
A Bócsai Önkormányzat lapja

2017. július – Szent Jakab hava

V. évfolyam 7. szám

TarTalom
Tóparti gyõzelem határok nélkül

Készülünk a Falunapra

Tanév végi visszatekintõ

Struccok a pusztában

Kézilabdás lányaink

Bagibócsa iskolája



2017. július2. oldal

Ha Bócsa indul, nyer is!

Negyedszerre is mátranovák

A címlapon látható képen a gyõztes csapat tagjai:  
Álló sor balról; Pagács Andrea, Péter-Szabó Ildikó, Kutasi 
Georgina, Odrobina Lilla, Odrobina Éva, Takács Eszter, Od-
robina Anett, guggoló sor; Pagács Róbert, Lukács Krisztián, 
Martin Bence, Péter-Szabó Zsolt, Molnár Géza, Odrobina 
Miklós… és persze Ödön Bödön, a vándorkupa!

a szervezõ stáb

Frittman Detre, oláh Bence, Kovács Ádám, 
ország Gergõ, lászló lajos, Szloboda Erna, 

Szabó anna Jázmin, Csipkó Hédi

2017. június 19-23 között, 
immáron negyedszerre tábo-
roztak a bócsaiak az alberti 
és maglódi evangélikusok-
kal közösen Mátranovákon. 
Bócsáról 8-an, összesen pe-
dig 52-en töltöttek együtt 
öt napot a hegyek között. 
Ezúttal a reformáció 500. 
évfordulója és Luther Márton 
élete került a középpontba. 
A reformáció, és egyúttal a 
protestantizmus négy alap-
elve határozta meg a napi 
témákat, úgy mint: Egyedül 
a Szentírás, Egyedül hit által, 

Egyedül kegyelembõl, Egye-
dül Krisztus. Minden napra 
jutott egy az idén megjelent 
magyar készítésû Luther 
rajzfilm elsõ öt részébõl, 
melyek igényes, tartalmas, és 
szórakoztató módon mesélik 
el Luther Márton életét. A tá-
borlakók jártak gyöngyöspa-
tai árpád-kori templomban, 
a Somoskõi várban, a bükk-
széki strandon, mátranováki 
faluportyán, valamint egy 
izgalmas éjszakai túrán Nyír-
medpuszta környékén. 

László Lajos lelkész

Idén is megrendezésre került 
a Játékok Határok Nélkül 
nevű vetélkedő, a tavalyihoz 
hasonlóan ismét a borfeszti-
vál keretében. Elmondható, 
hogy ezúttal még magasabbra 
tették a mércét a lelkes fiatal 
szervezők fiatalok. A fő ötlet-
gazda az Adorján család volt, 
a lebonyolításban a Jó Itthon 
Egyesület működött közre. 
Mint Adorján Zalán elmondta, 
a megvalósításban leginkább 
Csányi Péter volt segítségé-
re, melyhez a nyersanyagok 
baráti cégek felajánlásaiból 
kerültek ki.

A kreatív játékos vetélkedõre 

nyolc csapat nevezett a kör-
nyékbeli városokból es fal-
vakból. Az indulókat 12 iz-
galmas feladat várta, melyek 
helyszíne a tópart és a víz 
volt. A vetélkedõt idén a „Bo-
csapat” nyerte, akiknél méltó 
helye lesz „Ödön Bödönnek” 
a vándorkupának! Az ajándé-
kok szintén adományokból 

kerültek ki, így evéssel, ivással 
és fagyizással jutalmazhatták 
magukat a résztvevõk verseny 
után! A most már hagyomán-
nyá vált megmérettetés jövõre 
is várja a szuper csapatokat 
kreatív feladatokkal, kaland-
dal és szórakozással!

Péter-Szabó Zsolt, a gyõztes bó-
csaiak vezetõje így nyilatkozott:

- A csapatot nem volt nehéz 
összeszedni, mert a bócsai 
fiatalok nagyon összetartó-
ak: több közös programot is 
szoktunk szervezni. Erre a 
versenyre megpróbáltunk úgy 
összeállni, hogy legyen a csa-

patban minél több sportoló, és 
persze ,,zseni” is, tehát logikai 
feladatokban se maradjuk 
alul! A tavalyi versenyen már 
indultunk, amikor a máso-
dik helyen végeztünk. Most 
az akkori bajnokot sikerült 
megelõznünk

Nekünk a vizes feladatok tet-
szettek a legjobban, minden 
feladat nagyon jó volt, talán a 
legrosszabbul a talicskatolás 
bekötött szemmel sikerült

Az augusztus 20-i „Falu 
viadalán” még nem gondol-
kodtunk, de minden lehet-
séges…
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anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek

Fűz Endre és Garaczi Ramóna (június)
Kozák László és Csipak Ágnes (július)

Születtek:
Benkó Lara – an: Piller Nikoletta (június)
Biró Izabella - an: Kovács Zsófia (június) 

Szabó Richárd Tibor - an: Szabó Anna (július)
Wiesz Botond - an: Oláh Rita (július)

Varga Milán – an: Nagy Erzsébet (július)
Elhunytak: (július) 

Mucsi László (1935)

Intézmények nyári 
nyitva tartása!

