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olyan is, aki a gyerekek-
kel együtt a tojásfestésnél 
szorgoskodhatott. Lehetőség 
volt még lufi hajtogatásra, 
csillámtetkó készítésre, haj-
fonásra is. Ebben az évben 
meglepetéssel is készültek 
a szervezők, hiszen a MIK-
ROPÓDIUM Családi báb-

színház jóvoltából a Gulyás 
Terka című vásári bábjátékot 
nézhették meg a látogatók. 
Aracs Eszter színművész az 
előadás után zárásig várta 
a gyerekeket interaktív já-

Nyuszicsalogató
— egy igazi családi nap

Új játszótérrel gazdagodott 
a Boróka Általános Iskola udvara

 Ahogy az időjárás engedte, gépek foglalták el az iskola 
belső udvarát. Játszóteret telepítettünk. A szegedi HAÁSZ 
KFT munkatársai szakszerűen végezték a munkálatokat, 
de nem voltak egyedül: helyi vállalkozó, szülők, gyerekek 
egyaránt segítettek. A költségeket a Bócsa Község Oktatásáért, 
Közművelődéséért Alapítvány finanszírozta pályázati forrás-
ból, illetve az elmúlt évek adventi jótékonysági vásárainak 
bevételéből.

A gyerekek nevében köszönjük a segítséget mindenkinek!
Barcsikné Weinhardt Éva

Húsvét előtt egy héttel került 
megrendezésre a már hagyo-
mányos Nyuszicsalogató ren-
dezvény a Hungaricum és Civil 

Közösségi Házban. A 
szombati programra, 
mely az évek során 
igazi családi esemén-
nyé nőtte ki magát, 
a gyerekek mellett, 
az anyukák, az apu-
kák és a nagyszülők 
is kíváncsiak voltak. 
Mindenki megtalálta 

a kedvére való elfoglaltságot: 
volt, aki húsvéti díszeket, 
ajtó dekorációt, textilfigu-
rákat készíthetett el, és volt 

tékkal, mely során Gulyás 
Terka kiskuktája kitüntető 
címet kapott az, aki kiállta 
a próbát. Azaz: bekötött/be-
csukott szemmel felismerte 
az illatokat, a formákat és az 
ízeket. A gyerekek nagyon 
élvezték a délutánt. A szülők 
és támogatók jóvoltából büfé 
állt rendelkezésre, ahol házi 
sütemények, hot dog, pizza 
és üdítő volt kapható.

A rendezvény szervezője a 
Bócsa Község Oktatásáért, 
Közművelődéséért Alapít-
vány volt, az ő munkájukat 
segítette még sok szülő, az 
óvoda és az iskola pedagó-
gusai, a könyvtárosok és több 
vállalkozó. A gyerekek nevé-
ben is köszönjük mindenki-
nek az önzetlen segítséget! 

Reméljük, jövőre is együtt 
készülhetünk a húsvétra 
ezzel a jól összeszokott kis 
csapattal.

Barcsikné Weinhardt Éva
Foto: BH, KL
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Bócsán is folynak 
a támogatott képzések

TÁJÉKoZTaTÁS
szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Pipagyújtó Csárda mellől áthe-
lyezésre került községünk egyetlen szelektív hulladékgyűjtő szigete 
az Önkormányzati Hivatal udvarába (Rákóczi Ferenc utca 27).

Az áthelyezést a hulladékgyűjtő környékén egyre sűrűbben 
tapasztalható illegális szemétlerakás indokolta.

A hivatal udvarában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe 
hulladékot (papír, üveg, műanyag) elhelyezni munkanapokon 
06:30 – 15:30 közötti időszakban lehet!

A szelektív hulladék elhelyezése hétvégén és ünnepnapokon 
nem lehetséges! Megértésüket köszönjük!

Mayer Ferenc jegyző

Tájékoztató 
a biológiailag lebomló 

hulladék gyűjtési rendjéről

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 
által fejlesztett képzési programok keretében február 28-án 
Bócsán is kezdetét vette az „Első lépések a digitális világban” 
című oktatás (IKER 1 szint).  A Boróka Könyvtárban tartott 
támogatott kezdő számítógépes tanfolyam elsősorban azoknak 
a felnőtt embereknek nyújtott segítséget, akik egyáltalán nem 
tudták eddig még elsajátítani a világháló adta lehetőségeket. A 
tanfolyamon 14 felnőtt vett részt, akik március 30-án sikeres 
vizsgát tettek! De ezzel még korán sincs vége, ugyanis április 
25-én folytatódik az „Önállóan használom az informatikai esz-
közömet” lépcsővel. (IKER 2 szint).

A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen, tab-
leten vagy okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést 
és tudásgyarapítást, azaz javítja az életminőséget és növeli a 
munkában történő elhelyezkedés esélyét!

Ha te is kedvet kaptál a tanuláshoz, jelentkezz a mentornál, Borbényi 
Hildánál a +36 70 400 99 45 telefonszámon munkaidőben!

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes 
begyűjtését Bócsa területén. Ez a cég által folyamatosan biztosított 
biológiailag lebomló zsákban és egy kévényi mennyiségben történik.

 Ennek során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, kony-
hában keletkező mindennemű szerves anyag tartalmú hulladék 
elszállítása történik meg. A biológiailag lebomló hulladékot az 
ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 

A kihelyezés műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm 
hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve történhet, 
alkalmanként maximum 0,5 m�. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha 
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló 
hulladék járattal nem szállítják el! 
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 
Kerti hulladék: - kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyese-

dék, gally, műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, 
lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, 
egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: - fűrészpor, faforgács, száraz szalma 
Konyhai hulladék: - zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot. 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskun-
halas, Felgyő) beszerezhetik. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési 
szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen 
gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulaj-
donos írásbeli tájékoztatást kap.

