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Teadélután esküvővel

Az idén legelőszőr február 
utolsó szombatján tartot-
tak összejövetelt a Nefelejcs 
Népdalkör tagjai. Ez egy 
különleges teadélután volt 
— műsorral egybekötve. Az 
összejövetel a község új Mű-

velődési Házában történt, 
ahová a népdalkör tagjai mellé 
a soltvadkerti, az orgoványi 
és a jakabszállási baráti kör 
érkezett. A délutáni uzsonna 
tartalma házilag elkészített 
zsíros kenyér, pogácsa, farsan-

gi fánk, tea és forralt bor volt, 
mely annyira finomra sikerült, 
hogy mind el is fogyott.  A 
csemegézés után meglepetés 
műsorral készültek a szerve-
zők. A farsang hagyományo-
san a párválasztás időszaka is 

volt. Így történt meg nálunk, 
kis falunkban a farsangi há-
zasság. De vajon ki is vett el 
kit? A táncmulatságról Balázs 
Ferenc és a népdalkör tagjai 
gondoskodtak. 

B.H.

Nőnapi bál

A rendezvény támo-
gatói voltak: Szűcsné 
Kaposvári Gabriella,  
Farkasné Kürtösi Ági, 
Benkóné  P i roska , 
Szászné Kati, Weinhaus 
Kft, Bócsa Község Ön-
kormányzata.

Március 5-én került megren-
dezésre, immáron hagyomán-
nyá vált Nőnapi Bál, melynek 
főszervezője a Bács-Kiskun 
Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület Bócsai Csoportja 
volt. A vidám eseményre a 
helyiek mellett a környező 
településekről is érkeztek 
ide. Fellépő vendégeink is 
voltak: a soltvadkerti, keceli 

és soltszentimrei énekesek, 
akiktől különféle nóta csokro-
kat hallhattunk. Szőke-Tóth 
Mihály polgármester üdvö-
zölte az ide érkező mintegy 
240 vendéget, majd virággal 
köszöntött minden hölgyet. 
Az ebéd elfogyasztása után a 
jó hangulatról Balogh István 
és Wiesz Ottó gondoskodott, 
mely késő délutánig tartott. 

Külön köszönet jár Szűcs 
Fanninak a műsorvezetésért, 
Tóth Zsoltnak és személyze-
tének az ebédért és a színvo-
nalas kiszolgálásért, a bócsai 
nagymamáknak a finom házi 
sütemények elkészítéséért, 
valamint a csoport tagjainak 
az előkészületekért. 

B.H.
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Kedves Szülők!
 Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás 

lesz áprilisban.
Az óvodai beiratkozás időpontja 

a Bóbita Óvodában:
2015. április 20. napján 8-16 óráig (szerda) 
2015. április 21. napján 8-16 óráig (csüt.)
 Az óvodai nevelés három éves kortól kötelező!
 A beíratásra kérem, hozza magával a kisgyermek:
- születési anyakönyvi kivonatát, 
- TAJ kártyáját, 
- a szülő személyi igazolványát és lakcím kártyáját. 
A nemzeti köznevelésről szóló rendelkezése szerint a gyer-

meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévet betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt 
venni. Azokat a kisgyermekeket is most kell beíratni, akik 
szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, és a szülő hozni 
kívánja óvodába.

 Az iskolai beiratkozás időpontja 
a KT. Boróka Általános Iskolában: 

2015. április 14. napján 8-19 óráig (csüt.) 
2015. április 15. napján 8-18 óráig (péntek).
 A beíratásra kérem, hozza magával:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, 
- lakcímkártyát 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
- a gyermek iskolaérettségi igazolását, 
- a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 
Minden gyermeket kötelező beíratni az iskolába, aki 2016. 

augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.

Adj vért, életet mentesz!

Ügysegéd ügyfél-
fogadásának változása
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hi-

vatala tájékoztatja Bócsa község lakosságát, hogy a települési 
ügysegédi szolgálat átszervezés alatt áll.

Az átszervezés miatt a települési ügysegéd az alábbi időpontok-
ban fogadja a bócsai lakosokat az Önkormányzati Hivatalban:

Április 5. kedd: 14:00 – 16:00
Április 19. kedd: 14:00 – 16:00

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (február) 

Dinnyés Melinda és Vida Gábor

Születtek (február)
Barabás Patrik Csaba — an:. Koré Hajnalka

Elhunytak (március)
Balanyi Sándor (1951)

Sréter János (1943)

Már régóta működik Bócsán 
a véradás, mégpedig évente 
kétszer tavasszal és ősszel. 
Az eddigi szervezést Kürtősi 
Sándorné bonyolította le, aki 
ezt a feladatot mára Gudmon 
Miklósnénak adta át. Köszön-
jük a munkájukat.

A véradó életkora 18 és 65 év 
lehet. A véradás folyamata: az 
alkalmasságot mindig az orvos 
dönti el a véradó kikérdezésé-
vel - korábbi és jelenlegi beteg-
ségeiről, egészségi állapotáról. 
Az orvosi vizsgálat vérnyo-
másmérésből, szív és tüdő 
meghallgatásából áll. A kizáró 
okok lehetnek: gyulladások, 
herpesz, menzesz, véradás 
előtt történő műtét. 4,5 dl vért 

vesznek le. Ezután a budapesti 
Országos Vérellátó Intézetbe 
küldik vizsgálatra, ahol meg-
határozzák a vércsoportot és 
elvégzik az esetleges vírusok 
kiszűrését is. Egy rendszeresen 
járó véradó Zsikla Imre, már 
�8. alkalommal jelent meg. 
Az a célja, hogy minél több 
gyógyulást tudjon elősegíteni. 
A jelenlegi statisztika szerint 
a községünkben csupán 40 
fő jött el vért adni, közülük 
egészségi állapotuk szerint 
�6-an adhattak. Minden vér-
adáskor jön új véradó is. Ennek 
nagyon örülünk, hisz a véradás 
önzetlen segítségnyújtás má-
soknak. 

