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batyus bál nótázással
Február elején batyus bálat 

rendeztek nyugdíjasaink a 
Hungarikum Házban, melyre 
Soltvadkert, Orgovány, Kas-
kanytú és Kiskőrös szépkorúi 
jöttek el. A mintegy 120 részt-
vevő nem bízta a véletlenre a 
menüt: a délután 2-kor kezdő-
dő rendezvényen disznótorost, 
hideg sülteket, szendvicseket 
és természetesen mama-süti-
ket fogyaszthatott a társaság. 
A zenéről a helyiek mellett 

szatymazi és ópusztaszeri mu-
zsikusok gondoskodtak. 

A vendégeket Szabó Imréné 
köszöntötte saját versével. Egy 
kiskőrösi néni katonadalokkal 
kedveskedett. De a torkát más 
sem kímélte: este 6-ig tartott a 
nótázás és a tánc. Balázs Ferenc 
házigazda és szervező szerint 
lehetett volna tovább is, de a 
nyugdíjasok sötétedés után 
nem igazán szeretnek vezetni.

K. L. – B. H.

Szalámival, borral, programokkal

Ismét vastagabb betűkkel 
szerepelünk hazánk idegen-
forgalmi térképén! Az idei 
négynapos Utazás Kiállításra 
bócsai szalámit vittünk, me-
lyet több százan kóstolhattak 
— vagy éppen nyerhettek meg 
ajándékként. Az egyik leg-
nagyobb szálat maga Rideg 

László, a megyei közgyűlés 
elnöke vette át.

 Standunkon a látogatók ten-
gerében számos jeles szemé-
lyiséget üdvözöltünk, köztük 
a mexikói követség részéről 
David Nájera Rivas nagyköve-
tet és Alejandro O. Vázquez 
attasét. Józan Ágota megyei 

külügyi referens (címlap fotón-
kon) emellett más külföldi ven-
dégeket is elkísért hozzánk. 

A jó hangulatért és a tartal-
mas kínálatért a stand dolgozói 
— Kévés Andor, Korsós Ale-
xandra, Tóth Bettina, Szent-
györgyi Éva, Káposzta Sára 

— mellett „külsősök” is sokat 
tettek. Rázsonyi László sajttal 
és málnaborral, a Boróka Cite-
razenekar népdalokkal örven-
deztette meg az erre járókat.

Az idegenforgalmi nagyren-
dezvény tanulságait következő 
számunkban elemezzük ki 
bővebben.

Káposzta Lajos
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt:

Harnóczi Sándorné 1929

Felhívás!
Kedves lakosság!

Ha Bócsa területén közvilágítási hibát észlel, 
az alábbi módon teheti meg bejelentését:

1. Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
+36 62 565 881 /4-es menüpont

2. Az alábbi email címen:kozvilagitashiba@nkmaram.hu
3. Lakossági bejelentés az önkormányzathoz

Ne feledje: 2 x 1 %
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2019-ben is minden 
adófizető magánszemély felajánlhatja 2018. évi adója 1-1%-át 
egy elismert egyház, valamint bejegyzett társadalmi szervezet 
(egyesület, alapítvány) részére.

Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg erről — Bócsa javára 
döntve!

Bócsai egyházközségek és technikai számuk:
Magyarországi Evangélikus Egyház: 035
Magyar Katolikus Egyház: 011
Magyarországi Református Egyház: 066

Kérjük továbbá azokat az egyháztagokat, akik önálló kereset-
tel rendelkeznek, hogy szíveskedjenek rendezni egyházfenn-
tartói járulékukat. 

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek
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:
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 BLSE Kézilabda Szakosztály
- Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
- Bócsai BLSE Labdarúgó Szakosztály
Bócsai Citerazenekar Egyesület Adószám:18367492-1-03 
Torockói Baráti Kör Egyesület Adószám: 19550479-1-03 
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület 
Adószám: 18740495-1-03

Bővebb információ a szervezetekről: www.bocsa.hu
 Köszönettel: Bócsa Község Önkormányzata

Felhívás
Bócsa Község Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben ko-

rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásról szóló 
1602/2018.(XI.27) számú Korm.határozat alapján 1.776.000,- Ft, 
azaz egymillió-hétszázhetvenhatezer forint vissza nem térítendő 
tüzelőanyag támogatásban részesült.

Ezúton tájékoztatom Bócsa Község Önkormányzat Lakosságát, 
hogy akinek a téli rezsicsökkentés tárgyában benyújtott kérelmének 
jogosultsága fennáll (levélben, postai úton értesítettük ügyfeleinket), 
szíveskedjen a tüzelőanyag átvételére jogosító névre szóló igazolást 
Bócsa Község Önkormányzatánál átvenni, ugyanis a személyes ok-
mányok, és az Önkormányzattól kapott igazolás felmutatása fejében 
személyesen átveheti a bruttó 12.000 Ft értékű tüzelőanyagot a Kecs-
keméti út 8. szám alatti (Agro-Land Kft) gazdálkodó szervezetnél.

Együttműködésüket köszönöm.
Üdvözlettel:                     Szőke-Tóth Mihály polgármester

lakossági tájékoztató
A Szociális Bizottság javaslata 

alapján a Képviselő testület 
2019. február 11-ei ülésén el-
bírálta a szociális célú tűzifa 
kérelmeket. A döntés meghoza-
talánál elsősorban a többgyer-
mekes családokat, az egyedül 

élő időseket, illetve az alacsony 
jövedelmű személyeket része-
sítették előnyben. Az összesen 
119 erdei m� kemény lombos 
tűzifát az érintettek részére az 
Önkormányzati Hivatal térítés-
mentesen kiszállítja. 

Gondok, tervek, eredmények

Közmeghallgatással egybekötött 
Falugyűlés lesz 

a Hungarikum és Civil Közösségi Házban, 
melynek ideje: 

2019. április 5. péntek 18.00. 

Mindenkit szertettel vár 
a polgármester és a képviselő-testület.

Vége a télnek…

…és megújul az út. Konkrétan a Fischerbócsa – Abonyi Fogadó 
közötti zúzottköves utat tetette rendbe az önkormányzat. Az anyag 
Molnár Gyula és Kószó Csaba közreműködésével került ki a terü-
letre, melyet Bíró István rendezett el gléderrel. Három nap alatt 
végeztek a fiúk. Az önkormányzat igyekszik a jövőben rendszeresen 
elvégezni az útkarbantartást.  
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Fagy, költségek, vendégmunkások a szőlőben
Beszélgetés Balla István hegyközségi elnökkel

Lassan egy éve, hogy új elnöke van a bócsai hegyközségnek. 
Irodájában látogattam meg, ahol beszélgettünk a 2018-as év 
szőlőterméséről.

