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Nagy Találkozó 2016
Mi boldogan meg tudtunk öregedni és most itt vagyunk!

Mi kell ahhoz, hogy jó han-
gulatban teljen egy összejö-
vetel? A válasz egyértelmű: 
jó szándék! Ezt erősíti meg 
bennem minden alkalom-
mal Balázs Ferenc, amikor a 
nyugdíjasok összefogásáról 
beszél. Az idei Nagy Talál-
kozót így jellemezte:

„Három évvel ezelőtt hívtuk 
össze először a Bócsa-Zöld-
halomból elszármazottakat 
Bak Anti barátommal. Azóta 
ez a találkozó minden évben 
bővül, hiszen mindig többen 
jöttek: idén 180 vendéggel 
ültünk a nádtető alatt. Jöttek 

a környező településekről, 
Kaskantyúról és Soltvad-
kertről is. A lényeg, azaz az 

összetartó erő a Zöldhalom-
hoz való kötődés. Akkoriban 
nagyon nagy összefogás volt 
a tanyavilágban, ma el se 
tudnánk képzelni, mekkora! 
Olyan barátom jött el most, 
akivel fiatal koromban ta-
lálkoztunk utoljára, vagy 50 
éve.”

A rendezvényen Szőke-Tóth 
Mihály polgármester külön 
köszöntötte a legidősebb bó-
csait: Petrányi Gáborné Bíró 
Julianna 96 éves, jelenleg 
Orgoványon lakik a lányánál. 
Ezelőtt négy évvel vitték oda 
a Zöldhalomban lévő tanyájá-
ról, ahol egyedül élt. 

A Nagy Találkozóra egy hajdani 
bócsai tanító is eljött. Turcsányi 
László (a képen balra)  az 1957-
58-as tanévben tanított az Abo-
nyi majori iskolában. Így mesél 
arról az időről: 

„Eredetileg kisszállási va-
gyok. A kalocsai tanítóképző 
elvégzése után kihelyeztek 
minket tanítani, így engem 

Bócsa Abonyi Majorba. A 
Bolhasoron laktam „kvártély-
ban”, alig egy kilométerre az 
iskolától, a Németh Antal 
bácsiéknál. Gyakornok vol-
tam, és Bodor Jenő igazgató 
járt nézni az óráimat. 47 gye-
reket tanítottam egyszerre, 
de akkora volt a társadalmi 
fegyelem, hogy rend volt: 
engedelmeskedtek, tisztelték 
a tanító urat, még ha az 19 
éves is volt csak. Engem a ta-
nyasi emberek sok mindenre 

megtanítottak, mondhatni: 
ők adták meg a kezdő lökést a 
szakmai fejlődésemben.”

Az ebéd marhapörkölt volt 
tarhonyával, savanyúsággal 
— Vincze József munkáját 
dicséri. Mint elmondta, az 
ízesítésnél nem kell kímélő 
konyhára venni a figurát: ez 
a generáció az igazi pusztai 
ízeket szereti. Külön kieme-
lendő az odafigyelés: ebéd 
előtt mindenki kezet mosha-
tott, az eszcajg becsomagolva 
feküdt az asztalon, a csont 
nélküli pörköltet pedig kipor-
ciózva hozták, ezzel is ügyel-
ve a tisztaságra. Az énekes 
felvezetésről az asszonykórus 
gondoskodott, a zenekart 
Balogh István és Wiesz Ottó 
alkotta. Melléjük azért néha 
beszállt Balázs Feri bácsi, va-
lamint más műkedvelő ven-
dégek is. Mindenkinek jutott 
mikrofon a késő délutánba 
nyúló mulatozásban.

KL – BH
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Régi-új vezető

Vigyázz, hogy sose 
érjen baj!

Tájékoztató szelektív 
hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT 

ezúton kívánja felhívni a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy 
a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés keretein belül 
lehetőség van a sárga fedelű 
gyűjtőedényzetet meghaladó 
mennyiségű szelektív hulladék 
díjmentes elszállítására az alábbi 
feltételek mellett:

A keletkező többlet szelektív 
hulladékot, a megszokott ürítési 
napon (reggel 6 órától az ürítés 
időpontjáig) a sárga fedéllel 
ellátott edényzet mellé kérjük 
kihelyezni, papír, karton hulla-
dék esetében lapra hajtogatva, 
összekötve, vagy egyéb szelek-
tív hulladék esetében átlátszó 
zsákban, hogy az ürítést végző 
gépjármű személyzete meg tudja 
állapítani, hogy az valóban sze-
lektív hulladékot tartalmaz.

A sárga fedelű edényzetbe 
és a mellé helyezett átlátszó 
zsákba az alábbi hulladékok 
kerülhetnek:

- műanyag (pl. PET palack, tej-
fölös, műanyag zacskó, reklám 
táska, mosószeres, mosogató-

szeres, kozmetikai szeres fla-
konok (tusfürdős, samponos), 
tejfölös-, joghurtos-, vajas, stb. 
dobozok, tejes-, gyümölcslés, 
stb. Tetra Pack dobozok (ita-
los, karton), csomagolófólia, 
fólia, műanyag szék, műanyag 
eszközök, műanyag játékok, 
hungarocell)

- papír (pl. újságpapír, szó-
rólap, füzetek, könyvek, irodai 
papírhulladék, csomagolópapír, 
hullámpapír, kartondoboz)

- fém (alumíniumos sörös, 
üdítős doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz, háztartási fémhul-
ladék, pl. evőeszközök, kotyogós 
kávéfőző, fém főzőedény)

A többlet szelektív hulladé-
kot tartalmazó átlátszó zsákba 
kérjük elsősorban PET palackot 
helyezzenek.

A műanyag flakonokat és a 
papírdobozokat lapítva kérjük 
a kukába helyezni, hogy minél 
kevesebb helyet foglaljanak el.

Kérjük a fehér és színes üveget 
lehetőség szerint a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken he-
lyezzék el.

