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A Csonka Színkör vendégszerepelt Bócsán!

Nyuszicsalogató kürtőskaláccsal 

A soltszentimrei  Csonka 
Színkör március végén adta elő 
a bócsai közönségnek A kettő 
is néha sokk című komédiáját. 
A darab főhőse John King, aki 
vidáman, boldogan él a felesé-
gével Normával Wimbledon-
ban... és a másik feleségével, 
Chrissel, Richmondban. 

— Amíg egyik nap egy bal-

eset fel nem borítja ezt a 
kétlaki életet.

És ezután jönnek a hazug-
ságok, a telefonhívások, a 
segítőkész barát, a rendőrség, 
a fura szomszéd és a sok-sok 
nevetés! A másfél órás előadás 
minden pillanata lebilincselő-
en szórakoztató volt.  

T. SZ. Tünde

Az évek során igazi nagy csa-
ládi eseménnyé nőtte ki magát 
a húsvétot megelőző kézműves 
program, melyen a gyerekek 
mellett az anyukák, az apukák és 
a nagyszülők is részt vettek. 

Nagy öröm, hogy a felnövő 
új generáció mellett segítőként 
a nagyobbak, a felsősök és a 
középiskolások is visszatérnek. 

Megható, hogy sokszor szólni 
sem kell, önként jelentkeznek az 
emberek segíteni. 

Hogy mi mindent lehetett itt 
csinálni?  Mindenki megtalálta a 
kedvére való elfoglaltságot: volt, 
aki húsvéti díszeket, ajtó dekorá-
ciót, textilfigurákat készített el, 
és volt olyan is, aki a gyerekekkel 

együtt a tojásfestésnél szorgos-
kodhatott. Lehetőség volt még 
lufi hajtogatásra, csillámtetkó 
készítésre, hajfonásra is. 

A vidám hangulatról a Szegedi 
Látványszínház társulata gondos-
kodott, míg a sütemények és hot-

dog széles választékáról a szülők 
és a támogatók. Az anyukák és a 
régi tanítványok kenyérlángost 
készítettek — a hozzáértő apukák 
kemencés megvalósításával. És 
mi a legnagyobb öröm? Ha ma-
gunk készítjük a kürtőskalácsot!  

 A rendezvény szervezője a Bó-
csa Község Oktatásáért, Közmű-
velődéséért Alapítvány volt. Az 
ő munkájukat segítette még sok 
szülő, az óvoda és az iskola peda-
gógusai, dolgozói, a könyvtáros 
és több vállalkozó. A gyerekek 
nevében is köszönik minden-
kinek az önzetlen segítséget, a 
jószándékot és a kreativitást! 

Barcsikné Weinhardt Éva  
Borbényi Hilda
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Anyakönyvi hírek
Elhunytak: (március)

Lázár Istvánné (19�6) születési név: Farkas Terézia Erzsébet

Lakossági felhívás!
 

Elhanyagolt sírok 

Barátunk a Posta!

Istentiszteleti 
és miserend májusban
Figyelem: csak a különleges alkalmakat hirdetjük, a normál 

heti szertartásokat nem.

Katolikus
V. 5. Zöldhalomban mise du. 4 órakor

Evangélikus 
V. 12.: Bócsán szolgál Eszlényi László nyugalmazott evangé-

likus lelkész, gyülekezetünk egykori lelkésze 11 órakor.
V. 19.: Konfirmáció – vizsga és istentisztelet 11 órai kez-

dettel.

Református 
V. 5: anyák napján hittanosok köszöntik az édesanyákat 

9 órakor
V. 19: jubiláló házaspárokat köszöntése 9 órakor

Bócsa a megyei 
idegenforgalmi 

prospektusokban
Községünkről korábban is 

készült idegenforgalmi szóró-
anyag: az elmúlt évtizedekben 
kitűző, képeslap és prospektu-
sok jelentek meg. Ezek azon-
ban nem kerültek ki módszere-
sen a pultokra, és ha elfogytak, 
nem volt utánpótlás.

Két éve készült el az a haj-
togatós leporelló, mely a ren-
dezvényekre, a szálláshelyekre 
és az éttermekre koncentrálva 
hirdet minket. A benne sze-
replő elérhetőségek a kapcso-
lattartást segítik elő a (leen-
dő) vendég és a szolgáltató 
között. Terjesztésük a helyi 
rendezvényeken, az idegen-
forgalmi szakvásárokon és a 
Tourinform irodákon keresz-
tül történik. Emellett egyes 
üzletekben, szállodákban is 
kihelyezték őket.
Megyei ajánlatokban 

szerepelünk! 
Most tavasszal újabb előre-

lépés történt: öt tematikus 
megyei kiadvány készült, me-
lyek közül háromban ott van 
községünk. A „Parti túrázz” 

címűben a horgásztó, az „Íz-
leld meg”-ben és a „Szabadulj 
fel”-ben pedig a Bócsator mint 
gasztro-rendezvény jelenik 
meg. Emellett a Vincze Lovar-
da és a mögötte található tan-
ösvény is benne van a megyei 
ajánlatban.

Miért jó ez nekünk?
Először is: a bekerülési költ-

ség nagy részét nem nekünk 
kellett fizetnünk (köszönet a 
megyének érte)! Másodszor: 
a terjesztés — noha mi is 
besegítünk — megy a maga 
útján. Harmadszor: olyan aján-
lat-csomag részévé váltunk, 
mely azokat a vendégeket is 
idecsalja, akik amúgy sose 
jöttek volna el Bócsára…
Feladatunk?
Van! Mindenkit kérünk, hogy 

programjainkat, erőfeszítése-
inket támogassa! Ez megnyil-
vánulhat egy facebook-meg-
osztásban, a rendezvényeken 
történő aktív részvételben 
és az idelátogató vendégek 
segítésében.

