
adó istentiszteletünk lesz, jó 
közösen hálaadással kezdeni 
az évet.
A szenteste-napi gyermek-
szolgálat után csomagokat 
szoktunk osztogatni a gyer-
mekeknek, ezekre adományo-
kat fogadunk el. Hasonlókép-
pen a Nyilas Misi csomagok-
ra is, melyeket már évek óta 

karácsony előtt a rászoruló 
családoknak juttatunk el. A 
Niylas Misi csomag egy ci-
pősdoboznyi szeretet, aminek 
a méretéhez nem kell minden-
áron ragaszkodni. A lényeg, 
hogy a gyerekek a játékoknak 
örülnek a legjobban. A szü-
lőknek tartós élelmiszereket 

helyezhetünk el benne, leve-
let is írhatunk a csomaghoz. A 
becsomagolt adományokat a 
parókiára kérjük eljuttatni de-
cember 19-én hétfőig.
Képek forrása: Facebook

Farkas Levente
református lelkipásztor

“...Kiáltónak szava a pusztá-
ban: Készítsétek meg az Úr-
nak útját, egyengessétek az Ő 
ösvényeit.” 

Minden völgy betöltetik, min-
den hegy és halom megala-
csonyíttatik: az egyenetlenek 
egyenessekké és a göröngyös 
utak símákká lesznek, és 
meglátja minden test az Isten-
nek szabadítását. Lukács ev. 
3:4-4 
Jézus él! Ő erős és hatalmas 
Úr, aki amilyen szelíden vál-
lalta az Atyától való küldeté-
sét -születésénél-, úgy ma is 
ezzel a szelídséggel és magát 

megalázva tartja kezét szí-
vünk ajtajának kilincsén. A 
menny felől szabaddá lett az 
út karácsonykor. 
Hány éve áll szívünk ajtaja 
előtt? Minden karácsony egy 
újabb reménysugár, hátha 
most beenged a szívébe, ott-
honába? Hátha nem kell eltel-
nie egy újabb esztendőnek? 
Várakozva állok, várok és ér-
zi lelkem, hogy egyenetlen és 
göröngyökkel megrakott az 
az út, melyen Jézus megér-
kezhet. Ne legyen ez a meg-
szokott. Álljunk neki a Jézus-
hoz vezető ösvényről elhorda-
ni a nagy készülődés köveit, a 

fájdalom és a veszteség hatal-
mas dombjait, melyek miatt 
annyit kellett szenvednünk és 
sírnunk... 

Jézus érkezése, átszegezett 
keze segít ezekből megszaba-
dulnunk, szeretettel hajol le 
hozzánk, hogy felnézhessünk 
rá, olyan szeretettel, ahogyan 
Ő már évtizedek óta így tekint 
mindannyiunkra. 
Nem múlhat el karácsony ün-
nepe a szívünket meghódító 
Jézus érkezése nélkül. Keze a 
szívünkön, mi pedig enged-
jünk szabad folyást az egy-
más iránti szeretetnek! 

Sokat fogunk még küszködni 
a göröngyökkel, halmokkal, 
de már tudjuk, hogy a Meg-
váltóval semmi sem lehetet-
len. 
 
Ilyen várakozó munkával 
megáldott ünnepeket kívánok 
minden betegnek, erős fiatal-
nak, gyászban járóknak, elha-
gyottnak, magányosnak. Ezek 
megszüntetésért jött a világra 
a mi Urunk. 
Immánuel: “Velünk az Isten!” 

Szerdahelyi Józsefné 
Marikanéni 

Ny. lelkész 

“Várom az Urat, várja az én lelkem, bízom az Ő ígéretében.”  
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Tisztelt Gazdálkodók!

Az energiaválságra való tekin-
tettel október 1-től a falugaz-
dász hálózat munkarendje 
megváltozott.
Pénteki napon a falugazdász 
irodák zárva tartanak, az ügy-
félfogadás szünetel. Kollégá-
ink kizárólag telefonon érhe-
tők el. A személyes ügyintézés 
szüneteltetése, és helyette a te-
lefonos ügyfélszolgálat min-
den falugazdászra – a foga-
dóórák napjaira is – vonatko-
zik.

Ügyfélfogadás: 
csütörtök 8-12 óráig

Mivel a pénteki nap eredeti-
leg a bölcskei ügyfélfogadás 
időpontja volt, így egy napra 
zsúfolóik a két település, 
ezért a falugazdász irodában 
történő ügyintézéshez előze-
tes telefonos időpontfoglalás 
szükséges.

