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Nyuszicsalogató húsvéti játszóházzal!

Újra Baba Mama Klub!

Március 19-én újra meg-
nyitotta kapuit a Baba Mama 
Klub, a Boróka Könyvtárban, 
Mucsi Szendi Erika vezetésé-
vel. Kéthetente csütörtökön 
10-12-ig kötetlen játék, raj-

zolás, mondókázás, könyvné-
zegetés és beszélgetés várja a 
még közösségbe nem járó ba-
bákat, gyerekeket és szüleiket. 
Alkalmanként foglalkozást is 
tartanak — főleg mozgásfej-

lesztési céllal. E témában járt 
nálunk Andrási-Csáki Ildikó 
mozgásterapeuta, aki előadást 
tartott a szülőknek. Ebben szó 
esett arról, hogy miért is van 
nagy szerepe a mozgásnak a 

kisgyermek életében. Erről egy 
gyakorlatot be is mutatott. A 
klub remek barátkozási alka-
lom babáknak és mamáknak 
egyaránt. A részvétel díjtalan.

B.H. 

Immár hatodik alkalommal 
került megrendezésre  a ,,Nyu-
szicsalogató” rendezvény. Az 
évek során igazi családi nappá 
nőtte ki magát a program, 
hiszen gyerekek anyukák, apu-
kák, nagyszülők egyaránt ellá-
togattak erre a szép délutánra. 
Mindenki megtalálta a neki 

illő elfoglaltságot: volt, aki a 
húsvéti díszeket illetve az ajtó 
dekorációt készíthette el, má-
sok a gyerekekkel együtt szor-
goskodtak a tojásfestésnél és a 
textilfigurák elkészítésében. A 
délutáni uzsonnázásra is volt 
lehetőség: a szülők és támo-
gatók jóvoltából kis büfében 

házi sütemények, pizza szelet, 
hot dog és az üdítõ kínálta 
magát. Lehetőség volt még 
póni lovaglásra, lufi hajtoga-
tásra, csillámtetkó készítésre, 
hajfonásra, aszfaltfestésre és 
fából készült népi játékok ki-
próbálására, mely igen népsze-
rűvé vált a gyerekek körében. 

A rendezvény szervezője az 
EGYBE alapítvány volt, az ő 
munkájukat segítette még sok 
szülő, pedagógus és vállalkozó. 
Reméljük jövőre is együtt ké-
szülhetünk a húsvétra ezzel a 
jól összeszokott kis csapattal.

Borbényi Hida 
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anyakönyvi hírek

Lomtalanítási tájékoztató
Bócsa, 2015. május 11-12.

a tiszta faluért program!
Téged is zavar, hogy Bócsa utcáit, parkjait, erdőit szemét 

borítja? Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene. 
2015. május 15-én csatlakozz te is a TESZEDD önkéntese-
ihez! A program további részleteit a www.bocsa.hu oldalon 
vagy Bócsa Község facebook oldalán tekinthetik meg.

2014. május 16. szombat 

Nagy Találkozó 

a bócsai parkerdőben 

Balázs Ferenc és barátai szervezésében ismét 
összejönnek a régi jó barátok, 

kollégák és munkatársak.

A programból:
10.00 órától vendégvárás, majd ebéd, 

zene, nótázás és tánc

Jelentkezés a szervezőknél, illetve 
a �0/507-1714-es telefonszámon

Születtek: 
Horváth Gréta- an.: Mucsi Tímea

Csipak Patrik Sándor- an.: Fleisz Andrea
Kovács-Kováts Zselyke Tündér- an.: Kovács- Kováts Erzsébet

Elhunytak:
Tyukász János (19�7), 

Hirsch Tiborné (1933) születési neve: Fodor Margit

A lomtalanítást Bócsa területén a FBH-NP Nonprofit KFT végzi 
gyűjtőjáratszerűen előre meghatározott útvonalterv szerint.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és az aznapi útvonal-
tervben szereplő utcák befejezéséig tart.

A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közte-
rültre szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és 
balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen!

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűj-
tésre:

> Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
> Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
> Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük 

kihelyezni:
> A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
> A növényi eredetű hulladékokat összekötve.
Veszélyes hulladékok
mint elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, ol-

dószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, táv-
közlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok 
nem kerülnek elszállításra! 

Elektronikai hulladék-gyűjtés kizárólag az Önkormányzati 
Hivatal udvarában (háztartási- információs-, távközlési-, szóra-
koztató elektronikai hulladékok)!

Külterületi lakosaink számára konténerek kerülnek kihelyezésre 
az alábbi helyekre:

- Zöldhalom – ÁFÉSZ bolt mögött
- Fischerbócsa – templom mellett
- Kisbócsa – régi Szőlőskert Szakszövetkezet épülete mellett
- Kossuth utca végén lévő buszforduló mellett.
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, 

hogy a azok kézi erővel mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszál-

lításra!

ÚTvoNaLTErv

2015. május 11. hétfő:
* Szőlő u., 
* Vadkerti út 
* Árpád u.
* Bem József u.
* Petőfi Sándor u.
* Jókai Mór u.
* Táncsics Mihály u. 
* Kun Béla u.
* Kossuth Lajos út 
* Óvodaköz u.
* Boróka u.
* Felszabadulás tér
* Templom u.
* Rövid u.

