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az imádságot és a fizikai 
terhelést egyaránt lehetővé 
teszi. Húsvét után Tastól 
- Apostagig zarándokolt el 
a bócsai és bugaci hívekből 
álló csoport, 22 km-t gya-
logosan megtéve. Közben 
imádkoztak, énekeltek és 
beszélgettek Norbi atya 
vezetésével. Dunavecsén 
a református és katolikus 
templom meglátogatása 
volt a program. Ez az Esz-
tergomtól Máriagyűdig 
tartó 400 km-es zarándok-
út része volt, melyből így  
5 %-ot teljesítettek! Mint 

mondják: folytatás következik…
Április 2-án szombaton 18-an vettek részt 

a Mátraverebély-Szentkúton megrendezett 
7. Országos Irgalmasság Konferencián. 

Info: http://magyarzarandokut.hu/
K. L.

Zarándoklat — divat vagy életforma?

a jézusi példázatok nyomában
Egyházmegyei hittanversenyen jártak a bócsai református gyerekek

Horgászverseny

A bócsaiak két csapata:
Bócsai Bibliászok: Csipkó Csongor, Csipkó Hédi, Gút Laura, 

Lőke Barbara, Martin Dorka, Schiszler Nóra, Vida-Filus Dóra 
+ Ulakcsai Zoltán lelkész, kísérő.

Borókás Bibliások: Bán Kristóf (tázlári), Birtalan Szandra, 
Martin Kornél, Schiszler Hanna, Szimilkó Alex + Ulakcsainé 
Lovas Jolán kántor, kísérő.

Ulakcsai Zoltán lelkész beszá-
molója.

Április 9-én szombaton két 
csapattal vettek részt a bócsai re-
formátus hittanosok  a Bács-Kis-
kunsági Református Egyházme-
gye hittanversenyén Apostagon. 
A versenyen összesen 17 csapat, 
135 gyermek indult.

Pár szót az eseményről:
Az apostagiak nagy szeretettel 

fogadtak bennünket. Gyors re-
gisztráció után reggelivel: szend-
viccsel, süteménnyel, kávéval, 
teával kínáltak bennünket.

A templomi közös éneklés 
után Szanyi Ferenc helyi lelki-
pásztor tartott áhítatot, majd 
a versennyel kapcsolatos eliga-
zítást.

A verseny alaptémáját a Máté 
evangéliuma 13. részében lévő 
jézusi példázatok adták, úgy 
mint: A magvető, A búza és a 
konkoly, Az elrejtett kincs, Az 
igazgyöngy és a háló.

A gyerekeknek hat állomáson 
kellett bizonyítaniuk tudásu-
kat és ügyességüket. Először a 
példázatok alapján egy tesztet 

kellett kitölteni; másodszor 
1-1 zsoltárt, dicséretet és if-
júsági éneket kellett elénekel-
ni; harmadszor kukorica, bab, 
búza és lencse magokat kellett 
szétválogatni; negyedszer egy 
„hal-hálóból” kellett kiszedni 
a (papír) halakat úgy, hogy ne 
essen le egy sem; ötödször egy 
szavakra szétdarabolt bibliai 
aranymondást kellett összerakni 
és hatodszor egy bibliai személyt 
kellett felismerni minél keve-
sebb ismérv alapján.

Ezt követően finom ebédet 
kaptunk, majd megtekintettük 
a helybeli zsinagógát. Ezután 
a templomkertben és a közeli 

játszótéren egy kis játék követ-
kezett. Végül eljött a nagy izga-
lommal várt eredményhirdetés. 
A díjakat Pál Ferenc, egyház-
megyénk katechetikai előadója 
osztotta ki. Minden versenyző 
kapott igés tollat, aranymon-
dást, kártyanaptárt, cukrot. A 
„dobogósok” könyvjutalomban 

részesültek.
A versenyt holtversenyben 

Soltvadkert és Lakitelek csapata 
nyerte meg. Gratulálunk nekik. 
A mieink — bár dobogós he-
lyezést nem értek el — nagyon 
szépen, ügyesen és okosan 
versenyeztek, amit ez úton is 
megköszönünk nekik. Kiváló 
teljesítményükért kiérdemelték 
az Egyházmegye dicsérő okleve-
lét. Gratulálunk!

Köszönjük Szőke-Tóth Mihály 
polgármester úrnak, hogy az 
utazáshoz buszt biztosított, 
valamint Sándor József busz-
sofőrnek, hogy erre az útra 
odaáldozta szinte a teljes napját. 
Szép és áldott esemény volt, 
reménységünk szerint a jövő évi 
versenyre is elmegyünk!

A bócsai katolikus egyházközség tagjai 
rendszeresen szerveznek kirándulásokat 
a természetbe. Ennek egyik különleges 
formája a zarándoklat. Magyarországon 
több alföldi és hegyvidéki zarándokútvonal 
ismert, melyek kialakítása az elmélkedést, 

Dunavecsén a magyar 
zarándoklat emlékművénél

Ismét megrendezésre kerül május 1-jén 
a már hagyománnyá vált horgászverseny a 
megújult bócsai Kozák Horgásztón.

Program és szabályok:
 - reggel 7 órakor: a horgászverseny 

megnyitása
- nevezési díj 5.000 Ft /2 db bot (mely tar-

talmaz 2 adag ebédet)
- előregisztráció szükséges, a jegyek korlá-

tozott számban kaphatóak
- gyerekeknek légvár
- étel- és italfogyasztási lehetőség az új 

rendezvényházban
Jelentkezés és információ: 06-30-436-4408
Sok szeretettel várunk minden kedves 

vendéget!
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anyakönyvi hírek
Születtek: (március)

Benkő Dáriusz - an:. Hegedűs Andrea
Zsikla Dániel György – an.: Tóth Krisztina

Elhunytak: (április)

Schróth Andrásné (1936) születési neve: Szabó Erzsébet

Ünnepi egyházi alkalmak
Evangélikus konfirmáció: 

május 8. vasárnap 11.00

Pünkösd vasárnap:
Református: 9.00
Katolikus: 10.30

Evangélikus: 11.00

laKoSSÁGI TÁJÉKoZTaTÓ
A növényi hulladékégetés tűzvédelmi 

szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen 
egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, 
környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek 
birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztés-
sel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irá-
nyított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi 
hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az 
egyéb engedélyek beszerzése alól.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig 
be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 
munkanapon belül elbírálja.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a 
legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltósá-
gokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.kataszt-
rofavedelem.hu)

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az 
erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség 
vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megálla-
pítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári 
hónapokban pusztít.