Itt a nyár, végre szünet van, 
móka és kacagás vár a gyere-
kekre. A nyár mindezek mellett 
azonban számos veszélyt is rejt 
magában. Ezekre hívta fel a 
gyerekek figyelmét a tanév végén 
előadásában Rutkai Krisztina és 
két kollégája, akik a Kiskőrösi 
Rendőrkapitányságtól érkeztek. 

Az otthoni, a közlekedési és a 
vakációs veszélyeken át a cuk-
ros bácsiktól való védekezésig 
sokféle témát érintettek és ren-
geteg hasznos tanáccsal látták 
el a �. és 4. osztályos tanulókat. 
Élményekben gazdag és baleset-
mentes nyarat kívánunk!

 F. K.

A Mozgáskorlátozottak Bács-
Kiskun Megyei Egyesületének 
Bócsai csoportja 2016. június 
8-án tartotta meg a négyévente 
megrendezésre kerülő tisztújí-
tó csoportgyűlését. A Hegyköz- 
ség tanácstermében rende-
zett tisztújításon 31 személy 
vett részt. Ennek keretében 
egyhangúan újraválasztották 
Kaposvári Sándornét csoport-

titkárnak. A jegyzőkönyvet 
hitelesítette: Kesztl Jakabné 
csoportvezető helyettes, Vin-
cze Istvánné vezetőségi tag és 
Deli István küldött.

Sok sikert és eredményes 
munkát kívánunk a tisztség-
ében megerősített csoporttit-
kárnak!

BH

BÁCS-KISKUN mEGYEI 
KormÁNYHIVaTal

KISKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATALA
TÁJÉKOZTATÓ

Telefonszám változásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bács-Kis-

kun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala 

Soltvadkerti Kirendeltségein a telefonszámok megvál-

toztak.

Az új telefonos elérhetőségek az alábbiak:

Okmányiroda – személyi okmány és egyéni vállalkozói 

igazolvány ügyintézés: 78/975-051

Okmányiroda – gépjármű ügyintézés:  78/795-052

Gyámügyi Osztály:  78/795-050

Kiskőrös, 2016. június 20.

Turánné Török Ágnes
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (június) 

Bognár Gabriella és Cs. Tóth József

Születtek: (június)
Tamás Izabella - an:. Kun-Szabó Emília

Monos Milán – an:. Monos Jenifer

Elhunytak: (június)
Borbényi József (1961) 

Gál János (1948)
Németh Károly (1952)

Kovács Istvánné (1932) szül Keserű Eszter
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A bolondozás után pár nappal 
már megilletődött hölgyek és 
urak járták végig utoljára az 
osztálytermeket és az iskolát: 
a búcsú órája elérkezett. A zsú-
folásig telt művelődési házban 
most ők ültek elöl. Versek, 
beszédek, zeneszámok a szín-
padon, közben virágátadás és 
néhány személyes gondolat… 
Igen, itt most tényleg befeje-
ződött valami — gondolták 
ünneplők és ünnepeltek. És 
nem volt nehéz észrevenni, 
hogy ebben a pillanatban hely-
csere történik egy jól működő 
közösségben: a nagyok átadják 
a helyüket a kicsiknek, a csa-
ládba pedig bekerül egy ifjú az 
eddigi gyerek helyett.

Deli Dávid hetedikes tanuló 
verssel búcsúztatta az elballa-
gókat. Ennek egyik üzenete ez 
volt: „Amíg lesz a tarisznyád-
ban kenyér és bor, mindig le tu-
dod győzni a nehézségeket”. 

Nem maradtak el a köszönté-
sek és az elismerések. Az idei 
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat 
Lengyel Alexandra vehette át. 
Az iskola munkáját segítő szü-
lők közül Bíró Mártát, Vinczé-
né Gál Beatrixot és Gáspár-Bíró 
Katalint külön is köszöntötték 
egy-egy szál virággal.

Morvai Erzsébet tanárnő 
első osztályát ballagtatta el. 
Köszöntőjében meghatóan 
emlékezett a fontosabb pilla-
natokra. Megköszönte a gye-

rekeknek, hogy szófogadóak, 
együttműködőek voltak, és 
mindig megfogadták a taná-
csait. Hálás a bizalomért és a 
szeretetért, amit tőlük kapott. 
Búcsúztatóját egy Coelho idé-
zettel zárta: „A világlélek az 
emberek öröméből táplálko-
zik. vagy a bánatból, irigy-
ségből, a féltékenységből. Az 
ember egyetlen kötelessége, 
hogy beteljesítse Személyes 
Történetét.”

Barcsikné Weinhardt Éva 

igazgatónő köszöntőjéből: 
„Komolyra fordítva a szót, 
szeretném leszögezni, hogy 
általános iskolai tanulmánya-
itok végére értetek, így vége a 
gyerekkorotoknak is. Innentől 
kezdve fiatalkorúnak számíto-
tok, középfokú tanulmányaitok 
és ezzel együtt életetek leg-
szebb korszaka kezdődik.

…Arra kérlek benneteket, 
hogy első iskolátok, a Boróka 
iskola emlékét őrizzétek meg 
magatokban, raktározzátok 
el, mint azt a sok ismeretet, 
tudást, amire a nyolc év alatt 
szert tettetek. Mi is megígérjük 
itt maradó diákok és tanárok, 
hogy szeretettel fogunk rátok 
gondolni és hiányozni fogtok 
innen, mert 8 évig itt volt a 
helyetek, és ez a hely a mai 
nappal üressé vált. …Mások 
jönnek utánatok, azután majd 
jövőre ők is elballagnak, mert 
ez az élet rendje.” 

„Lehet, hogy most kezdődik minden…”
Elballagtak nyolcadikosaink

Júniusban a hagyományokhoz híven ismét bolondballagók 
verték fel Bócsa csendjét. A címlapon látható alakulat a ta-
nárok szerint mind a nyolc év, mind pedig az utolsó hetek 
alatt nagyon sokat tett azért, hogy tartós emlékeket hagyjon 
maga után, természetesen csak jó emléket, mint a szerenádi 
műsoruk, és a bolondballagás is.

