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Falfűtés festékkel
Újabb meglepetéssel rukkolt 

elő a Poli-Farbe Vegyipari Kft, 
melynek festékei az elmúlt 
években méltán nyertek el 
több elismerést.  

Legújabb termékük — vagy 
inkább annak ötlete és proto-
típusa — a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
tem szakembereivel közösen 
került kifejlesztésre: a fűtő 
festék. Jobban mondva: „egy 
falnyi festék, ami egy kis la-
kást is temperálhat”. Ahogy a 
sajtótájékoztatón elhangzott, 
a szabadalmaztatási és enge-
délyeztetési eljárások függvé-
nyében várhatóan 1 éven belül 
forgalomba kerülő titok. A 
„nagy tudomány” lényege az, 
hogy jól szigetelt szerkezeten, 
a megfelelően előkészített 
és alkalmazott festékfűtés 
lényeges idő- és hőveszteség 
nélkül, a beépített elektronika 
közvetlenül melegíti a kijelölt 
területet. Kiegészítő fűtésként 
használva körülbelül 6 m2-es 
felülettel egy 60-70 m2-es te-
rületű lakást lehet temperálni, 
500-550 watt/m2 teljesítmény 

mellett. Mint elhangzott, je-
lentősen csökkenthető a lakás 
károsanyag-kibocsátása (mint 
pl. füst a kéményen), illetve 
hogy ez a technológia a hagyo-
mányos fűtési rendszereknél 
jóval költséghatékonyabban 
építhető ki. A felhasználása is 
rugalmas, hiszen költözéskor 
vagy a szoba átrendezésekor 
hatékonyan áttelepíthető az 
elektronika.

Az együttműködés keretében 
a partnerek hét szakembere 
dolgozott a fűtőfesték fejlesz-
tésén. A Poli-Farbe vegyészei 

a festéket tökéletesítették, 
a BME mérnökei pedig az 
áramforrás és vezérlés kiala-
kításával foglalkoztak. A kö-
vetkező időszak feladata lesz a 
jelenleg prototípus formájában 
létező technológiát komplett 
rendszerré fejleszteni: a gyártó 
célja, hogy az így kezelt felület 
bármely saját gyártású beltéri 
vagy kültéri falfestékkel át-
festhető legyen, többfajta szín 
lehetőségét felkínálva. 

Dr. Magyar Gábor, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Táv-
közlési és Médiainformatikai 

Tanszék vezetője szerint egyre 
több ház, lakás rendelkezik 
saját „energiatermeléssel”, 
például napelemmel, és még 
többnek lesz a jövőben. Egy 
hatékony elektromos fűtés 
kitűnő párja ennek a trendnek. 
Hamarosan nálunk is terjedni 
fognak az okos házak, okos 
lakások – amik sok érdekes 
szolgáltatást tudnak, de mind 
közül a leghasznosabb tétel a 
fűtés-hűtés-világítás intelli-
gens vezérlése lesz.

Káposzta Lajos 
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Anyakönyvi hírek
Születtek (október):

Gáspár Lili Virág - an: Csikós Kitti
Házasságot kötöttek (október):

Szabados Gabriella és Ruff Bence
Tudor Erika és Balogh István
Elhunytak (október):

Tyukász Balázs (1929)
Gábor István Imre (1947)

Tanyavilág és jó hangulatú
helyi rendezvények

Bemutatkozik
a Önkormányzati Hivatal új titkárnője, 

Korsós Alexandra

Bócsa a Halas Rádióban

Bócsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot

„A” és „b” típusra
a 2018/2019. tanév második és a 

2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regiszt-

ráltak a rendszerben, azok a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 

történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesít-

ve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. Részletes pályázati kiírás a www.bocsa.hu illetve a 
www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) oldalakon található!

Végzettségemet tekintve köz-
gazdász vagyok. Diplomámat a 
Budapesti Gazdasági Egyetem 
turizmus-vendéglátás szakán 
szereztem 2018-ban. 

Szakdolgozatomat a „A lo-
vasturizmus helyzete és le-

hetőségei Magyarországon” 
címmel írtam, mely aktuális 
helyi téma.

Első munkahelyem találtam 
meg itt, a bócsai önkormány-
zatnál, ahova gyerekkori emlé-
keim is visszahúztak. Bócsán 
mindig is egy befogadó és 
barátságos közösség műkö-
dött, ahol nyitottak az embe-
rek, így éltem a lehetőséggel. 
Az állás megpályázásakor fő 
szempontjaim közé tartozott, 
hogy munkaköröm igen széles 
palettán mozog, valamint ta-
nulhatom az emberekkel való 
kapcsolatot.

Többek között ez volt a témája 
annak az idegenforgalmi ta-
nácskozásnak, melyen a megye 
idegenforgalmi szakemberei 
gyűltek össze a bócsai Hunga-
rikum és Civil Házban. A tíz 
szakember megbeszélésének 
célja a jövő évi országos ide-
genforgalmi reklámkampány 
előkészítése volt. Ennek ugyanis 
egyik fontos célterülete Bócsa: 
a közelben a Nemzeti Park, 
megvan a megfelelő szálláshely 
és éttermi kapacitás, emellett 
számos önkéntes hajlandó időt 
és energiát áldozni a rendezvé-
nyek szervezésére. 

