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Népdalkörösök találkozója volt az abonyiban

Az idei nyár utolsó hétvé-
géjén, augusztus 30-án már a 
délelőtti órákban ki lehetett 
volna függeszteni a „megtelt” 
táblát az Abonyi Fogadó ren-
dezvényházának ajtajára. Közel 
százötven vendég érkezett a ta-
lálkozóra. Környékbeli népdal-
körök, nyugdíjas klubok tagjai, 
ismerősök, barátok látogattak 

el a rendezvényre. Balázs Feri 
bácsi évek óta szívvel-lélekkel 
szervezi a találkozót, nem cso-
da hát, hogy időközben renge-
teg, örök életre szóló barátság 
szövődött. Szőke-Tóth Mihály 
polgármester és Feri bácsi kö-
szöntő-üdvözlő szavai után a 
jakabszállási, soltszentimrei és 
a bócsai népdalkörösök előadá-

sát hallgathattuk meg. A bősé-
ges és ízletes ebéd után szinte 
báli hangulatban folytatódott 
a nap. A talpalávalót Balogh 
István és Feri bácsi szolgál-
tatta. Sokan táncra perdültek 
az ismerős dalok, slágerek 
hallatára. A közös nótázás sem 
maradhatott ki; hagyomány, 
hogy a jelenlévők a zenészeket 

körbeállva együtt énekelnek. 
Késő délután az emelkedett 
hangulatban széktánccal és 
„vonatozással” szórakoztatták 
magukat a jelenlévők. A szer-
vezők remélik, hogy jövőre is 
összejönnek azok a nyugdíjas 
barátok, akik lélekben fiatalok 
tudtak maradni.  

Szentgyörgyi Éva

Magyar Termék Nagydíj és Nívódíj a Poli-Farbe Kft-nek

A Poli-Farbe Vegyipari Kft-t 
újabb Magyar Termék Nagy-
díjjal jutalmazták, ezúttal a 
Platinum egyrétegű beltéri 
falfestékéért. A 25 éves vállalat 
2006 óta hetedik alkalommal 
nyerte el a rangos kitüntetést 
valamely fejlesztésével. Idén 
ráadásul a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat Gazdaságért 
Nívódíj elismerést is odaítélték 
a vállalatnak. A kitüntetett ter-
mék a cég Platinum falfestéke, 
melyet 2005-ben fejlesztettek 
ki.

2014. szeptember 3-án, a 
Parlament Felsőházi Termében 
a Poli-Farbe a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat Gazdaságért 

Nívódíját is átvehette. A Ní-
vódíjat olyan vállalkozásoknak 
ítélik oda, amelyek a pályázat 
első, 1998-as meghirdetése óta 
több alkalommal is elnyerte a 
termékdíjat, ezzel bizonyítva, 
hogy hosszú távon elkötelezett 
a kiváló minőség és az innová-
ció iránt.  A magyar gazdaság 
szereplői tudják, hogy a piacok 
megtartásához és bővítéséhez, 
piaci elismeréshez és a fogyasz-
tók bizalmának megtartásához 
elengedhetetlen az innováció és 
a minőségpolitikai igazolás.

Ezzel a szellemiséggel a Poli-
Farbe tulajdonosai is egyet-
értenek, s ennek érdekében 
visszatérően jelen vannak a 

Magyar Termék Nagydíj pályá-
zói között. A vállalt ismertségét 
és presztízsét az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján érezhetően 
növelte a többszöri elismerés, 
míg a védjegy feltüntetése a 
termékeken bizalmat kelt a 
vásárlókban.

Szabó Antal ügyvezető igaz-
gató így nyilatkozott cégükről 
az ATV Start Plusz című mű-
sorában: 

Amikor a Poli-Farbe elindult, 
1989-et írtunk. Nyugodtan 
nevezhetjük a rendszerváltás 
meghatározó kényszervállal-
kozásának, melynek induló 
tőkéje 20.000 Ft és két ember 

újrakezdési hitele volt. Ez a 
két ember a feleségem és én 
voltam. Festékekkel kezdtünk 
el foglalkozni, és ez nem mindig 
látszott sikertörténetnek. A 
fejlődést sok számmal lehetne 
illusztrálni, például úgy, hogy 
1990-ben 20 tonna festéket 
adtunk el, tavaly pedig 38.000 
tonnát.

A szeptemberi ünnepségen 
Bócsa község önkormányzatát 
Szõke-Tóth Mihály polgármes-
ter képviselte, aki ezen alkalom-
mal további megbeszéléseket 
folytatott az ott megjelent vál-
lalkozókkal és közéleti szemé-
lyiségekkel.                     K. L.

Díjátadó a Parlamentben Szabó antal, dr. Nagy Gy. andrea, 
Szabó Cintia és Szõke-Tóth Mihály
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Széljegyzet a cikkhez
Év végére készül el az óvoda. De vajon miért nem kezdték 

hamarabb az építkezést, mondjuk nyáron? Sajnos megle-
hetősen elhúzódott az építést engedélyezési eljárás, és így 
elúszott a nyári kivitelezési lehetőség. A szakhatósági és 
építési hatósági munka túlbonyolított és lassú. Ez sajnos 
más lakossági és vállalkozási beruházások során is meg-
mutatkozott.

Újabb lépés a modernizáció felé: új művelődési 
ház épül Bócsán

Megújul az óvoda 

aNYaKÖNYVI HÍrEK

Születtek: 
Mészáros Miléna – an.: Benkó Mónika

Házasságot kötöttek:
Dudás Krisztina – Kesztl Tibor
Matos Gabriella – Kürtösi Roland

Fazekas Sándor földművelésügyi és  
vidékfejlesztési miniszter elismerően  

nyilatkozott Bócsa dinamikus önkormányzati 
településfejlesztésérõl és az agrárágazat 

munkahelyteremtõ bõvülésérõl

Önkormányzati önerő nélkül, 
100 százalékos támogatással épül 
fel Bócsa új művelődési háza a 
falu központjában. A költség-
vetés 60 millió forint. A kúria 
jellegű épületben helyet kap egy 

nagyterem és több klubhelyi-
ségek, melyek a kisközösségek 
és a nagyrendezvények igényeit 
egyaránt kielégítik majd. Az kul-
túrház fekvése szerencsés lesz, 
hiszen közel az iskola, a birkózó 

terem, a parkerdő és a focipálya. 
Elmondhatjuk, hogy pont jó hely-
re kerül és pont jó időben. 

A projekthez vezető út ko-
rántsem volt egyenes. Tavaly 
szeptemberben írt Szőke-Tóth 
Mihály polgármester egy meg-
valósíthatósági tanulmányt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium-
nak, akik támogatták a javasla-
tot. A Magyar Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz beadva a pályázatot 
elfogadásra lelt. Ez az egyéves 
folyamat záródott le két hete, 
amikor megkapta községünk a 
támogatást, mely egy évtizedek 

óta húzódó vágyát teljesíti be. 
A dolog egyediségéhez hozzá 
tartozik, hogy legutóbb 2008 
körül volt lehetőség művelődési 
ház felújításra, új építésére pedig 
egyáltalán nem. 