Lehet, hogy most kezdődik minden
Lehet, hogy most kezdődik el
Lassan ébred már a hajnal
A napsugárral érkezem

Ne mondj semmit, úgyis értem
A szemed elárulta már
Ne mondd el, hogy miért jöttél
Tudom, hogy mást akartál

Adj erőt és adj időt nekem
Ha senki nem jön, Te maradj itt velem
Segíts rajtam, hogy ne tévedjek el
Emelj fel magadhoz, emelj fel!

A ballagás a lufik felengedé-
sével zárult. És noha ezt már a 
családtagok hangos gratuláció-
ja és a fényképezkedés követte, 
még sokáig fülünkbe csengett 
a nyolcadikosok dala, amit a 
Republic Együttessel „együtt” 
énekeltek el az ünnepségen. 

Káposzta Lajos

a búcsúzó nyolcadikosok: Szilágyi roxanne, 
Nagy Eszter, Gszelmann Tamara

a búcsúztató hetedikesek: Tyukász orsolya, 
Birtalan Szandra, Csipak Flóra.  
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mezítlábas ügyességi feladatok, tartásjavítás, 
fogyasztás

Gyógytestnevelés a bócsai iskolában
Sokan azt gondolják, gyógy-

tornára főleg a nyugdíjas ott-
honok lakóinak van szüksége. 
Mindannyiunk előtt élő a kép, 
ahogy a gyógyfürdő meden-
céjében az idős bácsikák és 
nénikék ide-oda hajlonganak 
és lábemelgetnek az edző uta-
sításai szerint. Pedig nem csak 
itt van szükség eme szakmára. 
Sajnos egyre több ugyanis az 
olyan fiatalkorú, akik az orvosi 
vélemény szerint — vagy akár 
ránézésre is — rászorulnak 
a plusz kiegészítő mozgásra. 
Beszélgető partnerem Oláhné 
Marosi Judit tornatanár, aki 7 
éve ráképzésként elvégezte a 
gyógy testnevelő szakot. Mun-
kájáról így mesél:

Miután megszereztem ezt a 
képesítést, azonnal el is kezd-
hettem a gyógytestnevelés 
órákat. A Pedagógiai Szakszol-
gálaton keresztül látom el ezt a 
fajta gondozást Bócsán heti 8, 
Tázláron 2 órában. Községünk-
ben 4 csoporttal foglalkozom, 
az orvosi diagnózis szerint 
összeállítva a gyakorlatokat.

— Úgymond, recept szerint jár-
nak ide a gyerekek?

Valójában igen. Minden gyere-

lás a megfelelő gyakorlat. Ezzel 
erősítjük a láb boltívét, azaz a 
„kis hidat”. A hanyagtartásnál 
pedig legtöbbször hason fekve 
végzünk különböző gyakorlato-
kat, így erősítve a hátizmokat. 
Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert több pályázat 
sikeressége révén sokféle esz-
közzel tudok dolgozni, így 
óráim változatosak lehetnek. 
A gyerekek kedvenc eszköze 
az óriás labda, melyet minden 
diagnózis esetén használni 
tudok.

— Gondolom, egy ilyen sportos 
faluban, mint Bócsa, nem érint sok 
gyereket ez a foglalkozás.

Először is: mennyire sportos 
Bócsa? Felmérésem szerint a 
kézilabda, labdarúgó és birkózó 
edzéseken a gyerekek mintegy 
�0 %-a vesz részt rendszeresen. 
A mintegy 160 iskolásból pedig 
76 azok száma, akiket az isko-
laorvos kiszűrt. Tehát ennyinek 
kell járnia a foglalkozásokra.

— Ez azért elég komoly létszám. 
És mennyire járnak? Illetve egy má-
sik kérdés: nem lehetne megoldani 
az ő „gyógytornájukat” a heti 5 
tornaóra keretében?

A tornaórának megvan a maga 

tematikája, és nem is lenne nép-
szerű, ha időről időre azt mon-
danám az osztályban: egészsé-
gesek ide, gyógytornások oda 
álljanak!… A gyógytestnevelés 
órákat délután tartjuk. Az al-
sósok még csak-csak eljárnak, 
de a felsősök esetében ez már 
gyakran „ciki” és szeretnék 
elbliccelni. Viszont én, mivel 
amúgy is tanítom, ismerem 
mindegyik gyereket, és tudom, 
kinek mikor kell jönnie. Ha 
nem volt az órán, utána számon 
tudom kérni. Inkább az a gond, 
ha a gyerek buszhoz van kötve: 
később mehet csak haza, illetve 
délután vissza kell jönnie. Talán 
jobb lenne délelőttre beilleszte-
ni az órarendbe — keressük a 
lehetőséget erre is.

— Mennyire partnerek a szülők 
ebben?

Általában partnerek, hiszen 
tudatában vannak annak, hogy 
a lúdtalp később hátfájáshoz, a 
túlsúly pedig keringési betegsé-
gekhez vezethet. Természetesen 
úgy lenne értelme a gyógytest-
nevelésnek, ha otthon is meg-
lenne a folytatás: több mozgás 
és egészséges táplálkozás!