Erős szélben TILOS tarló- vagy növényi 
hulladékot égetni!

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 10.000-10.000.000 
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak 
szerint végezhető:

> a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; 
a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla 
mellett tarlót égetni tilos,

> a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkez-

dése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és 
az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsopor-
tok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 
méteres védősávot kell szántással biztosítani,

> tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan vé-
gezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik 
szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

> a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal 
ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen 
készenlétben kell tartani.

A hulladékégetés humán- és környezet-
egészségügyi kockázatairól

Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel 
Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, 
illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
égetésére is.

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivé-
teleket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:
> Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rende-

letében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok 
égetését.

> Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.

> Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a 
teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-
egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve 
elhárítása miatt végezhető.

> Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség en-
gedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet 
égetéséhez.

Bővebb információ: www.bacs.katasztrofavedelem.hu 
Illetékes hivatal

Az engedély kérelem a (külterületi irányított égetés engedé-
lyezéséhez) való nyomtatványt a www.bocsa.hu oldalán lehet 
letölteni vagy az Önkormányzati Hivatalból lehet kikérni. Majd 
annak benyújtása postai úton történik az alábbi címre:

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kiskunhalas 6400, Kőrösi út. 15.
Bővebb információ a www.bocsa.hu oldalán.
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Villanyt minden 
tanyára! 

Katasztrófavédelmi 
ifjúsági verseny

a tiszta faluért 
program! 

Téged is zavar, hogy Bócsán szemét szegélyezi a kerék-
párutat, az utcákat, a parkokat és gyakran az erdőket is? 
Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene. 

2016. április 29-én (pénteken) reggel 8 órakor 
gyere a Bócsa Község Önkormányzati Hivatal elé és 

csatlakozz te is a „Te Szedd” szemétgyűjtés önkéntese-
ihez! Mi biztosítjuk számodra a kesztyűt és a zsákokat, 
neked csak szedned kell a szemetet.  Tegyünk közösen, 
a tiszta faluért. Várom a civil szervezetek lelkes tagjait, 
diákok, és minden tenni akaró ember jelentkezését. 

Jelentkezni Borbényi Hildánál az alábbi telefonszámon: 
+ 36-70-400-9945 vagy a Boróka Könyvtárban. 

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal 2016. május 1. 
napjáig megalapozó felmé-
rést folytat le a megyében. A 
felmérés célja, hogy 2020-ig 
megvalósuljon az összes ma-
gyarországi tanya villamos 
energiával történő ellátása. 
A tanyák és tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése a 
kormány kiemelt célkitűzései 
között szerepel (49/2009. (V. 
27.) OGY határozat).

Ennek megfelelően a Kor-
mányhivatal munkatársai áp-
rilis végéig felkeresik a me-
gyében található összes tanyát 
a felmérés elvégzése céljából. 
A felmérés alól természetesen 
községünk sem maradhatott 
ki: a kiskőrösi Járási Hivatal 
munkatársai 3 hétig járták a 

bócsai tanyákat. A munka-
társak kérdéseket tettek fel a 
lakóknak egy kérdőív alapján, 
valamint fényképfelvételt ké-
szítettek, hogy minél ponto-
sabb képet kapjanak a tanyák 
állapotáról és helyzetéről. 
Munkájukhoz nagyban hozzá-
járultak a helyi önkormányzat 
tanyagondnokai, akik megfe-
lelő helyismeret birtokában 
segítettek a környékbeli tanyák 
felmérésében.

A Kiskőrösi Járási Hivatal hi-
vatalvezetője, Turánné Török 
Ágnes is ellátogatott közsé-
günkbe egy napra a munkála-
tok ellenőrzése céljából. Ennek 
keretében Szőke-Tóth Mihály 
polgármesterrel Rázsonyi 
László tanyáját is meglátogat-
ták.                                    BH

Balról jobbra: mátyusné Vancsik Erzsébet, 
Knébelspisz Vajk, Kovács Illés, Deli Dávid,

Eiler József, Szarvas Boglárka, Lőke Norbert

Április 6-án szerdán reg-
gel nagy izgalommal indult 
iskolánk csapata a Kiskunha-
lason megrendezésre kerülő 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Versenyre. A diákok, a taní-
tási órák után készültek fel 
Mátyusné Vancsik Erzsébet 
védőnő, Polgár Pál kiskőrösi 
katasztrófavédelmi parancsnok 
helyettes, valamint Eiler József 
volt tűzoltó zászlós segítségé-
vel. A versenyfeladatok között 
szerepeltek elméleti és gya-
korlati feladatok, pl. tűzoltási 
ismeretek gyakorlatban való 
bemutatása, elsősegélynyújtás, 
túlélőcsomag összeállítása, 
füstös sátor és akadályfutás. 

Hét általános iskolai csapat 
méretette meg tudását, ahol 
a Bócsai Ütős Ötös csapat I. 
helyezést ért el. Ezzel a szép 
eredménnyel jutottak tovább 
a Megyei Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Versenyre, melyet 
a rá következő héten, Ágas-
egyházán rendeztek meg. Itt 
már bővültek és nehezedtek 
a megoldandó feladatok. A 
bócsaiak az összes elérhető 
pontszámból — 338 pontból 
— 333 pontot értek el. Így 
kerültek a IV. helyre — mond-
hatni: hajszálnyi különbséggel 
az őket megelőzőktől. Gratulá-
lunk nekik! 

B.H.

a Font pince bérlése

Elhanyagolt sírok 

A Font pince rendezvényház igénybevételi szándéka esetén 
Borbényi Hildánál, az alábbi telefonszámon kérjük ezt beje-
lenteni: +36 70 400 99 45 

A bérleti díj 6.000 Ft/ alkalom, amit a Bócsa Község Ön-
kormányzati Hivatalban kell befizetni a rendezvényt követő 
hétfői napon. A kulcs átvehető a Boróka Könyvtárban nyit-
vatartási időben.

Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a hoz-
zátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek 
rendbe tenni, majd tisztán tartani. Ne engedjük, hogy elgazo-
sodjon és szemetes legyen a köztemető!
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Tisztelt Ebtulajdonos!
Értesítjük, hogy a településen tartott ebek 2016. évi kö-

telező veszettség elleni védőoltása megkezdődött. Minden 
három hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa köteles 
veszettség ellen beoltatni 30 napon belül, majd 6 hónap 
múlva újra. Ezt követően évente egyszer kötelező!

A 81/2001. (IX. 04.) FVM rendelet (2) bekezdés ér-
telmében évente egyszer, veszettség elleni védőoltással 
egyidejűleg kötelező az ebek széles spektrumú féreghajtó 
szerrel való kezelése.