A megvalósulást ösztönzi (vagy 
nehezíti?), hogy az építkezés 
2015 tavaszán kezdődik el és 
őszre el is kell készülnie! Az év 
folyamán várhatóan látogatást 
tesz községünkben Fazekas 
Sándor miniszter is, hogy szemé-
lyesen gyõzõdjön meg a Bócsán 
folyó fejlesztési projektekrõl.

K. L.

Az eddigi jó volt, szép volt 
— de nyílt egy lehetőség. 
És megpályáztuk. És beke-
rültünk a 19 nyertes közé! 
A szerencséseket (legügye-
sebbeket, legjobbakat vagy 
legrászorultabbakat?...) 800 
(!) érvényes, időben beérke-
zett pályázat közül válasz-
tották ki.  

Így jutott községünk egy 
harmincmillió forintos fej-
lesztéshez, melyből az óvoda 

denzációs gázkazán és egy, a 
teljes létesítmény áramellá-
tását megtermelő napelemes 
rendszer.

A napelem egyébként meg-

szükséges és egészséges 
pluszlétesítményei készül-
nek el: a fejlesztő szoba só-
szobával, a sportszoba, a ki-
bővített gyermek vizesblokk, 
valamint a nevelői iroda 
öltözővel és zuhanyzóval.

Az új rész a meglévő mellé 
épül, és ezzel együtt teljes 
homlokzati hőszigetelést 
kap. 

A beruházásnak része az 
eddiginél hatékonyabb kon-

szokottá válik Bócsán, hiszen 
az iskola mellett a polgár-
mesteri hivatalon és az új, 
iskola mögötti kollégiumi 
rész tetejére is kerül.
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KÖSZÖNJÜK!
„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy 

mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak 
magára gondol, hanem másokra is.”

(Szabó Magda)

Ezúton szeretném megköszönni jómagam és Peti nevében 
azt az önzetlen támogatást, törődést, érdeklődést, amit a ny-
áron történt sajnálatos baleset óta kaptunk Tőletek. Minden 
biztató szó, érdeklődés, segítség óriási lelki erőt ad nekünk, 
mely tovább visz minket a gyógyulás felé vezető úton. Kö-
szönjük mindenkinek az anyagi támogatásokat, melyet Peti 
rehabilitációs kezelésére fordítunk.

Veiszhab Imréné, Katika

optimistán és pozitívan állok a feladatok elé…
– beszélgetés Barcsikné Weinhardt Évával

Az iskola aulájában a tőle 
megszokott fiatalos lendülettel 
fogadott Barcsikné Weinhardt 
Éva, aki 1988 óta dolgozik itt 
pedagógusként, informatikus 
könyvtárosként. 

Szeptember elsejétől új fel-
adatot kapott, ő lett a Boróka 
Általános Iskola igazgatója.

Hogy érzi magát ebben az új 
helyzetben? 

Három hete vagyok igazga-
tó, bevallom nem egyszerű a 
dolog. Sok segítséget kapok, 
többek között van egy pontos, 
precíz iskolatitkárunk, Takács-
né Böjtös Klára személyében, 
aki az adminisztrációtól a 
szervezésig minden területen 
otthon van. Egy kívül-belül 
felújított iskolát vehettem 
át, amiben nagy szerepe volt 
az elődömnek, Völgyesvári 
Lászlónénak. Ezt az állapotot 
mindenképpen igyekszem 
megtartani, illetve továbbfej-
leszteni.

Személy szerint mit tart 
fontosnak az elkövetkezendő 
időszakban? Általában, ha 
új vezető jön reformálni is 
szokott…

Az iskola életében olyan jel-
legű változtatásokat bevezetni, 
hogy kifordítanánk a sarká-
ból, nem kell. Egy nyugodt, 
kiegyensúlyozott intézményt 
szeretnénk vezetni, ahova mo-
solyogva lép be minden tanár, 
gyermek és szülő. Fontosnak 
tartom, hogy az iskola életéről 
jobban, részletesebben tájé-
koztassuk a környezetünket. A 
honlapunkat és a közösségi ol-
dalunkat aktívabbá szeretném 
tenni. Közvetlenebb kommu-
nikációt szeretnék az iskola, a 
tanáraink és a szülők között. 
Iskolánk eddig is igyekezett jó 
kapcsolatot ápolni más helyi 
intézményekkel, az önkor-
mányzattal, alapítványokkal, 
vállalkozókkal. Ezt szeretnénk 
továbbra is fenntartani, hiszen 
mindig szükségünk van tá-
mogatókra, legyen az például 
falfesték – melyet a Poli-Farbe 

évek óta biztosít – vagy akár a 
nagymamák segítsége, kik ka-
lácsot sütnek gyereknapra.

Milyen szakkörök, foglalko-
zások indulnak az idei tan-
évben?

Többféle szabadidős tevé-
kenység közül választhatnak a 
gyerekek. Angol, német, film, 
természetbúvár, kézműves 
szakkörök indulnak. Énekkar 
is működik.  Sportolási lehe-
tőségként a kézilabda, illetve 
a focifoglalkozásokat tudom 
megemlíteni. Évek óta járunk 
úszásoktatásra, Kiskőrösre, 
melynek költségeit a Bócsa 
Község Oktatásáért, Közmű-
velődéséért Alapítvány finan-
szírozza. A későbbiek során 
tervezünk egy erőnlétfejlesztő, 
tömegsport jellegű foglalko-
zást is, mely a birkózó terem-
ben lenne a délutáni órákban. 
Ezen felül biztosítjuk a fejlesz-
tő, logopédiai ellátást, illetve 
a  gyógytestnevelést is. Az 
iskolapszichológus segítségét 
térítésmentesen vehetik igény-
be a szülők és a gyerekek.

Mi a helyzet a lovas okta-
tással?

Kisebb nehézségek ellenére 
idén már elindulhat az iskolai 
lovas kultúra oktatás. Egy 
háromoldalú megállapodás 
alapján valósulhatott meg, 
mely a tankerület, az önkor-
mányzat és a lovas oktató kö-

zött köttetett. A tervek szerint 
a tanév végéig heti két órában 
– egyelőre csak a harmadik osz-
tályosok – a Vincze Lovardában 
próbálhatják ki ezt a sportot. 
Magát a lovas oktatást nagyon 
jó ötletnek tartom, hiszen a 
gyerekek egy olyan mozgáskul-
túrával ismerkedhetnek meg 
a legfogékonyabb korukban, 
mely lehet, hogy az egész éle-
tüket meg fogja határozni. De 
ha nem is lesznek nagy lovasok, 

akkor is rengeteg pozitív hatás-
sal gazdagodhatnak. Ez a sport 
segít a lelki és fizikai fejlődés-
ben, koncentrációs zavarokban, 
növeli a felelősségérzetet és 
stressz oldó hatású. 

Összességében tíz éven át 
volt könyvtáros. Nem fog hiá-
nyozni?