Káposzta Lajos

ket megvizsgál az iskolaorvos, 
és akinél szükséges, előírja a 
gyógytestnevelést. Nagy prob-
lémákra nem kell gondolni, 
bár az is igaz, hogy ha nem or-
vosoljuk, akkor felnőtt korban 
gondot okozhat. Ilyen a lúdtalp, 
a hanyag testtartás és a túlsúly. 
Ez utóbbi országos probléma és 
egyértelműen a mozgásszegény 
életmódra vezethető vissza. 
A délutáni gyógytestnevelési 
órákon, mely heti 2 óra, ezen 
problémák korrigálására szolgá-
ló gyakorlatokat végzünk, a szo-
kásos tornaórai eszközökkel. A 
lúdtalpnál a mezítlábas torna, 
pl. apró kavicsok fölszedegetése 
lábujjakkal, vagy lábujjakkal 
tartott ceruzával történő rajzo-

Pedagógusok köszöntése

Június elején pedagógusnapi ünnepséget tartottak a község új 
művelődési házában. Először a ballagó diákok, Gszelman Tamara 
és Odrobina Lilla, majd az óvodás gyerekek, Mónus Hanna és Sréter 
Hunor köszöntötték tanáraikat, óvónőiket. Ezt követően virággal 
köszönték meg az egész éves munkájukat. Végezetül Szőke Tóth 
Mihály polgármester mondott beszédet, külön köszöntve az idén 
jubiláló Pócsa Sándorné tanárnőt, aki már 40 éve dolgozik a pályán.  
Völgyesvári Lászlóné szakmai munkájáért miniszteri kitüntetést, 
Pedagógus Szolgálati emlékérmet vehetett át.                      B.H.  
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aki mindenhol ott van: Bak antal
Kalapot hord, amikor csak lehet. 
És sok meghívásnak tesz ő eleget,
ha csak elmehet.

Csettegője markáns.
Szüretkor ott ül a sok pajtás
s pálinkájától lesz mindenki nótás.

Versem hőse maga Bak Antal,
kit egész Bócsa magasztal,
s italtól roskad a nagyasztal…

Mi mással kezdhetnénk a 
beszélgetést, mint pálinkával? 
Ami pedig a dolog különleges-
sége, hogy csak az nem iszik, 
aki kínálja. Feleségem halála 
óta egy kortyot sem! — mondja 
a termelő, a közismert Bak An-
tal, azaz a fiatalabbaknak Anti 
bácsi. Egyik este így mesélt az 
életéről:

a gyerekkor
Két éves voltam, amikor apám 

meghalt a hadifogságban. A 
történetéhez annyit, hogy 
1944. november 5-én fogták el 
Szolnokon az oroszok és 1945. 
február 23-án halt meg Ukraj-
nában a 110-es számú lágerban. 
Hadiárvaként nőttem fel, sok 
munkával és nélkülözéssel. Egy 
kis tanyában laktunk: volt ben-
ne egy vaságy meg egy faágy, 
ezen aludtunk öten. Osztatlan 
iskolába jártam Zöldhalomban 
és a tanulás nem volt az erős-
ségem: tizenvalahány hold föl-
dön gazdálkodtunk, tehenekre 
vigyáztam, majd napszámba 
jártam, hogy megéljünk vala-
hogy. Amikor jöttek a kötelező 

Bak József, 
az édesapa, aki nem 

érhette meg 
gyermekei felnöve-
kedését. Született 
1911-ben, meghalt 

1945-ben.

beadások az 50-es években, 
elástuk a gabonát. Különben 
éhen haltunk volna. Aztán volt 
úgy, hogy megindultunk este 
10-kor lőcsös kocsival a kecs-
keméti piacra a terménnyel, 
és reggel oda is értünk, így 
tudtunk árulni. 

A felnőttkor első évei
A katonaság után aztán gon-

doltam egy nagyot és elmentem 
dolgozni az uránbányába, a 
Mecsekbe. Ennek megvolt az 
előnye, hogy jól fizetett, és 
megvolt a hátránya is: rendkí-
vül veszélyes volt az egészség-
re. Nekem nem lett bajom, de 
sokan megbetegedtek később. 
Munkásszállón laktam, 220 
méter mélyen dolgoztunk. A 
robbantás után lapáttal raktuk 
be az ércet a csillékbe. Egy év 
után hazajöttem. Akkor már 
beindult a TSZ-világ, és ezzel 
az új lehetőségek is. 1969-ben 
aztán összejött annyi, hogy meg 
tudtam nősülni.  Két lakodalom 
volt: egyik héten a vőlegénynél, 
a másik héten a menyasszony-

nál! Egy fürdőkádat kaptunk 
menyasszonytáncra, ahhoz 
vettünk vízmelegítőt és máris 
hatalmas lett a komfort!

A felnőtt évtizedek
Dolgozni kell, nem panasz-

kodni — ez volt az elvünk. 
Szépen gyarapodtunk, házat 
építettünk a faluban, 30 em-
ber segített, csak a mesterek-
nek kellett fizetnem. Bővült a 
család: két lányunk született. 
Akkoriban Bócsán rengeteg 
jószág volt és ez jó megélhe-
tést biztosított, mi is 40-50 
disznót tartottunk, önetetővel. 
Még a Balatonra is eljutottunk 
minden évben 1-1 hétre. Aztán 
jöttek a nehéz évek: feleségem 
megbetegedett és 10 évig jár-
tunk kórházba. Pár éve aztán 
magamra maradtam. De nem 
panaszkodom: az egészségem 
megvan, tagja vagyok több 
egyesületnek és csoportnak. 

Ott vagyok a fesztiválokon, a 
felvonulásokon, és főzök is, 
ahová csak hívnak.

A mai életről
Havonta �-4 temetésre is 

eljárok. Most már a fiatalok 
halnak, a 40-50 évesek. És 
főleg a férfiak! Bócsán rengeteg 
az özvegyasszony, mint ahogy 

máshol is. Nem egyszerű ez: 
tudunk esetekről, amikor kijött 
Kecskemétről egy „özvegyva-
dász”, ott lakott a kiszemelt, 
gyanútlan asszonynál, és úgy 
kellett hazapaterolni.  A mi 
korunkban már nehéz össze-
szokni egy másik emberrel.

Zöldhalom kiürült, mint a 
tanyavilág általában. A kacsá-
sok és a többi mezőgazdasági 
nagyüzem persze működik, de 
érdekes: a magyarok helyett 
egyre inkább a románok dol-
goznak bennük.  