2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részle-
tes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 
4.§ (7) bekezdése szerint:

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel 
(CHIP) megjelölt eb oltható.

A 147/2004. (XI.) FVM rendelet 5.§ (3) bekezdése 
szerint:

„Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összeve-
zetéssel történő – tömeges mikrochip behelyezés tilos.”

Kutyák láncon vagy nem láncon?
mit mond erre 

dr. Pais Károly állatorvos?
A történelem folyamán a kutyákat leginkább láncon tartot-

ták. Az volt a gazda elvárása az állattal szemben, hogy riassza 
el a betörőt vagy a rókát. Más esetben, leginkább külterületen 
arra használták és használják, hogy őrizze, terelje a nyájat, 
vagy segítsen a vadászatban. Emellett tudjuk azt is, hogy a 
kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely fajtársaival szemben 
is inkább az ember társaságát választja, és szüksége is van 
rá, hiszen „társadalmi lénnyé” vált az évezredes együttélés 
során. 

Több száz, nagyon is eltérő igényű kutyafajtát ismerünk, így 
rendkívül nehéz lenne általános előírásokat alkalmazni, hiszen 
egészen más a mozgásigénye például egy vizslának, vagy egy 
mopsznak, illetve más hőmérsékleten érzi jól magát egy ber-
náthegyi és máson egy szőrtelen fajta – a rendkívül változatos 
keverékekről nem is beszélve. Tehát szinte minden eset – az 
alapvető, jogszabályokban rögzített kötelezettségeken felül 
- egyedi elbírálást igényelne. Egy jól megválasztott, könnyű 
futólánc, melyet, inger gazdag környezetben helyeznek el, 
egyrészt nagy mozgásteret biztosíthat a kutyának, másrészt 
kevésbé zárja őt ki az emberekkel való kapcsolat lehetőségé-
ből, mint egy, az udvar végében elhelyezett kennel. 

Fontos a gazda és a kutya összhangja: valakit éppen a saját, 
rosszul tartott, vagy éppen lelki beteg kutyája harap meg. Ha 
pedig a kutya esetleg kijár az erdőbe, akkor a vadászokkal 
gyűlik meg a baja. 

Összefoglalva ki kell jelentenünk, hogy a kutyatartás — mint 
minden állat esetében — felelősség, melyet ismernie kell 
azoknak, akik ezzel foglalkoznak.

Az utóbbi évtizedekben egyre 
nagyobb teret kap hazánkban 
az állatvédelem. Ehhez az 
uniós előírások, másrészt 
a hazai állattartás néhány 
közerkölcsöt romboló vonása 
egyaránt alapul szolgált. Az 
állategészségügy és a HACCP 
előírásai nagyrészt megtették 
hatásukat a nagyüzemi állat-
tartás terén. Viszont a kutyák 
és néhány más hobbiállat 
elhelyezése még mindig hagy 
kívánnivalót. Tegyük hozzá 
rögtön: nem tömeges, hanem 
egyes elszigetelt jelenségek 
alapján. 

A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet módosítása értelmé-
ben 2016. január 1-jétől tilos 
ebet tartósan kikötve tartani.

14. § (2) A kedvtelésből 
tartott állatot úgy kell tartani, 
hogy az állat tartása lehetővé 
tegye annak természetes vi-
selkedését, ugyanakkor a kör-
nyező lakóközösség kialakult 
élet- és szokásrendjét tartósan 
és szükségtelenül ne zavarja.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében Kisállat 
Egészségügyi Könyv kerül kiadásra, minden oltott eb 
esetében. A faluban szervezett oltást is engedélyezett a 
járási főállatorvos.

Oltási díj + kötelező féregtelenítés: 3.500 Ft/ eb
(Új Kisállat Egészségügyi Könyv, akinek még nincs: + 

500 Ft)
(Elektronikus transzponderrel, azaz CHIP-pel történő 

megjelölés: + 3500 Ft)
2016. május 18. (szerda)
Pótoltás nem lesz!
10.00 óra: Faluközpont
11.00 óra: Fischerbócsa, Gál-tanya
14.30 óra: Bagibócsa, Veinhardt Péter tanya
15.00 óra: Bagibócsa (volt  Kis Gyula tanya)
15:30 óra: Bagibócsa, Bolhasor
16:00 óra: Zöldhalom
16:30 óra: Szappanos-major

(4) A kedvtelésből tartott 
állat tartási helyének olyan 
méretűnek kell lennie, hogy 
az állat fajára jellemző mozgási 
igényét ki tudja elégíteni. Ló-
félék és eb esetében a mozgási 
igény az állat mozgatása útján 
is kielégíthetőt.

(5) Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, 

közepes testű ebet 15 m2-
nél, nagytestű ebet 20 m2-
nél kisebb területen tartósan 
tartani. 

b) Patás állatot állandó jel-
leggel, ebet tartósan kikötve 
tartani tilos.

Ha valaki helytelen állattar-
tást tapasztal, akkor nem a 
rendőrséget, hanem a jegyzőt 
illetve a hatósági állategész-
ségügyi szolgálatot kell értesí-
tenie. A kivizsgálást követően 
elsősorban a hibák, hiányossá-
gok javítására kötelezhető az 
állat gazdája, ennek meg nem 
történte esetén kiszabható 
állatvédelmi bírság, melynek 
alapösszege 15.000 Ft. 

Káposzta Lajos
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Népzenei egyesület alakult

Kárász István szakmai életútjából

1998-ban felvételt nyert a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége szervezésében meghirdetett 
Citerazenekar és Népdalkör vezető szakra. Tanárai között 
olyan kiemelkedő egyéniségek voltak, mint Olsvai Imre, 
népzenekutató, zeneszerző, Kodály Zoltán legfiatalabb tanít-
ványa, Birinyi József a KÓTA társelnöke és kuratóriumi tagja, 
Széles András népzenész citeraművész, Budai Ilona népze-
nész népdalénekes, Mackó Mária népzenész népdalénekes, 
Keresztesi Klára orgonaművész népzenész. 

2000-ben megszerezte a citerazenekar művészeti vezető és 
népdalkör művészeti vezető végzettséget.   

Számtalan országos vers és prózamondó versenyen, megze-
nésített vers kategóriában ért el kimagasló eredményt illetve 
különdíjat. 2003-ban Gyulán vehette át az Erkel Ferenc 
díjat hangszeres magyar népzene, népzenei kíséret és ének 
kategóriában. 

2004-ben Kiskunhalason II. Rákóczi Ferenc (Vincit Virtus) 
díjat vehetett át.    

