Lakossági tájékoztató
Bölcske

JÚLIUS az
IKSZT–ben

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületeiben
állandó szolgáltatásaink mellett júliusban is sok
színes program várja a szórakozni, kikapcsolódni
vágyókat!
július 14. (szombat) 15 óra - IKSZT Színházterem

HASTÁNCGÁLA

július 14. (szombat) 17 óra - IKSZT Klub Kávézó

IRODALMI MŰHELY

július 20. (péntek) 11 óra - IKSZT Színházterem

MAGYAR CONTINENTAL
SINGERS KONCERT

július 24. (kedd) 10-18 óra - IKSZT Könyvtár

EGÉSZSÉGNAP AZ IKSZT-BEN
július 27. (péntek) - IKSZT Mozi előtere

RAJZKIÁLLÍTÁS

júliusban folyamatosan - Érd: IKSZT Klub Kávézó

„PIXEL TÉR MOZAIK”
FOTOKIÁLLÍTÁS

2012. július

„ I K S Z T S Z Ü N I D Ő”
”

Július 9-től állandó szolgáltatásaink mellett
15 és 17 óra között a következő szünidei
programokkal várjuk az ifjúságot

keddenként gyermek- és ifjúsági filmek vetítése
szerdánként kézműves foglalkozások
csütörtökönként játszóház
péntekenként 18-20 óráig karaoke parti és
tini disco
Programjainkról tájékozódhat és szívesen
adunk részletes felvilágosítást elérhetőségeink
bármelyikén:
- személyes tájékoztatás a Könyvtár épületében
az információs pultnál
- www.bolcske.hu
- www.facebook.com
- telefon:20/26-11-597 vagy 75/335-490
(nyitvatartási időben)

- e-mail: iksztbolcske@gmail.com

„Élvezetek találkozása”

Kapcsolódó riportok újságunk belső oldalain

Szeretettel várnak minden érdeklődőt
az IKSZT munkatársai!

Június 2-án a Bölcskei Pincefaluban
megrendezésre került az első Galamb- és
Nyúlételek Gasztrofesztiválja. A programok már reggel 9-től elkezdődtek. Az
odalátogatók különféle nyúl- és galambhúsból készült ételeket kóstolhattak meg
a hozzájuk illő bölcskei borokkal. A levestől kezdve a pörköltön át a pástétomig
minden megtalálható volt, mi szem-szájnak ingere.
Mi sem jobb párosítás, mint a gasztronómia és a kultúra. Így aztán nem meglepő
módon a néptáncosok is felléptek, akik új
táncokat mutattak be nekünk. Majd
Szeredy Krisztina és Kurkó József énekelt, akiket a Puszta Band kísért.
Végezetül elmondhatjuk, hogy, aki kilátogatott, kellemes érzésekkel távozhatott
az eseményről, hiszen az „élvezetek találkozásáról” szólt ez a nap.
BIM

Mi újság Bölcskén
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FELHÍVÁS

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített
területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint
2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai célú felmérése
zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók
felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen az adatgyűjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik
ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá
felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak.
A törvény alapján a gyömölcsfával betelepített területek használói kötelesek az
összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az összeírók célja elsősorban az ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adatfelvétel
megvalósulásához
a
használókkal
való
kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.

A kérdőív megtekinthető az önkormányzati hivatalban vagy a
KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).

Bölcskén 1456 m2 alapterületű telken szoba-konyhás parasztház eladó!
Irányár: 800.000.- Ft.
Érdeklődni lehet: Bölcske, Kossuth L. u. 27.

GYÁSZ

2012. április 5-én elhunyt Gál József, a Református Egyházközösség presbitere, hűséges élettárs, és édesanyjának drága gyermeke.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban velünk voltak,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút hoztak.
Gyászolják: édesanyja, felesége, 5 unokája, 2 fia
„Az úr erőt ad népének, az úr megáldja népét békességgel!” (29. Zsoltár, 11. vers)

A Gyászoló család és Református Egyházközség

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kanász József temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek.

A Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. Lubik István
temetésén megjelentek, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Lubik Istvánné és családja

Fontosabb telefonszámok

Paksi központi orvosi ügyelet
Dunaföldvári mentőállomás
Dunaföldvári rendőrségi járőr kocsi
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyelet
Kiss József polgármester
Nagyné dr. Szőke Klára jegyző
Polgármesteri Hivatal - központ
Debreczeni István mezőőr
Sitkei András mezőőr
ifj. Krausz István Tűzoltó Egyesület mb. parancsnok
Szénási István közterület felügyelő
Ferencz Mihály szerelő és vízóra leolvasó
Vízmű ügyelet
Szabó István körzeti megbízott
Bölcskei Polgárőrség Polgárőr járőr kocsi
Dr. Volman László
Kovács Lajos
Budai Gábor
Mentők
104
id. Molnár István
Tűzoltók
105
Csire József
Rendőrség 107
Molnár Zsolt
Szénási Zoltán

06-75/410-222
06-75/341-330
06-30-278-9770
06-20-9686-103
06-20-9656-657
06-20-355-2382
06-75/535-012
06-20-355-2381
06-20-421-5052
06-20-310-7984
06-20-932-6020
06-30-259-4503
06-40/462-000
06-30-688-9493
06-70-362-9030
06-20-540-9495
06-30-589-9489
06-20-390-6040
06-70-364-2855
06-30-742-0282
06-30-894-6644
06-20-933-8575

ÁFÉSZ
találkozó
augusztusban

Ismét megrendezésre kerül a
volt ÁFÉSZ dolgozók találkozója
augusztus 19-én a Tóth kocsmában. Az ebéddel egybekötött összejövetelre jelentkezni a helyszínen,
augusztus 10-ig .
Mindenkit szeretettel várunk!

Szijártó Sándorné
és Berek Mihályné

A bölcskei
Református
Egyházközség hírei

Végre, itt a nyár! Isten megőrzött minden gyermeket és tervezhetjük a nyári
táborokat. Az idén is református tábort
szervezünk, ahová az 5-13 éves korig
várjuk a gyermekeket, felekezetre
való tekintet nélkül.
A drága főzőasszonyok ezúttal is
megköszönik a Község elöljáróinak
azt a kitüntetést, melyet az elmúlt év
falunapján átvehettek. Igazi odaadással várják a gyermekeket, - megígérték, hogy jobbnál-jobb finomságokat
készítenek ez év nyarán is.
Tehát, minden rendben van: szívünk
és kapuink tárva-nyitva vannak.
Táborok időpontjai:
1. Július 3-6. keddtől- péntekig
2. Július 16-20. hétfőtől- péntekig
3. Július 30. - augusztus 3.
hétfőtől - péntekig
4. Augusztus 13-17. hétfőtől - péntekig
Táborvezetők: Marika néni
Mónika hitoktató-tanító
Minden tábor reggel 9-kor reggelivel
indul. A táborok díja heti: 2600,- Ft.
Ezt érkezéskor kell rendezni! Reméljük, hogy boldog heteket tölthetünk
együtt. Isten legyen őrző pásztorunk!
Református Egyházközség
presbiteriuma

Egészségnap
az IKSZT Könyvtárban

Július 24-én, kedden 10-18 óra
között nagy szeretettel várjuk az
érdeklődőket.
Computeres érvizsgálattal lehetőség nyílik az érelmeszesedés korai
felismerésére, így megelőzhető az
agyvérzés és szívinfarktus.
Érd.: Farkas Tímea: 30/367-66-94
Berek Mariann programszervező
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az új hulladékgazdálkodási rendszer