Zöldjárat naptár Bócsa 2017
 május  június  július  aug szept okt  nov  dec 
Hétfő 8 5 3,31 28 25 23 20 18

Bócsa Község 
Önkormányzata 
Búcsúzik Bócsa 

legidősebb 
polgárától, 
Petrányi 

Gábornétól! 
Őszinte 

részvétünk!

anyakönyvi hírek
Születtek: (április)

Tófeji Lotti -an: Molnár Kata

Elhunytak: (április) 
Lenthár József (1948)

Menzel Winfried (1957)
Petrányi Gáborné (1920) születési neve: Biró Julianna
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Bócsai vállalkozó kitüntetése

Rögtön tegyük hozzá, ahogy ő 
is kiemelte: az oklevéllel a szép 
munkát ismerték el, ami nem 
csupán az ő, hanem munkatár-
sai közös tevékenysége során 
született meg. Nehéz Tamásnál 

A cég, az elmúlt évek gyakor-
latát követve, 2016-ban ismét 
pályázatot hirdetett azok között, 
akik használják a termékeit. Így 
került be Tamásék munkájának 
terv- és foto-dokumentuma 
abba az elbírálási körbe, mely-
nek zárása a szakmai bizottság 
helyszíni szemrevételezése volt. 
A végeredmény: az első körben a 
cég különdíja, egy második meg-
mérettetésen pedig az ÉMSZ 
(Épületszigetelők, Tetőfedők 
és Bádogosok Magyarországi 
Szövetsége) elnöki oklevele, 
amely a Construma Építőipari 
Kiállításon került átadásra.  

Tamást életörömmel tölti 
el munkája. Az élet hozza a 
jó dolgokat és így találja meg 
magát a világban. Ezen az 
úton első sorban felesége a 
társa. Két kollégájának pedig 
ezúton is köszöni, hogy kitartó 
és maximalizmusra törekvő 
munkájukkal mindig elérik a 
kitűzött célokat. 

Káposzta Lajos

ülök, aki foglalkozására nézve 
ács, egyéni vállalkozó és régóta 
egy bócsai tanyán él. 

Háromfős csapatában rajta 
kívül Ferber János és Vízi 
Barna forgatja a bárdot, illeszti 

a gerendákat vagy 
rakja a cserepet.

És ez utóbbi az, 
ami a gerendáza-
ton kívül mosta-
nában leginkább 
fémjelzi az ácsok 
munkáját: gondol-
junk csak az ugyan-
csak általuk épített 
bócsai ravatalozó, 
iskola, katolikus 
templom, vagy pol-
gármesteri hivatal 
tetőszerkezetére, 
cserepezésekre és 
a némelykor kü-
lönleges megoldá-
sokra!

Valami ilyesmi 
kellett a soltvad-

kerti református 

templomnál, amely — mint 
sokan tudják — éppen a bócsai 
pusztán megmaradt árpádko-
ri templom köveiből épült, a 
földesúr kegyes engedélyével, 
1794-ben. A régi kövekből álló 
fal rendíthetetlen, de a tető 
némelykor javításra szorul. Így 
történt ez 2015-ben is, amikor 
Nehéz Tamást és munkatársait 
bízták meg a teljes felújítással. 
A fa részeket több helyen újra 
kellett ácsolni, majd újra rakták a 
tetőt. Ehhez a legújabb technoló-
giát, a Creaton cég Sakral típusú, 
kifejezett templomokra tervezett 
hódfarkú cserepeit alkalmazták. 

Talán hihetetlen, de már 12 
éves korom óta a szakmában 
vagyok: nyári munkát végez-
tem a szomszéd ácsnál, Tóth 
Dezsőnél, és attól kezdve 
egyenes volt az út. Később, 
amikor Kiskõrösre jártam 
szakmunkásképzőbe, ő volt 
az első szakoktatóm. Utána 
a selymesi Pálfi Ferenc keze 
alá kerültem, aki később 
főnököm lett. Mindkettőjük-
nek nagyon sokat köszönhe-
tek, hiszen felkészítettek az 
önálló munkára! 

Nehéz Tamás magáról

Újabb kor, újabb divatok
A tető ácsolata mind a mai napig, elsősorban lucfenyő, 

melynek méretre szabása a helyszínen történik. A tető 
dőlésszöge sokáig egyforma volt, mivel a mi éghajla-
tunkhoz a 40-45 fokos tető illik. Egy időre divatba jött 
a tetőtér beépítés, mely mára eltűnni látszik. Annál is 
inkább, mivel az új divat, a „minimál stílus” alacsonyabb 
padlást tesz lehetővé, a tető 15-20 fokos dőlésszögével. Itt 
igencsak figyelnünk kell a vízszigetelésre, hiszen nagyobb 
a valószínűsége a beázásnak. A cserép között a viharos 
szél „torlónyomása” jobban befújja az esőt és a havat a 
padlástérbe. Elmondható, hogy a modern házaknál lassan 
többe kerül az alátét fólia, mint maga a cserép.

az összevezetett eboltások ütemterve
2017. május 17.

Helyszínek és időpontok: 
Faluközpont:  10.00 óra
Fischerbócsa, Gál tanya:  11.00 óra
Bagibócsa, régi Kiss Gyula tanya:  14.30.óra
Bagibócsa, Weinhardt Péter tanya:  15.00 óra
Bagibócsa, Bolhasor:  15.�0 óra
Zöldhalom:  16.00 óra
Szappanos-major:  16.30 óra

Pótoltás NEM lesz!
Dr. Judák Róbert állatorvos

Vízi Barna és Ferber János
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megnyílt a turistaszezon 
Ott kell lenni, ahol újat mondanak!

Ha tavasz, akkor megindul 
a vendégáradat — megyénk 
felé is. Az idei idegenfor-
galmi szezonnyitót március 
végén, Kalocsán, az újonnan 
nyílt érseki kulturális köz-
pontban, az Astriceumban 
tartották. Ezen Bócsát ketten 
képviselték. 

A kívülről is rendkívül von-
zó új épületszárny üléste-
remnek és kiállításoknak ad 
helyet. A házigazdák öröm-
mel mutatták meg a felújított 
székesegyházat, mely a szer-
tartásokon kívül csoportos 
vezetéssel tekinthető meg. 
A régészek és a történészek 
vizsgálata kimutatta, hogy az 
altemplom egyik kriptájában 
az egyházmegye első érseke, 
az István királynak Rómából 
koronát hozó Asztrik földi 

maradványai nyugszanak. Ez 
pedig magyar történelmi és 
vallási szempontból egyaránt  
hatalmas attrakciónak szá-
mít.

Rázsonyiné Mayer Szilvia a Kalocsa környéki 
sajtkészítőkkel ismerkedik

Hogyan lehetek falusi turizmus szolgáltató?
Hol kezdjem?
A falusi szálláshely fekvése 

szerinti települési önkormány-
zat jegyzőjéhez kell bejelenteni a 
szálláshely létesítési kérelmet.

