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Ez volt Szőke-Tóth Mi-
hály polgármester beszé-
dének mottója, melyet 
a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei 
Egyesülete közgyűlésén 
tartott. A Bócsán tartott 
tanácskozás fő célja az 
elnökség megválasztá-
sa volt. A polgármester 
hangsúlyozta: „Nem sza-
bad elvenni a lehetőséget 
attól, hogy mozgásukban 
korlátozott emberek a 
társadalom aktív tagjai 
maradjanak. Ők gyakran 
inkább elrejtőznek, ki-
vonulnak a közösségből. Azonban ez helytelen: éppen néhány 
bócsai példa jelzi, hogy létezik megoldás!”  

A tisztújítás során az elnök az eddigi is hivatalban lévő, és a 

Fordítsunk rájuk nagy figyelmet!

Itt járt Kató néni!

megyében népszerű, kecs-
keméti Hanó Mihály ma-
radt. Ő eddig is sokat tett 
mind a napi segítség, mind 
pedig a médiamegjelené-
sek területén az ügyért. 
Kecskeméti irodájukban 
ügyfélfogadási rend sze-
rint várják az érdeklődő-
ket és a segítségért oda 
fordulókat.

Jó Bócsának, hogy mind 
az elnökhelyettes (Varnyú 
Józsefné), mind pedig egy 
elnökségi tag (Szénási 
Béláné) soltvadkerti la-
kos. Így közel vagyunk a 

partnerekhez. Sok sikert és örömet kívánunk a négy évre meg-
választott új megyei vezetőségnek!

KL – BH

Köszöntések

55 éves házassági évfordulót ünnepel idén:
Mucsi János és Tompai Sarolta
Vincze Imre és Lugosi Erzsébet
Vincze Imre és Tóth Margit

60 éves házassági évforduló: 
Ficsor Imre és Viszmeg Ilona

Legidősebb polgár: Csővári János 96 éves 

A legidősebb polgár, aki a rendezvényen jelen 
volt: Bak Mihályné 94 éves

Igen, Ihos József volt az idei 
idősek napja művészvendége, 
melyet magas részvétel mellett 
rendeztek meg a Hungarikum 
és Civil Közösségi Házban. 
Erre minden helyi „szépkorú” 
lakos meghívást kapott.   

A program polgármesteri 
köszöntővel vette kezdetét. 
Szőke-Tóth Mihály kiemelte: 
„Ez a kor attól válik széppé, 
hogy a felnőtt gyerekek hozzák 
a nagyszülőkhöz az unokákat, 
azok pedig a dédunokákat. 
Velük törődni, játszani, illetve 
főzni és barkácsolni talán a 
legnagyobb öröm, amit ember 
el tud képzelni…” 

Ezután a bócsai Boróka Ci-
terazenekaré volt a mikrofon. 
Jó volt hallani, ahogy együtt 
dalolták a régi dalokat: „Nem 
tudom az életemet…”, „Szá-
zados úr sejehaj…” Közben 
elkészült az étel: a helyi szaká-
csok által készített tárkonyos 
raguleves, a töltött káposzta 
és a somlói a községi dolgozók 
közreműködésével került az 
asztalokra. Aztán mire lemo-
zogta a finomságokat a jóked-
vű vendégsereg, Ihos József 
humorista, azaz a jól ismert 
„Kató néni” ragadta meg a 
mikrofont. Jól tette! 

KL – BH
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (május)

Digner Anna és Szekeres Mihály Gergő
Szarvas Erika és Vida András László 
Takács Bettina és Pordán Zsolt

Születtek:
Csipkó Ákos – an: Veiszhab Ildikó (április)
Prácza Krizsán – an: Harangozó Eliza (május)

Elhunytak: (május)
Fülöp János (1962)
Orbán Sándorné (1921) szül: Hajdu Mária Anna
Új Imréné (1937) szül: Balázs Anna

Rendbe tették a temetőt

Istentiszteleti és mise-
rend pünkösd környékén

Birkózó fórum 
Nagy megtiszteltetés volt 

községünknek, hogy birkózó 
fórumot rendeztek Bócsán 
május elején. A díszvendég a 
Magyar Birkózó Szövetség több 
vezetője, köztük Németh Szi-
lárd elnök volt. A déli megyéket 
érintő összejövetel témái so-
rában az eddigi fejlesztések, a 
célok, valamint a hazai birkózás 
kilátásai szerepeltek.

A helyi birkózókat többek 
között Benkő Attila, Petróczi 
Andor, Filus Erik, Molnár 
Géza és Petróczi Balázs kép-
viselte.  

Mint a fórum fő előadója, 
Németh Szilárd, a Szövetség 
elnöke hangsúlyozta, nem 
mindegy, melyik birkózó klub 
és melyik edző mit garantál… 

— A tartósan megmaradó 
sportolói, mindenekelőtt gye-
reklétszámot? A jó színvona-
lú edzéseket? A rendszeres 
részvételt a versenyeken? A jó 
eredményeket? Épülnek, újul-
nak a birkózó termek — így 
Bócsán is. Viszont nagy fele-
lősség is kerül az egyesületek 
kezébe, hiszen ezeket a drága 
épületeket és technikákat mű-
ködtetni kell! 

A kérdések kapcsán elhang-
zott: a birkózás nem tartozik 

a legnépszerűbb és legszebb 
sportágak körébe. Aránylag 
kevés az a szülő, aki a gye-
rekét küzdősportokra szánja. 
Ebben több propaganda anyag 
segít, köztük a pár éve Bócsán 
leforgatott „Ovis birkózás” c. 
oktató kisfilm. Emellett ki kell 
zárni a fertőzés veszélyét, amit 
a nem kellő módon fertőtlení-
tett szőnyegen el lehet kapni. 

Ez a sport a fegyelem mellett a 
tisztaságra is nevel: ugyebár az 
edzés végi zuhanyzás és ruha-
váltás nélkül senki sem mehet 
haza! A felnőtt sportoló pedig 
nem hódolhat káros szenve-
délynek, az alkoholfogyasztást 
pedig szigorú kontroll alatt 
kell tartania — emelte ki az 
elnök. 