Újabb mérföldkövet hagyott el a Paks
és térsége hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására irányuló projekt
azzal, hogy a szemléletformálás keretében mind a 7 érintett településen lezajlottak a lakossági fórumok.
A bölcskei lakossági fórumra május
23-án került sor, ahol az érdeklődők
megismerhették a projekt hátterét, információt kaphattak a rendszer elemeiről, jövőbeli működéséről. Az új
hulladékgazdálkodási rendszer célja a
jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer legfőbb problémáinak kezelése, többek között a hulladék
megelőzését biztosító házi komposztálási rendszer, illetve a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, a gyűjtőszigetes rendszer átalakí-

Köszönetnyilvánítás

tásával és egy új hulladékkezelő központ kialakításával.
A projektgazda Paks és Környéke
Hulladékgazdálkodási Társulás hét településének – Paks, Madocsa, Bölcske,
Gerjen, Györköny, Nagydorog és Pusztahencse - önkormányzata egyértelmű
szándékkal és elkötelezetten írta alá a
társulást és a részvételt az új projektben, annak minden fejlesztésével egyetértve. Ezt a fórumon Kiss József
polgármester is kiemelte, továbbá felhívta a figyelmet a szemléletformálás
fontosságára, hiszen a rendszer csak
akkor működik majd hatékonyan, ha a
lakosság körében is terjed a környezettel szembeni felelős magatartás, ismerik a hulladék-elhelyezés lehetőségeit,
a szelektív gyűjtés és a hulladékképző-

dés megelőzésének fontosságát.
A fórumon a projektgazda paksi
önkormányzat képviselője, Hoffmann
Zoltánné tájékoztatta a lakosságot a
megvalósítás előrehaladásáról, míg a
projekt elemeit a DC. Dunakom Kft.
képviseletében Puskás János mutatta
be a jelenlévőknek. Eleőd-Faludy Gabriella komposztmester lelkes előadása
nem csak hasznos ismereteket tartalmazott, de remélhetőleg kedvet is
kapott a hallgatóság a komposztáláshoz. A projekt keretében a 7 településen 4000 komposztláda kerül
kiosztásra, az igényeket az alul olvasható zöldszámon és az ügyfélszolgálati
iroda e-mail címen is eljuttathatják az
érdeklődők a projektgazdához.
A projekttel kapcsolatos további
információért kérem, látogassák a társulás honlapját: www.pthr.hu, illetve
keressék a projekt ügyfélszolgálati irodájának munkatársát az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Poligon Irodaház
7030 Paks, Deák Ferenc utca 3. (Fsz. 2.)
Zöldszám: 06 80 205 290
E-mail: hulladek.iroda@paks.hu
Ecorys Magyarország Kft.

A 2011. évben szépen felújított IKSZT épületének udvara a hosszantartó hideg tél elmúltával nagyon kopárnak bizonyult. Minél
tovább szemlélte az ember, a tekintete a kialakított virágágyásokon mindig megakadt. Valami hiányzik? A virágok…!
Szerencsére több helyről is kaptunk felajánlást, így csak el kellett ültetni és a későbbiekben gondjukat viselni ezeknek az egynyári
növényeknek. Ezúton szeretném megköszönni az IKSZT munkatársai nevében Szabó István madocsai kertésznek a cserepes növényeket, és Szijátó Sándorné Cuni néninek a palántákat.
Deákné Kun Judit

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
IV. Ízisz Hastáncgálára, melyet július
14-én 15 órai kezdettel tartunk
az IKSZT Színháztermében.
Két felvonásos mese elevenedik meg a
kedves látogatók előtt, a szünetben keleti
szobával - ahogy azt már megszokhatták
tőlünk.
Tóthné Baranyai Judit, Nagyné Bessenyei Janka

Különdíjat kapott a „Múló-Évek” Nyugdíjas Klub

A főzőversenyre az összesen négyféle
étellel benevező nyugdíjas klubunk Szijártó Sándorné Cuni néninek köszönhetően elnyerte a zsűri különdíját. Cuni néni
kérdésünkre elmondta, nevezett ételeik
között szerepelt tavaszi galambhúsleves
májgombóccal, nyúlpecsenye joghurtos
burgonyaágyon, bölcskei galambhúsos
palacsinta és rakott cukkini nyúlhússal.

A kiemelkedő aktivitásáról tanúskodó
nyugdíjas klubtag az interjú során megosztotta velünk, hogy most először készítették el ilyen formában ezeket az
íncsiklandozó ételeket.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk
nekik!.
Szalai Nikolett

Mi újság Bölcskén

Állandó
szolgáltatások
az IKSZT-ben

könyvtári kölcsönzés
számítógép használat, internet
fénymásolás
faxolás
eTanácsadás
eMagyarország Pont
Információs Pult
gyermeksarok
pelenkázó, szoptató helyiség
sportterem (futópad, szobakerékpár, járógép)
játékterem (csocsó, biliárd,
ping-pong, darts)
konferenciaterem
A sportterem, a játékterem és a
konferencia
terem
csak
előzetes bejelentkezés alapján
vehető igénybe!

Nyi tvatartás

hétfő: 14-18 h
kedd: 10-18 h
szerda: 10-18 h
csütörtök: 10-18 h
péntek: 15-21 h
szombat: 8-12 h és 16-18 h

Mindenkit szeretettel várnak az
IKSZT munkatársai!
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Harmadik alkalommal vehettünk
részt rendhagyó környezetismeret
órán a 3.a. osztályos kisdiákokkal.
Kovácsné Kövics Krisztina anyuka
ismét saját portáján látott vendégül
minket.
Az idei évben bővült a program.
Látos Péter bácsi végigkalauzolt bennünket a bölcskei Gépműhelyben. Ezt
követően Tarczal Lajos és munkatársa, Juhász Attila bemutatták a Magtárat a gyereknek. Sok gépet egészen
közelről is megnézhettek, sőt volt alkalmuk ki is próbálni azokat, legnagyobb örömükre.
Köszönetet szeretnénk mondani
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy egy vidám és tartalmas napot
tölthettünk együtt.
Sok új ismeretet szereztünk, bízva
abban, hogy esetleg „leendő dolgozók” is voltak a csapatban.
Niklné Magyar Erika
és a 3/a. osztály

Nyári táborok

Református tábor: július 16-20., július 30. - augusztus 3., augusztus 13-17.
Tűzoltótábor: július 8-15.
Angol tábor: július 9-13.
Néptánctábor: július 29. - augusztus 5.
Katolikus tábor: augusztus 13-tól
Alkotó tábor: augusztus 6-11.
A táborok iránt az IKSZT Könyvtárában érdeklődhetnek!

Kegyes napok 2012

Színes programok sora várta a diákságot: rajzkiállítás keretében tekinthették meg a rajzszakkörösök
munkáit, valamint Csekő Andrea volt
tanítvány alkotásait.
Bemutatkoztak a paksi Pro Artis
Művészeti Iskola és a dunaföldvári
Iskolánk névadójára, Kegyes Jó- Harmónia Művészeti Iskola növendézsefre emlékezve idén is megrende- kei. A Bölcskei Diákszínjátszók részzésre került a Kegyes napok leteket elevenítettek föl Az ember
rendezvényünk!
tragédiájából. Az alsó tagozatosok bá-

belőadást tekinthettek meg a Bábszakkörnek köszönhetően, valamint egy
rendhagyó irodalom órán vehettek
részt. A nagyobbak egy drogmegelőzéssel kapcsolatos előadást hallhattak.
A Junior Band egy kis koncerttel teremtett fergeteges hangulatot az aulában.
Igazi művészeti kavalkáddal emlékezhettünk Kegyes József festőre, reméljük mindenki jól érezte magát!