Mint a megbeszélést vezető 
két menedzser, Csáki Béla és 
Kárpáti Rita kifejtették, minden-
képpen szükséges, hogy az adott 
rendezvény szervezői tudatában 

legyenek az idegen vendéggel 
járó felelősséggel. Ebben az eset-
ben ugyanis alapkövetelmény jó 
program, a minőségi ellátás és a 
pontos információk biztosítása.

Különleges célcsoport a cégek 
csapatépítő foglalkozása, melyre 
egyre nagyobb az igény. Káposzta 
Lajos szervező szerint kialakuló-
ban van az a réteg, amelyik nem 
(csupán) berúgni jön ide e célból, 
hanem kulturális programot, 
találkozást és mindenek előtt 
egy felnőtteknek szóló vidám és 
tartalmas versenyt igényel.

A megyei idegenforgalmis 
csapat legközelebb is Bócsán 
találkozik, hiszen november 
10-én a Bócsator Böllérfesztivál 
díszvendége — Mexikó mellett 
— Bács-Kiskun csapata lesz, Ri-
deg László elnök vezetésével!

Nem árt néha megjelenni 
a térségi médiában. Noha a 
Bócsai Hírek elektronikus for-
mában is olvasható, valamint 
községünk facebook oldala és 
honlapja is sok információt 
nyújt az olvasóknak, néha ki 
kel lépni. Ilyen nyitás a vira.hu. 
Az ezen megjelenő cikkek sza-

badon oszthatók és így a világ 
bármely pontjára elküldhetők. 
Ami azonban egy eddig nem 
kellőképp kihasznált hírforrás, 
az a rádió!

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester és Káposzta Lajos 

idegenforgalmi menedzser 
gondolt egy nagyot és beje-
lentkezett a Halas Rádió ügy-
félszolgálatára. Szinte nyitott 
kapukat döngettek, hiszen 
Csányi Ágnes szerkesztő szin-
te vadássza az idegenforgalmi 
és kisközösségi összefogásról 
szóló híreket. 

Merthogy nem minden mű-
ködik mindenhol példa érté-
kűen…

A beszélgetés a Kaleidoszkóp 
c. műsorban, több blokkban 
ment le. Szó esett Bócsa ér-
tékeiről, az idegenforgalmi 
programokról és a közelgő 
Bócsatorról. A műsor meghall-
gatható az alábbi helyen: 

https://halasradio.hu/hang-
album

Emellett érdemes megkeres-
ni a facebook-on a Bócsator 
eseményt.



2018. október4. oldal

A jó gazda gondosságával!
Bemutatjuk a bócsai iskolai szülői munkaközösség új vezetőjét

Boróka Baba-mama Klub Rákóczi Feri, 
a nap sztárja!

A könyvtár keretein belül  
már évek óta szerveznek Baba-
mama klubot . A klub mostani 
vezetői Sipiczkiné Rabi Bog-
lárka és Tóthné Szakolczai 
Tünde. A foglalkozásokat két 
hetente pénteken 9 órától 12 
óráig tartjuk. 

 A Baba-mama Klub szeretet-
tel vár minden gyermeket és 
anyukát – 0-3 éves korig- , hogy 
együtt játszhassunk, énekelhes-
sünk, összebarátkozhassunk 
egymással. Jó alkalom arra, 
hogy pár órára kimozdulhas-
sanak az anyukák a babájukkal. 
Kicserélhetik tapasztalataikat, 
tanácsot kérhetnek, vagy csak 

egyszerűen megoszthatják él-
ményeiket egymással. Egyszó-
val egy jó hely, ahol a babák is 
jól érzik magukat és az anyukák 
is társaságban vannak. Sok gye-
rek és felnőtt barátság születik, 
ami megkönnyíti a későbbi 
óvodai és iskolai beilleszkedést.  
Nem lesz olyan félelmetes a 
kicsik számára bemenni az 
óvodai csoport szobába, ha egy 
korábbi játszótárs is ott van és 
újra közösen játszhatnak.

Ha van kedved csatlakoz-
zatok hozzánk. Hidd el jól 
fogjátok érezni magatokat a 
babáddal együtt! Apukákat is 
szívesen látunk!

A jeles rádióriporter, Rákóczi 
Feri is ott lesz a Bócsatoron és 
kiveszi a részét a közönség szó-
rakoztatásából. Azon túl, hogy 
jó hangulatú ember, mi azért 
hívtuk meg, mert fontosnak 
tartja a család, a baráti kör és 
a közöség rendszeres összetar-
tását — akár egy jó hangulatú 
disznóvágás keretében is. Így 
vall erről: 

– Szerintem van egy csomó 
ember, akinek a közös disznóvá-
gás nagyon fontos lett. Van ter-

mészetesen, 
aki azt mond-
ja: megöltök 
egy jószágot, 
és ez milyen 
rossz. Viszont 
itt nem ez a 
lényeg, ha-
nem az, hogy 
együt t  va -
gyunk, mely-
n e k  s o r á n 
dolgozunk: 
élelmet biz-
tosítunk ma-
gunknak. Van 
egy nagyon 
o k o s  a p ó -

som, aki azt szokta mondani, 
hogy a családot az asztal tartja 
egyben. Nem azért, mert ott 
eszünk, hanem azért, mert ott 
beszélgetünk. Ha minden este 
leülünk a családunkkal egy kö-
zös vacsorára – és ez lehet vajas 
kenyér is –, akkor a gyerekeink 
hozzászoknak ahhoz, hogy itt 
közös élmények keletkeznek. A 
régi hagyományok felélesztése 
mind-mind ezt segíti elő, és 
nagyon fontos, hogy ezeket ne 
hagyjuk el.