Az előadás után megköszön-
ték Szőke-Tóth Mihály pol-
gármester segítségét a fórum 
összehívásában és a helyszín 
biztosításában (ld: címlapfo-
tónk!). Ezt követően Németh 
Szilárd elnök és Bacsa Péter 
alelnök megtekintette a bócsai 
birkózó edzőtermet, a wellness 
részleget, a konditermet, az 
öltözőket, a sportszállást, az 
éttermet és a fejlesztés alatt 
álló labdarúgó pályát.

K. L.

A bócsai mozgáskorlátozot-
tak, mint minden évben, az 
idén is összegyűltek április 
végén, hogy rendbe tegyék a 
köztemetőt. A takarításban 
17 szorgos kezű aktivista vett 
részt. Kezük nyomán eltűn-
tek a falevelek, a szemét és 
a száraz gyom. Bócsa Kö-

zség Önkormányzata nevében 
köszönjük szépen áldozatos 
munkájukat! Ezúton is kérjük 
a tisztelt temetőlátogatókat, 
sírfenntartókat, hogy továbbra 
se engedjük, hogy elgazosod-
jon és szemetessé váljon a 
községi temető. 

BH

(Csak a kiemelt eseményeket közöljük!)

Katolikus: vasárnaponként a szokott időben, illetve pünkösdkor 
vasárnap és hétfőn egyaránt 3/4 11 órakor.

Református: 
Június 2., vasárnap 9.00: hittanos évzáró 
Június 9., pünkösd vasárnap 9.00: úrvacsorai istentisztelet; konfir-
mandusok beszámolója, fogadalomtétele és első úrvacsora vétele

Evangélikus: 
Június 2., vasárnap 11.00: úrvacsorás istentisztelet 
Június 9., pünkösd vasárnap, úrvacsorás istentisztelet - Tázlár 
9.00, Bócsa, 11.00
Június 16., vasárnap 11.00: az új bócsai templom tervezett 
alapkő letétele! 
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Fagy + eső = kevés akácméz?

Hazavihettük a kalászokat
 — Búzaszentelés volt Bócsán

Katolikus Majális Zöldhalomban
Május 5-én délután is-

mét megkondult a harang a 
zöldhalmi Kisboldogasszony 
kápolnában, ahol Mezei Fe-
renc atya tartott szentmisét. 
Megtelt a kápolna az ott élő 
vagy onnan elszármazott 
lakosokkal. 

A mise után egy kis családi-
as majálisra hívták a szerve-
zők, a zöldhalmi asszonyok. 

Az asztalra került a sok fi-
nomság: marhapörkölt tész-
tával és az a rengeteg házisü-
temény, amit a szomszédok, 
barátok hoztak össze. 

A borongós idő miatt az 
ételek elfogyasztásához Fa-

Ahogy az időjárás kinéz, nem 
mindegyik mezőgazdasági 
ágazat lesz sikeres az idén: 
sok gyümölcsvirág elfagyott, 
a földi eper is rosszabbul 
terem és amint hallom, akác-
mézben sem fogunk nagyon 
bővelkedni. Mint Kubas Zsolt 
kisbócsai méhész meséli, idén 
részben elfagyott az akácvirág. 
Ez leginkább a Kiskunságon 
következett be, északon még 
van remény behozni valamit. 
Vidékünkön az is gond volt, 
hogy a maradék akácvirágra 
sem mentek ki a méhek a 
kaptárból az esős napokon. 
Ha viszont bent maradnak a 
kaptárban, a méhésznek etet-
nie kell őket, hogy ne haljanak 
éhen. 

Ez idén eddig 700 kg cuk-

rot jelentett gazdaságuknak 
— állítja Zsolt. Ez a cukoroldat 
adagolás nem „mézhamisítás”, 
hanem az állomány szinten 

tartása. Mondhatni: kiadás 
abban az időszakban, amikor 
elvileg saját magának kellene 

megtermelnie az állománynak 
a saját eledelét, illetve a mé-
hész profitját. 

Északon, Nógrád megyében 

1-2 héttel később kezdődik az 
akácvirágzás, ott remélhetőleg 
nagyobb mennyiséget termel-

nek majd az elszállított kaptár-
ban odatelepített méhek.  

Ugyancsak káresemény ért 
több méhészt a gyümölcsfák 
virágzásakor. Van gazda, aki 
olyan szert használt a perme-
tezéskor, amely elpusztítja a 
méheket. Most is ez történt. 
Évek óta tartó gond ez, hogy 
megértesse velük a méhész-
társadalom: a nem bejelentés-
köteles szerek is ártalmasak 
a méhekre, ha reggel perme-
tez. Ha este szórná ki, akkor 
délelőttre megszűnne, vagy 
legalábbis erősen mérséklőd-
ne az a hatás, ami a méhekre 
káros. Sajnos nem értik, hogy a 
méhek nekik is fontosak: attól 
lesz gyümölcs, hogy megtörté-
nik a beporzás. 

KL

Vagy mondjuk inkább gabo-
naszentelésnek, lévén ezen a 
homokos talajon inkább rozs 
és takarmánygabona terem 
meg. A szentelést végző Mezei 
Ferenc plébános elmondta: 
számunkra a Miatyánkban 
lévő „mindennapi kenyér” 
fogalma jelenti a testi és a 
lelki táplálékot. Az ezért tör-
ténő imádság és az érte lévő 
hálaadás az éves imakörnek 

éppen úgy része a katolikus 
embernél, mint az ünnepek 

megtartása. 
A szertartás április utolsó va-

sárnapján, a szentmise végén 
zajlott: kezdődött a rövid szent 
szöveg elmondásával, melyet 
a kéve szentelt vízzel történő 
meghintése követett. Ezt kö-
vetően pedig — jelképezve a 
falu teljes határának megszen-
telését — a pap a négy égtáj 
felé is széthintette a szentelt 
vizet a templomtérben. Ferenc 

atya utalt arra is, hogy ezzel 
nem csupán a búzát, de a vetés 
minden fajtáját, a fákat és sző-
lőket is megáldja. 

