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TarTalom
Gyereknapoztunk

Zöldhalom — több oldalról

Tanév végi fellépéseink

Fegyelmezetlen gyerek 1902-ből…
…és akik fegyelmeznek: 

Betyárok Bócsán!

Ballagási hangulatképek
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Ballagó ovisok

Bóbita Óvoda gyerek és családi nap

Gyermeknap a Kozák 
horgásztónMájus utolsó hétvé-

géjén rendezték meg a 
Bóbita Óvoda udvará-
ban az óvodai ballagási 
ünnepséget. Jutka óvó 
néni és Judit óvó néni 
áldozatos munkájának 
köszönhetően minden 
gyermek szavalt és éne-
kelt, majd elbúcsúzott a 
16 kis ovis az óvodától. 
Az óvó nénik a mű-
sort követően vállukra 
akasztották a ballagó 
tarisznyát, elköszöntek 
a kis ballagóktól és kö-
zösen útjára engedték a 
lufikat.

B.H.

Május 27-én rendezték meg 
az óvoda udvarában a gyerek 
és családi napot. Évek óta 
hagyománnyá vált, hogy a 
Vándor Játszóház kézműves 
programokat hoz a kicsiknek, 
melyet a Bócsai Ovisokért Ala-
pítvány és az SZMK támogat. 

Az egész napos program során 
lehetőség nyílt arcfestésre, 
csillám tetoválásra, légvárra 
és különböző, mozgásfejlesztő 
játékok kipróbálására. A nap 
folyamán még meglepetés is 
érkezett: a nyári születésű gye-
rekek tortával ünnepelték meg 

a születésnapjukat, és minden-
kit megvendégeltek. Majd ezt 
követte a nagycsoportos gye-
rekek a Gyermek volt minden 
óriás és Mindannyian mások 
vagyunk című műsora. Végül 
kezdetét vette a vacsora és az 

azt követő hajnalig tartó buli. 
Külön köszönet a vacsora elő-
állítóinak, Pálinkás Attilának 
és családjának, a szülőknek 
a sok segítségért valamint a 
tombola felajánlásokért.

B.H.

Idén is megrendezésre került a Kozák-tón a gyereknap, ahol 
nagyon sok program várta az ide érkezőket. A gyerekek rögtön 
birtokba is vették a légvárat, trambulint és a fajátékokat! A nap 
folyamán volt még kihagyhatatlan arcfestés, csillám tetoválás, 
lufihajtógató bohóc, valamint lehetőség nyílt még séta quadozás-
ra is. A rendezvény főszervezője Csipak Ágnes és Kozák László 
volt.                                                                                     B.H.
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2017. július 10-én ingyenes �5 
órás informatikai képzés indul 
„IKER 1 — Első lépések a digi-
tális világban” címmel Bócsán a 
Boróka Könyvtárban!

Amit meg lehet tanulni a tan-
folyamon:

- elektronikus levelezés (e-
mail küldés/fogadás)

- böngészést az interneten 
(online vásárlás, menetrendek 
stb…)

- közösségi média használata (facebook, You Tube stb..)
Bővebb információ és jelentkezés Borbényi Hilda mentornál a 

+36 70 400 99 45 telefonszámon.

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (május)

Gál Edit és Kanalas István

Házasságot kötöttek (június)
Ledniczky Viktória és Kozma Patrik

Születtek: (május)
Szeg Dániel –an: Cserko Vivien

Elhunytak: (június)
Ujj Imre (1958), Ujj Vilmos (1961)

Egy kis előzetes…
Augusztus 20.: Falunap Bócsán

Reggel zenés ébresztővel kezdünk, délelőtt ökumenikus 
kenyérszentelés a parkerdőben, majd ünnepi köszöntő és 
ebéd következik. Nem maradhatnak el a sztárvendégek, a 
soltvadkerti íjászok és a meglepetések. 

Felhívjuk a helyi vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy 
a Falunapon helyet szeretnénk biztosítani termékeik bemu-
tatására, értékesítésére. Kérjük, hogy helyigényeiket 2017. 
augusztus 10-ig jelezzék az Önkormányzati Hivatalban vagy 
Borbényi Hildánál.

II. Falu Viadala
Bócsa Község a Falunapra egy vidám, szórakoztató, felnőtt 

játékos vetélkedőt hirdet. Várjuk mindazon hatfős csapatok 
jelentkezését, akik úgy gondolják, szeretnék megmérettetni 
tudásukat és erejüket.

Jelentkezni lehet: 2017. augusztus 14-ig (hétfő).
Eke Edina — Önkormányzati Hivatal: 

06 30 743 3401
Borbényi Hilda — Hungaricum és Civil Közösségi Ház: 

06 70 400 99 45

Bővebb információ a júliusi lapszámban és a plakátokon.
Mindenkit szeretettel vár Bócsa Község Önkormányzata!
www.bocsa.hu + facebook 

Bócsai rendőr emlékére

Intézmények nyári 
nyitva tartása!