2015. május 12. kedd:
* Rákóczi Ferenc u.
* Arany János u.
* Fenyő köz
* Bartók Béla u.
* Lenin u.
* József Attila u.
* Dózsa György u.
* Ady Endre u.
* Mező Imre u.
* Tanács út
* Kertész út
* Kecskeméti út
* I., II., III., IV. körzet
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Ha tavasz, akkor birkanyírás
Több évszázada azonos me-

netrend szerint zajlanak a 
pusztában a tavaszi munkála-
tok: ilyen a fák metszése, az ál-
latok kiengedése, vagy éppen a 
birkák nyírása. Amíg azonban 
50-60 évvel ezelőtt az ollók 
csattogása zavarta fel az aklok 
csendjét, a mostani időkben 
már kizárólag géppel végzik 
ezt a munkát. Illetve végez-
tetik. Ugyanis nyíróbrigádok 
járták vidékünket áprilisban 
és gazdaságonként 1-2 napot 
ott töltve megszabadították a 
birkaállományt a téli bundától. 
Jobban mondva gyapjútól.

Mint megtudtam, egy-egy 
birkáról �-4 kiló gyapjú jön le, 
melynél különbséget tesznek 
minőség tekintetében a kos, 

tanyánként kiegészül néhány 
segítővel. Burai Attila és csa-
pata Mezőberényből érkezett, 
és mint elmondta, fontos a 
jó összmunka. Két ember a 
„szorítóból”, azaz a nyírásra 
összeterelt karámból birkákat 
adogatja a nyolc nyíró keze alá. 
Egy nyíró a villanyborotvához 
hasonló szerkezettel akár egy 
perc alatt is végezhet egy 
jószággal. Az országos rekord 
48 másodperc — ami persze 
hosszú távon nem tartható, 

Betegségek
 A jó gazda alaposan átnézi a megnyírt birkáit. A láz és a 

vitaminhiány ebben a „lecsupaszított” állapotban jobban 
kiütközik, mint eddig. A baj vitamin injekcióval, illetve 
más vakcinákkal könnyedén orvosolható, így meglehetősen 
csekély az elhullás. Ha mégis adódik ilyen, tanácsos felbon-
coltatni a tetemet, amellyel megállapítható a kór, illetve a 
belső elváltozás.

az anyajuh és a bárány szőre 
között. A kosé a legértékesebb, 
míg a bárányé annak rövid 
szálhosszúsága miatt el sem 
adható: ez lenyírás után meg-
semmisítésre kerül. Amúgy a 
gyapjú átvételi ára rendkívül 
alacsony, kilónként �00 Ft 
körül mozog. Így szinte csak 
a nyírás költségeit fedi le, ami 
viszont minden évben elma-
radhatatlan az állattartásban.

A Bócsa környékén dolgozó 
brigád főként férfiakból áll, és Káposzta Lajos

hiszen elkél a pihenő is néha. 
A gyapjút két ember gyűjti be 
a bálazsákba, amit másik két 
személy tapos, tömörít. A bir-
kák tulajdonosa így értékesíti 
a felvásárlóknak. 

A bandagazda feladata a vá-
gás közben — leginkább a ho-
mokszemek miatt — elkopott 
késpengék fenése. A jó hangu-

lat is megvan, hiszen az ebéd 
és a vacsora nem maradhat el 
— egy kis borral kísérve!
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Lótartás a Kiskunságon

Húsvét a vincze Lovardában

Ezzel a címmel jelent meg 
tanulmány a kiskunhalasi 
Thorma János Múzeum gon-
dozásában április elején. A 
szerző egy helybéli néprajzos, 
Nagy Czirok László, aki a XX. 
század első felétől jelentős 
kutatásokat végzett Halason 
és környékén. Az 188� és 
1970 között élt szakíró jelen-
tős mennyiségű nyomtatott 
és kéziratos kutatási anyagot 
hagyott az utókorra. Mint 
Szakál Aurél múzeumigazgató 

elmondta, a kötet alapja egy 
már korábban megírt tanul-
mány, melyet szerző annak 
idején több évtizedes gyűjtő-
munkával szedett össze. Az 
anyag rendkívül tanulságos: 
egy olyan állapotot tár elénk, 
amely ma már alig, vagy csak 
egy szűk kör számára ismert. 

A gépjárművek, így a munka-
gépek széleskörű elterjedéséig 
a ló az ember legfontosabb 
közlekedési és munkaeszkö-
ze volt. Nagy Czirok László 

részletesen leírja a XX. század 
közepéig virágzó lótartás mó-
dozatait. Sok mindent meg-
tudhatunk a ló szaporításról 
— ki gondolta volna például, 
hogy vidékünkre Bábolnáról és 
Mezőhegyesre is hoztak fedező 
méneket, hogy az alacsony ter-
metű állományt felerősítsék? 
A western rajongók pedig talán 
nem is sejtik, hogy nálunk is 
létezett lasszó az állatok befo-
gására, csak mifelénk árkány 
volt a neve. A lószerszám pedig 

egy rendkívül bonyolult dolog, 
próbáljuk csak megkülönböz-
tetni egymástól az állszíjat, 
pofaszíjat és az orrszíjat! A 
könyvet számos fénykép, töb-
bek között Kunszabó László 
Kossuth díjas művész fotói 
gazdagítják.   

