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Idősek Napja

50 éves házassági 
évfordulót ünneplők:

Szeg Károly – Molnár Margit
Csipkó József – Rábáni Ilona
Deli Sándor – Tuskán Mária Terézia
Vincze István – Tóth Erzsébet
Bondor József – Kovács Mária

60 éves házassági 
évfordulót ünneplők:

Kalmár István – Kovács Mária

65 éves házassági 
évfordulót ünneplők:

Soós Pál – Vincze Mária

Bócsa legidősebb lakosa: Orbán Sán-
dorné, illetve helyben köszöntötték a 
93 éves Bak Mihálynét

A bejáratnál pálinkával, odabent pedig 
jó hangulattal és ebéddel várta az önkor-
mányzat a község nyugdíjasait a június 
végén megrendezett hagyományos idő-
sek napján. Több mint kétszázan jöttek 
össze a Hungarikum Közösségi Házban 
erre az ünnepre. 

Szőke-Tóth Mihály polgármester be-
szédében úgy aposztrofálta a 60 éven 
felüli közönséget, mint akik közül „so-
kan fiatalok, mások pedig újra fiatalok”! 
Köztük azok, akiket jubiláns házasok-
ként virággal külön köszöntött az önkor-
mányzat nevében. A község legidősebb 
lakóinak külön kijárt a köszöntés. Sajnos 
családi, de inkább egészségi okok miatt 
nem tudott minden érintett részt venni 
eme jeles napon.

A helyi lakosként meghívott és meg-
jelent külföldieket anyanyelvükön 
köszöntve kiemelte, az ideköltöző 
külföldiek megtiszteltetést jelentenek 
nekünk, hiszen ők életük utolsó év-
tizedeire minket választottak. Tehát 
nyugat-európai szinten is számítunk, 

értéket képviselünk, melynek igyek-
szünk megfelelni.

Végezetül bemutatta a község új jegyző-
jét, Kollárné dr. Lengyel Lindát, aki nagy 
örömmel vett részt a rendezvényen.   

A finom ebéd után meglepetés vendé-

gek érkeztek: Szabó Noémi és Kovács 
Szilárd jóvoltából olyan operettekből 
csendültek fel közismert dalok, mint a 
Csárdáskirálynő, a Marica grófnő vagy a 
Mágnás Miska.

KL – BH
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Anyakönyvi hírek

Kedves Kollegák!

Rendőrségi hírek

Házasságot kötöttek (június):
Fülöp Klaudia és Bánkúty András 

Elhunytak: (július)
Vincze József (1958)
Zsikla István (1927)

Bővülő nyitva tartás szüretben

Több mint 25 évi szövetke-
zeti elnöki, 22 év hegyközségi 
elnöki munka után 80 évesen 
egy kis pihenőre szeretnék 
menni.

Tudom, most azt várjátok, 
hogy valami jó tanáccsal lássa-
lak el benneteket. Ami biztos 
(Seneca szerint): aki nem tudja 
melyik kikötőbe tart, annak 
semmilyen szél nem kedvez.

Nem könnyű a jogszabályok 
útvesztőjében eligazodni, nem 
könnyű a szőlőtermesztők, bo-
rászok kéréseinek, igényeinek 
megfelelni úgy, hogy naponta 
újabb utasítások, rendelke-
zések, elvárások jönnek. Bár 

látok némi előrelépést.
Egy jó tanácsot fogadjatok 

el: szőlőtermesztés nélkül 
borászat sem lesz! Sajnos, a 
szőlőkataszterben egyre in-
kább bodza, málna és spárga 
kerül, mely nem segíti a sző-
lőtermesztést. 

Azonban úgy látom, elöljá-
róink is kezdik ezt belátni, a 
termelést segíteni.

Látni kell azt is, hogy az 
európai piacokat a nagyobb 
borászatok már felosztották.

Mindezek ellenére kívánok 
türelmet, egészséget, kiszámít-
ható mezőgazdaságot, jó egész-
séget mindannyiótoknak!

Üdvözlettel:
Balogh Lajos

A Bócsai Hírek mint eddig, 
ezután is fontosnak tartja, hogy 
a „nagy öregek” időről időre meg-
szólaljanak a lap hasábjain. Akár 
saját írás keretében, akár egy cikk 
kommentjeként szívesen vesszük 
a véleményt, a hiánypótlást és a 
dörgedelmet.

a szerkesztők

A Bócsai Hegyközség tájékoztatja tagjait, hogy szüreti időszak-
ban a Hegyközség kibővített ügyfélfogadás ideje 2018. augusztus 
21-től október 1-ig a következőképpen alakul:

Hétfő-Csütörtök        8-12 13-15
Péntek                        8-12

Balla István sk – a Bócsai Hegyközség elnöke

Tázlár lakott területén kívül, 
egy földúton 2018. június 21-
én 13 óra 35 perc körül egy 
40 éves bócsai lakos közleke-
dett egy járműszerelvénnyel. 
A rendelkezésre álló adatok 
alapján egy kereszteződésben 
nem adott elsőbbséget a védett 
úton közlekedő Skoda Octavia 
típusú személygépjárműnek. A 

Skoda vezetője észlelte az elé 
kihajtó járműszerelvényt, ezért 
vészfékezett, ennek ellenére 
a járművek összeütköztek. A 
baleset során személyi sérülés 
nem történt.

Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság 

Közlekedésrendészeti 
Osztály

Védőnő a családok 
szolgálatában

Mátyusné Vancsik Erzsébet 
vagyok, körzeti védőnőként 
dolgozom Bócsán. Soltvad-
kerten élek a családommal. 
Két fiam van, mind a ketten 
dolgoznak. Középiskolai évei-
met 1985-ben a Kiskunhalasi 
Szilády Áron Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépisko-
lában végeztem, ahol általános 
ápolói és asszisztensi szakké-
pesítést kaptam. Érettségi után 
felvételt nyertem a Szegedi 
Orvostovábbképző Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar 
Védőnőképző szakára, ahol 
1988-ban diplomát szereztem. 
Tanulmányaim befejezése után 
szakmai pályafutásomat Kis-
kunhalason kezdtem el, ahol 
három évet dolgoztam. A gyest 
követően a Bócsai Védőnői 
Szolgálatnál 1998-ban kezdtem 
el dolgozni, mint vegyes körze-
tet ellátó védőnő. Feladatom, 
Bócsa község ellátási területén 
lakcímmel rendelkező, illetve 
életvitel szerűen tartózkodó 
várondósok és gyermekek el-
látása. Tevékenységi köreimbe 

tartozik a nővédelem és a vá-
randós anyák gondozása, vala-
mint gyermekágyas időszakra a 
segítségnyújtás és tanácsadás. 
Feladatom még gyerekek te-
kintetében az újszülött kortól a 
tanulmányi jogviszony megkez-
déséig a testi, lelki és szociális 
egészség meglétének segítése. 
Vegyes védőnői körzet révén én 
végzem az óvodában a védőnői 
feladatokat is, valamint gondo-
zom az általános iskolában a 
tanköteles korú gyermekeket. 

Kiemelten fontosnak tartom 
az önkéntesen igénybe vehető 
szűrővizsgálatának szervezését. 
Rendszeresen részt veszek 
közösségi és egészségvédelmi 
programok szervezésében és 
megvalósításában. Pl: Baba 
mama klub, elsősegélynyújtási 
tanfolyam. Munkám haté-
konyságát elősegíti a társszak-
mákkal, intézményekkel való 
együttműködés is. Szívügyem-
nek tekintem, hogy Bócsán 
minél több egészséges gyermek 
szülessen és növekedjen fel a 
családokban.
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„Isten családja vagyunk”

Református fiatalok együtt

Mátranovák 2018 – a bócsaiak csapata: Majer Bence, Schnürlein Benedek, 
László Lajos lelkész, Nagy Zalán, Szloboda Erna, Ország Eliza

ki, mennyei családunk, egy 
szerető Apával? Mindezen, 
és hasonló kérdéseinkre igye-
keztünk választ lelni, s ebben 
nagy segítségünkre volt József 
története. Aki ugyan közel 
sem volt hibátlan, s családja 
is megorrolt rá. Sok nehéz, 
s talán reménytelen helyzet 
során az Úr mégis jóra for-
dította sorsát. Sőt, a korábbi 
kudarcok vezettek oda, hogy 
József meg tudja menteni nem 
csak saját családját, testvéreit, 
de egész népét is. Valami meg-
valósult már akkor is az Isten 
családjából. S valamit mi is 
hazavihettünk ebből a családi 
közösségből.

Ugyan a bócsaiak számára az 
idei amolyan jubileumi tábor 
volt, hiszen ez volt részünkre 
az ötödik alkalom, ám jövőre 
lesz a tábor tizedik évfordulója, 
amelyet igyekszünk méltókép-
pen megünnepelni, a régi és az 
új táborlakók örömére.

László Lajos Gergely
ev. lelkész

Ezen gondolat határozta meg 
a már hagyományosnak mond-
ható, közös evangélikus tábort, 
ahol Albertiből, Bócsáról és 
Maglódról gyűltek össze a fia-
talok június 18. és 23. között 

Mátranovákon. A tábor iránt 
akkora volt az érdeklődés, 
hogy a résztvevők életkorát a 
12-13 éves korosztályra kellett 
korlátozni. Így zömmel az idén 
konfirmált hatodik-hetedik 

osztályos tanulók — a felnőt-
tekkel együtt 48-an – vettünk 
részt. 

Mit is jelent a család, a kö-
zösség, az együvé tartozás? 
Mit jelent, hogy van egy lel-

A Tázlár-Bócsa Református 
Egyházközség idei ifjúsági 
tárborát július első heté-
ben tartották meg. A sok 
kedves programot felvonul-
tató napközis táborra 33 
általános iskolás gyermek 
jelentkezett. Ezen a nyáron 
a sport és a játék volt a fő 
irányvonal. Ulakcsai Zoltán 
lelkész, valamint Ulakcsainé 
Lovas Jolán, Bánné Gulyás 
Henrietta és Péli Ottóné 
színes programmal várták a 
táborozni vágyókat.  Szellemi 
és lelki útmutatást a reggeli 
áhítatok nyújtottak „Ki a mi 
Istenünk?” mottóval. 

Tázlár testvértelepülése az 
erdélyi Diósad. Idén ebből a 
szilágysági faluból is jöttek 
református gyerekek táboroz-
ni. A programban szerepelt 
fürdőzés Soltvadkerten és 
Kiskunhalason, gyalogtú-
ra, csettegőzés, lovaglás, 

valamint számos asztali és 
közösségi játék. 

Külön köszönet illeti a szü-
lőket és támogatókat, akik 

segítették a tábor létrejöttét, 
működését!                     KL 

Fotó: Szentgyörgyi Ábel
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Német nyelvi tábor Ausztriában

Stammtisch 
– azaz a németek törzsasztala

Baloldalon az egyik szervező, a „bócsai svájci” 
Irene Bader

Nagy sikerrel tartották meg az Abonyi Fogadóban az első 
Stammtisch, azaz „Törzsasztal” összejövetelt. A szervező-
ket is meglepte az érdeklődés, hiszen több mint negyven 
„tanyás német” jött el ismerkedni és beszélgetni. 

Legközelebb VIII. 7-én kedden 18 órakor

lesz a Stammtisch az Abonyiban. Előzetes bejelentkezés 
nem szükséges, elég németül vagy angolul tudni!...