A szálláshely-szolgáltatás 
tekintetében az üzemeltetési 
engedélyt kiadó, ellenőrző, 
valamint a szolgáltatási te-
vékenység felügyeletét ellá-
tó hatóságként egyaránt a 
szálláshely fekvése szerinti 
illetékes települési önkor-
mányzat jegyzője jár el.

Milyen engedélyezési kö-
vetelményeknek kell meg-
felelni az egyéb szálláshe-
lyeknek?

* A szoba nagysága:
 a) egyágyas: legalább 8 

négyzetméter,
b)  két-vagy több ágyas: 

legalább 12 négyzetméter, a 
harmadik ágytól ágyanként 
további � négyzetméter,

c)  legmagasabb ágyszám: 
szobánként � ágy, gyermekek 
számára emeletes ágy haszná-
lata is megengedett.

* Vizesblokk: a vendégek 
számára elkülönített fürdő-
szoba/zuhanyozó vagy mos-
dó, WC

* Kávékonyha: kávé-, tea 
főzésére, reggeli jellegű ételek 

készítésére alkalmas berende-
zéssel és felszereléssel (edé-
nyek), a vendégek számára 
elkülönített hűtőszekrény 
használattal.

Milyen üzemeltetési kö-
vetelményeknek kell meg-
felelni az egyéb szálláshe-
lyeknek?

* Ügyelet: a szállásadó vagy 
megbízottja a helyszínen vagy 
ügyeleti telefonszám megadá-
sával biztosítja.

* A helyszíni ügyeleti idősza-
kon kívül a vendégek számá-
ra belépés biztosítása.

* Takarítás:
a) a vendégszoba legalább 

hetente egyszer, ágynemű-
huzat-és törülközőcserével 
egyidejűleg,

 b) a közösen használt helyi-
ségek takarítása mindennap.

Milyen közreműködő szak-
hatóságok vannak az enge-
délyezési eljárásnál?

A falusi szálláshely enge-
délyezése iránti eljárásban 
szakhatóságok nem működ-
nek közre.

Mennyi idő, mire mindent 
elintézek?

A kérelmet a jegyzőnek az ál-
talános, �0 napos ügyintézési 
határidőn belül kell elbírálnia, 

ezt a határidőt a jegyző egy 
alkalommal �0 nappal meg-
hosszabbíthatja.

Ki adja ki a működési en-
gedélyt?

Ha a kérelem és a szálláshely 
is megfelel a jogszabályi felté-
teleknek, a jegyző a szálláshely-
üzemeltetési engedélyt kiadja.

A jegyző az engedély meg-
adásával egyidejűleg a szol-
gáltató részére erről külön 
igazolást is kiállít. A jegyző-
nek az eljárásért az általános 
tételű eljárási illetéket, azaz 
3 000 Ft-ot kell megfizetni 
a kérelem benyújtásakor, a 
kérelemre ragasztott illeték-
bélyeggel.

Kihez fordulhatok segít-
ségért?

Jegyző –a szálláshely fekvése 
szerinti települési önkor-
mányzat jegyzője

F a l u s i  é s  A g r o t u r i z -
mus Országos Szövetsége 
(FATOSZ)

Tourinform Irodák és Ma-
gyar  Turizmus Zrt .  (MT 
Zrt.)

Hogyan lehetek naprafor-
gós szálláshely?

A “napraforgós” Nemzeti 
Tanúsító Védjegy hazánk-
ban az egyetlen, egységesen 

elismert, országos minőség-
biztosítási rendszer, melynek 
alapvető célja a falusi szállás-
helyek osztályba sorolása. A 
védjegy elnyeréséhez pályázati 
nyomtatványt kell benyújtani 
a FATOSZ megyei szerveze-
téhez.

A védjegy odaítéléséről és 
a napraforgós besorolásról 
(egytől négy napraforgóig) a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um és a FATOSZ delegáltjai-
ból álló Bíráló Bizottság dönt. 
A védjegy 5 évig érvényes, de 
minden évben ellenőrzik a 
szálláshelyeket.

  (forrás: itthon.hu)
Gondolkodtál rajta, hogy 

a falusi turizmus területén 
indíts vállalkozást? Van egy 
vendégházad, amit szívesen 
kibővítenél, hogy több ven-
déget fogadhass? Szívesen 
bemutatnád a falusi élet jel-
legzetességeit a városi embe-
reknek?

A most induló Vidékfej-
lesztési pályázaton erre van 
lehetőséged! Te is pályázhatsz 
vidéki turizmus fejlesztésére 
akár 50 millió forint támoga-
tás formájában. 

http://www.tamogatasgaz-
daknak.hu

Amint a mintegy nyolc-
vanfős rendezvény előadói 
— múzeumigazgatók, pol-
gármesterek és a szervező 
Kereskedelmi és Iparkamara 

szakértői — hangsúlyozták, a 
több százmilliós fejlesztések 
önmagukban nem elegendők. 
Az igazi, tartós idegenforga-
lomhoz mindezt tartalommal 
és vendégekkel kell megtöl-
teni. Elengedhetetlen a ci-
vilszféra támogató jelenléte, 
az önkéntesek munkája és a 
fenntarthatóság. 

Ez utóbbi éppen azáltal 
valósul meg, hogy a helyi és 
környékbeli lakosság „hasz-
nálja” az adott létesítménye-
ket, látogatja (megéli) a ren-
dezvényeket és a megszabott 
díjak befizetésével hozzájárul 
azok működéséhez. Küldjük 
oda mi is szállóvendégeinket 
egynapos kirándulásra!

És Ön volt mostanában 
Kalocsán?