Káposzta Lajos

Felhívom a lakosság 
figyelmét, hogy az 
Árpád utcai önkor-
mányzati tulajdonú 
területen lakossá-
gi hulladék, építé-
si törmelék, illetve 
bármilyen szemét 
elhelyezése TILOS! 
Aki ezt megszegi, az 

ellen szabálysértési feljelentést tesz az önkormányzat, köztiszta-
sági szabálysértés miatt, ami 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal büntetendő.

Mayer Ferenc

Tisztelt Olvasóink! Előző 
lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy mivel fennakadások 
voltak a Bócsai Hírek terjesz-
tésében, észrevétellel éltünk a 
Magyar Posta mint kézbesítő 
felé. Tettük ezt azért, mert a 
bócsai emberek tájékoztatása 
sérült egy olyan szolgáltatás 
akadozó teljesítésével, melyért 

az Önkormányzati Hivatal 
fizet.

A Magyar Posta ígéretet tett 
a fennakadások orvoslására. 
Drukkoljunk azért, hogy ez 
tartós legyen! Apropó: az önök 
házán van házszám? És ha 
nincs, nem kellene kirakni? Már 
a vidéki származású kézbesítők 
segítése miatt is…           K. L.

Tisztelt temetőlátogatók, 
sírfenntartók! Ezúton kérjük 
a hozzátartozókat, hogy a 
sírokat és azok környékét 
szíveskedjenek rendbe tenni, 
majd tisztán tartani. Ne en-

gedjük, hogy elgazosodjon és 
szemetes legyen a köztemető! 
Figyelem! A Köztemető terü-
lete (megfigyelő) biztonsági 
kamerával van ellátva, és a 
felvétel felhasználható!
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Szívmelengető összefogás Fischerbócsán
Április közepén kétnapos 

társadalmi munka keretében 
tettek újabb lépést a templom-
renoválás ügyében a bócsaiak. 
A Katolikus Egyházközség 
(kiegészülve más vallásúakkal 
is) a fischerbócsai templom 
felújításához kért segítséget a 
hívektől. Az első nap délután 
elszállították az oltárokat és 
elkezdték felszedni a köve-
zetet. A szombati nap már 
másfajta munkát tartogatott 
a lelkes munkások számára. 
A cél a mozaik kő feltörése 
és eltávolítása, valamint a 
külső vakolat leverése és a 
belső mészréteg egy részének 
lekaparása volt. Amíg a férfiak 
energiát nem kímélve leverték 
a külső vakolatot, addig a nők 
a festéket kaparták. Az ebéd a 

Csontos tanyán várta a lelkes 
dolgozókat. A finom paprikás 
krumplit Kiskopárdiné Zsikla 
Ilonka és Frittmann Ferencné 
Erzsike főzte.

A délelőtt folyamán megle-
petés is érte a szorgos kezeket, 
hiszen váratlanul megjelent a 
Kecskemét-kalocsai Főegyház-

megye érseke, dr. Bábel Balázs. 
A főpásztor háláját és köszöne-
tét fejezte ki a munkásoknak. 
Mezei Ferenc plébános nem 
tudott részt venni a munkála-
tokban, de este ő is látogatást 
tett a templomban. Szívmelen-
gető érzés volt látni, ahogy az a 
30 ember mind azon dolgozik, 

hogy megújuljon a templom. 
Reméljük, hogy ennek hatá-
sára megújul Fischerbócsán a 
katolikus hitélet.

A szakmunkákra természe-
tesen iparosok kaptak meg-
bízást. A felújítás a tetőmun-
kálatokkal kezdődött, melyet 
Kovács Nándor fischerbócsai 
ács végez.

A Bócsai Katolikus Egy-
házközség ezúton is köszöni 
mindazoknak, akik fáradságos 
munkával, munkagépek bizto-
sításával, főzéssel, helybiztosí-
tással, süteményekkel, üdítők-
kel vagy anyagi támogatással 
segítették, segítik templomunk 
megszépülését. Külön köszönet 
evangélikus testvéreinknek az 
aktív részvételért.

Kovács Illés

Bezzeg Bócsa!
— igen, sokfelé elhangzik 

a fenti mondat. Hogy van-e 
alapja? Ha van, az a helyi 
lakosoknak, az összefogás-
nak köszönhető, melynek 
községünk az elmúlt években 
többször tanújelét adta. 

Ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg az április elején 
tartott idei falugyűlést és 
közmeghallgatást Szőke-Tóth 
Mihály polgármester. A mint-
egy negyven résztvevő először 
a falu eddigi fejlesztéséről és 
a jövő lehetőségeiről hallgatta 
meg a bevezető előadást. 

Szó esett a Szank felé léte-
sülő útról. A tervek szerint 
Katzenbachfalu és az Olajo-

sok útja között kerülne zúzott 
kő az útra. Ez így többezer 
köbméter anyag elterítését 
jelenti és be kell látnunk, az 
ország más pontjain is gyakori 
az ilyen megoldás! — mondta 
a polgármester. 

A parkerdő komfortjához 
jelentősen hozzájárulna egy 
kulcsosház, melynek létesí-
tését megpályázta az önkor-
mányzat. Az ehhez építendő 
vizesblokk megoldaná a néha 
kevésnek bizonyuló mosdók 
problémáját. Várják a kedvező 
elbírálást. 