Még szinte el sem kezdődött 
a nyári szünet, néhány gyermek 
már el is hagyta az országhatárt, 
hogy elutazzon az immáron ha-
gyományosnak mondható német 
nyelvi táborba. Hagyományos, 
hiszen idén 6. alkalommal jutot-
tunk ki Ausztriába soltvadkerti és 
kiskunhalasi gyerekekkel együtt. 
Ugyanakkor az újdonság erejével 
hat minden egyes tábor, mivel 
mindig új helyszínre, sokszor más 
országba megyünk. Összesen 42 
diák és 5 kísérő tanár utazott az 
osztrák Tirol tartomány fővárosá-
ba, Innsbruckba, és az azt körül-
vevő kisvárosokba. Szállásunk a 
minden luxussal felszerelt Weer 
nevű településen volt, az iskola pe-
dig Hall in Tirol városkában. Mint 
mindig, idén is 3 korcsoportban 
tanultak a gyerekek anyanyelvi 
tanároktól. Az előző évekhez 
képest annyi különbséggel, hogy 
az iskolai foglalkozások délután 
voltak, így a bőséges, svédasztalos 
reggelik után azonnal indultunk 

a szebbnél szebb programokat 
nyújtó helyszínekre. A helyi vá-
rosnéző séták mellett eljutottunk 
a Red Bull hangárba, ahol például 
megnézhettük testközelből az 
eredeti Toro Rosso versenyautót, 
amivel Sebastian Vettel első fu-
tamgyőzelmét aratta. Walchsee 
mellett csúsztunk a 3 km-es nyári 
bobpályán, amelyre sífelvonó-
val jutottunk fel lélegzetelállító 
magasságban. A bátrak egyedül 
csúsztak, de párban is siklottak. 

Tátottuk a szánkat a Swarovski 
kristályvilág 14 föld alatti csoda-
kamrájában látottakon, amely a 
világ legnagyobb Swarovski shop-
jában végződik. Tirol legnagyobb 
vízesése Stuibenfall mellett is 
maradandó nyomot hagyott mind-
annyiunkban, hiszen a jéghideg 
gleccserpatak 159 métert zuhan 
a mélybe, amely egy félelmetes, 
700 lépcsős függőhídon közelít-
hető meg a szerpentines túristaút 
megtétele után. Lenyűgöző lát-
vány. Természetesen a hajókázás 

sem maradt el az Achensee nevű 
tavon. Az utolsó napon nem volt 
iskola, egész napos kirándulásra 
indultunk Innsbruckba, ahol volt 
szerencsénk látni az egykori téli 
olimpiai helyszínen az osztrák 
síugró válogatott bajnokokat 
edzés közben. Amikor szinte a 
fejünk mellett suhan el a síugró, 
az valami felejthetetlen élmény. 
Jártunk egy csodaszép kastélyban 
is, ahova Bummelzug-gal, kisvo-
nattal jutottunk fel, nagyszerű 
volt. Eljutottunk a legnagyobb 
középkori ezüstbányába, 800 
méter mélyen szálltunk ki a hegy 
gyomrában a zakatoló csillevonat-
ból. Fantasztikus volt!

A varázslatos kisváros, Kufstein 
egykori várában, majd rettegett 
börtönében betekinthettünk sok 
magyar híresség cellájába is. És 
még sorolhatnám az élményeket. 
Hogy mit nyújt ez a tábor a gyere-
keknek? Elsősorban jó lehetőséget 
a nyelvgyakorlásra, hiszen például 
a hotelben nekik kellett kérniük 

az ott dolgozóktól, ha valamit 
szerettek volna. Megízlelhették az 
idegen nyelven való kommuniká-
ció nehézségét és szépségét, hogy 
nem hiábavaló nyelvet tanulni, 
hiszen a sikerélmény mindenért 
kárpótolja őket. Igazoltnak látták a 
mondást: „Ahány nyelvet beszélsz, 
annyi embert érsz.” Jó volt látni, 
ahogy az euróval bánnak, ami 
nem kis matematikai feladat egy 
gyermeknek. Az alföldi embernek 
Ausztria hegyei, tavai, gleccserei 
varázslatos környezetet jelente-
nek, amivel egyszerűen nem lehet 
betelni. Örömmel tapasztaltuk, 
mennyire könnyen ismerkedtek 
össze a gyerekek egymással. Nem 
számított, ki hova való, már az első 
napokban barátságok köttettek a 
halasi, vadkerti és bócsai gyerekek 
között. Azt gondolom, a hagyo-
mányt folytatni kell, jövőre sem 
szeretnénk kihagyni a tábort! 

Szlobodáné 
Rakonczay Tünde
német nyelvtanár
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Nagyon színes évünk volt…
— beszélgetés Barcsikné Weinhardt Éva iskolaigazgatóval

Barcsikné Weinhardt Éva
1988-óta tanít ebben az iskolában. A tanítás nagyon sok 

válfajában kipróbálhatta magát: alsó és felső tagozat, reál 
és humán tárgyak, rajz, napközi, könyvtár… A folyamatos 
tanulás híve: A tanítói diploma után közoktatásvezetői, 
majd informatikus-könyvtárosi végzettséget szerzett. Két 
évvel ezelőtt még vizsgázott egy különleges tudományból, 
agressziókezelésből. Vezetőként, pedagógusként fontos az 
indulatok kezelése, lecsillapítása — legyen ez a sajátja vagy 
a partnereké. 