A Zengető citerazenekarban énekes szólistaként valamint 
tenor citerásként tevékenykedve a zenekar által kiérdemelt 
három Aranypáva díjból kettőben ő is közreműködhetett.

Az ágasegyházai Boróka citerazenekarban szintén művészeti 
vezetőként tevékenykedik. A zenekar színvonalát számos 
aranyminősítés, különdíj, közönségdíj és szakmai elismerések 
sora jelzi. A Dűvő Citerazenekarban a mai napig művészeti 
vezető. 

2015. december 9. napján 
megalakult a Bócsai Boróka 
Citerazenekar Egyesület. Ve-
zetője és tagjai nem ismeret-
lenek a műfaj kedvelői előtt. 
Célja többek között a település 
fiatalságának zenei nevelé-
se, a népzenei hagyományok 
ápolása és szélesebb körű 
megismertetése, valamint a 
község kulturális életének 
színesítése. A fiatalok össze-
fogásának egyik hatékony esz-
köze a citerazene és a népdal 
— határokon innen és túl. A 
hasonló profilú hazai és kül-
földi szervezetekkel kiépülő 
kapcsolatok remélhetőleg szá-
mos fellépéssel járnak majd a 
különböző rendezvényeken és 
szakmai megmérettetéseken. 
Erről beszélgetünk Kárász 
István egyesületi elnökkel

— Mit lehet tudni az egyesü-
letről, milyen taglétszámmal 
alakult meg és milyen célok-
kal?

Az alakuló ülésen az elnök-
ség tagja lett velem együtt Font 

Sándorné és Király László. 
Taglétszámunk hála istennek 
folyamatosan bővül, lassan 
több mint egy tucat ember 
zenél együtt. Jönnek közép-
korúak és fiatalok egyaránt. 
Vasárnaponként 14:00-17:00 
óra között tartjuk próbáinkat 

egy kényelmes, tágas helyen, a 
Bócsai Hegyközség épületében, 
melyet ezúton is köszönünk. 
Ezek a próbák nyilvánosak, 
így buzdítok minden kedves 
érdeklődőt és népzene kedve-
lőt, hogy látogassanak meg itt 
minket! 

Minden fellépési megkeresés-
nek szívesen eleget teszünk, 
és természetesen elvállalunk 
bármilyen felkérést: ezzel is sze-
retnénk viszonozni támogató-
ink segítségét. Az április végén 
induló új honlapunkon, a www.
borokaciterazenekar.gportal.hu 
oldalon nem csak az egyesület 
munkásságát, elért eredményeit 
tüntetjük fel, hanem a támoga-
tók neveit, a tagok, tisztségvi-
selők névsorát és a 2016-ban 
vállalt fellépéseinket is. Ilyen 
volt március 11-én a Csengődőn 
megrendezett Ki Mit Tud ver-
seny elődöntője, ahol könnyen 
vettük az akadályokat. Az or-
szágos középdöntő Harkányban 
kerül megrendezésre. 

— Hogyan garantáljátok a 
szakmaiasságot az egyesület-
ben?

Remélem, hogy a szakmai-
asságot mind a tagok, mind a 
szélesebb körű szakma részére 
a közösen elért zenekari si-
kerek garantálják majd, ami-
ket célul tűztünk ki magunk 
elé. Ehhez bizonyos népzenei 

végzettségek is szükségesek. 
Ugyancsak lényeges a reper-
toár helyes megválasztása. Ezt 
a tagok zenei tudásához és a 
fellépés jellegéhez igazítjuk a 
próbákon.  

Tájegység szerint: dél-alföldi, 
kalocsai, kalotaszegi, bogyisz- 
lói, kürti és bács-bodrogi dalla-
mokat játszunk. Műfaj szerint 
játszunk gyermekdalokat és 
verbunkokat. Az új anyagunk 
pedig egy bihari csokor, most 
ezen dolgozunk. Ezt terve-
ink szerint a bócsai öregek 
napi rendezvényen szeret-
nénk először színpadra vinni. 
Természetesen repertoárunk 
folyamatosan bővül.

— Mik a terveitek az idei 
2016-os esztendőre?

A fellépések mellett fő célunk 
az I. Bócsai Boróka Népzenei 
Tábor megvalósítása, mely-
nek tervezett időpontja 2016. 
augusztus 12-13-14. Ennek 
lebonyolítására a legalkalma-
sabb épület az iskolában nem-
régiben átadott ifjúsági szál-
láshely és a tantermek, ahol 
a foglalkozásokat szeretnénk 
megtartani. A háromnapos 
tábor egy népzenei gálaesttel 
zárulna, hajnalig tartó tánc-
házzal Bócsa új művelődési 
házában, ahová várunk minden 
kedves érdeklődőt. 

BH-KL
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az üzletben, ahol a virágok mellett ajándék-
tárgyak is kaphatók, Sipos Blanka várja a 

vásárlókat.

Soha nem vártam meg, hogy szóljanak…
Látogatóban Kőhegyi Gábornénál

Megérkezésemkor egy fénymásolt, A5-formátumra hajtott 
újságot tesz elém: a mai Bócsai Hírek — ha úgy tetszik — előfu-
tára. Belelapozok: a Bócsai Újság 2003. évi március havi száma 
rendezvények beszámolóit, aktuális ünnepek leírását, híreket 
és felhívásokat tartalmaz. Mint megtudom, havilap volt és 3-4 
éven át a Polgármesteri Hivatal kiadásában jelent meg. A falu 
boltjaiban lehetett kapni, a szerkesztett és fénymásolt lapot 70 
Ft-ért, azaz a fénymásolás költségéért lehetett megvásárolni. A 
szerkesztő bizottság tagjai: Adorjánné Csábi Éva, Kürtösi Ka-
talin, Tóth Márta, Majer Viktor. És Kőhegyi Gáborné Erzsike, 
aki velem szemben ül.

— Az újság minősége komoly 
munkát sejttet. Hogy született 
az ötlet? 

Mint tenni akaró bócsai és 
önkormányzati képviselő vet-
tem részt a munkában. Éppen 
úgy, ahogy a többiek. Rend-
szeresség és odafigyelés kellett 
hozzá, mint minden közösségi 
munkához. 

— Az biztos, hogy sok helyen 
látunk téged: legyen az egyházi, 
községi vagy egyszerű baráti 
kezdeményezés…

Soha nem vártam meg, hogy 
szóljanak. Amikor kigondol-
tam valamit, akkor elmondtam 
a körülöttem lévő embereknek, 
átgondoltuk és megcsináltuk. 
Ilyen volt például az evangéli-
kus csapat megjelenése a böl-
lérfesztiválon, a szüreti napok 
főzőversenye, a felvonulás 
vagy egy-egy bál. Igyekszem 
egy-egy kezdeményezést éve-
kig vinni a vállamon. Aztán 
átadom másnak, és nem is 

mindig emlékszem, mennyit 
gürcöltünk vele: csak a szép 
emlék marad meg…

— A szüreti napok hogy 
indult?