Először egy bálon találkoz-
tam Pálinkás Attilával. Ő 
volt a teremfőnök a meleg 
vacsora frontján, amit nagyra 
értékelt a társaságunk! Pár 
évre rá aztán a kombájnozás 
rejtelmeibe is bevezetett, kis 
családommal együtt. Most 
pedig új szerepben lép elénk: 
szeptembertől ő az SZMK el-

nök.  Ahogy a szüreti felvonu-
láskor kisbírónk kidobolta:

Induló állomásra 
az ételt szokás szerint biztosította: 

Az SZMK-s anyukák 
színes csokra.

Vezetőjük idén lett 
Pálinkás Attila, 

Most már elmondhatjuk, 
Hogy egy kakas is van a 

tyúkólba’. 

— Hogy született meg az 
elhatározás?

Feleségemmel, Kürtösi Ju-
dittal úgy döntöttünk, hogy 
részt szeretnénk venni job-
ban a közösségi munkában. 
Völgyesvári Rékáék is ösztö-

nöztek erre. Attila fiunk má-
sodikos, így meg is volna az 
apropója, amiért elvállaljuk. 
Így aztán megválasztottak 
vezetőnek, aminek igyekszem 
(Judittal igyekszünk) eleget 
tenni. 

— Hogyan működik ez a 
szervezet?

Minden osztályból 2-2 szülőt 
felegálnak a munkaközös-
ségbe. Ismerjük egymást. A 
kommunikációt segíti, hogy 
minden osztálynak van face-
book csoportja, illetve magá-
nak az SZMK-nak is. Nagyon 
fontosnak tartom a személyes 
kapcsolattartást: a tanév kez-
detén volt már egy ülésünk, de 
hamarosan következik a má-

sodik összejövetel, melynek 
témája a novemberi bál lesz. 

— Ha az éves programokat 
nézzük, mi az, ami megmarad 
a korábbi évek gyakorlatából 
és mi lesz új elem? 

Maradnánk a korábbi évek 
hagyományainál, hisz nincs 
ok komolyabb változtatásra. 
Novemberben retro nosztal-
gia SZMK bált tartunk, még-
pedig a Mikulás és más iskolai 
események támogatására. 
Emellett mindenben segítő 
partnerei vagyunk a tantes-
tületnek, akár anyagilag, akár 
erkölcsileg. Februárban pedig 
következik a várva várt felnőtt 
farsangi bál…

K. L.
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Újra önkéntesek 
Fisherbócsán!

A hétköznapok hősei? Mexikó a díszvendég!
Különleges vendégek láto-

gatnak el az idei Bócsatorra: 
Mexikó Nagykövetségének 
küldöttsége. Megkóstolják 
Bócsát, és reméljük, mi is Me-
xikót! Rendkívüli az esemény 
és reméljük, több apró lépés 
követi majd.

Na de mit is tudunk
Mexikóról?

Az ország neve: Mexikói 
Egyesült Államok, melynek 
területe mintegy húszszorosa 
hazánkénak és két óceán mossa 
partjait. A lakosság spanyolul 
és különböző indián nyelveken 
beszél. Túlnyomó részt római 
katolikus vallásúak.  

Időjárása és domborzata na-
gyon változatos; északon pré-

ri és homoksivatag, délke-
leten trópusi esőerdő talál-
ható. Területének több mint 
egyötöde sivatag, félsivatag. 
Ennek jellegzetes növényei 
az oszlopkaktuszok.

Az országból származik a ku-
korica, a dohány, a paprika, 
a paradicsom, a kakaó és a bab. 

Két őshonos mexikói kutya-
fajta van: csivava, xoloitzcuint-
le. Ez utóbbit aki kimondja 
rendesen, biztos kap valami 
jutalmat a mosolygós uraktól és 
hölgyektől.

Várjuk az angolul és spanyolul 
tudó fiatalok segítségét a vendé-
gek kalauzolásában. Aztán akit 
meghívnak egy sombrerós party-
ra, ne habozzon elfogadni!...

Egy szép októberi napsütéses 
hétvégén tizenkét önkéntes, 
környezettudatos ember gyűlt 
össze Fischerbócsa központ-
ján, hogy mentesítsék kör-
nyezetüket attól a szemétren-
getegtől, ami áprilisi hónaptól 
gyűlt össze. 

Az 54-es főútvonaltól indulva 
haladtak a Fischeri bekötő 
úton végig, melynek mindkét 
oldalát meg tisztították a sok 
kidobott szeméttől, majd Táz-
lár felé haladva egészen a Bócsa 
tábláig tartott a gyűjtés. 

Közel 15 km-es hosszú sza-
kaszt tettek szemétmentes-
sé.  A munkájuk eredménye 
mintegy 80 teli zsák, melyet az 
Önkormányzat szállított el. 

Köszönjük szépen a munká-
tokat: Lukácsné Völgyesvári 
Réka, Lukács Krisztián, Cson-
tosné Varjasi Katalin, Kovács 
Erzsi, Győri József, Császárné 
Pálfi Anikó, Bodoki Brigitta, 
Nagy Dorina, Kovács Katalin, 
Benkó Dóra, Mike Ferenc és P. 
Szabóné Csipak Ildikó.