Az asszonyok a szentelt bú-
zát/gabonát imakönyvükben 
tartották, a férfiak kalapjuk 
mellé tűzték. Bócsán ezúttal 
is kitették a templom elé, és a 
mise után mindenki vihetett 
belőle magával. 

KL

ragó Ottó és családja bizto-
sította a helyszínt a közel 50 

fő vendégnek. A szervezők 
köszönik szépen a hús fel-

ajánlást és a pörkölt főzést.                                    
BH
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Miért nincs itt más, miért csak én?
Többen feltették a fenti kér-

dést azok közül, akik elvitték 
kutyájukat a májusi eboltás 
valamelyik állomására. Mint 
dr. Judák Róbert állatorvos 
elmondta, összesen 37 kutyát 
hoztak el ezen a napon oltatni. 
Mindegyik rendelkezett oltási 
könyvvel és chippel. Ezenkívül 
van még Bócsán 30 olyan ku-
tya, melyeket évi rendszeres-
séggel visznek állatorvoshoz.

Az egyik beoltatja, a 
másik nem!

— állítja az állatorvos. Tíz 
évvel ezelőtt még közel 2-300 
kutyát oltott be, de ez a szám 
évről évre csökken. Mármint 
az oltottaké! Az összlétszám 
azonban biztos nem. Vélemé-
nye szerint a kutyák 10 szá-
zaléka kapja meg a veszettség 
elleni oltást, ami egy ilyen 
tanyás vidéken nagy gond. 

A kutyák nagy része ugyanis 
kapcsolatba kerülhet olyan, 
vadon élő állatokkal (vagy más 
kutyákkal), melyek hordozzák 
a veszettséget. Ha pedig valakit 
megharap egy (akár saját és 
fertőzött) kutya, akkor meg-
történik a baj.  

A szolgáltató magán állat-
orvosnak nincs jogosultsága 
bemenni a házhoz és „igazol-
tatni” a kutyát — akár a kutya 

nyakába ültetett chip leolvasá-
sával. A szabályozás szerint a 
jegyző feladata lenne háromé-
vente összeíratni a községben, 
hogy mely háztartásban hány 
kutya él. Az önkormányzat 
ezek után nyilvántartást vezet-
het a kutyák azonosítójáról és 
az oltás tényéről. 

Csakhogy ez nem lenne nép-
szerű intézkedés!

Káposzta Lajos

A kutyagyár és melléktermékei
A kutyának az ember mellett 

a helye! Családtag, akár tet-
szik, akár nem, mely ténynek 
tudományos alapja is van. A 
kutya az egyetlen a háziállatok 
közül, melyet a tudomány is 
családtagnak tekint, ugyanis 
tudományos neve nem „Canis 
domesticus”, mint a legtöbb 
háziállatnak a domesticus 
szó latinul „házi” jelentéssel 
bír), hanem „Canis familia-
ris“. Azaz tudományos nevén 
„családi kutya”!

Tehát hivatalosan is család-
tag. Akkor mindenkinek az 
asztalról kell etetnie a kutyá-
ját és az ágyában altatni? Ter-
mészetesen nem. Attól, hogy 
családtag, még nem ember, 
nem is kell annak tekinteni, 
vagy úgy kezelni, mintha az 
lenne. (Nem is szabad! Nem 
kell ruhát adni rá, meg kilak-
kozni a karmait…)

De helye van a családban, 
és ez a hely minden kutyának 
jár. Sajnos azonban soknak 
nem jut…

Azok, melyeknek nem jut 
hely egy családban, jobb 
esetben menhelyre kerülnek 
(ez sem olyan vidám ám). 
Rosszabb esetben pedig jön 
a kóborlás. A gazdátlan ku-
tya, ha erdőre-mezőre kijut, 
akkor a vadállomány egyik 
legnagyobb pusztítójává válik. 
Általában a meggondolatlanul 
cselekvő emberek juttatják 
oda a kutyát. Mikor az édes 
kis szőrgombóc nagy med-
vévé változik, és már nyűg 

az etetése, vagy az életen át 
tartó veréstől megszabadulni 
vágyó, az ember ellen forduló 
kutya „kerül lapátra”.

Esetleg szimplán megunják 
az ebet és kirakják a szűrét…

Vagy a szaporítóktól kerül-

nek kóbor sorsra szerencsét-
lenek. Ezek a „vállalkozók” 
anyagi haszon reményében 
„kutyagyárakká” változtatják 
a szukáikat, hogy aztán ilyen-
olyan papírokkal minél több 
pénzért tudjanak egy-egy 
kölyköt eladni. Viszont mi 
történik akkor, ha nem jön 
létre az üzlet? Ha becsődöl a 
nagy reményekkel kecsegtető 
vállalkozás? A tenyészet kint 
landol a nemzeti parkban! 

Aztán ott vannak az üres 
tanyák, ahová azért kötik ki 
a kutyát, hogy „legyen ott 
valamilyen zajgép”. Aztán 
évek telnek el láncon. Vagy 
egyszer csak megszökik és 
soha többé nem látják — csak 
a szaporulatát…

Kell-e neked kutya?

Végezetül pedig néhány 
személyes tanács kezdő ku-
tyabarátoknak

* Jól gondold meg, hogy 
kel l -e  neked kutya!  Egy 

kutya 10-15 évig hű tár-
sad lesz, de ehhez elég sok 
mindent kell biztosítanod 
a számára: ételt és vizet, 
minél több mozgást és a 
legfontosabb, rengeteg sze-
retetet! Gondold át, hogy 
hajlandó vagy-e meghozni a 
kellő áldozatokat azért, hogy 
kutyád lehessen!