B.H.

Nemzeti ünnep

Március 11-én, pénteken 
emlékeztünk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
évfordulójára. A sportcsar-
nokban rendezett műsoron 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. 
Ebben hangsúlyozta, hogy a 
szabadságharc eszméi a mai 
napig fontosak számunkra. A 
fiatalokat biztatta azzal, ami-

kor kijelentette: szorgalommal 
és kitartással elérhetjük a 
kitűzött céljainkat! Ezután az 
5. osztályos tanulók emlékez-
tek a forradalmi eseményekre 
verses, táncos műsorukkal. A 
felkészítő tanár Szlobodáné 
Rakonczay Tünde volt. Az 
ünnepség a kopjafa megkoszo-
rúzásával zárult.

B.H.
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Újra virágba borult a falu
Idén a jó időnek köszönhe-

tően már márciusban elkezdő-
dött községünk virágosítása. 

Bócsa Önkormányzata fon-
tosnak tartja, hogy rendezett, 
gondozott legyen közterüle-
tünk. 

Most első körben 920 árvács-
ka palánta került kiültetésre, 
melyek a keceli Iván Kertészet-
ből érkeztek ide. 

A postánál, a köztemetőnél, a 

főútvonal mentén, valamint az 
iskola és a buszmegállók kör-
nyéke borult virágba a falu. 

De ezzel még nincs vége: 
májusban újabb virágpalánták 
kerülnek a területekre, melyek 
majd jól viselik a tűző napot. 

Az eredményes és szép mun-
kát köszönjük Szőke-Tóth 
Mihálynénak és a hivatali 
dolgozóknak.

B.H.

Barkaszentelés 

Egyházi alkalmak 
a húsvéti ünnepkörben

református:
Húsvét vasárnap 9.00

Evangélikus 
Húsvétvasárnap 11.00
V. 8. vasárnap 11.00: konfirmáció

Katolikus 
Nagycsütörtök - 17.00
Nagypéntek - 17.00
Nagyszombat - 17.00
Húsvét vasárnap - 10.30 - Bócsa
Húsvét utáni kedd: Magyarok Zarándokútja — 
                               15 km-es gyalogtúra
Húsvét 2. vasárnap - 12.30 - Fischerbócsa
Húsvét 3. vasárnap - 12.30 - Kisbócsa
Húsvét 4. vasárnap - 12.30 - Zöldhalom

Április 2. szombat: autóbuszos kirándulás Mátraverebély-
Szentkútra, ahol Irgalmasság Konferenciát rendeznek

Pünkösd hétvégéjén kerékpártúra az ifjúsággal Petőfiszállás-
Pálosszentkútra.

A virágvasárnapi szentmise a 
templom előtt vette kezdetét: az 
ilyenkor szokásos barkaszentelést 
Szakács Tibor vendég igehirdető 
végezte a tavaszi napsütésben. 
Ezt követően a gyülekezet min-

den tagja egy-egy szál megszen-
telt barkával vonult be a misére. 
A szertartás első felében felnőttek 
olvasták fel a virágvasárnaptól 
nagypéntekig tartó, nagyheti 
történetet. Ez szinte buzdítás 
volt arra, hogy minél többen így, 

biblikus lelkülettel készüljenek az 
ünnepre! Tibor atya Jézus jeruzsá-
lemi bevonulását elemezte ki: a 
nép győztes hadvezérként, szinte 
királyként üdvözölte azt az em-
bert, aki szamárháton, egyszerű-

en érkezett. Jelzés ez arra, hogy a 
szabadulás a rossztól nem fényes 
külsőségek kíséretében történik 
meg. Az igazi csoda a feltáma-
dás lesz, amely húsvét hajnalán 
következik be: erre készülünk a 
nagyhéten.                            K. L.
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Bepánikolt, hazudott, a kakas kukorékolt
Avagy a húsvéti történet egyik mellékszereplője

Találd meg a szépet
Találd meg a szépet a nyíló virágban,
Találd meg a jót a fénylő napsugárban.
Örülj annak, hogy vannak csillagok
Közülük egy biztos, hogy reád ragyog

Ne mindig a rosszra gondolj,
Találd meg a szépet
Hisz annyi minden félét adott ez az élet!
Örömöt, bánattal szépen megkeverve
Mosollyal, könnyekkel jó befűszerezve.

Találd meg a szépet, örülj a hazának
Örülj a szépen daloló madárnak
Örülj annak, mit Isten adott
Ki megszépíti a holnapot.

Találd meg a szépet, örülj minden percnek
Életednek egén viharfelhők jönnek.
De lelkedbe tomboló viharok után
Fölragyog majd néked a gyönyörű szivárvány.

Szabó Imréné

Szent Pétert leginkább 
kulcsokkal ábrázolják a 
festők és a szobrászok. Pe-
dig foglalkozására nézve 
halász volt, és innen került 
Jézus Krisztus tanítványai 
közé. Azt azonban kevesen 
tudják, hogy - noha neve 
azt jelenti: Kőszikla - bi-
zony egy adott pillanatban 
megijedt. Ez pedig akkor 
történt, amikor Jézust az 
utolsó vacsora után, nagy-
csütörtökön Júdás árulása 
révén elfogták. Hogy kik? 
Saját népének tagjai, akik 
a hatalmukat féltő főpapok 
oldalán állva féltek Jézus 
„hatalmától”. 