Nagy Czirok László: Lótartás 
a Kiskunságon

Megvásárolható a kiskun-
halasi Thorma János Múze-
umban

Káposzta Lajos

Ugyan kegyesebb is lehetett 
volna az időjárás, de így is 
napi 80-90 ember jelent meg 
a zöldhalom-pusztai Vincze 
Lovardában a húsvéti hétvé-
gén. A három napon át tartó 
programsorozatban szerepelt 
lovas kocsikázás, lovaglás, 
lángos sütés, népi játékok és 
csikós bemutató. 

Mint Vincze Árpád elmondta, 
idén elkészült a vendégházuk 
és több más kiszolgáló épület. 
Fő céljuk a létesítmény meg-
töltése, melynek érdekében 
utazási irodákat és program-

szervezőket keresnek meg. Így  
várják a buszos csoportokat. 
Az iskoláktól osztálykirándu-
lásokra számítanak, hiszen ez 
a világ érdekes lehet minden 
gyereknek. 

Tavasszal újra indult a har-
madikosok lovagoltatása is: a 
gyerekek egyelőre a bócsai és 
a bugaci iskolából érkeznek. 
Támogatást ehhez a tankerület 
és az önkormányzatok adnak. 
Sajnos a környező iskolákat 
állami támogatás híján nehéz 
bevonni a testnevelés ezen for-
májába.                          K. L.

Minek ide lovarda?

Magára valamit adó pusztai település nem lehet meg önálló 
lovas program nélkül. Erre jó példaként szolgálnak a környező 
idegenforgalmi célpontok, mint Bugac, Solt-Révbérpuszta, 
Bösztörpuszta vagy Bakodpuszta. A lovas program olyan 
vonzerő, mely további igényeket fejleszt: a vendégek óhatat-
lanul ennének-innának valamit, illetve megnéznének más 
attrakciókat is. Így a Vincze Lovarda céljai között szerepel a 
pusztai programok, ezzel együtt a tanyasi élet és az állattartás 
népszerűsítése. Vendégházukban 8 ember szállhat meg, de ha 
fogadásról, kisebb buliról van szó, akkor többen is elférnek 
a lovarda helyiségeiben. 
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Egy bócsai önkéntes Németországban

Takács Bettina vagyok 22 
éves diáklány, aki a 7 osztály 
befejezése után, azaz 1� éve-
sen már önkéntesnek álltam 
Kecskeméten, ahol a szellemi 
és fizikai fogyatékossággal élő 
sportolókat segítettem. Fel-
adatom a versenyzők kiséré-
se, buzdítása, támogatása, 
étkeztetése, a verseny előtti 
és utáni folyadékbevitelének 
ellenőrzése volt, és ha baleset 
történt, elsősegélyben kellett 
részesítenem. Ez az önkéntes 
munkám egy hétig tartott.

2011 telén ezek után úgy 
döntöttem, hogy újból be-
állnék önkéntesnek, így be-
adtam a jelentkezésemet az 
ÖDE- (Önkéntes Diákóniai 
Év) Programirodának, akik 
nem sokkal később érte-
sítettek a felvételi interjú 
helyszínéről. Ez Berekfürdőn 
volt, ahol kiderült: a 200 
jelentkezőből 100-an Német-
országba jelentkeztünk. Az 
elbeszélgetést a különböző 
országokból érkező önkéntes 
szervezetek vezetői bonyolí-
tották le. A német programba 
csak 20-25 fő juthatott be 
maximum, ekkor úgy gon-
doltam, hogy az esélyeim 
nem éppen a legjobbak. Sor 
került a „felvételire”, ahol 
mindenki csak 20 percet ka-
pott, de rám egy órát szántak. 
Itt már elgondolkodtam, hogy 
van esélyem mégis? Majd egy 
hónappal később megérke-
zett az értesítő: felvettek a 

német önkéntes programba 
(FSJ). Az örömhír után nem 
sokkal mentem érettségizni, 
s a nyaramat örömmámorban, 
de mégis izgatottan töltöttem 
el, próbáltam felkészülni 
az ismeretlenre. Az indulás 
2011. augusztus végén volt 
Németországba, egy Mün-
chen melletti városkába, 
Eichenauba. Az evangélikus 
ápolócentrum és idősek ott-
honában szolgáltam, mint 
önkéntes idős, valamint fekvő 
és járó beteg ápoló. Egy na-
gyon modern komplexumról 
van szó, ami az idén lesz 10 
éves. A szigorú szabályok 
és a precíz napirend szerint 
szakképzett ápolók végez-
ték a munkát. Nem dolgoz-
tam még soha ilyen helyen, 
főleg ápolásban, ezért egy 
kicsit félénken vágtam bele, 
ugyanis csak egy érettségim 
és nem ápolói vizsgám volt. 
Nagyon segítőkészek vol-

tak az ottani munkatársak, 
mert gyorsan megtanítottak 
a különböző technikákra, 
amiket mindennap többször 
is elvégeztem. Emellett még 
továbbképzésekre is jártam, 
ahol a különböző időskori 
betegségeket (Parkinson, 
Alzheimer, demencia stb..) 
tanulmányoztuk, mely az 
otthonban is jellemző volt. 
Megmutatták, hogyan kell 
nem csak testileg, hanem 
lelkileg is ápolni a gondo-
zottjainkat. Egy hónap után 
nagyon megszerettem itt, s 
annyira belejöttem a gyakor-
lati dolgokba, hogy már nem 
feszengtem a mozdulatokon, 
a szabályokon, hanem tényleg 
az ápoltakkal tudtam önfe-
ledten beszélgetni, énekelni 