— Hogy állunk Bócsán a szőlőte-
lepítésekkel?

Tavaly 57 hektárra nyújtot-
tak be kérelmet ültetvények 
megújítására. Azaz a korábbi 
tőkéket kiszedik és pályázati 
támogatással vagy a nélkül új 
fajtákat telepítenek. De ez az 
összes szőlőtermelőt tekint-
ve nem jelent nagy fejlődést. 

Sőt: a következő évtizedben 
előre láthatólag csökkeni fog 
a szőlőterület, mivel sok ter-
melő hetven éven felüli és 7-8 
hektáron gazdálkodik — amíg 
bírja. Amennyiben pedig a 
szőlőárak ilyen nyomottak 
maradnak, akkor a fiatalok más 
megélhetés után néznek. Ebbe 
még az is közrejátszik, hogy 
2021 után lejár az AKG, azaz 
agrárkörnyezetgazdálkodási 
támogatás öt éves ciklusa és 
utána sokan tervezik, hogy 
kiszedik a szőlőt.

— Mennyire van ember a kézi 
munkálatokhoz?

Erősen küszködünk a lét-
számgondokkal, melyhez még 
minőségi hiányosságok is tár-
sulnak. Nem egyszer előfordult, 
hogy megegyeztem a vendég-
munkásokkal, hogy elvállalják 
a több napon át tartó munkát 
a szőlőben. Igen ám, de amikor 

két nap után rájöttek, hogy itt 
végig kint van a gazda is, akkor 
hirtelen máshol lett dolguk.  

– A tavalyi szüret adatait elnézve 
megállapítható a fajtaszerkezet és 
a mennyiség. Mi az, amivel még 
kiegészíthető ez az adatsor?

A fajták közül a Cserszegi van 
a legrosszabb helyzetben, mert 
csökken az ára. Több növény-

védelmet igényel és több vele 
a zöldmunka: évente legalább 
kétszer kell törzstisztítást és 
tősarj eltávolítást végezni. Emi-
att nem is telepítik már, illetve 
elkezdték kiszedni az ültetvé-
nyeket. Muskotályos jellegű 
társa az Aletta, mely azonban 
feljövőben van. Ennek az az oka, 
hogy az Alettának alacsonyabb 
az önköltsége, igaz, minőség-
ben gyengébb a termése.

A bócsai hegyközség elnöke: 
balla István

Kiskőrösön szőlő- és gyümölcstermesztőként, majd Baján 
kertésztechnikusként végzett. A bócsai Szőlőskert Szakszö-
vetkezetnél agronómusként dolgozott, 1990-től mezőgazda-
sági őstermelő. Harminc hektár szőlőt művel, 2018 áprilisa 
óta a bócsai hegyközség elnöke.

A bócsai hegyközség számokban

Összes terület: 564 ha, melyből
— termő: 536 ha
— nem termő: 28 ha
Fehér szőlő aránya: 77 %
Kék szőlő aránya: 23 %
Vezető szőlőfajták: 
— Bianca: 190 ha (növekvő)
— Kékfankos: 102 ha
— Cserszegi Fűszeres: 80 ha
— Aletta: 35 ha
— Kunleány: �1 ha
A 2018-as szüret eredménye
Összesen 57.186 q, azaz a hektáronkénti átlag: 101,3 q

A mobilos világ
Manapság mindenkinek van mobiltelefonja. A vendégmun-

kásoknak is. Ezáltal villámgyorsan terjednek a hírek: pontosan 
tudják, hogy hol ígértek rá a munkabérre, hogy csak jöjjön oda 
pár emberrel több! Odamennek! Aztán az meglehetősen nagy 
visszatartó erő, ha a gazda, vagy valamely családtagja végig kint 
van a munkaterületen és diktálja a tempót. Ott aztán lerövidül 
a pihenőidő, s ezzel romlik a „dolgozó nép” hangulata… 

Hogy aztán milyen magasba szöknek a napszámbérek őszre? 
Az eddigi 8.000,-Ft mellé eddig is több helyen kaptak plusz jut-
tatásokat a vendégmunkások: fagylalt, ital, ajándék. Lehet, már 
ez sem lesz elég — a kiszámíthatatlan szőlőárak mellett… 

Gyakorlatban szemmel látha-
tó a Bianca előretörése. Ennek 
terméstálaga messze fölötte 
van a többiének: 150 mázsa 
hektáronként! A másik a fagy-

nyisége: 20-30 q/ha!
— Ez a Bianca mitől ilyen fel-

kapott?
Először is nagyon jó a fagytűrő 

képessége, másodszor pedig 
magas a cukorfoka, és permete-
zési igénye is jóval alacsonyabb 
a többi fajtával szemben. Noha 
önálló bort ritkábban készíte-
nek belőle, bora, mustja háza-
sításra, más borok feljavítására 
kiválóan alkalmas. 

Nem baj ez, hiszen a trend 
a  könnyebb ,  magasabb 
(szőlő)cukor tartamú borok felé 
mutat. Ebben van nagy szerepe 
ennek a szőlőfajtának.                                      

K. L.

kár, mely 2018. 
március 1-jén reg-
gelre -20 C fok alá 
csökkent a hőmér-
séklet Bagibócsán 
és az Abonyi Foga-
dó környékén. Itt 
mintegy 70 hektá-
ron a Biancát kivé-
ve a többi szőlőnél 
jóval alacsonyabb 
lett a termés meny-

Tanyafejlesztési lehetőség
95 % vissza nem térítendő uniós támogatásra pályázhat a tanyatulajdonos illetve a tanyán 

élő közeli hozzátartozója napelemes rendszerre, valamint víztisztító- és szennyvízkezelő 
rendszer fejlesztésére, amennyiben:

—  A pályázó lakcímkártya szerint 2018. január 1-jét megelőzően a tanyán él 
— a tanya területe hrsz szerint legfelebb 1 ha (hozzá akkora telek tartozik)
— 2019. április 4-ig leadja a pályázatot
Info és tanácsadás: Tajti Alexandra 0620/332-7762
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Váltás mosollyal

Itt a farsang, 
állt a bál 

a könyvtárban is!

