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Szent Lélek- áradás;
el ne hagyjon Téged.

Minden kedves olvasónknak 
áldott húsvétot kívánunk!

Minden kedves olvasónknak 
áldott húsvétot kívánunk!
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Jelentős események zajlottak 
márciusban az evangélikus 
gyülekezetben Bócsán.  2-
án Gáncs Péter püspök tett 
látogatást és szolgált igehir-

detéssel, a hónap végén pedig 
családi napot rendeztek. Az új 
kezdeményezés mindenkép-
pen új ötleteket kíván meg, 
hiszen két korábbi leányegyház 

fogott össze és alkot társult 
egyházközséget. Tázlár ugyan-
is korábban Kiskunhalashoz, 
Bócsa pedig Soltvadkerthez 
tartozott. 

László Lajost frissen végzett 
lelkészként helyezték ide, 
hogy szervezze meg — modern 
kifejezéssel — menedzselje a 
gyülekezeti életet.

Hihetetlen nagy éb-
redési mozgalom nem 
támadt — kezdi a fia-
tal lelkipásztor a helyi 
lelki élet jellemzését. 
Heti rendszerességűvé 
és délelőtti alkalmakká 
alakultak az istentiszte-
letek, melyekre Bócsán 
10-15 ember is eljön a 
mintegy 140 evangéli-
kusból. Március utolsó 
szombatján új kezdeményezés-
ként családi délutánt rendez-
tünk. A szép idő közeledtével 
kiültünk a parókia udvarára, 
hogy legyünk kicsit együtt 
kötetlenül és beszélgessünk. 

Tázlárról egy család érkezett, 
Bócsáról viszont meglepően 
sokan voltak, és aminek kü-
lön örültem, hogy mintegy 20 
gyerek is eljött. 

A kolbász, hurka, szalonna és 
sült húsok elfogyasztása után 
közös játék és éneklés követ-
kezett. Itt még zulu nyelvű 
dicsőítő dalok is elhangzottak, 
Deák Gabriella, Deák László 
budapesti misszió lelkész fe-
lesége gitáros betanításával. A 
végén az imaházban egy rövid 
áhítat zárta a napot.

K. L.

Családi nap az evangélikusoknál

Istentiszteleti és miserend
Katolikus misék
Nagypéntek
16.15 - Bócsa utolsó keresztút
17.00 - Jézus szenvedése - halála - szertartás
Nagyszombat
17.00 - Szertartás - Feltámadási körmenet
Húsvét vasárnap
10.30 - Bócsa ünnepi mise
Április 27.- Húsvét 2. vasárnapja
12.30. - Fischerbócsa mise
Május 4. - Húsvét 3. vasárnapja
12.30. - Kisbócsa mise
Május 11. - Húsvét 4. vasárnapja
12.30. - Zöldhalombócsa mise

Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség
IV. 17. nagycsütörtök: evangélikus teológusok passiójátéka 
(10.00: Tázlár, katolikus templom; 16.00: Bócsa, katolikus 
templom)
IV. 20. húsvét vasárnapi úrvacsorás istentisztelet Bócsán 11 
órakor.

Református istentiszteletek Bócsán:
IV. 20-án húsvét vasárnapján 9-kor úrvacsorával
Tázláron:
IV. 18-án nagypénteken este 6-kor úrvacsorával
IV. 19-én szombaton este 6-kor bűnbánati istentisztelet
IV. 20-án húsvét vasárnap fél 11-kor úrvacsorával

Húsvét 
az evangélikus lelkész szemével

Először is le kell szögeznünk, 
hogy nincs nagy különbség a 
húsvét katolikus és protestáns 
megítélésben. A keresztény 
felekezetek — a közhiedelem-
mel ellentétben — egyértel-
műen azt vallják, hogy nem 
karácsony, hanem húsvét a 
legnagyobb ünnepünk. Krisz-
tus feltámadása egy hatalmas 
csoda, a megváltás lényege. 
Nálunk, evangélikusoknál (és 
a reformátusoknál) viszont 
nincsenek az ünnepnek akkori 
külsőségei, mint a katolikus 
testvéreknél. Nem tartunk 
például barkaszentelést. A 
lelki oldal fontos, olyannyira, 
hogy néhány nagyobb gyüle-
kezetben próbálják bevezetni a 
húsvét hajnali virrasztást is.

 A nagyhétben a bócsai ki-
csiny evangélikus gyüleke-
zetben nem tartunk alkal-
makat. Érdekesség viszont, 
hogy nagycsütörtökön éppen 

a budapesti Evangélikus Teo-
lógiai Egyetem hallgatói tarta-
nak passiójátékot Tázláron és 
Bócsán — mindkét helyen a 
katolikus templomban, hogy 
a nagyobb helyiségben minél 
több ember elférhessen.

Így kívánok mindenkinek 
áldott húsvéti ünnepeket!

László Lajos evangélikus 
lelkész
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emberek, civil 
szervezetek, 
vállalkozók, 
diákok, okta-
tók, döntés-
hozók, újság-
írók, munkavállalók és utazók 
számára politikai, társadalmi, 
gazdasági, oktatási és kulturális 
kérdésekben egyaránt tudnak 
segíteni.

Szeretne többet tudni az Eu-
rópai Unióról?

Érdeklik Európa legfrissebb 
hírei, eseményei?

Találkozna az EU-val az in-
terneten és a közösségi háló-
zatokon?

Szeretne hozzájutni az EU 
ingyenes kiadványaihoz?

Részt venne uniós esemé-
nyeken?

Érdekli a külföldi továbbtanu-
lás és munkavállalás?

Szeretné szakmai gyakorlatát 
uniós intézményben végezni?

Észrevétele, véleménye, javas-
lata van az EU számára?

Amennyiben a fenti kérdések 
közül bármelyikre IGEN a vála-
sza, keresse fel a legközelebbi 
Europe Direct Tájékoztató Köz-
pontot, ahol naprakész, hiteles 
és közérthető információk vár-
ják Európáról!

Europe Direct Tájékoztató 
Központ – Bács-Kiskun Megyei 
Európai Információs Pont

6000 Kecskemét, Piaristák 
tere 8.

http://europedirect.kjmk.hu
facebook.com/EuropeDirect-

BacsKiskun
Europe Direct központi hon-

lap: europa.eu/europedirect/

Újabb választás elé nézünk; 
EP választás májusban

Kisakadémia az EU-ról

Már harmadszor nyílik lehe-
tőség arra, hogy Magyarország 
polgárai eldöntsék, a következő 
öt esztendőben kik képviseljék 
majd hazánkat az Európai Parla-
mentben. Áder János köztársa-
sági elnök 2014. május 25-ére, 
vasárnapra tűzte ki az Európai 
Parlament (EP) magyar képvi-
selőinek választását.

Április 7-től kezdték kikülde-
ni az értesítőket, melyek legké-
sőbb április 14-éig postázásra 
kerülnek a 8 millió választó-
polgárnak. Ha valaki nem kap 
ilyet, akkor a jegyzőnél (a helyi 

választási iroda vezetőjénél) 
jelezheti. Az értesítőből derül 
ki a szavazás ideje és helye.  
A pártok szintén április 7-től 
kapták meg az ajánlóíveket, 
ezzel elkezdődik az európai 
parlamenti képviselők májusi 
választására az aláírásgyűjtés. 
Az induláshoz fejenként 20 
ezer érvényes támogató alá-
írást kell gyűjteniük a pártok-
nak április 22-én 16 óráig. A 
Nemzeti Választási Bizottság 
eddig 34 pártot vett nyilván-
tartásba.                   

forrás: MTI

Április 9-én Fazekas István 
a kecskeméti EUROPE DI-
RECT iroda vezetője látogatott 
a könyvtárba.  „Kisakadémia 
az EU-ról” címmel izgalmas 
és érdekfeszítő előadást tartott 
Európa történetéről, az EU 
tagállamairól, jelképeiről, dön-
téshozó intézményeiről.  Az 
előadás végén a résztvevő diá-
kok kitöltötték az „EU totó”-t, a 
helyes választ adók ajándékban 
részesültek. 