* Ha nem kifejezetten spe-
ciális feladatra keresel kutyát 
(vadászat, mentés, őrzés, 
terelés, stb.), hanem „csak” 
társállatnak, akkor a legjob-
ban egy a személyiségednek 
és életvitelednek megfelelő 
menhelyi kutyussal jársz. 
Hidd el, ők ugyanolyan jók, 
sőt, sokszor jobbak, mint a 
sokszázezerért vett pedigrés 

fajtatiszta ebek. A kutya 
családtag, nem státusszim-
bólum. Nem egy kocsi, vagy 
óra, amivel kérkedni lehet. 
Attól még nem lesz jó a 
kutyád, hogy ritka fajta és 
nagyon drága volt. Felelős 
tenyésztő nem is ad kutyát 
olyannak, akin látszik, hogy 
csak a divatot követi az ak-
tuális fajta kiválasztásánál. 
Arról nem beszélve, hogy ha 
menhelyről veszel magad-
hoz kutyát, akkor segítesz 
egy szerencsétlen léleknek, 
és visszaállíthatod a bizal-
mát az emberekben. Nem 
mindegyik menhelyi kutya 
lelki roncs ám (persze túl 
sokan azok), némelyik csak 
rosszkor volt rossz helyen. 

* Ha nem akarsz felelősen 
kutyát tenyészteni (valóban 
az adott fajtát fenntartani, 
tenni érte), akkor ivartala-
níttasd a kutyádat! Nem, 
nem lesz semmi lelki, vagy 
egészségügyi baja. Ideje len-
ne már ezeket a tévhiteket, 
meg tudományos alapos-
sággal a kocsmában kiötlött 
baromságokat elfelejteni. Az 
eredmény az, hogy a szuka 
nem tüzel ,  a  kanra nem 
jön rá a …hatnék, és nem 
akar lelépni egy pásztorórá-
ért. Ráadásul nem lesznek 
„meglepi kiskutyák”, akik 
jó eséllyel menhelyen köt-
nének ki, vagy kóborlóként 
senyvednének.

Forrás: internetes cikkek a 
felelős állattartásról
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Az oldalt összeállította: 
Barcsikné Weinhardt Éva és Mucsi-Szendi Erika

A Boróka Iskola májusban
Se szeri, se száma azoknak a programoknak és sikereknek, melyek miatt együtt örülhettünk iskolánk diákjaival. Itt most követ-

kezzék egy olyan csokor, amely az élmények virágait gyűjti egybe!

Az egészséges életmódra ne-
velést már gyermekkorban el 
kell kezdeni. Így gondolják ezt 
a Szegedi Látványszínháznál is, 
amelynek társulata darabjaival 
az egészséges életmód mellett 
a környezettudatos életet is 
népszerűsítik. Egy újabb mó-
kás előadást láthattunk tőlük, 
amelynek a központi témája 
az allergia volt. Köszönjük az 
alapítvány támogatását.

A Kisiskolák Diákolimpia megyei döntőjén kézilabdásaink és a focistáink egyaránt megmérettet-
tek. Mindkét csapat bronzérmet szerzett. Gratulálunk! Képünkön leány kézilabdásaink Ocskainé 
Takács Bettina edzővel, aki Oláhné Marosi Judittal közösen foglalkozik sportolóinkkal. 

Nagy Lajos jóvoltából egy szép napon hüllő és ásványkiállítás 
érkezett iskolánkba. Nagyszerű előadásokat is hallhattak a gye-
rekek a kiállított állatokról, szokásaikról, jellegzetességeikről. 
Ehhez kapcsolódnak az ásványok, melyek keletkezéséről is új 
ismeretekhez juthattunk. A gyerekek mellett a szülők ugyancsak 
megtekinthették az aulában rendezett programot, sőt érdekes 
„kincsek” vásárlására is lehetőség nyílt.

És még?...
– Több tucat bócsai gyerek vett részt Kiskunhalason a Stúdió 

2000 tavaszi gáláján. Megható volt látni a sok ügyes táncost. 
Községünkben június 5-én szerda délután lépnek majd fel.

– Birkózóink számos versenyen bizonyították rátermettsé-
güket. Még hátravan a java: az országos serdülő csapatbajnok-
ság országos döntője (mert bejutottunk) és számos egyéni 
verseny! Júniusi számunkban róluk is írunk.

– Volt diákjaink is bővelkednek sikerekben. Büszkék vagyunk 
rájuk! Fiatalok, nem maradtok ki ti sem az újságból…

Sherlock Fox, az állati jó nyomoZOO!

A Kiskunság i  Nemzet i 
Park munkatársainak jóvoltá-
ból szuper interaktív előadás-
ban volt részük a gyerekeknek. 
Sherlock Fox, a róka bemu-
tatta, hogy milyen nyomokon 
indulhatunk el az erdőben, ha 
meg szeretnénk tudni, milyen 

állatok élnek ott. Ezt követően 
a tornateremben szuper játé-
kokkal folytatódott a program. 
Óriás puzzle kirakása, műanya-
gok „életének” bemutatása, az 
állatok mozgás technikájának 
utánzása és még sok izgalmas 
feladat várta a résztvevőket. 
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Elsőáldozás Bócsán

egy régi bócsai lelkész

Törődésről, szeretetről, 
pünkösdről

Dr. Tarjányi Béla írta nekünk

bócsai evangélikusok 
békéscsabán

Az elsőáldozók a címlapfotón

Felső sor balról jobbra: Paragi Anikó hitoktató, Csányi 
Alexa, Horváth Tímea, Lengyel Friderika, Csima Alexandra, 
Mezei Ferenc plébános, Kopjár Kilián, Ürögi Patrik, Tyukász 
Nándor, Móczár Patrik

Alsó sor, balról jobbra: Ladamérszki Anna, Bak Melinda, 
Láng Rebeka, Venczák Dorina, Rimár Ramóna, Barta Ronal-
dó, Lunca Norbert

Teltházas gyülekezet előtt 
ünnepelték az elsőáldozókat 
a katolikus templomban. A 

hittanórákon Paragi Anikó 
tanárnő vezette be őket a ka-
tolikus vallás alapismereteibe. 
A szentmise után énekkel és 
versekkel vallották meg elkö-
telezettségüket. Mint Mezei 

Ferenc plébános elmondta, az 
itt kapott oklevél a második 
a sorban a keresztelési után. 
Ahogy pedig telnek majd az 
évek, követi ezeket majd re-
ményei szerint a bérmálást, 
a szentségi házasságot és a 

keresztszülőséget igazoló okle-
vél.                                 K. L.