Magyarországon nehéz dolog 
a személyi váltás: kommunista 
örökségünk vagy rossz munka-
erő gazdálkodásunk az oka — ki 
tudja? — de ez az ügy ritkán 
megy sértődés nélkül. Éppen 
ezért megbecsülendő, ha pon-
tosan kiszámítva és leegyeztetve 
működnek a személyi ügyek. Fő-
leg ott, ahol mindez tiszteletbeli 
megbízásokról szól.

A bócsa-tázlári evangélikus 
gyülekezetben járunk. Jobban 
mondva annak bócsai részében, 

ahol idén templomépítés törté-
nik. A téglák már az udvaron, 
a telek megtisztítva, úgyhogy 
következhet a kivitelezői aján-
lattétel.

Aztán az elmúlt hónapokban 
kiderült: ezzel a feladattal a gyü-
lekezet nem bízhat meg „belső 
embert”. Márpedig a szándék 
az, hogy helyi, sőt: evangélikus 
legyen a kivitelező. Erre a legal-
kalmasabb Vida György lenne, 
hiszen biztos éjjel-nappal ott 

lenne az építkezésen cégével, 
hogy tartani tudják a meglehe-
tősen rövid határidőt.

Csakhogy eddig ő volt a gyü-
lekezet világi vezetője, azaz fel-
ügyelője, felesége pedig, Vidáné 
Haskó Zsuzsa presbiterként 
tevékenykedett a közösségben. 
Amilyen szigorú a pályázati és 
felügyeleti rendszer, ezt nem fo-
gadnák el. Így hát lépni kellett! A 
megbeszélések során a választás 
Csipkóné Veiszhab Ildikóra esett, 
aki örömmel vállalta a felügyelői 

posztot. Ebben társa és támoga-
tója férje is.  Beiktatása február 
elején, egy vasárnapi istentisztelet 
keretében történt meg. 

A kedvesen mosolygó úri-
embert tehát egy kedvesen 
mosolygó hölgy váltotta fel 
a felügyelői poszton. De ez 
inkább egy felelőssel és együtt 
gondolkodóval többet jelent, 
melyre nagy szükség lesz az idei 
nagyberuházáskor. 

Káposzta Lajos

Idén is megrendezésre került a Boróka Könyv-
tárban a Baba-mama farsang.  

Sok szép egyedi, színes jelmezben pompáztak 
a babák és anyukájuk. Igazi báli hangulat volt 
tánccal, jókedvvel, kacagással. 

A farsangi fánk sem maradt el. Köszönjük a 
szervezést a könyvtár dolgozóinak,  Sipiczkiné 
Rabi Boglárkának és Mátyusné Vancsik Erzsi-
kének.

Tóthné Szakolczai Tünde

Téli túra Tihanyban 

Hallott már valaki a Bócsai 
Teljesítménytúrázók Társasá-
gáról? Mint Frittmann Erzsi-
ke, a társaság mozgatórugója 
elmondta, a csoporthoz — akár 
a facebook-on — bárki csat-
lakozhat és velük tarthat a 
hétvégi programokon. Ezek 
a teljesítménytúrák országos 
szinten kerülnek meghirdetés-
re, és a helyszíneken belül is 
több táv közül lehet választani. 
A résztvevők itiner és útvo-
nal információk birtokában 
indulnak meg. Az ellenőrző 
pontokon frissítő, illetve mos-

tanában inkább forralt bor 
várja a túrázókat.

A tihanyi túrát február ele-
jén rendezték meg, de ahogy 
melegednek a nappalok, úgy 
lesz egyre több lehetőség a 
kimozdulásra. Ezen 16-an 
vettek részt „Bócsa színei-
ben”, de a létszám és a csapat 
változó. Az, hogy a képeken 
főleg hölgyek látszanak, csak 
a véletlen műve: most éppen 
ők értek rá jobban…  Úgyhogy 
hajrá férfiak — készüljetek a 
legközelebbi időpontra!

Káposzta Lajos

Az új gyülekezeti vezető mellett gyarapodó 
családja is ott áll
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borbély Károlyné: varrás, 
hímzés, horgolás

A keresztszemes hím-
zés a szálszámolásos apró la-
posöltések tovább fejlesztéséből 
született. A szem elnevezés két 
vagy több egymást keresztező 
lapos öltést jelent. Normál 
szövésű vászon v. pamut alap-
anyagon a keresztszemes hím-
zést szálszámolással kell előké-
szíteni. Alapvető követelmény, 
hogy a vízszintes és függőleges 
irányban elhatárolt négyzetek 
egyenlőek legyenek. Vastagabb 
vetülékfonal esetén a láncfo-
nalból kevesebb számút kell a 
négyzetbe venni, és így a minta 
nem fog eltorzulni. Kovács 
Istvánné és Eifert Ferencné 
kedvenc technikája. Fő speci-
alitásuk a babaköszöntő párna 
készítése, ahová keresztszemes 
hímzéssel szokták a baba nevét, 
születés súlyát, születés pontos 
idejét (óra ,perc) hímezni és 
amit persze ajándékba adnak 
tovább.
Foltvarrásnak nevezzük azt 

a technikát, ahol egy régi ruhát 
pl: nadrágot tudunk megmenteni, 
hordhatóvá tenni, ezt mind, folto-
zással lehet viselhetővé varázsol-
ni. Ezt nevezzük Patchwork-nek    

Articsóka technika: Ar-
ticsóka technika: kézműves 
technika, melynek alapja puha, 
szilárd geometriai forma, anyaga 
hungarocell. Legtöbbször gömb, 
tojás és a szívforma is lehet. Az 
alapot színeiben és méretében, 
formájában előre elkészített 
szalagpikkelyekkel (szatén 
szalag), díszítjük.  A rögzítés 

gombostűvel történik, amelyet 
a következő sor szalagpikkely 
eltakar. Az elkészítést pontos 
és aprólékos, Végül kenderzsi-
neggel látjuk el.
Amigurumi horgolás: az 

amigurumi egy japán horgolási 
technika. Maga a szó horgolt, 
illetve kötött játékot jelent, 

az ami (horgolt, kötött) és a 
(kitömött játékfigura) szavak 

összetételéből keletkezett. Pl: 
nyuszi.

Decoupage technika 
– szalvétatechnika

Ennek a technikának a segítsé-
gével egyszerű tárgyakból   kü-
lönleges, saját ízlésednek meg-
felelő dísztárgyakat alkothatsz. 
Alkalmazhatod, fatermékeken, 
üvegen, kerámián, de akár egy 
konzerves dobozon is.

