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1848 — karikás ostorral!
Az idei forradalmi emlékmű-

sorban több olyan elem is sze-
repelt, amely egyáltalán nem 
szokványos egy ötödikesek 
által bemutatott műsorban. 
Horváth-Mucsi Tímea és Para-
gi Anikó úgy állította össze az 
előadást, hogy ismét büszkék 
lehessünk pusztai hagyomá-
nyainkra. A kis történetben 
tanyasi emberek beszélgetnek 
arról, ki mit adjon Kossuth és 
az ország javára. Az eljegyzett 

leány a jegyűrűjét, a kisbéres 
pedig saját karikását adja 
— amit aztán meg is szólal-
tatnak. A citerazene szívet 
dobogtató dallamai után pedig 
Horváth Zsolt versmondása 
— Petőfi Sándor: Dicsőséges 
nagyurak — gondolkodtatott 
el minket a nép és a költészet 
erejéről. 

Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester a „tenni akarás, 
a hazaszeretet és az összefogás 

napjaként” jellemezte március 
15-ét. Közös feladatként jelöl-
te meg, hogy foglalkoznunk 
kell 48 örökségével, amely 
azonban egy 25 éves folyamat, 
a reformkor eredménye. 

Az ünneplő tömeg ezután 
a közeli kopjafához vonult, 
ahol az önkormányzat, az 
iskola, valamint családok és 
egyesületek helyezték el az 
emlékezés virágait. 

Káposzta Lajos

Nőnapi Bál

Március 3-án ismét megren-
dezésre került a már hagyo-
mánnyá vált Nőnapi Bál. A 
vidám eseményre a Hungari-
kum és Civil Közösségi Ház 
nagyterme adott otthont. Fő 
szervezője Kaposváriné Fran-
ciska, a Bács-Kiskun Megyei 
Mozgáskorlátozott Egyesület 
Bócsai Csoportjának vezetője 
volt. A helyiek mellett a kör-
nyező településekről is érkez-
tek vendégek e jeles eseményre. 

Nyitányként a soltvadkerti Bú-
zavirág asszony kórus kedves-
kedett egy nótacsokorral. Ezt 
követően Szőke-Tóth Mihály 
polgármester üdvözölte az ide 
érkező mintegy 220 vendéget 
és virággal köszöntött minden 
hölgyet nőnap alkalmából. Ezt 
követően Hannó Mihály, a Bács 
–Kiskun megyei Mozgáskorlá-
tozottak egyesületének elnőke 
szólt egy kedves verssel a höl-
gyekhez. Az ebéd elfogyasztása 

után Balogh István és Wiesz 
Ottó gondoskodott a jó han-
gulatról, mely késő délutánig 
tartott. Külön köszönet jár 
Frittman Kittinek a műsor-
vezetésért, Tóth Zsoltnak és 
személyzetének az ebédért és 
a színvonalas kiszolgálásért, a 
bócsai nagymamáknak a finom 
házi sütemények elkészítéséért, 
valamint a csoport tagjainak az 
előkészületekért.

A rendezvény szervezője kö-
szöni szépen a támogatást: 
Szűcsné Kaposvári Gabriellá-
nak, Farkasné Kürtösi Áginak, 
Benkóné Piroskának, Csipakné 
Marikának, Szászné Katikának, 

Geigerné Évikének, Weinhaus 
Kft-nek és Bócsa Község Ön-
kormányzatának.             B.H.



2018. március 3. oldal

Anyakönyvi hírek
Születtek: (február)

Sipiczki Zselyke Boglárka – an: Rabi Boglárka
(március)

Szentgyörgyi Noel – an: Kun-Szabó Anna 
Petróczi Bence - an: Péter-Szabó Bianka

Házasságot kötöttek (március):
Hegyi Szabina és Margit Ferenc 

Elhunytak: (március)
Markó Imréné (1929) születési neve: Farkas Rozália

A pályázatok háttér-
embere

Polgári védelem 
kitüntetés!

Hálás szívvel köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik édesapánk, 
PszoTA Ferenc (1925)

utolsó földi útján velünk voltak, elkísérve őt 
sírjára virágot vagy koszorút helyeztek el és

családunk fájdalmában osztoztak, együtt 
éreztek velünk.

Feri és Kati

Mátyási István vagyok, jelenleg 
Tázláron élek a családommal. 
Középiskolai tanulmányaimat 
Kecskeméten a Kandó Kálmán 
Műszaki Szakközépiskolában 
kezdtem, ahol 1998-ban érettsé-
giztem. Ezt követően a Kecske-
méti Főiskola Műszaki Főiskolai 
Karán (GAMF kar) szereztem 
mérnök-informatikus diplomát. 
Másoddiplomás végzettségemet 
már munkahely mellett gyűj-
töttem be levelező tagozaton, a 
Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai 
Karán, ahol közgazdász-szakmér-
nöki képzettséget szereztem. A 

Tázlári Önkormányzati hivatalnál 
közel 9 évet dolgoztam adóügyi 
és pályázati ügyintézőként. 2015 
novemberétől Bócsa Község 
Önkormányzatánál folytattam 
tevékenységemet közalkalma-
zottként, pályázati referensi po-
zícióban.  

A feladataim közé tartozik 
többek között: pályázati doku-
mentáció összeállítása, valamint 
közreműködés a nyertes pályá-
zatok megvalósításában és lebo-
nyolításában. Emellett én végzem 
a háttéradminisztrációt, elkészí-
tem a szakmai beszámolókat, 
valamint tartom a kapcsolatot a 
pályázatban érdekelt szereplők-
kel. A pályázatok mellett hozzám 
tartoznak az Önkormányzat sze-
mélyi és munkaügyei is, valamint 
a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
adminisztrációk.