Mi  is az a EUroPE 
DIrEKT?

Az Európai Bizottság köz-
vetlen támogatásával működő, 
és Képviselete által koordinált 
Europe Direct irodákban bárki 
ingyenesen tájékozódhat az 
uniós polgársághoz kapcsolódó 
lehetőségekről. Az irodák alap-
vető feladata a közvélemény 
teljes körű tájékoztatása hazánk 
európai uniós tagságáról, az EU 
szakpolitikáiról és a bővítési 
folyamat aktuális kérdéseiről. 
Gyakorlati információkkal szol-
gálnak több területen (hogyan 
ismertessük el végzettségünket 
egy másik tagállamban, miként 
tegyünk panaszt a biztonságot 
veszélyeztető termékekkel kap-
csolatban stb.), megadják az 
illetékes szervezetek elérhető-
ségeit, továbbá tanácsot adnak 
az európai polgári alapjogok 
érvényesítésével kapcsolatban.

A Budapesten és 18 vidéki 
nagyvárosban található irodák-
ban európai uniós szakemberek, 
tanácsadók várják az érdeklő-
dőket gyakorlati és testresza-
bott tájékoztatással. Magán-

Országgyűlési választások 
2014. – végleges eredmények

Az első választó Bak Sándorné volt az egyes 
szavazókörben

A Nemzeti Választási Iroda 
adatai szerint 61,24 százalékos 
volt az országos részvétel a 2014-
es országgyűlési választásokon, 
ez alacsonyabb, mint a 2010-es 
első fordulóban, amikor 64,38 
százalékos volt a részvételi arány. 
Községünk kissé elmaradt az 

országos részvételi aránytól;  a 
lakosság  53,5 százaléka ment el 
szavazni. Bócsán a szavazóként 
megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező válasz-
tópolgárok száma összesen 770 
fő volt. Az átjelentkezett vá-
lasztópolgárok névjegyzékében 
szereplő választópolgárok száma 
összesen 8 fő volt. Bócsán is az 
országos tendencia mutatkozott; 
mind a pártlistás, illetve az egyéni 
jelöltek közül is a Fidesz-KDNP 
koalíció került ki győztesen, me-

gyénkben is mind a hat körzetet 
a polgári szövetség, illetve az 
egyéni képviselőjelöltek nyerték 
meg. Bács Kiskun Megyében a 4-
es számú egyéni választókerületi 
szavazás eredményeképp Bócsán 
az egyéni képviselőjelöltek közül 
Lezsák Sándor (Fidesz-KDNP) 

összesen 469 szavazattal került 
az első helyre, Kollár László 
(Jobbik) 122 szavazattal a má-
sodik, Dr. Garai István Levente 
(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 
pedig 105 szavazattal a harmadik 
helyre került. Az új választójogi 
törvény értelmében a korábbi 
386 parlamenti képviselő helyett 
immár csupán 199 honatya fog 
ülni az Országházban. A polgári 
oldal 133, baloldal 38, a Jobbik 
23, az LMP pedig 5 mandátum-
mal jut a parlamentbe.    Sz. É.

FElHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy kóbor ebek 

észlelése esetén a Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás által 
kialakított keceli székhelyű gyepmesteri telepet kell értesíteni. 
Kérjük csak akkor értesítsék az ebtelep munkatársait, ha a kóbor 
ebet már befogták, vagy tartózkodási helyéről biztos információk 
vannak, megelőzvén az ebrendész felesleges kiszállását.

Kóbor ebek bejelentése esetén a könnyebb ügyinté-
zés érdekében először értesítse a mezőőrt (Bíró István)  
a 06 30 2620 240-es telefonszámon!
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El a szeméttel! – 
de mennyiért is?

Szõke-Tóth Mihály polgármester írása
Tisztelt Bócsaiak!
Te lepü lésünkön  2014 . 

őszén tartjuk a község bel-
területének lomtalanítását 
és külterületen a konténeres 
hulladékgyűjtést.

A tavaszi lomtalanítás szük-
ségszerűsége és időszerűsége 
ellenére kérem a Tisztelt 
Lakosok türelmét, hiszen a 
hulladék-gazdálkodás rend-
szere a jogszabályok változá-
sa miatt országosan átalaku-
lóban van. 

A kormány szándékának 
megfelelően az idei év má-
sodik felétől  csak olyan 
szolgáltató láthat el ilyen 
tevékenységet, melynek tu-
lajdonosa legalább 50 %-ban 
helyi önkormányzat vagy az 
állam. Az elmúlt évek ta-
pasztalatai szerint ugyanis a 
magáncégek által szervezett 
hulladékelszállítási rendszer 
nem minden esetben vette 
figyelembe a települések és a 
lakosság érdekeit. 

Bócsán és további 16 kör-
nyékbeli településen jelenleg 
a kiskunhalasi központú 
Homokhátsági Hulladékgaz-
dálkodási Kft szolgáltat.

A céggel az érintett önkor-
mányzatok 2013 végén 6 hó-
napos határidővel felmondták 
a szolgáltatási szerződést. A 
tervek szerint az év második 
felétől egy az önkormány-
zatok által létrehozott cég 
szolgáltat majd, mely a na-
gyobb tekintettel lesz a prob-
lémákra. Bócsán elsősorban a 
külterületi lakosok szemétel-
szállítása nem megoldott. 

A jelenlegi rendszerben 
számukra a méregdrágán 
megvásárolt  (a hulladék 
elszállítási és feldolgozási 
költségét tartalmazó), a hul-
ladékgazdálkodó cég jelzé-
sével ellátott zsák jelenti az 
egyetlen megoldást.

Terveim szerint az új, ön-
kormányzati többségi tulaj-

donú hulladékgazdálkodási 
vállalkozással egy új rend-
szert alakítunk ki a bócsai 
külterület szemételszállítási 
problémáira. Azért, hogy ez 
megfizethető és fenntartható 
legyen (kedvező feltételek 
esetén akár ingyenes is), a 
Tisztelt Lakosokat szelektív 
hulladékgyűjtésre kérjük 
majd fel. A rendszer kiala-
kítása a következő hónapok 
feladata. 

Kérem, kapcsolódjanak be a 
tervezésbe!

Településünk csatlakozik 
2014-ben a Vidékfejlesztési 
Minisztérium akciójához, 
a TeSzedd - önkéntesen a 
tiszta Magyarországért moz-
galomhoz, mely idén május 
9-11 között lesz. Az akció 
célja közvetlen környezetünk, 
településünk hulladéktól 
való megtisztítása, figyelem-
felhívás a tiszta környezet 
megóvására és közösségünk 
építésére. Ezen a hétvégén 
vár juk oktatási -nevelés i 
intézményeink, civil szer-
vezeteink, vállalkozásaink, 
valamint baráti társaságok 
jelentkezését, hogy közösen 
együttműködve tegyünk kör-
nyezetünk tisztaságáért.

Jelenleg is kiváló lehetőség 
adódik a környezettudatos 
gondolkodásmód jó célra való 
fordításának a bócsai Bóbita 
Óvoda akciójában.  