Ezt követően több lakossági 
kérdés és észrevétel elhang-
zott, melyekre igyekezett a 

polgármester érdemi, pontos 
választ adni. A teljesség igé-
nye nélkül következzék most 
néhány ezek közül: 

Borbély Károly nehezmé-
nyezte, hogy nem érhető el 
mindig a polgármester. Egy 
lejárót is hiányolt a saját por-
tájához az 54-es útról. Sző-
ke-Tóth Mihály válaszában a 
hivatali munkamegosztásra 
utalt: sok mindent a kollégák 
is megoldanak, amíg ő vidé-
ken tárgyal vagy hivatalos 
vendéget fogad. Sok idejét 
veszik el a pályázati ügyinté-
zések is. 

Id. Balogh Lajos a belterü-
leti csatornázás fejlesztési 

lehetőségeire kérdezett rá. A 
szakmailag felkészült válasz 
nem volt biztató: ilyen csekély 
számú belterületi háztartás 
nem tudná viselni a magas 
bekerülési és üzemeltetési 
költségeket. 

Vincze Imréné a temető 
nem kielégítő hulladéktáro-
lását kifogásolta. A válaszban 
elhangzott: a gyűjtőkonténer 
elhelyezésekor tekintettel 
kell lenni a kegyeleti szem-
pontokra. Az is igaz, hogy a 
temetőt a közeljövőben bő-
víteni fogják, mellyel együtt 
jár majd a hulladékgyűjtés 
átgondolása. 

Káposzta Lajos
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Egy új fogalom: Digitális jólét Ez a neve annak az okta-
tási programnak, melynek 
cél ja a lakosság ál landó 
(tovább)képzése. Ennek ak-
tivistái, mentorai a települési 
könyvtárak, művelődési intéz-
mények dolgozói. Az ő össze-
tartásukra, továbbképzésükre 
évente kerül sor, melynek 
helyszíne április elején a bócsai 
Hungarikum és Civil Közössé-
gi Ház volt.

A találkozó témája ezúttal a 
gyakorlati módszerek továbba-
dása volt. Mint a Digitális Jólét 
Program (DJP) megyei vezető-
je, Barcsikné Weinhardt Éva 
iskolaigazgató köszöntőjében 
elmondta, szinte minden nap 
szélesedik a digitális technika 
felhasználási és felhasználói 
köre. Korábban megszoktuk, 

hogy van a számítógép és az 
ahhoz értő szűk kör. Ma pedig 
csaknem minden munkahelyen 
ott vannak a programozható 
(ill. programozandó) gépek. 
Emellett a legfontosabb tőkévé 
az információ vált, melyet min-
denkinek be kell szereznie. Eh-
hez kell segítséget nyújtaniuk 
a közművelődésben dolgozó 
szakembereknek.  

A bócsai iskola másodikosa-
inak műsorát követően a DJP 
Hálózat vezetői tartottak elő-
adásokat. Gál Tamás és Szabó 
Csaba pedig a drón működését 
és használatát mutatta be.

Idősek a világhálón
Na igen — ennek is megvan 

a maga előnye és hátránya. 
Vajon hogyan védhetjük meg 
őket a napjainkban egyre erő-
sebben megjelenő ál- és rém-
hírektől? Mi a módja, hogy 
a helyes úton és a realitások 
mezején maradjanak internet-
felhasználás közben? Erről is 

beszélt Morvai Erzsébet bócsai 
pedagógus és mentor.  

Az előadásokat az év megyei 
mentora díj átadása zárta. Ezt a 
kitüntetést most Borbényi Hilda 
bócsai rendezvényszervező nyerte 
el (ld. címlapfotónkon). Gratulá-
lunk!              Káposzta Lajos

Tolmácsolás, fordítás, 
nyelvi segítség 

német és angol nyelven 
Káposzta Lajos 20/9466-727

Internet Fiesta a Boróka Könyvtárban

Az Internet Fiesta nevű ese-
mény két évtizedes hagyo-
mányra tekint vissza.  Az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség 
– a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával — minden évben 
játékra hívja a könyvtárakat. 
A cél az, hogy csatlakozzanak 
a programsorozathoz: szer-
vezzenek érdekes, informatív 
és hasznos rendezvényeket 
olvasóiknak, használóiknak, 
településük lakóinak annak 
érdekében, hogy minél tovább 
bővüljön a világhálót ismerők 
és használók köre. 

A Boróka Könyvtár, mint 
minden évben, idén is csatla-
kozott a játéksorozathoz, ami 
március 21-28 közt zajlott. A 
tanulók egy héten keresztül 
érdekes feladatokat oldottak 
meg, illetve izgalmas nyomo-
záson vettek részt. 

Március 26-án László Lajos 
evangélikus lelkész tartott elő-
adást (aki szabadidejében lelke-
sen vizsgálja a csillagokat) „Ga-
laxisok az interneten” címmel. 
Hasznos és érdekes informáci-
ókat osztott meg a gyerekekkel 
lépésről lépésre bemutatva, 

hogy egyes honlapokon mit 
és hogyan érdemes keresni, 
ha többet akarunk megtudni a 
bolygókról, galaxisokról.

Március 27-én Szlávik-Ku-
pán Emese dietetikus volt a 
vendégünk a kiskőrösi Egész-
ségfejlesztési Iroda jóvoltából. 
A cukros üdítők, energiaitalok 

és chipsek káros hatásiról 
tájékoztatta a felnőtteket és 
gyerekeket.  

A játék ideje alatt díjmen-
tesen lehetett használni a 
világhálót, amit igénybe is 
vettek diákok. Köszönjük a 
részvételt!