Káposzta Lajos



2017. április6. oldal

ProWein — azaz: 
mindent a borért!

a Víz Világnapja
     

Ez volt a mottója annak a 
minden évben megrendezésre 
kerülő nemzetközi borászati 
szakkiállításnak, melyet a 
németországi Düsseldorfban 
rendeztek meg március utolsó 
napjaiban. Térségünket több 
termelő, borász és kereskedő 
képviselte, köztük a bócsai 
területeken is gazdálkodó 

Font Borászat két vezetője, 
Font Gábor és Font Sándor. 
A soltvadkerti testvérpár két 
teljes napot töltött kósto-
lással, megbeszéléssel és ta-
pasztalatszerzéssel a több 
ezer kiállítót felvonultató 
nagyrendezvényen. Tapasz-
talataikat így foglalták össze 
munkatársunknak:

— fantasztikus borok rend-
kívül magas szakmai hát-
térrel;

— kiváló ötletek a minél 
nagyobb volumenű eladás 
ösztönzésére: kezdve a lát-
ványos csomagolástól az 
országos, ill. térségi hírnév 
(imázs) kialakításáig min-
den;

Minden sajthoz más és más bort kínált a középen álló 
francia sommelier hölgy. Font Sándor és Gábor ugyanezt 

itthon is el tudná képzelni — a mi termékeinkkel.

Életünk lételeme a víz, egy 
„apró” dolog, nem is gondo-
lunk rá, hiszen olyan termé-
szetesnek vesszük, hogy a jó 
minőségű ivóvíz a kellő meny-
nyiségben mindig a rendelke-
zésünkre áll. Emiatt sokszor 
nem úgy bánunk vele, mint 

ahogyan azt megérdemelné: 
pazaroljuk, nem vigyázunk 
környezetünkre!

„ Se ízed nincs, se színed, 
se zamatod, nem lehet meg-
határozni téged, megízlelnek 
anélkül, hogy megismerné-
nek. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy .”

A Víz Világnapját minden 
évben március 22-én ünnepel-
jük. A világnap célja az, hogy 
felhívja a figyelmet arra, hogy 
bolygónk édesvízkészlete nem 
kifogyhatatlan forrás.

Ugyan a Föld nagy részét, 
71%-t borítja víz, ám ennek 
csupán kb. 2,5 %-a édesvíz. 
Ez az édesvízkészlet pedig a 
felmelegedés és a környezet-
szennyezés következtében 
vészesen fogy!

Magyarország ivóvízellátásá-
nak több mint 95 %-a felszín 
alatti vízből kerül ki, ezért 
védelme különösen fontos. 
Tisztaságának megőrzése 
érdekében jóval nagyobb fi-
gyelmet kell szentelnünk a 
környezetünk védelmére is!

Iskolánk öko munkacsoport-
ja fontosnak tartotta, hogy 
kiemelten foglalkozzon ezzel 

— a helyi és térségi terme-
lőknek össze kell fogniuk a 
jobb értékesítésért;

— nyelvtudás nélkül nincs 
külföldi piacunk (ez a bejövő 
külföldi turisták esetében is 
fennáll);

— a bor társítása az összes 
élményelemhez, ami egy 
fogyasztónál felmerülhet: 

sajtok a franciáknál, a ten-
gerpart és a „tenger gyümöl-
csei” Madeirán, a folyami 
vízitúrák Kanadában — igen: 
mindenhez bort KELL inni!

  Felmerült az ötlet a saját 
borcímkével ellátott, „Bócsa 
bora” termék létrehozására. 
Ezt a különböző rendez-
vényeken külön standon, 
helyi termékként lehetne 
árusítani. Gondolva arra, 
hogy az itt vendégeskedő 
„betyárok”, főzők és lova-
sok szívesen ajándékoznak 
otthon maradt barátaiknak 
bort, akik ezt megkóstolva 
esetleg megnéznék a helyet, 
ahol ez a nedű termett…

K. L.

a témával, ezért víz–témahetet 
rendeztünk.

A tanórákba beleépítettük 
a víz szerepének fontosságát, 
ezáltal a pedagógusoknak is 
lehetősége nyílt arra, hogy az 
órákon beszélgessenek erről a 
gyerekekkel.

Plakát versenyt hirdettünk, 
ami az osztályok szintjén zaj-
lott, bemutatva gyerekszem-
mel, nekik mit jelen maga a 
víz, a vízgazdálkodás, és ezál-
tal környezetünk védelme. A 
munkák az iskola előterében 
megtekinthetők, érdemes 
megnézni, nagyon szép és 
ötletes plakátokat készítettek 
a gyerekek.

Iskolaszinten tanmesét ve-
títettünk, és elsétáltunk a 
Kozák-tóhoz amit a nebulók 
nagyon élveztek. Ld: lapunk 
főoldalán lévő kép!

A jeles napon pedig kékpóló 
versenyt hirdettünk a gyerekek 
között: ezen a szerdai napon 
tanárok és diákok egyaránt 
kék felsőruházatban érkeztek 
a tanításra. Jóleső érzés volt 
látni, hogy egy cél érdekében 
mennyire összetartó közösség 
tudunk lenni!

Március 22-e jó alkalmat 
teremtett arra, hogy végig 
gondoljuk, mit jelent szá-
munkra a víz, mint az élet 
jelképe, szimbóluma, melyet 
joggal tekintünk az élet böl-
csőjének!

 Mucsi-Szendi Erika
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Egy új sport

megújult a 
tornaterem

Birkózóverseny Németországban

Az idei tanévben sok új lehetőséggel gazdagodtak iskolánk 
tanulói. Fontosnak érezzük, hogy diákjainkkal minél jobban 
megszerettessük a mozgást, ehhez minden alkalmat, lehe-
tőséget igyekszünk kihasználni.

Az önkormányzat segítségével 
sikerült ismét megújulnia a közel 
�0 éve épült tornateremnek. 
Néhány évvel ezelőtt új nyílászá-
rókat, tetőt és szigetelést kapott 
az épület, most a padlózatra 
került a sor. A balesetveszélyessé 
vált parkettát modern műgyanta 
padló váltotta fel.

Még kimondani is nehéz annak 
a bajor kisvárosnak a nevét, 
ahol március végén jártak a 
bócsai birkózók: Aichach. Mint 
Petróczi Balázs elmondta, egy a 
Vasas csapatával közös edzésen 
futottak össze a németországi 
szervezőkkel, akik idén meg is 
hívták őket egy ottani nemzet-
közi versenyre, ahová a csapat 
kisbuszával utaztak ki. A résztve-
vő 435 versenyző Európa számos 
birkózó nemzetét képviselte. 
Eredményeink: 1 db első, 3 db 
második, valamint 1-1 db harma-
dik, negyedik és hatodik hely. 

oszi nyuszi 
kalandjai

A Szegedi Látványszínház látogatott el a Boróka Iskola 1-4 
osztály tanulóihoz. A egészséges életmódra és a környezettu-
datosságra nevelő tanmese kiválóan illeszkedik iskolánk ÖKO 
programjához. 

