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Farsang az iskolában

Február 13-án farsangi suli buli volt a bócsai Boróka Iskolában, ami 
már délelőtt elkezdődött tombolával és fánkkal.

 A pedagógusok irányításával egy jól szervezett, szórakoztató dél-
utánt tölthettek el a gyerekek. Elsőként az alsósok jelmezes felvonu-
lását láthattuk. Volt ott hercegkisasszony, cowboy, varázsló és kalóz 
is. Bócsán szokás, hogy az osztályok jelmezben közös műsort adnak. 

Anyakönyvi hírek
Születtek: 
Szabó Réka-an.: Schücz Anett

Elhunytak: 
Varjasi Mihály (1933), Lajos Istvánné (1944) születési neve.: 
Törteli Katalin, Vörös István (1950)

Remek produkciókat láthattunk, találkoztunk kéményseprőkkel, vad 
motorosokkal, kalózokkal, táncosokkal, vidám történeteket előadó 
csoportokkal. A jelmezes bemutatkozás után kezdődött az igazi 
táncos buli, melyen Kévés Andor irányításával táncos koreográfiát 
tanulhattak a gyerekek. Végül minden osztály megkapta a megérde-

melt jutalom tortát, amit Szegné Marika néni sütött. 
A büféről a 6. osztályos szülők gondoskodtak, akik igazán ki-

tettek magukért, hiszen a bőséges választék mellett senki nem 
maradhatott éhen. 

Köszönjük a támogatást a Szülői munkaközösségnek, Kőhegyiné 
Erzsikének és Szűcsné Kaposvári Gabinak.                               BH
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Tisztelt Gazdálkodók! megváltoznak 
a szociális ellátások

Az országos előírások Bócsára is kihatnak

Felhívás
Komposztáló láda átvételére

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás pályázat keretében ingyenesen komposztáló 
edényeket biztosít a szolgáltatási területén lévő lakosoknak.

A komposztáló láda ingyenesen vehető át az önkormányzati 
hivatalban 2015. március 1-től munkaidőben. 

A lapra szerelt edényt az igénybevevő szereli össze és a kert-
jében elhelyezi. A használathoz tájékoztató füzetet biztosítunk. 
A ládában elhelyezett zöldhulladékból keletkező komposztot a 
lakosok saját célra tetszőlegesen felhasználhatják.

193 db láda áll rendelkezésre, az igényeket érkezési sorrendben, 
a készlet erejéig tudjuk kielégíteni.

„Egyúttal kérjük a lakosságot, hogy akik eddig még nem vet-
ték át az Önkormányzati Hivatalban a szelektív hulladékgyűjtő 
edényt, azok személyi igazolvánnyal legyenek szívesek befáradni 
és munkaidőben, térítésmentesen vegyék át azokat.”

Mayer Ferenc sk. jegyző

Bócsán is van belvíz!

Lakossági szemetes konténer rendelés 

Több lakossági megkeresés érkezett az Önkormányzati Hivatalhoz 
szemetes konténer rendelése kapcsán. Megkerestük az  FBH-NP Köz-
szolgáltató Nonprofit  Kft-t, akik a következő tájékoztatást küldték 
lakossági szemetes konténer rendeléseivel kapcsolatosan:

2015. évi díjtételek:
5000 literes szemetes konténer: 15.000 Ft + ÁFA/nap
7000 literes szemetes konténer: 21.600 Ft + ÁFA/nap
10000 literes szemetes konténer: 30.857 Ft + ÁFA/nap
15000 literes szemetes konténer: 46.286 Ft + ÁFA/nap
32000 literes szemetes konténer esetén: 98.742 Ft + ÁFA/nap
Építési törmelék esetén 5000 literes szemetes konténer aján-

latuk a lakosság részére 12.000 Ft + ÁFA áron.
A feltüntetett árakon felül fizetendő még (függetlenül a 

szemetes konténer méretétől) 2300 Ft + ÁFA/nap konténer 
bérleti díj. 

A pénteken kiszállított és hétfői napon elszállított szemetes 
konténerekért 1 bérleti napot számítanak fel.

A megrendeléseket csak írásban áll módjukban elfogadni, 
elérhetőségeik a következők:

fax: 79/572-052
e-mail: szallitmanyozas@fbhnpkft.hu

2015. évtől új törvények lépnek 
hatályba. Az egyik ilyen a zöldítés. 
Erről első körben azt kell tudni, 
hogy a 10 hektár feletti szán-
tóterületen gazdálkodóknak az 
adott évben a szántóterületeken 
legalább két különböző növény-
kultúrát kell termeszteniük, a 
30 hektár feletti szántóterülettel 
rendelkezőknek pedig legalább 
háromféle növénykultúrát.  A 15 
hektár fölötti szántóterületeken 
legalább 5%-nak megfelelő ki-
terjedésű ökológiai területet kell 

kijelölni. A további információkat 
a Hegyközségnél, Lázár Antal 
falugazdásznál lehet megtudni, 
vagy letölthető a Nemzeti Agrár 
Kamara honlapjáról. Február vé-
géig minden, legalább 8 hektáron 
gazdálkodó kamarai tag postán is 
megkapja a kiadványt.