2006-tól önkormányzati képviselő, 2014-től alpolgármester. 
Nyitott a gyerekek és az idősek felé, híve a több korosztályos 
programoknak. Alapvetően optimistának és nyitottnak vallja 
magát, aki szereti a munkáját, hisz benne, no meg abban is, 
hogy mindez ragályos… 

30 éve tanít, 30 éve házas, 
3 gyerek büszke édesanyja. 
Iskolaigazgató, alpolgármes-
ter. Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgatónővel ülők irodájában, 
és az elmúlt tanévről beszél-
getünk. Odakint a folyosón 
tájfutók pihennek, de feltűnik 
néhány mesterember is: „Csak 
a szokásos nyári felújítások” 
— hallom a mentegetőzéssel 
takart büszke kijelentést. Mert 
hiszen tudjuk: az iskola állan-
dóan épül-szépül, javul. 

— Várható, hogy szeptem-
bertől megint több diák kér 
bebocsátást Bócsára? — teszem 
fel a kezdő kérdést.

171 tanulónk volt ebben a 
tanévben. Az iskola 180 főre 
van hitelesítve. Mi az óvodai 
és az előző tanév adataiból 
pontosan tudjuk, hogy mennyi 
gyerekkel számolhatunk Bó-
csáról. Nyilván mindig vannak 
el- és bevándorlók, de ez a lét-
számingadozás kezelhető.

— Az évzárón szinte lehetet-
len mindent feleleveníteni, ami 
a tanévben történt. Emlékez-
zünk vissza!

A tanév színesen telt: egyik 
program a másik után! A tanév-
zárón meg is jegyeztem: „Emlék-
szik-e mindenki a tanév elejének 
rendezvényeire, kirándulásaira, 
előadásaira, amikről a facebook 
oldalunkon hírt adtunk?” Há-
rom éve ÖKO-iskola vagyunk, 

és ez már meg is határozza a 
tanév vázát. A környezettudatos 
szemlélet jegyében két kolléga-
nőnk, Kothenczné Fűz Szilvia 
s Mucsi-Szendi Erika igyekszik 
bevonni a diákokon át a szülő-
ket és a nagyszülőket is ebbe a 
programsorozatba. 

— Csak ebbe?...
Na igen (széles mosoly) 

— egy kis faluban ez nem 
működik másképp, csak ha 
összefogunk. Így a gyerekek 
évente találkoznak rendőrrel, 
védőnővel, dentálhigiénikus-
sal, történésszel— az iskolai 
kereteken belül! Lehetőséget 
kaptunk a bócsai és környék-
beli cégek látogatására is. 
Emellett ott vannak a meghí-
vott vendégeink: a rendhagyó 
énekórák előadói jeles napok 
közeledtével, a csillagász, vagy 
egy-egy író. Emellett ott a 
gitároktatás és a társas tánc 
tanszak, ahová ugyancsak 
sokan járnak.  

— A sport terén egyre szebb 
eredményeket érnek el a ta-
nulók, melyre mindannyian 
büszkék vagyunk. Mi áll ennek 
hátterében?

Mindenképpen sokat jelent a 
heti 5 testnevelés óra, és ennek 
keretében a különböző sportok 
oktatása is: idén 2 osztályunk 
úszni, egy pedig lovagolni 
járt. A Soltvadkerti TE edzői 
külön megállapodás alapján 

foglalkoznak a gyerekekkel. 
Ezekhez természetesen nélkü-
lözhetetlen az önkormányzat 
támogatása.  Két kolléganő 
szivacskézilabda oktató lett, 
egy pedig grassroots, (minden, 
ami foci) képzést végzett… És 
hát a kézilabda: ahogy látom, 
a szakosztály megalakulásával 
és ezzel a remek országos 
diákolimpiai első helyezéssel 
ez lesz a „lányos sport” az 
iskolánkban! 

— A sporteredmények sorát 
lehetne folytatni, de azt gon-
dolom, a többi tantárgy sem 
maradhat ki. Hangsúlyozzuk 
mindig, hogy ez egy állami fenn-
tartású, kis iskola. Igen ám: de 
ki ellenőrzi és minősíti?

Először is ki kell emelnem, 
hogy a kollégák — egyre fi-

atalodó gárdáról lévén szó 
— rengeteg képzésen vesznek 
részt. Ez már eleve a legújabb 
módszereket és elvárásokat 
tudatosítja. Vannak belső 
méréseink és külső, szakértői 
látogatások. Az utóbbiakat 
az Oktatási Hivatal végzi. Az 
elmúlt tanévben matemati-
kából az országos mérésen 
kiemelkedő eredményt értek 
el diákjaink. A többi verseny-
eredmény is igazolja az itt 
végzett jó pedagógiai munkát. 
A tantestület stabil és garan-
cia arra, hogy a jövőben is jó 
munkát végzünk. Ám ehhez 
elengedhetetlen a precíz isko-
latitkár munkája épp úgy, mint 
az iskola összes dolgozójának 
tenni akarása. 

KL - BH

Az igazgatónő az idei tanévzárón a kitüntetett diákokkal
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A bajnokokat köszöntő, 
közismert Qeen-dal a bócsai 
tanévzárón csendült fel. A kis-
iskolák lány kézilabda orszá-
gos diákolimpiáját megnyert 
bócsai csapatot ünnepelték 
a diáktársak, tanárok és csa-
ládtagok. Polgármesteri virág, 
fejenként 20-20.000 forintos 
sporteszköz vásárlási utalvány 
és sok-sok gratuláció! 

Oláhné Marosi Judit testne-
velő, a csapat edzője a megha-
tottságtól alig tud megszólalni: 
ez edzői pályafutása csúcsa! Ez 
nem mindennapi dolog...