KT Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolája-
és Középiskola, Bócsai Általános Iskolájának nyitva tartása:
VIII. 1-től augusztus 18-ig, minden hét szerdáján 8-12 óráig

VIII. 21- 31. között hétfőtől péntekig 8-16 óráig
Bóbita Óvoda nyitva tartása:

VIII. 1-től hétfőtől péntekig NYITVA TART!
Bócsa Község Önkormányzat Konyhájának nyitva tartása:

VIII. 1-től NYITVA TART
Boróka Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: Szünnap
Keddtől péntekig: 10-12 óráig és 13-17 óráig

Szombat: 10-13 óráig

Bócsa Község augusztus 20-i falunapi 
rendezvényére egy vidám, szórakoztató, 
felnőtt játékos vetélkedőt hirdet. Várjuk 

mindazon 6 fős csapatok jelentkezését, akik 
úgy gondolják, hogy tudásukat, erejüket, 

szeretnék megmérettetni. 
Jelentkezni lehet: 

2017. augusztus 14-ig (hétfő) 
Eke Edinánál 

az Önkormányzati Hivatalban: 
06 30 743 3401 

Borbényi Hildánál 
a Hungaricum és Civil Közössági Házban: 

06 70 400 99 45

II. FalU VIaDala

Várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Külterületi lomtalanítás

VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2017.08. 13. (vasárnap) 

9 órától-12 óráig

Helye:
Bócsa Boróka Általános Iskola

Kecskeméti út. 1.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy külterületi lomtalanításra 
a hulladékgyűjtő konténerek szeptember hónap első hetében 
kerülnek kihelyezésre. A konténerekbe lakossági, kommunális 
hulladék helyezhető majd el. A kihelyezések pontos helyszíne 
és időpontja augusztus végén illetve az augusztusi lapszámban 
kerül meghirdetésre. Az elektronikai hulladékot egész évben 
gyűjtjük az önkormányzati hivatal udvarán (munkaidőben). 

Mayer Ferenc jegyző
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mérleg — a 2016/2017-es tanévzáró ünnepség

A Kiskõrösi Tankerület Központ, kitüntetõ oklevelét Szõke-Tóth Mihály pol-
gármester és Barcsikné Weinhardt Éva igazgató nõ adta át Pócsa Sándornénak, 
elismerésül több évtizedes kiemelkedõ pedagógusi munkájáért.

Június 21-én tartalmas tanévet zártunk 
a bócsai Boróka Általános Iskolában. A 
sok tanulás ismét meghozta gyümöl-
csét. 171 diákból 3�-en értek el kitûnõ 
eredményt. A legszorgalmasabb osztály 
az idén holtversenyben a harmadik és a 
negyedik osztályosok voltak. Az iskola 
legmagasabb tanulmányi átlagát az alsó-
sok hozták, majd szorosan követték az 
ötödikesek. Az iskola tanulmányi átlaga 
összességében �,3. 

Több versenyen is részt vettünk: birkó-
zás, labdarúgás, kézilabda, mesemondó, 
katasztrófavédelmi, elsõsegélynyújtó és 
a Nagy Vagy tv-és vetélkedõn, ahol nagy 
sikereket értünk el. Szépen szerepeltek 
a gyerekek az angol és német levelezõs, 
az olvasási és a Tudorkás versenyeken 
is. Számos tanulmányi és kulturális 
rendezvény, programok, kirándulás szí-

nesítették az idei tanévet. A diákok és 
kollégáim nevében ezúton is szeretném 
megköszönni a sok segítséget, támoga-
tást, együttmûködést a Szülõi Munkakö-
zösségnek, a Bócsa Község Oktatásáért 
és Közmûvelõdéséért Alapítványnak és 
az Önkormányzatnak.

Kedves Gyerekek!
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám han-

gulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok 
magatokra, egymásra, hogy szeptember-
ben mindannyian együtt köszönthessük 
az új tanévet.

Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató, alpolgármester

osztrák turisták Bócsán
Mi kell ahhoz, hogy négy 

bécsi utazásszervező felkere-
kedjen, és célba vegye a Kis-
kunság közepét? Legelőször 
is egy kezdőlökés: a bócsai 
borok az Utazás Kiállításon, 
amikor is felcsillant az arany 
homok hívogató fénye…

Az első benyomást hosszú 
levelezés követte, majd jú-
nius végén megérkeztek az 
osztrákok a cukrászda elé: 
Sylvia, Kurt, Michaela és 
Günther. 

És hogy mi várt rájuk?
Tanyasi kenyérlángos, mál-

nás édes meglepetések saját 
szedésű gyümölccsel, cset-
tegős ismerkedés a faluval, 
vadász juliális bográcsos 
ételekkel és légpuska „Seni-
or” háziversennyel. Eközben 
persze nem maradhatott ki a 
beszélgetés a vadállományról, 
a borokról, majd természete-
sen lovas kocsizás a nemzeti 
parkban.

Az egyik este mindenképpen 
a soltvadkerti borfesztiválé 
volt — természetesen taxival. 
Hazafelé menet pedig még 
egy halászlé is belefért Akasz-
tón. Merthogy a Kiskunságot 
végig kell kóstolni!