és így a lelki ápolást is el-
kezdhettem. Egy év alatt sok 
mindent, megtapasztaltam és 
megtanultam, így formáló-
dott a személyiségem is. Az 
idősektől sok erőt kaptam, 
sokat köszönhetek nekik. Ez 
idő alatt sokat utazgattam, és 
sok barátot szereztem, akik-
kel mind a mai napig tartom 
a kapcsolatot.

Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettu-
dományi Karának kémia alap-
szakos vegyész szakirányú 
képzésének az utolsó félévén 
tanulok, s ha minden jól 
megy, akkor a nyáron a BSc 
diplomámat megszerzem.

Lejegyezte: 
Borbényi Hilda

Felhívás!
Elindult Bócsa Község 

új weboldala!
Az új honlap kialakításánál arra törekedtünk, hogy egy modern és könnyen áttekinthető oldalt 

hozzunk létre. Ennek végeredménye, hogy formájában és tartalmában is megújult és korszerű we-
boldal lett, ami könnyen kezelhető. Megtalálhatók rajta a hagyományos és a bővített menüpontok, 
a község összes aktuális híre, eseményei, emellett pedig még a Bócsa Község facebook oldala is 
egy kattintással elérhető. A Bócsa.hu jelenleg is folyamatosan frissül, és hamarosan új tartalmak 
lesznek láthatóak az egyes menüpontokban. Bízunk benne, mindenkinek tetszik a megújult honlap, 
és mindenki könnyedén megtalálja a számára érdekes információkat. Jó böngészést!

BH
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… afrikában

Tarjányi Nóra vagyok, 30 
éves. Bócsai általános iskolás 
tanulmányaim után Budapestre 
mentem továbbtanulni és turiz-
mus szakon végeztem. Jelenleg 
Londonban élek már 8 éve és 
4 éve egy nemzetközi cégnek 
dolgozom konzulensként, ahol a 
cég alkalmazottjait költöztetjük 
Európa közép-keleti és Afrika 
régióban, amikor nemzetközi 
küldetésre mennek. Lehet, hogy 
a munkám kapcsán is, de 201� 
decemberében eldöntöttem, 
hogy elmegyek önkéntesnek 
Afrikába. Így is lett: 2014 ja-
nuárjában beregisztráltam egy 
angol önkéntes szervező cégnél, 
akik segítettek a kijutásban és 

lefoglaltam a repülőjegyemet. 
Az Afrika iránti érdeklődésem 
már régóta megvan, gyerekko-
romban kezdődhetett, mikor 
olvastam Joy Adamson Pettyes 
Szfinx könyveit, később mikor 
Vujity Tvrtko írásait, melyekben 
nagyon sok Afrikáról szóló törté-
net van. Mindenképpen önkén-
tesként akartam kimenni, mert 
szerintem ez a legjobb módja, 
hogy tényleg megismerje az em-
ber a helyiek életét. Turistaként, 
szállodában lakva ugyanis nem 
igazán látod Afrika igazi arcát. 
Kenyában voltam, a Nairobitol 
50 km lévő Ngong városkához 
közel kétórányi járásra lévő Ma-
szaj faluban, ahol egy barátságos 
családnál laktam, mint a többi 
önkéntes. Különböző projek-
tekben vehettünk részt: ilyen 
volt az egyik épülő árvaházban 
az emeletes ágyak építése, va-
lamint az épület külső és belső 
festése. Helyi szállásadóinknál 
azt ettünk, amit ők főztek és 
úgy éltünk, ahogy ők. Minden 
nap megkaptuk a reggelit, ami 

általában chapati volt chai teával. 
A chapati palacsintához hasonló 
sült tészta volt üresen, majd reg-
geli után lementünk az árvaház-
ba dolgozni. Az ebéd általában 
rizses, babos egyszerű étel volt, 
feltétnek párolt káposzta. Húst 
nagyon ritkán ettek, mert csak 
ünnepnapokon tehették meg, 
hogy csirkét vágjanak. A kecskét 
és a tehenet csak a tejért tartot-
ták, ugyanis nincs hűtő, amibe 
a húst tudnák tárolni hosszabb 
ideig. Ebéd után újra munka 
következett, ami este 5 óráig 
tartott, majd minden önkéntes 

visszament a saját családjához. 
Ott segítettünk vacsorát főzni 
vagy a gyerekekkel játszottunk 
azokkal a játékokkal, amit vit-
tünk nekik. Nagyon érdekes volt 
látni, hogy élnek a 21. században 
ott az emberek. Ugyanis nem 
volt tűzhely, tusoló, elektromos-
ság — és ez csak egy pár dolog, 
amit felsoroltam, és mégis bol-
dogan élnek. Ráébresztett, hogy 
az ő életük teljesen más, mint a 
miénk és jó érzéssel töltött el, 
hogy segíthettem nekik.