Szép időszak volt. Sok sikert 
könyvelhetünk el. Nálunk a 
gyerekek olvasási kedve sokkal 
magasabb, mint máshol. Egész 
családokat megmozgató olva-
sásnépszerűsítési versenyben 
értünk el kiemelkedő ered-
ményt. Rengeteg programot 
szerveztem a falu lakóinak, 
gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. Szívesen segítettem 
e-Tanácsadóként az internetes 
ügyintézésben. Egy pályázat 
keretében közel 90 ember ta-
nulhatott idegen nyelvet, infor-
matikát. Szerda délutánonként 
a későbbiekben is részt fogok 
venni a könyvtár életében. 
Természetesen mindenben 
segíteni fogom az új könyvtáros 
kollégát.

Szentgyörgyi Éva

Iskolai papírgyűjtés 
2014. október 18. szombat reggel 7.00 - 9.00
Kérjük a lakosságot, hogy az otthon tárolt újságokat és egyéb 

leadásra szánt papírt lehetőség szerint kötegelve, napokkal 
korábban adják oda a diákoknak, hogy ezzel is támogassák 
későbbi kirándulásiakat. 
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Születési év: 1984
Jelenlegi munka-

helye: Bócsa község 
polgármestere

Eddigi közszolgá-
lat: 

Az elmúlt 4 évben 
két fő feladatot tűz-
tem ki magam elé 
polgármesterként. 

Ebből a Soltvadkert –Bócsa kerékpárút 
kapcsán a tervezést és a belterületi ke-
rékpárutat sikerült megvalósítani, azaz a 
kerékpárút bócsai szakasza megvalósult, 
és előkészítés alatt áll a Bócsa-Bugac-
Kecskemét szakasz. A művelődési házra 
pedig első körben nyertünk pályázatot, 
amint az lehetséges lett. 

Polgármesteri program:
Célom új, egy nyugat-európai telepü-

léssel történő partnerkapcsolat kiépítése. 
Erősítenünk kell az idegenforgalmat, 
gondolva rendezvényeink és adottsága-
ink minél jobb kihasználására. Célom 
a helyi gazdaság további élénkítése és a 
munkahelyteremtő vállalkozások segítése. 
Ezek nem csak országos, hanem európai 
normák szerint is kiemelkedő, jövőbe 
mutató ágazatok: mi itt élelmiszert ter-
melünk!  Szükség van az Idősek napközi 
és bentlakásos otthonára, hogy az egyedül 
maradtak itt tölthessék utolsó éveiket. 
Megvalósítandó a piaccsarnok és piactér 
kialakítása, ahol helyi termelők kínálják 
termékeiket. 

VÁlaSZTÁSI HIrDETMÉNY

Születési év: 1958
Jelenlegi munka-

hely: Tip-Top Bt. 
Bócsa

Foglalkozás: au-
tószerelő mester, 
ügyvezető

Eddigi közösség-
szolgálat: 24 éve 
ö n k o r m á n y z a t i 

képviselő, 4 évig alpolgármester, a Bó-
csai Ovisokért Alapítvány alapító tagja 
és rendszeres anyagi támogatója.

Az Országos Diesel Egyesület alapító 
tagja, felügyelő bizottsági tag.

Polgármesteri program:
24 éves képviselői tapasztalattal és 

kellő elhivatottsággal, független pol-
gármester jelöltként indulok. Fontos-
nak tartom a lakosság minden rétegé-
vel a közvetlen, informális kapcsolatot, 
ami alapja az egységességnek. 

Szeretnék a képviselőtestülettel 
szoros együttműködésben dolgozni, 
átlátható gazdálkodásra törekedni. 
Az elkezdett fejlesztéseket a jó gazda 
szemléletével folytatni, s a pályázati 
lehetőségeinket ésszerűen felhasz-
nálni.

A jövő nagy feladatának tartom a 
község csatornahálózattal történő 
kiépítését, és az országos kerékpár 
úthálózathoz való kapcsolódást.

Kérem, támogassanak mindebben!

Születési év: 1974
Jelenlegi munka-

hely: Geiger és Fia 
KFT

Foglalkozás: kő-
műves

Eddigi közösség-
szolgálat: 11 év me-
zőőrség a

községben; 15 év 
polgárőrség, az utóbbi 10 évben a Bó-
csa

Községi Polgárőrség elnöke. 2007-ben 
a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatú 
országos kitüntetés 

Polgármesteri ill. képviselői program: 
Régi gond a külterületi és belterületi 

útjaink karbantartása, melynek része a 
földutak melletti fasorok karbantartása 
is. Fejlesztendő a bócsai lakosok össze-
tartása, összetartása. 

Minden ember egyforma törődést és 
segítséget kell, hogy kapjon! A civil 
szervezetek között sem szabad tüzet 
szítani az éves anyagi és erkölcsi támo-
gatás kapcsán. A lakosság biztonságát 
és nyugalmát lehetőség szerint kamera-
rendszer bővítéssel, valamint időseknek 
kül- és belterületen a nyomógombos 
(pánikgombos) rendszer kiépítésével 
kell erősíteni. 

A lakosok szavaznak bizalmat a pol-
gármesternek és a képviselő testületnek, 
ezért a község vezetésének kell értük 
dolgoznia, nem pedig fordítva!

Polgármester jelöltek Bócsán
Kiskopárdi lajos lengyel GáborSzőke-Tóth Mihály

A 2014. október 12-i önkormányzati választáson az alábbi 
jelöltek indulnak: (a szavazólapon megjelenő, sorsolással el-
döntött sorrendben)

Polgármester jelöltek:
Szőke-Tóth Mihály FIDESZ-KDNP
Kiskopárdi Lajos független
Lengyel Gábor független

Képviselő jelöltek 
(6 főt lehet megválasztani)

Barcsikné Weinhardt Éva független
Cs. Tóth József független
Kun-Szabó Nándorné független
Vincze Gábor független
Pálinkás Attila független
Gillichné Bácskai Gizella független
Lengyel Gábor független

Rázsonyi László független
Tóth Józsefné független
Takácsné Böjtös Klára független
Dr. Kokrehel Hajnalka független
Tóth Márta független
Gál Tamás független
Tóth József független
Adorján Előd András független

Szavazni az eddigi szavazóhelységekben lehet (Önkormányzati 
Hivatal, Hegyközség)

Helyi Választási Bizottság tagjai: Lőrincz István elnök, Péter-
Szabó Ferencné és Bak Ágota tagok

Helyi Választási Iroda: Önkormányzati Hivatal, vezetője Mayer 
Ferenc jegyző 

tel: 70/333-6268 , email: bocsaph@t-online.hu
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A képviselő jelöltek bemutatkozása
Barcsikné Weinhardt Éva

Születési év: 1967
Jelenlegi munkahely: KT Általános- és Közép-

iskola Bócsai Általános Iskolája
Foglalkozás: pedagógus, informatikus könyvtá-

ros, jelenleg igazgató 
* 2006 óta önkormányzati képviselő 
* A Bócsa Község Oktatásáért és Közművelő-

déséért Alapítványban 2010-től kuratóriumi tag
* Aktívan közreműködöm közösségi programok, rendezvények szerve-

zésében, lebonyolításában. Évek óta szervezek a különböző generációk 
találkozására, együttműködésére alkalmas rendezvényeket. 

Képviselő program: 
Kiemelten fontosnak tartom az egymás iránti bizalom, megbecsülés 

megteremtését. A 2014 - 2020 közötti időszakra a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program keretében közel 3.000 Milliárd Ft fej-
lesztési forrás áll rendelkezésre, melyből remélem, minél többet tudunk 
közös munkával Bócsa fejlődésének érdekében lehívni.