Figyelem!
Ha az idén is őstermelői tevé-

kenységet kíván folytatni, március 
20-ig, barna színű igazolványt kell 
igényelni, mert a régi típusú zöld 
okmány hatályát veszítette. 

Mi is az a belvíz? Esővízből és 
hóléből, a felszínre emelkedő 
talajvízből származó felszíni 
víz. A belvízzel elöntött te-
rületeken elpusztul a vetés 
v. megkésik a talaj művelése. 
A veszélyeztetett területeken 
bizonytalan a termelés, csök-
ken a terméseredmény. Bócsán 
már nem csak a külterületeket 
borítja víz, hanem már sajnos 
a belterületen is megjelent 
— leginkább a pincékben és a 

mélyen fekvő kertekben. Főleg 
a Kertész utca és a Mező Imre 
utca sorolható ide. Ezekről 
a mélyen fekvő területekről 
emelik át a vizet a csatornába, 
majd onnan a kanálisba. Folya-
matos szivattyúzás megy, reg-
geltől estig dolgoznak a gépek. 
A képen két önkormányzati 
dolgozó, Bíró István és Molnár 
Gyula, valamint Pápai István 
önkéntes segítő látható. 

BH

Március 1-jétől jelentősen 
átalakul a szociális ellátások 
rendszere. A jövedelempótló 
típusú ellátások (Foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás, 
rendszeres szociális segély) 
átkerülnek a járási hivatalok 
hatáskörébe. Helyben a kiadás-
pótló ellátások (pl. lakásfenn-
tartási támogatás) maradnak, 
de azok is megújult formában. 
A lakásfenntartási támogatá-
sok kifutnak addig, amíg meg 
vannak állapítva, vagyis év 
közben folyamatosan szűnnek 
meg, addig változatlan formá-
ban kapják a kedvezménye-
zettek. Egyetlen kötelezően 
adandó helyi önkormányzati 
segély az úgynevezett rendkí-
vüli települési támogatás, ami 
a korábbi rendkívüli/átmeneti 
segélynek a megfelelője. Ezen 
kívül a helyi önkormányzat 
dönti el, ad-e illetve milyen 
típusú segélyeket ad.

 A szociális törvény felsoro-
lásszerűen, példálózva meg-
említi a lakhatási illetve a 
gyógyszertámogatást, temetési 
támogatás továbbá a méltá-

nyossági közgyógyellátási il-
letve ápolási díjat.

 Február 28-ig minden ön-
kormányzatnak felül kell vizs-
gálnia a szociális rendeletét 
és megállapítani a helyben 
nyújtott ellátási formákat.

 Tájékoztatásként közlöm, 
hogy a szociális kiadások fi-
nanszírozása is megváltozik. 
Eddig a kifizetett segélyek 80-
90%-át visszaigényelhették az 
önkormányzatok. Ez március 
1-től megszűnik: az állam 
ezt követően egy keretössze-
get ad éves szinten minden 
önkormányzatnak, amiből 
erre a célra lehet segélyeket 
megállapítani. Ha ez nem 
elegendő, az önkormányzat 
saját forrásból adja a további 
segélyeket. Bócsa esetében 
ez a keretösszeg 0 Ft, vagyis 
minden egyes szociális kiadás 
az önkormányzat saját bevé-
teleiből kerül finanszírozásra. 
Ennek az oka a magas helyi 
iparűzési adó bevétel, ami 
miatt az állam forrásokat von 
el tőlünk.

Mayer Ferenc jegyző
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Bócsán nemcsak 
a diákok tanulnak…

…hanem a tanárok is!

Ha katasztrófa, akkor közös az ügy 

Tisztelt Bócsai 
Evangélikusok!

Új évet kezdtünk, új ter-
vekkel! 

Ebben az évben megvalósulni 
látszik az a régi vágyunk, mi-
szerint a Bócsai Evangélikus 
Egyházközség visszakaphatja 
önállóságát.

Az önállóság számos előnye 
mellett természetesen nehé-
zségekkel is jár, ami legin-
kább nagyobb anyagi terhet 
ró ránk.

Az egyház vezetése minden 
lehetőséget megragad ahhoz, 
hogy minél közelebb kerül-
hessünk elképzeléseinkhez, 
de most az Önök segítsége is 
elengedhetetlen!