Ha kedvet kaptál a kézműves 
technika elsajátítására nyugod-
tan csatlakozz a Kézimunka 
Klub tagjai közé keddenként, a 
Hegyközség épületében. 6235 
Bócsa, Rákóczi u. 29. 

Borbényi Hilda 

„Csak csajok” Kézimunka Klub 
A Bócsai Kézimunkások klub-

ja 2011. január 9-én alakult. 
Jelenleg éppen 9 fővel működik 
községünkben. A közös munka 
elindítója Bozorádiné Ica volt. 
Összejöveteleiket keddenként 
tartják a Hegyközség különter-
mében. Ezeken az alkalmakon 
igyekszik mindig minden tag je-
len lenni. A hölgyek horgolnak, 
kötnek, hímeznek, beszélget-
nek, és ha úgy alakul, még sü-
temény recepteket is cserélnek. 
A bócsai rendezvények szerve-
zéséből ugyancsak kiveszik a 
részüket: legyen az egy Nyuszi 
csalogató, ahol munkájukkal 
segítik a gyerekek kézügyesség 
fejlesztését, vagy egy Ádventi 
vásár, ahol saját kézzel készített 
munkáik kerülnek eladásra, és 
a bevételt a bócsai gyerekek 
javára ajánlják fel. Az elmúlt 
évek legjelentősebb eseménye 
az volt, amikor 2012. augusztus 
20-án, a falunapon állíthatták 
ki az általuk készített munká-
kat. A hagyományok szerint 
nyáron sem tartanak szünetet, 
és ilyenkor egy kicsit még csa-
ládiasabbak az összejövetelek. 
Néha egy kis erdei kirándulás 
is belefér a programba.

A tagok és 
„szakterületük”

Botózorádi Emánuelné: 
kötés, horgolás, harisnya virág, 
amigurumi, articsóka, kereszt-
szemes technika, gobelin, 
asztali díszek 
bozorádi barnabásné: 

Szalvéta – Decoupage techni-
ka, asztali díszek
Pócsa Sándorné: Foltva-

rás-–Patchwork, illatpárnák 
lugosi balázsné: varrás, 

horgolás, kötés, amigurumi, 
gobelin
Szőke Jánosné: horgolás, 

harisnya virág, amigurumi, 
kosárfonás-papírfonás
Kovács Istvánné: Kereszt-

szemes technika, foltvarrás, 
articsóka, egyéb állat figurák
Csontos Ildikó: kalocsai 

minta, hímzés,
Eifert Ferencné: kereszt-

szemes technika, articsóka 



2019. február 7. oldal

Versmondó verseny!

Február közepén rendezték meg a Bóbita óvodában az első 
versmondó versenyt. Összesen tizenöt kisgyerek nevezett be 
a középső és a nagycsoportosok közül. A versenynek, melyet 
az anyanyelvi világnap alkalmából rendeztek meg, több célja 
volt. Így fontos dolog a tehetséggondozás, a gyermekek be-

szédkészségének, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, valamint 
az önbizalom erősítése. A legjobbnak tartott versmondókat a 
szanki versmondó versenyre nevezik be, melyet április 17-én 
tartanak.
Helyezések:
Középső csoport
I.  Szentgyörgyi Léna
II.  Verespusztai Sára
III. Mészáros Miléna

Nagycsoport
I. Pánki Tira
II. Szabó virág
III. Subecz Linett
Különdíj: Tomicskó Gábor
Köszönjük szépen a zsűri tagok munkáját, akik a következők 

voltak: Horváth-Mucsi Tímea, Nagyné Tanács Adrienn és Tófeji 
Molnár Katalin. A felkészítésben az óvónénik és az anyukák 
vállaltak nagy feladatot.  

Gratulálunk! Ügyesek voltatok.
BH

Iskolás farsang
Február 22-én az iskolás 

gyerekek farsangját tartották 
a Bócsai Boróka Iskola torna-
termében. Az ünnepség zené-
vel, tánccal és finomságokkal 
fűszerezve zajlott. A peda-
gógusok nagy lelkesedéssel 
készítették fel a diákokat egy-
egy csoportos műsorra, amit a 
vendégsereg előtt elő is adtak. 
Először az elsősök jelmezes 
bemutatkozását láthattuk, 
majd következett a többi. 
Volt itt minden féle maska-
rás: csontváz, kalóz, katona 
— kinek mi volt a szíve vágya. 
Persze a tombolasorsolás sem 

Szülői Munkaközösségnek, 
valamint a rengeteg tombola 
tárgy felajánlását! 

Csoportos eredmények
 Az alsósoknál: I. hely: egér 

maradhatott el, amit nagy 
izgalommal vártak a gyerekek. 
Ezt követően táncos műsorral 
kedveskedtek, az iskolában 
működő társastánc tanszak 
kezdő és haladó csoport nö-
vendékei, amit Szőke Vivien 
tanított nekik. A zsűrinek, 
nem volt könnyű dolga, de vé-
gül minden osztály megkapta a 
jutalmat, a Szegné Marika néni 
által készített sütemény-költe-
ményeket. Köszönjük szépen! 
A büféről a 6. osztályos szülők 
gondoskodtak, ahol mindenfé-
le finomságot lehetett kapni. 
Köszönjük a támogatást a 

és macskák (2. o.) II. hely: Tűz 
tánc (3. o.) III. hely: denevérek 
(�. o.) 

felsősöknél: I. hely: ovisok 
(8. o.) II. hely: rapperek (5. 
o.) III. hely: Időutazás (6. o.) 
IV. hely: disznóvágós X. faktor 
vegyítve  

Egyéni helyezettek:
– legvidámabb – hastáncos 

(Balogh Nóra 1.o.)
– legszebb – úszó (Bondor 

Noémi 1.o), unikornis (Fleisz 
Dorina 1.o.)

– legötletesebb – Joker (Gál 
György 1.o.)

– legmunkásabb – Minecraft 
ember (Bozorádi Bálint 1. o.)

– legérdekesebb – Godzilla 
(Rázsonyi Bálint 1. o.)

– legijesztőbb – Zombi (He-
gyi Szilárd 1. o.)

– legbátrabb – Ámor (Kránicz 
Kende 1. o.)