K. L.
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Gyermek kacaj 
a játszótéren

Június 30-án került megrendezésre a Baba-Mama Gyereknap a 
„100 éves Bócsa  gyermekeiért” játszótéren. Az idõ sajnos nem 
kedvezett számukra, azonban a csöpörgõ esõ sem szegte senki 
kedvét. A gyerekek így is remekül érezték magukat. A játszótér 
adta lehetõségeken túl volt lufi hajtogatás, buborékfújás, a finom 
házi süteményekrõl nem is beszélve, amiért külön köszönet az 
édesanyáknak. A nap meglepetése pedig egy igazi légvár volt, 
amin össze-vissza pattoghattak a gyerekek. Köszönjük a szerve-
zést Sipiczkiné Rabi Boglárkának!                                      F.K.

Szépkorúak napja

Vadászok nyári ünnepe:
Vadász juliális

a légpuska lövészet eredményei
Gyerek kategória:
1. Bodnár Hanna
2. Borbényi Máté
3. Kutasi Barbara

Ifjúsági kategória
1. Frittmann János
2. Geiger Szilárd
3. Frittmann Ákos

Mint minden évben, idén is meghívta a Hubertus Vadásztársa-
ság azokat a gazdákat, akik területén vadászati, vadgazdálkodási 
tevékenységet folytatnak. A parkerdőben július elsején tartott ta-
lálkozón igazán kitettek magukért a szervezők: több bográcsban 
rotyogtak a finom étkek, ismét játszott a kedves zenész hölgy, a 
gyerekeknek pedig ott volt az elmaradhatatlan légpuska lövészet. 
A bócsai rendezvények kínálatát követve természetesen itt sem 
maradhatott el zárásként az óriás palacsinta.

KL – BH

id. Csipkó József, Vincze Imre, Zsikla Ferenc 

A falu legidősebb lakója: Orbán Sándorné
50 éves házassági évfordulót ünneplők:
Faragó János – Végh Irén
Szőke János - Tóth Katalin Irén

Június végén került meg-
rendezésre az idősek napi 
rendezvény a Hungaricum és 
Civil Közösségi Házban. Nyi-
tányként Frittman Kitti ked-
veskedett Túrmezei Erzsébet 
a Legnagyobb művészet című 
versével, majd Szőke-Tóth 
Mihály polgármester szólt a 
60 év feletti „szépkorúakhoz”, 
és virággal köszöntötte az 
50 éves házassági évfordulót 
ünneplőket. Utána egy kis 
műsor következett: a Kossuth 
Alapfokú Művészeti Alapis-
kola társastánc tanszakának 
első éves bócsai növendékei 
mutatták be táncműsorukat, 

őket a Bócsai Nótakör követte 
Balázs Feri bácsi vezetésével. 
Végül a Bócsai Boróka Ci-
terazenekar szórakoztatta a 
kedves vendégeket. A műsort 
követően asztalra kerültek 
a finom étkek. A szakácsok 
kitettek magukért: Pálinkás 
Attila gyümölcslevese, Fritt-
man János és Rózsa Zoltán 
marhapörköltje elvarázsolt 
mindenkit. A jó hangulatról a 
Szamosi Band gondoskodott. 
A rendezvényen közel 300 
főt láttak vendégül az Önkor-
mányzati Hivatal dolgozói és 
a képviselő testület tagjai. Kö-
szönjük munkájukat!        BH
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Struccok között a pusztában
Nem dugja a fejét a homokba, viszont csíp, rúg, száz 

kilósra is megnõ, vastag héjú tojásból kel ki és tényleg 
lenyeli a fényes tárgyakat, ha hozzájuthat — ez a strucc. 
Meg még sok minden más. Többek között ezért mentem ki 
a kisbócsai „struccosokhoz”. No meg azért, mert már várt 
az a házaspár, akik Budapestrõl költöztek nyolc éve ide, a 
pusztába: Maskarás Beatrix és Bereczki Gábor.

Kerestünk egy helyet, ami 
csendesebb és békésebb, mint 
a fõváros, kezdi Gábor a tör-
ténetet. Egyikünk sem szereti 
a kötöttségeket, így könnyen 
megvalósíthatónak tûnt a terv, 
hogy változtassunk akkori 
életünkön. Az, hogy struccte-
nyésztésbe fogtunk, a véletlen 
mûve. Mint ahogy az is, hogy 
éppen ide, a kisbócsai temp-
lom mellé kerültünk.

Közben sétálunk a tanyaud-
varon, ami ennél azért jóval 
több: egyfajta mûvésztelepnek 
is felfogható, mely Beatrix keze 
nyomát dicséri. Ahogy oda-
érünk a struccok kifutójához, 
meglepve látom, hogy itt sem 
csupán az állategészségügyi 
elvek, hanem egyes mûvészi 
szempontok is érvényesültek. 
„Felhõ sétány”, „Tûz temp-
lom”… — igen, mosolyog Be-
atrix, szeretem az irodalmat, a 
meséket, és ezek a kifejezések 
tükrözik az adott karámban élõ 
strucc családokat. 

— Családok? Ismeritek is õket 

„személy szerint”?
Természetesen. Mindenki 

kapott beszédes nevet. Tu-
dom a tojásokról, hogy me-
lyik tyukica tojta! A formája, 
színe, mérete mind jellemzõ 
a tojóra. Egy ekkora állatnak 
megvan a kialakult jelleme, 
viselkedése és persze a külsõ 
ismertetõ jegyei. Azt persze 
tudni kell, hogy kiscsibe koruk 
után nem lesznek odasimulós 
szobacicák. Látogatóinknak 
ezért mindig elmondjuk a 
biztonságos közlekedés sza-
bályait. Van olyan struccunk, 
amelyhez nem szabad közel 
menni, mert dühében (vagy 
félelmében) rugdossa a kerí-
tést, mellyel leginkább saját 
magában tesz kárt.