Volt már előttünk néhány 
vidéki jó példa. Meg rossz is. A 
szüreti napokhoz rengeteg erő 
és energia kellett: a lovasokat, 
a csettegősöket, a felvonulókat 
egyenként kellett felkeresni. 
A 2000-es évek elején indult a 
szüreti felvonulás. Aztán eh-
hez csatlakozott a főzőverseny, 
melyet később Dudás Lajos 
emlékére szerveztünk meg. 

— Jelenleg virágboltod van. 
De nem volt ez mindig így. Mi 
a vállalkozás története?

22 éve kerültünk Bócsára 
Kiskőrösről. A férjem, Gá-
bor, cukrász. Petróczi Balázs 
cukrászdájába jött dolgozni. 
Értékesítettük otthonunkat 
és az árából vettünk Bócsán 
egy házat. Nagyobbik fiunk, 
Gábor már itt kezdte az első 

osztályt. Az pedig a legyöke-
rezés legfontosabb eleme: ahol 
a gyereked óvodás, iskolás, ott 
vagy otthon!

— Eredeti szakmád fodrász, 
de Bócsára érve váltottál: Hogy 
jött a virág?

Ó, hát volt nekem egy szom-
szédasszonyom — mosolyog. 
Beletette a bogarat a fülembe, 
és virágüzlet nyitására adtam 
a fejem. Először a ház mögötti 
mosókonyhát alakítottuk át 
erre a célra, majd pár év múlva 
a főútra, a Pipagyújtó Csárda 
mellé települt ki a bolt. 

— Ismerve a virágosokat, ez 
nem egy nyugodt élet!

Nem, észen kell lenni. Kis-
kőrösi barátnőm vitt fel a bu-
dapesti nagybani piacra: meg 
kellett tanulni a beszerzést. 
Aztán a kertünkben indult 
meg a termelés, immár 13 éve, 
és ma már férjemmel együtt 
dolgozunk fóliasátrakban. 
Szegfűvel kezdtünk, most 
pedig balkon növények széles 
sora várja a vendégeket. Csak 
le kell akasztani, és elvinni 
haza. De hoznak ládákat is, 
beültetésre. Nyáron a kardvi-
rág lesz a sláger, majd pedig 
jön a krizantém.

— Nem okoz értékesítési gon-
dot, hogy Bócsán nagyon odafi-
gyelnek a kertekre és úgy tűnik, 
mindenhol van elég virág? 

Ma már a vágott virágok 
ültetése főleg az idősebbekre 
jellemző. A fiatalok is kertész-
kednek, módszeresen szépítik 

a kertet, de azt nem viszik be 
a házba: az a virág a kert dísze! 
Ünnepre, köszöntésre boltból 
vásárolnak. Ügyelni kell arra, 
hogy ha valaki csokrot rendel, 
akkor az mutatós és tartós 
legyen!

anyák 
napi 

ajánlat
Erzsike szerint a sláger 

a hortenzia. A fiatalab-
baknak inkább levendula, 
az idősebbeknek pedig a 
begónia. Egye népszerűbb 
a dipladenia, sokan tölcsér-
virágnak ismerik. Nagyon 
sokféle színben létezik, de 
a legismertebb a bordó, 
piros, fehér és rózsaszín. 
Amit szeretnek, az még a 
tulipán, frézia, jácint és a 
nárcisz.

Vágott virágnak ajánlja az 
orchideát, flamingót és a 
strelíciát.

Vajon mi mit jelent, azaz: 
hogyan üzen a virág?

Hortenzia: gondatlanság
Ibolya: megújulás

Krókusz: fiatalság derű
Margaréta: tisztaság, 

őszinteség
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Amikor kigyúlt a fény
Gondozott ház a falu köz-

pontjában, tetején napelem-
mel. Az udvarza belépve azt 
is látni, hogy gazda lakik itt: 
traktor, kamra, gondozott 
kert. Még így, nyolcvan fölött 
is fontos a magas színvonal 
és a rend! Gillich Imre bácsi 
és felesége, Kati néni fogad. 
És hogy miért jöttem el hoz-
zájuk? A régi ismeretségen 
túl a történet apropója az, 
hogy a tanyai életmódnak és 
gazdálkodásnak alighanem 
megmentői voltak ezek az 
emberek és velük együtt 
az egész generáció a 70-es 
években.

„Inkább eldózerolnám az 
összes tanyát, mintsem hogy 
fejlesszek rajtuk bármit is!” 
— ezt mondta Molnár Fe-
renc bócsai tanácselnök, 
amikor bementem hozzá 
a javaslatommal: vezessük 
be a villanyt kilenc tanyába 
Kisbócsán. Mi akkoriban ott 
éltünk és szerettük volna 
modernizálni az életünket. 
Mindez 1970-ben történt.

— Mai fejjel,  a virágzó 
külterületi  vállalkozások 
idején el sem tudjuk képzelni 
az akkori helyzetet. Meséljen 
erről kicsit, Imre bácsi!

Az ugye tudvalévő dolog, 
hogy Bócsa mindig is nagy 
tanyavilággal rendelkező 
település volt. Sőt: koráb-
ban szinte nem is volt falu, 
csak tanyavilág. Ez a ház, 
ahol most lakunk, a Fonték 
szőlőbirtokán állt, és erede-
tileg cselédlakásnak épült. 
A belterületi parcellázás 
során alakult ki itt a község: 
az utcák és a házsorok. De 
menjünk még visszább az 
időben: a mi családunkat az 
50-s években kulákká nyilvá-
nították. Osztályidegenként 
nem is rendes katonának, 
hanem un. munkaszolgálatos 
katonának vonultattak be. Ez 
egyfajta büntetőszázad volt, 
ahol nem spóroltak a szidás-
sal és a megalázással. Állami 

építkezéseken dolgoztunk, 
kvázi kényszermunkásként, 
több éven keresztül. Aztán 
a 60-as évekre enyhült a 
légkör: vezetőségi tag let-
tem a szakszövetkezetben 
és tanácstag a község ve-
zetésében. Egyszer éppen 
egy volt  katonatársamat 

látogattam meg, aki Cegléd 
mellett, Csemőn lakott egy 
tanyán. Hát, látom ám, hogy 
villanyt kapcsol. Ez meg 
hogy lett itt? — kérdeztem 
tőle. Mert bizony nálunk ak-
koriban remény sem volt rá. 
Nosza, elvitt egy nagykőrösi 
villanyszerelő barátjához, aki 
elmondta, miként is lehetsé-
ges ez technikailag. 