A kert a mindenem: megte-
rem benne a szőlő, a gyümölcs 
— cseresznye, szilva, körte. 
Csak gáliccal és meszettel 
permetezek. Emellett kijárok 
az erdőmbe, így a tűzifám is 
megvan. Csak hát… ha kinn 
hagyom a kapát a kertben, egy 
hétig is ott marad. Nem akar 
vele más dolgozni.

Káposzta Lajos
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Ballagó ovisok

Baba mama gyereknap

Május utolsó hétvégéjén 
rendezték meg az óvodai balla-
gást. A „Szívtelen csiga” című 
műsorral 19 kis ovis zárta le az 
itt töltött éveiket. Zsuzsi óvó 
néni, Bea óvó néni és Mariann 
dajka néni komoly munká-
jának köszönhetően minden 
gyermek szavalt és énekelt. Az 

óvó nénik a szép műsor után 
vállukra akasztották a ballagó 
tarisznyát, elköszöntek a kis 
ballagóktól, majd ezt követően 
egy kis film került vetítésre, 
ahol közösen visszanézték az 
elmúlt három év ovis emlé-
keket, majd útjára engedték 
a lufikat.                          B.H.

Igaz, már június közepe is 
elmúlt, de a gyerek-ünnepek 
hangulata és igénye nem: ekkor 
tartották ugyanis az első baba 
gyereknapot a játszótéren. Az 
eseményre Mucsi Szendi Erika, 
a baba mama klub vezetője szer-
vezésében és a szülők jóvoltából 
került sor. A résztvevők egy 
laza játszós délelőttöt töltöttek 
együtt, sok mókával és kacagás-
sal. A fajátékok mellett még egy 
kis meglepetés is volt a gyerekek 
részére: egy csomó buborékfújó 
került elő, amit a picik nagy 
élvezettel alkalmaztak. Mind a 
szülők mind a gyerekek nagyon 
jól érezték magukat. 

F.K.

Találkozó 46 év után

Május 28-án osztálytalálkozót szervezett a bócsai iskola 1970-
ben elballagott évfolyama. Megható volt látni, hogy örültek egy-
másnak a szép számmal megjelenő egykori diákok és tanáraik. 
Kíváncsian hallgatták a beszámolókat, kivel mi történt a 46 év 
alatt. Ezután megnézték a szép, felújított iskolát, a könyvtárat, 
majd átsétáltak a Flóra Vendéglőbe.

A finom vacsora mellett tovább folytatódott a vidám beszélge-
tés. Köszönet a szervezésért Kollerné Molnár Terikének

Idősek napja
Új időpontban június vé-

gén rendezték meg az idő-
sek napját az új művelődési 
házban. Felütésként Fritt-
man Ki t t i  kedveskedet t 
Miniska Zsejke Az örök 
f ia ta lság  c ímű versével , 
majd Szőke-Tóth Mihály 
polgármester köszöntötte 
a 60 év feletti „szépkorú-
akat”. 

Ezt követően a polgár-
mester a képviselők köz-
reműködésével ,  v irággal 
köszöntötte az 50 és 60 
éves házassági évfordulót 
ünneplőket. 

A Pál inkás  Att i la  á l ta l 
asztalra került bőséges és 
finom ebéb után a fellépők 
vették át a főszerepet: a Ne-
felejcs Népdalkör, a Boróka 

50 éves házassági évfordulójukat ünneplik idén:
Mucsi János – Tompai Sarolta
Fucskó János – Szeifert Katalin

Kovács István – Fogl Erzsébet (képünkön)

60 éves házassági évfordulójukat ünneplik idén:
Font György – Gillich Erzsébet
Tóth János – Kiss Berdó Ilona

Gillich Imre – Hachbold Katalin
Pápai István – Kalmár Franciska

Citerazenekar és a Bócsai 
Citerazenekar szórakoz -
tatta a kedves vendégeket. 
Az egész napos hangulatról 
Balogh István és Balázs Feri 
bácsi gondoskodott.  

A  r endezvényen  köze l 
300 főt  lá t tak  vendégül 
az Önkormányzati Hivatal 
dolgozói  és  a  képvise lő 
testület tagjai. Köszönjük 
munkájukat!                          

B.H.
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Irány Születésnapfalva 
Vig Balázs meseíróval! 

Kirándulás Torockóra és környékére

Iskolai tanévzáró

Kitüntetett tanulóink
Tartalmas évet zártunk az 

idén a bócsai Boróka Általános 
Iskolában. A rengeteg program, 
kirándulás és persze a sok tanu-
lás ismét meghozta gyümölcsét. 
Közel 40 diák ért el kitűnő 
eredményt. 

A tanév elején versenyt hir-
dettünk „Hajts a jobb jegyért!” 
címmel. Az a diák, aki a tavaly 
év végi eredményéhez képest 
a legtöbbet javít, ajándékot 
kap. Az idén Kovács Illés 8. 
osztályos tanuló lett a győztes. 
Gratulálunk kitartó, szorgalmas 
munkájához! 

A diákok és kollégáim ne-
vében ezúton is szeretném 
megköszönni a sok segítséget, 
támogatást, együttműködést 
a Szülői Munkaközösségnek, 
a Bócsa Község Oktatásáért és 
Közművelődéséért Alapítvány-
nak és az Önkormányzatnak.