A tanyasiak
megsegítettek

Jó dolog, ha az ember találkozik 
a régi idők tanúival. Ez történt ve-
lem a minap Miskolcon, amikor a 
Bócsát és környékét mutattam be 
az egyik standon dolgozva. Oda-
jött hozzám egy idős bácsi, aki 
rögtön rákapott a pultra kirakott 
Bócsai Hírekre. Belelapozva egyre 
lelkesebb lett és mesélni kezdett. 
Persze miről is? A katonaidejéről, 
amit mifelénk is töltött. 

1955-ben történt, amit mesé-
lek. Sorállományú tüzér voltam. 
Hadgyakorlatra, jobban mondva 
lőgyakorlatra mentünk vonattal. 
Kipakoltunk a soltvadkerti vas-
útállomáson, és megindultunk 
a táborhelyre, Bócsára. Volt ott 
egy kiserdő, ahol táboroztunk, 
a lőtéren pedig gyakorlatoztunk 
a homokban. Ha jól tudom, ma 
már nemzeti park az a terület. 76-
os páncéltörő ágyúval lőttünk

Kétszer 2 héten át tartott a 
gyakorlat. Az elején egyik este 
sárgaborsó főzeléket hoztak sült 
szalonnával, de inni nem adtak 
semmit. Nyár volt, egész éjjel 
lőgyakorlatunk volt, a maradék 
vizünk is elfogyott és cudarul 
szomjaztunk. Na, reggelre úgy 
döntöttünk, körbenézünk a kör-
nyéken. Megléptünk a táborból 

néhányan — mondjuk ez nem 
volt nagy dolog: nem őrzött ott 
minket senki. Szépen körbejártuk 
a bócsai tanyákat, és megismer-
kedtünk az ott élőkkel Kedvesek 
voltak, olcsón adtak nekünk bort 
és törkölypálinkát. A szomjúság 
szerencsésen elmúlt, és ettől 
kezdve egyre jobban éreztük ma-
gunkat a kiskunsági homokon.

Ha valaki emlékszik rám az ott 
élők közül: Kretz József hajdani 
tüzér szakaszvezető vagyok.

Kedves Bócsaiak! Ha valakinek 
megvan a történet párja, azaz: 
hogy látták a tanyasiak a betérő 
szomjas bakákat, szívesen közzé-
tesszük lapunk hasábjain.

Káposzta Lajos

ANYAKÖNYVI HÍrEK 

Házasságot kötöttek:
Halász Szilvia és Rácz Norbert András
Születtek:
Kovács Lia (Gulyás Dóra - Kovács Barnabás)
Zsikla Hanna (Réczi Viktóra - Zsikla Gábor)

   
  M E G H Í V Ó

Bócsa Község Önkormányzat Önálló 
Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében,

2014. április 24. csütörtök 8-10 óra
 Boróka Könyvtár
dr. Kurdics Mihály 

kecskeméti nyugalmazott rendőr alezredes, 
drogprevenciós szaktanácsadó 

tart előadást.
 

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Már mindenünk megvan
— mégis csak kevesen tudják…

A vércsoportoknak megfelelő ajánlások 
A 0-ás vércsoport szerinti élet

A tardi matyó hagyományőrzők és a miskol-
ci idegenforgalmis diákok egyaránt örömmel 

kóstolták a bócsai borokat

A nagyképűnek tűnő mon-
dat természetesen nem igaz. 
Illetve csupán részben: CSAK-
NEM mindenünk megvan, 
hogy jó turisztikai célpont 
legyünk. Persze azokra gon-
dolva, akik az alföldi puszta-
ságot, a jó borokat és a vidám 
rendezvényeket keresik. És 
hogy kevesen tudják? Az 
bizony valóság. Ezért is van 
szükség arra, hogy időről idő-
re megmutassuk községünket 
(és környékét) azoknak, akik 
szóba jöhetnek, mint ide lá-
togató vendégek. 

Reklám kell tehát, de nem 
mindegy, milyen. Lehet több 
százezer forintot is elkölte-
ni, minden eredmény nélkül 
— hiszen a nap mint nap 
érkező hirdetés dömpingből 

láthatjuk: sok itt a konkurens 
falusi turizmus terén. Ami 

biztos, hogy a személyes meg-
szólítás, az élményszerűség és 

az egyedi stílus sokat nyom a 
latban. Ezt tartotta szem előtt 
az a stáb, mely március végén 
a Miskolcon „Menjünk világ-
gá” mottóval megrendezett 
idegenforgalmi kiállításon 
képviselte Bócsát és környé-
két. Bizony, ezt a térséget csak 
csomagban lehet „eladni”. A 
vendéget nyárra és télre, nap-
sütésre és esős időre egyaránt 
el kell látni programokkal és 
élménylehetőségekkel! Így 
aztán várunk ide iskolai osz-
tályokat, német birkózókat, 
nosztalgiázó időseket és ka-
landvágyó fiatalokat… Aknáz-
zuk ki testvérkapcsolatainkat, 
valamint családi és szakmai 
ismeretségeinket is! Az ered-
mény nem maradhat el.

Káposzta Lajos

Az emberiség domináns 
vércsoportját jelenti. A 0 
vércsoport ősi prototípusa 
ravasz, erőszakos ragadozó 
volt. Ösztönösen cselekedett, 
gyakorlatias és hajthatat-
lanok volt, ezért élte túl a 
megpróbáltatásokat. A 0-ás 
vércsoportúak a mai napig 
megőrizték ezeket a tulajdon-
ságokat: vezéregyéniségek, 
extrovertáltak, energikusak 
és képesek az összpontosítás-
ra. Ha a legjobb formájukat 
hozzák, erősek és szorgal-
masak. Azonban erőteljes 
stressz hatására e tulajdon-
ságok végletessé válhatnak. 
Ha túl nagy stressz éri őket, 
beteges játékszenvedély, 
szenzációhajhászás, túl nagy 
kockázatvállalás és meggon-
dolatlanság jelentkezhet.

A 0-ás vércsoport haté-
konyságra van programozva: 
emésztőrendszere, anyag-
cseréje és immunrendszere 
olyan jó hatékonyságú és ös-
szehangolt, hogy nagy erőt és 
kitartást ad. Viszont ütközhet 
ez a jó program akadályba 

is: helytelen, nem a vércso-
portnak megfelelő étrend, a 
testgyakorlás hiánya, egész-
ségtelen életmód vagy túl sok 
stressz, akkor egy sor negatív 
anyagcsere-folyamat indul be. 
Ennek jele például az inzulin-
rezisztencia, a pajzsmirigy-
betegség, emellett ödéma és 
súlygyarapodás indul be.

Az immunrendszere annyira 
erős, hogy a daganatoknak is 
ellenáll, ha viszont felborul a 
rendszer, akkor az gyulladá-
sos arthritishez, allergiához 
vezet.

Tehát, ha betartjuk a táp-
lálkozási és életmód straté-
giákat, akkor a 0 vércsoportú 
ember erős, vékony testalka-
tú, szorgalmas, energikus, 
hosszú életű és optimista 
lehet. Érdemes ezzel sze-
mélyre- szólóan kidolgozott 
tervet készíteni

A közép-európa iak  40 
százaléka ebbe a típusba 
tartozik, egyébként ez vált 
először ismertté az összes 
közül. Őseink főleg hússal 
táplálkoztak, s ez (az erős im-

mun- és emésztőrendszernek 
köszönhetően) elégségesnek 
bizonyult a túléléshez. A nul-
lás vércsoportúak ma is sok 
gyomorsavval rendelkeznek, 
így kiválóan tudják haszno-
sítani a húsféléket. 