Lejegyezte: 
Borbényi Hilda

Községünk polgármestere, Sző-
ke-Tóth Mihály 20 évesen volt 
önkéntes. 2004-ben 10 hónapot 
töltött el szociális munkásként 
Észak-Angliában, Wakefield 
városában. Így emlékezik azokra 
az időkre.

Egy bentlakásos oktatási-ne-
velési intézményben dolgoztam, 
ahol súlyos értelmi fogyatékos-
sággal élő fiatalok mindennap-
jaiban nyújtottam segítséget 
munkatársaimmal. Az iskola 
mintegy 50 hektáron terül el, 
ahol a meglévő oktatási és szál-
lás létesítmények mellett a teljes 
birtokon ökogazdálkodást foly-
tat az intézmény. Az állandó, 
szakképzett brit munkatársak 
mellett 20 fő önkéntes társam-
mal járultunk hozzá a mintegy 
80 fogyatékossággal élő diák 
oktatásához, az élet minden 
területén történő fejlesztésé-
hez. Önkéntes társaim a világ 
minden tájáról, a Dél-Afrikai 
Köztársaságból, Brazíliából, az 

Egyesült Államokból, Japán-
ból és több európai országból 
érkeztek.

Én közvetlenül három diákról 
gondoskodtam nap, mint nap. 
Közülük Peter Down-szind-
rómával élő, David agykáro-
sodással élő, Thomas pedig 
autista volt. A délelőtt velük 
az iskolapadban telt, ahol raj-
zoltunk, valamint a számolás 
és az írás alapjait sajátítottuk 
el velük. A délutánokat az öko-
farmon, fafaragó műhelyben, 

agyagozással, vagy terápiás 
lovaglással töltöttük el. Sűrűn 
mentünk el velük a városba is, 
ahol bevásárolni, tájékozód-
ni tanultak. Sokszor speciális 
feladatokat találtam ki nekik 
képességeik fejlesztése céljából: 
múzeumokban információk 
gyűjtése, idegen emberekkel 
való kapcsolatfelvétel, vagy 
akár a bevásárlóközpontban egy 
adott termék megtalálása.

20 éves voltam, amikor ezt a 
rendkívül érdekes és különleges 

időszakot az értelmi fogyatékkal 
élő fiatalok között töltöttem.  
Sokat változott az értékrendem 
akkor. Más megvilágításba ke-
rült számomra az élet. Láttam, 
hogy milyen apró dolgok teszik 
boldoggá ezeket a fiatalokat, 
mennyi mindennek örülnek, 
ami számunkra, „ép” embe-
rek számára automatikusan 
megadatik. Nagy boldogságot 
okoztak nap mint nap azok a 
kicsi eredmények, melyeket 
a gondozott fiataloknál közös 
munkánk eredményeképpen 
láttam: egyikük kezdetben csak 
tőszavakban kommunikált, né-
hány hónappal később, sok-sok 
gyakorlás eredményeképpen 
már mondatokat formált.

Szívből ajánlok hasonló önkén-
tes munkát minden korosztály-
nak. Különösen az én, szociális 
területen végzett szolgálatom 
kiválóan alkalmas arra, hogy 
egészséges értékrendet ültessen 
az ember fejébe és szívébe. 

… angliában
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Bócsai citerások 2.
Különleges kiállítással fo-

gadott a gangon második be-
szélgetésünkkor Nagy Biri 
László: egy nagy asztalra régi 
citerákat tett ki. A �0-80 éves 
hangszereket még nagyapja, 
Nagy Biri János István gyűj-
tötte és használta. Szeretettel 
mutatta be a hangszereket: 
„Ezt itt saját kezűleg készítette 
valami szétbontott bútorból, 
és ő maga játszott is rajta. Ez 
pedig a lófejes citerája, amit 
egy ismerőse készített neki. A 
lófejeket ő maga faragta ki a 
juhász bicskájával és felrakta a 
már kész citerára. Ezen még itt 
dátum is van: 1942. december 
1�. A többi máshonnan került 
hozzá, de mind muzsikált 
rajta. 1990-ben halt meg, jól 
ismertem.” 

— Úgy tudom, hogy a citera 
korábban egyéni hangszer volt. 
Mindenki maga játszott az ott-
honában, és ritkán jöttek össze 
hangszeresek.

Igen, a citerazenekar, mint 
olyan viszonylag új műfaj: az 
1950-es években jelent meg. 
Lévén minden citera egyéni 
készítésű volt, mindegyik egy 
kicsit másképp szólt és együtt 
hamisak lettek volna. Csak 
amikor megindult a hangszer 
„sorozatgyártása”, akkor lehe-
tett ebben gondolkodni. 

— Tehát akkor Bócsán sem 
„összehordott citerákból” ala-
kult a zenekar?