Tisztelettel kérjük Önöket, 
hogy a 4.000,- Ft/fő/év ös-
szegben megállapított egy-
házfenntartói hozzájárulást 

2015. március 31. napjáig szí-
veskedjenek Kőhegyi Gáborné 
Virág és Ajándék Boltjában 
befizetni! Lehetőség nyílik a 
fenti összeg két részletben 
történő befizetésére is. Ebben 
az esetben a második részlet 
befizetésének határideje 2015. 
szeptember 30. 

Az egyházfenntartói hozzájá-
rulás befizetésének határideje 
és a részletfizetés lehetősége 
2015-től kezdődően folyama-
tosan minden évben fennáll, és 
a befizetésére az istentiszteleti 
alkalmakat követően is van 
lehetőség.

Köszönjük megértésüket!
Erős vár a mi Istenünk!

Lassan eltűnnek a hagyomá-
nyos táblák, a kréta és a szi-
vacs. Az országos fejlődésnek 
megfelelően a bócsai iskolá-
ban is már négy tanteremben 
használhatunk digitális táblát, 
ezzel is színesítve a tanítási 
órákat. A tanár ennek megfe-
lelően már másképp készül az 
óra megtartására, mint ezelőtt 
tíz évvel. Amit ilyenkor „vetít” 
illetve alkalmaz, az az un. digi-
tális tananyag. 

Ezt egyrészt a már meglévők 
közül vesszük elő, másrészt 
készítünk is ilyet — az óra 
anyagának és az osztály igé-
nyének megfelelően. 

Nemrégiben új prezentációs 
lehetőséggel ismerkedtek a 
pedagógusok a bócsai iskolá-
ban. Vendég előadónk érdekes 
előadást tartott a Preziről, 
bemutatta a készítési, szer-
kesztési lehetőségeket. Végül 
mindenki elkészíthette az saját 
előadásának bemutatóját. 

De mi is a prezi?
“Ideas matter” – középpont-

ban az ötletek, középpont-
ban a gondolatok. Ez a Prezi 
mottója. Aki nem ismerné 
ezt a prezentációs szoftvert: a 
Prezi erőssége, hogy a végtelen 
vászon technológia és a zoom-

olás segítségével képes valódi 
rész-egész kapcsolatok meg-
mutatására. A gondolatainkat 
összefüggéseiben ábrázolhat-
juk, segítve ezzel a megértést 
a közönségünk számára. A 
Power Point-hoz képest egy 
egészen új gondolkodásmódot 
kíván. Szakít a linearitással, 
szakít a diáról-diára típusú 
csőgondolkodással. A Prezi 
szabadságot ad, olyannyira, 
hogy az induláshoz semmit 
nem is szükséges letölteni a 
gépünkre, elég ha felmegyünk 
a prezi.com-ra, regisztrálunk 
és kezdhetjük a szerkesztést.

A lehetőségek között van 
egy ingyenes lehetőség is, ami 
nyilvános. És még egy fontos 
gondolat. A Prezi magyar 
találmány, Magyarországon 
fejlesztik, emellett világszerte 
ismert és elismert, 2013 már-
ciusában már több mint 20 
millió regisztrált felhasználója 
volt. 

A nemzetközi sikerek elle-
nére itthon akar-e maradni 
a cég? 

A válasz igen, hiszen ezzel is 
bizonyítja, hogy igenis lehet 
Magyarországon jó dolgokat 
csinálni és sikereket elérni!

Barcsikné Weinhardt Éva

Nem csak nagyobb városok-
ban és falvakban létezik polgár 
védelem, hanem itt nálunk, 
Bócsán is. Ez azt jelenti, hogy 
ha bármilyen katasztrófa törté-
nik, legyen az a mi esetünkben 
erdőtűz, belvíz, robbanás, 
akkor a beosztott felelős sze-
mélyeknek ott kell lenniük a 
helyszínen. Feladatuk sokrétű, 
de megfelelő kiképzés után 
végrehajtható: a veszély meg-
szüntetése, ill. lokalizálása, 
valamint segítségnyújtás a 
többi polgár számára. Ebből 
a célból február közepén az 
Önkormányzati Hivatalnál 

katasztrófa védelmi és polgár 
védelmi oktatásban részesült 
25 ember, első sorban itteni 
dolgozók, közalkalmazottak. 
Az előadást Polgár Pál és 
további három kollegája tar-
totta. Szó esett a katasztró-
favédelem alaptörvényeiről 
és az általános szabályokról. 
A fő szabály: mindenkinek 
joga és kötelezettsége van a 
segélynyújtásnál. Más szóval: 
minden magyar állampolgár 
köteles a haza ilyen jellegű 
védelmére is.

