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Február 17-én farsangi ün-
nepséget tartottak a Bócsai 
Boróka Iskolában, ami rá-
hangolódásként a délelőtti 
tombolavásárlással kezdő-

dött. A pedagógusok nagy 
lelkesedéssel készítették fel 
a diákokat egy-egy csoportos 
műsorra, amit a vendégsereg 
előtt elő is adtak. Először az 
elsősök jelmezes bemutatko-
zását láthattuk. Volt itt her-

cegnő, balerina, kalóz, katona 
— kinek mi volt a szíve vágya. 
Majd ezt követték a vidám, 
táncos műsorok. A jelmezes 
bemutatkozás után indult a 
szórakoztató délután, melyen 
Jarvas Viktória irányításával 
táncos koreográfiát tanulhat-
tak a gyerekek. Végül minden 
osztály megkapta a jutalmat, a 
Szegné Marika néni által készí-
tett sütemény-költeményeket. 

A büféről a 6. osztályos szülők 
gondoskodtak, ahol mindenfé-
le finomságot lehetett kapni. 
Köszönjük a támogatást a 
Szülői Munkaközösségnek, 
valamint a rengeteg tombola 
tárgy felajánlását.                      

Maskarában a babák!

Ovis gyerekek jelmezben Iskolás farsang

Immáron harmadik alkalommal szervezték meg a Baba-
Mama farsangot könyvtárunkban. Az anyukák jobbnál 
jobb jelmezeket adtak a picikre. Volt köztük katicabogár, 
hóember, harcos, Miki egér, hogy a többi ötletes kis mas-
karáról ne is beszéljünk! Meglepetés vendégek is érkeztek 
a klubba: Hontiné Deikert Edit óvó néni mondókákkal 
és énekekkel készült a csöppségeknek, Nagyné Sréter 
Orsolya pedig csillám tetkókat készített a gyerkőcök ke-
zére, miközben Bíró Márta lufit hajtogatott nekik. Külön 
köszönet Sipiczkiné Rabi Boglárkának, a Baba-Mama klub 
vezetőjének a mókás délelõtt megszervezéséért, valamint 
a szülőknek a sok ropogtatni valóért.                                                              

B.H.

Február 9-én került meg-
rendezésre az ovis farsang. 
A gyerekek aranyos kis jel-
mezekbe bújtak, melyeket 
egy kis műsor keretében be 
is mutattak. 

Volt közöttük szellem, 
hercegnő, kalóz, állat figu-
rák és persze mesehősök 
serege. A hagyományokat 

követve most is ellátogatott 
hozzájuk a Léghajó Mese-
színház: a színészek Mátyás 
király történetei közül a 
Három kívánság címû mesét 
adták elő. 

Jó hangulatban telt a dél-
előtt, melyet a szülők finom 
házi süteményei koronáztak 
meg!                           B.H.

B.H.
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt: 

Szűcs Pál  (1935)

Bócsa, 
az élmények faluja

Utazás Kiállítás — ez a neve 
annak az országos idegen-
forgalmi szakkiállításnak és 
szakvásárnak, melyen közsé-
günk a megye kiállítási terü-
letén, külön standdal jelenik 
meg. Így a Hungexpo egyik 
vásárcsarnokában a több száz 

kiállító között mi is ott le-
szünk, mégpedig a következő 
szlogennel:

 
„Bócsa, 

az élmények faluja”. 

A célunk nem más, mint fel-
hívni a figyelmet Bács-Kiskun 
megyére, melynek számos 
értéke közül Bócsán is sok 
megtalálható. 

Ezek a következők: — nem-
zeti park, puszta, homok-
buckák, szőlőszüret, lovas 
turizmus, kerékpárút, borok, 
hamisítatlan falusi programok, 
vadász és horgász lehetőség, 
házi készítésű élelmiszerek, 
állattenyésztés hagyományos 

módon, régi munkagépek, élő 
népi kultúra, tanyavilág és 
természetesen maguk az itt 
élő emberek.

Még színesebb az idegenfor-
galmi kínálat, ha községünk 
közvetlen környezetét vesszük 
górcső alá:

— Büdöstó, Bugac, Kurultaj, 
szüreti és más fesztiválok, az 
egy órán belül elérhető váro-
sok, gyógyvizek…

Mindehhez számos hagyomá-
nyos és modern szálláshely, sza-
una, edzőtermek és konferencia 
helyszínek társulnak. A meleg-
konyhás éttermek, valamint a sza-
badtéri főzési lehetőségek számos 
csoport részére tartogatnak igazi 
falusi gasztronómiai élményt.

Utazás Kiállítás 
Budapesten

2017. március 2-5.

Jelentkezzen Ön is látogató-
nak a bócsai Önkormányzati 
Hivatalban a szakmai napra!

Megemlékezés
In Memoriam Magyar László 

A múlt század 50-es éveitől 
kezdődően Bócsán egyre maga-
sabb lett a tanulói létszám. Sok 
nevelőre, tanítóra volt szükség, 
akik egyrészt a környező taní-
tóképzőkből, másrészt pedig 
áthelyezéssel, más iskolákból 
kerültek ide. Ez a korosztály 
ma már elérte azt az időt, hogy 
örökre elbúcsúzna a volt kollé-
gáktól és tanítványoktól.

Most éppen Magyar László 
hagyott itt bennünket. Laci 
azok közé a tanárok közé tar-
tozott, akiket Soltvadkertről 
helyeztek Bócsára. 

Néhány évvel idősebb volt 
a frissen végzetteknél. Ez a 
tény természetesen azt ered-
ményezte, hogy meghatározó 

szerepet játszott a nevelőtes-
tület szellemiségében. 