Erősségek: erős immun-
rendszer és emésztőrendszer, 
fertőzések elleni természetes 
védelem, jó anyagcsere.

Gyengeségek: intolerancia 
az új étrenddel és új környe-
zeti feltételekkel szemben. 

Kockázatok: véralvadási 
zavarok, gyulladásos betegsé-
gek, ízületi gyulladás, pajzs-
mirigy csökkent működése, 
fekély, allergia. 

Étrendi profil: magas fehér-
jetartalom, húsevők. Ajánlott 
a hús, a hal, a máj, a tenger 
gyümölcsei; gyümölcsök, 
zöldségek közül a brokkoli, 
paradicsom, spenót, kelká-
poszta, petrezselyem, hagy-
mafélék, szilva, füge. 

Semleges, korlátozottan 
ajánlottak: a gabonafélék, 
a bab, a hüvelyesek, szója, 
banán, körte. 

Kerülendő élelmek: a búzá-
ból készült ételek, a tejter-
mékek, a káposzta, karfiol, 
kelbimbó, mustár, mogyoró, 
narancs, avokádó. 

Fogyni segít: tengeri mo-
szatok, halak, máj, vörös 
húsok, a brokkoli, spenót, 
kelkáposzta. 

Táplálékkiegészítőként:  B- 
és K-vitamin, kalcium, jód, 
édesgyökér, moszatok. 

Testedzés: intenzív edzés-
módok, pl.: aerobic, futás, 
kontakt sportok. 

Következő számunkban az 
A vércsoportúakkal foglalko-
zunk, fontos, hisz nem kell 
plussz gyógyszer, csak oda 
kell figyelni a szokásainkra. 
Nehéz új szokásokat kiépíte-
ni, viszont nagyon megéri.

Kérdésekre személyesen 
szívesen válaszolok, illetve 
telefonon, vagy e-mailben.

dr. Kokrehel Hajnalka
06302350715

hajnalkakokrehel@
gmail.com

www.covitalitas.hu
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Ha mezőgazdasági lapnak 
tudósítanánk, egész biztos, 
hogy az „aranyhomok” áldá-
sairól szólna ez a cikk. Most 
azonban régészkedni fogunk. 
Mint bizonyára sokan tudják, 
április közepén befejeződött 
a tázlár-templomhegyi ásatás, 
mely közvetlenül a hajógyár 
mellett található. Ennek során 
több éves munkával szakkép-
zett régészek tárták fel azt a 
dombocskát, melynek mélyén 
a néphagyomány szerint a falu 
régi temploma rejtezik.  

Ilyen halmok többfelé meg-

találhatók vidékünkön. Sok 
hasonló helyet ismerünk kü-
lönböző, de mindenképpen 
kőépületre utaló elnevezéssel: 
Kőhalom, Kálvária, Kápolna-
hegy, Köveshalom… Itt a 
Kiskunságon arról nem lehet 
szó, hogy egy kőhegy „kiemel-
kedik”. Sokkal inkább olyan 
dombocskák ezek, melyeken 
annak idején templom állt, 
vagy esetleg kolostor is, kő-
fallal körülvéve.

Tehát: mi az, amit tudunk?
Az 1590-es évek végén a tö-

rök hosszú időre elpusztította 
a térség falvait. Csupán Kis-
kunhalas maradt meg többé-
kevésbé lakott helyként — bár 
az ottaniaknak is megvolt a 
„nagy futása”, amikor a Dráva 
mellé menekültek a rabló hor-
dák elől. Aztán fokozatosan 

betelepültek a hajdani falvak. 
Az 1780-as években, II. József 
idején feltérképezték az ország 
területét. Ezt nevezzük első 
újkori katonai felmérésnek. Ez 
azonban nem szól Tázlár pusz-
tán templomról. Viszont a nép 
emlékezetében megmaradt a 
„Templomhegy” elnevezés. És 
még hol? — tettem fel a kér-
dést Gallina Zsolt régésznek, 
aki a tázlár-templomhegyi 
ásatás egyik vezetője volt. 

Sorolhatnám a helyeket, 
hiszen akár Kiskunhalas te-
rületén is több faluhelyet 

ismernek a tör-
ténészek közép-
korban. Aztán itt 
van Kisszállás, 
Balotaszál lás , 
Zsana és Bócsa. 
A bugaci mo-
nostor alapjait 
nemrég tárták 
fel, Soltvadker-
ten ugyancsak 
s e j t ü n k  k é t 
templomos he-
lyet, Kiskőrösön 
pedig négyet.

– Lévén Táz-
lár nincs mes-
sze  Bócsátó l , 
kimondhatjuk, 
hogy ez az ása-

tás „minket is érint”, hiszen 
akár községünk földjében is 
lehet majd ilyen leletanyag. 
Pontosan mit találtak és mire 
bizonyíték? 

Most a templom(ok) feltárá-
sát végezzük. Csak az alapozó 
árkot találtuk meg. Az idő 
eltüntette a falak nyomait, 
a templom pusztulása után 
a lakosság széthordta azt. 
Érdekessége a templomnak, 
hogy nem a megszokott K-
Nyi irányban építették meg 
azt, azaz a szentély nem kelet 
felé volt, hanem ÉK-DNy-i 
irányban volt a hossztenge-
lye. Ez magyarázatot adhat a 
sírok nagy részének DNy-ÉK-i 
tájolására.

A templom feltárása közben 
jöttünk rá, hogy valójában itt 
2 templom volt. Az elsőt még 

az Árpád-korban építették, 
ami a tatárjárás idején részben 
elpusztulhatott. A patkóíves 
szentélyű templom külső hosz- 
szúsága a szentéllyel együtt 
13,5 m, külső szélessége 9 
m, falának vastagsága kb. 1 m 
lehetett. Számítások alapján 
e templom befogadóképessé-
ge közel 100 fő lehetett. Az 
e templomba járó népesség 
jóval nagyobb lehetett, mert a 
templomok befogadóképessé-
génél egyes esetekben feltéte-
lezik, hogy a templomban csak 
a falu előkelőségei voltak, s a 
falu lakói a templomon kívül 
vettek részt a szertartáson A 
XIII. század végétől vagy a 
XIV. század elejétől telepedtek 
meg itt a kunok és hozták létre 
szállásukat, majd temetkeztek 
ide. A XV. század első felében 
a romos, de még részben álló 
falú Árpád-kori templomot 
helyére újat építettek. A régi 
templom falát NyÉNy-ra 1,5 
m-re tolták el. A régi, Árpád-
kori templom alapozóárka 
helyét jórészt teljesen ki-
szedték s ide későbbi sírokat 
ástak, immár az új templom 
tövébe és korábbi megszentelt 
földbe!

– Mi a korszak építőanyaga?
A templomok alapozása réti 

mészkőből, az ún. darázskőből 
és beléoltott mészből, felmenő 
falai réti mészkőből és talán 
részben téglából készülhettek. 
A felmenő falra utal, hogy 
találtunk több faragott réti 
mészkő tömböt. E kövek ér-
dekessége, hogy a környéken 
bányászhatták, ugyanis e tájon 
számos réti mészkő lelőhelyet 
ismerünk, amit évszázadokon 
keresztül termeltek ki az itt 
lakók építőanyag gyanánt, még 
a múlt században is!

–  Ahogy itt körülnézek, sok 
helyen csontvázak fekszenek. 
Ez akkor most temető vagy 
templom? 