 B. H.

Az 56-os forradalomra emlé-
keztek a Hungarikum és Civil 
Házban tartott ünnepségen az 
iskola tanulói és a megjelent 
felnőtt hallgatóság. A nyolcadi-
kosok adták a műsort, melyet 
Szlobodáné Rakonczay Tünde 
és Pócsa Sándorné Katika ta-
nított be. A pantomim, tánc és 
szöveges elemeket tartalmazó 
drámajáték az eseményeket 
és a szabadságharc hangulatát 
idézte fel.

Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester ünnepi beszéd-
ében az akkori és a mai idők 
szereplőiről szólt: „Október 
23-nak az az üzenete, hogy 
helyt kell állni minden kor-
ban. Ez vonatkozik a nehéz 
és a békés időkre egyaránt. 
Ma nem az a hős, aki meghal 
a hazájáért, hanem aki él 
érte.”

A megemlékezés koszorú-
zással fejeződött be.

Fenyőfák kivágva!

Megtette az első komoly lépést az evangélikus gyülekezet az 
új templom építése felé: a hosszú hétvégén közös munka során 
kivágták, majd feldarabolva elszállították az imaház kertjében 
álló fenyőfákat és elrendezték a terepet. A következő fázis már 
az alapok kiásása lesz.
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Összefogás egy tanyasi temetőért

Német-magyar 
ádventi alkalom

Ilyen még nem volt Bócsán, de tanyás németjeink aktivitása 
és az iskolai nyelvoktatás nem ismer akadályokat.

2018. december 9-én vasárnap délelőtt a katolikus temp-
lomban német és magyar nyelven hangzik el az igehirdetés, 
hogy külföldi polgártársainkkal együtt éljük meg advent 
hangulatát. 

Igét hirdet: Káposzta Lajos 
                   nyugalmazott evangélikus esperes-lelkész.
Közreműködnek a Boróka Iskola németül tanuló diákjai.
A szertartás után beszélgetés kávé és sütemény mellett.
Info: 0036-20-9466-727

Ebéd közben jó hangulatú beszélgetés bontakozott ki. 
Ennek során több kérdés is felmerült, melyre nem árt itt is 
választ adni.

1: Nem inkább az önkormányzat és közmunkások dolga 
lenne a temető rendszeres takarítása? 

Nem. A temetőt a családoknak kell gondoznia! Nem várható 
el egy idegen munkástól, hogy ilyen szeretettel gereblyézze az 
én ősöm sírját vagy lemossa a nagyapám sírkövét. A földutak 
állapota, az más ügy: amellett, hogy az önkormányzat, illetve 
néhány gazda rendszeresen saját eszközeivel is karbantartja 
ezeket, bizony mindig van javítani való rajtuk.

2: Mennyire kegyeletsértés az, hogy mi az ősök sírja 
mellett pörköltet eszünk és nevetgélünk?

Mi az ősökre itt közösen emlékezünk. Ők is ilyenek voltak, 
mint mi: dolgosak és vidámak. Kegyeletsértés az lenne, ha 
fizetős techno party-t szerveznénk ide…

Mintegy 25 ember — köztük 
nagyszülők, szülők és unokák 
— gyűlt össze október második 
szombatján, hogy kihasználva a 
szép őszi időt (ismét) visszave-
gyék a természettől a kisbócsai 
tanyasi sírkertet. A bokrok, sus-
nyák és gyom kivágása közben 
bőven volt mód és idő, hogy az 
idősebbek megosszák emlékei-

ket a fiatalabbakkal, vagy a helyet 
kevésbé ismerőkkel.

Így fognak össze jelenlegi és 
hajdani kisbócsaiak, hogy az 
ünnep előtt rendbe tegyék mára 
már alig használt, de sok családi 
sírt rejtő tanyasi temetőjüket.

A munkák szervezője Haskó 
Ferenc volt. Mint meséli, még 
egy külföldi vadász hívta fel a 
figyelmét arra, hogy egy ilyen 
tanyasi temető nagy kincs. Így 
néhány éve eljön a csapat és 
dolgozik keményen. Idén az 
önkormányzat még konténert 
is biztosított a hulladéknak. 
Azon mindenképpen el kellene 
gondolkodni, hogy a hervadt 
koszorúknak és művirágoknak 
külön tároló létesüljön valame-
lyik sarokban. Így szelektíven 

gyűlne a hulladék. 
Közben megérkezett a Völgyes-

vári László által főzött zúzapör-

költ, amire mindenki rászolgált. 
Jövőre ugyanitt!

Káposzta Lajos

Fischerben is szép a sírkert!
A teljeskörű tájékoztatáshoz hozzá tartozik, hogy községünk másik 

két temetője is megszépült! Különösen nagy erőkkel támadtak a 
gaz és a levelek ellen Fischerbócsán az elszánt aktivisták. Köszönet 
mindenkinek a segítségért! Arról a temetőről 2017. novemberi 
számunkban közöltünk hosszabb helytörténeti cikket.
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
A kisbócsai temető

A megtisztított sírok között járva sok történet elevenedik 
meg az emberben. Ezek némelyike szomorú, némelyike 
pedig még mosolyt is fakaszthat az emlékezők arcára. Kö-
vetkezzék ezek közül néhány, a temetőtakarítást követő 
beszélgetésből.