Bócsán ő teremtette meg a 
magyar és a történelem tanítá-
sának hagyományait. A később 
idekerülő szakos kollégák el-
leshették munkájának pozitív 
vonásait. Nyugdíjba vonulá-
sáig dolgozott az iskolában. A 
pihenés évei alatt is magáénak 
érezte az intézményt. Amíg 
bírt mozogni, minden iskolai 
rendezvényen, osztálytalálko-
zón megjelent. 

A mai közép- és időskorú 
tősgyökeres lakosok őrzik 
emlékét. 

Frittmann József
nyugalmazott

 iskolaigazgató

Házhoz menő 
lomtalanítás

A 2017-es évben a házhoz menő lomtalanítást egész évben 
(január 01-től december 31-ig) kérheti az ügyfél, előzetes 
egyeztetést követően. 

A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfél lom-
talanítási igényét a +36-20-4019484 telefonszámon tudja 
jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munka-
társa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A 
lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a koráb-
ban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszál-
lítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerül-
nek elszállításra:

* gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;

* elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, 
hűtőgép…);

* veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
* heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulla-
dék.
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Nagy ugrás az egészséges fogakért
Néha késő estig is világos van a rendelőben

Környezetünk természeti csodái

A következő páciensre várva: Farkas Miklósné Anett 
asszisztens, dr. Kővágó Gergely fogorvos, Nyúl Szilvia 

higiénikus. Emellett a fogászati rendelőben dolgozik még 
Péter-Szabó Bianka adminisztrátor és Szekszárdi Tímea 

segédasszisztens

Dr. Kővágó Gergely

2008-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostu-
dományi Karán. 2011-ben szájsebész szakképesítést szerzett. 
2009-ben vette át édesapjától a bócsai fogászati alapellátást. 
2016-ban elkészült az új rendelő, mely a legmodernebb 
technika alkalmazására és egy második fogorvosi rendelő 
megnyitására biztosít lehetőséget. Ezt megnehezíti az orszá-
gos és járási szinten egyaránt érezhető fogorvos hiány. Vajon 
mennyire lesz vonzó Bócsa?

 „Örökösen meghódítjuk a termé-
szetet, a teret, hegyeket, sivatago-
kat, baktériumokat és rovarokat, 
ahelyett hogy megtanulnánk, 
hogyan lehet egy harmonikus rend-
szerben együttműködni velük”

Iskolánk a 2015/2016 –os 
tanévben elnyerte az Ökois-
kola címet.

Az Ökoiskola keretein belül 
és a fenntarthatóság jegyében 
minden hónapban többrétű 
programot szervezünk a ta-
nulók részére. Február elején 
a felsős diákok számára a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársa, Sza-
bóné Ronkó Erzsébet tartott 
előadást.

Mint megtudtuk, a Kiskun-
sági Nemzeti Park 1975-ben 

az ország második nemzeti 
parkjaként alakult a Duna–Ti-
sza közén. Az alapításkor 
hat nemzeti parki terület 
mára kilenc egységre nőtt. 
Kiterjedése 50523 hektár. A 
park célja a Duna–Tisza köze 
jellegzetes arculatának, a táj 

természeti értékeinek, földta-
ni képződmények és vizeinek 
megőrzése, ezen értékek tu-
dományos kutatása, valamint 
oktatási, ismeretterjesztési 
célú bemutatása.

Az előadás során a tanulók 
megtudhatták, hogy mely 

területi egységek és tájvé-
delmi körzetek alkotják a 
Kiskunsági Nemzeti Parkot. 
A természetvédelmi területek 
növény és állatvilága kapcsán 
különleges képeket láthattak 
a ritka növényekről, köztük 
a tartós szegfűről, amely a 
legnagyobb egyedszámban 
európai szinten éppen Bócsán 
és környékén fordul elő. 

Február közepén Ökoisko-
la Találkozón vettünk részt 
a park igazgatóságán, ahol 
alkalmunk nyílt bemutatni 
iskolánkat és eddigi munkás-
ságunkat.

„Vigyázzunk a Földre: azt 
nem apáinktól kaptuk örökül, 
hanem a gyermekeink adták 
kölcsön!”

Mucsi-Szendi Erika

Aki tavaly elsétált a fogorvosi 
rendelő előtt, láthatta, hogy 
nem tétlenkedtek az (át)építők: 
külön jármű szállította az előre 
elkészített betont és még az ajtót 
is kivették, hogy akadálymentes 
és szabványszerű legyen minden. 
Az önkormányzati beruházás 
nem volt céltalan: a korábbi heti 
egy napos rendelés mára heti 
32-36 órásra bővült és még ez is 
kevésnek bizonyul! 

Jelenleg dr. Kővágó Gergely lát-
ja el a körzeti- és magánfogászati 
teendőket, a közeli Soltvadkert-

ről átjárva. Emellett szájsebészeti 
ellátást is nyújt kolléganőivel, 
akik az adminisztrátori és asz-
szisztensi tevékenységeket látják 
el. Mint a fiatal orvos elmondta, 
a beavatkozások jelentős része 
a körzeti ellátás során ingyenes. 
Azt azonban hangsúlyozza, hogy 
nem mindig az Országos Egész-
ségpénztár által finanszírozott, 
esetleg alacsonyabb minőségi 
anyagok a jók: „— Az orvos ideje 
a legdrágább, és ha egy tömést 
félévente ki kell cserélni, vagy 
éppen magától kiseik, akkor nem 
értünk el semmit…”
Felvilágosítás, megelő-

zés, lassú javulás
A fogászati ellátás már a prob-

lémák kezelése, és éppen ezért 
éri meg időt szánni a megelőző 

előadásokra. Mint meséli, fő-
leg a fiatalabb generációknál 
tapasztalható a javulás. Más az 
életvitelük, jobban odafigyelnek 
az esztétikára és a megfelelő 
életvitelre. Sajnos a gyerekek 
között is van még olyan, akinél 
még mindig nem megszokott 
a fogkefe használat, így a száj-
ápolás nem része az otthoni 
rutinnak — derül ki az iskolai 
beszélgetésekből. 
A betegfelvétel folyamata
Adott napokon elsődlegesen 

körzeti ellátás folyik. A betege-

ket először megvizsgálják, majd 
időpont előjegyzés történik. Ez 
alól kivétel, ha valaki nagy fáj-
dalmakkal jelentkezik. Ilyenkor 
ideiglenes ellátás, majd később 
a végső tömés behelyezése kö-
vetkezik — amennyiben a fog 
megmenthető. A trend egyéb-
ként az, hogy a legtöbb páciens 
a minőséget keresi — még ha 
ezért fizetni is kell. Kiskorú 
betegek esetében természetesen 
mindig magánellátási minőséget 
biztosítanak. 