B. H.
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A portás kedvesen, de határo-
zottan intézkedik. Telefon fel, 
belépőkártya kézbe, parkoló 
megmutatva, irodába útbaiga-
zítva. Az emeleti tárgyalóban 
Szabóki Sándor ügyvezető vár. 
Két megbeszélés közé ékeltük a 
mienket: látszik, hogy zajlik az 
élet. Mindig ilyen flottul mennek 
a dolgok? — kérdezem.

Egy ekkora üzemben nem 
mehet másként — mosolyog. 
Aránylag régi cég vagyunk: elő-
dünk, a Kiskőrösi Állami Gaz-
daság építette ide a borászatot. 
Majd következett a privatizáció. 
Ez a mostani tulajdonosi háttér 
több mint tíz éve működteti a 
Weinhaus kft-t. Azóta rengeteg 
fejlesztés és piaci munka kellett 
ahhoz, hogy elérjük mostani 
eredményeinket. 

— Önök jelentős helyet foglal-
nak el a szőlőfeldolgozás mennyi-
ségét tekintve: országosan az első 

Látogatóban a Weinhausnál

Néhány adat
A szőlőfeldolgozás te-

kintetében országosan az 
első öt között található a 
Weinhaus kft.

Mintegy 50 dolgozó, java-
részt Bócsáról és Soltvad-
kertről. 

Évente 10 millió palack, 
azaz 75.000 hl bor, ezen 
felül kamionos szállítás 
is. Ezzel együtt az összes 
itt termelt bor évi 100-
120.000 hl.

A VinAgora Borgálán 
Cserszegi Fűszeres boruk 
2013-ban ezüstérmes.

Kiemelt márkanevű boruk 
a Dankó, melyet fehér, rozé 
és vörös bor kategóriában 
forgalmaznak.

ötben vannak! Honnan szerzik be 
a szőlőt?

Saját ültetvényeinkről és szer-
ződéses partnereinktől. Emellett 
kiemelt figyelmet fordítunk a 
dolgozóink által termelt szőlő 
felvásárlására. Ez egy jól be-
gyakorlott, szakértő stáb, akik 
sikereink alapját jelentik. 

— Hol lehet manapság Weinha-
us bort vásárolni?

Palackos termékeinkkel ott va-
gyunk a legtöbb multi üzlet pol-
cain: Lidl, Spar, Penny, Auchan, 
Tesco… Emellett lédig bort is 
értékesítünk bel- és külföldön 
egyaránt. Nyugat-Európa főleg 
reduktív fehérbort keres. Az 
osztrák Spar saját maga palackoz, 
oda Zöld Veletelinit szállítunk. 
A multiknak nagyon fontos a 
mindig azonos minőség, amit 
folyamatosan ellenőriznek. 

— Mit írnak ilyenkor a külföl-
dön palackozott bor címkéjére 
odakint? 

Rajta van a bor neve, és hogy 
„aus Ungarn”, azaz Magyar-
országról. Ez ott minőséget 
jelent. De jellemző, hogy más 
üzletláncnak ugyancsak saját 
márkájú Cserszegit készítünk. 
Elmondhatjuk tehát, hogy olyan 
terméket adunk, amit a kedves 

megrendelő kíván. 
— Hogy látja Bócsa helyét a 

megyében?
Mindenképpen jó pozícióban 

van a község, akár gazdaságilag, 
akár pedig földrajzilag. A fejlődés 
és a pezsgő élet sok minden-
ből látszik. Például komoly 
jelzés, hogy hány helyen lehet 
hétköznap délben meleg ételt 
kapni? Ekkora lakosságszám 
esetében ez egy kimagasló szám 
és jelzi, mennyien dolgoznak 
napközben. Ezek az emberek 
nem otthon főznek, hanem a 
munkahelyükről az éttermekbe 
járnak menüzni. Nagyon szín-
vonalasnak tartom a helyi ren-
dezvényeket, melyeket cégünk 
rendszeresen támogatásban 
részesít és örülünk, amikor részt 
vehetünk rajtuk.         

„országfutás” 2015. március 14. szombat
Kedves Szülők, 

Gyerekek!
Fussunk, sétáljunk ki együtt 

Fischerbócsára! 
Javasolt regisztrációs táv: 

Bócsa, Kecskeméti út 1. 
– Fischerbócsa.

Bővebb információk a 
könyvtárban, a www.bocsa.
hu honlapon és Bócsa face-
book oldalán kaphatnak az 
érdeklődők. 

2015. március 14-én, szom-
baton fussunk végig jelké-
pesen az országon egyetlen 
nap alatt!

Lassan már számba venni 
is nehéz, mennyi tömegsport 
esemény zajlik egy-egy évben. 
Ami közös bennük, az az, 
hogy mindegyik egy-egy adott 
helyszínhez kötődik: így leg-
inkább csak a környékbeliek, 
vagy egy szűk réteg tud részt 
venni rajtuk.