Nálunk ez úgy nézett volna 
ki, hogy a Szőlőskert Szak-
szövetkezet darálójánál lévő 
trafótól oszlopok segítségé-
vel végig lehetett volna vinni 
a kábelt 9 tanyához.

— Papíron minden egyszerű. 
Hány lépcsőt kellett meg-
mászni érte?

Mivel az oszlopok a szövet-
kezet területén álltak volna, 
először ott terjesztettem a 
vezetőségi ülés elé a tervet. 
Jóváhagyták. Aztán mentem 
a tanácselnökhöz, akinek 
a tanyákhoz való negatív 
hozzáállása már ismert volt. 
Azzal érvelt, hogy a járási 

pártbizottság úgysem járul 
majd hozzá, ne is próbálkoz-
zam. Csakhogy ő nem tudta, 
hogy az akkori mindenható 
járási párttitkár, Ivanics La-
jos nekem iskolatársam volt 
Soltvadkerten. Bementem 
hozzá a kiskőrösi irodába. 
Huszonöt év után is megis-

mert, barátságosan fogadott 
és előadtam neki az elkép-
zelést Kisbócsáról. „Ennek 
semmi akadálya részem-
ről!” — mondta, és megadta 
az illetékes bajai címet, a 
Dél-Alföldi Áramszolgáltató 
vezetőjét. Ott is fogadtak 
rendesen és megegyeztünk 
a helyszíni szemle időpontjá-
ban. De úgy, hogy hétfőn vol-
tam ott és szerdán kiszálltak! 
Felmérték, megállapították, 
hogy a trafó bírná, 1.800 m 
vezeték kell és megküldték 
az engedélyt.

— Maradt tehát a bócsai ta-
nács. Mi kellett a lobbyhoz?

A tíz tanácstagból nyolcan 
voltunk külterületiek, ketten 
pedig belterületiek, plusz a 
tanácselnök. A nyolc embert 
pedig aránylag könnyű volt 
meggyőzni arról, hogy ez a 
jövő. Így hát megszületett a 
pozitív döntés, persze közsé-
gi támogatás egy garas sem. 
Nekünk, a kilenc érintett 
gazdának kellett a villanysze-

relő által kért 160.000 Ft-ot 
összeadnunk.

— Ami akkor nem kevés 
pénz volt: 3 új Zsiguli ára. 
Ha mai értékben 3 új Skodára 
váltjuk, akkor kb. 9 millió Ft. 
(Persze ez csak játék a szá-
mokkal!) A lényeg az, hogy 
„100 % önerős projektről” 
beszélünk…

Pontosan. Jött a nagykő-
rösi szerelő, a fele pénzt 
elkérte, kihúzta a vezetéket 
a brigádjával, majd hívtuk 
a kiskőrösi DÁV-ot, hogy 
vegye át. A vezető, Kristóf 
László azonban nemet mon-
dott: arra hivatkozott, hogy 
túl sok a kötés. Talán spó-
rolt a mesterember, minden 
esetre a 24 toldás-foldást ki 
kellett váltanunk egy „rendes 
vezetékre”. Ebben volt segít-
ségünkre a kiskőrösi Bondor 
Lipót, azaz Lipi bácsi. Még 
azt is megsúgta, hogy ne a 
tervezett 25 mm-es drótot 
vegyem meg Baján, hanem 
a 35 mm-est. Jobban fogja 
bírni a mezőgazdasági gépek 
használatából adódó terhe-
lést — mondta. Mint később 
bebizonyosodott, helyesen! 
Igaz, 30.000 Ft-ot kért, de a 
két hétig tartó munka után 
maga hozta a pecsétes en-
gedélyt, hogy rendben van, 
elfogadva a bekötés. Lévén 
ő maga volt  a főmérnök 
az áramszolgáltatónál… A 
nagykőrösi  mesterember 
ügyét meg vihettük a bíróság 
elé, aztán később megnyer-
tük a pert. Szóval nem volt 
egyszerű!

— Az eredmény pedig az 
lett, hogy más tanyasorokon 
is követték a példát.

Igen. De mindig meg kellett 
felelni a rendszer elvárásai-
nak! 1970-ben kezdtem el a 
szervezést, és 1972-ben gyul-
ladt fel a tanyán a villany. Azt 
nagyon a lelkemre kötötték, 
hogy április 4-re időzítsem. 
Merthogy felszabadultunk 
— ezúttal a sötétségből!...

Káposzta Lajos
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Tavaszi tésztasaláta 
friss retekkel 

hozzávalók / 4 adag
* 100 g vaj
* 2 ek olíva olaj
* 1 kis db vöröshagy-

ma (apróra vágva)
* 4 db retek (vékony 

félhold alakú szeletekre 
vágva)

* 2 ek citromlé
* 2 ek citromhéj
* 25 dkg orecchiette tészta (vagy hasonló alakú száraz tész-

ta)
* 25 dkg zöldborsó
* 1 csokor petrezselyem (apróra vágva)
* 10 dkg parmezán sajt (frissen reszelve)
* bors ízlés szerint
* só ízlés szerint

Elkészítés
1. Főzzük meg a tésztát.
2. Az olíva olajat és a maradék vajat hevítsük fel egy nagy 

serpenyőben, majd közepes tűzön dinszteljük meg az apróra 
vágott hagymát.

3. 3-4 perc után adjuk hozzá a félhold alakú szeletekre vágott 
retket, sózzuk és borsozzuk, majd 4-5 percig pároljuk tovább.

4. Töltsük rá a citromlevet, ettől a retek világos rózsaszínűre 
vált.

5. Amikor a tészta már majdnem kész, adjuk a főzővízhez a 
fagyasztott zöldborsót, és főzzük még 1-2 percig.

6. Szűrjük le a tésztát, de tegyünk félre egy csészényit a fő-
zővízből.

7. A hagyma és a retek mellé tegyük a serpenyőbe a tésztát és 
a zöldborsót, adjuk hozzá a citromhéjat meg a petrezselymet, 
majd a félretett főzővizet adagolva, pároljuk még a keveréket, 
amíg minden puhának és szaftosnak tűnik.