A templom területén számos 
sírt tártunk fel Eddig mintegy 
100 sír került elő itt. A temp-
lom területén az Árpád-korban 
és a XIV-XV. században is te-

Mit rejt a föld mifelénk?

metkeztek, még a templomok 
építése előtt is és magába a 
templomba is. Erre a III. Béla, 
Zsigmond, I. Ulászló pénzek 
és egyéb leletek utalnak. A 
sírokból kettőskereszt és ma-
dár díszítésű pecsétgyűrűk, 
övcsat, préselt ruhavaretek, 
párizsi és kettős ruhakap-
csok, préselt ezüst és bronz 
ruhaveretek kerültek elő. Az 
elhunytakat koporsóban te-
mették el, erre utal a nagy 
mennyiségű kovácsolt kopor-
sószeg és néhány zárszerkezet. 
A templom belsejéből ajtóva-
salás is napvilágra bukkant. A 
XIV-XV. századi sírok közül 
találtunk egy pártájával együtt 
eltemetett kislányt. Mellette 
kun édesanyját ezüst fejesgyű-
rűvel, kettős préselt díszítésű 
ruhakapcsolóval hantolták el. 
Közelükben egy kun gyerme-
ket pásztorkészségével, késé-
vel és gyöngyös tarsolyával 
helyeztek örök nyugalomra. 
Pogány szokásra, rontáselhárí-
tásra utal egy sírva eltemetett 
hegyes vaseszköz! 

A templom későbbi meg-
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szentelt, szakrális szerepére 
utal hogy a templom pusztulá-
sa után, a DDK-i fal elbontása 
után is temetkezte ide! 

– Mitől maradt meg itt ennyi 
minden a földben?

A homoktalajnak köszön-

hető: laza szerkezete miatt 
levezeti a csapadékvizet és 
konzervál is. Máshol, például 
egy folyó menti, sáros földben 
nem marad meg ennyire szé-
pen minden. 

Tázláron, a hajógyár mel-
lett nemsokára emlékhalom, 
parkerdő és a két templom 
kicsinyített alaprajza jelzi 
majd a megszentelt helyet, 
ahol bizonyára megállnak 
majd az arra járó lakosok és a 
kirándulók.

Káposzta Lajos

ADNI JÓ…
…és az 1%-os felajánlással 

anélkül tehetjük mindezt, hogy 
saját magunktól vonnánk meg 
ezt az összeget, hiszen ha nem 
rendelkezünk az adó 1%-áról, 
akkor az az államkasszába ván-
dorol.

Az 1% - átlagosan 5500 forin-
tot ér - komoly segítség az adott 
nonprofit szervezetnek.

Adója 1%-ával Ön is hozzájárulhat községünk civil szervezete-
inek munkájához, céljaik, programjaik megvalósításához.

Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért 
Alapítvány

Az alapítvány minden évben visszatérő feladata az általános 
iskola tanulói úszásoktatásának, illetve gyógyúszásának finanszí-
rozása. Ugyancsak támogatja a mindenkori 8. osztályosok Bócsa 
Község testvértelepülésre, az erdélyi Torockóra szervezett kirán-
dulását, illetve a szociálisan rászoruló tanulók kirándulásait.

számlaszám: 57600046-11097710
számlavezető bank: Partiscum XI. Takarékszövetkezet
Képviselő: Gáspár-Bíró Katalin,  +3620 2614 946

Bócsai Ovisokért Alapítvány
Az alapítvány céljai:
Óvodai játékok, eszközök vásárlása, kirándulások, utazások 

támogatása
számlaszám: 52700031-10021804

számlavezető bank: K&H
Képviselő: Hontiné Deikert Edit,  +36 (78) 453 151

Internet Fiesta a 
könyvtárban

Az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség 2014-ben immár 
15. alkalommal rendezi meg 
az Internet Fiestát a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával. 
Az országos program keretén 
belül március 28-án Bócsára 
látogatott Vári Gyula repülő-
tiszt. Érdekes és egyben izgal-
mas filmekkel, bejátszásokkal 
tarkított előadást tartott a 
repülésről a pilóták életéről, a 
vadászrepülők működéséről. 
Komoly fizikai kérdéseket is 
érintett az előadás, melyet 
viccesen és érthetően pre-
zentált a híres repülőtiszt. 
A gyerekek felpróbálhatták 
a pilóták ruháját, sisakját is, 
megtapasztalhatták milyen, 
amikor oxigénmaszkot kell 
használni. Április 2-án „Az 

internet veszélyei” címmel az 
iskola felső tagozatos diákjai 
számára tartottak előadást. 
Többek között a közösségi 
oldalak megfelelő használatára 
hívta fel a figyelmet az előadó; 
nem mindegy mit teszünk 
közszemlére, milyen képeket 
közlünk magunkról, hiszen a 
„cukros bácsi” nem feltétlenül 
az iskola környékén ólálkodik, 
hanem megjelenhet a szájber-
térben is.

Szentgyörgyi Éva

Vidám pillanatok
Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak 

lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
- Bácsi, nem tudná megmondani, merre van a makaróni 

gyár?
- Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán 

utána kiált:
- Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
- De igen! Tudja, hol van?
- Dehogy tudom, fiam.

A vizsgálat után így szólt az orvos a beteghez:
- Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött el hozzám?
- Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?
- Ellenkezőleg! Még egy nap, és magától meggyógyult 

volna.

Három sün megy az erdőben és eltévednek. Nagyon fáznak. 
Arra jár egy tündér és azt mondja: 

- Teljesítem három kívánságotokat, mivel hárman vagytok, 
mindegyikőtöknek egyet.

Az első azt kéri a tündértől, hogy juttassa haza. A második 
is azt kéri:

- Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
- Nagyon fázom, egyedül vagyok, bárcsak itt lennének a 

testvéreim

Gallina Zsolt régész a tázlár-templomhegyi
ásatáson
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Elárasztotta az egész országot 
a fekete pálinka?

Mint minden gyümölcster-
mesztéssel foglalkozó embert, 
így a Bócsán élőket is pozitívan 
érintette az a döntés, melynek 
értelmében 50 litert „saját 
felhasználásra” mindenki sza-
badon, adómentesen főzhetett 
otthon. A 2010-ben beveze-
tett könnyítés hatásait mára 
felemásan értékelik a szak-
emberek. A következőkben 
egy több helyen is (pl. www.
agrarszektor.hu) publikált cikk 
rövidített változatát közöljük, 
mely a rendelkezést nem te-
kinti egyértelműen pozitívnak. 
Főleg a minőségi főzdék szem-
pontjából nem… 

Minden eddigi rekordot meg-
döntő, elképesztő mennyiségű 
pálinka kerülhet feketén a piac-
ra az elmúlt évben lepárolt óri-
ási készletből. Az otthon készí-
tett vagy bérfőzetett adómentes 
párlatokból akár 20 millió liter 
is illegálisan cserélhet gazdát, 
miközben a szeszipari cégek 
korábbi piacaik csaknem felét 
elvesztették és csődhullámtól 
tartanak. Becslések szerint a 
fekete pálinkaeladások miatt 
a költségvetés 80-100 milliárd 
forinttól eshetett el a „szabad 
otthoni pálinkafőzés” 2010-es 
bevezetése óta. 

Összeomolhat rövid időn 
belül a teljes hazai szeszipar, 

ha nem változik meg a házi 
pálinkafőzés adómentes szabá-
lyozása – állítják iparági szakér-
tők. Ma már ugyanis elképesztő 

mennyiségben kerülnek feketén 
kereskedelmi forgalomba adó-
mentesen főzött vagy főzetett 
tételek, ezért a legális szeszipari 
vállalatok piacai rohamtempó-
ban szűkülnek.