Cs. Tóth József
Születési év: 1974
Jelenlegi munkahely: LKW General Kft.
Foglalkozás: ügyvezető 
Eddigi közösségszolgálat:
- Helyi szervezetek támogatása,
- bócsai székhelyű vállalkozásomban helyi 

lakosokat alkalmazok, 
Képviselői program: 
Mint fiatal apuka, fontosnak tartom a falu fejlődését, valamint a 

gazdálkodók és cégek megerősödését, hogy minden ember megél-
hetése biztosított legyen. 

Kun-Szabó Nándorné
Születési év: 1976
Jelenlegi munkahely: Partiscum Takarékszö-

vetkezet
Foglalkozás: Banki ügyintéző
Képviselői program: 
Két gyermek édesanyja vagyok, és szeretnék 

minden olyan képviselői javaslatot támogatni, 
amelyek a falu tovább fejlődését szolgálják. Így talán egyre több 
fiatal, köztük gyerekeim is itt ebben a faluban, Bócsán tervezik 
majd jövőjüket. 

Vincze Gábor
Születési év: 1977
Jelenlegi munkahely: családi gazdálkodó 
Képviselői program:
Nap mint nap szembesülök a növénytermesz-

tésben és állattenyésztésben fellépő gondokkal. 
Az itt élők problémáin leginkább összefogással 
tudunk segíteni. Fontos a gazdák képzése és az 

információk. Bízom benne, hogy egy fiatal gazdára is szükség van a 
bócsai képviselő testületben. 

Pálinkás attila

Születési év: 1976
Jelenlegi munkahely: saját vállalkozás
Foglalkozás: ügyvezető
Képviselői program: 
Határozott célom az, hogy a jó természeti adott-

ságokkal rendelkező településünket segítsem. 
Mindenki segítségére számítok, aki tenni akar a lakóhelyünkért, mert 
egyik legfontosabb feladatként tartom számon azt, hogy Bócsán ne csak 
lakni, hanem élni is szeressenek az emberek.

Gillichné Bácskai Gizella
Születési év: 1963
Jelenlegi munkahely: Soltvadkert Város Ön-

kormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Foglalkozás: szociális gondozó
Eddigi közösségszolgálat: Az EGYBE Alapít-

vány alapító tagjaként aktívan részt vettem a 
játszótér rendbetételében. A húsvéti, adventi 

és egyéb rendezvények aktív részese, segítője vagyok.
Képviselői program: 
Elsősorban az idősek testi és mentális egészségének megőrzését 

tartom fontosnak. Szociális illetve egészségügyi ellátottságuk szín-
vonala mindig megfelelő legyen, illetve javítsunk rajta. Ugyancsak 
fontos a fiatalok egészséges életmódra való nevelése is, hogy aztán 
hosszú, betegségektől mentes felnőttkort tudjanak élni.

rázsonyi lászló
Születési év: 1970
Jelenlegi munkahely: Szanki Bioviziszárnyas 

TÉSz elnöke
Foglalkozás: vállalkozó
Eddigi közösségszolgálat: Az iskolát facse-

metékkel támogattam, egy-egy iskolai, óvodai 
csoportot vendégül láttunk a rendezvényhá-

zunkban, amit már több bócsai család is örömmel használt. Sok fiatal 
gazda és más egyéb pályázatra jelentkezőt segítettem, melynek nagy 
része eredményes volt

Képviselői program: 
A bócsai fiatalok szabadidős lehetőségeit szeretném bővíteni. Fontos, 

hogy a helyiek vállalkozói kedve megmaradjon, hogy minél többen 
tudjanak itt helyben munkát vállalni. Így önkormányzati bevételünk 
bővülne, és hatékonyabban tudnánk támogatni a civil szervezeteket 
és a szociálisan rászorultakat is.

Tóth Józsefné (Vida Margit)
Születési év: 1958.
Jelenlegi munkahely: Móra Ferenc Általános 

Iskola Jászladány.
Foglalkozás: pedagógus.
Eddigi közösségszolgálat:
Pályámat diákotthoni nevelőként kezdtem, 

majd éveken át hol hivatásból, hol pedig önkén-
tesként dolgoztam a közművelődésben. Több mai is működő klubnak 
voltam alapítója, emellett ötletgazdája és szervezője a „Muzsikáló 
bócsaiak” zenei tehetségkutató esteknek és a Télapó házhoz megy 
akciónak. Országjáró kirándulások, helytörténeti munka, citerások és 
birkózók segítése fűződik még nevemhez.  Immár hetedik éve lakóhe-
lyemtől távol dolgozom, de rendszeresen hazajárunk, és figyelemmel 
kísérjük a település életét. 

Képviselői program:
Legfontosabbnak a lakosság tájékoztatását tartom. Javítani kell a 

szociális ellátó rendszert. Fontos a helyben szervezett, igényes kultu-
rális lehetőségek biztosítása, a vállalkozók és a közszféra dolgozóinak 
helyi elismerése, a közmunka program jobb kihasználása, valamint a 
helyi értékek. Pályázatoknál a fenntarthatóság és a fontossági sorrend 
legyen a mérvadó! 

Önkormányzati 
választás 

2014. október 12.
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Adorján Előd
Születési év: 1958
Jelenlegi munkahelyeim: 
Pureco Kft.(szennyvíztisztítás) – projektfelelős, 

építésvezető.
Poolmatic Kft. (uszodatechnika) – résztulajdonos, 

ügyvezető
Eddigi közösségszolgálat: 

30 éve lakom a településen, részt vettem faluszépítési, fásítási munkákban, 
rendezvények szervezésében és segítettem feleségemet (Csábi Éva) eddigi 
képviselői munkájában.

Képviselői program: 
Munkám során több település polgármesterével, képviselőivel tartom a 

kapcsolatot. Úgy látom, hogy az önkormányzatok a fejlesztéseikben ki-
szolgáltatottá válnak, ha nincs köztük szakember, aki ügyel a beruházások 
minőségére a tervtől a kivitelezésig. A testület munkáját szakmai tapasz-
talatommal segíteném. 

Takácsné Böjtös Klára
Születési év: 1963.
Jelenlegi munkahely: KT Általános- és Kö-

zépiskola Bócsai Általános Iskolája
Foglalkozás: igazgatási ügyintéző, jelenleg 

iskolatitkár
Eddigi közösségszolgálat: Már 32 éve élek 

Bócsán, munkáim során mindig emberekkel 
foglalkoztam. Mai napig szívesen segítek ügyes-bajos dolgaikkal 
hozzám forduló lakosoknak. Aktívan részt veszek a rendezvények 
elő- és utómunkálataiban, problémák megoldásában. 

Képviselői program:
Felgyorsult világban tapasztalataim szerint fontos szerepe van 

a családnak, összefogásnak, vagyis a közösség erejének. Szépen 
fejlődő falunkban szeressenek itt élni fiataljaink, mert ők a jövőnk! 
Ebben kell segítenie minden önkormányzati képviselőnek!