 Tóthné Szakolczai Tünde 
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Tisztelt Ebtulajdonos!
Értesítjük, hogy a településen tartott ebek 2019. évi kötelező 

veszettség elleni védőoltása megkezdődött. Minden három hó-
napos kort betöltött ebet tulajdonosa köteles veszettség ellen 
beoltatni 30 napon belül, majd 6 hónap múlva újra. Ezt követően 
évente egyszer kötelező!

A 81/2001. (IX. 04.) FVM rendelet (2) bekezdés értelmében 
évente egyszer, veszettség elleni védőoltással egyidejűleg kötele-
ző az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.

2013. január 1-től veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (7) 
bekezdése szerint:

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (CHIP) 
megjelölt eb oltható.

A 147/2004. (XI.) FVM rendelet 5.§ (�) bekezdése szerint:
“Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetés-

sel történő – tömeges mikrochip behelyezés tilos.”
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében Kisállat Egész-

ségügyi Könyv kerül kiadásra, minden oltott eb esetében. A 
faluban szervezett oltást is engedélyezett a Járási Főállatorvos.

OLTÁSI DÍJ + KÖTELEZŐ FÉREGTELENÍTÉS: 4.000 Ft
(Új Kisállat Egészségügyi Könyv, akinek még nincs: + 500 Ft)
(Elektronikus transzponderrel CHIP-el történő megjelölés: 

+ 3.500 Ft)
2019. május 14. (kedd)
Pótoltás nem lesz!
Helyszínek:
10.00 óra: Faluközpont
11.00 óra: Fischerbócsa, Gál-tanya
14.30 óra: Bagibócsa (volt Kis Gyula tanya) 
15.00 óra: Bagibócsa, Veinhardt Péter tanya
15:30 óra: Bagibócsa, Bolhasor
16:00 óra: Zöldhalom
16:30 óra: Szappanos-major

dr. Judák Róbert

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
lommal indult iskolánk a Kiskőrös Járási 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyre 
— 2 csapattal! 

A diákok a tanítási órák után készültek 
fel Mátyusné Vancsik Erzsébet védőnő és 
Polgár Pál kiskőrösi katasztrófavédelmi 
parancsnok helyettes segítségével. A 
versenyfeladatok között szerepeltek 
elméleti és gyakorlati feladatok, pl. tűz-
oltási ismeretek gyakorlatban való bemu-
tatása, elsősegélynyújtás, túlélőcsomag 
összeállítása, KRESZ ismeretek, szelektív 
hulladékgyűjtés és tűzoltó csomó kötése. 
Kiskőrösön tíz iskolai csapat mérettette 

meg tudását, ahol a Bócsai „Boróka” két 
csapata az 1. és a 2. helyet hozta el! 

Második felvonás: 
A bátor helytállás
Április közepén Ágasegyházán került 

sor a Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Versenyre. Itt már bővültek és nehezed-
tek a megoldandó feladatok. A bócsaiak 
végül a IV. helyre kerültek — mondhatni: 
hajszálnyi különbséggel lecsúszva a do-
bogóról. Gratulálunk nekik!

Borbényi Hilda

A Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny bócsai részvevői: Lengyel Gábor, 
Gut Laura, Szabó Anna Jázmin, Nagy Norina, póttag: Sréter Erzsébet, Hirsch Lujza 
Regina

Első felvonás: A meglepetésszerű 
győzelem

Leginkább nekünk volt az! 
Április 2-án kedden reggel nagy izga-

A kedvenc versemÁprilis 11. a magyar Költészet Nap-
ja, mely József Attila születésnapja 
is egyben. A Boróka Általános Iskola 
diákjai e jeles napot kedvenc versükkel 
ünnepelték meg, melyeket az iskola 
kerítésére rögzítettek. Voltak, akik 
saját költeményüket vetették papírra. 
Többen szépen ki is dekorálták a ka-
pott lapokat.  

Az arra sétálók meghatottan ol-
vasták a szebbnél szebb verseket. A 
szünetekben megzenésített verseket 
hallgattak a diákok.  Az ötletadó Tóth-
né Szakolczai Tünde könyvtáros volt, 
aki József Attila életéről előadást is 
tartott a felső évfolyamos tanulóknak 
a könyvtárban.
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Spárgás, baconos pite 
(Qiche)

Könyvajánló

Vidám percek

Hozzávalók:
A tésztához:
* 20 dkg liszt
* 10 dkg vaj
* 1 db tojás
* 1 teáskanál só
* 1 evőkanál víz
A töltelékhez:
* 50 dkg spárga 
* 20 dkg bacon
* 3 db tojás
* 10 dkg sajt
* só
* reszelt szerecsendió
* őrölt bors
Elkészítés:
1. A liszthez hozzákeverjük a sót, majd hozzá a hideg vajat 

és összemorzsoljuk. Hozzáadjuk a kissé felvert tojást, majd 
gyors mozdulatokkal összegyúrjuk (szükség esetén, ha nem 
állna össze a tészta, hozzáadjuk a vizet is). A tésztát fóliába 
csomagoljuk, majd legalább 30 percre a hűtőbe tesszük.

2. A spárga fás részét letörjük, majd ízlés szerint feldara-
boljuk. Ezután enyhén sós vízben pár perc alatt roppanósra 
főzzük, majd leszűrjük.

3. A bacont felkockázzuk, majd egy teflon serpenyőben 
megpirítjuk. Ezután kiszedjük a zsiradékból, és teljesen 
kihűtjük.