Kedves Gyerekek! 
Öröm is, és bánat is, hogy eb-

ben a tanévben utoljára találko-
zunk. Szomorúak vagyunk, mert 
őszig hiányolnunk kell egymást, 

de örülünk is, mert itt a nyár, a 
szabadság, a pihenés időszaka. 
Kívánjuk, hogy sok-sok örö-
met éljetek meg szüleitekkel, 
barátaitokkal! Természetesen 
azért nem bánnánk, ha az eddig 
tanultakat nem felejtenétek 
el, azaz vesszük a bátorságot, 
és azt ajánljuk nektek, hogy a 
nagyon meleg napokon a hűvös 
szobában elnyúlva vegyetek 
a kezetekbe egy jó könyvet, 
olvassatok, mozgassátok meg a 
fantáziátokat! A könyvtár most 
szinte egész nyáron nyitva tart. 
Rajzoljatok, fejtsetek rejtvényt, 
mert az segít a logikus gondol-
kodásban, írjatok naplót, hogy 
ne felejtsétek el az élményeket, 
tervezzetek, tűzzetek ki célokat 
magatok elé! 

Kívánom, hogy tartalmasan, 
vidám hangulatban teljék a nyári 
szünet, vigyázzatok magatokra, 
egymásra, hogy szeptemberben 
mindannyian együtt köszönt-
hessük az új tanévet!

Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató

A 87. ünnepi könyvhét al-
kalmából Könyvtárunkba lá-
togatott Vig Balázs meseíró 
június közepén. Olyan re-
mek mesekönyvek szerzője 
ő, mint  A rettegő fogorvos, a 
Puszirablók, a Todó kitálal az 
óvodáról és a Három bajusz 
gazdát keres.

Ez alkalommal az utóbbi 
könyvében található Szüle-
tésnapfalvára kalauzolta el a 
�. és 4. osztályos tanulókat.  
A szerző nem csak felolva-
sott könyvéből — hisz az 
túl unalmas lenne — hanem 
kérdéseket is intézet a diá-
kokhoz, majd jó válasz esetén 
játék következett. Akárcsak 
a könyvei, játékai sincsenek 
híján a kreativitásnak és a 
képzelőerőnek. A gyerekek 
egyik percben hosszúnyakú 
zsiráfok voltak, akik a csilla-
gokat ették, míg a következő-
ben zöld krokodillá változtak 

és pikkelyt növesztettek. Sze-
gény plafon sem úszta meg 
a dolgot: mozivászonként a 
gyermekek kedvenc meséit 
vetítette fel rá. Természetesen 
ez is a játék része volt, hiszen 
a kivetítő itt is a fantáziára 
volt bízva! Vig Balázs még 
ajándékkal is kedveskedett a 
diákoknak: mindenki széke 
alatt egy-egy képzeletbeli 
ajándék lapult, tartalma pedig 
az volt, „aminek a világon a 
legjobban örülsz”. A csoma-
gokban volt kistesó, kiskutya, 
akvárium sok-sok aranyhallal, 
dinoszaurusz és zöld cipő 
egyaránt.

Azért kézzelfogható aján-
dékot is hazavittek a gyere-
kek, mindenki kapott egy-
egy „Aranybajusz oklevelet”, 
valamint könyvjelzőt, amit 
akár dedikáltathattak is a 
meseíróval. 

Frittman Kitti

A bócsai Boróka Általános 
Iskola 7. osztályos tanulóinknak 
lehetőségük nyílt egy többnapos 
erdélyi kirándulásra, melyet a 
Határtalanul pályázat megnyeré-
sével értünk el.  Elkísértek ben-
nünket a 8. osztályosok is, így 
mindkét osztály sok élménnyel 
gazdagodhatott. Hat tartalmas 
napot tölthettünk Torockón és 
környékén.

Az első napokban megismer-
kedtünk Torockó nevezetessé-
geivel, jártunk a Duna-házban, 

várat, Torda városát, a sóbányát, 
a Tordai hasadékot és Nagye-
nyeden a Bethlen Kollégiumot. 
Egy egész napot töltöttünk a 
történelmi Kolozsvár városában. 
Hazafelé megálltunk a kiskoh-i 
medvebarlangnál és Nagyszalon-
tán, Arany János szülőházánál.

Köszönjük a támogatást a To-
rockói Baráti Körnek, az iskola 
Szülői Munkaközösségének, és 
a Bócsa Község Oktatásáért és 
Közművelődéséért Alapítvány-
nak.                   Paragi Anikó

Ida néni magánmúzeumában és 
túráztunk a torockószentgyörgyi 

várhoz. A kirándulásunk során 
meglátogattuk Vajdahunyad 
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Csőben sült brokkoli
Adag: 4-5 főre
Elkészítési  idő: 80 

perc 
100 dkg brokkoli
15 dkg reszelt sajt
5 dkg reszelt parme-

zán sajt
1 maréknyi durvára vá-

gott mandula
4 dl tejszín
Ízlés szerint majoránna, frissen őrölt bors és só

Elkészítés:
1. A brokkolit sós vízben előfőztem (forrástól az újraforrásig), 

majd gyorsan lehűtöttem jeges vízben, hogy üde színét és tex-
túráját megőrizze.

2. Lecsöpögtettem, majd összekevertem a tejszínnel, egy ma-
réknyi vágott mandulával és a parmezánnal.

3. Ízesítettem sóval, borssal, majoránnával, majd hőálló tálba 
tetem és reszelt sajttal megszórtam.

4. Sütőben magas hőfokon, vagy a grill-funkción a sajtot 
rápirítottam.

Kiváló köret, előétel, de főfogásként is megállja a helyét.

Vidám percek

a Boróka Könyvtár 
könyvajánlója

A rendőrségen megszólal a telefon 
- Segítség! Meg akarnak gyilkolni!
- Kicsoda?
- Egy fekete macska!
- Na, ne szórakozzon velem! Kicsoda maga?
- Pityuka vagyok, a papagáj! 

Van, aki ezért tartja — be az állatvédelmi törvényt
Két láncra vert kutya beszélget:
- Te haver, téged mikor enged el a gazdád?
- Havonta háromszor.
- Jó, de mikor?
- Először amikor a gázszámlás jön, másodszor a villanyszám-

lásnál, harmadszor pedig a vízszámlásnál. 

Nem biztos, hogy erre gondolt! 
Pilóta a toronynak... pilóta a toronynak... 200 km-re vagyunk 

parttól... 100 m-re a tengerszint felett... már alig van üzem-
anyagunk...