KT Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolája-és 
Középiskola, Bócsai Általános Iskolájának nyitva tartása:

2017. június 16-tól június 30-ig, hétfőtől péntekig: 8-16 óráig
július 1-jétől július 31-ig minden szerdán: 8-12 óráig

augusztus 1-től augusztus 18-ig, minden szerdán: 8-12 óráig
augusztus 21-től augusztus 31-ig hétfőtől-péntekig 8-16 óráig

Bóbita Óvoda nyitva tartása:
július 1-jétől július 31-ig ZÁRVA TART!

Bócsa Község Önkormányzat Konyhájának nyitva tartása:
július 1-jétől július 31-ig ZÁRVA TART!

Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap

Keddtől péntekig:10-12 óráig és 13-17 óráig
Szombat:10-1� óráig

a játszótér használatának 
szabályai

Tisztelt lakosság! 

Kedves Érdeklődők!

Kothencz József rendőr al-
hadnagy 1976. február 24-
én Bócsán szolgálatteljesítés 
közben hősi halált halt. Erre 
az eseményre emlékeztek má-
jus 30-án a Tabdi községben 
lévõ sírnál, ahol Szőke-Tóth 
Mihály bócsai polgármester is 
tiszteletét tette.

B.H.

Ezúton felhívom a figyelmü-
ket a „100 éves Bócsa gyerme-
keiért” játszótér használatának 
szabályaira és azok betartására. 
A játékokat (a drótkötélpálya és 
a sporteszközök: röplabdapá-
lya, tornafal kivételével) ki-
zárólag 14 éves korig lehet 
használni! A játszótér nyitva 
tartási rendje: naponta 08-
20 óráig, a nyári időszakban 
(június 1-től augusztus 31-ig) 
08- 21 óráig. A játszótér terü-
letén dohányozni, oda alkoholt 
bevinni, ott fogyasztani tilos! 

Mindenkit megkérek a játszótér 
rendjének betartására, figyel-
jünk és vigyázzunk a játszótér 
környezetére, tisztaságára! 
Fentiek fokozott betartása min-
den bócsai lakos közös érdeke, 
ezzel a játszótér hosszú távú 
fenntartását és használhatósá-
gát elősegítve. Aki a játszótér 
használati szabályokat nem 
tartja be, az ellen szabálysértési 
eljárást kezdeményezek a járási 
hivatalnál. A játszótér kamerá-
val megfigyelt terület! 

Mayer Ferenc jegyző
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Zöldhalmi Nagy Találkozó

Elsőáldozás 90 éves születésnap

Május utolsó szombatján a 
Bócsáról elszármazott bará-
tok, munkatársak, zöldhalmi 
iskolatársak gyűltek össze im-
máron negyedik alkalommal, 
hogy közösen töltsenek el egy 
kellemes délutánt. A mintegy 
200 vendég a parkerdőbe érke-
zett, mely természetesen erre 
az alkalomra is a „legtisztább 
arcát” mutatta. A főszervező 
Balázs Feri bácsi és Bak Anti 
bácsi volt. Örömmel tapasz-
talták, hogy a sok munkatárs, 
osztálytárs mind eljött és jó 
volt újra felidézni a közösen 
átélt dolgokat.  Először Sző-

ke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte a vendégeket majd 
Csengődről Magdika néni ked-
veskedett két dallal. Ezt követte 
a Soltvadkerti Búzavirág asz-
szonykórus, majd Szabó Ilonka 
néni verse, aki szinte minden 
alkalommal meglepi a bócsai 
lakosokat — ld. vadászavatás, 
Gulyásfesztivál! Ez alkalommal 
Zöldhalom című versét szavalta 
el. Gudmon Miklósné a 110 
éves Bócsa című verset szavalta 
el Balázs Feri bácsi tollából. Őt 
a Nótakör két legfiatalabb tagja 
követte: Kalló Zóé és Tóth-Ba-
ranyi Patrícia énekelt, Feri bácsi 

harmonika kísérete mellett. 
A Nótakör férfi tagjai, Balázs 
Bálint és Gudmon Miklós egy 
duettel lepték meg a hallgatósá-
got. A helyi nótakör tagjai saját 
dalszöveggel és nótacsokorral 
készültek és így köszöntötték 
a jelenlévőket. A műsort Her-
ceg László zárta Városföldről, 
aki saját versét szavalta el. A 
színvonalas műsort követően 
került az ebéd felszolgálásra, 
helyben készült bográcsos mar-
ha pörkölt, mely elfogyasztása 
előtt László Lajos evangélikus 
lelkész mondta el az asztali 
áldást. A délután folyamán 

a vendégsereg még táncra is 
perdült. A találkozót követő 
napokban az ország minden 
részéről érkeztek az elismerő 
szavak, köszönetnyilvánítások. 
A szervezők köszönik szépen a 
sok-sok felajánlást, segítséget, 
valamint Vincze Józsefnek 
és feleségének az ebédért, a 
hangulat felelősöknek, Balogh 
Istvánnak és Wiesz Ottónak, 
a családtagoknak, barátoknak, 
a nótakör fiatalabbik tagjai-
nak, a felterítést kivétel nélkül 
mindenkinek, aki hozzájárult a 
„Nagy Találkozó” szervezésé-
hez.                                 B.H.