Manapság az emberek többsége 
számára Isten nem sokat jelent, 
a mindennapi élet során nem is 
foglalkoznak vele. Ha viszont baj, 
szenvedés éri az embert, bizony 
gyakran eszünkbe jut: vagy kérjük 
őt, hogy szabadítson meg a szenve-
déstől, vagy a szemére vetjük és őt 
hibáztatjuk, hogy ilyen helyzetbe 
jutottunk. Ez pontosan olyan, mint 
amikor a családtagok, barátok nem 
törődnek egymással, a bajban 
viszont elvárnák a segítségüket, 
ha meg nem segítenek, akkor meg 
neheztelnek egymásra.

Isten azonban amelett, hogy 
életre hívott bennünket, mindent 
megtett és megtesz azért, hogy 
igaz barátunk legyen, és annak 
is érezhessük őt. Mindenek előtt 
elmondta, hogy nagyon szeret 
bennünket, mindannyiunkat sze-
mély szerint, egyenként. És feltárta 
lényének és szeretetének belső 
titkait is. Megtudhattuk róla azt, 
ami földi halandó esetében nem 
lehetséges: hogy az ő egyetlen 
lényege egyszerre három személy-
ben képes megnyilvánulni. Azaz ő 

egyszerre Atya, Fiú és Szentlélek. S 
míg ennek a három személynek a 
legfőbb jellemzője az egymás iránti 
végtelen és boldogító szeretet, ez a 
szeretet kiárad, kisugárzik minden 
rajta kívül létezőre, elsősorban 
ránk, emberekre. Az Atya terem-
tett, és szereti, amit termtett. A 
Fiú annyira szeret bennünket, 
hogy keresztáldozata árán meg-
szabadít bűneinktől. A Szentlélek 
pedig világosság számunkra, hogy 
felismerjük a helyes utat, és erőt 
ad nekünk, hogy járni tudjunk a 
felismert helyes úton.

Pünkösd napján a Szentlelket 
ünnepeljük, és kérjük ezt a világos-
ságot és erőt, hogy ezáltal Istennek 
tetsző életet élhessünk, és a jóban 
előrehaladva egész életünkben em-
bertársaink javára lehessünk.

Igazán nagy veszteség az ember 
számára, ha nem él abban a tudat-
ban, hogy őt titkon és láthatatlanul 
ilyen csodálatos szeretet veszi 
körül, és kíséri életének minden 
percében. Mert ez a tudat örömben, 
szenvedésben egyaránt békével 
töltheti el lelkünket.

Eszlényi László hajdani bócsai 
evangélikus (segéd)lelkész volt 
a vendég igehirdető a tázlári 
és a bócsai istentiszteleteken 
május 12-én. Az idős lelkész 
még aktívan dolgozik, de látása 
már gyenge, így fejből mondta 
el igehirdetését. Kicsit az idősek 
napjára is utalt, amikor így szólt: 
„Az élet a jézusi örömüzenet 
szétáradásával válik széppé. En-
nek terjesztői a legjobb hírnökök, 
akiknek neve a Szentírás szerint 

fel lesz írva a mennyben. Általuk 
gyógyul a világ és történnek a 
csodák — melyek azonban nem 
mindenki előtt nyilvánvalóak. Ez 
már nem alkotó munka, de annál 
sokszor több!”

És hogy milyenek voltak a 
bócsai évek 1970-1972 között? 
Erről sok emléket, köztük fény-
képeket hozott. A következő 
Bócsai Hírekben megosztjuk 
ezeket is.

K. L. 

A Déli Evangélikus Egyház-
kerület Családi Napja idén 
Békéscsabán volt, május 18-
án, szombaton. A szervezők 
lehetőséget biztosítottak 
minden jelentkező gyüleke-
zetnek, hogy egy-egy stan-
don bemutassák magukat. 
A bócsai evangélikus gyü-
lekezet élt a lehetőséggel, 
magunkkal vittük az épülő 
templomunk terveit, néhány 
vázlatot, s egyúttal hírét 

vittük településünknek is. 
Sok érdeklődő akadt, akinek 
be lehetett mutatni Bócsát 
és a gyülekezetet egyaránt. 
Nem csak erkölcsi, de anya-
gi támogatást is kaptunk a 
családi nap résztvevőitől és 
a szervezőktől. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni az 
egyházkerület nagylelkűsé-
gét! Hála legyen a gyüleke-
zetek Urának!

László Lajos lelkész
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epres sajttorta

Vidám percek

Könyvajánló
Hozzávalók:
* 10 dkg diabetikus darált keksz 
(lehet zabkeksz is)
* 2-3 ek. kakaó (elhagyható)
* 5 ek. növényi olaj/margarin/vaj
* kevés tej/ növényi tej
* 50 dkg eper
* porcukor ízlés szerint
* 50 dkg mascarpone
* 50 dkg túró
* 1 citrom reszelt héja
* 1 vanília rúd kikapart magja
* 1 cs. piros tortazselé

A tészta alapjához a kekszet az olajjal elmorzsolom, apránként ada-
golom hozzá a tejet addig gyúrom míg egyneművé válik (formázható 
tésztát kell kapnom). A 26 cm-es tortaforma aljára szórok a darált 
kekszből, majd a tésztát lelapogatom a tepsi aljára.

A hideg mascarpone sajtot felverem habverővel, hozzáadom az 
összetört túrót (le szoktam turmixolni, mert így krémesebb állagot 
kapok), vaníliát, citromhéjat adunk hozzá, és porcukorból teszünk 
bele ízlésünk szerint. A kézi mixerrel addig keverem, míg egyne-
művé válik. Az elkészült krémet a tésztára kanalazom, habkártyával 
egyenletesre simítom. A gyümölcsöt a tetejére teszem, leöntöm 
tortazselével. A hűtőben hagyom állni egy éjszakát (de minimum 
2-3 órát). Jó étvágyat hozzá!