A munkaköröm igen változatos, 
teli kihívásokkal. Számos sikeres 
pályázat menedzselésében vehet-
tem már részt és jó érzéssel tölt 
el, hogy egy jól működő csapat 
tagja lehetek.

KöSzöNETNyilváNíTáS

Balról jobbra: Szipőcs Péter tűzoltó 
főhadnagy, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja,
Polgár Pál tűzoltó alezredes, a Kiskőrösi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyettese, 
Eke Edina, Szőke-Tóth Mihály Bócsa Község 

polgármestere
Eke Edina az Önkormányzati 

Hivatal dolgozója, aki a hivatali 
munkája mellett évek óta felelős-
éggel támogatja a polgármester 
helyi polgárvédelemmel össze-
függő feladatait. Munkája során 
tervezéssel, szervezéssel meg-
teremti a lehetőségét az elemi 
csapások és katasztrófa helyzetek 
negatív hatásai elleni védekezés-
re. Kapcsolatot tart a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervekkel, 

valamint a védekezésben adott 
esetben részt vevő települési 
szervezetekkel. Ezért 2018. már-
cius 1-én dr. Farkasinszki Lóránt 
tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun 
megyei Katasztrófavédelmi igaz-
gatóság igazgatója, emléktárgyat 
és oklevelet adományozott Eke 
Edinának a megye polgári védel-
me érdekében nyújtott kimagasló 
teljesítménye elismeréseként. 
Gratulálunk!                     B.H.

Kedves Szülők!
 Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás lesz 

áprilisban.
Bócsa Község Önkormányzata, mint a Bóbita Óvoda fenntar-

tója az alábbi időszakra hirdeti meg az óvodai beiratkozás 
időpontját:
2018. április 23. napján 8-16 óráig (hétfő) 
2018. április 24. napján 8-16 óráig (kedd)

 A három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!
 A beíratásra kérem, hozza magával a kisgyermek:- születési 

anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyát, a szülő személyi igazolványát 
és lakcím kártyáját. A nemzeti köznevelésről szóló rendelkezése 
szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévet betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell 
részt vennie. 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 ál-
talános iskolában: 
2018. április 12. napján (csütörtök) 
2018. április 13. napján (péntek) 

 A beíratásra kérem, hozza magával:- a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót, lakcímkártyát születési anyakönyvi kivona-
tát, a gyermek iskolaérettségi igazolását, a szülő személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját. Minden gyermeket kötelező beíratni az 
iskolába, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.
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Két országos bajnokunk van!

Erdélyi testvéreinknél
Az élő népszokás varázsa

Torockón március elején került 
megrendezésre a tél elűzése, a 
népi hagyományokat követő ún. 
„farsangtemetés”, melyre Bócsa is 
meghívást kapott. A 15 fős delegáció 
március 2-án kora reggel indult út-
nak a kb. 450 km-re fekvő, meseszép 
testvértelepülésünkre. Az első nap 
a „nagy találkozás” jegyében telt. 
Az önkormányzat dísztermében 
Szőcs Ferenc polgármester fogadott 
bennünket. A szálláshelyen nagy 
szeretettel várt mindenkori házias-
szonyunk, Marika. A nap folyamán 
találkoztunk az „unokatestvér” 
települések képviselőivel és torockói 
barátainkkal is. Nagy öröm volt ez 
mindenki részéről.

Március 3-án (szombaton) dél-
előtt 11 órakor a Farsangtemetés 
ünnepség keretében két új magyar 
település, Zsombó és Újszentiván 

kötött testvértelepülési együttmű-
ködési megállapodást Torockóval. 
Ezzel 8-ra bővült a torockói „uno-
katestvérek” száma. Megtiszteltetés, 
hogy Bócsa Község Önkormányzata 
részéről Tóth Márta, a „Torockói Ba-
ráti Kör” Egyesület képviseletében 
pedig Balogh Imréné Sárika meghí-
vást kapott az ünnepi eseményre. A 
program folytatásaként 12 órakor 
kiállítás nyílt meg „Torockói érté-
kek” címmel a Duna-Házban.

14 órakor kezdetét vette a híres 
farsangi menet. A vidám séta után 
délután 4 órakor került sor Farsang 
Döme temetésére, amikor a főtéren 
lévő kút vizében az ördögök szét-
verték koporsóját. A farsangtemetés 
különlegessége a márciusi hó volt, 
ugyanis erre már hosszú évek óta 
nem volt példa.

A központban lévő művelődé-

si házában 17 órakor kulturális 
eseményeken vehettünk részt: 
fellépett a Torockói Fúvószenekar, 
akik ismertek nálunk is, hiszen 
2010-ben a bócsai szüreti napokat 
is színesítették. 

Este 9 órakor nyitotta kapuit a 
farsangi bál, ahol a nyitótáncot a 
bócsaiak járták.

A torockóiakkal hamarosan újra 
találkozunk. Tavaly májusban első 

alkalommal került sor egyesületünk 
kezdeményezésére és szervezésében 
Bócsán az I. Torockói Unokatestvér 
Találkozóra, melyen Torockó és 
testvértelepülései (azaz az uno-
katestvérek) egyaránt képviselték 
magukat. 

A rendezvény sikerén felbuzdulva 
2018. április 14-én, Hollókő szerve-
zésében kerül sor.