Miért ne lehetne mindenki-
nek a saját otthona környékén 
futnia vagy gyalogolnia, amivel 
egy közösségi megmozdu-
lásnak, versenynek lehetne a 
részese?

Így született meg az Ország-
futás ötlete.

Az országhatár hossza 2.246 
km.

Célunk egyrészt az, hogy 
ezek a vállalt szakaszok, az 
egész országon végigkanyar-
gó, folytonos útvonallá áll-
janak össze, másrészt, hogy 
minél többször végigfussunk 
az országon, így gyűjtve a 
kilométereket.

Jelentkezzetek, készüljetek, 
legyen a tömegsport ünnepe 
ez a nap!

Az ingyenes regisztráció 
elindult és 2015. III. 1�. 1� 
óráig tart. 

Forrás: orszagfutas.hu Káposzta Lajos
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Autóbusz járatok
Bócsa, Pipagyújtó csárda - Soltvadkert, autóbusz-váróterem között

 indul      érkezik átsz. 
01. 06:02 06:10 0
helyközi   naponta
02. 08:02 08:10 0
helyközi   naponta
03. 10:02 10:10 0
helyközi  naponta
04. 16:02 16:10 0
helyközi  mindennap
05. 19:02 19:10 0
helyközi    
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző 
napon, de XII. 28-án nem közlekedik
06. 07:07 07:16 0
helyközi   
munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a 
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
07. 13:21 13:30 0
helyközi   naponta
08. 14:21 14:30 0
helyközi  naponta
09. 15:07 15:16 0
helyközi   
csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a 
MERCEDES-gyár munkarendje szerint
10.  15:32 15:41 0
helyközi      csütörtöki 
    munkanapokon
11. 17:01 17:10 0
helyközi     munkaszüneti 
   napokon
12. 23:07 23:16 0
helyközi   
munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munka-
szüneti napokon
13. 05:30 05:40 0
helyközi   
nyári tanszünetben munkanapokon
14. 05:45 05:55 0
helyközi   
tanév tartama alatt munkanapokon

15.  06:55 07:05 0
helyközi   
iskolai előadási napokon
16.  06:55 07:05 0
helyközi   
tanszünetben munkanapokon
17.  10:05 10:15 0
helyközi     munkanapokon
18.  17:15 17:25 0
helyközi   
nyári tanszünetben munkanapokon
19.  17:41 17:51 0
helyközi     munkanapokon
20.  19:06 19:16 0
helyközi     munkanapokon
21.  10:59 11:10 0
helyközi   
munkanapokon, valamint külön rendeletre szabad- és 
munkaszüneti napokon a MERCEDES-gyár munkarendje 
szerint
22.  10:59 11:10 0
helyközi   
szabad- és munkaszüneti napokon
23. 15:44 15:55 0
helyközi     munkanapokon
24.  16:56 17:07 0
helyközi     munkanapokon
25. 06:53 07:05 0
helyközi     iskolai előadási 
   napokon
26.  15:03 15:15 0
helyközi     tanév tartama 
   alatt 
   munkanapokon
27. 20:13 20:25 0
helyközi   
szabad- és munkaszüneti napokon
28.  15:39 15:55 0
helyközi     munkanapokon
29. 15:39 15:55 0
helyközi   
szabad- és munkaszüneti napokon

indul      érkezik átsz.
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Autóbusz járatok
Soltvadkert, autóbusz-váróterem - Bócsa, Pipagyújtó csárda között 

 indul      érkezik átsz. 

01.  04:34 04:43 0
helyközi   
munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a MER-
CEDES-gyár munkarendje szerint
02. 05:10 05:20 0
helyközi   
nyári tanszünetben munkanapokon
03. 05:25 05:35 0
helyközi   
tanév tartama alatt munkanapokon
04. 06:10 06:20 0
helyközi   
iskolai előadási napokon
05. 06:10 06:21 0
helyközi     munkanapokon
06. 06:10 06:21 0
helyközi   
szabad- és munkaszüneti napokon
07. 06:15 06:25 0
helyközi   
tanszünetben munkanapokon
08.  06:22 06:32 0
00:10
helyközi   
iskolai előadási napokon
09. 06:30 06:41 0
helyközi     naponta
10. 07:35 07:46 0
helyközi     munkanapokon
11.  08:50 08:59 0
helyközi   
munkaszüneti napok kivételével naponta
12.  09:30 09:41 0
helyközi   
munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a MER-
CEDES-gyár munkarendje szerint
13. 09:50 09:58 0
helyközi      mindennap
14.  09:50 10:00 0
helyközi     munkanapokon
15. 11:50 11:58 0
helyközi     naponta
16.  12:14 12:23 0
helyközi    csütörtöki munkanapokon
17. 12:34 12:43 0
helyközi   
csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a MER-
CEDES-gyár munkarendje szerint