Rausch István igazgató
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G y e r e k n a p a z I K S Z T- b e n

Egy gyereknap megszervezése örömteli feladat, mert kedveskedhetünk mindazoknak, akik a legtöbbet jelentik
számunkra az életben. Egy gyermek mosolya, mindennél többet ér! A jó szervező
dolga, hogy a lehetőségeket felmérve
olyan programot állítson össze, amelyben
kicsik és nagyok is örömüket leljék oly
módon, hogy még a szülők is jól érezzék
magukat.
Remélem mindenki jól érezte magát az
IKSZT udvaron megrendezésre került
eseményen.
A programok között szerepelt író-olvasó találkozó, kézműves foglakozás, játszósarok, arcfestés, karaoke, Nagy Vagy
vetélkedő, tringavezetés, foci mérkőzések, aszfaltrajz-verseny, óvodás ügyességi verseny, tűzoltókocsi kipróbálás,
színpadi fellépők műsora, habparty, fagylaltosok, lufihajtógató bohóc, nyuszisimogatás és végül a nagyoknak egy
fergeteges disco zárta a napot.

A szülők jóvoltából szendvicseket és
üdítőt fogyaszthatott bárki, aki megéhezett vagy megszomjazott. Minden programállomáson
egy-egy
kisebb
jutalomban részesültek a gyerekek. Senki
nem ment haza üres kézzel. A gyereknapon készült képek azt gondolom, önmagukért beszélnek, és a bolcske.hu honlap
“IKSZT tartalmak” alatt megtekinthetők.
Szeretném megköszönni mindenkinek
a segítségét, akik nélkül e csodálatos nap
nem valósulhatott volna meg. Köszönjük
továbbá a sok-sok résztvevőknek, hogy
megtisztelték rendezvényünket.
Támogatóink: Bölcskei Tűzoltó Egyesület, Brigád, SZMK szülők, pedagógusok, óvodapedagógusok, Kisné Nagy
Márta, szülők, diákok, ifisek, Bölcskei
Gyermekekért Közalapítvány, Bölcske
Község Önkormányzata, a fotósok és
videósok.
Berek Mariann
programszervező

Anyák napi kösz öntés az Idősek Klubjában

Az Idősek Klubjában idén is megrendezésre került az édesanyák, nagymamák
köszöntése. Május 4-én péntekre a 3. a.
osztályt hívtuk meg osztályfőnökeik kí-

séretében, akik egy színvonalas műsorral
kedveskedtek a nagymamáknak. A dolgozóink pedig egy szál virággal, egy szép
üdvözlőlappal, valamint süteménnyel köszöntötték az időseket e jeles napon.
Itt nem ért véget az
ünneplés,
mert
7-én, hétfőn a legkisebb óvodások
csoportja hozta el
körünkbe anyák
napi
műsorát.
A kicsik már hetekkel ezelőtt láza-

san készültek a köszöntésre. A szívhez
szóló műsorok olykor könnyeket csaltak
az idős emberek szemébe, meghatódtak
azon a nemes gesztuson, mellyel hozzájuk fordultak a fiatalok. Ezek a találkozók jó alkalmat jelentenek a generációk
közötti kapcsolatok ápolására.
Itt szeretném még kiemelni, hogy április elsejével új munkatárssal bővült intézményünk. Farkas Szilvia a szociális
étkeztetésért felel majd. Szeretettel köszöntjük körünkben, és eredményes munkát kívánunk!
Bencze Zsuzsanna
szakmai vezető, családgondozó

A z ó v o d a i s b ú c s úz o t t a 2 0 1 1 / 2 0 1 2 - e s t an é v tő l
Mint minden évben, az idén is a kis
óvodások mutatkoztak be a szülőknek,
rokonoknak, barátoknak május végén.
A csoportok külön-külön műsorral készültek, melyen bemutatták az évben
tanult dalokat, mondókákat.
Ki-ki korosztályának megfelelően
szerepelt.

Végül búcsút vettek a kis- és középső
csoportos óvodások és óvodapedagógusaik az iskolába készülő nagycsoportosaiktól. A meghitt pillanatokat
követően mindenki virággal köszönte
meg óvó nénijének és dadusának az
egész évi munkáját.
Szülői Munkaközösség
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mel lék let

Beszélgető partnerem- Bódai-Soós Judit

Mesélne kicsit magáról?
Tolna megyei származású vagyok, Bogyiszlón születtem. 12 éve Budapesten
élek. Matematika-fizika szakon végeztem Szegeden.
Az írás, amióta írni tudok, jelen van az
életemben, ez amolyan mellékfoglalkozás. Szinte minden műfajban tevékenykedem: verseket, regényeket, novellákat
egyaránt írok. Írásaimat nagyon sokáig
nem hoztam nyilvánosságra. Irodalmi pályázatokon indultam, melyeken mindig
valami helyezést sikerült elérnem vagy
éppen különdíjas lettem. Több írásom is
megjelent, amelyek könyvesboltokban
megtalálhatók.

Kiknek ír?
Mondhatom, hogy minden korosztálynak: a gyermekeknek (6 éves kortól), az
ifjúságnak (12 éven felülieknek), és az
idősebb korosztálynak is egyaránt.
Milyen írói tervei vannak a jövőre
nézve?
Nagy változás van az életemben, hiszen szeptemberre kisbabát várok. Ez a
jó hír egy kicsit lehűtötte az íráskedvemet. Van már egy mesekönyvem, de úgy
gondolom, a későbbiekben lehet belőle
akár egy egész sorozat is.
Baranya Sarlott

Mesélne az első regényéről! Mit kell
tudnunk róla?
A Visszafelé szaladó fák című regényem 2004-ben jelent meg. Ez a szülőfalumban, Bogyiszlón játszódik ’86-ban és
egy 12 éves kislányról szól, akinek hírtelen meghal az apukája és a gyászt fel kell
dolgoznia.
Melyik műfaj áll Önhöz legközelebb?
Ez nagyon változó, inkább úgymond
hangulatfüggő. A legtöbb írásom mostanában gyermekirodalommal foglalkozik
(versek, mesék, ifjúsági regények, mese
regények). Természetesen vannak felnőtteknek szóló írásaim is.

Húzzad csak kivilágos virradatig...

magát a közönség szívébe. Nemcsak
táncra penderítette a nézőket, hanem
meg is énekeltette őket. Újságunknak
szívesen mesélt arról, hogyan érezte
magát nálunk.
Miért lett énekesnő?
Ezt a teremtőtől kellene megkérdezni.
Nem tudom. Az első énekesi élményem
2 éves koromra tehető, amikor egy énekes karjában énekeltem. A tanulmányaim alatt mindenhol énekeltem,
engem vittek mindenhová, versenyekre,
különböző kultúrműsorokra.
1997-ben elvégeztem a Budapesti
Operettszínház stúdióját, utána a Zeneakadémiára jártam, ahol 2005-ben diplomáztam.
Tulajdonképpen
így
kerültem a pályára. Úgy érzem, mindez
belém volt kódolva, nem is érdekelt más
Fesztiválunk második sztárvendége foglalkozás. Azt gondolom, hogy az
nem más, mint a bájos Szeredy Krisz- éneklés a hivatásom, nem csak a
tina, aki gyönyörű énekével belopta szakmám.