Gyerekszáj
A kislány édesanyjával a kettes írását tanulja. A kettes két részből 

áll, egy hattyúnyakból és egy hullámvonalból, magyarázza az anyuka. 
A hattyúnyak el is készül sikeresen, de a hullámvonal leginkább egy 
hepehupára hasonlít.

- Petra, milyen hullám ez?
- Tudod, anya, ez szélben van.

Egy reggel berepült egy légy a szobába. A nagymama lefújta ro-
varirtóval, az ötéves Liza figyelte a hatást. A kislány odaszaladt, és 
konstatálta, hogy még mozog.

- Mama, ez még él, és mond valamit.
- Hallgasd meg, mit beszél - javasolta a nagyi.
- Ááá - mondta Liza -, úgysem értek légyül!

„Ágyba dugtam a három és ötéves lányaimat. Átöltöztem egy 
régi melegítőalsóba és kinyúlt pólóba, majd bementem a fürdő-
szobába hajat mosni. Még ott is hallottam, hogy veszekednek. Egy 
ideig hallgattam, majd törölközőt csavartam a fejemre, berontottam 
a szobájukba, és leordítottam őket. Útban visszafelé még hallottam, 
ahogy a hároméves megkérdezi nővérét: Te Réka, ez meg ki volt?”

“Hat hónapos terhes voltam a második gyerekemmel, amikor 
lányommal elmentünk egy kicsit vásárolni. Bementünk egy baba-
mama boltba is, hogy szoknyát vegyünk nekem. A gyerek egy ideig 
nézte, ahogy a tükörben sürgölődöm, majd megjegyezte: 

– Nagyon kövér vagy, Anya. 
Kedvesen elmagyaráztam neki, amit úgyis tudott, hogy egy kisbaba 

van a pocimban, attól látszik nagynak. Erre pikírten hozzátette: És 
a popsidban mi van?”

Felnőtt: Bauer Barbara — Légikisasszonyok
Minden nő ábrándozott már arról, milyen lenne légikisasszonyként 

dolgozni. Minden férfi ábrándozott már arról, milyen lenne légikisasszonyt 
szeretni. Hiszen a stewardessek mind gyönyörű lányok, magasak, vékonyak, 
mosolygósak, bájosak, és nem utolsó sorban belevalók. Amikor a repülőtéren 
elegáns egyenruhájukban, maguk mögött húzva könnyű gurulós bőröndjü-
ket, emelt fővel átvágnak a várakozó utasok hadán, olyan impozáns látványt 
nyújtanak, hogy mindenfelől irigykedő pillantások kísérik őket. 

Ez a varázslatos világ szippantja be a négy kezdő légiutas-kísérőt, akik már 
az első nap örök barátságot fogadnak egymásnak. Ők lesznek az elválaszt-
hatatlan négyes: a Szende, a Szórakozott, a Dög és a Meleg, vagyis Anna, 
Szonja, Dia és Dani. Kalandjaik minket is tízezer méter magasra repítenek, 
ahol a hétköznapi utasokon túl szexéhes pilóták, ármánykodó kolléganők, 
hatalmaskodó politikusok, megvadult focirajongók, fékezhetetlen iskolások, 
elkényeztetett széplányok és könnyű hódításhoz szokott üzletemberek teszik 
próbára a személyzet türelmét.

Kamasz: Rick Riodan — 
Percy Jackson és az olimposziak

A tizenkét éves Percy Jacksont eltanácsolják az iskolából. Megint. 
Bármennyire igyekszik, úgy tűnik, képtelen távol tartani magától a bajt. De 

tényleg szó nélkül végig kell néznie, ahogy egy kötekedő kölyök molesztálja 
a legjobb barátját? Tényleg nem szabad megvédenie magát az algebratanár-
nővel szemben, amikor az szörnyeteggé változik és meg akarja ölni? 

Természetesen senki nem hisz Percynek a szörny-incidenssel kapcsolatban; 
abban sem biztos, hogy magának hisz. Egészen addig, míg a Minótaurusz 
be nem kergeti a nyári táborba. 

Hirtelen mitikus lények járkálnak ki-be a lakokba és Percy görög mitológia 
könyve megelevenedik. Rájön, hogy az olimposzi istenek a huszonegyedik 
században is élnek. Sőt, ami ennél is rosszabb, felbosszantotta őket: Zeusz 
villámát ellopták, és Percy az első számú gyanúsított. 

Percynek mindössze tíz napja van arra, hogy megtalálja és visszaadja a 
Zeusztól ellopott holmit, és békét teremtsen a háborúságban álló Olim-
poszon.

Gyerek: Mesélj nekem — 
Királylányokról és királyfiakról

Ebben a kötetben olyan népszerű, királylányokról és királyfikról szóló 
klasszikus és népmesék szerepelnek, mint például Benedek Elek A csúnya 
királyfi és a szép királykisasszony, vagy a Többsincs királyfi című meséje. 
De megtalálhatóak benne kevésbé ismert történetek is, mint A néma szul-
tánkisasszony, vagy A Zöld király fia című népmese.

Sok szeretettel várunk 
mindenkit júniusban is!

A boróka Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: Szünnap 

Kedd - péntek: 10:00–12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10:00–13:00
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Egy kicsit más lesz, mint a 
már megszokott bócsai nagy, 
főzős-zenés-táncos rendezvé-
nyek. Élünk a tó adta lehető-
ségekkel és Kozákék vendég-
szeretetével: vidám színpadi 
produkciókat hallgatunk meg, 
fellépnek a gyerekeink és ven-
dégeink, kicsit bűbájoskodunk, 
elmélyülünk a csillagászatban 
és elüldögélünk a tóparton. No 
meg ellátogatunk a büfébe…

De nem csak oda! A bo-
szorkánykonyha remekei az 
esztendő legrövidebb éjsza-
káját idézik elénk. Ami pedig 
különleges helyszín: a külön-
teremben leülve előadásokat 
hallgathatunk meg az ősi ün-
nep kapcsán.