Káposzta Lajos
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Nagy vagy!

Nem akartak megtéríteni

Luther Márton, a jeles refor-
mátor színre lépésének 500. 
évfordulójára emlékezik idén 
a keresztyén világ. Direkt nem 
egyházalapítót írok, ő ugyanis 
soha nem akart az lenni.

Viszont ezzel a sorvégi pont-
tal a legtöbb protestáns, mond-
hatni akár „lutheránus” hívő 
számára be is fejeződött a 

közlésfolyamat. Azaz: többet 
nem tudunk mondani Martin 
Luther német egyetemi tanár-
ról, jeles egyháztudósról. 

Balogh Gábor vallásszoci-
ológus tartott decemberben 
előadást a soltvadkerti  mű-
velődési házban, mely a Sola 
Scriptura — „Egyedül a Szent-
írás” — főiskola  keretében jött 
létre. A Szabó Antal és barátai 
által szervezett, több estéből 
álló sorozaton bócsaiak is részt 
vettek, és célja az ismeretter-
jesztés — bibliai, vallási és 
filozófiai témákban. 

Ahhoz, hogy megértsük az 
1500-as években kibontakozó 
reformációt, meg kell ismer-
nünk magát a kort, valamint 
benne az Ágoston-rendi szer-
zetest, Luthert. Ez a szerzetes 
később több levelén és bibliai 

tárgyú előadásán keresztül mu-
tatta be korabeli vívódását: erő-
sen foglalkoztatta az üdvösség 
kérdése, ami a korabeli hivatalos 
katolikus felfogás szerint a bűn 
pénzzel való megváltásában 
rejlett. Ezek voltak a bűnbocsátó 
cédulák, melyek eladásából az 
akkor egyetlen működő, ka-
tolikus egyház jelentős anyagi 
hasznot várt el. A kor emberét 
emellett jelentősen foglalkoztat-
ták az üdvösség egyéb útjai is: 
a böjt, az önkínzás, valamint a 
teljes bűntelenség elérése. 

A vívódó Luther meg szeretné 
teremteni a maga istenképét. 
De milyen legyen az ő Istene?  
Igazságos, szigorú, büntető? 
— végül rendházának főnöke 
nyugtatja meg: „Márton test-
vér, te túl aggályos vagy!”.

Többek között ez is segíti a 

későbbi egyházújítót ahhoz, 
hogy a szerető és megbocsátó 
Isten képét teremtse meg, 
ezzel hitbéli mintát adva a mai 
kor emberének is.

De vajon mi a mai kor em-
berének üdvösségképe? Rövid 
válaszokkal: az érvényesülés, 
az okostelefon, a nyugdíj-
előtakarékosság és mindenek 
előtt a megfelelés abban a 
körben, ahová tartozik, vagy 
tartozni akar. Emellett pedig 
létrejönnek a legkülönbözőbb 
barkácsolt vallásocskák, mely-
ben békésen megfér a jóslás, 
a reinkarnáció és a szentelt 
vízzel való otthoni varázslás. 

Így élünk. 
Ja: és nem akartak megtéríte-

ni a Sola Scriptura előadáson. 
Legközelebb más is eljöhet…

Ifj. Káposzta Lajos

Néhány szokatlan feladat a versenyből:
— rekeszmászás
— 5-fős síléc
— görgős fakutya
— csapatfeladat részben bekötött szemmel
— …és legközelebb?...

Tavaly harmadik alkalommal 
vett részt a bócsai Boróka Álta-
lános Iskola csapata az országos 
„Nagy vagy” című vidám sport-
vetélkedőn. És noha a versenyt 

magát már hónapokkal ezelőtt 
rögzítette a TV2 stábja, a cikket 
csak az adásba kerülés után írhat-
tuk meg — tehát most!

A különleges feladatokra elő-
re fel lehet, sőt kell készülni 
— mondja Oláhné Marosi Judit 
testnevelő, a csapat felkészítője. 
Hetente több alkalommal ösz-
szejöttek és gyakoroltak a ver-
senyzők, akik kiválasztása külön 

előírások szerint történt. Kell 
ugyanis a csapatba alsó és felső ta-
gozatos, fiú és lány, valamint apa 
és anya egyaránt. Hozzájuk társul 
a „híres ember” avagy celeb, aki 
a nevét (legutóbb Tokár Tamás 
műsorvezető), a hangulatát — és 
sok esetben — ügyességét adja a 
csapatnak. Természetesen ennél 
talán még többet nyom a latban 
a lelkes szurkoló tábor, akik az 

őszi-téli vetélkedőn ugyancsak 
kitettek magukért. De hiába: 
ezúttal a középdöntőben kiestek 
a bócsaiak — éppen 1 ponttal! 
A verseny sikeréhez kellett az 
összefogás, ami jellemző a bócsai 
emberekre. Volt, aki a gyakor-
lóeszközöket készítette el, más 
a rekeszeket szerezte be, vagy a 
költségekhez járult hozzá.