A lehetőséget a Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért 
Alapítvány biztosította. Köszönjük!

lakodalmi 
ceremónia-

mester 
Szakértő 

lebonyolítással, 
vidám 

játékokkal,
szervezéssel!

Telefon: 
20/9466-727

Ezen lehetőségek egyike a 
szivacskézilabdázás, melyet 
2. félévtől vezettünk be alsó 
tagozatos diákjaink részére. 
A gyerekek a testnevelés 
óra keretein belül ismerked-
hetnek meg ezzel a játék-
kal, amely tulajdonképpen 

bevezetés a kézilabdázás 
világába. A foglalkozások 
hatékonyságát külsős szak-
ember is segíti Kun István 
a Bács-Kiskun Megyei Kézi-
labda Szövetség elnökének 
személyében, természetesen 
a helyi pedagógusaink aktív 

részvételével. Két kolléganő 
ebben a tanévben kezdi a szi-
vacskézilabda oktatását segí-
tő képzést, hogy a következő 
évben is tudjuk folytatni ezt 
a munkát.

Tanulóinknak és szüleinek 
lehetősége lesz dönteni, 
hogy a későbbiek során eset-
leg versenyeken is megmé-
rettessék magukat.

Oláhné Marosi Judit 
testnevelő tanár
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A krimibe illő 
történet 1987 
decemberében 
játszódik Bócsán. 
A hely maga vélet-
lenszerű, az idő-
pont nem annyira. 
A rendszerváltás 
küszöbén áll az 
ország: a kom-
munista hatalom 
m é g  e r ő s n e k 
mutatja magát, 
de már nem az. 
A reformerek, el-
lenzékiek és sza-
badgondolkodók 
pedig még nem 
azok. Hazánkban, 
így a közeli bugaci 
laktanyában még 

szovjet csapatok állomásoznak, őrizve az akkori kommunista országok 
katonai szövetsége, a Varsói Szerződés (és maga a rendszer) biztonságát. 
Még nem sokan gondolnak arra, hogy ez 40 éve tartó állapot megszűnhet. 
Főleg arra nem, hogy már csak 2-3 év van hátra…

Az, hogy Bócsán tudott-e valaki arról, hogy mi zajlik több éven keresztül 
egy Zöldhalomban megbúvó tanyán, nincs biztos információnk. Sokan 
tudni vélik a régi titkokat, de hogy ez utólagos információ-e, vagy már 
akkor rebesgettek valamit…?

Egy budapesti kávézóban folytatjuk a beszélgetést a hajdani bócsai 
titkos nyomda egyik aktivistájával, Hodosán Rózsával. Az ő keze alól 
számos olyan kiadvány került ki — pl. a Beszélő és a Hírmondó — mely 
a titkos terjesztői hálózaton keresztül néhány hét alatt eljutott azokhoz 
az értelmiségeikhez, akik közül többen az 1989-90-es rendszerváltás 
kulcsfiguráivá váltak.  

Miért pont Bócsa? — teszem fel a kulcskérdést.
Tulajdonképpen így jöttünk mi össze velük, hogy ennek a Székesfehér-

várról ideköltözött férfiúnak, Somogyi Lacinak nem működött igazán jól 
a tanyája. Nagy Bálint barátunk összehozott vele, sokat beszélgettünk, 
majd Demszky Gábor kinézte a tanyájukat illegális nyomdának. Ezért mi 
fizettünk neki, de valahogy el kellett magyaráznia, mit keresnek ezek a 
vendégek ilyen gyakran nála. Lacinak volt három lova, és úgy tudták róla 
a környéken, hogy az idegenek, akik hozzá járnak, lovagolni jönnek. Mi 
mindent elkövettünk a látszat megtartására. Még bementünk a boltba 
is, beszélgettünk a budapesti életről, meg hogy milyen jó üdülni itt, a 
pusztában!

Több éven keresztül működött Bócsán a titkos nyomda
A tanya négy és fél kilométerre volt a Soltvadkertre vezető úttól. 

Sokszor jöttem gyalog a dűlőúton, hiszen általában később jöttem, 

mint Gábor. Akkor vonattal jöttem Kecskemétig, onnan pedig stoppal 
a lekanyarodóig. Néhány tanya esett útközbe, a többi erdő, szántóföld. 
Az ő tanyájuk már közvetlenül a Kiskunsági Nemzeti Park szélén volt, 
az erdő mellett. Arról a bekötőútról az utolsó tanya. Az erdő belsejében 
pedig orosz lőtér működött. 

Elérkezünk ahhoz a bizonyos 1987. decemberi naphoz. Ekkor 
Kőszeg Feri piros Toyota autójával jöttünk ide Budapestről. Megér-
kezésünkkor mind a három kutya előjött. Volt egy német juhászuk, 
egy kuvaszuk és egy tacskóhoz hasonló kicsi ebük. Ezek az állatok 
nem engedtek be idegent a tanyára. Kipakoltunk az autóból, behord-
tuk a papírt, a festéket. Leültünk vacsorázni. A krumplis tésztánál 

Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
A sárga Zsiguli 

(folytatás az előző számból)

Napirend a „tanyán”
6.00: Ébresztő, reggeli
8.00: A munka megkezdése. Sokszorosítás a stencilgéppel, 

a papír méretre vágása, csomagolás, majd a titkos kiadványok 
terjesztőhöz való elszállítása

12.00: Ebéd Somogyiné Erzsike jóvoltából
13.00: A munka folytatása az éjszakai órákig. A terjesztői hálózat 

részére �00-asával történt a csomagolás, onnan pedig 20-as cso-
magokban ment tovább. A kiadványokat pénzért árulták a bizalmi 
emberek (bekerülési költség).

Mint Hodásán Rózsa elmondta, utoljára 1991. március 15-én járt 
a bócsai tanyán, mintegy 30 volt ellenzéki ismerőssel. Somogyi 
László ezt követően még évekig gyerekeket nyaraltatott ott. 

tartottunk, mikor beviharzott Gábor. 
Lebuktunk, kiabálta. Tele van a környék rendőrökkel (mi így 

hívtuk az állambiztonságiakat is), Feri, azonnal vidd innen az 
autódat, mert nemsokára ránk találnak. Akkor már teljesen sötét 
volt. A többiek nem vették komolyan Gábor izgatottságát. Én 
éreztem, baj van. 