Érdekel valakit a jövője? Ezen 
az estén szinte kötelező lesz 
felkeresni a jósdát! Hogy aztán 

esetleg nem ígérnek neki sok 
pénzt? — ezen ne bánkódjék 
senki!  

Bócsán a 90-es években jól 
működött a Széchenyi István 

Cserkészcsapat. Egy előadás 
keretében a kirándulások és a 
nyári táborok képeit vetítik le 

a szervezők, Anikó és Sziszike. 
Akinek van még otthon ilyen, 
előtte juttassa el hozzájuk, 
hadd nevessünk együtt!

Aztán ahogy esteledik, követ-

kezik a fáklyás futás, jönnek 
a Hestia varázslatos tánco-
sai és felgyullad a tábortűz, 
ahol mindenkinek meglesz a 
helye. Közösen énekeljük el 
gyerekkorunk slágereit gitáros 
kísérettel. A „Levél a távolból”, 
az „Újra itt van a nagy csapat” 
és az „Ohio” még 50 fölött is 
megdobogtatja a szíveket. (És 
reméljük, alatta is!)

A szerelmespárok összeva-
rázslása és a mécsesek vízre 
engedése pedig már a záró 
varázslat lesz az idei Szent Iván 
éjszakán.

A parkolás megoldott, a 
rendezvényt (kis változtatá-
sokkal) rossz idő esetén is 
megtartjuk.

Szent Iván Éj — június 22.
Mitől lesz jó?

Ha a nyugdíjasok megindulnak…Merthogy nem csak Bócsán 
vannak kemény idősek! Or-
szágos szinten egyre nő azon 
csoportok és egyesületek 
száma, melyekkel szépkorúak 
járnak kirándulni, üdülni. Ez 
a korosztály nem gazdag, de 
egy közepes árat meg szok-

tak fizetni, így rendszeres 
bevételt teremtenek az ide-
genforgalmi ágazatban. Úti-
céljuk leginkább gyógyfürdők 
mentén vezet, de szívesen 
mennek el vidám rendezvé-
nyekre, borünnepekre is. 

A mi megyénk ebből a szem-
pontból előnyös helyen fek-
szik: autópályák érintik (M5, 
M6), Budapestről vonattal 
könnyen elérhető és a síkvi-
dék miatt nincsenek távolsá-

gok. Ebből a mozgolódásból 
Bócsa is profitál: legutóbb a 
kiskunhalasi Csipke Hotel 
vendégei, egy törökbálinti 
mozgáskorlátozott csoport 
járt itt. A halasi piacon kezd-

ték a napot, majd a Vincze 
Lovardában vártuk őket egy 
kis puszta vetélkedőre és lo-
vas kocsizásra. Az ebéd hely-
színe az Abonyi Fogadó volt. 
Innen ismét Kiskunhalas volt 
az úti cél, ahol a termálfürdő 
és a szauna szippantotta be 
a társaságot. Este azért nem 
maradt el a nótázás…

A Szent Iván éjre sok vi-
déki egyéni és tanyás né-
met vendéggel egyetemben 

Érdről  köszöntünk majd 
fizetõs turistacsoportot. Ők 
egynapos túrát szerveznek, 
melynek programpontjai 
között a kiskőrösi veterán 
autó múzeum és a soltvad-

kerti Korona Cukrászda is 
szerepel. A fő csapásirány 
Bócsa lesz, ahol fellép majd 
a csoport harmadát kitevő 
Tearózsa Dalkör. 

Fogadjuk őket szeretettel! 
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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Fedezze fel nagyszüleit a báli meghívón!

bócsai diákok Torockón

Évek óta nyílik lehetőség 
arra, hogy a mindenkori he-
tedik osztályosok a Határta-

lanul pályázat keretén belül 
eljussanak Torockóra. Idén 
sem történt ez másképp, 
hiszen most is sikeres volt a 
benyújtott pályázatunk. 

A gyerekek 6 napot tölthet-
tek ebben a bájos hegyi falu-
ban, melyet nagy izgalommal 
vártak, hiszen többen közülük 
még sosem jártak külföldön. 

A programban szerepelnek a 
környék látványosságai: a he-
gyi túrák után lemennek a föld 

alá, a tordai sóbányába, majd 
benéznek kincses Kolozsvár 
városába. Erdély története 
és nevezetességei többször 
előkerültek már tanulmányaik 
során, de az az igazi élmény, 
ha a valóságban meg is nézhe-
tik mindezeket. 

A pályázat mellett a helyi 
diákokért életre hívott ala-
pítvány és a Torockó Baráti 
Kör nagylelkű segítsége is 
hozzájárult ahhoz, hogy a gye-

rekek idén is részesülhettek a 
többnapos erdélyi kirándulás 
maradandó élményében.

Morvai Erzsébet 
osztályfőnök

Ezt a szép, nyomtatott meg-
hívót a címzés szerint a szan-
ki Piszmán Lajos és családja 
kapta. Látjuk, hogy nagyon 
megadták a módját a rende-
zésnek: több tucat férfiú adta 
a nevét a bálhoz, mintegy 
garanciát vállalva annak si-
keres lebonyolításáért. Erről 
árulkodnak a különböző 
szervezői titulusok is. Bi-

zony, kellett a sok szervező, 
ha a legények összekaptak, 
illetve több volt az alkohol a 
kelleténél. 

A belépőjegyeknél a „ma-
mák” külön árkategóriát 
képeznek: ők sokat tettek a 
fiatalok összeboronálásáért, 
no meg nem volt  mind-
egy, mit mondanak az adott 
rendezvényről később az 

idős asszonyok!  A helyszín, 
Meskó József Vendéglője 
Fischerben, a templomtól 
visszább baloldalon állt . 
Ott volt egy kultúrház is. 
Jelenleg az épület ifj. Zsikla 
Imréé.

Mint az öregek mesélik, 
annak idején nagyon nagy 
rendezvényeket tartottak 
ott. A bálokra (melyekre a 

meghívó szerint reggel 6-ig 
is eltartottak) a helybélie-
ken kívül Szank, Bugac, és 
Tázlár tanyavilágából jöttek 
az emberek lovas kocsikkal. 
Ezúton köszönjük a szanki 
művelődési ház, Tóth-Deme 
Anett és kollégái segítsé-
gét! 