Húsvét előtt egy héttel vi-
rágvasárnapot ünnepeljük. 
Ekkor Jézus jeruzsálemi 
bevonulására emlékezünk. 
Ez a nap akkor megmutat-
ta, hogy mennyien szeretik 
a Mestert. Sokan azonban 
téveszmékkel viseltettek 
ellene: nem csupán Isten 
szavainak hirdetőjét, a ta-
nítót látták benne, hanem 
azt, amit Jézus nem vállalt, 
nem is akart felvállalni: a 
politikai erőt. Ezt a szere-
pet, a „zsidók királyát”, aki 
majd összegyűjti a népet 
és megszabadítja őket az 
elnyomástól. Ez az adott 
helyzetben egyben a ró-
mai megszállók és az őket 
kiszolgáló zsidó vezetők 
elleni lázadást is jelenthette 
volna. 

A korabeli izraeli politikai 
harcok és a főpapok hata-
lomféltése oda vezetett, 
hogy Jézust elfogták. Ennek 
előestéje az utolsó vacso-
ra ünnepe, nagycsütörtök 
napja. 

Mielőtt azonban elfogták, 
így szólt Jézus első tanítvá-
nyához, Péterhez, aki neki 

hűségét és állhatatosságát 
bizonygatta: „Mondom ne-
ked, Péter, nem szólal meg a 
kakas ma, míg háromszor le 
nem tagadod, hogy ismersz 
engem.” Péter nem értette 
a jóslatot, amely néhány óra 
múlva beteljesedett. 

Hogy is történt ez? Az 
elfogatás után a tanítványok 
az udvaron melegedtek a 
tűznél, a többi helybeli, 
azaz jeruzsálemi emberrel. 
Péterék Galileából szár-
maztak, tehát Jeruzsálem-
ből nézve „vidékről”. Ezt a 
városiak nyelvjárásukról is 
meghallották, ahogy egy-
más között beszélgettek 
mesterük elfogatásáról és 
latolgatták a jövőt. És amíg 
odabent Jézust faggatták, és 
közben megalázták, Péter 
rájött arra, hogy itt bizony 
ő is veszélyben van. Amikor 
pedig rákérdeztek, hogy 
„nem azok közül való-e, 
akik Jézussal jöttek”, ő le-

tagadta. Lukács evangélista 
szerint háromszor, ami után 
a kakas megszólalt, jelezve 
a hajnalt. Ekkor döbbent rá 
Péter Jézus néhány órával 
korábbi, hihetetlennek tűnő 
jóslatára. Keserves sírá-
sa nemcsak a rádöbbenés, 
hanem a kiúttalanság jele 
is volt. 

A tanítványok féltek, ta-
nácstalanok voltak és sok 
évnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy a Szentlélek segítségé-
vel Jézus tanai elterjedjenek 
az akkor ismert világban. 
Ebben a tanítványok élen 
jártak, köztük Péter, akit 
- Jézus szavaival élve - em-
berek halászaként Róma 
első püspökeként tisztelünk 
azóta is. 

K. L.
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Bolt jó hangulattal
Bócsán sok helyen fogéko-

nyak a viccre. És számos olyan 
színtér létezik kicsiny falunk-
ban, ahol még rá is tromfol-
nak, ha az ember tréfálkozik. 
Na, egy ilyen hely például a 
mezőgazdasági gépalkatrész 
bolt a Kecskeméti úton. Hogy 
miért mentem be először, ki 
tudja már. Aztán ott ragadtam 
egy órára, csak úgy, körülnéz-
ni. Mert ami itt nincs… na, a 
mottóról majd később!

Pár évvel később a két tulajdo-
nossal, Tóth Jánossal és Molnár 
Istvánnal üldögélek és a vállal-
kozás történetéről beszélgetünk. 
Immár 20 éve, hogy elkezdték a 
volt Tégen-kocsma épületében. 
Ez a Linka féle vágóhídtól a má-
sodik ház. János kombájnozott, 
és — mint meséli — meglehető-
sen zavarta, hogy Bajára kellett 
szaladgálni minden csavarért. 
Mert sokszor még Kecskeméten, 
a szaküzletben se volt az, ami 
kellett. Aztán pár év után ő jött 
ide alkatrészért.

— Merthogy megnyitottatok?
Kipróbáltuk, van-e erre igény 

— folytatja a történetet István. 
Janinak se volt pénze, meg ne-
kem se, aztán ezt összedob-
tuk. Na jó, a találékonyság sok 
mindent megold. Így például 
sok mindent összeszedtünk a 
feloszló Tsz-ek raktáraiból. Még 
mindig van belőle, de aranyat érő 
alkatrészek! Vettünk polcrend-
szert is. Egy 5 méter hosszú, 2 
méter magas polccal kezdtük. 
Egy sort megpakoltunk csapág-
gyal, 1 millió Ft értékben. Azt 

mondtuk, hogy ha ez az egész 
polcrendszer megtelik, „talpig 
úriemberek leszünk” — már-
mint a profit tekintetében. Fél 
év múlva aztán megtapasztaltuk, 
hogy mik az igények, és annyi 
árukészletünk lett, hogy csak 
oldalvást tudtunk bemenni. Tele 
lett az udvar, minden talpalatnyi 
hely. Nem kellett hozzá sok 
idő, tán egy év, hogy rájöjjünk: 
bővíteni kell. A kérdés csak az 
volt: hol vegyünk erre megfelelő 
épületet? 

 — Ez már a mostani üzlet 
lesz?

Igen — folytatja János. Egy 
autókereskedés épületét akarták 
volna bérbe adni. Fogtuk magun-
kat, elmentünk a tulajdonoshoz 
Kiskőrösre tárgyalni, hogy mi 
megvennénk. Fél óra gondolko-
dási idő után mondtak egy szá-
mot, amiért eladó. Megvettük és 

elkezdtünk építkezni rajta. Saját 
kezűleg betonoztunk, hegesztet-
tük a tetőt, a vázszerkezetet. Mi 
találtuk ki, hogy milyen legyen. 
Ránk jött a nyár, de olyan meleg 
volt a tetőn, hogy leégett a bőr 
a térdünkről a Lindab lemezen. 
Ahogy elmúlt a meleg, folytat-
tuk. Aztán karácsony és újév 
között átpakoltunk. Ma is itt az 
üzlet, no meg a raktár.