Közben a keltetõhöz érünk. 
Újabb kis kiállítás: retro 
struccfotók, ruhadíszek, tol-
lak… Majd pedig egy gardrób-
szoba szekrényekkel. Na, ez a 
keltetõ, mondják mosolyogva 
házigazdáim. És ahogy kivesz-
nek néhány tojást és átvilágít-

ják, bizony ott mozog benne 
a kicsike. Ez itt pedig már ki 
is kandikált a tojásból. Még 
néhány óra, és itt totyog majd. 
— Na, megyünk oda is, invitál 

Gábor. Ez már a „csibovi”: 
ugyanúgy zárt tér, melegítõ 
lámpa, pár nap múlva pedig 
a kifutó — csak minden egy 
kicsit nagyobb méretben, mint 

a hagyományos keltetõkben 
megszoktuk.

Ahogy továbbsétálunk az 
udvari játékok és tojáshéj-de-
korációk között, már a vágó-
hidat keresem. De csalódom: 
mi nem vágunk, csak eladunk, 
legyen az tojás vagy élõállat 
— jegyzi meg Gábor. Ennek is 
megvan a rendje és a szabályai: 
jön a struccszállító autó, és 
elviszi a vágójószágot. Sajnos 
idén kissé nehézkesebben, 
mertaz uniós piac visszafogot-
tabbá vált.

És a magyar piac? — teszem 
fel a naiv kérdést. Persze tu-
dom a választ: a hús egész-
ségesebb, jobb, csak persze 
lényegesen drágább, mint a 
hasonló szerkezetû és ízvilágú 
marhahús. Mint megtudom, a 

Ez a madár párban él, bár nem tilos a többnejûség. A kakasok viszont egymásnak mennek, ha 
szûk területre zárják össze õket. A megtermékenyülés az összes tojásszámot tekintve mintegy 
50 %-os, de ez csak akkor látszik, amikor két hét után átvilágítják a keltetõben. A tojásrakás 
ideje márciustól szeptemberig tart, egy tojó átlagosan �0-50 tojást termel évente. 
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struccnak leginkább combjai és 
belsõségei piacképesek. Ez pedig 
a teljes testtömeg felét teszi ki. A 
többi rész: kuka! Legértékesebb 
árucikk a bõre, aztán különleges 
lehet még a tojás, melybõl a 
rántotta csaknem ugyan olyan, 
mint ha tyúktojásból készülne. 
Csak több! Volna még a faroktoll 
is, mely kiváló dekoráció — ahol 
éppen átveszik.  

Káposzta Lajos

És akkor menjünk tovább, az én birodalmamba — hívogat Beatrix. Ez itt a mûhelyem, ahol a 
csudadolgok készülnek! Én meg csak bámulok: a sarokból egy strucc-báb lép elém, a polcokon a 
legváltozatosabb formában feldolgozott, megfestett, összefûzött toll- és tojáselemek, az ablaknál 
pedig az ehhez szükséges ipari szerszámok. Itt dolgozom és alkotok — nevet a mûvésznõ. Itt 
szoktam fogadni az alkotni vágyó látogatókat is. Ami pedig inspirál az egészre, az a bócsai táj, 
az erdõ, a csend és a csillagos ég, melybõl a fõvárosban meglehetõsen hiányunk volt. 

a locsoló 
— ahogy Beatrix emlékezik 

az esetre

Éppen vizet adtam nekik a slaggal, amikor egyszer csak 
odakapott a strucc és kikapta a kezembõl spriccelõt a 
csõ végérõl. Már láttam is, hogy nyeli és szépen csúszik 
lefelé a nyelõcsõben, mely szerencsére olyan hosszú, 
hogy volt idõm felfogni a helyzetet. Odaugrottam, meg-
ragadtam a nyakát és kézzel visszatoltam a spriccelõt 
a csõréhez, majd benyúltam és kivettem. Ezen annyira 
meglepõdött a jószág, hogy még csípni is elfelejtett. 
Viszont megúszott egy kényszervágást!

Struccos kézmûvesség a falunapon

Augusztus 20-án nagy örömünkre Maskarás Beatrixet 
is a foglalkoztatók között üdvözölhetjük. Szeretettel 
vár mindenkit a standjánál, aki életében már legalább 
egyszer megpróbált kiscicát, vagy autót, vagy bármi 
mást egy papírra lerajzolni. Strucc tojáshéj darabokból 
fog kreatív foglalkozást tartani. Kezdés 1� órakor, 
standzárás 18 órakor. 

a Berga Strucc Tanya vendégeket, 
kisebb csoportokat szívesen fogad. 

www.bergastrucctanya.hu

Telefon: Bereczki Gábor
+3630 335-41-53

a Bócsai Betárok Bora a falunapi büfé 
zászlós itala. a címke magáért beszél…
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Bócsai lányok sikerei 
a kiskõrösi nõi kézilabda csapattal!