Barcsikné Weinhardt Éva 
— Káposzta Lajos 
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forgatója Czi-
ró — Gál Imre 
— mester) vala-
mint Juhász Dora 
Péter. 

A kifogott ha-
lakat súly szerint 
írták fel a ver-
senybírók, akik 
r e n d s z e r e s e n 
körbejártak. Ezt 

követően leginkább visszaen-
gedték a zsákmányt. 

Az egyik horgász törpehar-
csát mutogatott egy kis vödör-
ben. „Na, ezt nem engedjük 
vissza, mert csak pusztítaná 
az állományt!” — mondta 

Kozák Ágnes főszervező. 
Általában pontyot, ke-
szeget és kárászt fogtak a 
versenyzők — merthogy 
ebből van a legtöbb a 
tóban. Összesen 159,4 
kg halat emeltek ki. 

Az eredményhirdetésre 
délután került sor. A 
fődíjakat keceli és halasi 
versenyzők hozták el. A 
legnagyobb hal 4,6 kg 

(ponty), a legkisebb 0,23 kg 
(keszeg) volt. A legnagyobb, 
egy horgász által kifogott 
mennyiség 31 kg volt. 

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

Anyák napja a baba-
mama klubban

Horgászverseny 
a Kozák-tónál

Évente több alkalommal 
rendeznek horgászversenyt 
a Kozák-tónál. Idén május 
elsején 19 versenyző állt ki 
a partra, ami jó létszámnak 
mondható.

A parton játszósarok, ugrá-

lóvár és trambulin szolgálta 
az aprónép jókedvét, közben 
rotyogott a halászlé és a bir-
kapörkölt a bográcsokban. A 
főzők: Csipak Vince (bogrács- 

A Boróka Könyvtárban a 
baba-mama klub keretein 
belül felköszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat és a 
keresztanyákat. A könyvtárat 
betöltötte a szeretet és a meg-
hatódottság. Rövid köszöntő 
után a könyvtárosunk osztott 
meg pár gyönyörű gondolatot, 
ezt követően két kis angyalka, 
Mónus Hanna és Bondor Adri-
enn táncolt Oláh Gergő „Hoz-

zád bújnék” című számára. A 
koreográfiát Szőke Vivien taní-
totta be. A tánc után kézműves 
virágokkal és süteményekkel 
kedveskedtünk a jelenlévők-
nek. Köszönjük szépen a szer-
vezők munkáját Sipiczkiné 
Rabi Boglárkának, Mátyusné 
Vancsik Erzsébet védőnőnek 
és Tóthné Szakolczai Tünde 
könyvtárosnak. 

T. Sz. Tünde
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16:00�-�a�Boróka�iskola�társastánc�tanszakos�növendékei
16:30�-�Tearózsa�énekkar�(Érd)
17:00�-�Nefelejcs�népdalkör
17:30�-�Smile�tánciskola
18:00�-�Hastánc�bemutató�Szegedi�Anitával
18:30�-�Bócsai�Boróka�citerazenekar
19:00�-�Népi�hangszerek�bemutatója�Vladár�Károllyal
19:30�-�Táncház
20:30�-�Fáklyás�futás
21:00�-
21:30�- Káposzta�Lajos�vezetésével közös�éneklés együttessel
tündérek�és�boszorkányok�tánca mécsesek�a�vízen tűzugrás tüzes�íjászat

HESTIA�TŰZTÁNC�SHOW
SZENT�IVÁN�ÉJ-I�TÁBORTŰZ : LYRA ,

, , ,

2019.�június�22.�(szombat)
Kozák�Horgásztó�I.�körzet�15.�(az�54-es�főút�mellett�a�falu�határában)

Varázslatos�Szent�Iván-Éj�BócsánVarázslatos�Szent�Iván-Éj�Bócsán
Az�év�legmisztikusabb

éjszakáján

Szent�Iván�éjjelén

bármi�megtörténhet!

Fények�gyúlnak

az�éjszakában

és�lángra�lobbannak

a�szívek!

PROGRAM:PROGRAM:

A�délután�folyamán:
boszorkánykonyha,

jósda�sátor,�mágikus�népi�praktikák,

kézműves�foglalkozás-�mécses�készítés,

mezei�virágokból�koszorúfonás

és�illatzsák�készítés,

Hennafestés,�népi

és�szabadtéri�játékok,�íjászat

Az�ételt-italt�a�Kozák�büfé�biztosítja
Minden�kedves�érdeklődőt�szeretettel�várunk!

További�információ:�06�70�400�99�45�vagy�06�30�575�58�71 • A�műsor�változtatás�jogát�fenntartjuk!
A�rendezvényről�hang-,�kép-�és�filmfelvétel�készül.�A�program�egy�részét�rossz�idő esetén�is�megtartjuk.

www.bocsa.hu,�facebook:�Bócsa�Község�Önkormányzata

Az�ételt-italt�a�Kozák�büfé�biztosítja
Minden�kedves�érdeklődőt�szeretettel�várunk!

További�információ:�06�70�400�99�45�vagy�06�30�575�58�71 • A�műsor�változtatás�jogát�fenntartjuk!
A�rendezvényről�hang-,�kép-�és�filmfelvétel�készül.�A�program�egy�részét�rossz�idő esetén�is�megtartjuk.

www.bocsa.hu,�facebook:�Bócsa�Község�Önkormányzata

A�KÜLÖNTEREM�PROGRAMJAI:
16:30 Csillagászat�-�László�Lajos�evangélikus�lelkész�előadása

17:30 Fűben,�fában�orvosság�-�bemutatja�Lendvai�Edit
18:30 Cserkész�találkozó��Paragi�Anikó�tanárnő vezetésével

19:30 Szent�Iván�éj-i�álom�-�William�Shakespeare�műve�kapcsán�László�Lajos�evangélikus�lelkész�előadása

-
-

-
-