8. Ha nem elég fűszeres, pótoljuk még a sót és borsot, majd 
vegyük le a tűzről.

9. Tálalásnál a tésztasalátát szórjuk, parmezánnal és borssal.

Vidám percek
A Nagy Ő
- Hogy találod meg a nagy ő-t?
- Shift + kis ő.
Ostobaságok
Az esküvői szertartás után az anyós megkeresi az ifjú vőt, és 

így szól hozzá:
- Hát, fiam, most, hogy elvetted a lányomat, remélem, megko-

molyodsz, és nem csinálsz többé ostobaságokat!
- Nem, nem mama! Ez volt az utolsó...

Nagy Találkozó
2016. május 28. szombat 

Betyárolimpia Bócsán, azaz
I. Bogár Imre Betyártalálkozó 

és Gulyásfőző Verseny
2016. június 4. szombat, 

Bócsa Parkerdő 

A főzőversenyre május 31-ig lehet jelentkezni, a tréfás 
ügyességi versenyekre ott helyben.

Információ és jelentkezés Szabó Csabánál (30/437-6596)
kunsagibetyargulyas@freemail.hu

Fűnyírást és fűkaszálást vállalok Bócsa területén. 
Ha gyors és megbízható munkaerőre van szüksége, 

hívja Kiss Imrét az alábbi számon: 
+36 20 52 58 793

A bócsai parkerdőben Balázs Ferenc és barátai szervezésében 
ismét összejönnek a régi jó barátok, kollégák és munkatársak. 
Vendégvárás 10.00 órától, majd ebéd, zene, nótázás és tánc. 
Jelentkezés a szervezőknél, illetve a 30/507-1714-es telefon-
számon.

Így hirdethet a Bócsai Hírekben 

Tisztelt Olvasók!
Többek kérésére hirdetési lehetőséget is biztosítunk havila-

punkban. Az árakat a költségek és a lakosság teherbírásának 
figyelembe vételével határoztuk meg. Bízunk benne, hogy a 
jövőben Ön is igénybe veszi szolgáltatásunkat.

 Áraink: lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordu-
lók (keretes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek. 

Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 
keretes hirdetés színes oldalon: 

1 oldal: 30 ezer Ft/alk. + áfa 
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk. + áfa 
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk. + áfa 
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk. + áfa 
Fekete-fehér oldalon: 
1 oldal: 24 ezer Ft/alk. + áfa
 1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk. + áfa
 1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk. + áfa
 1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk. + áfa 
Hirdetéseiket az Önkormányzati Hivatalban, vagy Borbényi 

Hildánál az alábbi telefonszámon: +36 70 400 99 45 lapzár-
táig minden hónap 20-ig fogadjuk.

A Bócsai Hírekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 
az alábbi e-mail címre várjuk: bocsaihirek@gmail.com.  

A települési, iskolai eseményekről további fényképek a 
www. bocsa.hu a Bócsa Község, a Boróka Iskola és a Boróka 
Könyvtár facebook oldalakon tekinthetők meg.

A bócsai Boróka Általános Iskola 7. osztályos tanulói 
2016. május 31-június 5. között Erdélyi kiránduláson vesz 

részt a Határtalanul! 2015 pályázat nyerteseként.
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Gyászol 
a hazai birkózó világ

„Mindig tudtuk, hol van, 
mert az emberek köré gyűl-
tek!” — így jellemezte egyik 
pályatársa a közelmúltban 
elhunyt Majosházi István „Le-
csót”. Nagypénteken utoljára 
jöttek össze tisztelői és bará-
tai, hogy elbúcsúztassák ham-
vait, mielőtt azok elszórásra 
kerültek tanyája udvarán. 

Nem jeles birkózó volt ő, 
hanem a sportág jeles — és 
LELKES — segítője. És ez-
zel tett annyit, mint más a 
szőnyegen. Mondhatni: itt 
így talált egymásra a sport és 
az ember. Élete utolsó éveit 
Bócsán, Zöldhalomban lévő 
tanyáján töltötte. 

„Szomorúan jöttem, és 
megkönnyebbülve távoz-
tam” — mondta a rendezvény 
egyik résztvevője. És hogy 
miért? Egy vidám, nagyhan-
gú, mindig segítőkész em-
bertől kellett elbúcsúzni. 
„Lecsó” vidékről költözött 
ide a buckásba, de országos, 
sőt: az egész világra kiterjedő 
sportkapcsolat-rendszerrel 
rendelkezett. Az egész életét 

a birkózás fejlesztésére tette 
fel, és ez térségünkben is 
megmutatkozott. Mint a solt-
vadkerti Birkózó Szakosztály 
elnöke, Lakatos Attila emlé-
kezésében elmondta: olyan 
közösségformálást végzett, 
melyet tanítani kellene. Élete 
nagy példája az volt, hogy 
egymásért kell élni, nem csak 
önmagunkért.  

„Lecsó odafönn ossza az 
észt, és nem örülne, ha látná 
a mi szomorúságunkat. Em-
lékezzünk rá vidáman!” 

K. L.

Diákolimpián jártak a birkózó gyerekek

a legszebb érem!

Balról jobbra: a diákolimpiai sikeres verseny-
zői Bócsáról: Petróczi Andor edző, Gáspár Bá-
lint (II. hely), Szécsényi Sára (I. hely), Dudás 
livia (III. hely), Wéber Dominik (III. hely), 

Pap máté (V. hely). meg kell említenünk még 
Kiss Imre edzőt, aki nem szerepel a képen.

2016 őszén megrendezésre 
került a Szabadfogású Diák-
olimpia, ami egy országos 
egyéni bajnokság. Három hely-
színen rendezték meg: Püs-
pökladány diák II. (2005-2006 
évben születtek) Pesterzsébet 
diák I. (2003-2004 évben szü-
lettek) és Pestszentimre leány 
diák II. Az indulók létszáma 
nagyon magas volt, az ország 
minden pontjáról érkeztek, 
ahol a diákok elsősorban az 
iskolájukat képviselték. Dudás 
Lívia és Szécsényi Sára a diák-
olimpián elért eredményeikkel 
bejutottak a leány válogatott 
keretbe. Ez azt jelenti, hogy 
országosan felfigyeltek rájuk 
és a hozzájuk hasonló tehetsé-
gekkel három napig edzőtábo-

roztak Budapesten. A későbbi-
ekben diák korosztályban még 
nem, de serdülő, majd kadet 
korcsoportban világversenye-
ken is szerepelhetnek Európa 
bajnokságon, Európa játéko-
kon és világbajnokságon.

Ami még nagyon fontos, 
hogy a felsőoktatási továbbta-
nulásban a Magyar Diáksport 
Szövetség által, vagy közre-
működésével szervezett Diák-
olimpia országos döntőjében 
elért legalább III. helyezésért 
10 többletpontra jogosít. A 
többletpontot csak abban az 
esetben kaphatja meg a jelent-
kező, ha az arra jogosító ered-
ményt legkésőbb a jelentkezés 
évét megelőző 8 éven belül 
szerezte.                         B. H.