Tóth Márta

Március közepétől ez a jelszó Bócsán — legalábbis a 
sportbarátok körében. Ünnepelnek a birkózók és joggal 
tehetik is: kilenc éve nincs a faluból országos bajnok, 
most pedig egyszerre kettő is lett. És noha gyerekek, 
tizenéves legénykék, de mint Petróczi Andor edző 
elmondta, a megmérettetések és a versenyszabályok 
éppen olyan szigorúak, mint a felnőttek esetében.

nála leginkább így van, ha utána 
nyer. A 12 éves, 32 kg-os Gáspár 
Bálintot eddig háromszor verték 
meg országos baj-
noki döntőben. 
Andor szerint 
javítani kellett 
az edzésmunkán 
— akár a számí-
tógépezés rovásá-
ra. Ráadásul ezen 
a tatabányai dön-
tőn éppen azzal 
akadt össze, aki 
korábban diák-
olimpián legyőz-
te. Most azonban 
Bálint volt jobb, így március 3-án 
meglett az első bajnokunk.

A tízéves, 23 kg-os Németh Bá-
lintnak nem volt ekkora múltja, 
amikor a súlycsoportja szerinti 
versenyen rálépett a zalaegerszegi 
birkózószőnyegre. A hét legjobb 

közül lett itt országos bajnok 
március 10-én.

Mindkét gyerek soltvadkerti 
lakos, mégis Bócsára járnak. 
Természetesen vannak bócsai 

reménységek is: Lengyel Zoltán 
elsőként jutott be a 10-11 évesek 
korcsoportjában az országos ver-
senyre, ahol 14. helyet ért el. 

Így örüljünk mindenki sikeré-
nek, Hajrá Bócsa!       

 KL – BH
Az éjszaka folyamán egy kis 

rosszullét miatt alig aludt valamit. 
De ha kialvatlanul megy verseny-
re, akkor leginkább nyer! Igaz, ez 

Országgyűlési képviselő választás
2018.04.08.

A választópolgár az állandó lakóhelye szerinti településen sza-
vazhat.

Más magyarországi településen történő szavazás céljából átje-
lentkezést kérni 2018.04.06. (péntek) 16.00 óráig lehet az állandó 
lakcíme szerinti településen vagy online: www.valasztas.hu.

Külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár 2018.03.31. (szombat) 16.00 óráig kérheti a felvételét az 
állandó lakcíme szerinti településen vagy online: www.valasztas.hu.

Mozgóurnát a választópolgár előzetesen, vagy a szavazás napján 
15.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben igényelhet írásban 
illetve online:www.valasztas.hu.

Bővebb információ: www.valasztas.hu
Szavazni az alábbi érvényes (nem lejárt) okmányok bemutatásával 

lehetséges:
- személyiazonosító igazolvány, vagy
- vezetői engedély, vagy
- útlevél.
Szavazni személyesen, 2018.04.08-án 06.00 órától 19.00 óráig 

lehet az alábbi 
szavazóhelységekben:
1. számú: Önkormányzati Hivatal (6235 Bócsa, Rákóczi F. u. 27.)
2. számú: Hegyközség Irodaház (6235 Bócsa, Rákóczi F. u. 25.). 

Mayer Ferenc Hvi vezető

A bajnokok és az edzők: Molnár 
Géza, Gáspár Bálint (bajnok) 
Benkő Attila, Németh Bálint 

(bajnok), Petróczi Andor
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Utazás Kiállítás
— a megyével együtt 

Böllérek Bálja

Káposzta Sára bort kínál az érdeklődőknek

Nikoletta még kira-
gaszt valamit a stand 

oldalára…
Az idegenforgalomban fon-

tos, hogy lehetőleg szemé-
lyesen találkozzunk azokkal, 
akik érdeklődnek a Kiskun-
ság iránt. Ezért döntött úgy 
a megye vezetése, hogy a 
tavalyihoz hasonlóan idén 
is közösen, de ugyanakkor 
minden érintett település 
saját kis standdal vesz részt 
a március első napjaiban 

Budapesten megrendezésre 
kerülő „Utazás 2018” ide-
genforgalmi szakvásáron.
Mi az, amit Bócsa kí-

nált?
Elsősorban élményeket — a 

rendezvényeken, a Weinhaus 
borokon, Rázsonyi László 
málnás italain és kiadványa-
ink fényképein keresztül. 
A standon dolgozók mind-
egyike nyelveket beszélő, 
valamint a kistérség ide-
genforgalmát ismerő ember 
volt. Kovács Nikoletta, Kévés 
Andor, Káposzta Sára és 
Szentgyörgyi Éva önkéntes 
munkája mellett természete-
sen sokat jelentett a bócsai-
ak kisbuszos csoportjának 
látogatása. Amellett, hogy 
ők is meséltek a stand láto-
gatóinak, körülnézhettek a 
csarnokokban és ötleteket 
gyűjthettek „saját idegenfor-
galmi koncepciójukhoz”. 
Mi volt más az idén?
A kommunikác ió  min-

denképpen! Községünk fa-
cebook oldalán naponta 
jelentkeztünk fényképes be-
számolóval. Ugyanezt tette a 
megye is a saját felületein. 

A dolog ezzel nem ért vé-
get: negyedévente internetes 
reklámmal bombázzuk a 

több mint ezer ügyfelet, 
havi gyakorisággal pedig a 
különböző hírportálokhoz 
juttatunk el bócsai prog-
ramajánlót. 

Káposzta Lajos 
standvezető

boldogan koccintottunk az 
elmúlt esztendők sikereire 
és a következő évek vállal-
kozásaira.