Különösen extrémnek számít 
a pálinkapiacon az elmúlt év, 
amikor hihetetlen mértékben 
nőtt a bérfőzdékben és az 
otthoni lepárlókészülékekben 
előállított párlatok mennyisége. 
Szakértők ezt elsősorban annak 
tulajdonítják, hogy a tavalyi jó 
gyümölcstermés miatt „boldog 

boldogtalan” pálinkát főzött 
vagy főzetett. 

A házi főzés nagyságrendjére - 
indirekt módon - csak úgy lehet 

következtetni, ha azt vesszük 
alapul, mennyivel csökkent 
a legális szeszipari vállalatok 
forgalma. Szakértők ugyanis 
feltételezik, hogy a hazai rövidi-
tal fogyasztás nem csökkent az 
elmúlt években, tehát az ipar-
ági cégeknél tapasztalt kiesés 
nagyjából megegyezik a fekete 
pálinkapiac növekedésével.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal 
adatai szerint 2009-ben — tehát 
a könnyítés előtt — a szabad 
forgalomba bocsátott legális 
alkoholtermékek mennyisége 

18,5 millió hektoliterfok volt, 
amelyet a bérfőzdékben előállí-
tott, 6,5 millió hektoliterfoknyi 
pálinka 25 millió hektoliter-

fokra növelt. Tavalyra viszont 
a legális forgalmazás 18,5 mil-
lióról 10 millió hektoliterfokra 
zsugorodott, vagyis már több 
mint 8 millió hektoliterfoknyi 
alkoholtermék tűnt el a hiva-
talos statisztikákból, és ván-
dorolhatott át a pálinkapiacra. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a 
bérfőzdék az eddigi 6-7 milli-
ónál 3 millió hektoliterfokkal 
többet – vagyis összesen 9-10 
millió hektoliterfoknyi – pálin-
kát állítottak elő a rekordnak 
számító elmúlt évben, a házi 
főzdékben készített párlat men-
nyisége tavalyra elérhette az 5 
millió hektoliterfokot is.

Egyes szakértők megdöb-
bentő módon azt sem tartják 
kizártnak, hogy most már a 
házi adómentes főzetek 80-
90 százaléka is a feketepiacra 
kerül. Ezt bizonyítja, hogy a 
különböző médiumok apró-
hirdetési rovataiban „egy perc 
alatt” találni eladó pálinkákat, 
és az illegális párlatok egyre 
több kocsma és vendéglátóhely 
„pultja alatt” bukkannak fel. 
A NAV adatai szerint a cégek 
néhány év alatt teljes piacuk 45 
százalékát vesztették el a fekete 
főzés drasztikus megnövekedé-
se miatt.     Forrás: Internet
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Gyógyító lovaglás 
Látogatóban a Vincze Lovasfarmon

Mi is tulajdonképpen a lovag-
lás? Sokak szerint sport, má-
sok szerint életforma. Megint 
más szerint a gyógyítás egyik 
formája. Zöldhalomban va-
gyunk, a Vincze Lovastanyán. 
Gyerekek lovagolnak biztonsá-
gos körülmények között, amit 
tanárnőjük Muskó Gabriella 
felügyel.

elni az egyik oktató arcát: 
odafigyelve, szeretettel irá-
nyítja a lovat és a lovast. Ő 

Muskó Gabriella, aki civilben 
Kiskőrösön gyógypedagógus, 
viszont itt lovas terapeuta és 
edző.

Fischerbócsán lakom, immár 
több mint 20 éve — kezdi me-
sélni életútját, miután véget ér 
az edzés. Főállásban Kiskőrö-
sön vagyok gyógypedagógus, 
de sokat járok ki ide is, a lovas 
tanyára. Edzem és oktatom a 
lovagolni vágyókat. Főleg gye-
rekek jönnek. Reméljük, hogy 
a kibővített iskolai testnevelés 
kapcsán a lovaglást is beveszik 
a tanulható sportágak közé. 
Azt pedig a környéken legin-
kább itt lehet művelni. 

A lovaglás idősebbeknél ízü-
leti panaszokra, öregedés ellen 
is kitűnő terápia. Nem vágtá-

ról van szó, sokkal inkább a 
szinte lépésben való, nyugodt 
haladásról. 

— Úgy tudom, a lovaglás sok 
egyéb problémát is megold.

Igen, létezik és működik 
például lovas terápia a sajátos 
nevelésű gyerekek részére. 
Ezt csinálom Kiskőrösön, 
ahol viselkedészavaros roma 
gyerekeket lovagoltatok 3-18 
év között. Ló-közelben kezel-
hetőbbek, hiszen „különleges 
feladatokat” kell végrehajta-
niuk.

Ide, a Vincze Lovardába ta-
nulási nehézségekkel küzdő 
gyerekeket hoznak. Ez egyfajta 
gyógylovaglás: hat a figyelem 

fenntartására, az egyensúlyér-
zékelésre és koordinál. Emel-
lett szocializál, hisz állattal, 
egy másik, nem emberi lénnyel 
kell együtt mozogni. Egyidejű-
leg végez a lovas egy összetett 
testmozgást, illetve mellette 
finom-motorikát. 

— Mennyire kell egyensú-
lyozni egy lónál, ha az csupán 
lépésben megy? 

A belső fülben található az 
egyensúlyért felelős szervünk. 
Ennek hibái kihatnak az ember 
egész mozgására, viselkedésére 
és tanulási képességeire. Ezek 
a lovaglással jól orvosolhatók. 
Ekkor 20 perc alatt az egyen-
súlyi rendszer 2000 impulzust 
kap. Ez a lovaglás egyensúly 
érzéket és idegrendszert fej-
lesztő hatása.

Káposzta Lajos

Szeretettel várok minden 
kedves érdeklődőt

2014. április 30. szerda 
9-11 között

Felnőtt és gyermekruhák közül 
lehet válogatni,
a Kultúrházban

Bozó Andrea
családgondozó

Jöttek, láttak, győztek 
– díjnyertes 

a bócsai gulyás!

Április 12-én Bócsáról is in-
dultak résztvevők a IV. Sóstó 
Gulyásfesztiválra. A kiskun-
halasi rendezvényre első alka-
lommal neveztek a Böllér Ba-
ráti Kör tagjai; az összeszokott 
csapattagok kivételes rutinnal 
alakították ki főzőhelyüket, 
melyet megkapóan ízlésessé és 
vendégcsalogatóvá varázsoltak. 
A finom illatok és a gusztusos 
tálalás a zsűrit sem hagyta hi-
degen; Soós Dezső mestersza-

kács, s egyben rutinos zsűritag 
is elidőzött csapat portáján. A 
finom és ízletes igazi bócsai gu-
lyás különdíjat érdemelt a híres 
szakácstól. A sikeres szereplés-
hez és részvételhez gratulálunk 
Szabó Csaba, Kovács Nándor, 
Rázsonyi Ottó és Szűcs László 
családjának, valamint Kürtösi 
Lászlónak, Kalló Zoltánnak, 
Molnár Tibornak és özv. Szabó 
Antalnénak.

SZ.É.
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Bócsa tanyavilága óriási: 
ha csak felsoroljuk a kül-
területeket, már belefárad 
a nyelvünk. A lakosság 40 
százaléka itt él és ez sajátos 
karaktert ad a községnek. Va-
jon ezek az emberek mennyi-
ben mások, mint azok, akik 
belterületen, vagy éppen egy 

nagyobb településen élnek? 
A véleményeket összegezve 
általánosságban elmondhat-
juk, hogy „köszönik, meg-
vannak”. Lehetnek azonban 
élethelyzetek, amikor foko-
zott odafigyelésre, segítség-
re van szükség esetükben. 
Konkrétan ha valaki beteg, 
magányos vagy egyszerűen 
megöregedett. 