Mint meséli, az már biztató 
jel volt, hogy idén a kiskun-
félegyházai megyei versenyen 
megverték a korábbi megyei 
kisiskolai bajnokot, Nemes-
nádudvart. Hangsúlyozandó, 
hogy csak 200 tanuló alatti 
létszámú iskolákból indul-
hatnak ebben a bajnokságban 
leány kézilabdás, fiú labdarúgó 

nyosnál, így külön meg kellett 
oldani a gyakorlást. A szülők 
segítségével és áldozatválla-
lásával két lány Kiskőrösön is 
jár edzésre. Ők Bálint Zorka 

és Kun-Szabó Viktória. Heti 
három edzés és hétvégi kor-
osztályos meccsek. Emellett 
néha együtt is átment a csapat 
Kiskőrösre, hogy „érezzék a 
normál pályaméreteket”… 
Emellett a bócsai tornaterem 
hosszanti falán modellezhető 
a „nagypálya”: az edző ide 
állítja a kaput, a hatost pedig 
bójákból rakják ki. Így tudták 
gyakorolni a támadást és a vé-
dekezést. A játékosok: érezték 
a nagyobb teret, a kapus pedig 

azt, hogy bármely szögből 
jöhet a lövés. 

Az országos döntőt Szombat-
helyen rendezték meg, profi 
módon. 14 csapat mérkőzött 

We are the Champions!

meg, 3 csoportban,3 napon 
keresztül. A bócsaiaknak csak 
győztes meccsük volt, amihez 
nagyban hozzájárult, hogy 
a tudatos felkészülés után a 
csapat tagjai fegyelmezetten 
játszottak és betartották az 
utasításokat. Hab a tortán, 
hogy a diákolimpia gólkirálya 
is Bócsáról került ki Kun-Sza-
bó Viktória személyében. De 
azt is tudni kell, hogy ilyen 
babér nem terem sűrűn, hiszen 
Magyarországon sok kis falusi 
iskola van…

A csapat tagjai ezúton is 
köszönik a Magyar Diáksport 
Szövetség, a tankerület, a 
tantestület, a szülők, valamint 
Bócsa Község Önkormányzata 
támogatását!

Káposzta Lajos

Középen áll Marosi Judit edző, mellette jobbra a bócsai gólkirály, 
Kun-Szabó Viktória, jobb szélen pedig Farkas Ágnes, világbajnok 

magyar kézilabdázó, aki jelenlétével tisztelte meg a versenyt.

illetve atlétikai csapatok. 
Ebben a kategóriában bizony 

az egész felső tagozatból vá-
logatom ki a lány kézilabda 
csapatot, akik közül csak hat 
játékos volt nyolcadikos, a 
másik négy nem — meséli a 
tanárnő. Ezek a lányok nagy-
részt a heti 5 testnevelés óra és 
az egy edzés alatt tanulták meg 
a játék szabályait, fortélyait és 
alakultak csapattá.

Mivel a bócsai kézilabda 
pálya mérete kisebb a szabvá- A győzelmi örömtánc
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Zalook 
(marokkói finomság)

Aki szereti a padlizsánkrémet, az biztosan ezt is imádni fogja. El-
készíthető a koriander nélkül is, viszont sokkal finomabb vele!

Hozzávalók / 4 adag
* 1 nagy db padlizsán (vagy két kisebb)
* 4 nagy db paradicsom
* 3 gerezd fokhagyma
* 0.5 csokor koriander
* 0.5 csokor petrezselyem
* 1 teáskanál fűszerpaprika
* 1 ek  kömény
* 1 kk bors
* 50 ml olívaolaj
* 1 fél citromból nyert citromlé

Elkészítés:
1. A paradicsomokat megmossuk, x alakban bemetsszük a 

tetejüket, és 2 percre lobogó vízbe dobjuk.
2. Lehúzzuk a héjukat, és összevágjuk.
3. A padlizsánt megmossuk, meghámozzuk, és kockára vág-

juk.
4. Egy nagy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, rádobjuk 

a vékony szeletkékre vágott fokhagymát és mozsárban kicsit 
összetört köményt.

5. 1-2 percig pirítjuk, majd hozzáadjuk a padlizsánt és a pa-
radicsomot.

6. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a fűszerpaprikát, majd lefed-
jük, és kis lángon rotyogtatjuk. Ha elfogyna alóla a nedvesség, 
öntünk alá egy kis vizet.

7. Kb. 40 percig főzzük, eddigre a zöldségeknek szét kell főniük 
- ha nem, akkor krumplinyomóval kicsit megsegítjük.

8. Hozzáadjuk a finomra vágott koriandert és petrezselymet, 
ráfacsarjuk a fél citrom levét, még egyet keverünk rajta, majd 
elzárjuk a gázt.

9. Fogyaszthatjuk melegen vagy hidegen, lepénykenyérrel vagy 
pirítóssal.

Vidám percek

Könyvajánló

Álláshirdetési felhívás!
Bócsai gombatermesztő üzemünkbe keresünk dolgozni 

szerető, megbízható munkatársakat, szedőnői munkakörbe! 
Állandó munkalehetőséget kínálunk, klimatizált termesztő-
házainkban, kiszámítható munkaidő beosztással, és hetente 
elszámolt bérezéssel! A munkahelyre történő szállítást meg 
tudjuk oldani! Nyugdíjasok, és kisgyermeket nevelők jelent-
kezését is várjuk!

 Jelentkezni lehet: Sáray Gergely üzemvezetőnél:  
+36 70 199 8987

Felnőtt: Jodi Picoult - Magányos farkas
Az igazi kérdés 

nem is az, miért 
vonultam ki a vi-
lágból. 

Sokkal inkább 
az, hogy mi vett 
rá a visszatérés-
re.

A tizenhét éves 
Cara és neves farkasszakértő édesapja autóbalesetet szenved. A 
férfi kómába esik, a család élete örökre megváltozik. A fekete 
bárányként kezelt Edward is kénytelen hazatérni önkéntes 
száműzetéséből, hogy egyedüli nagykorú családtagként rendezze 
apja hátrahagyott ügyeit. A volt feleség időközben új családot 
alapított, de most neki is szembe kell néznie a múlt elvarratlan 
szálaival. 