Ahogy a csapat tagjai vallják, 
természetesen legközelebb is 
mennek, de miért is? Leginkább 
a jó hangulatért, no meg az ötle-
tekért. Hisz ne feledjük: a sok jó 
bócsai program, vetélkedő, „falu 
viadala” ötletei és feladatai ebből 
a vetélkedőből is táplálkoznak!

K. L.
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Egy hőkamerás épületfelmérés jegyzőkönyve
„Hogyan készüljek a tél-

re?”, „Tényleg nincs jobb, 
mint egy vastag vályogfal!”; 
„Vajon hol megy ki a meleg 
a lakásomból?” — ilyen és 
ehhez hasonló kérdések egy-
re gyakrabban hangoznak el 
családi és baráti körben. Az 
ok kézenfekvő: mindenki a 
leggazdaságosabban akarja 
megoldani a telet. Igen ám, 
de az is világos mindenkinek, 
hogy hiába modern a fűtési 
rendszer, a lakás szigetelésén 
is sok múlik. Ennek jártam 
utána, amikor még a februári 
télben elmentem egy ház-
felmérésre Opauszki László 
épület energetikussal. 

A szakember hőkamerája 
a négyzetmilliméter tört ré-
szén is pontosan „látja” a hő-
mérsékletet. Így a legapróbb 
rés is nyomon követhető a 
készülékkel. A vizsgált épü-
let az 1970-es években épült 
hagyományos, bár vályogfalú 
kockaház, fa nyílászárókkal 
és később létesített tetőtér 
beépítéssel. 

A lelkes házigazda az elő-
zetes kérésnek megfelelően 
rendesen felfűtötte a házat. 
Tehát amíg odakint -5 C a 
hőmérséklet, addig odabenn 
+23 C. Maga a hőkamera 
nem nagy, viszont elég meg-
győző a kijelzője. Hát még 
amit a szakember az adatok-
ból kikövetkeztet.

— Először mindig megné-
zünk egy belső falat, hogy 
annak milyen a hőmérséklete 
— kezdi a felmérést Opa-
uszki László. Erre a közfalra 
irányítom a kamerát, és már 
jelzi is: 23 C fokos. Nézzünk 
egy külső falat: a 23-hoz ké-
pest 19,5 fokot jelez a műszer 
—belülről mérve. Azt szok-
tuk mondani, hogy 5 fokos 
hőmérsékletbeli eltérésnél 
már szigetelésbeli problémák 
vannak, tehát ez még itt nor-
málisnak mondható. 

Ott azon a felső ponton más 
hőmérsékletet jelez a kamera. 
Miért? 

— Itt lehet látni egy beton-

gerendát a falszerkezetben, 
amit beillesztettek, és kapás-
ból lehúzza a hőmérsékletet 
15 fokra. A vasbeton ugyebár 
jó hővezető, érintkezik a 
kinti levegővel és a bentivel 
is, így hőhidat képez. 15 fok, 
szemben a 2� fokos bentivel, 
már komoly különbséget je-
lent. Ha a belső páratartalom 
pl. rendszeres főzés miatt 
elér egy 60-70 %-ot, ezen a 
helyen akár penészesedés is 
bekövetkezhet. A belső fes-
ték pedig le fog pörögni. 

A felső sarokban is hideget 
jelez a műszer. Mitől lehet 
ez?

— Igen, ott ugyancsak egy 
hőhidat látunk: 14 fokot je-
lez. Ez általában a sarokban, 
a falcsatlakozásoknál szo-
kott jelentkezni azért, mert 
nem hőszigetelő habarccsal 
készítették ezeket, hanem 
hagyományos habarccsal 
(vizes alapú cement). Ma 
már előírják a hőszigetelő 
habarcsot, de 20-�0 évvel 
ezelőtt nem volt erről szó. 
És ha ez esetleg egy betonnal 
találkozik, ott általában ki-
alakul a hőhíd. Végig tudunk 
menni a hőkamerával a beton 
áthidalón és lehet látni, hogy 
16-17 C. De a sarokban a 
legkritikusabb, mert ott 1� 
C van. Ez megint csak pené-
szesedési lehetőséget jelent 
fűtési időszakban. 

Tehát akkor ezek a falprob-
lémák. Menjünk kritikusabb 
irányba! Az ablaknál mi lehet 
a helyzet? 

— Ami gond szokott lenni, 
az a hagyományos redőny-
szekrények. Lám: rossz a 
szigetelése, nem jól záródik, 
mert 9 fokot mérek a redőny-
szekrénynél. Ahhoz képest, 
hogy a belső hőmérséklet 20 
fok fölött van. Tehát ki kell 
cserélni a redőnyszekrényt, 
illetve az egész nyílászárót, 
mert ez egybe van építve. 
Viszont a kétrétegű üveg 
régi nyílászáróknál is jó, 18 
fokot tud, ami nem rossz 
dolog. Alul kicsit problémás, 

pedig csak az oldaltoknál 
járok, tehát, lehet elrohadt. 
Eddig tűrhető, de itt 14 fokot 
látok. 

A házigazda szólal meg: itt 
viszont jó a szigetelés, mert 
beszivacsoztam a fa ablakke-
retet. Illetve… néhol jó, néhol 
nem… Redőnytokot hogy lehet 
leszigetelni? Berakok sziva-
csot esetleg oda is? 

— Szokták úgy, de nem az 
igazi. Vannak felemás megol-
dások, de akkor már érdemes 
az egészet kicserélni. Hiába 
szigetel jól a régi üveg (mert 
jó a vastartalma), ha az illesz-
kedésnél/beépítésnél van a 
gond. Elképzelhető, hogy ez 
például rohad is. Merthogy 
ezen a ponton — tegyük fel 
— nagy eső esetén rendsze-
resen beázik, vagy idecsorog 
a hólé. 

Ehhez a házhoz külső vagy 
belső szigetelés kell? 