Példaértékű és egyben meg-
tisztelő, hogy évről-évre 
vannak, akik részt vesznek a 
rendezvényen és támogatják 

„Koccintsunk és mulas-
sunk, így zárjuk együtt a 
disznótorok sorát!”

Február végén rendhagyó 
idényzáró került megrende-
zésre a Hungarikum és Civil 
Közösségi Ház épületében 
a Böllér Baráti Kör gondo-
zásában. 

 A zártkörű rendezvény a 
hagyományápolást támo-
gatók, aktív résztvevők és 
csapatok számára kívánt 
lehetőséget nyújtani abban, 
hogy közelebbről is megis-
merkedhessenek egymással. 

— legyenek azok helyiek, 
környékbeliek, vagy akár 
messzi vidék lakói. Köszön-
jük!

A következő Bócsatoron 
találkozunk!

Szabó Klaudia

A novemberi Bócsator alatt 
ugyanis mindenki saját kis 
tanyaudvarában, elsősorban 
a csapattagjaival, az érdek-
lődőkkel és a vendégekkel 
foglalkozik.  Így a „szom-
szédolás” csak esetlegesen 
valósul meg. Az est folyamán 
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Mitől élünk jól?

A rendezvényt a bócsai Boró-
ka Általános Iskola igazgatója, 
Barcsikné Weinhardt Éva DJP 
megyei mentor nyitotta meg. 
Beszéde végén bemutatta Szabó 
Imréné Ilonka nénit, aki saját 
versét mondta el a számítógép 
használat kapcsán — ahogy ő 
látja… 

Tanfolyam

Ősz hajú emberek ülnek az iskolapadban,
számukra is eljött az Internet világa.
Fejlett világunk lehetővé tette,
hogy az idős ember is felmehet a netre.

Sok kényelmet nyújt, ha megtanulod,
Kérhetsz az orvoshoz is időpontot.
Ne törődj azzal, hogy az idő eljár,
Számodra is itt az Internetes világ.

Nyomkodjad a gombot,
kattints ide-oda,
megtudod rögtön, hol van az unoka.
Ha nem tudod, mikor indul a buszod
az internetről ezt is megtudod.

Megtudsz olyan dolgot, mit még soha,
Számodra is itt az iskola.
Tájékozott leszel, s láss csodát!
Kitárul előtted e széles világ!

Most 65 felettieknek

indul a számítógépes oktatás a könyvtárban.
információ és jelentkezés 

Borbényi Hildánál — 70/400 99 45

— ezt a kérdést minden 
korszakban feltesszük, és 
mindenki mást válaszol. 
Ahogy öregszünk úgy lesz 
mindig más és más fontos. 
Adott korosztálynál például 
már csak a „ma ne fájjon 
semmim”... De addig?

Igen, ezt mérte fel jó tíz év-
vel ezelőtt Stájerország oszt-
rák tartomány egészségügyi 

szervezete és amit megállapí-
tottak, az minden bizonnyal 
ránk is érvényes: ha egy idős 
ember egészségileg rendben 
van, akkor élete fő célja, 
hogy ne maradjon ki az élet 
(rá szabott) örömeiből. Ez 
pedig jelenleg az információ, 
a tudás és a kapcsolatok. Más 
szóval: internet és digitális 
technika.

Erről tartottak március 
közepén konferenciát Bó-
csán a Hungarikum és Civil 
Közösségi Házban, ahová 
a megye könyvtárainak és 
művelődési házainak képvi-
selőit hívták meg. A mintegy 
60 résztvevőt először Szőke-
Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte,  aki  örömét 
fejezte ki, hogy ilyen rangos 
programnak lehet házigazdá-
ja a település. Beszélt arról, 
milyen fontos a közösségnek, 
hogy az idős emberek is 
jártasságot szerezzenek az 
internet, a digitális technika 
használatában. Kiemelte a 
programban dolgozó embe-
rek, mentorok munkájának 
jelentőségét.

Az előadók és a résztvevők 
ezt követően azt feszegették, 
hogy mennyire kapcsolha-
tók be az internet világába 
a nyugdíjasok. Közismert, 
hogy közülük sokan inter-
neteznek.     

A látszat azonban csalóka: a 
néhány „szupernagyi” között 
még számos olyan nyugdíjas 
is megtalálható, aki bizony 
még nem, vagy alig használ 
számítógépet. Vagy ha igen, 
csak félve, esetleg játékra, 
vagy amit  megmutatnak 

neki otthon. Ennél pedig 
többre van szükség a modern 
világban. 

A Digitális Jólét Koordiná-
ciós Központ, és a Kormány-
zati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség vezetői a jövő 
nyugdíjas képzéseit vázolták 
fel a hallgatóságnak. Az idő-
sek digitális felzárkóztatását 
célzó programoknak minden-
hol a DJP pontok lesznek 
(volt eMagyarország Pontok) 
a helyszínei, amik általában 
könyvtárakban művelődési 
házakban kaptak helyet. 
Szakképzett mentorok veze-
tésével, 5-8 fős csoportokban 
tanulnak a 65 éven felüliek. 
A cél a számítógép és az 
internet megismerése és 
legfőképpen a bátorság ezek 
használatához. 

A cél tehát, hogy ne fél-
jenek ezektől az eszközök-
től, hanem merjék okosan 
felhasználni őket és ezáltal 
könnyebben kommunikál-
hassanak távolban élőroko-
naikkal, barátaikkal. Ezen-
kívül fontos,  hogy ők is 
lássák a bócsai rendezvények 
meghirdetett programját, 
az ott készült képeket és 
filmfelvételeket. Honlapunk: 
www.bocsa.hu                   

KL
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Új hegybíró Bócsán

A választás folyamata
A hegyközség választmánya kiírta a pályázatot az állásra, 

amelyre beérkeztek a jelentkezések. Ezután javaslatot tett a 
hegybíró személyére, melyről a Hegyközségek Nemzeti Taná-
csának (HNT) regionális titkára jóváhagyó döntést hozott.