Balról jobbra felső sor majd alsó sor: Mezei Ferenc atya, 
Frittmann János, Frittmann Ákos, Ürögi Tamás, Bartos Beáta, 
Szabó Ildikó, Somogyi Jázmin, Dobrocsi Márk, Paragi Anikó, 
Barcsik Péter, Ladamérszki Tímea, Borbényi Dániel, Láng 

Lajos, Vincze Balázs

Egyházközségünk egyik leg-
nagyobb ünnepe az elsőáldo-
zás, amikor fiataljaink először 
járulnak szentáldozáshoz. 
Mezei Ferenc plébános kö-
szöntötte a gyerekeket, akik az 
idei évben tizenketten voltak. 

Mindannyian fehér ruhába 
öltöztek, és verssel, dallal kö-
szöntötték az Oltáriszentséget. 
A szentmise után, az ünneplés 
egy kis szeretetlakomával, 
agapéval ért véget.

Paragi Anikó

Községünk egyik legidősebb lakója, Bukovszki Jánosné, Ilonka 
néni 1927. június 12-én született Budapesten. Bócsán nevelke-
dett. Általános iskolai tanulmányait a Kosztra iskolában kezdte, 
majd a Góc iskolában fejezte be. 1948-ban férjhez ment, egy 
gyermeke született. Bócsai lakos, élete nagy részét a női szabó 
szakmában és az otthoni gazdaságban töltötte gyermekével. Idén 
töltötte be a 90. életévét. Ennek alkalmából pontosan születése 
napján Szőke-Tóth Mihály polgármester köszöntötte fel az idős 
hölgyet. Meghatottan vette át az emléklapot, amit személyesen 
Orbán Viktor miniszterelnök írt alá. 

Jó egészséget kívánunk Ilonka néni!                                B.H.
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Újra szól a pusztai harang

a zöldhalmi harang felirata az 1910-es 
évszámmal

A kápolna felújításhoz 
számos cég és magánsze-
mély adott pénzt, vala-
mint tárgyi adományt. 

Kétkezi munkával segí-
tettek: 

Bíró Márta, Józsa Gábor, 
Faragó Ottó, Kesztl Tibor-
né, Kincses Mária, Tóth 
Ferenc,  Tóth Richárd, 
Tóthné Szakál Mária és 
családjaik.

Köszönet mindenkinek a 
segítségért!

Amilyen kicsi Bócsa, olyan 
sok katolikus temploma van. 
Ennek oka az, hogy anno az 
iskolák államosítása, azaz 1948 
után az Alföldön sok pusztai 
iskola mellé templom, kápolna, 
imaház épült — lévén egyházi 
szertartást a kommunizmus 
idején már nem végezhettek az 
iskolákban. 

A katolikus egyházközség 
ugyan egy, de a központi temp-
lom mellett havonta 1-1 al-
kalommal tartanak misét a 
kisbócsai, a fischerbócsai és a 
zöldhalmi kápolnákban is. Ez 
utóbbit május és június folya-
mán szorgos kezek varázsolták 
újjá, mivel az egyházi hatóság 
nehezményezte a kápolna kissé 
leromlott állapotát. A helyi és 
elszármazott lakosok, vala-
mint támogatók összefogásával 
néhány hét alatt megújult az 
1994-ben épült kis kápolna. A 
június közepén tartott hálaadó 
szentmisére mintegy félszázan 
jöttek össze és meghatottan 
hallgatták Mezei Ferenc plébá-
nos szavait. 

„Ennek a kis kápolnának az 
oltárképe az egész falat átfogja, 
benne a Szentháromság titká-
val, ami a legmagasabb szintű 
teológia. A középpontban Jézus 
áll, aki „Mediator Dei” —  azaz 
isteni közvetítő. Az oltárkép a 
megtérésre hív: amikor a po-
gány filozófiákban és barkácsolt 
hiedelmekben nem találjuk meg 
az örök igazságot. A legfőbb do-
log pedig a szeretet, amit ha az 
Úr kezébe adunk, ő csodálatos 

dologgá alakítja azt! Itt kell meg-
emlékeznünk a kápolna építői-
ről, valamint dr. Dankó László 
kalocsai érsekről és Király István 
plébánosról, akik mintegy 20 
éve nagy áldozatot vállaltak a 
hívekkel egyetemben.”

A szertartás után mindenki ott 
maradt a fák alatt megterített 
asztaloknál egy kis süteményre 
és üdítőre. Itt beszélgettem el 
a renoválás szervezőivel, akik 
elmondták: a harang leszere-
lése váratlanul érte őket, de 
egyben tettekre is sarkalta a 
közösséget. Renoválták a tetőt, 
újra festették az épületet és a 
haranglábat, maga a harang 
csapágyazását pedig kicserélték. 

A bronzharang dr. Csepregi Ba-
lázs szobrászművész keze alatt 
méhviaszos felületkezelésen 
esett át. Régi-új helyén ettől 
kezdve minden délben meg-

szólal majd, a lakosok önkéntes 
szolgálatvállalásával. 

Csak remélni tudjuk, hogy a jó 
példa máshol is követőkre talál.