Azonnali segítséget kérünk!

Torony a pilótához... torony a pilótához...
Ismételje utánam... ismételje utánam... „Miatyánk ki vagy a 

mennyekben...” 

Matematika
Háromfajta ember létezik...
Aki tud számolni, és aki nem! 

Favágás 
Az öreg székely meg a fia fát vágnak az erdőben...
A fiú odasuhint, de véletlenül levágja az apja lábát.
Erre az öreg: - Áron, még egy ilyen és seggbe rúglak! 

Felnőtt: 
Fél testben ép lélek
Sarah Nickerson, tipikus kar-

rierista szuperanya, túlterhelt, 
de lenyűgöző életet él férjével, 
Bobbal, hűséges bébiszitterével 
és három gyermekével. Ám egy 
autó baleset mindent megvál-
toztat. 

Sarah traumás agysérülést 
szenved, ami teljesen kitörli 
világának a bal oldalát, rákény-
szerítve Saraht arra, hogy job-
ban oda figyeljen a körülötte 
levő világ részleteire. Miközben 
nem tud a tányérja bal oldalán 
levő ételről, sőt még a saját bal 
kezéről sem, e furcsa „félvilág” 
ürességében kénytelen vála-
szokat keresni – a múltjára és 
a bizonytalan jövőjére vonat-
kozóan is. Miközben igyekszik 
visszaszerezni függetlenségét 
és egészségét, Sarahnak rá kell 
döbbennie, hogy igazi sorsa, új 
igazi élete talán nem a konfe-
renciák és táblázatok világában 
keresendő, hanem attól távol. 
A világ minden sikerénél ér-
tékesebb boldogság és béke, 
egy karnyújtásnyira van, csak 
eléggé le kell lassítani, hogy 
észrevegyük.

Ifjúsági: 
S. — Thészeusz hajója
Különös könyv egy dobozban. 

A doboz elején J. J. Abrams az 
egyik szerző, a cím rejtélyesen 
csak egy nagy S betű. A dobozban 
lévő könyv gerincén V.M. Straka, 
Thészeusz hajója, megjelent 
1949-ben. Mi ez? Egy régi könyv 

új dobozban? És a talányok 
csak szaporodnak, ha kinyitod 
a könyvet. Megsárgult oldalak, a 
lapok margóján sűrűn, kézzel rótt 
sorok kékkel, feketével, pirossal 
meg zölddel. A könyv pedig tele 
van különös kiegészítőkkel: 
kézzel írt levelekkel, a világ távoli 
tájairól küldött képeslapokkal, új-
ságokból kivágott cikkekkel, régi 
táviratokkal, fejléces jegyzetfüzet 
oldalaival, egy kávéházi szalvétá-
ra felskiccelt térképpel, kartonból 
készült iránytűvel, megsárgult 
fotókkal, cirkalmas névjeggyel. 
Mintha a titkok könyvtárába 
csöppentél volna, vagy egy sza-
badulószobába, ahol meg kell 
találnod a rejtély kulcsát. Miféle 
történet a történetben, könyv a 
könyvben? Csak kapkodod a fe-
jed, mindent tudni akarsz róla, de 
hirtelen csak annyit érzel, hogy 
van benne kaland, titok, szerelem 
(bizony, végzetes és örök), és 
meg akarod fejteni, a végére járni, 
a részese akarsz lenni.

Gyermek: 
Érik a nyár
Ha itt a nyár, csupa kaland lesz 

a világ, bármi megtörténhet! 
Ebben a mesekönyvben, hazai 
írók és költők mesélnek nagy-
mamákról, nyaralásról, dézsas-
trandolásról, tengeri csatákról, 
havazásról nyáron – és még egy 
úthengerről is. A színes képekkel 
illusztrált mesekönyv 2� lebilin-
cselő, aranyos és vidám nyári 
mesét és verset foglal magába. 
Üdítő láblógatás a meleg nyári 
napokon…

Egy kis előzetes… 
augusztus 20. Falunap Bócsán

Zenés ébresztő a Boróka citerazenekarral, ökumenikus 
kenyérszentelés a parkerdőben, majd ünnepi ebéd, sztár-
vendégek.

Felhívjuk a helyi vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy az 
augusztus 20-i rendezvényen helyet szeretnénk biztosítani 
termékeik bemutatására, értékesítésére. Kérjük, hogy hely-
igényeiket 2016. augusztus 10-ig jelezzék az Önkormányzati 
Hivatalban Eke Edinánál (78/453-110) vagy Borbényi Hildá-
nál (06-70/ 400-99-45). Bővebb infó a júliusi lapszámban és 
a plakátokon. Mindenkit szeretettel várunk!
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Gyereknap az iskolában

Gyereknap az oviban
Május 31- én a hagyományokat már őrző Vándor 

Játszóház hozott kézműves programokat a Bóbita 
óvoda udvarába. Ebből az alkalomból két új játék, 
a csúszdás kéttornyú vár és a kétüléses lengőhinta 
várta a kis óvodásokat, melyet a Bócsai Ovisokért 
Alapítvány és az SZMK támogatott. A nap slágere 
a saját kezűleg készítendő indián fejdísz volt, ami 
mellé persze egy kis móka is járt. A kicsik részt ve-
hettek ügyességi kézműves programokon, valamint 
lufi hajtogatáson.  A nap folyamán még meglepetés 
is érkezett: a nyári születésű gyerekek tortával 
ünnepelték meg a születésnapjukat, és mindenkit 
megvendégeltek. Külön köszönet a szülőknek a sok 
finomságért.                                                      B.H.