— Belső szigetelést csupán 
a régi, védett homlokzatú 
házaknál végeznek, de ez 
az ilyen típusú, modernebb 
házaknál nem indokolt. Ha 
kívül van a szigetelés és én 
télen belül fűtök, mi törté-
nik? A fal melegszik, majd 
találkozik a meleg a külső 
szigeteléssel, ami a hideget 
lezárja. Így előfordulhat egy 
kis harmatképződés és egy 
kis vízcsepp fog létrejönni. 
Ez kívül van.  Jön az első 
napsugár tavasszal, és elkez-
di melegíteni kívülről a falat, 
átveszi a belső fal is a külső 
hőmérsékletet és semmi 
probléma nem lesz: ki fog 
száradni. Mi a helyzet belső 
szigetelés esetén? Hűl-hűl 
a fal télen kívülről, majd a 
belső falfelület és a szigetelés 
határához ér, hűl… Mi lesz a 
belső szigeteléssel? Felveszi 
a 18-20 fokot, ott lesz a pára 
a penész és be fog rohadni 
előbb utóbb. Ugyanez a hely-
zet a lambériánál is: alatta 
sok esetben penész lakik. 
Ekkor belső átszellőztetett 
rendszert kell kiépíteni, vagy-
is levegőjáratokat hagynak 

benne, ami kiszárítja, hogy 
legyen légmozgás. 

Irányítsuk fölfelé a kamerát! 
Mi a helyzet ott?

— A padlás valószínűleg sa-
ralt, kerámia válaszfallapok, 
beton között. Gondolom én. 
Itt is lehet látni a különbsé-
get, mert a kerámia jobban 
szigetel, mint a beton. Kapás-
ból 2 fok különbséget látunk 
a kerámiánál és a betonnál. 
Fölfelé megy a meleg, ezért 
többnek kéne lennie. 

Csak éppen fent nem fű-
tünk: ami meleg fölmegy, 
az elég — szól büszkén a 
házigazda. 

— Ez itt most akkor sze-
rencsés eset. Menjünk fel! A 
nyílászárók modern tetőabla-
kok, vannak kisebb hibák, de 
összességében nem vészes. 
A tetőtérben gondolom kő-
zetgyapot van. Akkor ez a 
legjobb. Csak hozzá kéne 
igazítani a házat is…

Menjünk ki, nézzük meg 
onnan is a házat!

— Tessék, ez a lábazat. 
Most a földdel egy szinten 
vagyunk. Ahogy a hőkibocsá-
tást látom, az egész házban 
nincs rendes lábazatszige-
telés kívülről. Pedig kívül le 
kell szigetelni, mert az aljzat-
beton viszi kifelé a hőt.

Nem jó a betonozás?
— A betonnal lezárják a 

páradiffúziót, csak arra nem 
gondoltak, hogy kívülről jön 
a hideg. Tehát a lábazatot 
kell kívülről leszigetelni, 
mert ott jön a hideg gyönyö-
rűen és felmegy.

Rendben, akkor szigetelni 
kell. De én azt hallottam, 
hogy a hidegnek leginkább 
a nyugati és a keleti fal van. 
Elég tehát azokat?

— Nem jó ötlet. Illetve csak 
annak jó. Nincs értelme csak 
a lehűlő falat leszigetelni, 
mert a hideget és a hőhíd-
hatást odébb fogom tenni.  
Rosszabbul járunk, mintha 
nem csináltunk volna semmit.

Káposzta Lajos
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Egy rügyvizsgálati jegyzőkönyv eredménye

Hallgatás a gépellenőrzésekről

„Minden növényvédő gépet ellenőriztetni kell!” „Online-
regisztrációköteles lesz minden permetezőgép!” „40-70.000 
Ft lesz egy műszaki felülvizsgálat ára, ami uniós előírás!...” 
Ilyen és ehhez hasonló hírek cikáztak tavaly novemberben, 
meglengetve egy újabb érvágást és felesleges idegeskedést a 
gazdatársadalom részére. A cél kétségtelenül pozitív — az 
íróasztal mögül nézve. Hiszen ettől majd jobban permeteznek 
a gépek, nem pazarolják a vegyszert és egyenletesen szórnak. 
Aztán azóta semmi hír: nem bővültek ki a gépállomások, nem 
kapott senki felszólító levelet és az Unió is hallgat…

Vajon haladékot kaptunk vagy más fontos dolguk lett 
odafenn?

Csak csendben kérdem: ki az a bócsai gazda, aki nem ellen-
őrzi le magától a permetező gépét, hogy az ne pazaroljon, és 
a leghatékonyabban működjön?

Na ugye!...                                                                   K. L.

Én táncolnék veled…

„Na, itt már leszüretelte az 
idei termést a januári tél-apó” 
— mondta keserűen az egyik 
bócsai szőlősgazda február 
elején. Ami tény, az tény: a 
szélsőséges, több héten át tar-
tó hideg érzékenyen érintette a 
szőlőterületeken. Ennek konk-
rét hatása dr. Németh Krisz-
tina, a kecskeméti Szőlészeti 
és Borászati Kutatóintézet 
főmunkatársa mikroszkóppal 
végzett felmérése alapján álla-
pítható meg. Ezt a több napon 
át tartó munkát 2017. január 
24-27. között végezte el, négy 
bócsai gazda szőlővessző min-

tái alapján. 
A Hegyközségnél megtekint-

hető Rügyvizsgálati jegyző-
könyv több helyszín és több 
fajta esetében közöl kimuta-
tást. Ezek közül a leginkább 
károsodott fajta a Cserszegi 
Fűszeres, melynél 74-90 %-os 
a rügyelhalás. A Kékfrankos 
esetében ez 57-77 %, az Olasz-
rizlingnél és a Biancánál 53-60 
%, a Kunleánynál 40-45 %, az 
Alettánál pedig 37-48 %.