Borbényi Hilda
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Hozzávalók 5 adaghoz
A tésztához
* 2 dl tej
* 2 dkg friss élesztő
* 1 ek porcukor
* �0 dkg rétesliszt
* 1 db tojássárgája
* 1 csipet só
* � dkg vaj
A töltelékhez
* 25 dkg tehéntúró
* 10 dkg mazsola
* 1 ek porcukor
* 1 csomag vaníliás cukor
* 2 db tojás sárgája 
Elkészítés
1. 1 dl tejbe belekeverjük a szétmorzsolt élesztőt és a porcukrot, 

majd letakarva felfuttatjuk. Mély tálba szórjuk a lisztet, beleöntjük 
a felfuttatott élesztőt, a tojássárgáját, a sót, a vajat és annyi langyos 
tejjel dagasztjuk be a tésztát, hogy közepesen kemény legyen.

2. Tiszta ruhával letakarva duplájára kelesztjük, majd lisztezett 
deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Nagy fánk- vagy pogácsaszag-
gatóval (esetleg vizespohárral) kiszaggatjuk. Ezután még 10 percig 
hagyjuk kelni.

3. Közben elkészítjük a tölteléket: az áttört túrót összekeverjük a 
tojássárgákkal, a megtisztított mazsolával, a porcukorral és a vaní-
liás cukorral. Minden második tésztadarab közepére teszünk egy 
kis tölteléket, majd ráteszünk egy másik korongot, a széleit villával 
lenyomkodjuk. A fánkokat kivajazott tepsire, egymástól 2 centis 
távolságra tesszük.

4. 210 fokra előmelegített, forró sütőben 10 percig sütjük, ezután 
180 fokra mérsékelve addig sütjük, amíg a fánk szép színt kap. (kb. 
20 perc). Ha erősen pirulna a teteje, fedjük be alufóliával, hogy meg 
ne égjen.

Sütőben sült túrós 
fánk

Viccek

Könyvajánló

Felnőtt:  Lars Kepler - A hipnotizőr
Egy apa. Egy anya. Egy kislány. A svéd kisvárosban elkövetett 

szörnyű mészárlásnak egyetlen túlélője van, egy súlyosan sebe-
sült kamasz fiú. A család ötödik tagja, a fiú nővére eltűnt. Mivel 
úgy fest, hogy a gyilkos az egész család kiirtását tűzte ki célul, 
a lány nyilvánvalóan életveszélyben van. A rendőrség megkezdi 
a keresést, ám az idő vészesen fogy. Joona Linna, a csökönyös 
természetű finn nyomozó szerint egyetlen lehetőség van arra, 
hogy nővére érdekében szóra bírják a sokkos állapotban lévő 
kamaszt: a hipnózis. Joona a leghíresebb és egyben leghírhedtebb 
hipnotizőr, Erik Maria Barkot kéri fel, hogy segítsen neki. A 
fiú hipnózisban beszélni is kezd, ám az utazás, amelyre együtt 
indulnak, nem várt mélységekbe visz….

Kamasz: Béatrice Bottet - A baglyok titka
Halálos ágyán Hermelinde úrnő fontos küldetéssel bízza meg 

ifjú énekmondóját, Bertoult. A fiúnak Párizsba kell mennie, hogy 
visszaadja Magnus Gurhavalnak, a nagy mágusnak a varázsköny-
vét, amit hajdan az asszony ellopott tőle. Bertoulnak útitársa 
is akad a vándorlásban: egy nemes kisasszony, Blanche, aki a 
pénzsóvár bátyjai által rákényszerített házasság elől menekül. 
A két fiatalra számos viszontagság vár az úton, minden bátor-
ságukra és leleményességükre szükségük lesz, hogy elkerüljék a 
csapdákat és lerázzák üldözőiket. A varázskönyvre ugyanis más 
is áhítozik, és semmitől sem riad vissza, hogy megszerezze. De 
vajon miért köröznek folyton az éj titokzatos madarai, a baglyok 
Bertoul körül? Ki segít a két fiatalnak eljutni a fővárosba? És mi 
vár ott rájuk? Egy fiatal énekmondó és egy talpraesett nemes 
kisasszony izgalmas kalandjai a sötét középkorban. 

Különös titkok – mágia – csipetnyi szerelem.

Gyermek: Müller Péter Sziámi - Mi a jeled? 
óvodások alapkönyve

Ha egy felnőttől megkérdezik, mi volt a jele az óvodában, nagy 
valószínűséggel emlékszik rá. Az viszont egészen biztos, hogy 
egy óvodás számára az autó, virág, napocska, hóember, halacska 
vagy pöttyös labda mindenképpen többet jelent önmagánál, mint 
ahogy a süni, méhecske vagy lepke is. 

Müller Péter Sziámi verses-zenés-rajzos könyvében az óvodai je-
lek és csoportok nevei életre kelnek, dalra fakadnak, testet öltenek 
és csak arra várnak, hogy találkozzanak tulajdonosaikkal…

Óvodásoknak, óvó néniknek és szülőknek nélkülözhetetlen.
Sok szeretettel várunk mindenkit, egész hónapban!

A boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap 

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
 Szombat: 10:00 – 13:00

Fickó stoppol, megáll egy apáca. Elindulnak, a fickó csak bá-
mulja az apácát kigúvadt szemekkel. Az apáca végül megkérdi:

- Uram, mi a csudát bámul annyira?
- Hát, tudja, régi vágyam, hogy megcsókoljak egy apácát.
- Elvileg nincs akadálya - mondja az apáca - de nőtlennek kell 

lenned és katolikusnak.
- Az vagyok, az vagyok - mondja a fickó.
Kiszállnak, a fickó megcsókolja az apácát. Mikor mennek vissza az 

autóhoz, a fickó magába száll és szomorú arccal néz maga elé.
- Most meg mi a bajod? - kérdi az apáca.
- Vétkeztem - mondja a fickó - nős vagyok és református...
- Annyi baj legyen - így az apáca - én meg Józsi vagyok és a 

bócsai jelmezbálba megyek...

- Mondd, mit szeretsz rajtam jobban? A szépségemet, vagy az 
intelligenciámat?

- A humorodat édes, a humorodat!

Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről.
- Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt.
- Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!
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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Majd ha megáll Bócsán a vonat! (1. rész)

A napokban értékes levelek 
kerültek a kezembe. Tartal-
mukat tekintve a Kecskemét-
Kiskunhalas közé tervezett 
keskenyvágányú kisvasút bó-
csai nyomvonaláról és megál-
lójáról szólnak. A néhány ívnyi 
kézirat magántulajdonban van, 
és a később elküldendő levelek 
átolvasandó piszkozatait tar-
talmazza. Azaz: előbb leírták, 
aztán több helyi vezető átnéz-
te, beleírt, majd elkészült a 
végleges példány, amit elküld-
tek. A címzett egyrészt Kecs-
kemét törvényhatósága, mint 
a tervezett vasút építtetője, 
másrészt az akkori megyeszék-
hely, Budapest, mivel akkor 
Bócsa Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegyéhez tartozott.   

Az iratok keletkezési ideje: 
1912-1914. Elolvasva őket 
kiderül, hogy itt nagy volt a 

tét: legyen-e Bócsát átszelő 
keskenyvágányú kisvasút? 
Ha igen, merre haladjon és 
hol álljon meg? Több gyűlést 
tartott az akkori képviselő 
testület, melyen a vasút ügyét 
tárgyalták, mégpedig 

1912. július 1-jén (�1. sz. 
határozat), 

1912. szeptember 5-én (57. 
sz. határozat), 

191�. január �0-án (6. sz. 
határozat),

1914. április 16-án (28. sz. 
határozat).

Amellett, hogy a határoza-
tokat megelőző erőteljes vita 
hangulata jól kiérezhető a 
levelekből, az érvek és ellen-
érvek felsorolása megismertet 
minket az akkor csupán né-
hány éve (1906) önállósodott 
község gazdasági terveivel. 
Hiszen mit jelentett ekkor az 

Osztrák-Magyar Monarchia vi-
rágkorában a vasút? Azt, mint 
ma a mobiltelefon-hálózat 
és az internetes lefedettség: 
kapcsolatot a világgal akár 
kereskedelmi, akár közéleti 
téren.

A vita még így 
töredékesen 
is tanulságos

Kiderül, hogy a nagyobb 
birtokosok, mint Szappanos 
Elek, belevinnék a községet 
a hitelfelvételbe is, csak hogy 
az igen magas önerőt, 50.000 
Koronát be tudják fizetni a 
vasútvonal megépítésébe. Ezt 
a képviselők 1914-ben meg-
szavazzák. Az is lényeges 
eleme volt az indítványnak, 
hogy az „előzőleg tervezettel 
ellentétben” a vonal a község 

Minek a pusztába vasút?
A tanyavilág sínekkel történő behálózása nem volt elszigetelt jelenség, vagy kósza ötlet. 

Kecskemét — mint akár Szeged, Szabadka vagy Hódmezővásárhely — rendkívül gyors ütemben 
fejlődött. Ennek egyik eleme volt a Kecskeméti Kisvasút, mely mint a legtöbb kisvasút faanyag 
és egyéb más termékek szállítására jött létre. A 15 km-es kecskemét-bugaci gazdasági vasutat 
1917-ben adták át, mely 760 mm-es nyomtávval épült és tűzifát szállított az Alsómonostori 
téglaégetőbe. Ehhez csatlakozott volna a bócsa-kiskunhalasi vonal is.

A vasútüzem kibővítése 1927 őszén kezdődött. A Kecskemét–Kiskunmajsa közötti 51 km-es 
fővonalat 1928. szeptember 12-én adták át. Ezzel együtt megépült Kecskeméten a Rávágy téri 
új végállomás és az átrakodó a nagyvasúthoz. A környékbeli tanyákon élőknek nagy fejlődést 
jelentett a kisvonat, mert ez volt az egyetlen közlekedési eszközük. A személyszállítás mellett 
a megtermelt árukat is gyorsan el tudták szállíttatni a városba, illetve az átrakodó állomásnak 
köszönhetően bárhova az országon belül. Ezen a vonalon már kezdetektől napi három vonat 
pár közlekedett, reggel, délben és este. Kezdetben három gőzmozdony látta el a szolgálatot, 
KGV 1,2,3 pályaszámmal. 

Az 1929 – 1933 közötti gazdasági válság miatt a vasút léte veszélybe került. Kecskemét város 
vezetői nem nyugodtak bele, hogy a nemrégiben épített vasútjukat a bezárás fenyegeti. A jövőt 
a turizmusban látták. Létrehozták a Kecskeméti Idegenforgalmi Irodát, mely Bugacpusztán 
programokat, kirándulásokat kezdett szervezni. Óriási kampánnyal hívták fel az emberek fi-
gyelmét a kisvasútra és Bugacpusztára. Több neves hazai és külföldi személyiség is megfordult 
itt, például Móricz Zsigmond, Gusztáv Adolf a későbbi svéd király és Rabindranáth Tagore 
Nobel-díjas költő, író. A gőzmozdonyokat ekkor cserélték le dízelmeghajtású motorkocsikra, 
közülük a Dmot 953 ma Nagycenken található kiállítva. 

Az 1930-as évek folyamán több terv is született a vasútüzem bővítésére új vonalakkal. Fel-
merült a kiskunmajsai vonal meghosszabbítása a Szegedi Kisvasút felé - összekapcsolva a két 
hálózatot, valamint új vonalak építése Kiskőrös, Kiskunhalas, Cegléd irányába. Végül a kiskőrösi 
vonal megépítésébe kezdtek bele az 1940-es években, a második világháború azonban több 
évig hátráltatta a munkát, csak az alépítmény építése kezdődött meg. A háború után azonban 
folytatódott a munka. 1947-ben Törökfáitól Páhiig, majd 1948-ban Kiskőrösig megépítették 
a vágányokat. Így a vasútüzem elérte a 100 km-es vágányhosszt. 

közepén haladjon át, nem pe-
dig a szélén. Ugyanakkor nem 
érvényesül ezen a gyűlésen 
id. Faragó József képviselő 
indítványa, aki csupán 25.000 
Koronát terhelne a község 
pénztárára. 

Az önerő bevonását maga a 
vasút építője szorgalmazta. Az 
volt ugyanis az országos rend, 
hogy az egyes vasútvonalak 
kiépítésére társulatokat hoztak 
létre, melyek az állami támo-
gatás mellett hozzájárulást 
szedtek a településektől, birto-
kosoktól és vállalkozásoktól.  