4. Az egész tojásokat egy tálba ütjük, majd ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk, és megszórjuk őrölt szerecsendióval. Ez-
után kézi habverővel simára keverjük, és közben hozzáadjuk 
a tejszínt.

5. A tésztát vékonyra nyújtjuk, és a piteforma aljába nyom-
kodjuk. Ezután egyenletesen elosztjuk rajta a kihűlt bacont, 
a spárgát és a lereszelt sajtot. Végül óvatosan ráöntjük a 
tejszínes-tojásos keveréket.

6. 180 fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és kb. 35-40 
perc alatt arany barnára sütjük. A sütőből kivéve a formában 
hagyjuk hűlni.

Bemegy a kocsmába egy ittas alak, és azt kérdezi a csapostól:
- Mondja főnök, jártam én itt az éjszaka?
- Igen - feleli a csapos.
- És nagyon sok pénzt költöttem?
- Vagy ötvenezer forintot.
A részeg megkönnyebbülten felsóhajt:
- Hála istennek! Már azt hittem, hogy elvesztettem!

– Ágikám, milyen mosást állítsak be a felsőimhez? 
– Mi van a pólóra írva? 
– Guns N’ Roses…

– Hallom, a lányod hegedülni tanul. Na és, hogy halad?
– Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehettem a szom-

széd házat féláron.

Felnõtt: Raphaelle Giordano — A második élteted akkor 
kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van

A harmincnyolc és negyed éves Camille-nak látszólag mindene 
megvan, hogy boldog legyen. Miért érzi mégis úgy, hogy elillant ez a 
boldogság? Arra vágyik, hogy visszataláljon az öröm és a kiteljesedés 
útjára. Amikor a rutinológus, Claude felajánlja, hogy eredeti módsze-
rével a segítségére lesz ebben, szinte habozás nélkül beleveti magát a 
kalandba, hogy meghódítsa az álmait… 

Egy asszony különleges utazása a boldogtalan, kiüresedett életből 
egy célokkal teli, igazi élet felé, az Eat, pray, love és Az alkimista 
rajongóinak. 

A regény végén megtalálhatjuk a Camille terápiája során alkalmazott 
eszközök, módszerek leírását, magyarázatát, hogy akár magunkon is 
kipróbálhassuk ezeket. 

Kamasz: Robyn Schneider - Egy új élet reménye
A fiatal Ezra Faulkner hisz benne, hogy mindenkire vár egy tragikus 

fordulat – azután történik meg minden, ami igazán fontos. Az ő tragédiája 
nem sokáig várat magára: egyetlen pillanat, és a fiú mindent elveszít. 
Egy cserbenhagyó gázoló egy rendkívüli estén törte össze Ezra térdét, 
a sportkarrierjét és a társasági rangját. Így kerül Ezra a bálkirályjelöltek 
élmezőnyéből a kirekesztettek asztalához, és így találkozik Cassidy Thor-
pe-pal, az új lánnyal. Cassidy senkihez sem fogható Ezra eddigi ismerősei 
közül. Irigylésre méltó könnyedséggel veszi az akadályokat, ragyogóan 
intelligens, és feltartóztathatatlanul repíti magával Ezrát egy végtelen 
kalandra. Ám miközben Ezra fejest ugrik az új kihívásokba, az új barát-
ságokba és az új szerelembe, megtanulja, hogy a könyvekhez hasonlóan 
vannak emberek is, akiket félre lehet érteni. Fel kell tennie magának a 
kérdést: ha már történt egy tragédia, amely olyan sok mindent elrabolt 
tőle, mit veszíthet, ha még ezzel nincsen vége a balszerencsének? 

A könyv egy lírai, szellemes és szívfájdító történet arról, milyen nehéz 
eljátszani a szerepet, amelyet mások elvárnak tőlünk, és hogy hirtelen, 
tragikus befejezésekből is kisarjadhat az új kezdet.

Gyerek: Bartos Erika — Bogyó és Babóca 
(Mese az elveszett nyusziról)

Bogyó, Babóca és barátaik léghajózni indulnak. De Babóca kedvenc 
lila nyuszija kipottyan a léghajóból! Hiába keresi az egész erdő a nyu-
szit égen, földön, víz alatt, sehol sem találják. Babóca szomorúan tér 
lefeküdni. Még szerencse, hogy Bogyó nem hagyja annyiban a dolgot, 
és kifundálja a megoldást. Hogy mi az, kiderül Bartos Erika új, külön-
leges bábkönyvéből. Ebben a kötetben ugyanis a jól ismert szereplők 
nem csak rajzként jelennek meg, hanem bábként kelnek életre: minden 
szereplőt, minden helyszínt, minden kis házikót, apró törülközőt és 
szakácskönyvet elkészített az írónő, hogy megalkossa Bogyó és Babóca 
világát. Az apró részletekben elmerülhetnek a gyerekek, és a könyv 
mellékletében elolvashatjuk azt is, hogy miképp készült ez a különleges 
könyv. Hátha kedvet kapunk mi is az alkotáshoz!

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap 

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

Sok szeretettel várunk mindenkit, egész hónapban! 
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Februári számunkban írtunk 
arról, hogy egyik olvasónk né-
hány irattal lepett meg. Ezek 
községi hivatalos levelezések, 
illetve azok előfogalmazványai, 
piszkozatai voltak. Kiderül 
belőlük, hogy a bócsaiakat az 
1910-es években erősen foglal-
koztatta egy a tanyákat össze-
kötő, Kecskeméttől Kiskun-
halasig futó keskenyvágányú 
kisvasút építésnek terve.  Most 
ezt a böngészést folytatjuk.