— Miben más ez, mint egy 
gazdabolt?

Nincs zöldségmag. Amúgy 
minden más: szerszámok, gumi, 
csavar, ragasztó, mindenféle al-
katrész. És itt tényleg az a mottó, 
hogy ami „Bócsán nem kapható, 
az nincs is!” 

 — Mik a tavasz jelei, beszélhe-
tünk-e szezonális termékekről?

Őszintén szólva most már nincs 
ilyen szezonalitás. Régebben ta-
vasszal ment az eke, a vetőgép, 
a tárcsa, nyáron a kombájn 
alkatrész, de most már akkora 
a vevőkör, hogy folyamatosan 
keresnek mindent. Sok a külföldi 
vásárlónk: Szlovákia (itt saját 
boltot is működtetünk), Len-
gyelország, Ukrajna, Vajdaság, 
de küldtünk ki már alkatrészt 
Németországba is. Profibbak és 
előrelátóbbak a gazdák: akinek 
van pénze, az folyamatosan javít, 
karban tart. A forgalmunk 30-40 
százaléka kombájn alkatrész, 
melyből sokat postán vagy futár-
ral küldünk ki. A kombájnosok 

tudják: szoros az idő az aratásra, 
és be kell osztani a gépidőt, így 
nem engedheti meg magának 
senki, hogy műszaki hiba miatt 
álljon a gépe,

— Nem fér a fejembe: mitől 
megy ez a bolt ennyire? Mik a 
beszerzési források?

A két férfi csak mosolyog: 
először is le kell szögeznünk, 
hogy a bolt nyereségét mindig 
visszaforgattuk a vállalkozásba. 
Ha az árukat nézzük, a volt Tsz-
gépállomás alkatrészek sokat 
érnek. A másik fő forrás pedig 
maga a cégünk: sok alkatrészt 
mi gyártatunk le úgy, hogy 
megvesszük a minőségi anyagot 
és azt visszük a gyártóknak. A 
formákat is mi öntetjük az ön-
tödében, mondhatni: saját után 
gyártatott alkatrészek. Ezek a 
tengelyek, ékszíjtárcsák, csap-
ágyházak — ami tönkre mehet, 
így keresik. Magyarországon, 
Csehországban és Lengyelor-
szágban gyártanak nekünk a 
megfelelő üzemekben.

A beszélgetés természetesen a 
raktárban és az udvaron folytató-
dott. Megtudtam, hogy manap-
ság az interneten már cikkszám 
szerint megy a megrendelés, a 
szlovákiai boltos pedig a szláv 
nyelvekben segít. Így aztán bíz-
vást mondhatjuk: Bócsán egy 
nemzetközi üzlet központjában 
jártam — kombajnalkatresz.hu.

Káposzta Lajos
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a hegyközség felhívása
Szőlészek figyelmébe: támogatás igényelhető a szőlőkabóca elleni védekezésre!

GARÁZSVÁSÁR 
Már nincs rá szüksége? 

Nem fér el otthon? 
Kinőtte/megunta gyermeke? 

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

2016. április 2-án szombaton a 
község új művelődési házában. 

 
Az árusítás ingyenes, asztalt biztosítunk, de 
árusítani csak előzetes bejelentkezéssel 
lehet!! 
 
Jelentkezni lehet 2016. március 31-ig: 
Mátyusné Vancsik Erzsébet védőnőnél 06 20/32-59-730 
Borbényi Hildánál a könyvtárban  06 30/84-86-239 
Eke Edinánál a Polgármesteri Hivatalban 06 30/74-33-401 
 
Kipakolás: április 2-án 09:00 órától 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A szőlő növényvédelme kap-
csán idén külön figyelmet 
fordítotabak az aranyszínű 
sárgaság fitoplazmára, amely-
nek terjedéséért az amerikai 
szőlőkabóca a felelős. A prob-
léma súlyosságát az is mutatja, 
hogy a Földművelésügyi Mi-
nisztérium 2016-tól támogatja 
az amerikai szőlőkabóca ellen 
folytatott védekezéseket annak 
érdekében, hogy a betegség 
terjedését megakadályozzuk.

A NÉBIH már korábban 
készenléti tervet dolgozott ki 
a probléma megállítására. A 
kórokozó karantén károsító, 
hiszen az esetleges fertőzés a 
szőlő tőkékre nézve egy kon-
dícionális leromlás után vég-
zetes lehet. A felelős hatóság a 
betegség terjesztéséért felelős 
kártevőre komoly előrejelzési, 
csapdázási eljárást és vizsgá-

latot folytatott már az elmúlt 
néhány évben is, amelynek 
eredményeit közzé tették.

A támogatás mértéke a meg-
jelent rendelet alapján a nö-
vényvédő szer vételárának 
50%-a, de szőlőültetvény hek-
táronként legfeljebb 8.000,- Ft. 
Árutermelő ültetvény esetén 
az egy termelőre jutó ma-

ximális támogatás összege 
160.000,- Ft lehet.

A rendelet szerint, a támo-
gatást a növényvédő szer be-
szerzése előtt már jelezni kell 
az MVH felé, amelyre 2016. 
március 1-től lesz lehetősége 
a gazdáknak.

A támogatási összeg lehívá-
sa a tárgyév augusztus 15-ig 

folytatható le. A támogatás 
jogosságáról első lépésként a 
növényvédelmi tevékenységet 
felügyelő növény és talajvéde-
lemért felelős hivatal bírálja 
el, amelyet továbbít a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal felé.