Hogy érezte magát itt, Bölcskén?
Fantasztikusan! Rangsorolni szoktam
Magyarországon és szerte a világban
azokat a helyeket, ahol fellépek. Mindig
figyelem a közönséget, hogy mennyire
szabadulnak fel, mennyire fogékonyak,
mennyire tudják elengedni magukat,
illetve mennyire partnerek ők is. Fontos,
hogy megfogjuk a közönséget. Szerintem létezik egy láthatatlan kapocs, amit
vagy meg tud teremteni egy énekes
művész, vagy nem. Őszintén mondom,
a bölcskei közönség páratlan, már az
első kijövetelünkkor pozitívan álltak
hozzánk. Szeretettel vártak minket és mi
is megpróbáltuk kihozni magunkból a
maximumot, mely által ki szerettük
volna ragadni őket a mindennapok szürkeségéből. Szívből gratulálok Bölcskének a gasztrofesztivál megrendezéséhez. Csak így tovább! Remélem,
még találkozunk!
Mérges Noémi

Mi újság Bölcskén

Június 2-án rendezték meg az első
bölcskei gasztrofesztivált, ahol a nyúlés galambételek kóstolója mellett a kilátogatók megtekinthették a római és
középkori ételek főzési technikáját, melyet Kohári Gabriella régésznő mutatott be. A délután folyamán fellépett a
helyi néptánccsoport, valamint egy
órás zenés-táncos előadást élvezhetett
a közönség Szeredy Krisztina, Kurkó
József és a Puszta Band tolmácsolásában. A fesztivál részleteiről az IKSZT
vezetőjével, Rausch-Tinyei Melindával
beszélgettem.

A f ő z ő v er seny
n y e r tese

Fésüs Zsolt, aki megnyerte első gasztrofesztiválunk főzőversenyét,
nagyon megörült az
eredménynek. Kérdésünkre elárulta, hogy
családja segítségével állította össze a szemet
gyönyörködtető vegyes

A séf
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Miért pont e haszonállatokra esett
a választás?
Településünkön sokan foglalkoznak
galamb- és nyúltenyésztéssel. Mivel
manapság a fesztiválok idejét éljük,
megfogalmazódott az ötlet e kisállatokra épülő gasztrofesztivál megszervezésére. Először felkerestük az
érintetteket, hogy támogatnák-e a kezdeményezést. Második lépésként a
Turul fogadóban egy vacsora keretében
megbeszéltük a fesztivál lehetséges
időpontját, így került június első szombatjára a választás. Az összejövetelen
Kölesdi Gábornak és a háziasszonyoknak köszönhetően galamb- és nyúlételeket
fogyasztva
ötleteltünk
a rendezvény részleteiről. Ezúton is köszönjük az esemény szervezésében
aktívan közreműködő családok részvételét.
Milyen szempontokat kellett figyelembe venni a szervezés során?
A legfontosabb a megfelelő időpont
megtalálása volt, ez okozta a legnagyobb fejtörést. Ebben az időszakban a
legtöbb településen történik valami,
ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy
Bölcskén nyárindításként megszervezzük ezt a programot. A fesztivál termé-

sültjeit. A díszítés is önmagáért beszélt.
Sőt! Akinek lehetősége adódott megkóstolni az ételt, elmondhatja, hogy a sültek
és a hozzá készített köret ízei megfelelő
harmóniában álltak egymással. Zsolt
nemcsak a zsűri tetszését nyerte el,
hanem a vándorkupát is, melyet egy évig
magánál tarthat. Nyertesünk sikereit
látva mindenkit arra bíztatunk, hogy jövőre vegyen részt a fesztiválon, nevezzen a főzőversenyre és talán a 2013-as
évben az ő polcán díszeleghet a méltán
megérdemelt kupa.
Szalai Nikolett

A sz er vez ésről

szetesen rengeteg háttérszervezést igényelt, gondolok itt például a hangosításra, a színpad és a sátor felállítására,
a
főzőverseny
megszervezésére,
a műsor megrendezésére. Igazi csapatmunka zajlott, melyet az IKSZT valamennyi munkatársa és az önkormányzat
dolgozói végeztek.
Még nincs vége a napnak. Úgy érzi
jól sikerült az első gasztrofesztivál?
Ha már itt vége lenne, akkor is nagyon jó hangulattal zárnánk. A főzőversenynek, a szinpadon fellépők
műsorának, illetve a most zajló eseményeknek a hangulata bizonyítja, hogy sikeres a rendezvény.
Bár minden indulás nehéz, de az,
hogy még nem akkora tömeget mozdítottunk meg, mint egy falunapon, nem
azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz
folytatás. Bízom benne, hogy híre megy
a mai napnak és a rendezvény kinövi
magát.
Ezúton
megköszönjük
a
Bölcskei Néptáncegyesületnek a rendezvényeinken való aktív részvételét.
Mérges Noémi

Kölesdi Gábor vállalkozó is négyféle ételt főzött a
fesztiválon. A helyszínre kitelepült szakács menüjében A harmonikás
kék kalapja
galambleves, pácolt sült galamb, erdélyi vörösboros
sültnyúl zöld salátával és nyúlpaprikás szerepeltek.
nemezelt ég
Szívügyének tekintette a rendezvényt, mindenkinek szíholt darabja.
vesen adott kóstolót az érdeklődők által választott éteMégis mikor
lekből.
pesti bérház
A vendégek körében ételei nagy sikert arattak, hiszen hártya-csendjét
estére mind a négy fogás elfogyott.
felhasítja
Ezúton köszönjük Gábornak és segítóinek a gasztroegy amolyan
fesztivál létrejöttében tett intézkedéseit, ötleteit és kil’amur ízű
tartó munkáját, aki nélkül e prorgam meg sem született
mélabús
dal,
volna.

DBM MONI rajzverseny kiállítása

Szalai Nikolett

A 2011/2012-es tanévben 4 fordulós rajzpályázatot hirdettem Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa alsós
tanulóinak.
A négy forduló témái a következők voltak:
1. Az őszi erdő
2. Karácsonyi képeslap
3. Nemzeti ünnepünk gyermekszemmel
4. Kedvenc fám, kedvenc madaram
A felhívásra 115 lelkes tanuló jelentkezett. Az arany, ezüst és bronz fokozatot elért tanulók munkáiból
kiállítást rendezünk az IKSZT Színháztermének előterében július 27-én.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kissné Volman Anita pedagógus

táncra kel a
férfi fején.
Tánca törött
óramű, de
ropja, míg a
rozsdapettyes
vaskorláton
himbál egy kis
selyem masnis
déjà vu.

Benda Katalin
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Búcsúztak a diákok

Újabb két osztály búcsúzott el általános iskolánktól. Több hetes készülődés,
sok izgalom előzte meg azt a bizonyos
napot. Furcsa volt, hogy most mi álltunk ott és szeretteink, barátaink, ismerőseink mind minket ünnepeltek. Az
igazgató úrtól kapott „útravalót” megfogadjuk és ígérjük, soha nem feledjük
iskolánkat.

A ballagás napját az esti bankett
zárta, ahol utoljára együtt bulizhatott a
két osztály.
Megköszönjük Rausch István igazgató úrnak, osztályfőnökeinknek:
Rausch-Tinyei Melinda, Nyulasi
Jánosné és Sulákné Bernáth Gabriella
tanárnőknek, alsós és felsős pedagógu-

2012. július

sainknak és szüleinknek mindazt a segítséget és szeretetet, melyet az elmúlt
nyolc év során adtak.

További képek megtekinthetők a
www.bolcske.hu honlapon.
Mérges Anett

Hajdanán...