Falugazdász irodák ügyfélfo-
gadása az ünnepi időszak-
ban:

• 2022-ben az utolsó ügy-
félfogadás: december 21. 
(szerda)

• 2023-ban az első munka-
nap: január 9. (hétfő)

Őstermelői tudnivalók:

Azok az ügyfelek, akik 
2021.01.01. előtti családi gaz-
daság tagjai, kérem keresse-
nek meg, mivel esetükben 
nem mindig történt tevé-
kenység rögzítése az őster-
melői rendszerben. Ennek 
pótlását ez év végéig szíves-
kedjenek megtenni.

1. termény értékesítés: 
Az őstermelői igazolvány 
megszűnésével a termesztett 
növények / tenyésztett állatok 

tekintetében a naprakész rögzí-
tés továbbra is szükséges. En-
nek hiányában az értékesítés 
meghiúsulhat.
A rögzítésre kerülő növénykul-
túrához helyrajzi számot kell 
párosítanom, ezért a gyorsabb 
ügyintézés érdekében kérem 
minden érintett ennek megfe-
lelően készüljön. 

2. piaci értékesítés
Az őstermelőnek, vagy a kép-
viseletében árusító családtag-
jának, vagy alkalmazottjának a 
piacon ki kell tennie a „Saját 
őstermelői tevékenységből 
származó termék” feliratot, 
valamint a FELIR azonosító-
ját és a NÉBIH tevékenysé-
gazonosítóját.

Ennek hiányában az ős-
termelőt akár 100 ezer 

Ft-ra is büntethetik.

Az azonosító számok után a fa-
lugazdásznál érdeklődhetnek 
illetve név és születési dátum 
alapján az őstermelő kereső-
ben (https://portal.nebih.gov.
hu/ostermelo-kereso) is utána-
nézhetnek.

A felületen a saját termelői 
adatokra történő szűrést köve-
tően egy kattintással megjele-
nik és nyomtathatóvá válik a 
közhiteles hatósági nyilvántar-
tásból generált, minden elvárt 
azonosítót tartalmazó plakát. A 
poszteren egy egyedi QR kód 
is szerepel, amely a vásárlók 
számára teszi lehetővé az ada-
tok valódiságának egyszerű 
visszaellenőrzését.
Őstermelő helyett annak hoz-
zátartozója vagy alkalmazottja 
is árusíthat, ebben az esetben 
ezt jelezni kell a 1818-as tele-
fonszámon.

Bán Bálint Gézáné
falugazdász

06 30/418 40 93

AGRÁR KAMARA I  H Í R E K Dóri és Póni
Szélvész söpör át a réten,
lovak vágtatnak a széllel,
megelőzi egyik-másik,

mint a villám, úgy cikázik.
Kicsi póni nézi őket,

a vágtázó nagymenőket,
összeszorul szíve-tája,

sosem léphet a nyomába
egyetlenegy magas lónak,

nem jó ő csak zsákon foltnak.
Látja pónin a gazdája,
mi volna szíve vágya.

Olyan abrak nincs a földön,
hogy a póni nagyra nőjön.
Elővett hát tollat, papírt,

valamit a papírra írt
elballagott a postára,

tán egy hetet aludt rája.
Póni éppen unatkozott:

legelészett, ugrándozott,
azt is, ezt is abbahagyta,
visszabújt épp a bokorba,

mikor nem hitt a szemének,
a gazdája, s mások jönnek,

hívják szépen, szólongatják,
Póni, Póni, nevét mondják.

Könnycsepp tolul két szemébe,
elegáns hölgy int feléje,

karjában egy kicsiny lányka,
mosolyog a szeme, szája.
Tapsol két apró kezével

- Igen, apa, kérem szépen! –
Apa bólint, parolázik,

Dóri, Póni vígan játszik.
- Kipróbálom a kis nyerget! –

és máris a hátán termett.
Érezte azonnal Póni,

kis gazdáját hogy kell óvni,
arra sétál, nagyon figyel,

amerre a ménes legel.
A nagy lovak nagyot néznek,
egyik sem hisz a szemének.

Kicsi póni, kicsi lányka
hatalmas a boldogsága.

Dóri végül megöleli
- Adnék egy új nevet neki,
Táltos legyen mától neved!

Remélem, büszkén viseled! –

Ha jó leszel, kis bogárka,
jön a mese folytatása,

de most aludj, kicsi csillag,
látjuk egymást, ha megvirrad.

Vári Lászlóné
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