Az eredmények értékelésében 
ezt írja a szerző: 

Az élő rügyekben fürtök ta-
lálhatók, de a rügynél átvágva 

Fontos, hogy a bócsaiak bálo-
zó kedve a jövőben is töretlen 
maradjon. Ennek elengedhe-
tetlen feltétele a tánc szeretete 
— na meg a lépések ismerete! 
Ezért a bócsai önkormányzat és 
a soltvadkerti művészeti alap-
iskola megállapodása szerint a 
Boróka Általános Iskola tanulói 
ebben a tanévben társastáncok-
tatáson vehetnek részt. Február 
15-én került sor az első nyil-

vános bemutatkozásra, amire 
közel százan voltak kíváncsiak. 
Ezen az előadáson 36 tanuló 
két csoportban mutatkozott 
be. A cha-cha–cha, salsa és 

rumba táncokból álló műsort 
Néber Árpád táncpedagógus 
tanította be. 

Kíváncsian várjuk a következő 
bemutatót, melyre a tervek 

szerint már a fellépő ruhák is 
elkészülnek! 

Szöveg:
Barcsikné Weinhardt Éva

Fotó: Frittman Kitti

a vessző elfagyott vagy jelentő-
sen károsodott. Ez a rügyek ki-
hajtására negatív hatással van. 
Az egy rügyre eső fürtök száma 
minden fajta esetében 1 alatti, 
mely a metszésnél még több-
let rügy meghagyásával sem 
ad megfelelő termés meny- 
nyiséget.

Más szakemberek szerint 

adott területek esetében mérv-
adó lehet az elhelyezkedés, 
a fekvés, a fagyzugosság. Vi-
szont még ha jól át is vészelte 
az ültetvény a telet, a fagy mi-
atti legyengülés esetleg éppen 
a következő év egyéb kihívásai 
miatt (betegség, aszály) jelent 
további veszélyt az adott szőlő-
tőkére.                            K. L.
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Répa chips
Hozzávalók:
* Sárgarépa
* olaj
* apróra vágott petrezselyem
* pirospaprika
* só
* bors
Mártogatóshoz:
* kis doboz joghurt
* 2 ek citromlé
* apróra vágott metélő hagyma
* só
* bors
Elkészítés:
1. A répákat megpucolom, megmosom, majd közepes méretű 

csíkokra vágom.
2. Egy tálban összekeverem az olajat, a petrezselymet, a piros 

paprikát, a sót és a borsot. Ezután beleszórom a csíkokra vágott 
répát és jól összekeverem.

3. Egy tepsibe sütőpapírt rakok, és egymás mellé rakom a répa 
csíkokat. 20 perc alatt 220 C° fokon készre sütöm.

4. Amíg sül a répa, elkészítjük a mártogatóst.

Viccek
- Honnan lehet tudni, hogy a bort erősen vizezik?
- A pohár felett nem muslicák keringenek, hanem sirályok.

Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó!

Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Tegnap megettem a strandon egy dagadt nőt, de annyira hájas 

volt, hogy elrontottam a gyomrom.
- Én egy szőke bombázót faltam fel, de annak meg olyan üres 

volt a feje, hogy már egy hete nem tudok lemerülni.

Egy idős házaspár istentiszteleten vesz részt. Úgy a felénél az 
asszony odahajol a férjéhez és így szól:

- Az imént egy csendeset szellentettem; mit gondolsz, mit 
tegyek?

A férj válasza:
- Cseréld ki az elemet a hallókészülékedben!

Könyvajánló

Felnőtt: 
WM. Paul Young – Éva

John, a Begyűjtő különös helyen él; szigete a világok határán 
fekszik, egy dimenziók közti redőben. Egy nap az óceán hatalmas 
konténert sodor a partra, melyben tizenkét holttest hever. A ron-
csok között kutatva John egy fiatal lányra bukkan, aki csodával 
határos módon túlélte a tragédiát. A sziget Gyógyítói és Tudósai 
hamarosan felfedezik, hogy a lány genetikai adottságai nem min-
dennapiak: teste minden egyes sejtjében ott hordozza az egész 
emberiséget. Lilly felépülése lázálmokkal terhes, látomásai során 
Éva, Minden Élők Anyja látogat el hozzá, hogy felfedje előtte az 
elfedett igazságot a teremtésről és a bűnbeesésről.

Az ÉVA a jól ismert bibliai teremtéstörténet merész újraér-
telmezése.

Kamasz:
Tom Ellen, Lucy Ivison - Soha, soha

Egérke két év után találkozik ismét régi iskolatársaival egy 
sítúrán, tele félelmekkel és izgalmakkal. Jack abban bízik, hogy 
a kirándulás tele lesz kalandokkal, valamint hogy egy lányt is 
meghódíthat. Az üdülőhelyen megjelenik a jóképű popsztár 
Roland – aki Jack kiköpött mása. A menő tinibálvány és az át-
lagos iskolás srác egy napra szerepet cserélnek, mely alatt Jack 
szerelmet vall Egérkének. Vajon happy end lesz történetük vége, 
amikor lehull a lepel? 

Gyerek:
Fabian Lenk – Az űrlényolimpia

Hogy lehet, hogy a legpuhányabb tanulók nyerik meg az isko-
lai olimpia összes aranyérmét? A Dark-ikrek, Leandro és Luna 
kiderítik, hogy iskolások bőrébe bújt űrlények állnak a rejtélyes 
ügy hátterében! A különleges magánnyomozónak, Dr. Darknak 
és csapatának vissza kell küldenie az idegeneket a világűrbe. Ez 
azonban nem lesz egyszerű…

Sok szeretettel várunk mindenkit, 
egész hónapban!
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 
és 13:00 – 17:00

Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
Példás társadalmi összefogás a település fejlesztéséért

A Petőfi Népe cikke 1984. február 1.