Fiatalon már összejártunk 
páran zenélni, de ahányan 
voltunk, annyiféle hangon 
szólt a sok hangszer. Aztán 
— MHSZ tagként — éppen 
lőgyakorlatoztunk a park-

erdőnél, ahol Balázs Ferenc 
megtudta, hogy mi zenélge-
tünk. Az első citerákat aztán 
az ő segítségével készíttették 
el azzal, hogy ez a mindenkor 
működő citerazenekaré lesz. 
Itt kell megemlítenem, hogy 

amikor autóbusz kellett, azon-
nal adott. Az óvodánál lévő 
szolgálati lakás pedig kiváló 
próbahelyként szolgált.

— Kik voltak még, akik segí-
tették az első lépéseket?

Csábi István iskolaigazgatót 
kell megemlíteni először is: 
az ő keze alatt népdalkörként 
működött a csapat az 1980-as 
években. Aztán Harczos Ká-
roly kiskőrösi tanáremberről 
is essen szó: ő átjárt Bócsára a 
80-as évek közepén és így fog-
lakozott a dalkörrel. Sokat tett 
az ízlés- és műsorformálásban, 
mivel nem mindegy, hogy nép-
dalt vagy műdalt énekelünk 
egy-egy dalcsokorban.

— Tudunk eredeti bócsai 
népdalokról?

Bócsai népdal valójában 
nincs. Lévén az itteni lakosság 

több helyről vándorolt ide, a 
dalok is több helyről származ-
nak. Mi például Jászberény 
környékéről vándoroltunk 
ide, innen a ragadványnévé-
ként jött „birinyi”, azaz Biri 
családnév.

— Hogy áll össze a műsor a 
fellépésre?

A dalcsokor összeállítása sok 
mindentől függ. Mindenképp 
mérvadó az, hogy kik zenél-
nek. Az én fiatal csapatom 
esetében temperamentumos 
muzsikát játszunk: gyorsat, 
erőteljest. Az idegenforgalmi 
fellépésnél, pláne ha külföl-
dinek játszunk, a szöveget 
nem is mindig értik. Amivel 
hatást tudunk ilyenkor elérni, 
az a temperamentum, a jó 
hangulat. Itt jegyzem meg, 
hogy a népdaléneklésbe bele 
kell születni, illetve az ilyen 
közös muzsikálásokon bele 
kell nőni! Adott népdalnál az 
sem mindegy, hogy milyen 
nyelvjárásban szólaltatjuk 
meg. De ha ő-zünk, vagy í-
zünk, az legyen következetes, 
ahogy ezt ott, azon a tájon 
éneklik!

— Mikor láthatunk, hallha-
tunk titeket legközelebb?

A Kozák-tónál rendezendő 
majálison, május 1-jén fogunk 
zenélni, ahová mindenkit sze-
retettel várunk!

a Szőlőskert Szakszövetkezet, 
személyesen Balogh Lajos 
elnök, sokat segített. Például 



2015. április 9. oldal

Négy fronton küzdöttek birkózóink

vidám percek
Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé kell osz-

tania, mit csinál?
- Kompótot!
- Te, milyen messze van innen Afrika?
- Nem tudom, de nem lehet túl messze, mert a gyárba menet reggel 

mindig találkozom egy négerrel, és ő biciklin jár.

Miről ismerik meg a székelyt a budapesti vidámparkban?
-???
-Bicskával eszi a vattacukrot!
Mi a közös a tanárokban és a drogosokban? 
- Mindig az anyaggal foglalkoznak.

Mi a falusi energia ital?
- Kútbull.

A részeget igazoltatják a rendőrök:
- Neve? - Kis Herceg.
- Egészen biztos benne?
- Persze. A rókám itt van a sarkon!

Egy étterem ablakában ez a reklámtábla áll:
„Ha olyat rendel, amit nem tudunk teljesíteni, fizetünk 5000 

forintot!”
Egy vendég kipróbálja, bemegy, és friss zsiráfpörköltet rendel. 

Aztán megdöbbenve látja, hogy bevezetnek a konyhába egy zsirá-
fot. Eltelik fél óra, majd kijön egy pincér, és szó nélkül letesz egy 
ötezrest az asztalra.

- De miért, mi történt? Hiszen az előbb vezették be a zsiráfot a 
konyhába.

- Igen, zsiráfunk az van, de sajnos a krumpli elfogyott...

Spárgával töltött sonka-
tekercs húságyon

Hozzávalók:
- 4 szelet sertéscomb
- 4 szelet sonka/bacon
- 1 kg spárga
- 10 dkg sajt
- 1 dl tejszín
- 3 evőkanál liszt
- 2-2 evőkanál olaj és vaj
- ízlés szerint: só, kevés cukor, fehér bors
- hollandi mártásalap: 2 tojássárgája, só, fehér bors, citromlé 

keverékéből
Elkészítés:
A meghámozott spárgacsíkokról levágjuk a fás, száraz végeket. 