18.  12:45 12:56 0
helyközi     naponta
19.  13:50 13:59 0
helyközi     munkanapokon
20. 14:00 14:11 0
helyközi    munkaszüneti napokon
21. 14:32 14:42 0
helyközi    tanév tartama alatt munkanapokon
22.  14:55 15:05 0
helyközi     munkanapokon
23.  15:20 15:31 0
helyközi     munkanapokon
24. 15:50 15:58 0
helyközi    
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon, 
de XII. 28-án nem közlekedik
25. 15:50 15:58 0
helyközi    
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző nap 
kivételével naponta, valamint nyári tanszünetben naponta
26.  16:25 16:35 0
helyközi   
nyári tanszünetben munkanapokon
27. 16:35 16:45 0
helyközi   
tanév tartama alatt munkanapokon
28. 17:21 17:33 0
helyközi   
munkaszüneti napok kivételével naponta
29. 17:50 17:58 0
helyközi      naponta
30.  17:55 18:06 0
helyközi   
munkaszüneti napokon
31. 19:03 19:14 0
helyközi   
hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon
32.  19:50 19:58 0
helyközi    
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző na-
pokon
33.  20:14 20:23 0
helyközi   
csütörtöki munkanapokon
34. 20:39 20:48 0
helyközi   
csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon, valamint 
munkanapot megelőző napokon

indul      érkezik átsz.
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SAJTÓKÖZLEmÉNY

Pályázati támogatás segítségével komplex energetikai 
korszerűsítés készül 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27. 
hrsz.: 161/1 Polgármesteri Hivatal és 6235 Bócsa, Rákó-
czi Ferenc u. 25. hrsz.: 160 Hegyközség épületein. Jelen 
fejlesztés keretében külső hőszigetelés, nyílászáró csere, 
gépészet felújítás, és napelemes rendszer telepítésére 
kerül sor. 

A napelemes rendszer által termelt villamos energia 
lefedi az éves fogyasztás több mint 90%-át. A beruházás 
része annak a pályázatnak, melynek köszönhetően 2014. 
év végére a megye több önkormányzati épületén kerül sor 
az energia fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra, 
illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítésé-
re. 

A Bócsa Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program keretében kiírt „Épület-
energetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással 
kombinálva” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B) című 
pályázati felhívásra benyújtott, „Bócsa Önkormányzati 
intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló 
energiahasznosítással” címmel. 

– Bócsa Önkormányzati. épületeire 36.988.058 Ft be-
ruházási költséggel 30.589.850,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény 
energia fogyasztásának jelentős része megtakarításra 
kerüljön, és megújuló energián alapuljon.

Bócsa Község Önkormányzati 
intézményeinek energetikai 

korszerűsítése 
megújuló energiahasznosítással

A Bócsa Község Önkormányzati épületei folyamatos 
kihasználtsága során igen jelentős energiafogyasztással 
bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett 
földgáz és villamosenergia nagymértékű kiváltása, emiatt 
a beruházás keretében, áramtermelő napelem panelek és 
napkollektorok kerültek elhelyezésre. 

Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület teljes 

energia fogyasztásának kielégítését, így jelentős meg-
takarítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia 
megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, 
valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mértéke. Ezen felül a kiépített homlokzati és födémszi-
getelő rendszer a fűtési igény szempontjából több mint 
40% földgáz megtakarítást eredményez.

A projekt számokban:
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése:
27,52 t/év.
Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése 

(villamosenergia-termelés) 0,0071 GW/év.
Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves 

elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége:
 197,40 GJ/év.
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó 

felhasználás növelése illetve a fenntarthatóság irányába 
fejlődő életforma kialakításának elősegítése.  

Szõke-Tóth Mihály
polgármester
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Történetek a régi időkből
Beszélgetés Mucsi Józseffel

Józsi bácsit néhány éve, a 
bócsai Dutra találkozón ismer-
tem meg. Éppen egy szépen 
felújított cséplőgépet mustrál-
gatott, és ennek kapcsán be-
szélgettünk a régi szép — vagy 
éppen nehéz — időkről. Aztán 
lakásán is felkeresem, lévén 
akadt még néhány, kibeszélet-
len téma. Így mesélt arról a bó-
csai világról, melyet sokan már 
csak a tankönyvekből (vagy 
azokból sem!) ismerünk.  