Visszaemlékezések 33 év távlatából

Tisztelt Olvasók! Ezúttal 
egy komplett, helytörténeti 
jelentőségű cikket közlünk 
le, mely érzésünk szerint 
nem véletlenül jelent meg 
ekkora terjedelemben a me-
gyei napilapban. 1984. janu-
ár végén forrt Bócsán a leve-
gő: ezt jelzi a falugyűlésre 
érkezett járási és megyei ve-
zetők jelenléte, a tartalmas 
hozzászólások és a gondok 
hosszas bemutatása. 

Falugyűlés Bócsán
A bócsai művelődési házra 

hétfőn este fél hatkor kitehet-
ték volna a teltház-táblát. A 
száznegyven személyes nagyte-
rem zsúfolásig megtelt érdeklő-
dőkkel. Ez annál inkább figyel-
met érdemel, mivel Bócsa 2200 
lakójának kétharmada tanyán 
él, és sokan távoli területekről 
érkeztek a falugyűlésre.

Tóth Sándor, a községi tanács 
vb-titkára köszöntötte a részt-
vevőket és a meghívottakat, dr. 
Gajdócsi Istvánt, a Bács-Kiskun 
megyei Tanács elnökét. Kiskő-
rös körzetközpont vezetőit, dr. 
Ivanics Lajost, a városi pártbi-
zottság első titkárát, Oláh Pált, 
a városi tanács elnökét.

A bócsaiak nagy figyelemmel 
hallgatták végig Szénási László 
községi tanácselnök beszá-
molóját a településfejlesztés 
múlt évi eredményeiről, idei 
feladatairól. Az elnök hosszan 
sorolta: mi minden valósult 
meg egyetlen év alatt ezen a 
kis településen. Azután Balogh 
Lajos, a Hazafias Népfront 
helyi bizottságának elnöke 
tájékoztatta a résztvevőket a 
mezőgazdasági üzemek – a 
Szőlőskert Szakszövetkezet és 
a Petőfi Termelőszövetkezet 
helyzetéről, eredményéről, 
kereskedelmi ellátásáról, a 
környezetvédelemről.

A bócsaiak lakóhelyük iránti 
érdeklődése megnyilvánult 

abban is, hogy tizenketten 
mondták el véleményüket, 
javaslataikat, észrevételeiket 
a település helyzetével kap-
csolatban. Azok az emberek 
kértek szót, akik lakótársaikkal 
együtt 4 millió 600 ezer forint 
értékű társadalmi munkát 
végeztek 1983-ban, s az idén 
is hajlandók önzetlen munka-
végzésre a legfontosabb célok 
elérése érdekében. 

Többek között Fridman (he-
lyesen: Frittmann — K.L.) 
József dicsérte a tanács mun-
káját, melynek eredményeként 
ma már százszázalékos az 
óvodai és a diákotthoni ellá-
tás a faluban. Kérte, tegyék 
lehetővé, hogy a Soltvadkertről 
Bócsára utazgató pedagógu-
soknak elszámolhassák a gép-
kocsihasználatot ugyanúgy, 
mint az autóbuszjegyet. Az ügy 
több mint tíz nevelőt érint. A 
buszjáratokhoz való kötődés 
kellemetlenségeket okoz szá-
mukra. Örömmel üdvözölte a 
tanács tervét, mely szerint két 
új tanteremmel kívánja bőví-
teni az iskolát. Ezzel ugyanis 

megszüntethetnék a délutáni 
tanítást az iskolában. Mucsi 
Gábor a TÜZÉP-telep hiányos 
ellátását tette szóvá, s kérte az 
illetékesek intézkedését. 

Káposzta Lajos (akkori bócsai 
evangélikus lelkész) hiányolta, 
hogy az elnöki beszámoló 
nem foglalkozott az öregek 
sorsával. Szorgalmazta, hogy 
teremtsenek jobb lehetőséget 
a fiataloknak szabad idejük 
eltöltéséhez. 

Molnár István egyebek kö-
zött észrevételezte, hogy a 
távolsági buszközlekedésen 
változtatni kellene, mert sok 
járat üres a rosszul időzített 
menetrend miatt. 

Lugosy József elismeréssel 
szólt a vízmű rekonstrukció-
járól, ugyanakkor kifogásolta 
az üzemi hiba miatt olykor 

előforduló vízhiányt. 
P. Szabó Józsefné – több fel-

szólalóhoz csatlakozva – kör-
nyezetvédelmi kérdésekkel 
foglalkozott.

A falugyűlésen felszólalt 
dr. Gajdócsi István megyei 
tanácselnök is. Elöljáróban 
beszélt röviden a nemzetközi 
helyzetről, majd elismerését 
fejezte ki a bócsaiaknak a 
településfejlesztésben végzett 
példás társadalmi összefogá-
sért. Méltatta a tanyán élő em-
berek árutermelő szerepének 
jelentőségét. Ígéretet tett arra, 
hogy – amennyiben a bócsa-
iak társadalmi összefogással 
előteremtik a két új tanterem 
építési költségének a felét -, az 
összeg másik részét megkapják 
támogatásként a megyétől.