Gábor kérdezte, mi volt útközben. Amikor elmeséltük, arra kö-
vetkeztetett, csipogó van az autón, azért nem vettük észre, hogy 
követnek. Újra szólt Ferinek, pakoljon össze, és menjen. Feri 
nyugodtan ült tovább, és evett. Azt mondta, a krumplis tészta a 
kedvence. Nagyon nagy kiabálás következett. 

Gábor elmondta, hogy őt azért nem vették észre, mert a zöld 
Volkswagen Variantját aznap cserélte el egy citromsárga, 11 éves 
Lada 1200-asra. Ez a bizonyos sárga Zsiguli, ami megtévesztette 
a nyomozókat.  A rendszámról nem lehet semmire következtetni, 
mert az autó a szerelő feleségének a nevére volt íratva. Már sötét 
volt, tehát a bent ülőt nem lehetett látni.

Ő viszont azt látta, hogy több követőautó járkál a tanyák között, s 
valamit keresnek. Az ős sárga Zsigulija kilógott a többi tanyasi kocsi 
közül, hisz feltűnő volt a jó állapota. Társaink ugyan ezután sem hit-
ték el Gábor történetét, de gyorsan bepakoltuk a már összehordott 
Beszélőket Feri kocsijába, és Somogyi Laci (mint a helyet jól ismerő 
tanyasi ember) a dzsipjével átvezette Ferit az erdőn, az orosz lőté-
ren keresztül Orgovány felé. Az volt a taktika, ha Feri megérkezik 
Budapestre, elmegy Kis Jancsihoz, és minél több embert felhívnak, 
amiből a rendőrök azt a következtetést vonják le, hogy a szállítmány 
Budapesten van, nincs értelme tovább folytatni az akciót.

Laci visszajött, útközben minden rendben volt, nem követték 
őket. Nem is tudták volna, hiszen arra nem volt út. Akkor még 
gyorsan összeraktunk Beszélőket, majd minden olyan dolgot, ami 
a kis nyomdánkhoz tartozott, összepakoltuk, beraktuk a Gábor új 
autójába, és még éjszaka elindult Budapestre. Reggel előtt igyekez-
tünk mindent eltüntetni. 

Demszky, a parasztasszony
Reggel, amikor mi többiek, felkeltünk, egy darabig vártuk, mi 

fog történni. Semmi nem történt. Ottilia és András jókat nevetett 
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a kiadványok tartalma
A füzet méretű újságban a kommunista rendszer bírálata 

mellett helyet kaptak gazdasági tanulmányok, valamint társa-
dalmi jelenségeket bíráló írások. Megtaláljuk az akkor teljesen 
negatívan beállított 1956-os (ellen)forradalom eseményeinek, 
valamint egyes szereplőinek bemutatását. A nyugati kitekintés 
sem maradhatott el, hiszen számos olvasó így ismerte meg a 
működő kapitalista modelleket, lévén az ország elhagyására 
turistaként nem volt módja.  A lelkes csapat 1981-ben kezdte 
el a titkos munkát, melynek egyik ásllomása volt Bócsa.

Halál a német tanyán
Felelõtlen grillezés

„Amíg élek nem felejtem el a tragikus történetet” — emlékezik 
vissza dr. Kokrehel Hajnalka a tragikus éjszakára. Március 30-án 
éjjel õ volt szolgálatban a kiskõrösi orvosi ügyeleten. A német férfi 
úgy kért segítséget, hogy ismerõsét, a soltvadkerti Paprika Károly-
né ingatlanközvetítõt hívta fel telefonon: úgy érzi magát, mintha 
ételmérgezése lenne; rosszul van õ is és élettársa is. 

Olyannyira, hogy nem tudnak a kocsiig sem kijutni. Sajnos 
Paprikáné vidéken tartózkodott, de telefonon tudott intézkedni. 
Ennek nyomán odament a tanya elõzõ tulajdonosa, és õ vezette be 
a kiskõrösi ügyeletbõl odaszáguldó doktornõt és sofõrjét a tanyáig. 
Bár bócsai külterület, de még nem járt ebben a tanyában. A hívás 
sötétedés után, este fél 10 után történt. A kiérkezõk a tanyát zárva 
találták, belül egy kutya ugatott és az ajtón keresztül parazsló 
grillsütõt láttak. 

A következõ lépés: hogyan jutnak be? A feltörésére a rendõrség 
segítségét kérték. Nem sokkal ezután, kiskõrösi vezénylésre megje-
lent Doszpod László soltvadkerti körzeti megbízott, aki életmentés 
céljából betörte az ajtót. 

A tanya belsõ szobájában egy eszméletlen nõt és egy férfi holttestet 
találtak a földön. Kiszellõztettek, kivitték a szobából a mérgezett 
hölgyet, aki lassan magához tért. 

Õt a kiskunhalasi kórház sürgõsségi osztályára vitték be mentõvel. 
A vizsgálat szénmonoxid mérgezést igazolt a hölgy vérébõl, akit 
másnap hazaengedtek a kórházból. A férfit a hatvanéves Menzel 
Winfried-et sajnos nem lehetett megmenteni. 

Bócsai besúgó?
Először is le kell szö-

geznünk, hogy más a 
besúgó és más az in-
formátor. A besúgó be-
épül a szervezetbe és 
a résztvevők bizalmát 
bírva onnan tudósít a 
nyomozók (3/3-as osz-
tály) felé. Ilyen Bócsán 
nem lehetett, viszont 
Hodosán Rózsa szerint a 
budapesti baráti körben 
igen. Az viszont, hogy 
a rendőrség körbejár és 
kérdez a faluban, ill. a 
tanyavilágban, majd a 
lakosság apró informá-
ciókat ad, és a nyomo-
zók ebből összeraknak 
valamit, elképzelhető. 

A konspiráció olyan nagy volt, hogy Demszkyék a budapesti, 
adott esetben lehallgatott helyszíneken, lakásban ki sem ejtették 
Bócsa nevét. Somogyi Lászlóval ha találkoztak is Bócsán kívül, 
azt titokban tették meg.

Egy Bócsán készült 
Beszélő

Gáboron, mert szerintük rémeket látott. Végül nekiláttunk folytatni 
a Beszélő összerakását, én pedig a stencilgépen elkezdtem lehúzni 
a Hírmondót.