Minek ide vonat?
A vasúttámogatók fő érve az 

volt, hogy „ez a rész annyira el 
van szigetelve (a forgalomtól), 
hogy az itt élő gazdák ter-
ményeiket értékesítés végett 
egyáltalán nem, vagy csak nagy 
áldozatok árán tudják szállítani. 
A vonattal a lakosság képes lesz 
áruját kevés költség mellett 
a halasi és kecskeméti piacra 
vinni.”

Ugyanakkor az az érv a vasút 
ellen szól, hogy ebbe a vas-
útépítésbe be kellett szállni 
anyagilag is. Ekkora összeget 
— 50.000 Koronát — az éppen 
néhány esztendeje Tázlártól kü-
lönvált Bócsa község önerőből 
nem tudott volna előteremteni. 
Ha egyes képviselők javaslatára 
a banki hitelfelvétel történik 
(50 éves lejáratra), azt községi 
pótadó formájában kívánták 
volna beszedni.  Csakhogy 
(írják a jegyzőkönyvek), többen 
kétségbe vonják, hogy a törlesz-
tésre beszedendő éves községi 
pótadót minden bócsai be tudja 
fizetni a pénztárba. Tehát szép 
dolog a közteherviselés, de nem 
mindenki akart vagy tudott 

volna ebbe beleszállni.
Az építést lebonyolító vasút-

társaság a levelezések tükrében 
mindig több pénzt kért volna 
Bócsától a pálya létrehozásáért. 
Miért? Ennyire mohók voltak? 
Az egyik érvelésből más tűnik 
elő:

„Nagyon természetes, hogy 
az építtető vállalat ezen óriási 
összeget azért irányozta elő, 
mert a kerülővel és többnyire 
vizenyős réteken, mocsara-

kon át — melyen a többség a 
vasútépítést kívánja — sokkal 
többe kerülnek a munkálatok, 
mint az eredeti tervek szerint 
kerülne. Tehát az az igazság, 
hogy azok, akik a vasutat saját 
érdekből el akarják tolni a 
vizekre és mocsarakra, ezzel 
tetemes költséget okozva, azt 
ne az úgyis csak vergődő és 
nyomorult anyagi viszonyokkal 

küzdő községgel fizettessék, 
hanem a sajátjukból ajánlják 
a hozzájárulást. Ez ezért is így 

lenne helyes, mert községünk 
és lakosainak anyagi helyezte 
az elmúlt években nemhogy 
javult volna, de inkább rosszab-
bodott.” 

Valószínűsítjük, hogy több 
gazda rájött, hogy a vasútvo-
nalnak az ő birtokát is érintenie 
kellene, hogy bejöjjön a számí-

tása. Ez az akkori gazdasági 
helyzetben létfontosságú volt: 
sok volt a szegény ember, de 
kereskedelem felélénkítésével 
pénz áramlott volna a térségbe. 
Meg a zsebükbe is… A ter-
vek szerint egy-egy szerelvény 
teher- és személykocsikból 
állt volna. Azaz: az állatokat 
bevagonírozzák, az árut bepa-
kolják, az emberek beszállnak a 

személykocsiba és a következő 
nagyvárosban már várja őket az 
átvevő, a kereskedő, a kupec.

A történet vége
Nem épült meg a kisvasút, 

melynek fő oka mindenképpen 
a „Nagy Háború” kitörése. Ez 
ugyanis jelentős pénzeket és 
embermennyiséget vont el a 
termelőmunkától — évtize-
dekre megpecsételve a terve-
zett nagyberuházások sorsát. 

Amikor a 20-as évek végén, 
majd a II. világháború után 
ismét napirendre került a kér-
dés, már más szelek fújtak. 
Elkészült a kecskeméti műút 
és nagy számban megjelentek 
a teherautók. 

A kecskeméti keskenyvágá-
nyú kisvasút pedig 2009-ben 
bezárt. 

 K. L.

Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Majd ha megáll Bócsán a vonat!

Az iratok az alábbi képviselő-testületi 
ülésekre vonatkoznak:

1912. július 1. (41. sz. határozat), 
1912. szeptember 5. (57. sz. határozat), 
1913. január 30. (6. sz. határozat),
1914. április 16. (28. sz. határozat).
A leírt vitákból kitűnik, hogy a jelzett időpontok előtt is 

zajlottak már megbeszélések. 

Emelkedő költségek

Egy vaspálya megépítését sok minden befolyásolja: ta-
lajviszonyok, tervezett terhelés, tervezett sebesség, stb. A 
levelezések szerint először 15.000 Korona községi önerőről 
volt szó, amely aztán az igények és a bócsai területre kívánt 
pályaszakasz növekedésével 25, 40, majd 50.000 Koronára 
emelkedett. És ez az önerő akkor valós önerőt jelentett: pá-
lyázat, egyéb minisztériumi támogatás és „hátrányos helyzetű 
kistelepülés alap” nem létezett.