Faragó Gyuláné Kárász 
Anna néninél ülök és be-
szélgetünk. Egyedül él itt, 
a hajdan nagyobb zsivajt 
is megtapasztalt  tanyán. 
A konyhában fogad: süte-
mény, üdítő, kávé. Mindig 
is parasztizáltam — kezdi a 
történetét. Előfordult, hogy 
8000 csirkét neveltünk. Egy 
időben Orgoványra jártunk 
a piacra, a földes úton. Em-
lékszem, az elsők között 
voltam, aki újkrumplit árult. 
Ez annak volt köszönhető, 
hogy március 12-én mindig 

elvetettem a krumplit. Igaz, 
néha húsvétkor belepte a 
hó, de akkor egyszer már 
meg volt kapálva. Itt nem 
nyolcórás volt a munkaidő: 
előfordult,  hogy megfőtt 
az ebéd, de nem értünk rá 
megenni.

– Mennyire van most egye-
dül, özvegyasz-
szonyként?

85 éves vagyok, 
20 éve özvegy. 
A családom egy 
része a közelben 
él ,  mások Bu-
dapest mellett, 
jóval távolabb. 
Van 5 unokám, 
és 6 dédunokám. 
Dolgoznak: vala-
ki állattenyész-
téssel foglalko-
zik, másik festő, 
bolti eladó, vagy 
kamionsofőr, a 
harmadik zöld-
s é g e s  b o l t o t 
ü z e m e l t e t … 
nem érnek rá 

gyakran. Egyik este 8 órakor 
látogatott meg Ottó unokám, 
de már megismerem a kopo-
gásáról is és nagyon örültem 
neki. Nagyon nehéz lenne 
összehozni a családot, mert 
sokan vasárnap is dolgoznak, 
vagy külföldre járnak.

 – Néha meghívják maguk-
hoz?

Voltam ballagáson, névna-
pon… Aztán egyszer csak 
hozzák a nyersanyagot a 
főzéshez, itt vágunk tyúkot, 
a fiam jól főz, illetve lány 
unokáim szeretnek süte-
ményt sütni. Akkor megtelik 
élettel az udvar és a ház. Na 
meg amúgy is főzök: én még 
bolti tésztát nem vettem!

– Akkor ki a segítség a min-
dennapokban?

Az áldott tanyagondno-
koknak és a Segítő Kezek 
dolgozóinak sokat köszön-
hetek. Mondhatni: ők a napi 
kapcsolatom a külvilággal. 

Bevásárolnak, beszélgetnek, 
újságot hoznak, meg néha 
még a faluba is bevisznek.

– Ahogy hallottam, Annus 
néninek rengeteg története 
van. Olyan dolgokra emlék-
szik, amit mások csak hallo-
másból ismernek. Például a 
háború…

1944 őszén bevonultak az 
oroszok. Itt ugyan harcok 
nem voltak — ki is akarna a 
tanyán harcolni? — viszont 
pont az elhagyatottság miatt 
nem voltunk biztonságban. 
Ha ide bejöttek portyázó ka-
tonák, bármit megtehettek. 
Sokfelé előfordultak csúnya 
munkák: állat természetű 
emberek voltak a kozákok, 
erőszakoskodtak az asszo-
nyokkal, lányokkal, és ha a 
gazda keményebben föllé-
pett, le is lőhették. Elvittek 
kocsit, lovat, amit csak ta-
láltak. Apánk előrelátó volt: 
ismerte valamennyire ezt a 
népet, hiszen a 14-es hábo-
rúban már kapcsolatba került 
velük. Tudott valamennyire 
oroszul is,  mivel 
annak idején orosz 
hadifoglyokkal dol-
goztattak. Ásott egy 
vermet az udvaron, 
pont akkorát, hogy 
belefért az ágy és 
anyámmal mi ket-
ten. Keskeny volt, 
be ne omoljon. A 
tetejére gerendákat 
tett  és kukorica-
szárat. Meg aztán 
m i n d i g  a n n a k  a 
tetejére söpörtük 
a szemetet .  Erre 
azért volt szükség, 
merthogy én már 
igencsak növendék 
lányféle voltam, hát nehogy 
baj legyen! 

– Honnan tudták, hogy jön-
nek fosztogatni az oroszok? 
Talán valamilyen pusztai jel-
rendszer működött a tanyák 
között?

Hát hogyne! Úgy hívják: 

kutyaugatás. Amikor a ku-
tyák szinte szaggatták a lán-
cot, tudtuk, hogy ők jönnek. 
No, uzsgyi, bújtunk be a 
verembe, apánk meg „várta 
a vendégeket”. 

– Hogy magyarázta meg 
nekik, hogy asszony nélkül él 
a tanyán?

Egyrészt ott volt a kishú-
gom, akit „egyedül nevelt, 
merthogy megözvegyült”. 
Borostát növesztett, és min-
dig volt a lavórba bedobálva 
egy-két koszos ruha, amit 
éppen mosott. A húgom meg 
pityergett.

– Az oroszok mennyire hit-
ték ezt el?

Az özvegységet? Azt bi-
zonyára, de ez nem gátolta 
meg őket abban, hogy elvi-
gyék a jószágot, a lovakat, a 
kocsit és a baromfit. Hiába 
mondta nekik apám, hogy 
melyiket vihetik, ők a kotlós 
ludat vitték el, merthogy az 
tetszett nekik a legjobban. 
De aztán… az a korszak is 
véget ért!     

– Amúgy hogy érzi magát 
nyolcvan fölött? 

Mit mondjak? Amikor 65 
éves voltam, húsz perc alatt 
kiszaladtam a buszmegálló-
ba. Most? Még a postaládát is 
csak hetente nézem meg…

K. L.

Nem nyolcórás volt a munkaidő a tanyán!
Látogatóban Anna néninél 
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A bócsai birkózók Szarajevóban

Kicsi a bors, de erős – sporthírek a suliból

A  Bócsa-Kiskunfélyegyháza Centrum birkó-
zói eredményesen szerepeltek Szarajevóban 
a 2014. április 6-án rendezett nemzetközi 
versenyen. Hat birkózó 6 érmet hozott haza, 
4 aranyérmet, egy ezüstöt és egy bronzot.

Elhozták az egyéni, legjobb játékosnak járó 
serleget, személyesen Tóth Árpád a bócsai 
birkózó egyesület tagja. Elhozták a legjobb 
csapatnak járó serleget és a legjobb trénernek 
járó serleget is.

A csapat tagjai: Tóth Árpád aranyérmes, 
Szöllősy Balázs aranyérmes, Czibolya Milán 
aranyérmes, Kovács Alex aranyérmes, Ritter 
Ádám ezüstérmes, Bánszki Krisztián bronz-
érmes.

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő 
edzőknek is.

Már tavaly novemberben 
szorgalmasan gyakorolták a 
sportfeladatokat az alsósok a 
Kinder+SPORT versenyre. A 
2-4. osztályosok számára ki-
írt váltóverseny országosan is 
igen népszerű, hiszen közel 
300 iskola regisztrált rá. Már a 
jelentkezéskor iskolánk mellé 
állt a szerencse, hiszen 64 intéz-
ményt sorsoltak ki országszerte, 
melyben benne volt Bócsa is. Az 
országos verseny 8 régiót ölel fel. 
Március 27-én Deszken az első 
regionális döntőben 8 csapatból 
2 jutott tovább a következő for-
dulóba. A bócsai iskola immár 
a 16 legjobb közé került. Óriási 
dolog ez az eredmény, hiszen 
több nagy létszámú iskola di-
ákjait is lekörözték a mieink.  A 

versenysorozat szinte az egész 
tanévre tartogat kihívásokat, 
hiszen a résztvevő iskolák egy 
pontgyűjtős játékban is részt 
vesznek. Kéthetente feladatokat 
kapnak a diákok, mint például 
fotózás, transzparens– illetve 
rajzkészítés.  A pontok folyama-
tos gyűjtésével az intézmények 
további értékes sportszereket 
szerezhetnek meg.