Az aranyszínű sárgaságot oko-
zó fitoplazma egy olyan kóroko-
zó, ami jelentős kárral fenyegeti 
hazánkat, amely terjedésének 
megállítása mindannyiunk fel-
adata és felelőssége. A betegség 
terjesztéséért felelős kártevő 
gyérítésének támogatásával 
kapcsolatban a szőlőültetvénye-
ken megvalósuló növény-egész-
ségügyi védekezés támogatásá-
ról szóló 9/2016. (II.15.) FM 
rendeletből tájékozódhat!

További információk a szőlőte-
rületről és a növényvédelemről: 
www.bocsa.hu

Vidám percek
Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú 

utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán 

megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit 

ad a kocsimért?

- Mi az, csíkos és indexel?
- ???
- Az Aquafresh ahogy megelőzi a fogszuvaso-

dást.

Mi az piros berreg és nehéz lenyelni? 
- Traktor 

A skót táviratot akar feladni:
- Szeretnék küldeni egy táviratot a barátomnak, 

amelyben értesítem, hogy holnap érkezem. Men-
nyibe kerülne ez?

- 20 penny szavanként, az aláírás ingyenes.
- Rendben! Írja akkor, hogy:
„Üdvözlettel. Aláírás: Barátod-Joe-holnap-este-

8-kor-érkezik.”
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Bombázás Bócsán 
Na nem a jelenlegi világpo-

litikai helyzet miatt, hanem 
ezelőtt hetven évvel! Az idősek 
emlékezetében még mindig 
élnek olyan történetek, me-
lyeket érdemes meghallgatni 
— akár még a II. világháború 
idejéből is…

Font Miklós és unokabátyja, 
Font György is állítja, hogy 
noha nem volt itt sem gyár, 
sem pedig vasúti csomópont, 
Bócsa igenis meg lett bom-
bázva! Ahogy az Angliában élő 
Font Miklós újságunkhoz írott 
levelében fogalmaz: valakinek 
említettem itt az emigráció-
ban, hogy bócsai vagyok, mire 
mondta, hogy hiszen Bócsa 
volt az első bombázás szín-
helye! Az eseményre így em-
lékszem: kb. 6 éves lehettem 
— Font György szerint 1944. 
áprilisában — a tanyánkhoz 
közel telepítettünk szőlőt. 
Apám planírozta a területet, 
ami az erdőbe, egy dombba 
nyúlt, majd a dombot lehord-
tuk a völgyesebb részre. Ez 
úgy történt, hogy apám lefek-
tetett síneket, majd csillékkel 

engedtük alább a dombról a 
homokot. Ezután lovak húz-
ták az üres csilléket vissza a 
dombra. Több mint egy tucat 
napszámos működött közre 
ebben. Néhányan meg köz-
ben ásóval fordítottak. Azért 
festem le a részleteket, mert a 
levegőből ez kinézhetett akár 
erődítésnek vagy hadi építke-
zésnek is. 

Utólag találgatott mindenki, 
mi lehetett az oka a történ-
teknek. Napsütéses idő volt 
és repülő zúgásra lettunk 
figyelmesek, majd megjelent 
egy tekintélyes számú csil-
logó-villogó hadi repülőgép 
— Font György édesapja 142-t 
számolt össze. Mindenki iz-
gatottan mondta, hogy angol 
gépek! Azóta már tudom, 
hogy amerikaiak voltak, mert 

az angoloknak vadászgép kísé-
retre lett volna szükségük, és 
távol a bázisuktól csak éjszaka 
repültek, míg az amerikai B 
17-es Fortress körbe volt véve 
gépágyúkkal/géppuskával, 
így az ellenség vadászgépei 
nagyon kis fenyegetést jelen-
tettek — akár nappal is. 

Mindenki izgatottan tana-
kodott, és nézte a látványt. A 
fiatalabb munkások meg a ka-
panyeleket elemelve, puff-puff 
hangokkal imitálták, hogy ők 
bizony lövik a repülőket. Mire 
pont felettünk, óriási fütyülés 
kíséretében egy marék bomba 
zúdult ránk: pontosan 6 db! 
Az idősebb, katonaviselt em-
berek beugrottak az árkokba, 
magukkal rántva a fiatalabbját. 
Egy ott haladó szekeres ember 
a szekér alá ugrott, megmentve 
az életét, mert egy karnyi re-
pesz esett a szekerébe. A hat 
bomba közül 5 az erdő homok-
jába fúródott és így robbant 
fel. Így 2 méternél is mélyebb, 
5-10 méter átmérőjű kráterok 
keletkeztek. Ezek a csapadékos 
40-es években gyakran megtel-

tek vízzel, mi gyerekek gyakran 
úszkáltunk bennük. A hatodik 
bomba magasan a fák lombjai 
közt robbant fel és vágta le egy 
síkban az ágakat: mintha egy 
óriás kaszás járt volna ott... 
Kb. 15 éve még megtaláltam 
legalább hármat a kráterokból, 
hogy a gyerekeimnek megmu-
tassam.

A szerkesztő megjegyzései:
Ha a bombázás dátuma meg-

lenne, utána tudnánk járni akár 
az amerikai légierő achívumában, 
akár a magyar csendőrségi iratok-
ban, hogy mi az igazság: miért 
bombáztak és pontosan kik. Min-
den esetre valószínűsíthető, hogy 
nem tervezett bombázás folyt 
a bócsai buckák ellen. Inkább 
tűnik vagy egy kényszerleszállás 
előtti bombakioldásnak, vagy 
már a visszaúton történt, hogy a 
maradékot egész egyszerűen ki-
eresztették, nehogy a leszállásnál 
gond legyen belőle. 

Minden estre köszönjük a kis 
történetet kedves olvasónknak!