1. sor: Sörös Zsófia, Kun-Szabó Viktória, Zsubori Réka. 
2. sor : Szabó Bettina, Kollár Fanni

Állnak: Pavlovics Misell, Markó Dóra, Torgyik Dóra, Bálint Zorka, 
Czérna János edzõ, Tösmagi Nikolett, Schiszler Hanna, Hell Krisztina, 

Lukács Kata
2-es mezben Kun-Szabó Viktória, 7-es mezben Bálint Zorka, 

12-es mezben Schiszler Hanna

Három éve két kislány, Kun-
Szabó Viktória és Schiszler 
Hanna Kiskõrösre került a 
helyi utánpótlás csapatba ké-
zilabdázni, majd egy évvel 
késõbb Bálint Zorka is csatla-
kozott hozzájuk. A kézilabda 
szeretetének és az új csapattár-
saknak köszönhetõen a lányok 
minden edzésre átbuszoztak 
Kõrösre, aminek késõbb meg-
lett az eredménye.

Két évvel ezelõtt kerültek 
az U13-as csapathoz és ekkor 
elkezdõdött egy fantasztikus 
történet. Ettõl kezdve sikert 
sikerre halmoztak! Bejutottak 
a dél-kelet magyarországi régió 
döntõjébe, ahol III. helyezést 
értek el. 

2016 májusában a diákolim-
pia országos elõdöntõjén, Bé-
késcsabán csak a helyi csapattól 
kaptak ki. A III. helyért játszott 
mérkõzésen a Csongrád megyei 
bajnokot 17 góllal verték, mely-
ben a bócsai lányoknak 
óriási szerepük volt. 

2016 augusztusában a 
Fonyódon rendezett nem-
zetközi Balaton Kupán II. 
helyezettek lettek, amire 
szintén büszkék vagyunk! 
A döntõben Kassa csapata 
állította meg õket.

Az idei U13-as baj-
nokság selejtezõjében a 
Kecskeméti Sportiskola 
mögött a második he-
lyen jutottak be a régió 
döntõjébe. Kecskemét 
- Kiskõrös 1�:13 és 17:17 
lett. A selejtezõben a leg-
több gólt mi lõttük, a leg-
kevesebbet mi kaptuk, így 
a legjobb gólkülönbség a 
miénk lett. Ekkor már sej-

teni lehetett, hogy megint egy 
jó évnek néz elé a csapat. Bá-
lint Zorka hatalmas átlövései, 
Kun-Szabó Viktória érett, a 
többieket magával ragadó irá-
nyító játéka, valamint Schiszler 
Hanna szenzációs lendülete 
vitte a csapatot elõre!

A  r é g i ó s  b a j n o k s á g 
döntõjében Kecskeméten és 
Szeghalmon kívül mindenkit 
megvertek a lányok. Szeged 
SE-t és Orosházát kétszer, 
Szeged KKSE-t egyszer ver-
ték egy döntetlen mellett a 
lányok. Ezek a csapatok heti 
ötöt edzenek, a kõrösiek heti 
hármat. A hosszú menetelés 
végén a kiskõrösi csapat III. 
lett a régióban.

A bócsai lányok diákolim-
pia megyei bajnokok lettek, 

majd az országos elõdöntõben 
Kiskõrös - Marcali 31:17, 
a döntõben Dunaújváros - 
Kiskõrös 25:20. A nézõk jó 
játékot és egy újabb kõrösi 
sikert láthattak. A bócsai lá-
nyokat ezen a héten két NB 
I-es csapat, a Kecskemét és a 
Dunaújváros akarta elvinni. 
Az edzõjük mondta is – Várja-
tok még lányok! Dolgozzatok 
sokat és jönnek még más 
kérõk is.

Az idei évet a rangos Pün-
kösd Kupával fejezte be az 
U13-as sikercsapat. Kecskemé-
tet megvertük sok, Jászberényt 
kevés góllal, ezután a csoport 
döntõjén az NB I-es Érd gyõzte 
le a csapatot 1�:13-ra, akik egy 
másik régió bajnokai voltak.  A 
csapat jó védekezését dicséri, 

hogy az Érd 9 gólt 7-esbõl ért 
el. Másnap a III. helyezésért 
– a szintén régió harmadik 
- Szigetszentmiklós gyõzte le 
a csapatot 5 góllal. Schiszler 
Hannát különdíjjal jutalmaz-
ták kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért. Elfáradtak a lányok a 
bajnokság végére.

A bajnokságban, a diákolim-
pián és a kupában játszott �2 
mérkõzésen 31 gyõzelem, � 
döntetlen és 7 vereség a mér-
leg. Lõttek 971 gólt, kaptak 
562-öt.

A három lány vezérletével 
szerepelt a bócsai Boróka Álta-
lános Iskola kézilabda csapata 
a kis iskolák diákolimpiáján, 
melyet a 200 fõ alatti iskolák 
számára rendeznek meg. A 
körzeti versenyrõl továbbjutot-

tak a megyei döntõre, ahol 
2. helyezést ért el a csapat. 
Minimális különbséggel 
kaptak ki a Nemesnádud-
var csapatától, aki késõbb 
országos bajnok lett. Kár, 
hogy két ilyen erõs csapat 
pont egy megyében van.