Kinek mi a feladata?
A hegybíró közigazgatási munkát végez. Azaz a törvények-

nek és rendeleteknek megfelelően a hegyközség területén 
termelt szőlővel és borral kapcsolatos papírmunkát. Munkál-
tatója a fent jelzett HNT, viszont Bócsán bérének egyik fele 
országos, másik fele helyi forrásból érkezik.

Az érdekképviseletet a hegyközség elnöke látja el, akit a 
tagok a közgyűlésen választanak meg. 

A bócsai hegyközség
571 hektár szőlő, ebből 530 hektár termő. 75 % fehér,  

25 % kék szőlő (főleg Kékfrankos). 
Terület nagysága szerint:
Bianca: 191 ha
Kékfrankos: 107 ha
Cserszegi fűszeres: 100 ha
Aletta: 34 ha
Kunleány: 33 ha
A többi szőlőfajtát néhány hektáron termelik a gazdák.

Gáspár Ferenc leköszönő és Cs. Tóth Anita új 
hegybíró a hegyközség bejáratánál

Két hónappal ezelőtt, 2018. 
január 19-én kezdte meg mun-
káját Bócsa új hegybírója, Cs. 
Tóth Anita. A bócsai hegykö-
zség élén 22 év után mind az 
elnök, mind a hegybíró sze-
mélye megváltozik. Rugalmas 
lesz-e a váltás?

A leköszönő előd

Gáspár Ferenc az alakulás 
pillanatától, 1995. szeptem-
ber 17-től látja el a hegybírói 
tisztséget. 22 éve úgy látszott, 
hogy elegendő a jó helyisme-
ret és a szőlőtermesztésben 
szerzett szakmai tapasztalat. 
A napi négyórában végzett 
munka mára jelentősen fel-
szaporodott: Bócsa területén 
138-an termelnek szőlőt és 
12 adóraktáros (borászattal 
is foglalkozó) vállalkozás 
működik. Az egyre több időt 
igénybe vevő adminisztrációs 
kötelezettségek miatt Gáspár 
Ferenc 2017. december 31-
ével nyugdíjba ment ebből az 
állásból, és így, hatvan fölött 
— kisebb hegyközségi felada-
tai mellett — a gazdálkodás-
nak és a családjának szenteli 
az életét. 

Kérésünkre, hogy mi minden 
történt a hivatalban töltött 22 
év alatt, azt felelte, hogy „volt 
jó is, rossz is”… Ahogy vissza-
emlékszik, az első években be 
kellett állítani a sorba a terme-
lőket, és mivel gyerekcipőben 
járt az ügy, bőven jól jött hely- 
és emberismerete. Az évente 
változó törvények és rendele-
tek „emberi nyelvre fordítása” 
ugyancsak sok empátiát és 
szakértelmet igényelt. Az ele-

jén még kézzel töltötték ki a 
származási bizonyítványokat: 
gyorsabb és egyszerűbb volt, 
de magasabb volt a hami-
síthatóság kockázata. Ezzel 
kapcsolatos az az eset, amikor 
valaki egy hektárra átszámítva 
1.230 mázsa szőlőtermést 
jelentett be. (Biztos kicsit 
sok lett a bor!) Aztán a hegy-
bíró lebeszélte erről, mivel az 
eredmény szakember számára 
teljességgel hihetetlen és a 
pénzügyőrség is érdeklődne… 
A cél a jogkövető magatartás 
elérése volt.

Az új hegybíró

Eddig ritka volt a nő ebben a 
pozícióban, de éppen a szom-
szédos Soltvadkert az ellen-
példa, ahol a terület nagysága 
miatt két hegybíró dolgozik, 
mindkettő hölgy. 

Cs. Tóth Anita a szőlőterme-
lésbe gyerekkorától kezdve, a 
családi gazdaságban nőtt bele. 
A kiskőrösi szakmai érettségi 
után a keszthelyi egyete-
men szerzett agrármérnöki 
végzettséget, majd szakok-
tatóként dolgozott Kecelen. 
Ezután a bócsai takarékszö-
vetkezethez került. A hegybí-
rói állást azért pályázta meg, 
mert szakmájában szeretne 
tovább dolgozni. Noha egyre 
több a papírmunka, de nélkü-
lözhetetlen a tagság és a hely 
ismerete is. Azt vallja, hogy 
egy eddigi korrekt munka 
folytatása történik, melyben jó 
partner lesz a több mint 4 éve 
a az irodán dolgozó titkárnő, 
Hegedűs Jánosné Irén.  

Káposzta Lajos
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Krémtúró házilag
(Majer Szilvia nyomán)

vidám 
percek

Alapanyagok: 
20 dkg friss orda 
2,5 dl joghurt
3 dkg cukor
1/2 cs. vaníliás cukor
1/4 citrom leve + a héja belereszelve
Elkészítés: Botmixerrel krémesre keverjük a fenti hozzávalókat, majd ízlése 

szerint mazsolával és gyümölccsel ízesítjük. Folyós állagú lesz, amelyből zselatin 
hozzákeverésével túrótorta is készíthető. Nem áll el sokáig, max. 1 hétig, de addig 
úgysem szokott megmaradni a hűtőben, mert a gyerekek és az édesszájú férfiak 
rendszeresen rájárnak.   