K. L.

Itt a tavasz — vár az állatorvos?
Tavasz közeledtével egyre töb-

bet kívánkozunk ki a szabadba. 
A szobakutyák/cicák is kime-
részkednek — de vajon mennyire 
védtelenek a téli petyhüdés után? 
A kint telelő háziállatok pedig 
vajon hogy érzik magukat? A 
gazdiknak nagy a felelőssége 
ilyenkor, hiszen nem árt tudni, 
milyen feladataink vannak házi 
kedvenceinkkel. Erről kérdeztük 
dr. Judák Róbert állatorvost. 

A társállatoknál (kutya, macs-
ka) feltétlenül el kell végezni a 
féregtelenítést sőt, amennyiben 
kisgyerek van a háznál, akkor ez 
évente többször is megismételhe-
tő! Tabletta vagy paszta formájá-
ban kényelmesen elvégezhető.  
Vírusos betegségek ellen célszerű 
védőoltásban részesíteni ked-
venceinket. Azért is fontos, mert 
egyes betegségek (gomba, parazi-
ta, vírus) emberre is veszélyesek 
lehetnek. Az ólat és a kennelt ki 

kell takarítani, fertőtleníteni a tél 
végeztével. 

El kell kezdeni a védekezést 
a külső élősködők (bolha, kul-
lancs) ellen is. Többféle módszer 
alkalmazható. Lényeges, hogy az 
állatot és a fekvőhelyét megfele-
lően biztonságos készítménnyel 
kezeljük. Permetezés, rácsep-
pentés, nyakörv, fürdetés jöhet 
szóba, de állatorvos véleményét 
mindenképpen kérje a gazda, 
mielőtt ezt elvégzi. 

— Miért kell már kora tavasszal 
elkezdeni a kullancsok elleni véde-
kezést? Nem elég májusban?

A kullancsok azonnal megje-
lennek, ahogy enyhül az idő. A 
közhiedelemmel ellentétben nem 
nyáron a legaktívabbak, hanem 
tavasszal és ősszel. Irtásukra 
évi egy alkalom nem elegendő, 
ugyanis nem létezik olyan szer, 
ami egyszeri beavatkozással el-
pusztítaná véglegesen őket. Állat, 

valamint környezet többször ke-
zelendő, különböző hatóanyagú 
készítményekkel. 

— Sok helyen ekkor disznót és 
baromfit kezdenek el tartani. Ott 
mi a teendő?

A házi haszonállatoknál ügyelni 
kell arra, hogy milyen ólba rakjuk 
a tavasszal vásárolt jószágot. 
Legyünk tekintettel a fertőző fe-
lületekre! Ha az előző állat rühes 
volt, az újonnan vásárolt disznó 
pedig nekidörzsölődik a falnak, 
akkor nagy valószínűséggel az is 
rühös lesz. A legegyszerűbb fer-
tőtlenítési mód a meszelés. Nem 
árt viszont, ha az ól és annak elő-
terének földjét is fertőtlenítjük, 
mert ha férges volt az állat, akkor 
a peték a talajban sokig elélnek. 
A legfontosabbat ne feledjük: 
csak rendes helyről vegyünk ál-
latot! Sertések esetében külső és 
belső paraziták, valamint orbánc 
betegség (emberre veszélyes!) 

megelőzésére kiváló készítmé-
nyek léteznek.

— A baromfipestis még mindig 
aktuális probléma?

Igen, fokozottan érdemes oda-
figyelni erre! A baromfi vásárlása 
esetén állatorvosilag ellenőrzött 
állományt vegyünk. Baromfi-
pestis ellen vakcinázott állatokat 
érdemes betelepíteni. Ha az előző 
évben a baromfi udvarunkban 
fertőző betegségben elhullás tör-
tént, ne engedjük össze a régieket 
az újakkal! Vágjuk le inkább a 
tavalyi tyúkokat, tegyük be a fa-
gyasztóba, és úgy engedjük be az 
újakat! Biztosítsuk a kapirgálási 
lehetőséget, hiszen kifekélyesed-
het a lábuk, ami további gennyes 
gócokat okozhat. A tyúkudvarban 
pedig 5-6 cm vastagságban nem 
árt kicserélni a homokot tisz-
tára. Ajánlott két hetes korban 
Gumboró betegség megelőzése 
céljából itatásos formában vé-
dekezni, mert komoly elhullást 
tudunk megakadályozni. K. L.
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Egy mérkőzés képei

Tömegjelenet a Bócsa-Pálmonostora meccsen: Benkő Attila, Somogyi Ákos, Gszelmann Máté, 
Imre lajos, molnár attila, Császár Tamás

Mivel mással is lehetne leginkább jellemezni egy március 
közepi, sáros-bentragadós falusi futballmeccset, mint a fenti 
képpel? A tázlári pályán lejátszott Bócsa-Pálmonostora mérkőzés 
minden volt, csak gyors nem. A fiúk küzdöttek: nem csupán 
egymással, de a talajjal is. Akinél a labda van, talán az esik el 
leghamarabb… A nagymeccset az ifi csapatok küzdelme előzte 
meg. Erre a bócsaiakat P. Szabó Zsolt edző készítette fel, és az 
eredmény 6:3 lett, Pálmonostora javára. A megye II. osztály 
északi csoport felnőtt mérkőzősét 0:0 félidős állás után 4:0-ra 
elvesztettük. Mi azonban most mégis a szép pillanatokat idézzük 
fel e sorozatban. 

Imre Lajos áttör a pálmonostori védők gyűrű-
jén. a küldetést nehezítette az ellenfél kapu-

sa, aki sorra megfogta a bócsai bombákat. Egy védekezésből induló támadás: az ellenfél-
től megszerzett labdával Benkő Attila indul, 

mögötte zár Császár Tamás és Veiszhab attila 

Tyukász Balázs egy 
jól eltalált fejes utáni 
pillanatban. a labda 
ugyan már kirepült a 
képből, de a mozdulat 

így is szép.