Beszélgető partnerem Kohári Gabriella
régész

Milyen ételt készít?
Mivel Bölcske történelme visszanyúlik egészen a római- és középkori időkig, ezért olyan ételeket készítettem el,
amelyek mindkét korhoz kapcsolhatók.
Így galambból egy római kori galambételt csináltam, amely egy Asicius
nevű római polgár (Kr.e. 25-től Kr.u.
25-ig) receptes könyvéből került elő. A
középkori ételt pedig nyúlhúsból főztem.
Mióta készít ételkülönlegességeket?
Magával a témával, a történelmi
korok ízeivel körülbelül 20 éve foglalkozom, 2000 óta karöltve a visegrádi
Mátyás király palota gárdájával (ott
dolgozók, régész kollegák, múzeumi

dolgozók). Ott van egy Mátyás-kori
magánkonyha, amit az ott talált cserépedények leleteiből újra legyártottak.
Gyakorlatilag egy középkori konyhában dolgozunk. Most már 15-20 féle
ételt is főzünk.
Mit tudhatunk ezekről az ételekről?
Teljesen más alapanyagokból készül,
mint amihez a XX.-XXI. században
hozzászoktunk.
Mindenkinek, aki nyúlra gondol,
mindig a nyúlpaprikás jut az eszébe, ha
galambra, akkor pedig a galambleves.
Az általam készített ételek olyan fűszerekkel készülnek, amelyeket már nem
igazán használunk.
Baranya Sarlott

Két év után ismét visszalátogatott
hozzánk Paksról a társastáncot oktató
Társastánc vizsga
Alpek házaspár, hogy idén is egy
remek csapatot tanítson meg táncolni. amíg az ötféle tánctípust megtanultuk. Köszönjük, hogy felkészítettek minket
Március elején kezdtük el tánctudásun- Az angolkeringő, a rumba, a salsa, a és a záróvizsga estéjén bemutathattuk
kat fejleszteni. Három hónapig tartott, cha-cha-cha és a roky lépéseivel ismer- mindazt, amit megtanulhattunk.
kedhettünk meg. Nagyon élveztük a
Mérges Anett
csütörtöki órákat, hiszen egy jól összeszokott csapat voltunk. Összesen 20-an
vettünk részt a társastáncoktatáson. Ha valaki még többet
szeretne a tánccal
foglalkozni, a táncvizsgát
követően
lehetősége
van
Paksra jelentkezni.

Mi újság Bölcskén
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MINI KRESZ – „Pindur-Pandur ki-mit tud”
Játékos eszközökkel a kulturált közlekedésre nevelésért!

A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány az Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal együttműködve 2012.
május 25-én ismét megrendezte a Mini KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki mit tud” országos vetélkedőt. A program alapvető célja:
játékos eszközökkel segíteni a kulturált közlekedésre való nevelést. A rendezvény helyszínéül az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten lévő kiképzőközpontja szolgált.
Az országos megmérettetésen Tolna megye képviseletében
többek között a Kegyes Kózsef Általános Iskola 2. osztályos
tanulóinak csapata is részt vett, ahol eredményesen szerepeltek. Összetettben Tolna megye 1. helyezett lett.
A csapat tagjai: Esztergomi Kitti, Felföldi Máté, Kabai
Ákos, Nagy Levente, Patai Alexandra, Szabó Bence, Szanyi
János, Végh Máté.
Gratulálunk a győzteseknek!
Rausch-Tinyei Melinda
tanár

Egy percnyi egészség

Eljött a nagybetűs NYÁR. A sulinak vége. Végre annyi
időt tölthetsz a barátaiddal, amennyit csak akarsz. Kérdem
én, mi is lehetne ennél legmegfelelőbb időszak a mindig jó
hangulatú, medencés kerti partik tartására? Barbecue, sültek
és az egyéb finomságok egyik alap fűszere a fokhagyma,
ami amellett, hogy finom, számtalan jótékony hatással bír.
Tisztítja a belső szerveket, gátolja az érelmeszesedést, csökkenti a vérnyomást, megakadályozza a vérrögök képződését és még sorolhatnám. Egyszóval talán a hosszú élet titka
lehet. Így aztán mindenkit arra bíztatok, hogy fogyasszon
belőle minél többet, és ne feledjétek, a fokhagyma távol
tartja a vámpírokat is!
Kép forrása: google

Június 9-én került megrendezésre a
megyei tűzoltóverseny, melyen a
Bölcske ÖTE 4 felnőtt és 1 diák csapattal képviselte a települést.
Először földfeletti tűzcsapról, osztott
sugárszerelést hajtottak végre. Ebben a
számban 3 induló csapatból az előkelő
első helyezést érték el diákjaink. Ezután a csapatra egy újabb megmérettetés várt. A hagyományos Nemzetközi

Tűzoltóverseny

CTIF szerelés, amelyben csapatunk két
indulóból az első lett, így jogot nyerve
a júliusban megrendezendő országos
tűzoltóversenyre.
A diákok kiváló eredményéhez hozzájárult Gáborné Dánó Ibolya tanárnő
szigorú és kemény felkészítő munkája.
Ezúton is köszönjük a Gátőrház utca lakóinak türelmét, hogy az ifi csapat ott
gyakorolhatott.

Tóth Edit

A felnőtt csapatok közül a női csapat
földalatti tűzcsapról, osztott sugár szerelésben a második helyet érték el.
Ugyanebben a kategóriában a második számú felnőtt férfi csapat az első és
második helyet érte el.
Osztott sugárszerelése gépjárműfecskendőről a bölcskei csapat a harmadik
helyet szerezte meg.
Krausz István tűzoltó parancsnok
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„A maradék is elfogyott”

A rendezvény ötletének megszületéséről és a későbbi tervekről községünk
polgármesterét, Kiss Józsefet kérdeztem, aki szívesen állt rendelkezésemre.
Manapság a fesztiválok idejét éljük.
Országszerte több, mint 300 különféle
fesztivál egyikében sem szerepelnek
galamb- és nyúlételek. Úgy gondoltuk,
mivel Bölcskén több család is foglalkozik e kisállatok tenyésztésével, az
idei évben mindenképpen megcélzunk
egy gasztrofesztivált, amely ezen haszonállatok húsából készített ételekre
épülne. A rendezvény szervezését több
összejövetel és gondolatcsere előzött
meg, melynek eredményét a résztvevők megtapasztalhatták.
A hosszú évek óta galamb- és nyúltenyésztéssel foglalkozó polgármesterünk tisztában van ezen ételek
értékével. Családja heti szinten fogyasztja őket, mert amellett hogy finomak, nagyon egészségesek is. Már egy
éves kor alatti gyermekek is fogyaszthatják, könnyen emészthetők, zsírsze-

gények, koleszterinszegények, a galambleves pedig jó a szívbetegségekre
- összegzi polgármesterünk.
Hozzátette, ezek a haszonállatok
régen a szegény ember portáján mindig
megtalálhatók voltak, a gazdagabb
réteg pedig kuriózumként fogyasztotta.
Mint megtudtuk a rendezvényen szintén jelenlévő Kohári Gabriella régésznőtől, a galamb- és nyúlételeket már az
ókorban és középkorban is fogyasztották, ugyanis felfedezték a szervezetre
való jótékony hatását.
A főzőversenyre benevezett ételekből
a zsűri döntése után szabadon kóstolgathattak az idelátogatók. A fesztivál
sikerességét bizonyítja, hogy a 36 nevezett étel maradéka is elfogyott az
utolsó „morzsáig”.
A nem várt sikereket „bezsebelő”
fesztivál létrejöttének nem titkolt célja,
hogy a magyar gasztronómiai szokásokba jól beleilleszthető ételeket - Dr.
Szabó Géza tanár úr szavaival élve megszerettessük az emberekkel.