Dr. Kokrehel Hajnalka
Születési év: 1961
Jelenlegi munkahely: Háziorvosi rendelő 

Bócsa
Foglalkozás: háziorvos, mediátor, coach
Eddigi közösségszolgálat: Büszke vagyok a 

településünkre, amely ez a 15 év alatt sokat 
fejlődött, amióta itt élek, dolgozom. Egészség-

ügyi és életviteli tanácsaimat, melyeket a Bócsai Hírek hasábjain is 
rendszeresen megjelentetek, sokan olvassák és megfogadják.

Képviselői program:
Fontosnak tartom az egészség megőrzését, az egészséges munka 

és lakókörnyezet megteremtését. Híve vagyok mindennek, ami a 
település fejlődését segíti. Mindennapos kapcsolatban vagyok a 
falu lakosságával, ismerem a mindennapi gondjaikat. Képviselői 
munkámmal is szeretném segíteni a közösséget.

Tóth Márta
Születési év:  1972.
 Eddigi közösségszolgálat: 21 évig álltam a 

köz szolgálatában, ebből 15 évet köztisztvi-
selőként Bócsa Község Önkormányzatánál. 
Véleményem szerint a település fejlődése jó 
irányba indult el évtizedekkel ezelőtt, és jó 
irányba halad ma is. 

Képviselői program:
Célom a megkezdett jó út folytatása az összes lehetséges eszközzel. 

Így nyújtsunk minden generáció és vállalkozás számára megélhetést, 
fejlődést, komfortérzet-növekedést, biztonságos, egészséges és tiszta 
környezetet!

Gál Tamás
Születési év: 1977
Jelenlegi munkahely: CD Kupak Kft.
Foglalkozás: informatikus, programozó, 

rendszergazdai feladatok ellátása
Eddigi közösségszolgálat: Informatikusként 

dolgozom Bócsán és a környező településeken. 
Munkámból eredendően ismereteket szerez-

tem az önkormányzati munkáról informatikusként és, mint volt 
köztisztviselő a Magyar Államkincstárnál. Szüleim által pedig a 
falun élők gondjainak és problémáinak egy részét ismerem.

Képviselői program: 
Megválasztásom esetén támogatni fogom a szociális háló bővíté-

sét, a hagyományok megőrzését, a sport és kulturális tevékenység 
bővítését és minden olyan elképzelést, ami a település fejlődését 
szolgálja.

Tóth József
Születési év: 1956
Jelenlegi munkahely: Móra Ferenc Általános 

Iskola Jászladány.
Foglalkozás: igazgató.
Eddigi közösségszolgálat:
1974-től 2006-ig egy megszakítással a bócsai 

iskolánál dolgoztam. Kezdő pedagógus koromban 
a községben több helyen filmeket vetítettem. A bócsai gyerekeknek évekig 
szerveztem úszásoktatást a kecskeméti uszodába. Több évig a diákotthon-
ban dolgoztam. Emellett tagja voltam a futball csapatnak, rajz szakkört 
vezettem és helytörténeti kutatásokat végeztem. 

Képviselői program:
Mivel jelenleg is intézményvezető vagyok, ismerem a költségvetési 

törvényt, tudok abban tájékozódni. Tisztában vagyok azzal, hogy egy 
községi költségvetésnek mik a határai. Úgy gondolom, semmilyen adódó 
pályázatról nem szabad lemondani. Bócsa olyan kulturális gyökerekkel 
rendelkezik, melyeket tovább kell fejleszteni!  

Sofőrt keresek
C-s jogosítvány követelmény, E-s előny.

Induló állomás: Bócsa.
70/6108-582

Családi ház eladó, 
Bócsa Óvoda-köz 3. szám alatt.

Irányár: 10,5 m Ft
Érdeklődni:

06/20-580-61-68
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Kosztra Pál száz éves! 
Édesapja bócsai tanító volt, kinek emlékét sokan még mindig szívükben őrzik

Ritka, hogy magát a száz éve 
született jubilánst tudjuk kérdezni 
saját életéről. Arra kértem Pali 
bácsit közelgő születésnapja előtt, 
hogy avasson be bennünket ennek 
a  száz esztendőnek a történetébe. 
Meséljen nekünk családról, hiva-
tásról, hitről! Minden régebbi lá-
togatásom során nagy élmény volt 
számomra a vele való beszélgetés. 
Csodáltam szellemi frissességét, 
műveltségét. De most, hogy ben-
nem is összeállt a kép életéről és 
pedagógusi hivatásáról, valóban 
megerősödtem abban, hogy a cím-
ben megfogalmazottak minden 
egyes szava hangsúlyos Kosztra 
Pál életére nézve: az evangélikus 
hit, az igazi pedagógusi elhívatás, 
és a nemzet hányatott sorsát 
magán viselő élet. Hiszen életét 
a nagy Magyarország területén 
élte Felvidéktől az Őrvidékig, az 
ország közepétől Kárpátaljáig, míg 
végül 1952-ben Kőszegre került 
feleségével Font Magdolnával, 
akivel ma is itt élnek. Éppen idén 
nyáron ünnepelték hetven éves 
házassági évfordulójukat. Tehát 
duplán is jubileumi év az idei a 
Kosztra család életében.

- A Kosztra név „csontvázat” 
jelent - kezdi Pali bácsi család-
nevük etimológiai fejtegetését. 
Később kiderül, hogy valóban nem 
egyszer vált beszédessé ez a név, 
hiszen „csak a kasza hiányzott a 
kezünkből” - jegyeztük meg egy-
más felé - olyan soványak voltunk, 
amikor a háborúban hosszú idő 
után először tudtunk zuhanyozni 
a brönni német egyetem kiürített 
épületében. Vagy amikor sok 
hányattatás, tífusz és teljes le-
gyengülés után a hadifogságból 
hazatérve feleségem nagyapja 
meglátott engem, ezt jegyezte 
meg: „- Na, ez se húzza sokáig!” 
És lám Isten megőrzött engem, 
meggyógyultam. .

- Honnan származik a család? 
– folytatjuk a beszélgetést. Túl 
sok kérdésre nincs is szükség, 
mert a tanár úrból csak úgy folyik 
a szó az érdekesebbnél érdekesebb 
történetek kapcsán.

- Nagyapám Kosztra András és 
nagybátyám Pál tót jobbágyok 
voltak Turóc megyében, akik a 
kovácsmesterséget tanulták ki. 