Amit tudunk, hogy Schneider Henrik 1863-1951 és felesége 
Kram Katalin 1868-1945 adományozta a területet temetkezési 
célra 1940-ben. Ott nyugszik még fiuk Schneider János 1893-

1944 és felesége Domonyi Julianna 1897-1962. De itt nyugszik 
a család másik ága is: Sréter János 1881-1950 és Sréter Jánosné 
Kapcza Rozália 1896-1945. Leszármazottaik odaálltak a régi 
sírokhoz 1-1 fotó erejéig.

Sokan emlékeznek még a háztól történő temetésekre. Ilyenkor 
egy éjszakát ott virrasztott a család a szobában, a koporsóban 
felravatalozott elhunyt mellett. Énekeltek, imádkoztak, megsi-
ratták. Meleg nyári időszakban elengedhetetlen volt a parfüm… 
A modernizáció jegyében a hetvenes évektől már temetkezési 
vállalkozó végezte a temetést, és hűtőkamrából hozták ide a 
halottat. Több nap várakozási időre volt szükség: össze kellett 

hívni a szétszéledt rokonságot és a papoknak is sűrűbbé vált az 
időbeosztása. Mintegy 200 kisbócsait temethettek el ide. Hogy 
addig hová történtek a temetések, senki sem tudta megmondani. 
Talán Soltvadkertre vitték, a vallásának megfelelően. Itt megvolt 
a vallási tagozódás: a felső részen inkább az evangélikusok, az 
alsón inkább a katolikusok temetkeztek. Ez alól vegyes vallású 
családoknál természetesen volt kivétel. Aztán ahogy elnépte-
lenedett a tanyavilág, úgy csökkent a temetések száma. Eddig 
legutoljára 2016-ban volt itt temetés

A hatvanas években már működött a Sörös Ádám által hajtott 
gyászfogat. Csakhogy a temetőbe vezető úton még ma is akkora 
kanyar van, hogy oldalról támasztották a kocsit a férfiak, hogy 
föl ne boruljon. Jó lovak kellettek hozzá.

Családi tragédia
A sírkövek feliratait olvasva sok esetben kikövetkeztethetők 

a rokoni kapcsolatok, a vagyoni helyzet, és természetesen sok 
tragédia. Ilyen a három fiatalon elhunyt testvér, Schneider István, 
Marika és Erzsike. Motorbaleset, tüdőgyulladás és koraszülés 
szerepel a halálokok között. A szülők ezt követően örökbe fo-
gadtak egy gyermeket és fel is nevelték.

A temető közepén feszület áll, várva az imádkozókat és a 
gyászolókat. A sírkertbe mind a mai napig szabad temetkezni, 
sírhely költség nincs. A takarító-karbantartó közöség minden 
évben várja az aktivistákat Mindenszentek előtt egy közös 
munkára.

Káposzta Lajos

Schneider Henrik sírjánál Szabó László, 
Tímár Ferencné Szabó Erzsébet, Nagy Zoltán, 

Sréter János

Tábla jelzi az első temetkezés idejét. 
Ez Juszt Imre sírja, aki élt 77 évet, meghalt 

1940. június 16-án. 
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Flashmob is lesz

Nem tököltek, hanem 
nekiálltak faragni!

Amikor egy jó zene megszólal 
és először csak néhányan, majd 
pedig oldalról beugrálva egyre 
többen kezdenek el táncolni 
— ez a flashmob. Kezdetben 
van némi koreográfia, de a má-
sodik részben már mindenki 
maga rögtönözhet a ritmusos 
zenére. 

Az ötlet onnan jött, hogy több 
szabadtéri rendezvényre is hív-

ják az iskola táncszakkörét és 
nem mindig van mit előadni. 
De most, hogy szeptembertől 
Szőke Vivien vette át a társas-
tánc kör vezetését, felpezsdült 
az élet. Egyre több a gyerek és 
remélhetőleg az érdeklődés 
nem lankad később sem! 

Igen, az idei Bócsatoron is 
láthatjuk őket 11 óra körül a 
Parkerdőben.  

A Boróka Általános Iskolában összefogott az angol szakkör és a 
könyvtár az idei töklámpás faragásra. A gyerekek lelkesen, csapatok-
ba verődve tervezték és faragták a Halloween tököket. Kőfalvi Erika 
angoltanár úgy gondolta, az angolszász kultúrának az is része, ha a 
gyerekek a lazsálás — azaz tökölés — helyett faragnak is valamit e 
jeles terményből; épp az amerikai ünnep jegyében. Így igazi mes-
terművek születtek. Közben kóstolhattak finom sütőtökből készült 
süteményt is. Szeretnénk jövőre falu szinten, családok bevonásával 
megrendezni ezt a nagyszerű kezdeményezést.

Tóthné Szakolczai Tünde könyvtáros

Párválasztás, 
de okosan!