Így nézett volna ki egy személyszállító szerelvény
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Kinek a májusfa, kinek a kapufa
Talán nem is gondolnánk, 

mennyire fontos volt egy lány-
nak hajdanán, hogy a legény 
májusfát állítson neki. Na meg 
hogy mekkora harcok voltak a 
májusfa állítás jogáért és lehe-
tőségéért…

A kiskőrösi járás egyes te-
lepülésein még ma is dívik 
ez a szokás, máshol pedig 
éppen azon fáradoznak, hogy 
(újra) megjelenjék. Mekkora 
értéke volt hajdan annak, ha 

egy eladósorba került lány 
kapuján megjelent május el-
sejére a feldíszített fa? Mai 
szemmel nézve felbecsülhe-
tetlen: azt a lányt felértékelte 
a legény (még ha a lány nem 
is tartott rá igényt), a többiek 
szemében esetleg irigylésre 
méltóvá vált. Ha viszont nem 
tetszett a szülőknek, akkor 
megtehették a „szükséges 
lépéseket” a kapcsolat ellen. 
Bócsán megkérdeztünk né-
hány idősebb embert, vajon ők 
hogyan emlékeznek erre a régi 
szép népszokásra.
Hirsch Istvánné Fogl 

Ilona
Az én leendő uram nagyon sze-

rény ember volt, de egy májusfát 
azért hozott. Szalagok voltak 
rajta. Nem járt hozzá se levél-
ke, se üzenet. 17 éves voltam 
ekkor, a következő évben meg 
is esküdtünk. Hogy kapott-e 
érte külön ajándékot? Nem, 
egyszerűen csak örültem. Aztán, 

amikor elhervadt, pár nap múlva 
eloldoztuk.

Lehoczki Imréné 
Kanizsai Sára 

Az udvarlásnak több módja 
volt. Az egyik legény a barátaival 
felmászott az eperfánkra, vittek 
magukkal harmonikást és onnan 
adtak szerenádot. Apám kemény 
ember volt, de hagyta, hadd 
danoljanak. Egymás utáni két év-

ben kaptam májusfát 17-18 éves 
koromban. Mindig tudtam, kitől 
van. Az első udvarlóm, aki csak 
úgy járt hozzánk, állított egyet, 
de aztán elmaradt. Utána már a 
későbbi férjemtől kaptam. Éjjel 
hozta, kikötötte a kerítéshez.

Viesz Ferenc (Tázlár)
Na tegyük hozzá rögtön, hogy 

tázlári voltam, de Bócsára jártam 
udvarolni Kálmán Annához a 
Táncsics utcába. Emlékszem, 

mozgalmas este volt. Bálban 
voltunk Tázláron és csak aztán 

indultam meg egymagam gyalog 
Bócsára, vállamon a májusfával. 
Selyemszalagok voltak rajta, még 
azt is tudom (a feleség bólint, ő 
már csak tudja). Hajnalra értem 
oda, hozott dróttal odakötöztem 
a kapufélfához, aztán mentem is 
haza aludni. Nagy volt a szere-
lem, ősszel meg is esküdtünk.

Arra még azért emlékszem, 
hogy voltak lopkodós legények: 
kifigyelték, hová állítottak májusfát 

már este, elemelték és aztán oda ál-
lították, ahová ők gondolták. Csak 

lusták voltak készíteni. Emiatt 
aztán néhány pofon el is csattant.
És hogy mi a helyzet ma-

napság?
Vannak májusfák, hogyne. Aki 

büszke rá, az megosztja a neten 
is, hogy mit kapott. Ne feledjük 
azonban: ehhez a népszokáshoz 
férfiakra és nőkre van szükség! 

Olyanokra, akik nem csupán 
a személyi szám szerint azok, 
hanem úgy is viselkednek…

Káposzta Lajos

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
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Szent Iván éji előzetes

„Az én Mexikóm”
Mármint azé a gyereké, aki 

vállalja, hogy lerajzolja ezt az 
amerikai országot a Mexikói 
Nagykövetség felhívására. Ez 
egy gyerekrajzverseny, melyet 
2�. alkalommal rendeznek 
meg. A címe: Mexikó híres 
alakjai és példaképei

A szaktanárok segítségé-
vel az iskolai felkészítésen 
sok mindent megtudhatunk 
Mexikó jeles személyisé-
geiről és történelméről. A 
versenykiírás szerint ugyan-
is ez lehet idén a rajzok 
témája.  A képek sokféle 

technikával készülhetnek, 
de nem lehetnek másolatok 
és a felnőtt kéz segítsége is 
mellőzendő. Méretük köte-
lezően A3 (így lehet majd 
kiállítani őket).

Az értékelés több korcso-
portban (6-8, 9-11, 12-14 

évesek) zsűri által történik, 
de mód nyílik augusztusban 
internetes szavazásra is. Be-
küldési határidő az ország 
nagykövetségére :  2019 . 
június 28. 

Bővebb információ a rajzta-
nároknál és a könyvtárban.

Egy igazi varázslatos, családias falusi rendezvénynek nézünk 
elébe az év leghosszabb napján. Ez a csillagászati nyár kezdete, 
egyben talán a családi nyaralásoké és a gyerekek részére egy 
kicsit a pihenésé is. Korábban már rendeztünk ilyet, legyen 
hát ismét: 

Szent Iván Nap a Kozák-tónál: 
június 22. szombat 16 órától!

A programból:
— gyerekek nyárköszöntő tánca
— citerazene
— íjászat
— jóslás 
— régi pásztorhangszerek bemutatója (Vladár Károly Kiskun-

halasról)
— csillagászati előadás vetítéssel, majd éjjel távcső segítségével 

is (László Lajos)
— hajdani bócsai cserkészek találkozója, képek vetítése, vissza-

emlékezések (jelentkezés Paragi Anikónál és Majer Szilviánál)

Az este fénypontja a zenés tábortűz, mely után mécsesgyújtás 
és beszélgetés következik. A rendezvényt az eddigi bejelentkezé-
sek szerint több tucat, messziről érkező turista látogatja meg.  
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Ki korán kel, bombára lel! 
— Káposzta Lajos így látta

A bomba

A gyerekek egyszer csak egy fura 
tárgyat hoztak elő és tettek elém. 