Dudás Lívia 12 éves, fiatal 
lány, aki Bócsán él család-
jával, és a Boróka Általános 
Iskola 6. osztályos tanulója. 
Líviának több hobbyja is van: 
nagy állatkedvelő, szeret 
kézilabdázni és birkózni. A 
tanulás mellett a birkózásra 
szán a legtöbb időt, amit 
versenyszerűen űz. De mi is 
ennek a története? 

Lívia 2015 decemberben 
ellátogatott a bócsai  Mikulás 
Kupára mint néző és rájött, 
hogy ez a sport lesz a kihívás 
számára: küzdelem és az 
akadályok leküzdése. 

Ekkor határozott úgy, hogy 
neki is ott a helye. Így tehát 
január első hetében felke-
reste Petróczi Andor edzőt 
és belevágott az edzésekbe. 
Nem is kicsit:  heti négy 
alkalommal. Úgy érzi, en-
nyi munkával tud igazán 
fejlődni. 

Meglepően nagyon könnyen 
ment neki a felkészülés, úgy 
csinálta a fogásokat mintha 
évek óta birkózott volna. 
Háromheti kemény mun-
ka után, meg is méretette 
tudását Kecskeméten, ahol 
egyéniben nem, de a csapat-

bajnokságon tussal nyert. 
Még több edzés után kö-

vetkezett a kiskőrösi Petőfi 
kupa, ahol egyéniben már III. 
helyezett lett. 

Márciusban megkezdődött 
a Diákolimpia, ahol eddigi 
legszebb bronz érmét sze-
rezte meg, a pestszentimrei 
szabadfogású leány diák 
olimpián, amelyre a legbüsz-
kébb. 

Rövid idő alatt tehát na-
gyon szép eredményeket ért 
el. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk! 

B.H. 
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Indiában jártam
Dr. Kokrehel Hajnalka élményei a távoli országban

Tavaly voltam először Indiában 
és beleszerettem. Akkor az or-
szág középső részén, Delhi, Jaj-
pur, Agra és a Himalája lábánál 
fekvő Rhisikeshben töltöttük 15 
napot. Ez az út a templomokkal 
való ismerkedés jegyében telt, 
hisz az indiaiak életébe beletar-
tozik az erős istenhit és a napi 
többszöri templomlátogatás. 
Több, mint 300 millió féle istent 
ismernek, közülük a főistenek-
nek gyönyörű templomokat 
állítottak. 

India az ellentétek és végletek 
országa: színek, hangok és ízek 
kavalkádja jellemzi. Az autóútja-
ikon tehenek, elefántok és tevék 
is „közlekednek”, örök dudálás 
és hangzavar van.

Az utazás előtörténete az, hogy 
mindig izgatott az ősi, több mint 
5000 éves, változatlan formában 
gyakorolt ajurvéda, azaz szó 
szerinti fordításban: az élet 
tudománya. A gyógyítás holisz-
tikus megközelítése, testi-lelki és 

spirituális egyensúlyra törekvés, 
erők harmonizálására, mellyel 
megőrzik a fiatalságot, egész-
séget és a szépséget. Sokszor 
nézegettem Indiába csalogató 
utak reklámját, de mindig túl 
drágának találtam.

Tavaly egy torockói panzióban 
dolgozó hölgy (a sok bócsai által 
ismert Szabó Marika) hívott az 
útra, és mivel egy jógaoktató, az 
ő főnöke szervezte, mégpedig 
sokkal kedvezőbb áron, mint 
az utazási irodák, ezért igent 
mondtam. Nagyon készültem, 
hogy élőben látom az ajurvédi-
kus gyógyítást, mert számomra 
is fontos elv, hogy csak termé-
szetes anyagokat használnak a 
gyógyításra, megelőzésre, teljes 
életmódot írnak elő táplálkozás-
ra, mozgásra, meditációra. Van 
mit tanulnunk tőlük, hisz nem 
kevés a 100-120 éves, egészsé-
gét megőrzött emberek száma. 
Mivel idén Dél Indiában jártunk 
és Kerala az ajurvéda őshazája, 

így programunkból nem ma-
radhatott ki a „füveskert” farm 
meglátogatása sem.

Kerala a fűszerek és tea hazája, 
amely India 2. legnagyobb export 
terméke: jó volt megcsodálni a 
vaníliát, a  borsot, a kardamont 
és a szerecsendiót a saját termő-
helyén.

Több magyarral is találkoztunk. 

Megismertünk egy olyan 70 éves 
magyar nyugdíjast, aki a téli hó-
napot kint tölti Indiában. 

Saját elmondása szerint az 
itthoni fűtésszámla árán jól 
megél ott. Már 10. éve teszi ezt 
és testalkatán, valamint erőn-
létén meglátszott az indiai élet 
jótékony hatása.

Tavaly spontán szerveződött 12 
személyes csapattal voltam kinn, 
gyakorlatilag senki nem ismerte 
a másikat. Idén a tavalyi magból 
6-an voltunk „visszaesők”, és 
még két hölgy csatlakozott hoz-
zánk Bócsáról és Kiskőrösről. 

Mindenki pozitív beállítottságú 
volt, nyitott a szépre és az újra. 
Nem estünk kétségbe a piszok, 
a szemét és az India adta megle-
petésektől sem. Rugalmas, nagy 
teherbírású emberekkel érdemes 
útra kelni! Felejthetetlen élmény, 
ami semmi eddigi ismeretünk-
höz nem hasonlítható.

Én személy szerint imádom a 
fűszeres indiai ételeket, és már 
természetes volt a vegetáriánus 
étrend, nem hiányzott a hús és 
zsíros ételek. A sokféle zöld-
ségféle és gyümölcs közül kós-
toltunk piros banánt, zamatos, 
édes ananászokat, de például a 
papalya és a görögdinnye min-
dennapos étrendünket képezte. 
Minden ételt frissen készítenek, 
ezért elég sokat kell várni az 
éttermekben.

Goa fehér homokos strandjai 
a tehenekkel szintén egyedi él-
mény. Az óceán 30 fokos meleg, 
fehér habjai szintén jót tesznek 
testnek, léleknek egyaránt. Ki-
próbáltuk a helyi vonatozást: két 
éjszaka hálókocsis vonatokon 
utaztunk. Ez volt a repülő után a 
leggyorsabb közlekedési eszköz. 
Imádom Indiát, úgy érzem még 
van feladatom ott!!
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