Káposzta Lajos
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Kirándultunk

Társastánc 
Gála

Gyereknap az iskolában

Az idei iskolai gyereknap a Vadkerti-tón került megrendezésre. 
Reggel közel kétszáz kerékpáros gyűlt össze az iskola előtt, fel-
készülve az indulásra. A tekerés jó hangulatban telt. Sikerült is a 
távot teljesíteni — szülői és pedagógusi erősítéssel. Az időjárás is 

 Június elsején tartották Solt-
vadkerten a Társastánc Gálát. 
A Kossuth Alapfokú Művészeti 
Alapiskola tanszakának első 
éves bócsai diákjai, 28 kis 
növendék is fellépett, majd az 
elsők kitűnő bizonyítvánnyal 
térhettek haza. A tánctanár 
Néber Árpád volt.

Gratulálunk nekik.

kedvezett, így lehetőség volt túrázni és különböző vetélkedőkön 
részt venni. Persze a sok finomság sem maradhatott el! Ezúton  
külön köszönet az SZMK  támogatásáért!                                                        

B.H.

A KT Bem József Általános Is-
kola Boróka Általános Iskolájá-
nak 7. osztályos tanulói a tanév 
vége felé közeledve Erdélybe 
kirándultak. Mindez a Határ-
talanul pályázat segítségével 
valósult meg, amely a szállást 
biztosította a résztvevőknek. 
A gyerekek izgatottan várták 
az indulás napját: sokuknak 
ez volt az első külföldi útja. A 
kirándulás több szempontból is 
nagyon hasznosnak bizonyult: 

gyarapodtak az eddigi isme-
reteink Erdélyről, szorosabbá 
váltak a kapcsolataink az ott 
élőkkel és nem utolsósorban 
tovább erősödött az osztály-
közösségünk. A programban 
több érdekes és fontos ese-
mény helyet kapott, így Aradon 
a vértanúk emlékművének 
koszorúzása, Déva várának 
meglátogatása, Kolozsvár ne-
vezetességeinek megtekintése, 
kirándulás a tordai sóbányába, 

izgalmas gyalogtúra a Tordai 
hasadékban. 

A legnagyobb élményt talán 
mégis a torockói Székelykő 
megmászása jelentette. Itt 
nem csak fizikai erőnket kel-
lett nagyon bevetnünk, hanem 
egymásra is figyelnünk kellett, 
valamint segíteni a társainknak 
egy-egy nehezebb szakaszon. 
Bebizonyosodott itt is, hogy 
nagyon összetartó közösség 
vagyunk! 

Külön köszönetet szeretnénk 
mondani azon támogatóknak, 

akik segítségével lehetővé vált, 
hogy az osztály minden tanulója 
eljusson Torockóra, így Bócsa 
Község Önkormányzatának, is-
kolánk alapítványának, valamint 
a Torockóért Baráti Körnek!

Emellett feltétlenül köszönet 
illeti Völgyesvári Lászlónét a 
pályázat megírásért és a több-
napos idegenvezetésért.

Oláh Sándorné 
osztályfőnök
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Elsősegélynyújtás Elveszett szív 

Néptáncosok Kiskőrösön

A Boróka Általános Iskola 
tanulói, Sréter Erzsébet, Nagy 
Maja, Nagy Norina, Sréter Le-
hel és Sréter Hunor a Kiskőrösi 
SZÓ-LA-M Alapfokú Művésze-
ti Iskola néptánc tanszakának 
tagjai. Június 12-én az évzáró 
ünnepségre Barcsikné Wein-

hard Éva igazgatónő, Viszkók 
Sándorné és Szlobodáné Ra-
konczai Tünde osztályfőnök 
is elkísérte őket. A Kis Csi-
csergők és Tökmagok tánc-
csoportja rengeteg elismerést 
gyűjtött be ebben a tanévben.  
Gratulálunk nekik! B.H.

Csecsemő-kisgyermek el-
sősegélynyújtó tanfolyamot 
tartottak a Bócsai Boróka 
Könyvtárban június elején. 
Vendégünk volt: Lipótné 
Komjáthi Andrea, a megyei 
Vöröskereszt igazgatónője, to-
vábbá a Kalocsai Vöröskereszt 
részéről:

- Szeitzné Nyírő Csilla – te-
rületi vezető asszony

- Varga Urbán Erika – men-
tőtiszt

- Bálint Sándorné – ifjúsági 
védőnő.

A tanfolyamon a leendő és 
már gyermekes anyukák a leg-
kisebbek ellátásán túl, általá-

nos, bárhol és bár-
kin alkalmazható 
elsősegély nyújtási 
módszereket tanul-
hattak. Az elméleti 
oktatás mellett gya-
korlati oktatásra is 
sor került a � órás 
tanfolyam során. 
Emellett különbö-
ző segédanyagok 
is kiosztásra ke-
rültek. 

A tanfolyam té-
mái voltak:

* Légzésvizsgálat-
ról és újraélesztésről,

* jól légző, de eszméletlen 
sérült ellátásáról,

* vérzéscsillapításról,
* égési sérülések kezelésé-

ről,
* lázcsillapítás és lázgörcsök 

kezeléséről,
* csípések és mérgezések 

ellátásáról csak, hogy néhányat 
kiemeljünk.

Köszönjük szépen a Kalocsai 
Vöröskereszt munkatársainak 
munkáját és Mátyusné Vancsik 
Erzsébet körzeti védőnőnek, 
hogy megszervezte számunkra 
ezt a tanfolyamot.