- Pistike, mondj egy kérdő 
mondatot!

- Jó… Mikor lesz vége az 
órának?

Állatkertben
Pistike az állatkertben van 

az édesanyjával. Hallják, 
ahogy a fülemüle különösen 
szépen énekel!

- Pistike, ugye szeretnél te is 
olyan szépen énekelni, mint 
a fülemüle?

- Nem, anyu, én inkább 
olyan nagyot szeretnék köpni 
mint a láma.

A váza
- Mama – mondja a rossz-

csont Ádámka - , emlékszel, 
mennyire féltetted mindig azt 
a padlóvázát, ami a nagyszo-
bában van?

-  Igen, kincsem emlék-
szem!

- Na, csak azért szólok, 
mert mostantól már nem kell 
aggódnod…

Micike egy játékbabáért 
könyörög, de anyja hajtha-
tatlan elrángatja a kislányt a 
kirakat elől, és fölszállnak a 
villamosra. Ott egyszer csak 
megszólal a kislány:

-  Anyu, ha nem veszed 
meg nekem azt a babát, a 
villamoson nagyinak fognak 
szólítani.
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Új presbitériummal templomépítésre készülnek 
Az evangélikus gyülekezet nagy ünnepe Bócsán

Húsvéti istentiszteleti és miserend

A bócsai evangélikus presbitérium tagjai

1./ Csipkóné Veiszhab Ildikó 
2./ Gáspár Endre
3./ Gillich Sándor
4./ Kalmár Istvánné sz.: Vida Judit
5./ Kőhegyi Gáborné sz.: Pohankovics Erzsébet – pénztáros
6./ Péczka Melinda
7./ Petróczi Balázsné sz.: Hachbold Éva
8./ Tóth Márta – jegyző
9./ Veiszhab György
10./ Vida György – felügyelő
11./ Vida Györgyné sz.: Haskó Zsuzsanna

A jelzett időpontok csak a rendkívüli, ünnepi alkalmakat 
tartalmazzák. A szokásos időben tartott egyházi szertartásokat 
külön nem jelenítettük meg. 

Katolikus
III. 29. csütörtök 15. 30: Nagycsütörtök, Utolsó Vacsora 

szentmiséje
III. 30. péntek 16.30: Nagypéntek Keresztút és csonkamise 
III. 31. szombat 17.30: Nagyszombat Húsvét Vigiliája, a 

hívek hozzanak magukkal gyertyát a keresztségi fogadás 
megújításához. 

IV. 1. Húsvét vasárnap 10.30: Bócsa
IV. 2. Húsvét hétfő 10.30: Bócsa 

IV. 8. vasárnap 15.00: Mise Kisbócsán  
IV. 15. vasárnap 15.00: Mise Zöldhalomban 
IV. 22. vasárnap 15.00: Mise Fischerbócsán 

Evangélikus
III. 30. péntek 17.30: Nagypénteki filmvetítés — Feltámadás 

(am. film 2016)
IV. 1. vasárnap 11.00: Húsvét napi úrvacsorás istentisztelet
IV. 29. vasárnap 11.00: Konfirmációs vizsga és istentiszteletet 

+ úrvacsora

Református
IV. 1. vasárnap 9.00: Húsvét vasárnapi úrvacsorai istentisztelet

lassan már megyei szinten 
is fogalommá válik a bócsai 
böllértalálkozó „Evangé-
likus Hurkagyár” csapa-
ta. Merthogy ilyen máshol 
nincs. És olyan sincs, hogy 
egy 160 fős gyülekezet 
— karöltve a 80 fős tázlári 
evangélikussággal — hir-
telen önállósodik, lelkészt 
kap, és magára talál.

Március közepén ünnepeltek 
a bócsai evangélikusok: a két 
héttel korábban megválasztott 
presbitériumot, azaz világi 
képviselő-testületet iktatta be 
hivatalába Gáncs Péter, a Déli 
Evangélikus Egyházkerület 
püspöke. Igehirdetésében az 
adott böjti vasárnap nevére — 
„Judica” — utalt: a bűnbánati 
időben történő megmérettetés 
és a döntéshozatal minden 

közösség életében elkövet-
kezik. Bócsa evangélikussága 
pedig — bár nehezebb évei is 
adódtak az elmúlt évtizedek-
ben — ezennel megmaradásra 
ítéltetett. Ennek biztosítéka az 
új gyülekezeti vezetőség, akik 
eltökélten vállalják a közösség 
szolgálatát.

A püspök vetített képes — 
mondhatni, interaktív — ige-
hirdetése egyben visszatekin-
tés is volt. 2013 húsvétja új 
kezdetet jelentett a gyülekezet 
életében. Ekkor döntötte el 
az országos egyházi vezetés, 
hogy nem hagyják elveszni ezt 
a pusztai népet, hanem tesz-
nek egy próbát. Azaz: legyen 
Bócsa és Tázlár együtt mint 
anyagyülekezet és fiókegyház, 
egymás mellett állva, közös 
lelkésszel és felügyelővel, de 
külön presbitériummal, azaz 

világi vezetőséggel.  
Gáncs Péter püspök így em-

lékezett az öt évvel ezelőtti 
eseményekre: „Megtaláltuk azt 
a lelkészt, aki budapesti létére 
vállalta a munkát és a megmé-
rettetést egy kis faluban, ahol 
ráadásul az emberek jelentős 
része tanyán lakik és dolgozik. 
Ahhoz azonban, hogy mindez 
sikerüljön, kellett a bócsai 
160 evangélikus szeretete és 
áldozatvállalása is. Tázlárral 
közösen megteremtették azt a 
környezetet, ahol lehet és ér-
demes lelkészként dolgozni.”   