Az iskolai gyereknap az iskola mögötti parkerdőben a peda-
gógusok és szülök összefogásával került megrendezésre. Nyolc 
állomás várta a gyerekeket, különböző vidám ötletes feladatok-
kal. Volt lekváros kenyér evés, lisztfújás, kötélhúzás, tánc és még 
megannyi szórakoztató játék.  A jól teljesített feladatért minden 

állomásvezetőtől kaptak egy betűt, amiből a nap végén kijött egy 
szó, hogy GYEREKNAP.  A sikeres részvételért hamburgert, 
gyümölcssalátát és üdítőt kaptak a gyerekek. Az idei tanévben 
is rengeteg élménnyel és kalanddal lettek gazdagabbak az iskolás 
diákok. Ezúton külön köszönet a szülőknek.                     B.H. 
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Az íjászok, huszárok, 
végvári vitézek mellett 
a betyár hagyományőr-
zőknek is megvannak 
a szervezetei. Bócsán 
mintegy 70-80 viseletes 
(szűrös-subás-kalpagos) 
betyár fordult meg ezen 
a szombaton. A nagy 
napot reggeli ébresztővel kezdték: fél 8-tól hat állomáson tették 
tiszteletüket, ahol pálinkával, pogácsával és borral várta őket 
Bak Antal, Balázs Ferenc, id. Frittmann János, Szabó Antalné, 
Csőváriné Ella és Mucsi Tibor. A zenéről Hadfi Szilviusz és Mol-
nár István gondoskodott. Nem maradhatott el Kovács Nándor 
kisbírónk köszöntő rigmusa sem! 

Vidékünkön van mire 
emlékezni a betyárvilág 
kapcsán, akár romanti-
kus, akár — egy másik 
lapszámban — ténysze-
rű írásokkal egyaránt. 
A híres Bogár Imre itt 
bontogatta szárnyait a 
XIX. században, ezért e 
napon elhangzott a bal-

ladája és emlékfát is ültettek tiszteletére. Méltón kapcsolódott az 
eseményhez a dabasiak csikós bemutatója, a jászberényi szürke-
marhák, a tekerőlantos és a tárogatós, a bócsai és az ágasegyházi 
Boróka Citerazenekar. Takács Bettina dalai, na meg a nagyon 
várt betyár olimpia. Ennek keretében lehetett asszonyt cipelni, 
csizmát dobni, kukoricát darálni és betyár totót töltögetni.   

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

Betyárok találkoztak — egymással 
és a lelkes közönséggel

27 csapat főzött!

A betyárkodás is hagyományőrzés

Böllértalálkozó 
2016. november 12-én 

a parkerdőben!

Böllérfesztiváljaink kitűnő szervezője, Szabó Csaba és a pirtói 
Savanya Szabolcs ismét nagy fába vágták fejszéjüket: június 
első szombatjára betyártalálkozót hívtak össze a bócsai park-
erdőbe.  

Savanya Szabolcs és Szabó Csaba

Mit eszik a betyár, ha bócsai? Mindenképpen gulyást? És mi-
től gulyás a gulyás? Leginkább attól, hogy a levesnél sűrűbb, a 
pörköltnél hígabb és benne főtt a krumpli és a zöldség. Ezen 
kívül szabad az ötletláda! Ki gondolta volna, hogy 27 csapat 
mérte össze tudását. A zsűriben számos jeles ízmester foglalt 
helyet, így községünk polgármestere mellett Csányi Sándor, 
a szolnoki gulyásfesztivál szervezője, valamint Varga Zoltán, 
kecskeméti szakács. A nyertes a helyi „Nyald meg a kanalam” 
nevű csapat lett, azaz Benkóné Piroska betyártanyája.

A szervezők ezúton is köszönik minden támogató segítségét, 
kezdve a csütörtöki helyszínrendezéstől a vasárnapi elpakolásig. 
Mint mondták, jövőre is lesz nyár elején Betyártalálkozó Bócsán, 
ha addig élünk és el nem visznek a pandúrok!  

KL - BH
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Bócsa Községi Polgárőr Egyesület Meghívja
Önt és kedves Családját

2016. július 2-án, szombaton
Családi napunkra Bócsára, Zöldhalom pusztára,  

a Vincze lovardába.
Egész nap részt vehetnek ingyenes programjainkon:

Lovarda és az őshonos állatok megtekintése, állatsimo-
gatás, gyermek lovagoltatás, ugráló vár, lovas kocsiká-
zás, kézműves foglalkozás, csillámfestés, családi vetél-

kedő, játszótér, biliárd, asztalitenisz, csocsó.

Délelőtt az Állampusztai B.V. Intézet akció 
csoportjának bemutatója.

Délután Soltvadkerti Citerazenekar előadása és kutyás bemutató.
A nap végén lovasbemutató.

Megközelítés: Kecskemét felől érkezve az 54-es főúton, az Abonyi 
Fogadó után a 31-es km táblaelőtt a Vincze Lo-

varda idegenforgalmi jelzőtáblánál  jobbra kell lefordulni. 
Kb. 2 km jó minőségű földút megtétele után érkezés a lovardához.

GPS: 46°39’46”N  19°29’50”E
Étkezés a közeli Abonyi Fogadóban vagy a helyszínen lehetséges.

Bócsa Községi Polgárőr Egyesület
A program támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap.

GARÁZSVÁSÁR 
Már nincs rá szüksége? 

Nem fér el otthon? 
Kinőtte/megunta gyermeke? 

 
Hozza el a már megunt, de még jó 
állapotú ruháit, háztartási és                                             
lakberendezési dolgait árusítani  
 

2016. július 16-án szombaton a 
község új művelődési házában. 

 
Az árusítás ingyenes, asztalt biztosítunk, de 
árusítani csak előzetes bejelentkezéssel 
lehet!! 
 
Jelentkezni lehet 2016. július 14-ig: 
Mátyusné Vancsik Erzsébet védőnőnél 06 20/32-59-730 
Borbényi Hildánál a könyvtárban 06 70/400-99-45 
Eke Edinánál a Polgármesteri Hivatalban 06 30/74-33-401 
 
Kipakolás: július 16-án 09:00 órától 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 