A lelkes csapattagok: 
2. osztály: Borbényi Dániel, 

Ficsor Vivien, Martin Mira, Máté 
Milán, Takács Szille. 3. osztály: 
Balázs Ábel, Balogh István, Csip-
kó Hédi, Geiger Csaba, Szloboda 
Erna. 4. osztály: Bálint Zorka, 
Kun-Szabó Viki, Lukács Zénó, 
Vincze Damján. Felkészítő tanár: 
Oláhné Marosi Judit

Az elődöntőben üdvözöl-
hetjük a bócsai Boróka Álta-
lános Iskola csapatát a Nagy 
Vagy! tizennégy héten át tartó 
sportversenyen. Az izgalmas 
erőpróba részvevői - gyerekek, 
tanárok, szülők és sztárok - föl-
dön, vízben és levegőben mérik 
össze erejüket, ügyességüket 
és tudásukat a dicsőségért és 
a fantasztikus fődíjakért. A 
középdöntőből a három leg-
jobb csapat juthatott tovább 
az elődöntőbe, ahová bejutott 
a bócsai csapat is. A verseny 
májusban folytatódik, s kide-
rül, hogy községünk iskolája 
bekerül-e a döntőbe. 

A középdöntő csapattagjai: 
Kun-Szabó László, a birkózók 

képviseletében Petróczi Andor, 
anyukák: Lukácsné Völgyesvári 
Réka, Trömböczki Katalin, fel-
sősök: Lehoczki Erik, Schiszler 
Gergő, Kiss Pálma és Deli Vik-
tória, alsósok: Kun-Szabó Viki 
és Lukács Zénó.

Tartalék játékosok: Bálint 
Zorka, Kalló Andrea, Lukács 
Sándor, Martin Kornél, P.Szabó 
Zsolt, Schiszler Hanna, Vincze 
Damján

A csapat sztár játékosa Nagy 
Adri énekesnő volt.

A Nagy Vagy! középdöntője 
április 27-én, az elődöntő pedig 
május 18-án tekinthető meg a 
kereskedelmi TV2 műsorán. 
Szurkoljunk együtt a bócsaiak-
nak!                                SZ.É.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Szentgyörgyi Éva

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Belendültünk!
A húsvéti hétvégén megnyitja kapuit a 

gyerek-kalandpark 
a Vadkerti-tó partján. 

A kínálatból: 
Tréfás mászókák, billegő szerkezetek, 

kötélpályák, csúszók, hálóhinták, nyújtók, 
egyensúly-próbák és izomfejlesztő eszközök.
Gyerek rohampálya több tucat kihívással! 

Versenyszervezés, időmérés, 2 x 2 óra 
tartózkodás a két pályán fejenként. 

Kellő számú animátor és 
felügyelő ügyel a résztvevők 

biztonságára.
Ajánlott korosztály: 3-12 év.

Mozgáskorlátozottaknak 
speciális eszközök!
Belépő: 1.500 Ft/fő

Bócsának 19.000 Ft értékű aján-
dék belépő, mely 

2014. szeptember 30-ig érvényes.  
Info és bejelentkezés: 

30/526-9094 

„Nyuszicsalogató” – 
a húsvéti előfutár

Immár ötödik alkalommal 
hangolódhattunk a húsvétra 
az úgynevezett „Nyuszicsalo-
gató” rendezvényen.  Az évek 
során igazi családi nappá nőtte 
ki magát a program, hiszen 
gyerekek, apukák, anyukák, 
nagyszülők egyaránt ellátogat-
tak erre a délutánra. Mindenki 
megtalálta a maga érdeklődé-
sének megfelelő elfoglaltságot; 
volt, aki a húsvéti asztal, illetve 
ajtódekorációt készítette el, 
sok szülő és nagymama a gye-
rekekkel együtt szorgoskodott 
a harisnyavirágok, tavaszi 
papírképek, textilfigurák dí-
szítésében. Délutáni uzson-
názásra is lehetőség adódott; 

a kis büfében a süteményektől 
kezdve az üdítőkig mindenki 
megtalálta a kedvére valót. A 
büfé működtetéséért külön 
köszönet jár a szülőknek és 
Csipak Vincénének, aki hot-
doggal színesítette a menüsort. 
Lehetőség volt pónilovaglásra, 
valamint csillámtetkó készíté-
sére is, mely programok igen 
népszerűvé váltak a gyerekek 
körében. A rendezvény szerve-
zője az EGYBE alapítvány volt, 
az ő munkájukat segítette még 
sok szülő, óvónő, és vállalko-
zó. Reméljük jövőre is együtt 
készülhetünk a húsvétra ezzel 
az olajozottan működő kis csa-
pattal.                           Sz. É.

A húsvét ízei és hagyományai 
– a húsvéti sárga túró

A feltámadási szent liturgia 
után a Húsvétvasárnap ünnepé-
nek egyik jellegzetes központi 
szimbóluma a pászkaszentelés. 
A húsvéti pászka tulajdonképpen 
egy díszes kalács, ahol minden 
apró részlet szimbolizál valamit. A 
tésztafonatok a kalácson Krisztus 
testét, a töviskoronát és a keresztet 
jelképezik, a pászka tetején lévő öt 
rózsa pedig Krisztus sebeit.

A pászkaszentelés kelléke a pász-
kakosár. A kalácson kívül a kosár-
ba került még sonka, szalonna, 
kolbász, hús, tojás, vaj és a görög 
katolikusok húsvéti étele, a sárga 
túró. A levét húsvét reggelén itták, 
magát a túrót pedig a sonka mellé 
fogyasztották. Egy család 3-4 liter 
tejből és 30-40 tojásból készítette 
a sárgatúrót, ez is jól mutatja az 
étel gazdag, ünnepi jellegét. Az 
ország észak-keleti csücskében a 
sárga túró éppen annyira a húsvéti 
menüsor része, mint a tojás vagy 
a sonka. Ez a finomság remekül 
kiegészíti a sonka füstölt, telt 
ízét, de kaláccsal is nagyon finom. 
Érdemes kipróbálni!

Hozzávalók (4 adag): 0.5 l tej, 5 
db tojás (ahány dl tej, annyi tojás), 

2 ek cukor, 1 ek vaníliás cukor, 1 
csipet só

Elkészítés: A tejet a cukorral és 
a sóval felforraljuk.

A tojásokat beleütjük egy tálba, 
és villával átkavarjuk.

Amikor a tej felforrt, beleöntjük 
a tojásokat, lassú tűzőn folyama-
tosan kevergetve, addig főzzük, 
amíg a tojások túrószerűen össze 
nem állnak. Vászonruhába rakjuk, 
összekötjük, fellógatva, hagyjuk 
kicsöpögni a levét (jó, ha egy estére 
így hagyjuk). Tálalásig hűtőben 
tároljuk. A húsvéti sárga túrónak 
többféle változata ismert, van aki 
mazsolát is tesz bele vagy fahéjat. 
Aki kevésbé szereti az édeset, 
elkészítheti sósan is, zöldpetre-
zselyemmel, kaporral, borssal fű-
szerezve.                              SZ.É.