A spárgát kevés sóval, cukorral édesített, forrásban lévő vízben, 
fedő alatt 10 percig főzzük. Ha megfőtt, a levéből kiveszünk egy 
keveset, és a tejszínnel együtt kis lábosba öntjük. Beletesszük a 
mártásalapot, és kevergetés közben felforraljuk. A vajat alacsony 
hőfokon a mártásba dolgozzuk. A hússzeleteket kiklopfoljuk, 
besózzuk, borsozzuk és a lisztbe forgatjuk. Előhevített olajon 
mindkét felüket megsütjük, és tűzálló tálba sorakoztatjuk. A 
megfőtt spárgákat kötegekre osztjuk, és beletekerjük 1-1 sonka-, 
vagy baconszeletbe. A sonkatekercseket a hússzeletekre tesszük, 
és meglocsoljuk a hollandi mártással. Tetejüket beborítjuk a 
sajttal, és 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük. 10 percig 
sütjük, hogy a sajt szépen ráolvadjon a tetejére. Petrezselymes 
újburgonyát kínálunk hozzá.

Amiről Bócsát országosan 
ismerik sport körökben, az 
a birkózás. A versenyek és a 
sportolók rövid méltatásával 
következzék most egy felso-
rolás a legújabb eredmények-
kel! 

Gyermek-Diák:
Mogyi Kupa Popori 
ottó Emlékverseny 

Baja

Lengyel Zoltán 2.
Holczimmer Tamás 1.
Gáspár Bálint �.
Lengyel Gábor 2.
Borbényi Dániel �.
Varnyú Bálint 1.
Dobrocsi Dániel 2.
Pap Máté �.

Kadet korcsoport:

„Zagrab Open” Ifjúsági Hor-
vát Nagydíj és Szófiai Bolgár 
Nagydíj 

Martin Bence 1. hely.

Bence 85 kg-ban képviselte 
Magyarországot a többi euró-
pai válogatott induló között. 
Zágrábban szerb és horvát 
ellenfeleit legyőzve a döntőben 

honfitársát verte, így már csak 
egy ellenfele maradt idehaza 
a válogatottságért. Ha itthon 
győzni tud, augusztusban in-
dul a délvidéken (Szabadka) 
sorra kerülő Ifjúsági Európa 
Bajnokságon.

„Kup Sarajeva 2015”

Szarajevóba ismét érmekért 
mentek fiaink! A tavalyi évhez 
hasonlóan most is jól szere-
peltek a Bócsai Regionális 
Kiscentrum birkózói a bosnyák 
olimpiai városban.

Tóth Árpád (Bócsa): 1. hely
Ritter Ádám (Bócsa): 2. 

hely
Mezőfi Csaba (Kiskőrös): 

�. hely
Lázár Tivadar (Tázlár): 1. 

hely 

Felnőtt:
vasas SC kötött és 

szabadfogású váloga-
tó verseny

Tóth Ákos �� kg szabadfo-
gásban �. helyen végzett.

Edző: Petróczi Andor és Kiss 
Imre

Hajrá Bócsa!

a dobogó tetején Martin Bence 
(Zagráb open horvát nagydíj)
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Ebben a szeretet nélküli világban ki kell 
mutatnunk, hogy igenis emberek vagyunk!

Megváltozott a család élete
Veiszhabéknál ülők bócsai 

otthonukban. Peti az ágyban 
fekszik féloldalasan, a tévében 
sportesemény megy éppen. 
Édesanyja és barátnője ülnek 
még itt — olyan hangulatban, 
ami már nem gyászos, de 
gondterhelt és egyben biza-
kodó.

2014 augusztusában, ami-
kor lekerült Pécsre ápolásra, 
minden nap volt ott valaki a 
családból: Kati, az édesanyja, 
valamint Ildikó és Attila, a 
testvérei osztották be egymást. 
Az utazási és szállásköltsé-
gek előteremtése mellett a 
munkahelyen is meg kellett 
szervezni a kieső időt. Már 
ekkor megmutatkozott az 
emberek szeretete, hiszen szá-

mos „idegen” magánszemély 
megtámogatta őket. 

És aztán jött a nagy ötlet
Az édesanya így vall a bál-

ról: 
Sok emberrel találkozom, 

hiszen tanyagondnok vagyok. 
Vigasztalnak, bátorítanak. 
Mégis szorongással fogadtam 
ezt a kezdeményezést. Aztán 
eljött a nagy nap, a bál, ami 
maga a csoda volt: csak jöttek 
és jöttek, mint egy lakodalom-
ban! A polgármesterek szívhez 
szóló beszédei, a polgárőr 
kitüntetés, Peti barátai és a 
műsorok — mind erőt adott.

Mi mindenre kell?...
A könnyeim is kicsordultak, 

amikor átvettük az így össze-
gyűlt összeget, hiszen még ki-

számolni is sok, mi mindenre 
van szükségünk. Kezdjük a 
megfelelő ágynál, ami megadja 
a kellő komfortot Petinek! Az-
tán következik a fürdőszoba, 
ahová be tud gurulni a kerekes 
székkel és a direkt erre a célra 

a mindennapok
Internetezik és a kerekes székkel ismerkedik. (Itt jegyzendő 

meg, hogy a „jármű” hivatalos neve ez, és nem tolókocsi…) 
A bal válla nehezebben működik, mert azok az idegek jobban 
sérültek: a 2. műtétig egyáltalán nem is tudta használni. Most 
a budakeszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet lakója, és 
csak hétvégeken jár haza. A cél a fejlődés: elsajátítani azokat 
a dolgokat, melyek a közlekedéshez, a tisztálkodáshoz és a 
közösségi élethez szükségesek — és megtanulhatók… Hogy 
mi lesz a sporttal? Vannak példaképek itt is, és talán egyszer 
ismét láthatjuk Petit valamelyik sportágban…