Hármuknak kell meghozni a végső döntést, de van-e joguk 
istent játszani egy olyan időben, amit hosszú évek sérelmei 
árnyékolnak be? Hűtlenség, hazugságok, magány és kirekesztett-
ség, ezekkel kell szembesülniük Jodi Picoult hőseinek, mielőtt 
határoznak életről és halálról…

Kamasz: Chris Miles - Hű, de nagy vagy!
Jack Sprigley nem egyszerűen későn érő típus: inkább örök 

éretlen. Lassan tizenöt éves, és még semmi jele nála semmiféle 
férfiasodásnak. 

Ami még ennél is rosszabb: a barátai egész szünetre eltűntek, 
nem is hallott felőlük. Jack azt feltételezi, hogy végleg búcsút 
intettek neki és gyermektestének, és már annyival előrébb tar-
tanak, hogy pasizni meg csajozni kezdtek. Jack megszívta. 

De a fejében hamar megszületik a tökéletes terv, hogyan 
nyerheti vissza barátait: egyszerűen csak el kell játszania, hogy 
ő is kamaszodik. 

Gyermek: Tea Stilton -„Tiszta tenger” 
hadművelet

Bálna-sziget körül túlszaporodtak az algák, s már azt a part-
szakaszt veszélyeztetik, ahol a tengeri teknősök le szokták rakni 
a tojásaikat. Tea Angyalai nem vesztegetik az időt, azonnal 
felkerekednek, és a kis teknősök megmentésére sietnek!

Sok szeretettel várunk mindenkit a Boróka Könyvtárba!

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

Szombat: 10:00 – 13:00

Apró félreértés
Színházba indultunk a férjemmel, és taxit hívtam. Mielőtt a 

kocsi megjött, kiraktam a macskát a házból, de azonnal vissza-
szökött, és felrohant a lépcsőn.

A férjem a macskát kereste, amikor megérkezett a taxi. 
El akartam titkolni a sofőr elől, hogy a ház őrizetlenül marad, 

ezért ezt mondtam neki:
- Egy pillanat, a férjem rögtön jön, csak felment elköszönni 

anyámtól. A férjem néhány perc múlva jött is, beült mellém a 
taxiba, és így szól:

- A vén dög bebújt az ágy alá az emeleti szobában. Egy fogassal 
kellett kikergetnem!

Kérés teljesítve
Tegnap este a párommal beszélgettünk a nappaliban. Azt 

mondtam neki:
- Tudod drágám, én nem akarok vegetatív állapotban élni, egy 

géptől és egy üveg folyadéktól függve csak létezni. Ha ez meg-
történne, egyszerűen csak húzd ki a dugót a falból!

Erre felállt, kihúzta a TV-t, és kidobta a sörömet az ablakon!
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
A bócsai kereszt

Ha megnézzük köz-
ségünk címerét, egy 
különleges keresztre 
leszünk figyelmesek. 
A felületes szemlélő 
csak annyit mond róla: 
„szép formájú”. Nem 
árt azonban tudnunk, 
hogy ezt a keresztet 
Bócsa határában talál-
ták meg, és jelenleg a 
kecskeméti Katona Jó-
zsef Múzeumban őrzik 
mint középkori pusz-
tai leletet. Mit tudunk 
róla bővebben?

Mint dr. Wicker Erika 
régész írja, a bócsai határ 
legszebb középkori emléke 
az a XIV. századi bronz 
kereszt, melyet a Zsikla 
szőlőben találtak a 70-es 
évek elején. A feljegyzések 
szerint a tárgyat Zsikla Má-
ria tanuló hozta be a helyi 
központi iskolába. A saját 
földjén találta édesapja, 
Zsikla Mihály Bócsa-Kis-
bócsa III. ker. 55. szám 
alatti lakos szőlő munka 
közben. 

A helyszint a megyei mú-
zeum régészei is bejárták, 
de más, értékelhető lele-
tet nem találtak. Nincs 
nyoma templomnak vagy 
településnek, így valószí-
nűsíthető, hogy az egy-
kori középkori templom 
kegytárgyaihoz tartozó 
kereszt véletlenül került a 
mai Zsikla szőlőbe. Talán 
a törökkori harcok során 
megsemmis í te t t  temp-
lomból tulajdonította el az 
ellenség, esetleg a menekü-
lő helybeliek akarták bé-
késebb időkre átmenteni. 
Ez azonban nem sikerült. 
Az eldobott vagy elveszett 
keresztet csak évszázadok 
múlva, véletlenül találták 
meg a kései utódok.

A kereszt anyaga bronz, 
francia gótikus stílusú, li-
liomos díszítésű. A megfe-
szített Megváltó ábrázolási 
módja és a kereszt díszítő 
stíluselemei a XIII-XIV. 
századra datálják annak 
készítését. A felső liliom 
egyik szára letörött. Ezen-
kívül  javítás nyomai is 
látszanak rajta. A keresztet 
valószínűleg körmenete-
ken, rúdba ütve használ-
ták, a menet elején hor-
dozva. Magassága 277 mm, 
szélessége 183 mm, legna-
gyobb vastagsága 8 mm. A 
rajta levő corpus (test) 87 
mm magas és ugyanilyen 
széles. Ez Jézust koroná-
val, díszes ruhában, övvel 
ábrázolja. Magyarország-
nak a XIV. század folyamán 
(1308-1382) voltak Anjou-
házbeli királyai — Károly 
Róbert és I. Lajos), akik 

idejében tényleges divattá 
vált a liliomos díszítés a 
Kárpát-medencében. 

Mit tudunk még a kö-
zépkori Bócsáról? 