Frittman Kitti

Turbuly Lilla költő, író, 
és kritikus látogatott el a 
Boróka Könyvtárba. A hölgy 
nevéhez köthető több pöty-
työs könyv, amiket fiatal kori 
iskolás élményei ihlettek 
(Kosársuli, Viszlát kosársu-
li). A Pöttyös könyvek mel-
lett azonban gyerek verseket 
(Titkosírás) és a fiatalabb 
korosztály számára mesés 
könyveket (Locsolókannából 
elefánt) is írt.

Az író-olva-
só találkozón 
a  l e g ú j a b b 
mesekönyvét 
mutatta  be 
a harmadik 
és negyedik 
osztálynak, 
illetve a tör-
ténések kö-
zepébe csöp-
pent nyolca-
dik  osztá ly 
számára.  A 
k ö n y v  f ő -

szereplője a nagycsoportos 
óvodás Pepe, aki egy őszi 
napon egy puha piros szívet 
talál. Turbuly Lilla meséje a 
szív gazdája utáni nyomozás 
kalandos történetét mutatja 
be egy óvodás szemszögéből. 
A történet fő kérdése pedig 
— hogy „kié lehet a piros 
szív?” —, a könyv elolvasása 
után kerül megválaszolásra.

Frittman Kitti

Könyvtári programjainkból:
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Tedd el télire a nyári 
ízeket!

Hámozott barackdzsem

Svéd nyár
Két svéd beszélget.
- Mit szólsz az idei nyárhoz?
- Fogalmam sincs, hogy milyen lehetett, épp moziban voltam...
Finn nyár
Két finn beszélget:
- Szervusz, milyen volt a nyarad?
- Nem emlékszem rá, mind a két nap részeg voltam.
Eszkimó nyár
Miért nem szereti az eszkimó a nyarat?
Mert a hat fokos kánikulában elúszik a háza...
Szabadság
Béla, szereti maga a meleg sört?
 - Dehogy!
 - És az izzadt nőket? 
- Pfujj főnök, ne is mondjon ilyeneket! 
- Akkor megbeszéltük, télen megy nyaralni!
Strandon
Két rendőr szolgálat közben ellóg a tóra fürödni. 
Lubickolás közben az egyik kiszúrja, hogy jön a főnökük, s így 

szól:
 - Jön a főnök, gyere, gyorsan bukjunk le! 
- Helló főnök!
- Helló főnök!
Orvosi vizsgálat:
- Dohányzik?
- Nem, köszönöm, én inkább innék valamit.

A fiatalember háztűznézőbe megy, hogy kedvese apjával beszéljen:
- Uram, szeretném feleségül venni az Ön lányát!
- A feleségemmel már beszélt?
- Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék!

Könyvajánló

Hozzávalók:
* � kg sárgabarack
* 1 citrom
* 1 kg cukor
* 1 kk. nátrium-benzoát
Az elkészítés módja teszi igazán 

különlegessé ezt a klasszikus 
lekvárt. Kissé időigényes, de az  
eredmény megéri a fáradságot. 

Elkészítés: 
Az érett barackokat mártsd forró vízbe fél percre, aztán húzd le a 

héjukat, vágd ketté és magozd ki. A barackhúsra szórd rá a cukrot, 
keverd el, locsold meg a citrom levével, hogy szép világos maradjon 
a színe. Fél napig hagyhatod állni, aztán kezd főzni a lekvárt. Ha már 
rotyog, kevergesd, nehogy leégjen, közben szedd le róla a képződött 
habot. Kanalazd az előkészített üvegekbe, mindegyik tetejére szórj 
késhegynyi nátrium-benzoátot, majd zárd le az üvegeket.

Vidám percek

Felnőtt: 
Dennis lehane – az éjszaka törvénye

Joe Coughlin, Boston rendőrkapitányának legkisebb fia tolvaj-
ként bontogatja szárnyait. Egy balul elsült kaszinórablás közben 
megismerkedik Emma Goulddal, találkozásuk pedig örökre 
megváltoztatja az életét. Hamarosan a saját bőrén kénytelen 
megtapasztalni, mit is jelent valójában az éjszaka törvénye, 
és milyen árat kell fizetnie azért, ha életben akar maradni az 
alvilágban. Joe-nak vág az esze, ami bűnözői körökben ritka 
adottság, ezért szédületes gyorsasággal kapaszkodik egyre 
magasabbra a szervezett bűnözés ranglétráján, ám a sorsát így 
sem kerülheti el.

Dennis Lehane regénye utazás a húszas-harmincas évek Ameri-
kájába, egy mára legendássá vált, letűnt korszak mélyére, amely-
ben virágzott a szeszcsempészet, a bűnözőket hősként tisztelték, 
és a gyarlóság az ország nemzeti erényének számított.