A szép számok mögött 
rengeteg munka van. Té-
len, nyáron, esõben, hóban 
buszozott Kõrösre Hanna, 
Viki és Zorka. Gratulálunk 
nekik, nevelõ edzõjüknek 
Oláhné Marosi Juditnak 
és Czérna Jánosnak a 
Kiskõrös edzõjének. A 
település büszke lehet 
rájuk!
Hajrá lányok! Hajrá 

Kõrös!
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Tejszínes cukkini-
krémleves

Hozzávalók:
* 1 db nagyobb cukkini
* 1 fej vöröshagyma
* 1 szál újhagyma
* 1 gerezd fokhagyma
* 6 szál petrezselyem
* 1 tk olívaolaj
* 1 dl tejszín
* 1 db zöldségleveskocka
* só
* õrölt fehér bors
* curry ízlés szerint
* 3 dl víz
* 1 dl fehérbor
* � ek tejföl
* 2 db csili
* 1 mokkáskanál salátaolaj
* 2 szelet kenyér
1. A zöldségeket megmossuk, a hagymát és a fokhagymát felap-

rítjuk, a cukkinit felkockázzuk, a petrezselymet felaprítjuk. 
2. Kevés olajon megdinszteljük a hagymát és a fokhagymát, majd 

hozzáadjuk a cukkinit, és együtt dinszteljük tovább. Felöntjük a 
vízzel, megsózzuk, megborsozzuk, és belemorzsoljuk a leveskockát. 
Ízlés szerint fûszerezzük a csilivel. 

3. Amikor megfõtt a cukkini, hozzáadjuk a petrezselymet, meg-
locsoljuk a borral, és botmixerrel pürésítjük.

�. Tejfölt kanalazunk rá, meglocsoljuk a salátaolajjal, megszórjuk 
kevés curryvel, és a megpirított, felkockázott kenyérrel kínáljuk.

Vidám percek
Virágcsokor
Móricka gratulál a nagymamának a születésnapján, kezében 

óriási virágcsokor.
- Jajj, igazán nem kellett volna Móricka, hiszen tele van a 

kertünk virággal!
- Csak volt, nagymama... csak volt!

Akár az apja
Egy nõ sétál az utcán a gyerekével. Megáll elõttük egy néni 

és felkiált:
- Jaj, de édes kisbaba! Tisztára olyan, mint az apja.
- Igen, bár jobban szeretném, ha inkább a férjemre hasonlítana!

A zebrák ketrece
A kissrác elõször jár az állatkertben. A zebrák ketrecén meglát egy táblát:
- Frissen mázolva!
- Apu, apu, én azt hittem, ezek igazi csíkok!

Róka
A nyuszi, a medve és a róka ül az erdõben. Nyuszika nagyon le 

van törve ezért a medve érdeklõdik, hátha tud segíteni:
- Mondd csak nyuszika, mi a baj?
- Jaj medve, olyan szörnyû dolog történt velem.... ellopták az órámat!
- Tényleg? Nekem meg a teheneimet lopták el az egyik éjjel.
A róka csak hallgat, majd megszólal:
- Ajajj! Már öt óra! Mennem kell fejni!

Könyvajánló

Felnõtt: B. A. Paris – Zárt ajtók mögött
Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack 

jóképû és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük õket, még 
ha nem is áll szándékunkban. És szeretnénk Grace-t jobban is 
megismerni.

Csakhogy ez nem is olyan egyszerû, ugyanis Jack és Grace 
elválaszthatatlanok. Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezné. 
Mások talán feltennék a kérdést, hogy Grace miért nem veszi 
fel soha a telefont. Vagy miért nem lehet vele beülni valahova 
egy kávéra, jóllehet nem dolgozik. És hogy marad olyan sovány, 
noha rafinált fogások sorát fõzi? És vajon miért van rács az egyik 
hálószoba ablakon?

„ Félelmetesen izgalmas, reményt kelt, aztán összetör, a hideg 
kiráz még napokkal utána is. Egyetlen hibája van: Túl rövidre 
sikerült.”.

Kamasz: Rick Riordan – A vörös piramis
Percy Jackson alkotója új kalandra hív!
Anyjuk halála óta Carter és Sadie szinte idegenek egymásnak. 

Sadie a nagyszüleivel élt Londonban, a bátyja pedig beutazta a 
világot apjukkal, a zseniális egyiptológussal.

Egy éjjel dr. Kane „kísérletezni” viszi a testvéreket a British 
Museumba, hátha helyre tudja hozni a család dolgait. Terve 
azonban félresikerül. A világra szabadítja Széthet, az egyiptomi 
istent, aki fogságba ejti õt, a gyerekeknek pedig menekülniük 
kell, hogy egyáltalán életben maradhassanak.

Az egyiptomi istenek ébredezni kezdenek. Ráadásul Széth 
– mind közül a legrosszabb – kipécézte magának a Kane családot. 
Hogy megállítsák, a testvérek életveszélyes kalandra indulnak a 
világ körül, melynek során sötét titkokra derül fény.

Vajon hogyan boldogul a testvérpár az egyiptomi istenek és 
mágusok között? És milyen szálak fûzik õket a fáraók kora óta 
létezõ titkos rendhez?

Gyerek: Harriet Muncaster – Vámpírtündér, 
Holdas Hanna iskolás lesz

Félig vámpír, félig tündér – igazi egyéniség!
Holdas Hanna különleges kislány, hiszen vámpírtündér. 