Az istentisztelet követő köz-
gyűlésen a további tervekről is 
szó esett: a gyülekezet szeretné 
kibővíteni az 1950-es években 
emelt imaházat, amely így mo-
dern otthont teremtene az egyre 
bővülő egyházi alkalmaknak. A 
tervek önkormányzati segítség-

gel már elkészültek és országos 
támogatás is akadt rá. Az igért 
15 + 5 millió forint azonban 
még nem elegendő. A költség-
vetés ennél jóval nagyobb, és így 
jócskán szükség van önerőre. 
Ebből a célból téglajegyeket 
bocsájt ki a gyülekezet. 

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester köszöntőjében utalt a 
számtalan kis templomra és 
imaházra, mely a bócsai nép 
hitbéli erejét jelzi. Mint el-
mondta, az önkormányzatnak 
is fontos, hogy az evangélikus 
és református gyülekezet mo-
dern épületben tudja megtarta-
ni szertartásait — lévén ezt az 
imaházat közösen használják. 
Így igyekeznek majd támogatni 
a nagy elhatározást. 

A nap közös ebéddel és be-
szélgetéssel folytatódott.

Káposzta Lajos
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
Amikor ünnepel és terve-

ket sző egy közösség — jelen 
esetben a bócsai evangélikus 
gyülekezet — akkor a jövő meg-
formálása mellett ugyancsak 
elkerülhetetlen a visszatekintés. 
Vajon kik és milyen emberek 
voltak a hajdani lelkészek és a 
gyülekezetépítő elődök? Róluk 
vallanak a jegyzetek, a mel-
lékletek, jegyzőkönyvek és a 
szolgálati naplók. Ezek őrzési 
helye a bócsai és a soltvadkerti 
lelkészi hivatal, valamint megyei 
és országos levéltárak. 

Az egyháztörténelmi visszapil-
lantás Soltvadkerten kezdődik, 
hiszen a vadkertinek évszáza-
dokon keresztül fiók-egyházkö-
zsége volt a bócsai. Tudjuk, hogy 
száz évvel ezelőtt az iskolákba, 
sőt: egyes tanyákba járt ki a 
lelkész istentiszteletet tartani. 
Vajon mikor jelenik meg először 
Bócsa neve a vadkerti evangéli-
kus anyakönyvekben?

Rögtön az első években, mi-
után a II. József-féle Türelmi 
Rendelet nyomán szabadon 
anyakönyvezhetnek az evangé-
likusok, megjelenik az adott név 
után jegyzetként a „Botsa”, „Pa-
gus Botsa”, „Puszta Bócsa” jelzés 
is. Így tudjuk, hogy 1784. június 
7-én keresztelik az első bócsai 
gyermeket (Solt)Vadkerten, 
mégpedig Bódoczky Martinus és 
Galgóczy Panna János nevű fiát.

1784. augusztus 6-án történik 
az első temetés. Az elhunyt neve: 
Bódoczky Pál.

1787. január 9-én jegyzik be az 
első bócsai érintettségű esküvőt: 
Weinberger

Henrich és Piller Mária Elisa-
beth kelt egybe. 

Már e nevek is sejteni en-
gedik, hogy a bócsai evangé-
likusok (egy része) vadkerti 
és kiskőrösi sváb illetve tót 
kirajzás. Azt is tudjuk, hogy 
a magyarosodás itt hamarabb 
megy végbe. A jegyzőköny-
vek szerint igénylik a magyar 
nyelvű igehirdetést — már az 
1840-es években is, amikor 
Vadkerten még aránylag ritka 
a magyar nyelvű evangélikus 
prédikáció.

Az önállósodás
„1949 szeptemberében tör-

tént” – hangzott az emlékezés 
(„Bankos”) Gáspár

István egykori gyülekezeti 
felügyelő megfogalmazásában 
a 80-as években — „amikor hat 
presbiter bement Soltvadkertre 
Sikter András esperesúrhoz, 
hogy kinyilvánítsa a bócsai gyü-
lekezet önállósodási szándékát”. 
Elő véve az akkori lelkész szolgá-

lati naplóját tényleg megtalálható 
az erről szóló bejegyzés, melyet 
most le is közlünk. 

„Bócsai küldöttség”: Font Mik-
lós, Erényi János, Hachbold Imre 
és János, Meskó János, Gáspár 
István. Önállók szeretnének len-
ni. S mindez 1949. szeptember 
13-án, kedden volt.”

vajon honnan jött az 
önállósodás ötlete?

A II. világháború szörnyűségei 
után nem csupán a kommunista 
ideológia tört utat magának 
Magyarországon. Noha hazánkat 
szovjet csapatok szállták meg, 
sokak számára egyáltalán nem 
volt egyértelmű, hogy ez sztálini 
jellegű diktatúrát eredményez 
majd. A keresztyén egyházak-
ban ébredési mozgalom indult, 
hogy a háború poklát átélt em-
bereket visszavezessék a jóra 
és a közösségi élet szépségeibe. 
Erre az időre a lágereket túlélő 
hadifoglyok legnagyobb része 
hazatért. Volt tehát miért hálát 
adni, így örömmel kapcsolódtak 
be a termelésbe, a gazdálkodásba 
és az egyházi életbe. A békés 
építés idillikus hangulatát még 
nem homályosította el a kulákül-
dözés és a kommunista terror, 

amely csak az 50-es évek elejétől 
hatalmasodott el. 