Nagybátyám Dunaszerdahelyre 
került és ott kocsigyártó lett, 
András azonban otthon maradt 
szülőfalujában, Kisselmecen. A 
széles látókörű fiatalembert úgy 
választották meg tanítónak, hogy 
nem is volt meg a végzettsége 
hozzá. Pál közben Dunaszerda-
helyen szorgalmasan dolgozott 
és meggazdagodott. A dunaszer-
dahelyi evangélikus templom 
egyik harangját ő adományozta! 
Gyermeke azonban nem született, 
így András négy fia és két leánya 
közül a két nagyobb fiút magához 
vette, hogy az egyikből kinevelje 
a műhely vezetőjét. Így András 
a céget vitte tovább, a másik Pál 
- az én édesapám - azonban tanító 
akart lenni, így az ő taníttatásában 
segített a gazdag nagybácsi. Köz-
ben Kisselmecre új tanító került 
Lamos János személyében. Így ala-
kult ki az az érdekes helyzet, hogy 

ennek az új tanítónak három lánya 
közül a legidősebb, Lamos Emília 
– az én édesanyám – ugyanabban 
a tanítólakásban látta meg a nap-
világot, mint egykor édesapám. 
S amikor apám elvégezte a taní-
tóképzőt szülőfaluja közelében 
tudott elhelyezkedni. Otthonról 
járt tanítani, így ismerték meg 
egymást édesanyámmal, akivel 
nem sokkal odakerülése után 
össze is házasodtak. Közben kitört 
az első világháború, édesapám 
bevonult katonának, úgyhogy 
csupán megszületésem után látott 
engem, amikor két hétre hazajö-
hetett, mert megbetegedett. Azt 
követően pedig csak négy és fél 
évesen találkoztam apámmal, aki 
sok-sok hányattatás után végül a 
Soltvadkert melletti Bócsán kapott 

állást a négy tanyasi iskola közül 
az egyikben. Ebben az épületben 
iskolai istentiszteleteket is tartot-
tak, és ide járt későbbi feleségem 
is húgával együtt, akit édesapám 
tanított. Kisselmec és Dunaszer-

dahely jó iskola volt édesapámnak, 
aki Magyarországról és Trianonról 
különösen nagy átéléssel tudott 
beszélni.  Ez a szellemiség azután 
a Kiskunhalasi Református Gim-
náziumba kerülve csak erősödött 
bennem, ahol a matematika taná-
runk nagy hatással volt rám. Bár 
nem a matematika tantárgy iránt, 
hiszen a Pázmány Péter Egyetem-
re német-magyar-angol szakra 
iratkoztam be, és amikor egy időre 
visszakerült Felvidék, és nagy volt 
a pedagógushiány az országban, 
első munkahelyemre Ungvárra 
kerültem. Egy konfliktust követő-
en a másfél éves ungvári szolgálat 
után felmondtak nekem, amikor 
is – mivel közben beiratkoztam a 
Közgazdasági Egyetemre is - egy 
jó álláslehetőséget kaptam a Rozs-

nyói Evangélikus Kereskedelmi 
Iskolában. A rozsnyói iskolához 
rengeteg élmény köt a diákokkal 
való síeléstől az ottani tanártár-
sakkal való jó kapcsolatig. Erről 
is sokat tudnék mesélni. Bár ez 
az időszak a második világháború 
sok nehézségét is jelentette ne-
künk. Mind a német mind a tót 
nyelvtudásomnak ugyanakkor 
nagy hasznát vettem a katona-
ságnál, mert nem sokára mint 
„tanár úrra” tekintettek rám. Igaz 
mindez majdnem az életembe is 
került, amikor a hadifogolykór-
házban a súlyos betegek között 
való tolmácskodásban így elkap-
tam a súlyos hastífuszt, melyből 
Isten kegyelméből meggyógyul-
tam. A háború után Kecskeméten 
kaptam állást egy kereskedelmi 
iskolában. Mihály fiúnk szüle-
tése erre az időre tehető. Majd 
Szentgotthárdon tanítottam az 
ottani iskolai szanatóriumban, 
András fiúnk pedig ebben az 
időben született Budapesten. Ezt 
követően kezdődött a kőszegi 
időszak… 

Erről az időről a kőszegiek 
sokat tudnak mesélni: sokakat 
tanított Kosztra Pál a Jurisich 
Miklós Gimnáziumban, akit még 
nyugdíjas korában is visza-vissza-
hívtak a szülési szabadságon lévő 
pedagógusok helyettesítésére. Sok 
kirándulást szervezett, a tanítás 
mellett pedig idegenvezetőként 
is dolgozott. 

(folytatjuk)
Baranyay Csdaba 

Kőszegi evangélikus lelkész
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Magyarkert – az ország kicsiben!
És akkor jött Tanpai Rinpocse, 

a Nepáli Láma. Áldást osztott, 
átugrotta a Tiszát, és elhasalt. 
Felpattant, mosolygott egyet, 
és folytatta útját a jakabszállási 
Magyarkertben. Ez így, akár egy 
jó kis tipp is lehetne arra vonat-
kozólag, hova is menjen az ember 
ősszel kirándulni.  Aztán persze 
a Rinpocse-t is megmagyarázom. 
Csak tessék figyelni!

Jakabszálláson megépítették 
a méretarányos Mini-Magyar-
országot. Tavakkal, folyókkal 
együtt, a dombokat, hegyeket az 
adott tájegységek jellegzetes nö-
vényzetével jelzik. 1200 gyökeret 
forgattak ki a földből, 100.000 
köbméter homokot mozgattak 
meg, 68000 karót tűztek ki 
68000 GPS koordináta alapján, 
140000 tő magoncot ültettek, 
100 tonna fűmagot szórtak el, 

és 100 kilométer csővezetéket 
fektettek le. Mégsem ezen szá-
mok miatt különleges ez a hely. 
Ennek a kertnek hangulata van. 
Rendkívül különleges hangulata! 
Amikor az ember belép a kapun, 
és meglátja a szétterülő hatalmas 
zöld területet, meghallja a ma-
dárcsicsergést, a vízcsobogást, 
egy gondolat van csak a fejében, 
hogy ledobja a cipőt, és meztelen 
talpával érintse a selymesen 
simogató füvet, mely automati-
kusan jelez az agynak: hagyj min-
dent kint, a kapun kívül! Ami itt, 
most vár, az a csoda! Nem csillog, 
nem villog, lehet, hogy néha meg 
is karcol, esetleg kicsit megszúr, 
de semmihez nem hasonlítható. 
Úgy hívják: nyugalom. Sétálj a 
Tiszában, a Dunában, ugord át 
a Balatont, gurulj-gurulj végig a 
fűben hemperegve az Alföldön, 

élvezd a szabadságot és a csen-
det! Amikor azt hitted, hogy 
mindent felfedeztél, és ennél 
többet már nem adhat a hely, 
akkor jönnek a kedves segítők, 
akik elmesélik, hogy Tanpai 
Rinpocse, a Nepáli Láma 2012. 
január 9-én itt járt, megáldotta 
a kertet (ekkor történt, hogy a 
Tiszát átugorván megbotlott), 
megmutatják a csodálatos termé-

szeti jelenségeket, a „facsigát” és 
a koszorút. Utóbbi alá állva aztán 
bárki kívánhat. És legtöbben 
valószínűleg azt kívánják, hogy 
mielőbb visszatérhessenek ide. 

És mindenképp érdemes vis-
szatérni, mert megépült a terü-
leten az ország egyik legnagyobb 
szánkózó dombja, ahol a tervek 
szerint csacsik és pónilovak von-
tatják fel a gyerekek szánkóit… 

Magyarkert, Jakabszállás.
Megközelíthető: az 54-es főút 20-as kilométerszelvényénél, 

egyórányira Budapesttől és Szegedtől, az M5-ös autópálya 
93-as lehajtójától 15 kilométerre.

Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10-18 óráig, 
Hangulatestek pénteken és szombaton 18-02 óráig.