Az édesanyja tündér, az édesapja vámpír, õ meg egy kicsit 
mindkettõ. Éjjelente repülni indul, jó barátja a denevéreknek, és 
még a tütüje is fekete! De imádja a napsugarat is, igazi varázs-
pálcával varázsol, és legjobb barátja Mályvaszín Nyuszi. Holdas 
Hannának iskolába kell járnia. De hová menjen? Tündériskolába? 
Vagy inkább vámpírsuliba? Legjobb lesz, ha mindkettõt kipró-
bálja… Ilyen tantárgyakra azonban nem számított!
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
Volt egyszer egy bagibócsai iskola

Ezúttal a bagibócsai 
iskolások emlékei között 
tallózunk. A Fischerből 
az Abonyi felé vezető 
úton ma is áll az épület, 
mely 1935 és 1980 között 
működött iskolaként. 
Jelenleg a kutyamenhely 
van itt.

Deli István meséli:
Én a 60-as években jártam 

oda, akkor évfolyamonként 
5-7 gyerek volt.  Így működött 
az alsó tagozat és a felső tago-
zat, 28-30-fős osztályokkal. 
Szigorúan fogtak minket és 
megtanultuk a tananyagot, 
hiába voltunk tanyasi iskola. 
Na persze orosz nyelv, az nem 
volt: ilyen osztatlan iskolában 
nem lett volna rá lehetőség. 
Kivételezésről szó sem lehe-
tett: a tanító pertuban volt 
apámmal, mégis megkaptam 
tőle a sallert, ha nem úgy vi-
selkedtem.

A tanítás és a követelmé-
nyek

8 órakor kezdődött az első 
óra: volt, aki 300, de volt, aki 
3.000 méterről járt be minden 
nap. A délelőtti tízórain kívül 
más ellátás nem volt. A tanító 
hajnalban felkelt, begyújtott, 
majd a hetesek táplálták a tü-
zet a kályhákban. A gyengébb 

tanulókat időre rábízták a 
jobbakra. Az is sokat segített 
a „korrepetálásban”, hogy 
minden gyerek négyszer hal-
lott minden tananyagot, így 
megtörtént az ismétlés is. A 
tankönyvet év végén mindig 
le kellett adni, és nagyon fi-
gyelt a tanító a könyv és füzet 
tisztaságára. A kicsöngetés 
a becsöngetés egy közös ko-
lomp meghúzásával történt, 
ami a tanító felszólítására a 
hetes feladata volt. Aztán 1-2 
körül hazamentek a gyerekek. 
Házi feladatot korlátozottan 
lehetett csak adni: sok helyen 
nem volt még villanyvilágítás, 
no meg a tanyán mindenkinek 
megvolt a munkája… 

A tanítói lakás
Mivel annak idején a „nagy 

távolságok miatt” szóba sem 
jöhetett a „kijárás a tanyára”, a 
tanító általában az iskola épü-
lete mellett lévő tanítói lakás-
ban, vagy egy másik tanyában, 
esetleg albérletben lakott. A 
bagi iskolához tartozott ilyen 
lakás. Frittmann József haj-
dani bagibócsai tanító szerint 
nem volt egyszerű megtalálni 
a gazdasági forrást a megnö-
vekedett létszámú, elszórtan 
élő gyereksereg taníttatására 
az 1945 utáni időkben. Volt 
olyan tanév, hogy szünetelt a 

tanítás, majd B. Tóth Ottó és 
feleségi volt az első, tartósan 
ott élő házaspár. 

Csábi Istvánné Irénke meséli: 
„A �0-es években én is a bagi-
bócsai iskola tanulója voltam, 
aztán később tanító feleség let-
tem ugyanott. Későbbi férjem 
1955-ben szerelt le és került 
ki tanítónak. Emlékszem, nép-
táncot és a lányoknak horgo-
lást tanítottam. Még kiállítást 
is rendeztünk a munkákból!”

Szabó János és felesége 1961-
1980 között tanítottak ott 
— mondhatni több generá-
ción keresztül. Nekik már 
volt autójuk: Skodájuk, majd 
Zsigulijuk a közszolgálatában 
is állt, hiszen bárkit bevittek 
a faluba, ha sürgős elintézni 
valója akadt. Pálfiné Ica úgy 
emlékszik rájuk, mint akik 
nem csak a tananyagot adták 
le, de az élet nagy dolgaira is 
rávilágítottak. Ha a szünetben 
előjött egy téma, akkor ezt a 
tanítási óra idejébe belenyúlva 
is végigbeszélték. A tanító úr 
a kocsival tornaversenyre és 
honvédelmi versenyre vitte a 
legügyesebbeket.  Néha arra 
is szükség volt, hogy családlá-
togatás keretében meggyőzze 
a szülőket arról, ami ma már 
természetes: tovább kell ta-
nulni a nyolcadik osztály után, 
hiszen szakma nélkül már nem 
lehet boldogulni! Ugyancsak 
komoly vita tárgya volt, hogy 
vajon elmehet-e a tanyasi gye-
rek kirándulni, sőt: egyhetes 
úttörőtáborba? A tanító szava 
sok esetben terelte pozitív 
irányba a dolgokat. 