Úgy 11 óra lehetett, amikor a kutyák nagyon ugatni kezdtek. Egy 
krémszínű Lada jött be a tanyára. Három férfi ült benne. A kutyák 
miatt nem mertek kiszállni. Néha megpróbáltak egy-egy ajtót ki-
nyitni, de a három kutya rögtön ott termett. 

Az ablakból figyeltünk, mi történik. Végül azt mondtuk, Laci 
menjen ki, s kérdezze meg mit akarnak. Mikor Ottilia és András 
meglátta az autót és a férfiakat, csak ennyit szóltak: ezek tényleg 
itt vannak.

Laci néhány percig beszélt velük, majd az autó elhajtott. Azt 
állították, eladó tanyát keresnek, amúgy Székesfehérvárról jöttek. 
Laci és Erzsike is onnan jött. Újságban olvasták, hogy eladó a tanya. 
Biztosak voltunk benne, hogy rendőrök. Még egész nap ott voltak, 
sok emberrel beszéltek, voltak a boltban, ott is eladó tanya iránt 
érdeklődtek, s persze mint Laci földijei, Laciról is. Demszky közben 
többször megtette az utat Budapest és Bócsa között. Parasztkendő-
ben járta az utat a főváros és a tanya között. Ami elkészült, elvitte, 
és a nagy terjesztői hálózatban szétszórta.

Néhány nap alatt a Hírmondó is elkészült, és mindent el tudtunk 
vinni. Azzal tisztában voltunk, hogy ez a nyomda lebukott. Többé 
ott nem készült semmi. 

Káposzta Lajos

Tragédia…
… ami elkerülhetõ lett volna, ha nem faszenes grillsütõvel 

melegítenek a szobában. De bármelyikünkkel elõfordulhat, aki 
cserépkályhával, kályhával, gázzal fût a lakásban. Ugyanis rossz 
szellõzés esetén szénmonoxid kerül a légtérbe, ami szagtalan. 
Jól keveredik a levegõvel, lebénítja az izmokat, tehát még 
tudatánál van a mérgezett, de már nem tud mozdulni. Ezért 
a szénmonoxidmérõ — ilyen fûtés esetén — nagyon fontos 
tartozéka kellene, hogy legyen lakásunknak.

a két kutya túlélte

Mivel a szénmonoxid lefelé terjed, azaz az õ szintjükre, nekik el 
kellett volna pusztulniuk. Állatorvosi vélemény szerint azonban 
a kutyák megérzik a veszélyt, és kimennek a veszélyeztetett 
helyiségbõl. Az intézkedõ rendõr a két ebet ideiglenesen a solt-
vadkerti rendõrõrsön helyezte el, a tanyát pedig lepecsételte.  

Jutalom a rendõrnek
Doszpod László soltvadkerti rendõrzászlós Szent György nap al-

kalmából tárgyjutalmat vehetett át Bócsa Község Önkormányzata 
jóvoltából. A mélykúti származású rendõr 1998-ban a határõrség 
állományában kezdte pályafutását, majd 2009-ben a Kiskõrösi 
Rendõrkapitányság állományába került. 2011-ben Bócsán sike-
resen mûködött közre az „angyalföldi gyilkos” elfogásában. Idén 
márciusban a német tanyájánál tanúsított határozott fellépése 
emberéletet mentett.  

Káposzta Lajos 
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Könyvajánló
Felnőtt:
Joanna Courtney - A walesi királyné
Anglia egén viharfelhők gyülekeznek, trónörökös híján egyre 

bizonytalanabbá válik az utódlás, és az ország sorsa. A sorozatos 
háborúkban odavész a kulcsfontosságú pozícióban lévő Northumbria 
grófja, a királyi tanács így összeül, hogy megválasszák az utódját. A 
nyilvános eseményen részt vesz a szépséges és csupán tizennégy 
éves Edyth Alfgarsdottir is édesapjával- A grófot azonban egy meg-
gondolatlan tett miatt az uralkodó száműzi. A férfi a walesi királytól, 
Griffintől remélhet segítséget, így családjával hozzá menekül. A 
nálánál jóval idősebb király rögtön szemet vet Edythre, és a lány sem 
közömbös a férfi iránt, de ha enged a kölcsönös vonzalomnak, nagy 
árat kell fizetnie a szerelmükért: szeretett Angliáját kell megtagadnia. 
Az 1066-os sorsfordító évben immár Wales királynéjaként, ismét 
választania kell. Döntése azonban nemcsak az övéire, hanem az egész 
ország sorsára is hatással lesz Három királyné, egy korona.

A Hódítók asszonyainak első kötete igazi csemege a történelmi 
regények kedvelőinek. Edyth sorsán, megpróbáltatásain keresztül 
elénk tárul a tizenegyedik századi Anglia, királyok és királynék, 
grófok és grófnék élete, amely bővelkedik izgalmakban és érzel-
mekben egyaránt.

Kamasz:
Alan Bradley – Flavia de Luce rejtélyei De mi került a pitébe?
A bűbájos, gazdag képzelőerővel megáldott Flavia de Luce két 

undok nővérével és özvegy édesapjával Buckshaw valaha jobb időket 
látott kastélyában él. A szemfüles és kíváncsi lány a családi birtokon 
felfedez egy elhagyatott viktoriánus laboratóriumot, ahol kitanulja a 
vegyészetet – főként a méregkeverést. 

Egy különös haláleset és számos megmagyarázhatatlan rejtély arra 
sarkallja Flaviát, hogy nyomozásba kezdjen. Mikor édesapját letar-
tóztatják gyilkosság vádjával, felgyorsulnak az események. A félelmet 
nem ismerő lány a kémia segítségével fedez fel ellentmondásokat és 
kapcsolódási pontokat, és fejti fel a bűnügy szövevényes szálait. 

Lendületes stílusú, lebilincselően izgalmas regény, amelyben a fiatal 
elbeszélő-főszereplő igazi Agatha Christie-krimibe illő leleményes-
séggel és logikával ered a bűnügy nyomába.