A z s ű r i vé l e m é n ye

A főzőversenyre benevezett 36 különböző galamb- és nyúlhúsból készített
ételeket egy 5 főből álló zsűri értékelte.
Körünkben köszönthettük Dr. Szabó
Gézát, a PTE-TTK tanszékvezetőjét és
egyetemi docensét, Feilné Szombath
Csillát, a paksi Munkaügyi Központ vezetőjét, Balogh Ernőt, a Puszta band zenészét, Mohai Jánost, az ÉGT Kft.
igazgatóját és Munkácsi Imrét, a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztőjét. A velük
intézett beszélgetésünket az alábbiakban olvashatják.
Meséljenek a beérkezett ételekről!
Mit tudhatunk róluk?
Nagyon finomak voltak. Bajban vagyunk, hiszen ezt a sokféle ételt egybe
kell értékelnünk, amely nagyon nehéz
feladat. Több kategóriára fel lehetett
volna osztani, gondolunk például pástétomra, hideg ételre, levesre, pörköltre
stb., hiszen a mezőny nagyon szoros.
Amikor megkóstolják ezt a sok
ételt, nem keverednek össze az ízek?
Nem, mert minden étel megízlelését
követően vizet kortyolunk, így az előző
étel íze nem befolyásolja a következőt.

Milyen ételeket fogyasztottak? Milyen szempontok alapján értékeltek?
Sokfélét, a levestől egészen a pástétomig. Minden ételt az íze, az állaga, az
elkészítési módja és nem utolsó sorban
a tálalása alapján pontoztuk. Mindezen
kritériumok fontosak egy étel elbírálásánál. Először megnéztük a tálalást,
magát a látványt, de mindenképpen az
íz dominált. Fontos volt számunkra továbbá, hogy az elkészített étel mennyire
volt hagyományos és mennyi újítást alkalmaztak a szakácsok és szakácsnők.
Mit szólnak ezekhez az ízekhez?
Nagyon őrülünk annak, hogy egy
ilyen rendezvény létesült és reméljük a
későbbiekben is lesz folytatása. Sokat
számít a változatosság, hiszen a háziasszonyok elleshetik egymástól a különféle elkészítési módokat. Emellett a
mai világban nagyon fontos az egészséges ételek fogyasztása, így e haszonállatok húsa teljes mértékben megfelelnek
ennek a kritériumnak.
Esetleg hiányoltak-e valamit?
Azt sajnáljuk, hogy ezek a csodás ételek kis része készült csak a Pincefaluban. A legtöbb ételt otthon készítették el
a nevezők. Úgy véljük, a közösségben
történő főzés könnyen összehozza és
összekovácsolja az embereket.
A zsűritagok javaslatára szeretnénk
összegyűjteni mindazon ételek receptjeit, amelyeket beneveztek a versenyre.
Elképzeléseink szerint ezeket a recepteket - lehetőségeinkhez mérten - újsá-

2012. július

Bízunk abban, hogy e rendezvény az
évek során falunapi szintű eseménnyé
válik.
Községünk polgármestere köszönetét fejezi ki mindazon családoknak és
segítőknek, akik nélkül e rendezvény
csak “jó ötlet” szintjén maradt volna.
Szalai Nikolett

gunk számaiban közzétennénk. Arra
kérnénk a Kedves Olvasókat, amennyiben neveztek a galamb-és nyúlételek
gasztrofesztiválján meghirdetett főzőversenyre, legyenek szívesek számunkra
eljuttatni receptjeiket e-mailben a iksztbolcske@gmail.com-ra vagy szerkesztőségünkbe, az IKSZT Könyvtárába.
Segítségüket köszönjük!
Baranya Sarlott

Eredmények:

I. helyezett:
Fésüs Zsolt: vegyes sültek
II. helyezett:
Kohári Gabriella: nyúl süldő töltve
egészben madárlémártással és dinnye
tortával
III: helyezett:
Mereteiné Kiszli Valéria: nyúlragu
krumpligombóccal és tejfölös vargánya gombával
Különdíj:
A négyfajta étellel nevező „MúlóÉvek” Nyugdíjas Klub. Nevükben
Szíjártó Sándorné Cuni néni vette át
az ajándékot.

Mi újság Bölcskén

Meretei Boglárka (fellépő)

Remekül éreztem magam! Az egész sokkal
jobban sikerült, mint vártam. Nagyon
finom ételeket kóstolhattunk, nekem a töltött nyúl nagyon ízlett. Plussz, nagy sikere
volt a mi ragunknak is. A Puszta Band
mély
nyomot
hagyott
bennem,
remekül szórakoztunk velük.
A
programokat illetően pedig mi más
kellene egy gasztrofesztre, mint egy
jó kis muzsika.
Szerintem jól sikerült a fellépés, örü-
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Hogyan érezték magukat a fesztiválon?

lök, hogy egy kis ízelítő adhattunk a legújabb számunkból. Alig várom a következő
fesztivált!
Deák Lajosné, Irénke néni (nyugdíjas)
Nagyon jól. Mi is beneveztünk a Nyugdíjas
Klubbal
a
főzőversenyre és különdíjasok is lettünk.
Hálásak
vagyunk
ezért Szijártónének.
Büszke vagyok továbbá arra is, hogy a

Könyvtartozások

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy az állományrevíziót követően sok jelenlegi, illetve az egykori könyvtári tagoknál
könyvtartozás jelent meg. Kérek tisztelettel
mindenkit, hogy minél előbb szíveskedjenek
könyvtartozásaikat rendezni, mert felszólító
levelet küldünk ki. Amennyiben nem hozzák
vissza a könyveket, a teljes vételárat meg kell téríteniük, amely
a hiányzó könyv mai beszerzési árát jelenti.

Szalai Nikolett könyvtáros

Tankönyveket keresünk

Kedves Középiskolások, Főiskolások, Egyetemisták! Számtalan alkalommal kerestek fel csoporttársaitok azzal a kéréssel,
hogy nem tudnék e nekik középiskolai, főiskolai vagy egyetemi
könyvet kikölcsönöztetni, melyre a legtöbbször az volt a válasz,
hogy sajnos nincsenek ilyesfajta könyveink. Ez nem mehet így
tovább!
Továbbra is arra szeretnélek kérni titeket, hogy az általatok
már nem használt, de nagyon jó állapotban lévő tankönyveiteket hozzátok be a Könyvtárba felajánlásként, hogy mások, illetve a ti részetekre is tudjak a későbbiekben kölcsönözhető
tankönyvet biztosítani.
Segítségeteket előre is köszönöm!

családom öt tagja is fellépett, mint táncos
ezen a rendezvényen.
Gyulai Balázs (iskolás)
Nagyon tetszik a fesztivál. Megkóstoltam
pár ételt és a nyúl
nagyon ízlett, de a
galamb is finom
volt.
Örülök, hogy megszervezték ezt a rendezvényt.
BIM

Helytörténeti anyagokat keresünk

Könyvtárunk keresi azon személyeket, akik községünk vonatkozásában készítették el diplomamunkájukat! Keresésünk
lényege, hogy a már megírt diplomamunkákat összegyűjtsük és helytörténeti
dokumentumként
a
Bölcskei Könyvtárban megőrizzük.
Megkérem a Tisztelt Lakosságot,
amennyiben rendelkeznek ilyen dokumentummal, vagy ismernek olyan
személyeket, akik rendelkezhetnek
ilyen témájú pályamunkával, diplomamunkával vagy kutatómunkával, kérem, szíveskedjenek
azt jelezni a Könyvtárban a nyitvatartási idő alatt vagy a
75/335-490-es telefonszámon.
Segítségüket előre is köszönöm!
Szalai Nikolett könyvtáros