Rapi Miklós

Balogh Lajos meséli
15 éven át én voltam Bócsán 

a Hazafias Népfront elnöke. Ez 
a hivatalos felfogás szerint azo-
kat az embereket tömörítette, 
akik nem voltak tagjai ugyan 
a Magyar Szocialista Munkás-
pártnak (ez volt az egyetlen 
engedélyezett párt akkor az or-
szágban), de támogatóan álltak 
a szocialista államrend mellett. 
Az 1970-es évek közepétől 
a rendszerváltásig, 1990-ig 
töltöttem be ezt a társadalmi 
funkciót. Ez a falugyűlés nem 
véletlenül volt ennyire hírér-
tékű. Ugyanis akkoriban az 
országos pártpolitika fel akarta 
számolni a lazább formájú, 
magán érdekeket is figyelem-

be vevő szakszövetkezeteket, 
és felülről jobban irányítható 
termelőszövetkezetekké akar-
ta őket alakítani. Ezt mi nem 
akartuk, hiszen Bócsán mind-
kettő működött, mégpedig 
kiváló eredményekkel. Hogy 
néhány adatot idézzek akko-
ri jegyzeteimből: 1983-ban 
8.000 db sertést szerveztünk 
le a gazdákhoz „bértartásra”, 
együttműködve a Pápai Hús-
kombináttal és a szegedi Pick 
gyárral. Évente 130.000 liter 
tejet adott le 3 nagy termelő. 
A szakszövetkezet biztosítot-
ta az olcsó takarmányt és a 
szervezést.

A dolog vége aztán az lett, 
hogy sokunk — köztük Gaj-

dócsi István és Ivanics Lajos 
— szava „felhallatszott”, és 
nem kellett átalakítani a szak-
szövetkezetet.   

Frittmann József akkori is-
kolaigazgató részére más volt 
akkor a dolgok tétje: az iskola 
bővítése. Az itt elhangzottak 
alapján aztán megépülhetett az 
iskola főbejáratától balra lévő 
titkársági iroda és két új tante-
rem. A tanárok munkába járási 
költsége pedig más módon is 
támogathatóvá vált.

Ezek voltak tehát a bócsaiak 
küzdelmei az 1980-as évek-
ben.  

Leírta: Frittman Kitti
Jegyzetekkel ellátta: 

Káposzta Lajos
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Na, ez most hogy kerül ide? 
— tettem fel a kérdést a mel-
lettem ülőknek. „Jaj, de csinos 
menyecske lett ebből a lányból!” 
— a zenekar a menyecsketáncot 
játssza egy nyugdíjas találkozón? 

Aztán ahogy felpillantok, hát 
látom ám, hogy TÉNYLEG ott 
a menyasszony és a vőlegény 
(utóbbi nagy bajusszal). És csak 
akkor esett le a tantusz, hogy 
Szõke-Tóth Jánosné Eszter és 

Szõke-Tóth Elekné Ildikó már 
megint megviccelte a jónépet. 
Nem kellett sok biztatás: máris 
megkezdődött az össztánc.  

Mindez a februári nyugdíjas 
batyusbálon zajlott, a Hungari-

cum és Civil Házban. A bócsaiak 
mellett Soltvadkert és Orgovány 
szépkorúi ültek az asztaloknál. 
Már amikor ültek: a közös ét-
kezés után mindent megtett a 
zenekar — Wiesz Ottó, Balogh 

Batyus bál nyugdíjasokkal

István és Balázs Ferenc — hogy 
lemozgassa a sok finomságot. 

A ruházat külön figyelmet ér-
demelt: sok bócsain még a nyári 
csettegős kirándulás emléke, a 
pöttyös kendő virított. Néhány 
menyecske azonban kékfestőben 
pompázott. Ez már a bócsai szár-
mazású, jelenleg Vác mellett élő 

Faragó Anna keze munkája. Mint 
közös táncunk után elmesélte, a 
hagyományokat így is ápolni kell 
és nagy öröm számára, amikor 
az emberek viseletet húznak, 
és felelevenítik a régi szokáso-
kat — akár egy ál-lakodalom 
erejéig…

K. L. és B. H.
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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

Karneváli hangulatban„Belépés csak jelmezben!” 
— ismét ezzel a mottóval került 
megrendezésre az immáron 
hagyománnyá vált SZMK jel-
mezbál. A Hungaricum és Civil 
ház nagytermében rendezett 
eseményre közel �00 vendég 
érkezett, akik igen különleges 
maskarákban jelentek meg. A 
báli hangulat a pedagógusok 
nyitó táncával kezdődött, majd 
Barcsikné Weinhardt Éva igaz-
gatónő köszöntötte az ideérke-
ző vendégeket. Az est további 
részében először a Disneyland 
hercegnők, édesek és mostohák 
műsorát láthattuk Kárász István-
tól és kis csapatától. Végezetül az 
anyukák mutatták be vadnyugati 

stílusú táncos produkciójukat. A 
bál bevételét, mint minden alka-
lommal, most is az iskolára és a 
gyerekekre fogják fordítani. A 
fergeteges buli hangulatfelelőse 
a Tutti Frutti zenekar volt — si-
került is hajnalig mulatniuk a 
legkitartóbbaknak. A buli sikeres 
lebonyolításáért és megszervezé-
séért külön köszönetet mondunk 
a szülőknek, Lukácsné Völgyes-
vári Réka, Balázsné Ferenczfi 
Mária főszervezőnek, a vacsora 
előállítóinak, Pálinkás Attilának 
és kollégáinak, valamint a tom-
bola felajánlóinak.              B.H.
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Kedves Érdeklődők!
Bővebb információt a Boróka Könyvtárban vagy Borbényi Hilda mentornál a 

+36 70 400 99 45 telefonszámon kaphatnak! 

Cirkusz
Január 25-én a Kludsky csalá-

di cirkusz érkezett községünk-
be, akik egy vidám, mókás mű-
sort adtak elő a gyerekeknek és 
a szülőknek. Öröm volt látni 
azt a sok mosolygós, jóked-
vű arcot a Hungaricum Ház 
nagytermében. A műsorban 
szerepelt egykerekű biciklista, 

zsonglőr, egyensúlyozó akro-
bata és bátor gyerekek. Igen! 
Mivel még a Csuszka nevezetű 
kígyó is megjelent, és aki meg 
merte simogatni... nos, az a 
nyakába is vehette! Az est fény 
pontja a közönség nagy nevet-
tetője, Pepi bohóc volt.

B.H.