Kamasz: Paul Stewart & Chrus Riddell

Joe hétköznapi iskolásfiú, aki a mi egészen mindennapi Föl-
dünkön lakik. Vagy legalábbis az volt. De valami fura dolog 
történt vele, miközben a kutyáját sétáltatta, és most ő Joe a 
Barbár – félelmet nem ismerő, hős harcos, akit Dinkafölde első 
számú (igazából egyetlen) varázslója szólított magához, hogy 
ogrékat öljön, sárkányokkal küzdjön és bátran szembeszálljon 
mindenféle rendű és rangú gonosztevőkkel. Joe úgy érzi, nem 
igazán született hős harcosnak (ami meg is látszik rajta). De az 
Elfek Erdejében felütötte a fejét a Gonosz és valamit forral – és 
Dinkafölde népének segítségre van szüksége (bár többségüknek 
erről egyelőre sejtelmük sincsen). Lehet, hogy Joe mégiscsak 
hősnek született? És rövidesen elkezdődik a nagy csata a jók, a 
gonoszok és az egészen tűrhetőek között.

Gyermek: 
Zootropolis – Állati nagy balhé

Zootropolis az a város, ahol bárkiből bármi lehet, és Judy 
Hopsz, a vidéki nyúl igazi rendőr akar lenni a Zootropolisi 
Rendőrkapitányságon. Hogy bizonyítson főnökének, Hopsz 
rendőrtiszt egy különösen nehéz ügy megoldására készül, és 
kénytelen igénybe venni Nick Wilde, a róka segítségét. Vajon 
képes lesz ez a nem szokványos páros leküzdeni a természetes 
különbségeket, és megoldani az eltűnt emlősök ügyét? Tudnak 
majd csapatként dolgozni? 

Mindenre fény derül a könyv lapjain!
Vár a Könyvtár!
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
„Hasztalan fia hanyagsága miatt engem nem okolhat”

Avagy: eleink tanulmányi szorgalmáról, akik ugyancsak nem (mindig) 
voltak angyalok! 

Több családi archívum-
ban lapulnak olyan iratok, 
melyek olvasásakor óhatat-
lanul elmosolyodunk. Egy 
1902-ben írt levélre hívta 
fel figyelmemet a fischer-
bócsai Faragó Gyula, mely-
nek címzettje valószínűleg 
dédnagyapja, Faragó József 
helyi földbirtokos, aki egy 
időben bíró is volt Bócsán. 
Azt is valószínűsíti a csalá-
di emlékezet, hogy az ő fia, 
az akkor kiskorú, 1887-ben 
született nagypapa, Faragó 
József János az érintett 
személy. Konkrétan panasz 
van erre a legényre, mivel 
15 évesen nem hajlandó ko-
molyan venni a tanulást.

Most következzék a levél, 
melyet korabeli helyesírással, 
adott helyeken kis magyará-
zattal közlünk. 

Tisztelt Uram!
Kérem, a fiával semmire nem 

bírok menni. Bármit kezdjek is 
vele, szót nem fogad, sőt még a 
büntetés alól is kihúzza magát, 
amennyiben azt kijátssza. Ennél 
fogva, miután már minden módot 
kipróbáltam, csakhogy valamit 
kipréselhessek belőle, s minthogy 
mind ez dugába dőlt, kénytelen 
vagyok igénybe venni az ön 
segítségét is, és kérem, büntesse 
meg fiát úgy, a mind Ön azt a 
legjobbnak látja.

Ezen kívül az előbbiekből azt 
is láthatja Ön, hogy a vizsgálati 
eredményre (azaz vizsga ered-
ményre — K. L. megjegyzése) 
nézve felelősséget nem vállalhatok 
magamra. Fia ugyanis még most 
sem javult meg, mert mikor az 
utolsó alkalmat nyújtja tanára, s 
a mit nagyon meg lehet köszönni, 
t. i. hogy engedi referálni, még 
akkor sem dolgozik. Oly dologból 
kell pedig referálnia, a mit már 
többször feladtam neki leczkére, 

s a melylyel a lehető legtöbbet 
foglalkoztam vele, csak azért, 
hogy legalább ebből ne bukjék el. 
De midőn semmi eredményt sem 
látok, s mind eszközeimből, mind 
türelmemből már-már kifogyok, 
kénytelen vagyok megvallani, 
hogy Ön eredményt nem várhat, 
nem pedig azért (azaz: „mégpe-
dig azért” — K. L. megjegyzése), 
mert fia egy haszontalan, akara-
tos és minden rosszra rátermett 
hanyag gyerek, ki nem törődik 
semmivel, s a kit nem tanítana 
meg ilyen módon bármily tudó 
professzor sem. 

Hogy kötelességemet én hogy 
végeztem, azt Ön mindenesetre 
tudja, s így hasztalan fia hanyag-
sága miatt engem nem okolhat. 

Tisztelettel:
Halas, 1902. május 29.

Németh József

Ki írhatta ezt?
Nyilvánvalóan egy tanár, 

aki nem volt megelégedve 
a rábízott diák teljesítmé-
nyével, ill. magaviseletével. 

Valószínűleg akkor még nem 
volt ellenőrző könyv, viszont 
a dátumból ítélve közeledett 
a tanév vége, a rossz jegyek 
meg csak szaporodtak…

Dr. Gszelmann Ádám kis-
kunhalasi történésszel kon-
zultálva megállapítottam, 
hogy noha a dátumban Ha-
las szerepel, de az ottani 
református gimnáziumban 
— amely anno nem viselte 
Szilády Áron nevét, lévén a 
tudós lelkész akkor még élt 
— nem tett érettségit Faragó 
János József. Más középis-
kola pedig abban az időben 
Kiskunhalason nem volt. Sőt 
mi több: Németh József nevű 
tanár sem.