Elérhetőség: 30/309-34-71; www.magyarkert.hu
Bejelentkezés esetén német/angol nyelvű idegenvezetés.
Igény esetén egész napos program szervezése „tanórával”, 

szabadtéri főzéssel, kalandtúrával.

Német nyelvi tábor Tirolban

Ha Ausztria, akkor Alpok, hegy-
mászás és mesés városkák. És 
igen, éppen ezt élték át bócsai 
és soltvadkerti iskolások, amikor 
július végén egy hetet tölthettek 
ebben a mesés országban. A 34 
gyereket Eilerné Hollós Ildikó és 
Szlobodáné Rakonczay Tünde 
tanárnők kísérték el a nagy útra. 

Miért is megy el egy ekkora 
csapat a nyár közepén Ausztriá-
ba, ahelyett, hogy a Büdöstóban 
hűsölne? A tanárnők fő célja az 
volt, hogy érezzék a gyerekek: 
a német nyelv használható, 
sőt: bizonyos élethelyzetekben 
kötelezően használandó! Ennek 
szellemében a táborozók délelőt-
tönként tanórákon vettek részt, 
melyeket ottani, anyanyelvi taná-
rok tartottak. A szállás a csodála-
tos Walchsee partján volt. Innen 
rajzottak ki a fiatalok a délutáni 

kirándulásokra. 
Ezekből követ-

kezzék néhány 
ízelítő:

Salzburgban egy 
rendkívül híres 
versenyautó meg-
tekintése volt a fő 
attrakció: a Red 
Bull Hangárban 

Sebastian Vettel 
gépe várta a lelkes rajongókat, 
amellyel első győzelmét aratta a 
Monsa-i pályán 2008-ban. 

Maga az oktatás Kufstein vá-
rosában történt. Itt olyan a bel-
város, mint a mesében. A tiroli 
népviselet, a szűk utcácskák és 
a vár lenyűgözték a gyerekeket. 
Szinte történelmi szereplőnek 
érezhették magukat a több száz 
éves épületek között.

Az alpesi tavakon mondhat-
ni, kötelező a hajókirándulás. 
Ahogy a 2-3000 méter magas 
csúcsok fölénk magasodnak, 
elképzelhetetlen érzés. A cso-
port elhajózott egy szigetre, a 
Herreninsel-re, ahol II. Lajos 
kastélyparkját járták be. Az úri 
környezethez egzotikus állatok is 
tartoztak! A szánkózás téli sport, 
de errefelé nyáron is lehet. Liften 
fel a csúcsra, aztán a pályán uzs-

gyi lefelé — melyik gyerek nem 
akarná kipróbálni?

Látványnak nem utolsó a Swa-
rovski-ékszerek világa, amit 
még a fiúk is megcsodáltak. 
Tirol székhelye, Innsbruck pedig 
ugyancsak páratlan hegyi pano-
rámát kínált a síugró sáncról. Az 
egyik este a Walchsee partján 
egy olyan fantasztikus szabadtéri 
lézershowt láthattak a fiatalok, 

amit elmondásuk alapján eddig 
még egyikük sem… 

A hét zárásaként átugrottak 
Bajorország fővárosába, Mün-
chenbe. És mi jut erről eszünk-
be? Bizony, a labdarúgás! Így 
hát mindenkit érdekelt a gye-
rektúra az Allianz Arénában. Itt 
felmehettek a kommentátorok 
szintjére, a sajtóhelyiségekhez 
és lenézhettek a pályára. Innen 

metróval az Olimpiapark volt 
a következő cél, majd követke-
zett a BMW-gyártás fellegvára. 
Elmondható, hogy annyi benyo-
más és élmény érte a gyereke-
ket, hogy bizonyára kell hozzá 
néhány év, amíg ténylegesen 
felfogják: mi mindent kaptak ez 
alatt az egy hét alatt… 

A program végén természe-
tesen nem maradhatott el a 

bevásárlás sem: a Milka Központ 
beszippantotta a kirándulók 
utolsó Euróit, így viszont min-
denkinek jutott idehaza valami-
lyen ajándék… 

A fő eredmény viszont alig-
hanem az volt, hogy mindenki 
előtt világossá vált: a német nyelv 
bizony hasznos és emiatt még 
szorgalmasabban tanulandó!  

K. L.

a tanórát itt is komolyan vették

Utazás közben is sok fénykép készült
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Tetőpontján a szüret
A mennyiség megvan, csak a minőség hiányzik

Az idei csapadékos nyár saj-
nos nem igazán kedvezett a 
jó minőségű szőlőtermésnek. 
Augusztus elején már megje-
lent a fürtökben az ún. botri-
tisz a szürkerothadás. És ott 
van persze a lisztharmat és a 
perenoszpóra fertőzöttség is. 
A megfelelő cukrosodáshoz 
viszont a szőlőnek egészséges 
lombozattal kellene rendel-
kezni.  Az egyenetlen érés 
is hátráltatja a szőlő cukro-
sodását. Az idén egészséges 
és szép termést csak nagyon 
sok ráfordítással, folyama-
tosan, felszívódó szerekkel 
való permetezéssel lehetett 
produkálni – mondta Gáspár 
Ferenc hegybíró. Szerinte 

aki idén 100 mázsa feletti 
termést szüretel, ott térülnek 
meg a ráfordítás költségei. A 
várható termésátlag a tavalyi-
hoz képest hasonlóan alakul. 
A múlt évben 73,83 mázsa 
szőlőt szüreteltek hektáron-
ként, idén is megközelítőleg 
ennyire számítanak. Az Irsait 
és a Cserszegit már leszüretel-
ték, azután jön a Bianca és az 
Aletta. A must cukortartalma 
minden fajtánál elmarad a 
tavalyihoz képest. A Cserszegi 
például a múlt esztendőben 
közel 20 fokos volt, idén ha 16 
fokos, már jónak mondható. 
Idén a mustfok átlagosan 15,5 
és 17 fok körül fog mozogni. A 
Bianca az utolsó próbaszüret 

alkalmával 17 fokos volt, ami 
Gáspár Ferenc szerint is már 
közelít a megfelelő értékhez. 
A felvásárlási árak jócskán 
elmaradnak a tavalyitól; a múlt 
évben akár 110 forintot is fizet-
tek a Cserszegi kilójáért, ebben 
az évben 75, illetve 65 forintot 
kapunk kilójáért 17,1-es cu-
korfoknál. Kevés a jó minőségű 
szőlő, mégis alacsonyak a fel-
vásárlási árak. Gáspár Ferenc 
szerint sok bor „bennragadt” 
a pincékben. Az utóbbi két 
évben sokan vettek szőlőt, így 
emelkedtek a felvásárlási árak. 
Mindenki bort készített, de a 
felhalmozott készletek nem 
fogytak úgy a borászatokban, 
mint amire számítottak. Ezt a 
helyzetet tetézte az is, hogy az 

olasz borokból több érkezett 
az országba, mint a korábbi 
években. Az utóbbi problémán 
segíthet a már hatályba lépett 
intézkedés; az import borok 
forgalomba hozatali engedélyei 
kiadási határidejének 90 napra 
növelése, valamint az import 
borok hitelesített tartályban 
való betárolása.