Szalai Nikolett könyvtáros

Májusi és júniusi Irodalmi Műhelytalálkozónk esszenciája

málják saját képükre, határa van, mégis
határtalan.
Tóthné Baranyai Judit felolvasott egy
részletet A szövetséges című saját regényből, majd Benda Katalin is megoszotta velünk új versét, mely a
Kavicsok haiku címet kapta.
A témához gondolatokat fűztek a műhely jelenlévő tagjai is: Mérges Noémi,
Török Mónika, Szalai Nikolett, Dr.
Hosszabb szünet után májusban talál- Skrenyó Margit és Antal Zoltán.
koztunk ismét. Már nagyon vártam. A Legfőbb tanulságát e témának Dr.
téma a folyó volt, annak minden aspek- Skrenyó Margit foglalta össze: „genetusa. Egymásnak adva a szavakat úgy
merültünk el benne, mint forró nyári
napon a hűs vízben, s felfrissülve, felöltődve érintettük partjait. Álljon itt néhány
a
szóáradatból
ízelítőül,
továbbgörgetésre, továbbgondolásra a
kedves Olvasónak: örök változás, beolvaszt s kivet, alázat, épít-rombol, benne
élünk (a Dunában), őriz, rejtély, megejthetetlen, sebei az általunk hátrahagyott
romok, együtt élni vele, generációk for-

rációk jönnek-mennek, s tárgyaikat otthagyják, de az életet csak az élet viheti
tovább…”
Júniusi témánk (egy kicsit ráhangolódás-gyanánt is a június 30-ai fotókiállításra): a kép, képtelenség, képzelet…
Beszéltünk a kész képek (pl.: tv, filmek,
stb…) elsorvasztó hatásáról, dominanciájáról, a fantáziáról, a kép-zeletről is.
Dr. Skrenyó Margit a Magyar Nemzet
június 7-ei számában található cikket olvasta fel, melynek címe: „Mire jó a
vers?” – Kodolányi Gyula tollából.
Zárásul álljon itt egy idézet a képek
ható erejéről: „A képek a tudattalanunkra hatnak, olyan erőket mozgósítanak bennünk, amelyek létezéséről talán
nem is tudtunk”.
Következő alkalmunk ezúttal is a Kávéházban kerül megrendezésre, július
14-én du. 5 órai kezdettel. Minden érdeklődőt, beszélgetni vágyót nagy szeretettel várunk. Témánk ezúttal a
Benda Katalin
HAJNAL.

Mi újság Bölcskén
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A tánc összehoz minket - Avagy így telt a néptánc találkozó

Május 19-én, éjjel 00.15-kor kezdődött
a vendégfogadás. Ekkor érkeztek vendégtáncosaink Debrecenből. Az ismerkedős órák után másnap egy kis kirándulást
szerveztünk Nekik. Megnézték a templomokat, a kőtárat, a Szentháromság-teret
Pongrácz Gábor helytörténeti előadásának kíséretében. Elmaradhatatlan úticél a
Béke-tér, illetve a Tomolik pincészet
volt. Kis pálinka és borkóstolás… ki-ki
megtalálta a maga kedvencét a kínálatban. Ez nem is meglepő. Ismét messzi
megyen a jó bölcskei bor híre. Sőrés Hajnalka a Főnix Néptáncegyüttes táncosa
így vélekedett a kiruccanásról:
„Azt gondolom, sokunk nevében
emondhatom, hogy a „bortúra” mindannyiunk számára emlékezetes pillanatokat szerzett. A pincesorok, a kedvesség és
vendégszeretet, amit kaptunk, felejthetetlen élményeket nyújtott. Nagyon sok új,
és hasznos információt tudhattunk meg
egy számunkra kevésbé ismert borvidékről és borairól. Örülünk, hogy részesei
lehettünk ezeknek a pillanatoknak!”
A közös ebéd után kezdetét vette a
„haj”cihő. Bent a központban léptennyomon már táncos lányok fonták a ha-

A gasztrofesztivál nem múlthatott el
zenekar nélkül sem. A talpalávalót a
Puszta Band húzta, akik Kurkó József
és Szeredy Krisztina előadását is kísérték. A zenekarról Suki Andrással, a
100 tagú cigányzenekar prímásával
beszélgettem.

jukat, keresték párjukat. Színpadbejárás
és hangpróba után elkezdődött a műsor.
Immár harmadik alkalommal szerveztünk találkozót, és elmondhatom, remekül sikerült! Idén Nagyvenyim,
Dunaföldvár, Györköny, és a mi csoportjaink mellett, a debreceni Főnix Táncegyüttes egy csoportja is bemutatkozott.
Minden ilyen találkozón újabb és újabb
kapcsolatok születnek, melyeket bizton
állítom, érdemes ápolni! Nem csak a repertoár, és a műsor színvonala, hanem a
szórakozás, a közös élmények és persze a
tánc öröme miatt is. Ilyenkor egy közös
életérzés hoz össze minket, és ez már
elég löket a félsikerhez. A műsor pedig a
hab a tortán! Ízelítőt kaptunk német nemzetiségi, felcsíki, mérai, vajdaszentiványi,
magyarbődi,
nádudvari,
ördöngősfüzesi, mezőföldi, sárközi és

dél-alföldi táncokból. Mondanom sem
kell, a siker nem maradt el. Ezt a vastapsok sorozata is igazolta!
Kovács Zoltán, a dunaföldvári Ördögszekér Néptánc Egyesület táncosa így
nyilatkozott a találkozókat illetően:
„Nagyon jól éreztem magam. Örülök,
hogy egyre több néptánc találkozó van a

Muzsika, Puszta Band

Kicsit mesélne a zenekarról? Mikor
alakultak?
Tulajdonképpen negyven évvel ezelőtt
alakultunk, hiszen mind a négyen a
Rajkó zenekarban kezdtük. Együtt nőttünk fel, együtt játsszunk, muzsikálunk,
sírunk, nevetünk. Mondhatom, hogy testileg-lelkileg jó barátok vagyunk, állandóan együtt vagyunk.

környéken, ahol a környező tánccsoportok megmutathatják magukat. Külön
örültem a debreceni Főnix Néptáncegyüttesnek.”
No, nézzünk csak függöny mögé…

sokan talán nem tudják, mennyi munka
egy ilyen rendezvényt megszervezni.
Először is, kell hozzá egy jó közösség,
élén egy nagyon jó vezetővel. Aztán kell
egy jó hely, megfelelő technikával, egy
szép nagy színpaddal. Ez nekünk mind
adott. Kellenek a vendégek, a fellépők,
és az összefogás.
A műsor után szokás szerint egy állófogadásra vártuk a fellépőket, és a segítőket. Ez az a része a napnak, amikor már
nincs izgalom, már nem arról beszélünk,
hogy kinek hogy akad majd össze a lába,
hanem itt már csak lazítunk, és megy az
eszem-iszom. Jóízű beszélgetésekkel zárult a nap.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki segítségével hozzájárult
a rendezvény sikeres kimeneteléhez!
Meretei Boglárka
Bölcskei Néptánc Egyesület

Hány főből áll a zenekar?
Most négyen léptünk fel, de többen vagyunk a zenekarban. 8-10-12-25 fővel is
dolgoztunk. Egyébként a Rajkó zenekarnak vagyok a művészeti vezetője, és a
Rajkó Talentum Zeneiskolának vagyok
az igazgatója.
Ma Önöktől többek között operettslágereket hallhattunk. Más zenét is játszanak?
Természetesen klasszikus zenéket is
játszunk, úgymond népi cigányzenekari
hangszerelésben. Ez azért van, mert nálunk nincsenek meg azok a hangszerek,
amelyek egy klasszikus szimfonikus zenekarnál. Például Liszt XIV. rapszódiája
teljesen zongoraverseny, amit mi cimbalomra hangszerelünk át.
Hogy érzik magukat itt, Bölcskén?
Nagyon jól érezzük magunkat. Már
sokszor jártunk itt. A lakosság kedves és
úgy fogadnak bennünket, - a polgármester úrékkal egyetemben - mintha hazajönnénk. A közönség nagyon zeneértő, és
öröm nekik játszani.
Mérges Noémi
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Kurkó József,
aki elvarázsolta a közönséget...