Az első lelkész: 
Mezősi György

Egy alacsony, rekedtes hangú 
embert képzeljünk el! A mai 
idősök visszaemlékezései szerint 
az akkor alakuló faluközpontban, 
az Oncsa telepen lakott egy 
családnál. Fáradhatatlanul járta 
a tanyákat, ahol családi istentisz-

teletet és ifjúsági hittant tartott. 
Egy-egy ilyen alkalomra 12-16 
ember is összejött. Olvassunk 
bele a szolgálati irataiba!

A keresztelési anyakönyv első 
bejegyzése — a mai összefüggé-
sek ismeretében —megdöbben-
tő élmény: 

1950. november 26-án Mezősi 
György lelkész megkereszteli 
Kovács Ilona Erzsébetet, Kovács 
György és Kosztra Ilona tanítónő 
leányát. A jegyzetek rovatban a 
következő megjegyzést teszi: a 
keresztelés Bócsán, a nagypapa 
Kosztra Pál tanító volt iskolá-
jában történik. Az érdekesség, 
hogy az édesanya, született 
Kosztra Ilona tanitónő volt dr. 
Harmati Béla püspök elsős ta-
nitónénije Ősagárdon, s a meg-
keresztelt Ilona Erzsébet pedig 
ifj. Ponicsán Imre (a kiskőrösi 
lelkész fia) felesége lett.

1951. május 13-án, pünkösd 
vasárnapján, konfírmáltam a 
bócsai

Kosztra (öreg) iskolában. 
1951. május 14-én, pünkösd 

hétfőjén a tázlári volt református 
iskolában konfirmáltam.

A fentieket 1952. június 1-
én — pünkösd vasárnapján 
konfirmáltam a Gáspár-sori 
iskolában.

Ez viszont már a legkeményebb 
egyházüldözés időszakában 
történt!

Káposzta Lajos 
esperes-lelkész 

tanulmánya alapján

SzJA 1 % felajánlása
Felkérünk a személyi jövedelemadót fizető lakosokat, hogy 

akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 
a tetszését, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. Ezt 
az adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi 
szervezeteket lehet támogatni:

Az adója 1 %-ával az alábbi szervezeteket támogathatja:
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 

Adószám: 18356272-1-03
Bócsai Ovisokért Alapítvány 

Adószám: 18356681-1-03
Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület

Adószám: 18363405-1-03
Bócsai Citerazenekar” Egyesület 

Adószám:18367492-1-03
Torockói Baráti Kör” Egyesület 

Adószám: 19550479-1-03
Egyéb Civil szervezetek, melyek jelenleg nem jogosultak 

SZJA 1 % felajánlására!
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület 
Bócsa Községi Polgárőr Egyesület
„ERŐS VÁR” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány
Bővebb információ a szervezetekről www.bocsa.hu

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

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

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Dutra Találkozó előzetes
Bócsa, vincze lovarda, 
2018. május 5. szombat

A programból: 
7.30: A gépek indulása a Kozák Autóbontótól. 
         Egy kör a faluban, majd irány a Vincze Lovarda!
10.00: Megnyitó gőzgép bemutatóval
10.30: Szakmai előadások az ipartörténet tárgyköréből
12.00: Ebéd
13.00: Gépindítás, gépbemutató 
13.00: Látványos ügyességi és húzóverseny
17.00: Programzárás

A  t a l á l k o z ó 
alatt megtekint-
hetők a lovarda 
háziállatai, gye-
reknek játékle-
hetőség, futó-
száras lovaglás, 
büfé, lovaskocsis 
kirándulás.

Csalogattuk a nyuszit

Fo
tó

k:
 B
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.

Kilencedik alkalommal ke-
rült megrendezésre húsvét 
előtt egy héttel, azaz virág-
vasárnap a már hagyomán-

nyá vált Nyuszicsalogató 
rendezvény a Hungarikum 
és Civil Közösségi Ház nagy-
termében. Az évek során 

igazi nagy családi eseménnyé 
nőtte ki magát, melyre a 
gyerekek mellett az anyukák, 
az apukák és a nagyszülők is 
ellátogattak. Mindenki meg-
találta a kedvére való elfog-
laltságot: volt, aki húsvéti 
díszeket, ajtó dekorációt, 
textilfigurákat készíthetett 
el, és volt olyan is, aki a 
gyerekekkel együtt a tojás-
festésnél szorgoskodhatott. 
Lehetőség volt  még luf i 
hajtogatásra, csillámtetkó 
készítésre, hajfonásra is. 
Ebben az évben is meglepe-
téssel készültek a szervezők, 
hiszen a kecskeméti Pupetta 
társulat hozta el nekünk az 
Ördög Három Aranyhajszála 
című bábjáték előadását. 

A gyerekek nagyon élvez-
ték a délutánt. A szülők 
és támogatók jóvoltából 
büfé állt rendelkezésre, ahol 
házi sütemények, hot-dog, 
hamburger, pizza és üdítő 
volt kapható. A rendezvény 
szervezője a Bócsa Község 
Oktatásáért, Közművelődé-
séért Alapítvány volt, az ő 
munkájukat segítette még 
sok szülő, az óvoda és az 
iskola pedagógusai, a könyv-
tárosok és több vállalkozó. A 
gyerekek nevében is köszön-
jük mindenkinek az önzetlen 
segítséget! Reméljük, jövőre 
is együtt készülhetünk a 
húsvétra ezzel a jól össze-
szokott kis csapattal.

 Barcsikné Weinhardt Éva
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