Van tehát egy levelünk, 
amely — papíranyagát, tin-
táját, írásképét és stílusát 
tekintve — valószínűleg 
nem hamisítvány, valamint 
(feltételezett) neveink, me-
lyeket éppen csak a hivata-
los iratokban nem találunk 
meg.

Hát akkor ki kicsoda?
Valószínűsíthető, hogy az 

édesapa, a nagygazda Faragó 
József megbíz egy halasi em-
bert, Németh Józsefet, hogy 
korrepetálja nagyreményű 
fiát, hátha „nadrágos ember” 
lesz belőle. Az is elképzel-
hető, hogy Németh úr — aki 
vagy főiskolai hallgató, vagy 
ügyvédbojtár, esetleg állás-
ban nem lévő tanító — emiatt 
vonattal eljön Soltvadkertig, 
és valahol találkozik a legény-
kével. Hogy aztán mennyi 
ideig állja a sarat a rideg 
tanyasi valósággal szemben, 
nem tudni. Minden esetre 
lelkiismeretesen állt neki, és 
annál nagyobb volt a csaló-
dása — mint a fenti levélből 
kitűnik. Faragó János Jó-
zsef tisztes öregkort ért meg 
— Fischerbócsán maradva. 
Németh Józsefről pedig azóta 
sem tudunk semmit. 

Kedves Bócsaiak! Akinek 
van hasonló története, szíve-
sen várjuk!   Káposzta Lajos 
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Betyártalálkozó Bócsán

a háziasszonyokról

Minden sikeres férfi  mögött 
áll egy nő. Vagy adott esetben 
kettő. A rendezvényen több 
népviseletes hölgyet is láthat-
tunk. Közülük Szabóné Zsuzsát 
kérdeztem arról, hogy mennyire 
vette ki a részét a szervezéséből 
és hol volt leginkább szükség a 
munkájára? 

A szervezést leginkább a férjem 
és lányom intézték. Kérdéses eset-
ben az én véleményemet is meg-
hallgatták. A kivitelezést tekintve 
volt nagyobb szerepem: a munkám 
leginkább az ebédhez és a vendégekhez volt köthető.

— Idén mi volt a legnagyobb kihívás a „háziasszony” részére?
Nem lehet egy dolgot így kiemelni, minden pillanatban ott 

kellett lenni, és figyelni kellett mindenre. Fontos volt, hogy 
időben elkészüljön az ebéd, finom legyen az étel, valamint a 
vendégeink is jól lakjanak, jól érezzék magukat. 

— Mekkora stábbal szervezték az idei betyártalálkozót és milyen 
csoportokba sorolták ezt a stábot?

A stáb magját a Böllér Baráti Kör tagjai adták, körülbelül 30 fő. 
Mellettük még rengeteg segítőnk is volt, akiknek szeretnénk ezú-
ton is munkájukat megköszönni! Voltak, akik az ebéd elkészíté-
sében, főzésben, sütésben (fánk), vettek részt, a gulyásosztásnál 
segédkeztek, illetve az érdi nyugdíjas csoportnak szolgáltak 
fel, illetve a versenyző csapatokhoz mentek az elkészült gu-
lyásért és a zsűri elé vitték. A nagy durranást a Pusztai Játékok 
jelentették: ennek lebonyolításában is sokan mûködtek közre. 
Összességében pozitív tapasztalataink vannak, a visszajelzések 
is jók voltak. A hiányosságokból pedig tanulunk! 

Azaz teljes nevén: Kiskunsá-
gi Gulyásfesztivál, Pásztor- és 
Betyártalálkozó. A több mint 
ezer főt vonzó rendezvényre 
ragyogó időben került sor 
június 10-én. A gulyásfőző 
verseny csapatai már reggel 
megkezdték a főzést, szám 
szerint 26-an. A jó hangulatról 
a bócsai Boróka Citerazenekar, 
kiskunhalasi néptáncosok és 
citerások, valamint más helyi 
és vidéki fellépõk gondoskod-
tak. No meg a rengeteg ön-
kéntes, akik népviseletükkel 
és betyáros felszerelésükkel 
végig fenntartották az igazi 
pusztai hangulatot. 

A nap zenés ébresztővel 
kezdődött — valakinek túl 
korán, de legalább volt miért 
meginni a kávét! 

A délelőtt folyamán számos 
táncos-zenés műsor követte 
egymást,  helyi  és vidéki 

előadók közreműködésével. 
Természetesen nem hagyha-
tó ki a két hangulatfelelős, 
Kovács Nándor és Feleki 
Viktor, akikhez estefelé a 

Jó Laci Betyár csatlakozott. 
Délelőtt lovasbemutatóval 
csalogatták ki a szervezők 
a közönséget a focipályára, 
amit az ebéd követett — vagy 
a saját társasággal, vagy a 
közös főzésből. 