Gszelmann máté ak-
ciója. a képen a pálya 
állapota is szembetű-

nő.

Áttörés indul: Kun Szabó lászló csapatkapi-
tány a labdával

Egy profi védés a kecskeméti származású bó-
csai kapustól, Szabó Viktortól

Fotó és szöveg:  Káposzta Lajos



2016. március10. oldal

Hozzávalók / 4 adag
* 50 dkg trappista sajt (vagy edámi)
* 80 g serrano sonka (vagy fekete erdei sonka)
* 80 g selyemsonka
* 3 db tojás
* 0.5 db vöröshagyma
* 1 közepes db póréhagyma (vagy újhagyma)
* 10 dkg teavaj
* 2 ek tejföl
* 60 g krémsajt
* 1 marék bazsalikom (friss)
* 1 szál petrezselyem (nagy)
* só ízlés szerint
* bors ízlés szerint
Elkészítés
1. Főzzük meg a tojásokat, pucoljuk meg, és krumplinyomóval 

törjük össze.
2. Kockázzuk fel apróra a fél vöröshagymát, és keverjük bele 

az összetört tojásba.
3. Törjük hozzá a 10 dkg vajat, sózzuk és borsozzuk, majd 

ismét keverjük össze alaposan.
4. Aprítsuk fel egy marék friss bazsalikomot, 1 nagy szál petre-

zselymet és az újhagymát. Szórjuk bele a masszába, és keverjük 
hozzá a két nagy kanál tejfölt.

5. Mehet bele a 2 db kockasajt és most aztán tényleg alaposan 
kerjük össze, majd fedjük le, és tegyük be 1 hűtőbe 1 órára.

6. Kockázzuk fel a sajtot 2-3 cm-es darabokra, és tegyük bele 
egy jénai tálba, majd toljuk be a mikróba kb. 600-700 wattra.

7. 1-2 percenként vegyük ki, és keverjük meg. Mindezt ismé-
teljük 8-10 percen keresztül, amíg az egész krémes, homogén 
állagú nem lesz.

8. Pihentessük 5-6 percig, majd borítsuk ki egy belisztezett 
nyújtódeszkára. Várjuk meg, míg magától elterül egy kicsit, és 
nyújtsuk ki 2-3 mm vékonyra, téglalap alakúra.

9. Fektessük rá felváltva a selyem és a serranó sonkát, és vegyük 
ki a hűtőből a krémet. Kenjük meg úgy, hogy a szélétől körben 
hagyj el 2 cm-t.

10. A téglalap szélesebbik felénél kezdjük el feltekerni. Tegyük 
egy megfelelő méretű tálcára és rakjuk vissza a hűtőbe 2-3 
órára.  Akkor járunk a legjobban, ha este készítjük, és reggel 
fogyasztjuk, vagy fordítva.

11. 0,5-1 cm-es szeletekre vághatjuk.

a titokzatos talján
tekercsek receptje

Internet használói tanfolyam 
indul a Boróka Könyvtárban!
 Április 12-én (kedden) indul az internet használói tan-

folyam a könyvtárban. Ismét várjuk az internettel ismer-
kedni vágyókat. Elsősorban azoknak a felnőtt embereknek 
szeretnénk segítséget nyújtani, akik egyáltalán nem tudták 
eddig még elsajátítani a digitális írni-olvasni tudás alapvető 
ismereteit, de erre lenne igényük. Azokat is várjuk erre a 
támogatott képzésre, akik a már megszerzett ismereteket 
szeretnék felfrissíteni. Jelentkezni Borbényi Hildánál vagy a 
Boróka Könyvtárban.

A könyvtár nyitva tartása: 
kedd-péntek 10:00-12:00, 13:00-17:00
szombat 10:00-13:00 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Házhoz menő 
lomtalanítás

Tisztelt Ügyfelünk!
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a korábban megszokott 

előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy megha-
tározott napon történő lomtalanítás helyett a továbbra is évente 
1 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre 
egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztar-
tásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, esz-
közöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. 
Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre 
emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja 
meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

A 2016-os évben a lomtalanítást március 15. és június 15. közötti 
időszakban kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően. 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-4019484 telefonszámon 
tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa 
felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazono-
sító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának 
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért 

elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan 
elé a lomhulladékot.

3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve az 
egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban meg-
szokottak szerint pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, 
bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:

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

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

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

kodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

meghívó
Hofherr Dutra és Veterán Gépek 

Találkozójára
2016. május 7. szombat

Helyszín: 
Vincze Lovarda Bócsa, IV. k. 55. (Zöldhalom puszta)

A programból: 
Reggel felvonulás a község területén, majd érkezés 

a találkozó helyszínére. 
A nap folyamán szakmai előadások, gépbemutató, ebéd, 

folklór műsor, majd lovasbemutató
Bővebb információval következő számunkban szolgálunk.           
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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

alapítványi bál a Bócsai ovisokért
Az idei évben március 12-

én került megrendezésre az 
Óvodás bál az SZMK és az 
Alapítvány szervezésében. 
Az eseményre népes vendég-
sereg gyűlt össze a község új 
Művelődési Házának nagyter-
mében.

A bál megnyitásaképpen a 
nagycsoportosok vidám han-
gulatú matróz táncot adtak 
elő, melyet Zsuzsi óvó néni, 
Bea óvó néni és Mariann néni 
tanított be a gyerekeknek.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani Pálinkás Attilának és 
családjának, akik kedvezmé-
nyesen biztosították a finom 
vacsorát, és vállalták a színvo-
nalas terítést, ezzel is támo-
gatva a rendezvény sikerét. 
A finomabbnál finomabb sü-
teményeket külön köszönjük 
minden ügyes kezű anyukának 
és nagymamának. 