Szentgyörgyi Éva

Szemetes tanyák?
Az évtizedes tanyasi szemlélet 

lassan terhessé válik. Annak 
idején mindenki gyűjtögetett 
a tanyán: a régi bútorok, a ki-
dobált vasak és az autóroncsok 
(mint egyfajta donorok a még 
működőkhöz) értéket jelentet-
tek, melyek majd még kellenek 
valamikor”. Aztán változott a 
szemlélet és az életmód. Már 
nem mindenki lakik kint, így 
nem is tüzelik el a hulladékot. 
Emellett a sok csomagolóanyag 
egyre-másra halmozódik, a régi 
lom pedig ugyancsak kellemet-
lenné válik.  

Az első lépés, illetve a fő 
probléma tehát a szemét össze-

gyűjtése volt. Mint Szőke-Tóth 
Mihály polgármester elmondta, 
az önkormányzat 2011-tõl 
segíti a külterületi lakosok 
életét, a konténeres szemét-
szállítással. 2013 húsvétja, te-
hát másfél év óta most először 
nyílt lehetőség arra, hogy ez a 
fajta hulladékszállítási rendszer 
ismét erőre kapjon. Ennek 
előfeltétele az volt, hogy tör-
vénymódosítás következtében 
a hulladékszállító cégeknél 
szolgáltatásmódosítást hajtot-
tak végre. Nyártól már csak 
önkormányzati többségi tulaj-
donú vállalkozások láthatják el 
ezt a feladatot. A hosszadalmas 

a gazda véleménye

átalakulás után most nyílt újra 
lehetőség a külterületen élő 
lakosság szemetének elszállí-
tására. Ennek során 400 m3 

hulladék került ki tanyáinkról. 
Ettől kezdve tavasszal és ősszel 
megismétlődik a konténeres 
szemétszállítási akció.                   

Font Gábor soltvadkerti 
gazda, de Bócsán is van 
birtokuk: Irsai, Kékfrankos, 
Ezerjó és Olaszrizling terem 
rajta. Szerinte a mennyi-
séggel nem lesz baj, már 
ahol meg tudták védeni a 
betegségektől. Megálla-
pítása szerint a csapadék 
mennyisége nem mindegyik 
dűlőben volt ugyanaz. Vi-
szont a szeptemberi esők 
több fajtánál is idő előtti 
rothadást indítottak el, 
mely visszafordíthatatlan. 
Elmondható, hogy idén 
sokkal több hárul a laborok-
ra, amikor beállítják majd a 
bor minőségét: a cukor-, az 
alkohol- és a savtartalom 
mérése és szabályozása 
elengedhetetlen. 

lassan megszûnhetnek a „roncstelepek” 
a tanyák körül

lassan megszûnhetnek a „roncstelepek” 
a tanyák körül

K. L.
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a szomorú 
királykisasszony
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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

a SZÜrETI FElVoNUlÁS
ÚTVoNalTErVE:

Gyülekezés: 10 órakor a Kultúrháznál
Indulás: 11-kor

Indulás  Óvoda (1. állomás) a következő állomás 
kb. 5 km-re lesz

Fischerbócsa  (2. állomás)
Ady E. u.

Rákóczi F. u. Önkormányzati Hivatal 
(3. állomás)
Kossuth u.
Bem J. u.
Kertész u.

Tanács u. (4. állomás)
Bem J. u.

Kossuth u.
Kun B. u.

Petőfi S u. (5. állomás)
Bartók B. u.

Lenin u.
Arany J u.
Kossuth u.
Rákóczi u.

Templom u.
Árpád u.

Boróka u. (6. állomás) (Zárótánc)

Az aranyszőrű táncos bárány 
s a hozzáragadott falu népe, 
valamint a szomorú király-
kisasszony megvigasztalására 
összegyűlt királyfik, grófok, 
és más atyafiak tanulságos 
történetét élő meseszóval és 
zeneszóval, nyitható-csukható 
papírszínházával előadja a BÁ-
BAKALÁCS BÁBSZÍNHÁZ 

A “Kapunyitogató” célja, 
hogy azokon a kistelepülése-
ken, ahol a művelődési házak 
már egyáltalán nem, vagy csak 
kivételes alkalmakkor nyitják 
ki kapuikat, egy-egy napra 
megteljen élettel az intézmény 
és többrétű közművelődési 
rendezvényen vehessen részt 
a lakosság. TŰZIFA ELADÓ

Vásárolja meg nálunk téli tüzelőjét, 
kínálatunkban szerepel akác, tölgy és éger 
tűzifa! 2.400 Ft/ mázsától helybe szállítva!

aGro- laND KFT. 
(volt Motrix telephelyén)

Bócsa, Kecseméti út 8.
Érd.: rádi andrás 30 518 4623

a rovat, amit mindenki elolvas…
Bócsai történet:
Megy a tanyasi gazda a kutyájával a szekéren. Lassan ballag 

a ló, ezért elkezdi verni ostorral, hogy gyorsabban menjen.
Erre a ló megszólal:
- Jaj édes gazdám! Miért bántasz mindig? Lehetnél velem 

egy kicsivel kedvesebb is!
A paraszt beparázik, leugrik a szekérről, és fut a kutyájával, 

el az erdőbe.
Ott egy fa tövénél fújják ki magukat. Mire a kutya meg-

szólal:
- Hú, te is megijedtél mikor a ló megszólalt?
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AA  bbüüfféétt  aa  FFFFFFFFllllllllóóóóóóóórrrrrrrraaaaaaaa  vveennddééggllőő  bbiizzttoossííttjjaa!!    
            

AA  zzeennéérrőőll  SSSSSSSSoooooooommmmmmmmooooooooggggggggyyyyyyyyiiiiiiii        VVVVVVVViiiiiiiikkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrr  ggoonnddoosskkooddiikk!!  
  
  

AA  ffeellvvoonnuullááss  uuttáánn  ssookk  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  mmuullaattnnii  vváággyyóótt    
aa  FFllóórraa  vveennddééggllőő  ppaarrkkoollóójjáábbaann  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllőő        

SSSSSSSSzzzzzzzzüüüüüüüürrrrrrrreeeeeeeetttttttt--------VVVVVVVVééééééééggggggggzzzzzzzzőő        BBBBBBBBáááááááállllllllrrrrrrrraaaaaaaa,,,,,,,,                
mmmmmmmmeeeeeeeellllllllyyyyyyyyeeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaa        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddééééééééggggggggllllllllőő        jjjjjjjjóóóóóóóóvvvvvvvvoooooooollllllllttttttttáááááááábbbbbbbbóóóóóóóóllllllll                
2222222211111111        óóóóóóóórrrrrrrrááááááááttttttttóóllllllll        ffffffffeeeeeeeellllllllllllllllééééééééppppppppőő        sssssssszzzzzzzzttttttttáááááááárrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddéééééééégggggggg::::::::  

  
  
  

  
  

  
MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  ÉÉRRDDEEKKLLŐŐDDŐŐTT  SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRUUNNKK!!  
AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann!!  

                                    
  BBóóccssaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  

RRoosssszz  iiddőő  eesseettéénn  aa  ffeellvvoonnuullááss  
vvaassáárrnnaapp  lleesszz  mmeeggttaarrttvvaa!!  

  