Részlet az 1914 
tavaszán hozott 

döntésből:

„Bócsa Község mint erkölcsi 
testület kötelezi magát, hogy 
a Kecskemét Kis-Kun-Halasi 
keskenyvágányú helyiérdekű 
vasút építési czéljaira azon 
esetben, ha a vasútvonal köz-
vetlen a községháza (mai óvo-
da) közelében vezettetik és az 
egyik állomás is közvetlen ott 
építtetik fel, 50.000 Korona 
hozzájárulást meg fizet és 
annak ellenében az ezen vasút 
építésére és üzemben tartására 
alakítandó részvény társaság 
törzsrészvényeiből 50.000 Ko-
rona értékűt átvesz. Az összeg 
a vasút építésének megkezdése 
alkalmával fizetendő. (…) 
Egyúttal elhatározza a közgyű-
lés, hogy ezen összeg egy 50 
évi lejáratú kölcsön felvétele 
által fedeztessék, mely kölcsön 
törlesztése és kamatozása a 
rendes évi költségvetésben 
felvezetendő és elszámolandó 
és községi pótadók kivetése 
útján kiegyenlítendő.”

Ezt a határozatot 15 napra 
ki kellett függeszteni megte-
kintésre, melynek kapcsán a 
lakosság megfogalmazhatta a 
véleményét.

Meg is tette.
Erről következő számunkban 

írunk.
Káposzta Lajos
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A szemüveg öltöztet
Egy bócsai optikus Kecskeméten

OptikaPont — ez a neve 
Kecskemét központjában, a 
Kéttemplom köz 4 szám alatt 
lévő otpikai szaküzletnek, 
melynek az a különlegessége, 
hogy a bócsai származású 
Kiskopárdi Hajnalka az üz-
letvezető. Mint meséli, régóta 
kerestek Kecskeméten megfe-
lelő méretű üzlethelyiséget. 
Fontos szempont volt, hogy 
minden szükséges funkci-
óhoz legyen elegendő hely, 
valamint hogy szívonalasan 
be tudják mutatni a keret 
választékukat. Megvan a hely 
a szemvizsgálatra is. Nehéz 
volt „üres félórát” találni az 
interjúhoz, de az esős hideg 
időjárás egyik nap kimondot-
tan nekünk kedvezett.

— Mióta dolgozik itt és milyen 
beosztásban?

Az üzlet kialakítása, a gépek, 
berendezések és az árukészlet 
beszerzése, valamint a szük-
séges engedélyek ügyintézése 
közel 2 hónapot vett igénybe. 
Így üzletünket 2018 január 
első napjaiban nyitottuk meg. 
Izgalmas időszak volt ez szá-
momra, mert bár már koráb-
ban is dolgoztam üzletvezető-
ként, de most sokkal nagyobb 
beleszólásom volt abba, hogy 
milyen termékeket forgal-

mazzunk, milyen gyártokkal 
kössünk szerződést, milyen 
eszközökkel dolgozzunk.  

— Milyen feladatok vannak az 
üzletben, ebből a mi az öné?

A legfontosabb napi „rutin” 
feladatunk természetesen a 
szemüveg és kontaktlencse 
tanácsadás, értékesítés és a 
kisebb javítások elvégzése.

Üzletvezetői munkaköröm-
ből adódón az én feladatom 
a rendelések követése, az 
elkészült szemüvegek minő-
ségének ellenőrzése, a szállí-

tókkal való kapcsolattartás is. 
A szükséges „nem kedvencek” 
feladatok közé sorolnám a ke-
reskedelmi, fogyasztóvédelmi, 
számviteli előírások betartása 
miatti adminisztratív felada-
tokat. Kedvencem pedig a 
szemüvegkeret választás és 
rendelés, mert mindig izgal-
mas előre látni, mi lesz az 
aktuális divat.

melyik az én 
dioptriám?

A jó szemüveg alapja a 
használat céljának megfelelő 
dioptria. Ezért nálunk is biz-
tosított a helyben végzett lá-
tásvizsgálat. Legtöbbször még 

— Milyen szem- illetve lá-
tásproblémák jelentkeznek az 
ügyfeleknél?

Mi látszerészek azt szoktuk 
mondani, hogy előbb vagy 
utóbb mindenki az ügyfelünk 
lesz.

Az emberek közel 30 %-ának 
már gyermekkorától szüksé-
ges valamilyen látáskorrek-
ciót viselnie. Ők rövidlátok 
vagy távollátók, jellemzően 
6-12 éves korban kezdenek 
szemüveget viselni. Sajnos 
dioptriájuk a kor előre halad-
tával folyamatosan változik, 
ezért 20-24 éves korig ők 
évente, kétévente visszatérő 
vásárlóink.

A második leggyakoribb 
látásprobléma 42-45 éves 
korban jelentkezik, és sajnos 
mindenkit érint. Ilyenkor azt 
érzékeljük, hogy az újságot, a 
telefont már nem tudjuk olyan 
távol tartani magunktól, hogy 
el bírjuk olvasni a betűket. 
A számítógép használat so-
rán egyre többet pislogunk, 
hamar elálmosodunk. Ezt 
nevezzük öregszeműségnek, 
másnéven presbiópiának. A 
szemünk már nem képes tar-
tósan alkalmazkodni közelre 
nézéskor, ezért szemüvegre 
van szükségünk.   

Szemünk a munkánk jelle-
gének változása és a digitális 
eszközök elterjedése miatt 
más igénybevételnek van 
kitéve, mint akár csak 10 
évvel ezelőtt. Napjaink nagy 
részében szemünket véges 
távolságon belül használjuk 
(� méter), ami folyamatos 
alkalmazkodást igényel a 
szemtől. Emiatt gyakrabban 
és korábban érzékeljük, hogy 
szemüvegre van szükségünk, 
mint a korábbi generációk.

Még szerencse, hogy ma már 
szemüveg viselését nem fogyaté-
kosságként élik meg az emberek. 
Azt is mondhatjuk, hogy a szem-
üvegesnek lenni divattá vált, 
mert a szemüveg öltözet.

Káposzta Lajos

Kiskopárdi Hajnalka 
látszerész mester

Végzettsége optikus, 19 éve dolgozik ebben a szakmában. 
Mint az élet minden területén, itt is  rengeteg változást 
hozott az elmúlt évek rohamos technológiai fejlődése. Az 
új szemüveglencse típusok, új alapanyagok megismerése és 
alkalmazása, a változó vásárlói elvárásoknak való megfelelés 
folyamatos tanulást igényel, ezért is döntött úgy 4 évvel 
ezelőtt, hogy jelentkezik a látszerész mesterképzésre, ahol 
sikeresen vizsgát tett.    