Veiszhab Péter, 27 éves, soltvadkerti és bócsai kötődésű 
tehetséges futballista. Munkahellyel rendelkezett és ígére-
tes jövő állt előtte. Aztán eljött 2014. július 18.: a baráti 
társasággal Horvátországból jöttek haza, megálltak Siófokon 
egy kis fürdésre és vízibiciklizésre. „Fejtetővel megfejeltem 
egy homokdombot. Hallottam a roppanást a nyakamban. 
Csigolyatörés, gerincvelő sérülés, lebénulás…” Aztán lassú 
felépülés, korrekciós műtétek és egy másfajta élet. Erről szól 
ez a cikk.

tervezett felszerelés 
segítségével tisztál-
kodni tud. És ha már 
kerekes szék: ajtókat 
kell kivenni a házban 
és rámpákat kell ké-
szíteni, hiszen a lép-
cső leküzdhetetlen 
akadály számára.

A sérülés 
öröme

Mert ilyen is van! 
Nórának  h ív ják , 
gyógytornász és eb-
ben a minőségében 
szeretett bele a mi 
Petinkbe. Pécsett az 
idegsebészeti kli-
nikán ismerkedtek 
meg 2014 decem-

berében.
Nagyon szimpatikus volt 

nekem, mint beteg — meséli 
a hölgy mosolyogva. A pozitív 
hozzáállása és a kedvessége. 
Amikor a hétvégéken hazajön, 
én is mindig itt vagyok vele.
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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

a bál

Néhány adat
360 résztvevő, köztük két „osztálytalálkozó” (Peti bócsai 

8-os osztálya 29 fővel, az édesanya, Varga Katalin soltvadkerti 
osztálya pedig 13 fővel). 

A menü: tárkonyos (vad)raguleves, birkapörkölt, sütemény, 
büfé — csaknem mind támogatásból. A felszolgálásban 
Pálinkás Attila és csapata segített. A hangulatról a bócsai 
Nosztalgia Zenekar (Nagy Zoltán, Rigó Mihály, Gere Sándor, 
Molnár Zsolt és Tóth János) gondoskodott. Tombolajegyek: 
4.000 db (kevés volt!)

Mit lehetne mondani röviden 
az országosan is példa értékű 
rendezvényről? A szervezők, 
Duchai Judit és Tóth János el-
mondása szerint csak a köszönet 
hangján szabad szólni bármiről 
és bárkiről. A főzés, jegyárusítás, 
beültetés, tombolagyűjtés és áru-
sítás kapcsán végzett szolgálat 
nélkülözhetetlen volt. 

A szervezők kérhettek bárkitől 
bármit, mindenki a dupláját 
adta. Olyan is volt, aki �0.000 
Ft-ért vett jelképesen pár db 
tombolát a bálon. 

A legdrágább bócsai kacsa
Az egyik fiatalember nagyon 

akart volna nyerni. A 20 fődíj 
nevét 1-1 borítékba tették a 
szervezők és úgy húzták ki a szá-
mokat. Aztán úgy alakult, hogy 
az egyik nem kelt el. És akkor 
elkezdődött a spontán licit. „Én 
megveszem” — mondta a fiatal-
ember. De nem is tudták, mi van 
a borítékban. Szóval száz forint-
tal elkezdődött a licit. Pillanatok 
alatt felment az összeg 50.000 
Ft-ra. És csak akkor derült ki, 
hogy a díj a „legdrágább bócsai 
kacsa” volt.

Köszöntők
Veiszhabék soltvadkerti és 

bócsai kötődése miatt mindkét 
település polgármestere meg-
tisztelte a rendezvényt. Lehoczki 
Ferenc a legkisebb testvérnek 
tett segítséget, míg Szőke-Tóth 

Mihály az édesanya áldozat-
készségét hangsúlyozta. Lengyel 
Gábor a polgárőrség kitüntetését 
adta át Varga Katalinnak.

Műsor
A hangulatos programot Barta 

Károly hozta: a kiskőrösi gim-
názium egyik 7 osztályának 
előadását, melyben ugyancsak 
szerepelt kerekes székes, Suba 
Róbert, mint „fogathajtó baj-
nok”. A produkció sok vidám és 
megható részt tartalmazott.  

Fergeteges mulatás
A legmeghatóbb az volt, ami-

kor megérkezett Peti � kerekes 
székes sorstársa + Suba Robi, 
ugyancsak így. 

Az emberek nem számoltak 
ekkora mulatással. A Peti mo-
solygós magatartása, víg kedélye 
nagyon sokat számított. Amikor 
pedig búcsúzott, akkor Holczim-
mer Janóék elhúzatták az „Édes-
anyám, kedves anyám” nótát. 
Veiszhab Ildikó pedig odament 
a mikrofonhoz, és bemondta: 
„Mi most hazamegyünk, de Peti 
azt kéri, hogy mindenki érezze 
nagyon jól magát!”

K. L.
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