Pörög a szoknya, 
sül a kalács

Az Országos Könyvtári na-
pok keretében október 3-án 
könyvtárunk vendége volt 
Sohonyai Edit írónő. Első 
könyvét, a Macskakörmöt ti-
zennyolc és fél évesen írta. 
Azóta folyamatosan újabb és 
újabb történetek, regények 
segítségével kísérli meg ábrá-
zolni a kamaszkor szépségeit 
és problémáit. Író-olvasó ta-
lálkozóin humorral fűszerezve 
ad tanácsokat a kamaszoknak 
az őket foglalkoztató prob-
lémákkal kapcsolatban. Ez 
nálunk sem volt másként. Na-
gyon jó hangulatú előadásán 

avatta be a fiatalokat a rájuk 
váró nehézségek világába. 
Ilyen például a párválasztás. 
Felhívta a figyelmüket a szava-
kon túlmutató jelek (mimika, 
testtartás, szemmozgás, fejtar-
tás) fontosságára. Megosztott 
velünk néhány titkot. így a 
lányoknak a fiúk, a fiúknak a 
lányok titkos viselkedéséről. 
A gyerekek nagyokat kacagva, 
néha szégyenlősen fogadták 
a humoros, közvetlen írónő 
tanácsait.               

Tóthné Szakolczai Tünde 
könyvtáros

Valahogy így lesz ez a VIII. 
Bócsatoron. Amíg az idén 30 
éves Halas Táncegyüttes meg-
teremti a hamisítatlan falusi 
hangulatot, addig lelkes kezek 
felfűtik a falu kemencéjét a 
Parkerdőben. És noha nem 
kell számot adnia senkinek 

sem arról, hány kört táncolt 
végig Bittó Nándor és Barátai 
népi zenekarának muzsikájára, 
de illő elégetni pár kalóriát 
az újak felvétele céljából: ka-
lácsok, lepények és pogácsák 
garmadája sül ki és várja az 
éhes szájakat!
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Hozzávalók a túrókrémhez
-50 dkg túró    
-2 db tojás
-10 dkg cukor
-1 evőkanál kukoricakeményítő
-2,5 dkg mák
A sütőtök krémhez: 
-50 dkg főtt sütőtök pürésítve
-2 db tojás
-7 dkg cukor 
-1 db citrom reszelt héja
-1evőkanál kukoricakeményítő
A szószhoz:
-1 pohár tejföl
-10 dkg főtt sütőtök pürésítve
- 1 db tojás
-1evőkanál cukor
Elkészítés:
A túrókrém alapanyagait egy tálba tesszük és robotgéppel össze-

dolgozzuk, hozzákeverjük a mákot. Aki nem szereti, kihagyhatja 
belőle. A főtt sütőtöknek kikaparjuk a belsejét, majd robotgéppel 
pépesítjük. A tojásokat, a keményítőt, a cukrot és a citromhéjat 
hozzákeverjük a langyosra hűlt sütőtökhöz. Egy 22 cm átmérőjű tor-
taformát kikenünk vajjal, megszórjuk liszttel. A túrós masszát és a 
sütőtök krémet egy kanál segítségével rétegezzük. A forma közepén 
kezdjük a rétegezést, először egy adag sütőtökkrémet teszünk bele. 
Egy kanállal túrókrémet kanalazunk mellé, megpróbálunk szép 
körformát alkotni. Így tesszük a töltelékeket a formába, egészen 
addig, amíg elérünk a széléig. Hogy a torta még szebb legyen, egy 
fogpiszkálóval vonalakat húzunk bele, a közepétől kifelé haladva. 
170 fokos sütőben nagyjából 40 percig sütjük. A szósz hozzávalóit 
összekeverjük. Kivesszük a tortát a sütőből és a forró süteményre 
öntjük a szószt, még 7 percre visszatesszük a sütőbe.  Mikor lehűlt, 
lekapcsoljuk a forma oldalát és szeleteljük.  Jó étvágyat!

Könyvajánló

Vidám percek
 Honnan tudod, hogy nem túl bizalomgerjesztő környékre 

költöztél?
- ???
- Még a templomban is kidobó ember van.

 Egy kanyarban beesik az árokba egy limuzin, az amerikai 
vezetője kiszáll, rágyújt egy szivarra, és így szól:

- A fenébe, egy heti keresetem odalett!
Két perccel később ugyanott beesik egy Mercedes, a német 

vezetője kiszáll, rágyújt egy Davidoffra és így szól:
- Egy havi keresetem veszett oda!
Kicsit később beesik a magyar is a Trabantjával, kiszáll, veri a 

fejét az aszfaltba, és iszonyatosan sír:
- Egy élet munkája! - mondja, mire az amerikai:
- Látja, ezért nem szabad drága autót venni!

Hogy hívják?
– Kovács Gültem!
– Honnan ez a név?
– Amikor anyám azt mondta apámnak a szülőágynál: – „Le-

gyengültem”
– Mire apám: – „Legyen”

Felnőtt: Lindsay Jayne Ashford: 
Rejtély az Orient Expresszen

Meddig lehet őrizni a titkokat? Bízva abban, hogy végre pontot 
tehet tönkrement házassága végére, Agatha Christie álnéven jegyet 
vált az Orient Expresszre, hogy eljusson Bagdadba. Ám nem ő az 
egyetlen utas, aki titkot őriz, és a rejtélyek kibogozása híres de-
tektívjéhez, Hercule Poirot-hoz illő feladat lenne. Az írónő idővel 
Katharine Keelinggel osztozik a fülkéjén, akinek az első házassága 
tragikus véget ért, és a vonat egy olyan új kapcsolat felé viszi, me-
lyet a kényszer szült. És ott van a nemrég házasodott, mégis másik 
férfi gyermekét váró Nancy Nelson is, aki mindent megtesz, hogy 
titkolja a terhességét, viszont közben a teljes kétségbeesés szélére 
sodródik. Mindhárman elhallgatják a többiek elől a múltjukat, 
ám mialatt a vonat kelet felé zakatol, lassan barátokká és egymás 
segítőjévé válnak. De vajon mit tesz a jó kapcsolatukkal, ha a féltve 
őrzött tikok kiderülnek? 