Az Alsó-Gáspár-soron, a 
Templomhegyen 1937-ben 
Szabó Kálmán, a megyei 
múzeum akkori igazgatója 
tárta fel a templomot és a 
körülötte levő temető egy 
részét. E lelőhelyről ko-
rábbi források is tudósíta-
nak: „Bócsa puszta a török 
pusztítások előtt szintén 
e néven nevezetett község 
volt, mit igazolni látszik a 
romjaiban ott még jelen-
leg is szemlélhető puszta 
templom maradványa, - 
melynek köveiből építte-
tett fel jobbára a vadkerti 
reformáltak je lenleg is 
virágzó Egyháza. E puszta 
templomhoz közel állott 
egy most már beomlott 

- egykor jó karban létezett 
kút is, mely állítólag a kö-
zség kútja lehetett. 

A bócsai pusztán látható 
szintén az úgy nevezett 
Kalocsa domb, mely a régi 
község Kalocsa nevű föl-
des urától nevezetett el. E 
dombon húzta meg magát 
Kalocsa, egy általa épített  
kunyhóban a fákkal benőtt 
dombon a népet üldöző tö-
rökök elől. Nagy Bócsa kö-
zség a törökök által pusz-
títtatott el, amit igazol a 
puszta templom környékén 
még most is szántás köz-
ben kiforgatott - s már-már 
egészen elporlott csonttö-
meg. Ugyancsak szántás 
közben szoktak feltalálni 
régi sarkantyúkat, s halpik-
kely vékonyságú ezüst- és 
rézpénz darabokat.” 

Emellett számos lelet, 
csont, kő és fém található 
a Tájház polcain, melyről 
a múzeumalapító Huley 
Alfréd jegyzéket vezetett. 
Mindezzel  együtt  meg-
állapítható, hogy ha volt 
is a középkori Bócsa te-
rületén lakott település, 
annak pontos helye — a 
Templomhegy kivételével 
— nem határozható meg.

Források: 
Huley Alfréd: Élet a haj-

dani pusztán. Bócsa rövid 
története. Kézirat

Szabó Kálmán: Az alföldi 
magyar nép művelődéstör-
téneti emlékei. In. Szabó 
Kálmán válogatott írásai. A 
kecskeméti Katona József 
Múzeum Közleményei 2. 
Kecskemét, 1986. 

Huley Alfréd jegyzetei
Horváth Attila jelentése, 

Régészeti Füzetek. Ser.I. 
No. 21. 1968.52.

Káposzta Lajos
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Öreg diákok ballagtak 
2018-ban

Bócsán a Kecskeméti úton 3 szobás 
családi ház 

 ElADó
2200 m2 telken, 135 m2 főépület, pin-
cével, gázkazános központi fűtéssel.

Melléképülettel, ólakkal, szőlő 
és gyümölcsös kerttel, hidraulikus 

préssel, védelmet és árnyat adó hárs, 
nyír, dió és fenyőfákkal.

Érdeklődni estefelé 
a 30/33-63-459 telefonon. 

Pszota F.

JÁTÉKOS SPORT-HITTAN SÁTORTÁBOR
A bócsai „ERŐS VÁR” Alapítvány sátortábort hirdet játékos 
kedvű általános- és középiskolai tanulók részére. (Sátrat többen 
összefogva, fekvő alkalmatosságot, hálózsákot, takarót hozni 
kell magatokkal!)
Tábor ideje: 2018. augusztus 13-17. (hétfőtől- péntekig)
Tábor helye: Bócsai evangélikus templom kertje
Étkezés: Napi 5 étkezést biztosítunk

PROGRAMOK:
Hétfő:
- Érkezés 9,00 órára a templom udvarába, táborépítés
- Játékos, sportos csapatépítő programok (játék, vetélkedők, 
csocsó, pingpong, stb.)
- Este közös főzés tábortűz mellett
Kedd:
- Kiskőrösi városi „élménytúra” pizzázással 
- „Toronyfoglalás” a soltvadkerti evangélikus templomban
- Éjszakai túra az erődben (fejlámpákra, zseblámpákra szükség 
lesz)
Szerda:
- Egész napos lovaglás a Vincze lovardában és lovaskocsikázás 
a nemzeti park területén (közben állat simogatás, szabadtéri 
játékok)
Csütörtök:
- Sárkányhajózás a Tiszán 
- Élményfürdő Tiszakécskén
- Tiszaparti séta

Péntek:
- Játékos, sportos csapatépítő programok, filmvetítés, tréfás 
énekek és játékok tanulása
- Rohampálya 
- Táborbontás, tábortűz és szalonnasütés szülőkkel.

A programokra (előre egyeztetve) szülői kisérettel kisebb 
gyermekek (testvérek) is jöhetnek.

A tábor a bócsai evangélikus és ifis fiatalok részére teljesen 
ingyenes.

Szeretettel várjuk más felekezetek és a környező településeken 
élő gyermekek, fiatalok jelentkezését is. A tábor kedvezményes 
díja: 15.000,- Ft, mely téglajegy vásárlásával is fizethető.

Jelentkezés határideje: 2018. július 31. (A létszám korlátozott, 
ezért ne várd ki az utolsó napot!)
Jelentkezés és bővebb információ: László Lajos Gergely lelkész-
nél személyesen, vagy a 20/622-2001 telefonszámon.

Amennyiben a szülőknek lehetősége van rá, az új templom 
építése támogatásaként TÉGLAJEGY vásárlását szeretettel 
fogadjuk!