A színpad
A szükség néha különös 

megoldásokra kényszerítette a 
tanítót: egy-egy Mikulás estre 
verseket és énekeket tanultak 
be a gyerekek. De hol adják 
elő? Kénytelenek voltak átala-
kítani az iskolát kultúrterem-
mé, ahová a színpad a padok 
és az ólajtók felhasználásával 
készült el. Mindebben kivá-

ló segéderőnek bizonyultak 
a nyolcadikos fiúk, akiknek 
kapóra jött a barkácsolásért 
és szerelés fejében beígért 
jobb jegy. Többen állítják, 
hogy Fischerbócsa „kulturális 
központja” az 1960-as 70-es 
években Bagi volt. 

A misehely
19�8-ig, az iskolák államosí-

tásáig szinte megszokott volt, 
hogy a tanyasi iskolák egyhá-
zi szertartásoknak is helyet 
adtak. Bagibócsán mindig is 
állami volt az iskola és kény-
telen-kelletlen, de működött 
a misehely a kommunista 
világban is. A hónap első va-
sárnapján Soltvadkertről jött 
ki protestáns lelkész isten-
tiszteletre, a 3. vasárnap pedig 
katolikus mise volt.

Különösen megmaradt az 
emlékezetben Rábai András 
fischerbócsai plébános alakja 
(szül.  Kunbaja, 1910. megh. 
Kalocsa 1988), aki 1949 és 
1970 között szolgált a vidéken. 
Talán büntetésből került ki a 
pusztába, minden estre mun-
káját alázattal végezte. Mint 
mesélik, kerékpáron érkezett 
az iskolához misét mondani, 
ahol a tanítóék már előkészí-
tették az oltárt. Csábiné Irénke 
emlékei szerint a spájzban, a 
padlásföljáró alatt tartották a 
miseruhát, a misekönyvet és 
egyéb felszereléseket, amit 
többek között ő készített oda 
az oltárra. A pedagógusok 
az akkori kor tiltása miatt a 
szertartáson nem vehettek 
részt, egyházi esküvőjüket, il-
letve a gyerekek keresztelését, 
bérmálását is titokban kellett 
végezni. A pap a mise után to-
vábbkerekezett Zöldhalomba, 
ahol megvolt az ebédelő helye 
az adott családoknál, majd ott 
is mise következett az iskolá-
ban. Rábai plébánost Katona 
Lajos követte a szolgálatban. 

Káposzta Lajos — 
Frittmann József 

lektorálásával

Bagibócsai tanítók:

Tóth Gabriella (1935-1944),
Fehér Gizella (1946-1948), 
B. Tóth Ottó és felesége, Margitka (1950-1955),
Csábi István (1955-1961), 
Holler Imre és Molnár Ferenc — alsó tagozat bontva, 

délelőtt és délutáni bejárás (1955-1957), 
Zrinyi Ferenc, Frittmann József (1957-1961), 
Szabó János és felesége Hédike (1961-1980). 
Az iskolát az 1970-es években csak alsó tagozatossá 

tették, majd 1980-ban bezárták.
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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

Öregdiákok, 
akik még nem is annyira öregek!

A szervezõk: Pálfi Józsefné Ica, Deli István 
Pityu, valamint az egyik bagibócsai tanító, a 

késõbbi igazgató özvegye, Csábi Istvánné

Július elején tartották talál-
kozójukat a bagibócsai iskola 
hajdani diákjai. A Kozák-tónál 
tartott ebédre és a beszélge-

tésre közel 100-an jöttek el. 
A megjelenteket Pálfi József-
né Ica fõszervezõ és Fritt-
mann József nyugalmazott 

iskolaigazgató köszöntötte. A 
résztvevõk együtt emlékeztek 
az diákévekre és a régi taní-
tókra. Sok táskából képek és 

iratok is elõkerültek — ahogy 
ez már szokás, a történetekkel 
együtt. 

K. L.
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Augusztus 19. szombat
Nemzetközi birkózó csapattalálkozó
Helyszín:,,Kozák Horgásztó” I. körzet 15. szabadtér (rossz idő esetén birkózó terem) 
Meghívott ellenfelek: Vajdasági válogatott szerbiai csapatok.
Kezdés: 18:00 órakor
majd buli reggelig a Szamosi Band zenekarral és 
Márióval, a harmonikással
Az ételt és italt a Kozák büfé biztosítja
a belépés díjtalan!

Augusztus 20. 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
13:30 – Tázlári Rozmaring asszonykórus 
14:00 – Nótakör műsora
14:30 - Bócsai Citerazenekar
15:00 – A Kossuth Alapfokú Művészeti Iskola Társastánc tanszakának, első éves bócsai növendékeinek műsora
- Iflatyi Kinga & Néber Árpád latin amerikai táncbemutatója
16:00 – A faluviadala
18:00 – Boróka Citerazenekar és Düvő Citerazenekar
18:45 – Eredményhirdetés
19:00 – Polgár Peti 
20:00 – Henna és Shiell Fery
21:00 – Tűzijáték
majd élőzenés buli a Stefy Band zenekarral
Az ételt és italt a Kozák büfé biztosítja.
14:00 órától 18:00 óráig íjászat az erdei lőtéren
Egész nap: büfé, légvár, henna és arcfestés, Fanti lufihajtogató Bohóc, kézműves foglalkozások Mas-
karás Beatrix vezetésével, valamint játékos vetélkedők várják az idelátogató vendégeket.

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
További információ: 06 70 400 99 45
A műsor változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényről hang,- kép és videó felvétel készül.

Falunap Bócsán
2017. augusztus 19-20.