1931. június 20-án szület-
tem. A tanyánk a Felső Gáspár 
soron állt. Édesapám, Mucsi 
Pál (szül. 1891. május 25-én) 
és édesanyám Vida Julianna 
(szül. 1897. május 1-jén). Ter-
mékeny hónapban születtek 
és termékeny is volt a házas-
ságuk: 11 gyereket neveltek 
föl. Sajnos már csak ketten 
vagyunk a testvérek közül. 
Nem mindenki érte meg a 
munkás felnőttkort: az előttem 
lévő lánytestvérem 21 éves ko-
rában, már menyasszonyként 
TBC-ben halt meg. Sok oka 
lehetett ennek: akár az elégte-
len orvosi ellátás, akár pedig a 
rossz életkörülmények. 

A tanyán szabadkéményes 
konyha volt kezdetben, aztán 
lett gáz is és a fűtést is kor-
szerűsítettük. Négy gyerekünk 
született, közülük hárman 
élnek. 2003. szeptember 17-én 
költöztünk be Bócsa belterü-
letre, a Kossuth utcába.

Az első világháború 
és a bócsaiak

A háború kitörésekor az 
apám kétéves katona volt, 
huszárként szolgált. Utána 
meg még négy évet szolgált 
a háborúban. Végigharcolta 
a hadszíntereket, az orosz 
fronton nagyapám és apám 
is harcolt. Lembergben az 
oroszokat megszorongatták. 
Többszörös gyűrűvel vették 
körül a magyarok az erődöt, 
hogyha ki akarnának törni, 
akkor se jussanak át. Nem lőt-
tek, csak egyezkedtek. De 10 

hónapig nem történt semmi. 
A fő nacsalnyiknak tiszta fehér 
lova volt, és amikor azt is meg-
ették, akkor adták fel a várost. 
Rengeteg hadifogoly volt.  

Apám Doberdón is szolgált. 
Az olaszokat a világ leggyá-
vább katonáinak nevezte. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
az orosz frontról hozta vissza 
a tűzharcban már edzett ka-
tonákat, hogy helyt álljanak a 
hegyi harctéren. Nagyon nagy 
volt a vérontás. 

Az első világháborúban min-
den gazdánál orosz hadifoglyok 
voltak. Illetve mondjuk inkább 
azt, hogy minden gazdaságban 
— lévén hasznavehető férfi 
alig maradt itthon. Lehetett 
tehát hadifogoly munkásokat 
igényelni, de rendes ellátást 
kellett nekik adni. Aztán ha 
összejöttek az idehaza csa-
ládfenntartóként maradt as-
szonyokkal és lányokkal, hát 
összejöttek — ilyen is biztos 
megesett. Abban is vér folyt, 
meg ebben is…

Az itthoniakról született a 
következő nóta:

„Maradt itthon kettő-há-
rom, 

az is nyomorult, 
lányok-lányok rátok még 
az ég is beborult”
(Aztán persze más nóta is 

járta a visszaemlékezések sze-
rint: 

„Húzd rá, cigány, kapom a 
segélyt!

Isten, az uramat, haza ne 
segítsd!” — K. L.)

Na, aztán amikor hazajöttek 
a katonák, rögtön rengeteg 
esküvő lett, a következő esz-

tendőkben pedig ugyancsak 
születtek a gyerekek…

Apám Kun Béla kommunista 
államába ért haza 1919-ben. 
Kiabáltak a lázongó ismerősök: 
„Pali koma, itt az alkalom! 
Hozd a zsákot, elszedjük a 
gazdagok gabonáját, vigyél te 
is a családnak! Komám, én 
azért nem dolgoztam meg, 
én hozzá nem nyúlok. Majd 
amiért én megdolgozom, azt 
érdemlem.”

A háború pokla nem múlt el 
nyomtalanul a frontharcosok 
szívében. Az utána lévő évti-
zedekben, ha a férfiak erről az 
időszakról beszéltek, elmond-
tak néhány nótát és kipotyog-
tak a könnyeik. Nekem is me-
sélték akkori sanyarú sorsukat. 
Például hogy nagyon silány 
volt az ellátmány: a fejadag egy 
kukorica cipó két napra, ami 
szét is morzsolódott. Pláne ha 
a köpeny zsebében tartották.

Lejegyezte: 
Káposzta Lajos

Bócsa kvíz
1. Melyik az adott szőlőfajták közül kékszőlő
a) Ezerjó b) Syrah c) Tramini d) Oportó

2. Ki volt a soltvadkerti evangélikus lelkész, amikor a bócsai 
evangélikusok önállósodtak Vadkerttől?

a) Kruttschnitt Antal b) Mezősi György c) Sikter And-
rás 

3. Mi dal folytatása: „Sárgul/Rozsdás már a pincelakat…”
a) …finánc jár a kertek alatt 
b) …az én lovam messze szaladt 
c) …bak nyúl jár a kertek alatt  

4. Mit jelent a „Fischer”-név?
a) Halász 
b) Vadász 
c) Solymász

5. Mi a képen látható tárgy neve:
a) Míves kilincs régi pincéhez 
b) Gáspár Péter ördöglakatja 
c) vödörlakat gémeskúthoz

A múlt havi Bócsa kvíz nyertese: Bíró Istvánné, akinek nyere-
ménye egy mosás-vágás szárítás Duchai Judit fodrászatában.