A szakmámban legjobban azt a pillanatot szeretem, amikor egy 
elkészült szemüveget átadok a vásárlónak, és látom az elégedettséget 
az arcán. Jól lát a szemüveggel, jól érzi magát a szemüvegben, ké-
nyelmesnek találja azt. A célom mindig az, hogy egy olyan használati 
tárgyat biztosítsak vásárlóimnak, ami funkcionálisan tökéletes, 
esztétikus, és bírja a mindennapi strapát. Nem szeretem, ha egy 
szemüveg a fiók mélyére kerül valamilyen okból. 

abban az esetben is javaslunk 
egy kontroll vizsgálatot, ha a 
vásárló máshol felírt recepttel 
érkezik hozzánk. Ügyfeleink 
sokszor elmondják, hogy a 
korábbi vizsgálat során nehéz 
volt eldönteni, melyik diopt-
riával láttak jobban.  A kont-
roll vizsgálat során így még 
egyszer ki tudják próbálni a 
dioptriát, mielőtt megrendel-
jük az új szemüveglencséket. 
Ráadásul az általunk végzett 
szemvizsgálatért garanciát 
vállalunk.   
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

mulatnak a vadászok
A bócsai Hubertus Vadász-

társaság az idén is megrendez-
te január utolsó hétvégéjén a 
már hagyományos vadászok 
bálját. Az eseményre több 
mint 1�0 vendég érkezett, 
számukra jó alkalom volt ez 
baráti találkozóra és szakmai 
eszmecserére egyaránt. Pál-
fi József, a társaság elnöke 
nyitotta meg az estét, ahol 
köszöntötte a vadásztársa-
kat, vadászfeleségeket és az 
ide érkező vendégeket. Ezt 
követően a vadászok egy szál 
virággal köszönték meg pár-
juknak azt a sok türelmet, 
amivel elfogadják a távollétet, 
amit közösségi munkával és a 
vad elejtésével töltenek. De a 
vadat valakinek csak terítékre 
kell hozni — és erről szólt a 
vacsora. A kínálat a bócsai 
erdők, mezők mélyén lapuló 
vadakból készült: fácánból, 
szarvasból, vaddisznóból, 

ami után desszertnek a rétest 
tálalták. Majd táncra per-
dültek a vendégek, és csak a 
hagyománnyá vált tombola-
sorsolásra pihentek meg. Kü-
lön köszönet a hajnalig tartó 
mulatságért Balogh Istvánnak 
és Wiesz Ottónak, a vacsora 
előállítóinak, az Abonyi Fo-
gadó munkatársainak és nem 
utolsó sorban Frittmann János 
fő szervezőnek.

„A vadász mindenütt ott van, 
mindig készenlétben van és sem-
mi sem sok neki. A napnak, az 
évnek minden szakában: éjjel-

Találkoztam — de kivel is?

nappal, hajnalban, alkonyatkor, 
forró kánikulában, étlen-szom-
jan, ázva-fázva, veszedelmekkel 
szembeszállva, nélkülözve és 
egymagában is, a vadász kint van 

a természetben s olyan helyeken 
fordul meg, ahová senki más sem 
követi, hacsak a vadásztársa 
nem.”   (Bársony István)

Borbényi Hilda

Álarcok, jelmezek, maska-
rák… Az idei szülők farsangi 
bálján ismét telt házat csinált 
az SZMK. Mondhatni: min-
den komolyabb meghirdetés 
nélkül. És ahogy érkeztek a 
kedves résztvevők, bizony 
nem mindig tudtam meg-
mondani, kivel is állok szem- ben. Merthogy a Túró Rudik 

esetében nem volt kétség, 
de még a tanárnénik dögös 

göncei sem takartak annyit. 
Donald Trump-ot már csak a 
méretei miatt is felismertem. 

Aztán amikor egy-egy festett 
arc elém toppant, gyakran se 
puszi, se pá: esetleg a hang se-
gített, hacsak nem változtatta 
el az illető. 

A fő attrakciót idén (is) Ká-
rász Pistiék Moulin Rouge 
koreográfiája jelentette. Nem 
kis munka volt betanulni a 
mozgást, no meg feltenni a 
sminket. Az biztos, hogy célba 
ért a polgármesteri felszólítás 
és alaposan megtámogatta a 
közönség — a büfén keresztül 
is — a szülői munkaközösség 
céljait.

KL – BH
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MEGHÍVÓ! 
Szeretettel hívjuk Önöket 2019. március 14-én 13 órakor a 

Hungarikum és Civil Közösségi Házban tartandó  

 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc alkalmából 
rendezendő ünnepi megemlékezésünkre. 

Beszédet mond: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

Az ünnepi műsort előadja a KT Boróka Általános Iskola 5. osztálya 

Felkészítők: Horváth-Mucsi Tímea, Oláh Sándorné 

 

A megemlékezést követően koszorúzás a kopjafánál 

 

 

Multifokális szemüveglencsék

40%
kedvezménnyel

Hónap ajánlata

*Komplett szemüveg rendelés esetén
Akció id tartama: 2019. Február 23 -tól március 31-ig

OptikaPont
PARTNER A VÁLASZTÁSBAN

Kecskemét, Kéttemplom köz 4.  Tel: 06-30-188-6641

mEGHÍVó!
Szeretettel hívjuk Önöket 

2019. március 14-én 13 órakor 
a Hungarikum és Civil Közösségi Házban tartandó 

 1848-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc alkalmából rendezendő 

ünnepi megemlékezésünkre.
Beszédet mond: Szőke-Tóth Mihály polgármester
Az ünnepi műsort előadja a KT Boróka Általános 

Iskola 5. osztálya
Felkészítők: Horváth-Mucsi Tímea, Oláh Sándorné

A megemlékezést követően koszorúzás a kopjafánál

A TISZTA FALUÉRT  
PROGRAM 

 

 

 

 

 
 

  

Tiszta faluért 
program!

Téged is zavar, hogy Bócsán szemét 
szegélyezi a kerékpárutat, az utcákat?

Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene.
2019. április 6-án (szombaton) 

reggel 8 órakor 
csatlakozz te is a szemétgyűjtés 
önkénteseihez a Hungarikum és 

Civil Közösségi Háznál.
Tegyük széppé, rendezetté környezetünket!

Zsákot, kesztyűt 
biztosítunk, 
láthatósági 

mellényt, aki tud, 
hozzon magával.

Bővebb információ 
borbényi Hildánál 

az alábbi 
telefonszámon:

 +36 70/400 99 45

Bócsa Község Önkormányzata