Gévai Csilla – Amíg kirándulunk
Az Amíg kirándulunkban Gévai Csilla folytatja a már megis-

mert és megszeretett gyerekek, Panni és Doma történeteit négy, 
különböző nehézségi szinten. A második kötetben Panniék 
osztálykirándulásra mennek: megtudják, hogy milyen egy igazi 
tanya! Lovagolnak, bográcsban főznek, kertészkednek, sőt, még 
egy éjszakai bátorságpróba is szóba kerül…

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00

Hűségérem az egyház 
szolgálatáért

Április elején Bonyhádon rendezték meg a Déli Evangélikus 
Egyházkerület Missziói napját. A bócsai evangélikusok 7 fővel 
képviseltették magukat a találkozón. Ennek az aránylag nagy 
létszámnak két oka is volt. Az első egy megtisztelő esemény, 
Font György tiszteletbeli presbiter kitüntetése volt, melyet 
távollétében László Lajos lelkész vett át.

A másik egy gyakorlati, mely a bócsaiak tenni akarását hirdeti: 
mint hosszú évek óta az első egyházközösség a déli egyház-
kerületben, mely kivívta önállóságát, beszámoltunk az eltelt 
1,5-2 év tapasztalatairól. Ez Gáncs Péter püspök és a jelenleg 
önállósulni kívánó � budapesti közösség részére jelentett fontos 
információkat. Tehát akár minta is lehetünk a jövő gyülekezet-
építői számára.

Tóth Márta

a kitüntetett
Font György 1933. június 

28-án született Kiskunha-
lason. Egész életét megha-
tározta az evangélikus hit, 
valamint a tanyavilág. A bó-
csai iskola után következett a 
polgári iskola Kiskunhalason. 
A család rendszeresen részt 
vett a bócsai evangélikusok 
életében. 

1956. október 28-án, a 
forradalom napjaiban kötött 
házasságot Gillich Erzsébet-
tel Soltvadkerten, az evan-
gélikus templomban. Egy 
leányuk született, Edit. Az 

Úr két unokával, és két dédunokával is megajándékozta. 
Sajnos 2017. január 7-én hű és segítő felesége visszatért 
Teremtőjéhez.

1968-ban lett gyülekezeti 
presbiter és felügyelő he-
lyettes. Sok egyéb, a temp-
lom körüli teendő mellett, 
tevékenyen részt vállalt a 
gyülekezeti terem építés-
ében. 1987-ben választották 
a gyülekezet felügyelőjévé, 
azaz világi vezetőjévé, mely 
tisztet huszonöt esztendőn 
keresztül, hűségesen, 2012-
ig töltötte be. 

Hitének, áldozatos mun-
kájának, odaszánásának, 
gyülekezetéhez való hűsé-
gének számtalan nyomát 
őrzi a bócsai gyülekezet és 
az imaház egyaránt. Nélküle most bizonnyal nem lehetne 
önálló evangélikus gyülekezet Bócsán.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Brokkolis sajtleves
Hozzávalók:
- �0 dkg brokkoli
- 2 evőkanál vaj
- fél liter ételízesítős lé (vagy egy leveskocka) 
- 20 dkg reszelt sajt
- 1 dl tejszín
- � ek. pirított kenyérkocka
Elkészítés:
A vajon megpároljuk a brok-

kolit, felengedjük az alaplével, 
vagy vízzel és a leveskockával. 
A reszelt sajttal besűrítjük, és 
a tejszínnel kiforraljuk. Pirított 
kenyérkockákat kanalazunk 
bele és sajtreszelékkel a tetején 
kínáljuk.

Családi 
Kerékpártúra 

Április 30Április 30Április 30Április 30----ánánánán    vasárnapvasárnapvasárnapvasárnap    

GyülekezGyülekezGyülekezGyülekező: 9 órakor9 órakor9 órakor9 órakor A Hungaricum és 
Civil Háznál 
ÚtvonalÚtvonalÚtvonalÚtvonal: Bócsa - Akasztó Horgász Park 
és Halász Csárda 

A helyszínen szabadprogram. 
Visszaindulás:Visszaindulás:Visszaindulás:Visszaindulás: 14 óra14 óra14 óra14 óra    

Kísérő autó biztosított! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Várunk mindenkit egy közös 
tekerésre!!! 

Bócsa Község Önkormányzata 

Rossz idő esetén a túra elmarad. 

MMMMMMMMAAAAAAAAJJJJJJJJÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSS        

AAAAAAAA        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCZZZZZZZZEEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDÁÁÁÁÁÁÁÁBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNN        

K eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupa   

 

Helyszín: 6235 Bócsa IV. körzet 55. 

Május 1. hétfő  9 órától 
Nevezési határidő: 2017. április 29. 

Nevezési díj:10.000 Ft. 
Csapatok maximum létszáma: 15 fő

     Egész nap várja az ide érkező vendégeket 
• lovaglás 

• lovaskocsikázás 
• állatsimogatás 

         Az ételt-italt az Abonyi Fogadó biztosítja. 

További információ: Vincze Árpád +36 30/938 18 57  

Tiszta faluért program
Téged is zavar, hogy Bócsán szemét szegélyezi 

a kerékpárutat, az utcákat?
Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene.

2017. április 29-én 
(szombaton)

reggel 8 órakor csatlakozz te is a szemétgyûjtés 
önkénteseihez a Hungaricum és Civil Közösségi Háznál.

Tegyük széppé, rendezetté környezetünket!

Bõvebb információ Borbényi Hildánál: +36 70/400 99 45
Zsákot, kesztyût biztosítunk, láthatósági mellényt, 

aki tud hozzon magával.
Bócsa Község Önkormányzata

Vidám percek
Fogkrém
- Apa, tudod, mennyi fogkrém van a még a tubusban?
- ???
- Most mértem meg. Pontosan öt és fél méter.
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Ismét megrendezésre kerül 
május 1-jén a már hagyománnyá 

vált Horgászverseny
A bócsai Kozák Horgásztón. 

Program és szabályok:
 - reggel 7 órakor: 
a horgászverseny megnyitása
- nevezési díj 5.000 Ft /2 db bot 
(mely tartalmaz 2 adag ebédet)
 - előzetes bejelentkezés szükséges, 
   a jegyek korlátozott számban kaphatók 
- étel- és italfogyasztási lehetőség az új rendezvényházban
Jelentkezés és információ:  06-30-436-4408 
Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Kedves Érdeklődők! Bővebb információt a mentornál, Borbényi Hildánál a +36 
70 400 99 45 telefonszámon munkaidőben kaphatnak!