„Na, ez valóban bomba!” 
Valószínűleg egy harckocsi löveg lő-

szerének vége feküdt előttem a gyepen. 
Vagy valami más: ki tudja? Telefon, 
rendőrség, majd tűzszerészek.  

Minden esetre fontos, hogy aki gya-
nús fémdarabokat talál, ne játsszon 
vele, ne dobja tűzbe és ne essen neki 
a flex-szel. Szeme, arca, fél karja 
bánhatja. A másik felével meg mit 
kezd?

Rekord mennyiségű aktivis-
tával, jó hangulatban indult a 
nap április első szombatján: a 
mintegy nyolcvan szemétszedő 
láthatósági mellényben, kesz-
tyűkkel és zsákokkal felfegy-
verkezve indult meg az utak 
mentén. Jómagam a fischeri 
árokjárókhoz csatlakoztam. 
Nem hittem volna…

Szóval: a fischeri bekötőút 
környékén ritka leletanyag-
gal szembesültem az árokban. 
Valószínűleg a bulik előtti be-
melegítés hevében sokan itt 
könnyítenek autójukon. Ami 
„érdekes”: a sok üdítős és sörös 
doboz mellett bizony félig teli, 
csavarzáras kétliteres sörös-
flakonok is akadtak. Na, ez a 
pazarlás! Aki pedig megitta az 
energiaitalt, de annyi ereje sincs, 

hogy a dobozát elvigye egy ku-
káig… nos: az feleslegesen itta 
meg, mert nem hatott!

A szétszakadt autógumi akár 

baleset miatt is begurulhatott 
az árokba. Viszont a műanyag 

zsákokban kihelyezett disznó-
vágási maradványokra nincs 
mentség. Vajon miért pont itt 
dobta ki?    

Ugyanúgy érdekes volt a 
fischeri kocsma és bolt környé-

kén megszaporodott dekások 
(decis pálinkás üveg) látványa. 
Megveszi a pógár, elszopogatja 
és ahol éppen tartózkodik, el-
dobja. Bizonyára több törzsvevő 
van, akik egyirányban laknak, 
mert jócskán besorakoztak a 
göngyölegek…

Olyan tanya mellett is elmen-
tünk, melynek udvarán volt 
szemétrakás — csakhogy a szél 
már jócskán megkezdte és több 
száz négyzetméteren elterítette. 
Gondolkodtunk, bemenjünk-e 
összeszedni és magánlaksértést 
elkövetni — de inkább felhívták 
a csoportban lévő hölgyek a 
közismert gazdát…

A munka lezárása a finom 
ebéd volt: a vadásztársaság 
jóvoltából vaddisznó húsból 
készült bográcsos babgulyás, 
melyhez Kaposvári Franciska 
néni és társai sütötték a szalagos 
fánkot. De addigra megtisztult a 
falu a bugaci erdőtől a vadkerti 
határig, illetve Tázlártól Zöldha-
lomig. Több mint 200 zsák telt 
meg! „Ehhez a munkához nagy 
alázat kell: minél magasabban 
van valaki, annál nagyobbat 
hajol!” — e szavakkal méltatta 
és köszönte meg a munkát 
ebéd után Szőke-Tóth Mihály 
polgármester.



2019. április12. oldal

Horgászverseny
Ismét megrendezésre kerül 

május 1-jén a már hagyománnyá vált 
horgászverseny 

a bócsai Kozák Horgásztón. 

Program és szabályok:
- reggel 6 órakor gyülekező

- verseny indítás 6:�0
- nevezési díj 7.000 Ft /2 db bot 
(mely tartalmaz 2 adag ebédet)

- elő regisztráció szükséges, a jegyek korlátozott 
számban kaphatóak

- étel- és italfogyasztási lehetőség 
a rendezvényházban

Jelentkezés és információ: 06-30-436-4408 
Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget!

 Bócsa Község Önkormányzata 
nevében

tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
községünk minden 60. életévét betöltött 

lakóját az 

IdőseK Napja
alkalmából rendezendő ünnepségre, 

2019. május 11-én szombaton 11 órától  
 a Hungarikum és Civil Közösségi Házba.
a tisztelt vendégeket idén postai úton, levélben hívja meg 

a Képviselő-testület! 
Kérjük kedves meghívottjainkat, hogy részvételi szándékukat 

a 06 78/453-110, 
a 06 30/74 33 401-es telefonszámon, 

a bocsaph@t-online.hu email címen vagy 
személyesen az Önkormányzati Hivatalban 

2019. május 3. péntekig jelezni szíveskedjenek!
Külterületről való be- és hazaszállítási lehetőséget biztosítunk, ezen 

igényét szintén kérjük előre jelezni.
szeretnénk remélni, hogy ezt a pár órát velünk tölti.

Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Üdvözlettel a Képviselő-testület nevében:

szőke-Tóth Mihály polgármester

2018. május 25. szombat

A bócsai parkerdőben 
Bak Antal szervezésében ismét 
összejönnek a régi zöldhalmi 

jó barátok, kollégák és 
munkatársak. 

Vendégvárás 10.00 órától, majd 
ebéd, zene, nótázás és tánc!

Jelentkezés a szervezőnél, illetve a 
20/333-9007-es telefonszámon.

Visszajelzést legkésőbb 
2019. május 10-ig

Álláslehetőség! 
Kőművest, illetve kőműves 

segédmunkást keresünk építőipari 
vállalkozásunk bővítésére. 

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 

+36 30 488 2176