A délutáni cifraszűrmustra 
néprajzilag is értékes szín-
foltja volt a rendezvénynek, 
amit megemlékezés követett 
a jeles bócsai betyár, Bogár 
Szabó Imre emlékfájánál. 
Megható volt a sortűz és a 
karikások durrogtatása, mely 
az időközben elhunyt hazai 
hagyományőrző betyároknak 
is szólt. 

A délután fénypontját a 
Pusztai Játékok jelentet-

ték, amikor a legviccesebb, 
és egyben legbetyárosabb 
feladatokat kellett végre-
hajtania a négy versengő 
csapatnak. 

Nem mindig sikerült egy-
szerre lépni az óriás sítalpon 
vagy megkerülni létrával a 

szalmabálákat. Ezt követően 
igazi kuriózum volt a szürke-
marha bemutató (a telitalálat 
narrációval!), valamint a 
betyár esküvő. 

Aztán egyszer csak lement a 
Nap — a maga járásán…

Káposzta Lajos
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Néhány adat a találkozóról:

A gulyásfőző verseny résztvevői: 3 csapat Kiskunhalasról, 2 
csapat Bugacról, 7 csapat Soltvadkertről, 9 csapat Bócsáról, 
1-1 csapat Gödöllőről, Pétfürdőről, Ceglédről, Nagykátáról, 
Pápáról

Cifraszűrmustra: 10 résztvevő 
Pusztai Játékok: 4 csapat, azaz a Kiskun Táncegyüttes (Kis-

kunhalas), a Füzespusztai Pásztorok, a Kéménylesők (Bakony) 
és a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör

Eredmények, díjak:
- a Kiskunság legcifrább szűre: Marton Ferenc (Szalkszent-

márton)

- a puszta betyárjai: Kiskun Táncegyüttes (Kiskunhalas)
- a legtakarosabb leány: Simon Julianna (Füzespusztai Pász-

torok)
- a legnyalkább legény: Takács Ferenc (Füzespusztai Pász-

torok)
- a legegyedibb gulyáskészítés: Vári Szabó Betyárok (Kis-

kunhalas)
- legszebb terített asztal: Nagy Attila (Gödöllő)
- a Kiskunság gulyásmestere, I. helyezett: Bugaci Betyárok
- kiskunsági gulyás II. Helyezett: Vidám Csapat (Bócsa)
- kiskunsági gulyás- III. Helyezett: Bugaci Pásztorkonyha

Bekötött szemmel eltalálnia a lufit? Ki merné 
ezt kipróbálni — bármelyik oldalon is állva? 

Szervezők munkában 
a Pusztai Vetélkedőn

a Vidám Csapat átveszi a díjat
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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

ÉPÍTŐANYAGOK NYÁRI 
VÁSÁRA

-          oltott mész
-          cement
-          téglák, cserepek
-          homlokzati vödrös vakolatok, azonnali     
        helyszíni színkeveréssel
-          hőszigetelő rendszerek
-          zsalukövek
-          fenyő fűrészáru, hajópadlók, lambéria
-          gipszkartonok, profilok
-          ragasztók, zsákos termékek

Nyitva: H-P 7-16    Tel.: 30/292-9196
Kutasi Tüzép Kft. Bócsa, III. körzet 32.

Nehéz a búcsú, hisz barátok maradnak itt…

Sok szép, köszöntőből meg-
maradt mondat kering az 
idei ballagás után fejemben. 
Melyik lehetne a legtalálóbb 
a 24 nyolcadikos búcsúja 
kapcsán? Hiszen egyik részük 
az iskolai évekre emlékezik, 
másik a hosszú, valószínűleg 
szép, de nehéz útra készít 
fel. Mert bizony, Paragi Ani-
kó tanárnő osztálya június 
elejére felmondta az utolsó 
verset, megoldotta az utolsó 
egyenletet és meghallgatta 
az utolsó csengőszót. Talán 
Kemény Zsigmondnak van 
igaza: „Hasznos emberré 
fáradságos évek tesznek.”  
Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgatónő köszöntőjében a 
pedagógusi szándékot emelte 

Bolondozás az utcán. Idén sem maradt el a bolondballagás, 
amivel vidám órákat szereztek a nyolcadikosok a község lakóinak 
– így a hivatali dolgozóknak is…

ki: megmutatni a helyes utat 
az érték és az értéktelenség, 
valamint a helyes és hely-
telen között. Ugyanis nem 
mindig egyszerű meghozni a 
jó döntést. És ami talán a leg-
fontosabb ebben a felgyorsult 
világban: „Ne rohanjatok, az 
élet megvár! Adjatok időt 

magatoknak a világ megis-
merésére!”

A ballagók között négy diá-
kot részesítettek jutalomban. 
A nyolc éven át kitűnő volt: 
Martin Kornél, Csipak Flóra, 
és Tyukász Orsolya, a jó ta-
nuló és jó sportoló díjat pedig 
Schiszler Hanna vehette át.

A szülők közül hárman „bal-
lagtak”, akiket ugyancsak kö-
szöntöttek: Péczka Melinda, 
Schiszlerné Vén Mariann, 
Csipak Vincéné. 

Az ünnepség közös lufi-fel-
engedéssel zárult. További 
sikeres küzdelmeket!    K. L.