„ERŐS VÁR” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány
Kuratóriuma

Az 1963-ban ballagó diákok 
2018. július 7-én tartották az 
55 éves osztálytalálkozójukat. 
Délelőtt tíz órakor kezdődött 
a találkozó a Boróka Általános 
Iskola főbejáratánál, majd a 
valamikori osztálytermekbe 
néztek be. Ezt követően a 
könyvtárban elevenítették fel 
a múltat. Zsikla Ferenc egy 
rövid köszöntővel üdvözölte 
az itt megjelent osztálytársakat, 
külön Csábi István igazgató 
bácsi feleségét, Irénke nénit és 
Fehér László osztályfőnököt. 
Mindenki beszámolt az elmúlt 

55 évről. Végezetül az osz-
tályfőnök is szólt egy pár szót 
volt diákjaihoz. A beszélgetés 
végén mindenki kapott egy 
ballagótáskát az 1963-ban vég-
zett diákok névsorával, utána a 
főbejáratnál gyertyát gyújtottak 
elhunyt osztálytársaik és taná-
raik emlékére. A napot a Flóra 
vendéglőbe folytatta a társaság 
közös ebéddel és további emlé-
kek felelevenítésével. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. 

Találkozunk 2023. július első 
szombatján!

Zsikla Ferenc
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Dobosné Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Juliális a vadászokkal

Junior Tájékozódási Futó világbajnokság JWOC 2018
A legrangosabb megmérette-

tésnek számít a tájékozódási 
futó világban az a verseny, 
melynek július közepén töb-
bek között a Bócsa körüli 
erdők adtak helyet.  Az évente 
megrendezésre kerülő Junior 
Világbajnokság a 19-20 éve-
seket felölelő kategóriában az 
idén Bács-Kiskun megyében 

zajlott. A négy helyszínen 
36 ország legjobb versenyzői 
mérték össze erejüket. 

Bócsa két napos verseny hely-
színt biztosított. Csütörtökön 
a középtávú verseny selejtező, 
pénteken pedig a középtávú 
döntő zajlott. A nőknek lég-
vonalban 3,4-3,5 kilométeres, 
16 ellenőrzőpontos, míg a 

férfiaknak 4,2-4,3 kilométeres, 
17 ellenőrzőpontos pályát kel-
lett teljesíteniük. A résztvevők 
létszáma 320 fő volt. A pénteki 
döntő utáni ünnepségen a 
község elöljáróságát Barcsikné 
Weinhardt Éva alpolgármester 

képviselte, aki virágot adott át 
a győzteseknek. A középtávú 
versenyszámban Gárdonyi 
Csilla lett az aranyérmes. 
Gratulálunk neki.

Borbényi Hilda

A bócsai Hubertus Vadász-
társság minden nyáron meg-
tartja nyílt napját a parkerdő-
ben, melyre a társaság tagjain 
és barátain kívül a működési 
területen gazdálkodó föld-
tulajdonosokat hívják el. Ez 
idén sem maradhatott el: jú-
lius első szombatján mintegy 

százan jöttek el a parkerdőbe. 
A fiatalokat délelőtt légpuska 
lövészversennyel várták, a fel-
nőttek pedig a kisebb-nagyobb 
gondokat beszélték végig a 
nádtető alatt. 

Mint Mucsi Gábor vadászmes-
ter elmondta, a vadbecslések 
alapján megállapítható, hogy a 

vadlétszám megfelel a terület 
vadeltartó képességének. 

Az ebéd vaddisznó és birka 
pörkölt volt, de utána a tárcsás 
sertéssültnek és csirkének is 
nagy keletje volt. A főzőmester 
ezúttal is Frittmann János volt. 
A desszertről mindegyik család 
maga gondoskodott, így bőven 
ment a kínálás. 

A légpuska lövészverseny 
helyezettjei (a képen balról 
jobbra)

Gál Dominik, Borbényi Máté, 
Révész Csongor, Frittmann 
János, Fritmann Ákos, Révész 
Kolos. A helyezéseket okle-
véllel, kupával és csokoládéval 
ismerték el.

KL
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Falunap Bócsán
2018. augusztus 18-19-20.

Augusztus 18. szombat
Nemzetközi Birkózó csApAttAlálkozó

Helyszín: ,,kozák Horgásztó” I. körzet 15. szabadtér (rossz idő esetén birkózó terem) 
Meghívott ellenfelek: Vajdasági válogatott Szerbia
kezdés: 17:00 órakor • A belépés díjtalan!

Augusztus 19. vasárnap Parkerdő (Kecskeméti út.1.)
06:00 – Reggeli zenés ébresztő
10:30 – Ünnepi ökumenikus istentisztelet 
 a katolikus templomnál
11:45 – kenyérszentelés a parkerdőben, 
 Szőke-Tóth Mihály polgármester 
 ünnepi beszéde
 - Kiskunsági Vadászkürt egyesület műsora
12:30 – ebéd
14:00 – Kiskőrös Város Fúvószenekara 

és mazsorett csoportja
15:30 - Bócsai citerazenekar
16:30 – Soltvadkert Város Citerazenekara és Népdalköre
18:00 – Ágasegyházi Boróka Citerazenekar és Népdalkör
18:30 – Bócsai Boróka citerazenekar 
19:00 – Düvő Citerazenekar
20:00 – komoNYi zsUzsi
21:30 – TŰZIJÁTÉK

majd  NÉGYKÉZLÁB DISCO 
ii. Négykézlábas bulitalálkozó

a jó bevált slágerekkel! 
a két házigazda: dj Shopy és dj Joe
Az ételt-italt a kozák büfé biztosítja.

14:00 órától18:00 óráig íjászat
egész nap: büfé, légvár, henna és arcfestés, Fanti lufihajtogató Bohóc, kézműves 

foglalkozások Maskarás Beatrix vezetésével.
szabadtéri játékok: lézerharc, buborékfoci, virtuális valóság és eurobungee várja az ide 

látogató gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Augusztus 20. hétfő 
Horgászverseny a Kozák Horgásztón

Gyülekező: 07:00, Kezdés: 07:30
További információ: 06 30 436 4408

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

További információ: 06 70 400 99 45
A műsor változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényről hang-, kép- és videofelvétel készül.