Kamasz: Gulliermo Del Toro: A víz érintése
Richard Strickland egy küldetéssel van megbízva: a dél-amerikai 

esőerdők sűrűjében kell megtalálnia egy titokzatos „Lényt”, amiről a 
helyi törzsek legendái és mondái is rettegéssel beszélnek. Strickland 
missziója nem egyszerű és nem veszélytelen. Kitartó erőfeszítések 
árán rátalálnak a dzsungel mélyén a „Teremtményre”, amit korábban 
még elképzelni sem tudtak. 

A kétéltű lényt a baltimore-i Occam Űrkutató Központba szállítják, 
ahol kísérleteknek vetik alá. Ekkor a történet nem várt fordulatot vesz. 
A lény és az intézet egyik női alkalmazottja között romantikus szerelem 
bontakozik ki. Furcsa kettősük románcát még inkább megnehezíti, 
hogy Elisa némasága miatt jelnyelven tudnak kommunikálni. 

Számtalan akció követi egymást, és ahogy a nem mindennapi tör-
ténet szálai bonyolódnak, azt vesszük észre, hogy annyira szívünkbe 
zártuk az Amazonas mélyéről származó földöntúli élőlényt, hogy az 
ő sorsáért izgulunk.

Gyerek: Berg Judit: A holló gyűrűje 
Kedves mese a budavári Mátyás-templomot díszítő kőállatokról és 

Emmáról, akinek a nagypapája a templom orgonistája, ezért gyakori 
vendég a templomban. Kedvence a Szentháromság-kápolnában lakó 
kőkutya, aki egy kőoroszlánnal együtt őrzi III. Béla király és a felesége, 
Anna királynő csontjait. Emma el is nevezi a kőkutyust Bodzának. 
Egy este azonban vihar tör ki, az állatok megelevenednek, és reggel-
re, mikor ismét kővé változtak, eltűnt a templom tetején ülő holló 
csőréből a gyűrű, és egy másik torony tetején ülő szélkakas. Bodza 
kutya pedig nem változott vissza reggel, mint a többiek. Izgalmas 
kalandok, melyek a gyűrű felkutatására irányulnak, és természetesen 
Emma és Bodza is találkoznak. Nagyon tartalmas történet, miközben 
szórakoztat és izgulhatnak a gyerekek az események fordulatain, 
nagyon sok ismeretre is szert tesznek, szinte észrevétlenül

Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat 
a Boróka Könyvtárban!

Sütőtökös túrótorta                                    
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— mégpedig azoknál, akik még 
éppen csak ismerkednek ezzel 
a világgal. A 7-10 éves legény-
kék edzését egy marcona edző 
vezeti: Benkő Attila. Csak úgy 
pattognak az utasítások, a lelkes 
fiúsereg pedig küzd, rohan, és… 
és szemmel láthatóan jól érzi 
magát a birkózóteremben.

Futás! Most külső lábél! Aztán 
belső, mint a kacsa!... neked tíz 
fekvő, mert lazsáltál. Petike, ez 
milyen fekvő? Mindjárt majd 
Sanyi megmutatja a rendeset. 
Na, ez már az! Nyomjál le belőle 
húszat, hogy jól megtanuld!

Most megtanulunk sprintelni! 
Azért kell letenned a kezed, 
mert ha esetleg versenyfutásban 
indulsz, akkor máris tudni fogod 

a térdelő rajtot. 
Az edzés után leülünk kicsit 

beszélgetni Attilával. 
— „A 10 éves nyáj” címmel 

készült el ötleted nyomán idén 
nyár elején az a tabló, mely bócsai 
focicsapat „csillagait” mutatja 
be. Mondhatni: jubileumi képtár! 
Most pedig itt találkozunk, a 
birkózó edzésen.

Igen, én többszörös magyar 
és nemzetközi bajnok, valamint 
világbajnoki helyezett voltam 
birkózásban. Hiszem és vallom, 
hogy ilyen kis faluból is fel lehet 
jutni a nagyok közé! Azonban 
mostani életemnek a futball is 
része. Ezt az edzést azzal a céllal 
tartom, hogy a gyerekek több 
sportágat is megismerjenek. 

Élvezék a mozgást! 
— Igen, az edzés második 

felében egyre inkább átmentetek 
birkózóba.

Ezek a gyakorlatok, mint a 
tolatva mászás, az indián szök-
delés, a különböző bukfencek 
és esésfajták sok mindenhez 

megadják az alapot. Utána aztán 
bemutattam néhány birkózó 
fogást, és ezeket gyakoroltuk is. 
Fontosnak tartom ezt a heti egy 
bevezető edzést saját fiaim miatt 
is: Dominik elsős, Dáriusz pedig 

kiscsoportos.
— Hogyan tovább, bócsai alsó-

tagozatos fiúk?
Ez a 12-20 legény még csupán 

kedvcsináló edzéseken vesz 
részt. Januártól történnek meg az 
igazolások és aki komolyabban 
akar birkózni, bekapcsolódhat az 

edzőmunkába. A többi korcso-
port a hét többi napján készül a 
versenyekre. De hangsúlyozom: 
nem kötelező — a fő cél a moz-
gás: minden szerdán 18 órától!