KöltŐ

Hiány

hiányzik az a kis ránc
a mosolyodból,
szemeid meleg vallomása
egy vasárnap délelőttből,
hangod óvó dallama
a nagy játékok hevéből…
még az is fáj, talán…
őszülő hajadon nem fog már
az idő
Mérges Noémi

Kirándulás a mesterségek

ünnepére az IKSZT szervezésében

A hagyományok igazi ünnepe a Budavári Palotában a Mesterségek Ünnepe.
Kiállítások, vásározók, kézműves műhely, bemutatók, gyermek és kézműves
programok
várják
az
odalátogatókat.
Bővebb információt kérhetnek és a kirándulásra való jelentkezést megtehetik a könyvtár épületében 2012. július
31-éig.
Berek Mariann programszervező

Fesztiválunk egyik kiemelt sztárvendége Kurkó József volt, aki hamar
elvarázsolta a közönséget. A színész
nem most jár nálunk először, októberben együtt zenélt az IKSZT
Színházterem színpadán a Regélők
együttessel. Hogy miért is játszik életében jelentős szerepet Bölcske?
Interjúnkból kiderül!
Olvastam, hogy számos színházban
játszik. Miért lett színész?
Jelenleg a József Attila és a Turay Ida
Színházakban játszom, de felléptem a
Nemzeti Színházban és a Pódium Színházban is. Hogy miért lettem színész?
A sors erre sodort. 2005-ben Dévai
Nagy Kamilla zeneiskolájába jártam,
melyet Gór Nagy Mária Színitanodájával párhuzamosan végeztem. Sokáig
civil munkával foglalkoztam, aztán
egyszer csak egyre több és több szín-

házi feladatom lett. 2 és fél éve dolgozom aktívan színházban.
Hogy érzi magát itt, Bölcskén?
Ó, hát nagyon jól! Nagyon jó barátom a polgármester úr és családja, és
sokat járok ide. Az ő jóvoltukból az állampolgársági esküt is Bölcskén teszem le, amely nagy megtiszteltetés
számomra. Ez nekünk, erdélyieknek
nagyon nagy dolog.
Októberben a Regélők együttessel
már járt nálunk. Mesélne a zenekarról?
2008-ban a Dévai Nagy Kamilla által
alapított iskolában jöttünk össze, ott zenéltünk. Népdalokat, megzenésített
verseket dolgoztunk fel a mi stílusunkban, illetve vannak saját dalaink és
gyermekműsoraink is.

Múlt és jelen

Weöres Sándor

1913-ban
született
Szombathelyen.
A
pápai evangélikus elemi
iskolában kezdte meg
tanulmányait, majd a
csöngei evangélikus
elemi iskolában folytatta, melyet magántanulóként végzett el.
Középiskolai tanulmányait a szombathelyi
Faludi Ferenc Reálgimnáziumban kezdte,
de már Sopronban érettségizett. Egyetemi
éveire is a változatosság jellemző. 1933-ban
iratkozott be Pécsett az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, később átiratkozott földrajz-történelem szakra, azonban
filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát.
Első novellája 1928-ban jelent meg, még
ebben az évben négy versét közölte az Erő
című lapban. Három évvel később már a
Nyugat közölte Hajnal című versét. Élete
során számos barátságot kötött, többek
között Babits Mihállyal, Jékely Zoltánnal és
Vas Istvánnal. 1935-ben munkásságáért
Baumgarten-jutalmat kapott, a következő
évben pedig a Baumgarten-díjat is átvehette.
Több könyvtárban is dolgozott, mint például
az Országos Széchenyi Könyvtárban.
1946-ban kötött házasságot Károlyi Amyvel. A költő és műfordító házaspár sokat utazott, Görögországban és New Yorkban is
megfordultak. 1970-ben megkapta a
Kossuth-díjat. Érdekesség, hogy bár rengeteg gyermekverset írt, állítólag nem kedvelte
a gyerekeket. 1989-ben hunyt el.
Mérges Noémi

Mérges Noémi

Rácz Zsuzsa

1972-ben látta meg
a napvilágot Miskolcon. Már fiatal
kora óta Budapesten él, egyetemi tanulmányait
az
ELTE angol és
kommunikáció szakán, valamint a
KRE szupervízor
szakán végezte. Tíz évig szabadúszóként dolgozott, többek között a Petőfi
Rádió munkatársaként tevékenykedett.
Első kötete 1998-ban jelent meg Kábítószeretet címmel, mely drogfüggő fiatalokkal készült riportokból tevődik
össze. Négy évvel később került a boltok polcaira regénye, az Állítsátok meg
Terézanyut!, melyből két évvel később
film is született. A könyv 140 ezer példányszámban kelt el, bekerülve A Nagy
Könyv 100-as listájába. A könyv megjelenését követően 8 évvel később az
írónő megnyerte a Libri Aranykönyvdíját, ezzel az évtized kedvenc regénye
lett szórakoztató irodalom kategóriában.
Folytatása és egyben második regénye,
a Nesze Neked Terézanyu! 2009-ben látott napvilágot. Ez a könyv is nagy sikereket ért el, a Libri Aranykönyv
szavazásán a 12. helyet kaparintotta
meg. 2010-ben a magyar P.E.N. Club
főtitkára lett, így ő lett az első női főtitkár a magyar vonatkozások tekintetében. Az Aranykönyv mellett más díjakat
is kapott, többek között a Junior Nívódíjat. Magánéletében is sikeres, férjével
egy kislány boldog szülei.
Mérges Noémi

Mi újság Bölcskén

MO Z I M Ű S O R

július 6. (péntek) 20 óra
MALOM ÉS KERESZT
színes, svéd vizuális film

július 7. (szombat) 20 óra
MEN IN BLACK - SÖTÉT ZSARUK 3.
színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm

július 8. (vasárnap) 17 és 20 óra
TINTIN KALANDJAI

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film

július 13. (péntek) 20 óra
SZERELEM NÉLKÜL SOHA

színes, francia-angol, romantikus film

július 14. (szombat) 20 óra
HÓFEHÉR ÉS A VADÁSZ

színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm
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július 15. (vasárnap) 20 óra
JOHN CARTER

színes, magyarul beszélő, amerikai fantasztikus akciófilm

július 21. (szombat) 20 óra
A DIKTÁTOR

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték

július 22. (vasárnap) 20 óra
21 JUMP STREET - A KOPASZ OSZTAG

színes, magyarul beszélő, amerikai akció vígjáték

július 27. (vasárnap) 20 óra
PROMETHEUS

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi

július 28. (szombat) 20 óra
A VASLADY

színes, angol életrajzi film

július 29. (vasárnap) 20 óra
CSATAHAJÓ

színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm

Borbély szárító

vállalja mezőgazdasági
termények tisztítását,
szárítását, tárolását és
felvásárlását
a legkedvezőbb áron!
Érdeklődni:
Solt, Kecskeméti u. 32.
Telefon: 78/486-020
Borbély István
30/9381516

Müller Henrik
30/583 95 68

Mi újság Bölcskén
Lakossági tájékoztató. Megjelenik havonta 1250 példányban. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 7025 Bölcske, Kossuth Lajos u. 5. Nyomda: Böcz Nyomda Szekszárd
Felelős kiadó: Kiss József polgármester
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