A bál hangulatát a Lesz Vi-

gasz zenekar biztosította. 
Külön köszönjük a Szülői 

Munkaközösség tagjainak 
és minden kedves szülőnek, 
dolgozónak, felajánlásukat, 
támogatásukat, segítségüket 
és a K&H Bank igényesen ös-
szeállított ajándékcsomagját. 

A báli bevétel összegét szép 
új udvari játékok vásárlására 
szeretnénk fordítani, az óvodás 
kisgyerekek örömére.

Bóbita Óvoda
dolgozói és óvodásai

Nyuszicsalogató: igazi családi nap!
Immár nyolcadik 

alkalommal került 
megrendezésre a köz- 
ség új Művelődési 
Házában a Nyuszi-
csalogató rendezvény. 
Erre a szép napsü-
téses délutáni napra 
gyerekek, anyukák, 
apukák, nagyszülők 
egyaránt ellátogattak. 
Mindenki megtalálta 
a kedvére való elfog-

laltságot: volt, aki húsvéti 
díszeket, ajtó dekorációt, tex-
tilfigurákat készíthetett el, és 
volt olyan is, aki a gyerekekkel 
együtt a tojásfestésnél szorgos-
kodhatott. Lehetőség volt még 
lufi hajtogatásra, csillámtetkó 
készítésre, hajfonásra, póni 
lovaglásra és fából készült 
népi játékok ki-
próbálására. A 
gyerekek nagyon 
élvezték. A dél-
utáni uzsonnázás 
sem maradhatott 
el. A szülők és 
támogatók jóvol-
tából büfé ált ren-
delkezésre, ahol 
házi sütemények, 

hot dog és üdítő volt kapható. 
A rendezvény szervezője az 
EGYBE alapítvány volt, az ő 
munkájukat segítette még sok 
szülő, pedagógus és vállalkozó. 
Reméljük jövőre is együtt ké-
szülhetünk a húsvétra ezzel a 
jól összeszokott kis csapattal.

B.H. 
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a Birkó-dal
Lehet egy mez, vagy érem, vagy meccs, egy jó tanács, egy jel
Az edzés, az kell, hogy ne hízzunk el, hogy mégse adjuk fel
Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó
De egy ismerős hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy
Ez egy biztos hely.

Az edzés, az kell, fontos a csel, minden fejben dől itt el
Ha van elég szív, az sokat segít, már sosem adjuk fel
Köztünk minden gyerek más, különös és sokfajta szokás
Tudjuk, edzeni minket nem egyszerű, mégis kiálltok mellettünk
Soha el nem feledjük!

Itt van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél
Mert mindenki erős és életrevaló, csak a lámpaláz, ami sose volt jó
Ami fontos az, hogy úgy legyen az, hogy birkózzunk keményen
A meccs is csak ettől igaz, a kupa így enyém

Köszönjük ezt nektek, hogy minket edzetek, a bócsai csapat ünnepel titeket
Mert oly sokat kapunk, s mi ezért mit adunk? Megígérjük mindig szót fogadunk
Koncentrálunk lelkesen, fejben ott leszünk rendesen
A meccsre, ha elmegyünk, mindenkit legyőzünk

A szigor az kell, hogy ne vesszünk el, egy fogás vagy csel, hogy győzzünk, csak ez kell
Köszönjük hát, az időt, a sok munkát
Köszönjük hát!

Birkózó bál 

9 indulóból 
7 arany

Aranyeső hullott birkózóinkra Kiskőrösön, a március 15-
én megrendezett Petőfi Kupán. A kilenc bócsai indulóból 
mindenki éremmel tért haza, ebből hét arany! A több száz 
versenyző két szőnyegen birkózott, így születtek az alábbi 
eredmények: 
Gáspár Áron  18 kg,  arany
Németh Bálint  20 kg,  arany
Gáspár Bálint  26 kg,  arany
Lengyel Zoltán  28 kg,  arany
Holczimmer Tamás  29 kg,  ezüst
Varnyú Bálint  35 kg,  arany
Pap Máté  46 kg,  arany
Dudás Lívia  50 kg,  bronz
Péter-Szabó Zsolt  75 kg,  arany

Március első hétvégéjén ren-
dezték meg a Birkózó bált, ahová 
közel 150 vendég érkezett. A 
helyszín az Abonyi fogadó ren-
dezvény ház volt. Nem csak a 
bócsai birkózók tisztelték meg 
a rendezvényt, hanem több jeles 
vendég is elfogadta a meghívást, 
köztük Komáromi Tibor a Magyar 
Birkózó Szövetség alelnöke, Filus 
Sándor a Bács-Kiskun megyei bir-
kózó szövetség elnöke, Fleschner 
Kálmán a bócsai birkózó csapat 

több évtizedes barátja és támo-
gatója. Őket a szervezők élén 
Petróczi Balázs, a Bócsai Birkózó 
és Labdarúgó Egyesület alelnö-
ke fogadta. Szőke-Tóth Mihály 
polgármester nyitó beszédében 
elsőként az itt megjelent ven-
dégeket, majd a fiatal birkózó 
gyerekeket köszöntötte. Ők a 
reménység és az edzői munka 

gyümölcse egyben. Ezután a kis 
birkózó diákok egy szívhez szóló 
dallal köszönték meg edzőjüknek, 
Petróczi Andornak, Kiss Imrének 
és Petróczi Balázsnak azt a sok 
jót, amit az évek során tettek meg 
értük. A vacsora elfogyasztása 
után Kis Gyöngyi és Tasi Tamás 

gondoskodott a hajnalig tartó 
mulatságról. A bál sikeres lebo-
nyolításáért, megszervezéséért 
külön köszönet a szülőknek, 
Papné Kis Gabinak, valamint a 
tombola felajánlóinak. 

Borbényi Hilda - 
Káposzta Lajos   