Káposzta Lajos

Egy este a birkózóknál

Bócsai delegáció a birkózó VB-n

Budapest egyik emblemati-
kus jelképe, a Lánchíd orosz-
lánja szerepel az októberi bir-
kózó világbajnokság logóján. A 
neve „Champlion”, és október 
közepéig nem tudta, hogy mi-
lyen jeles vendégeket ölelhet a 
megnyitó fogadáson.

Községünk elismert birkózó 
bázis az országban, így nem 

csoda, hogy négyen utaztak el 
a jeles eseményre. Képünkön 
a BLSE két elnökségi tagja, 
Kun-Szabó László, Petróczi 
Balázs, valamint Tajti Ale-
xandra és Szőke-Tóth Mihály 
polgármester áll az oroszlán 
mancsai alatt.

Hogy mi zajlik egy ilyen 
fogadáson? Mindenekelőtt a 
találkozások és az eszmecse-
re. A bócsaiak megbeszélést 
folytattak Németh Szilárd 
országos elnökkel, Bacsa Péter 
ügyvezető alelnökkel, valamint 
angol nyelven Lalovic Nenad 
úrral, a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség elnökével. 

Egy könnyû gyakorlat
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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

Vidáman búcsúztatták a nyarat

Rekord létszámú évfordulós házaspár 

Még több jó példát kell adnunk 
a mai középkorosztálynak és 
a fiataloknak! — gondolták a 
katolikus egyházközség világi 
vezetői, amikor kitalálták, hogy 
az eddiginél nagyobb erőket 

mozgatnak meg az idei jubiláns 
házasok találkozójára. 

Mint Paragi Anikó az egyház-
község világi elnöke elmondta, 
átolvasták az egyházi anyaköny-
veket, megkeresték az idén ju-

biláló párokat és kitakarították 
a templomot, vaalmint a kertet. 
Munkájukat siker koronázta: a 
18 meghívott házaspár közül 14 
eljött az október 21-én tartott 
szentmisére, amely a korábbi 
évekhez képest nagyon magas 
szám. A cél a közös ünneplés 
és a hálaadás volt. 

A házasság attól lesz műkö-
dőképes, hogy működik benne 
a szeretet és a megbocsátás 
— emelte ki szentbeszédében 
Mezei Ferenc plébános. Legyen 
ez minta a fiatalok részére: a 
házasság egy olyan életszövet-
ség, melynek során kiteljesedik 
a férfi és a nő, és így nevelik 
fel együtt gyermekeiket, uno-
káikat. 

A szentmise keretében újra 
áldást kaptak házassági szövet-
ségükre a következők:

65 éves évforduló: 
Sós Pál és Vincze Mária

60 éves évforduló:
Kalmár István és Kovács Mária

50 éves évforduló:
Bondor József és Kovács Mária
Szeg Károly és 
      Molnár Margit Mária
Csipkó József és Rákóczi Ilona
Vincze István és Tóth Erzsébet
Molnár István és Lugosi Erzsébet
Kovács Béla és Szűcs Klára

45 éves évforduló:
Tóth Pál és Kálmán Ilona
Kürtösi Sándor és Kovács Eszter

40 éves évforduló:
Kozma Imre és Vida Ilona

35 éves évforduló:
Majer István és Csontos Irén
Szász Imre György és 
        Lázár Katalin

25 éves évforduló:
Balázs Ferenc és Molnár Anikó

— azt nem mondhatom, hogy 
a vénasszonyok köszöntötték 
a „saját nyarukat”! — bár 
ettől a társaságtól kitelt tán 
még ilyen mondat is. Mert 
ugye Balázs Feri bácsi hívására 
megint összejöttek a térség 
mókamesterei a Hungarikum 
Házban. Az október közepén 
rendezett vidám rendezvényre 

a helyiek mellett Soltvadkert, 
Kiskőrös, Kaskantyú, Orgo-
vány és Jakabszállás nyugdíjas 
klubjai hozták el egymásnak a 
vidámságot abból az alkalom-
ból, hogy el kell búcsúztatni a 
nyarat…

A műsorszámok ismét kön-
nyeket csaltak a vendégsereg 
arcára — merthogy úgy ne-

vetett mindenki. A bócsaiak 
okostelefonos jelenetét I. vi-
lágháborús katonadalok kö-
vették. Még trombita is szólt! 
A kiskőrösiek cigány tánccal 

készültek, a jakabszállásiak 
pedig katonadalokkal léptek 
fel — a sok női desszantost egy 
igazi(nak öltözött) százados 
úr vezette. 

Nem maradhatott ki egy kö-
szöntés: a júniusi találkozón nem 
volt itt egy idén 65 éve házas „ifjú 
pár”: a bócsai Sós Pált és Vincze 
Máriát most virággal köszöntöt-
ték ebből az alkalomból.

Az ebéd a szomszédos Pipa-
gyújtó Csárda jóvoltából került 
az asztalra, a zenéről pedig 
a bócsai Stefi Band gondos-
kodott.
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