Beküldési határidõ: 2015. március 17.
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Bakonyi sertéstokány
Hozzávalók:
* 60 dkg karaj csont nélkül 
   vagy lapocka
* 10 dkg kolozsvári szalonna
* kevés olaj vagy zsír
* 1 nagy fej vöröshagyma
* 50 dkg gomba 
  (többféle is lehet)
* 1 paprika
* 1 paradicsom
* őrölt bors
* só
* pirospaprika
* 2 dl tejföl
* 1 evőkanál liszt a habaráshoz

Elkészítés:
Vágjuk fel a sertéshúst (csíkokra), a szalonnát, a paradicsomot 

és a paprikát (kockákra), a gombát (szeletekre) és a hagymát 
(apróra). 

Egy serpenyőben kevés zsiradékon süssük ki a zsírt a szalon-
nából. Amikor kezd pirulni, adjuk hozzá a hagymát, dinszteljük 
meg. Tegyük bele a csíkokra vágott húst, és folyamatos keverge-
tés mellett fehérítsük ki. Ekkor kerüljön bele a gomba, a paprika 
és a paradicsom is, és jöhet az ízesítés is (só, bors, pirospaprika). 
Így együtt még pároljuk őket pár percig, majd adjunk hozzá kevés 
vizet, és lefedve pároljuk puhára. 

Ha a hús és a gomba is megpuhult, habarjuk be a liszttel 
elkevert tejföllel. Ízlés szerint főtt tésztával vagy galuskával 
tálalhatjuk.

A Boróka Könyvtár ajánlatai

Kézimunka Klub 
„Csak csajok”

Találós kérdések
- Hogy hívják a drogos elefántot?
- Koko dzsámbó.

- Miről lehet felismerni a mérges gombát?
- Lelöki a kalapját és ugrál rajta.

- Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
- Csak meg kell pucolni az ablakot...

- Mi lesz Hófehérkéből, ha megfogja a magasfeszültségű 
áramvezetéket?

- ???
- Hamupipőke.

- Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?
- Hókusz, pók ússz!

- Miért rossz a tetűnek?
Mert hajszálon múlik az élete.

- Miért tévednek kevesebbet az állatok?
Mert tévedni emberi dolog.

- Mit mond az orosz a halálos ágyán?
Szentpétervár.

- Mi lesz, ha elütnek egy matematikust?
Már nem számít...

A Bócsai Kézimunkások klub-
ja 2011 óta működik Bócsán. 
Az elindítója Bozorádiné Ica 
volt. A klubtagok száma 9 fő, 
összejöveteleiket keddenként 
tartják, és mindig más és más 
otthonában. Ezeken igyekszik 
mindig minden tag jelen lenni. 
A hölgyek horgolnak, kötnek, 
hímeznek, beszélgetnek, és ha 
úgy alakul, még sütemény re-
cepteket is cserélnek. A bócsai 
rendezvények szervezéséből 
ugyancsak kiveszik a részüket: 
legyen az egy Nyuszi csalogató, 
ahol munkájukkal segítik a 
gyerekek kézügyesség fejlesz-
tését, vagy egy Ádventi vásár, 

ahol saját kézzel készített 
munkáik kerülnek eladásra, 
és a bevételt a bócsai gyerekek 
javára ajánlják fel. A legjelentő-
sebb esemény a négy év alatt az 
volt, hogy 2012. augusztus 20-
án, a falunapon kiállíthatták 
az általuk készített munkákat. 
Ezzel a bemutatkozással nagy 
sikert arattak. A hagyományok 
szerint nyáron sem tartanak 
szünetet, és ilyenkor egy ki-
csit még családiasabbak az 
összejövetelek. Néha egy kis 
erdei kirándulás is belefér a 
programba.

Borbényi Hilda

Igaz Dóra: Holnapra kutya bajod
Ha elolvassátok ezt a mesekönyvet, kiderül, melyik betegség 

mitől van, mit tegyünk, ha betegek vagyunk, és ami a legfon-
tosabb, megtanítja, hogy egyik betegségtől, sőt az oltástól sem 
kell félnünk. Inkább meg kell értenünk, hogy hogyan működik 
a testünk. Ezt a könyvet 3-6 éves korosztálynak ajánljuk.

Fejős Éva: Mert nekünk szeretni kell egymást
 Ez a regény Fejős Éva eddigi legkülönösebb története, amely-

ben bátran utaztatja el olvasóit a szárnyaló fantázia, a sötét titkok 
és a váratlan szerelmek birodalmába.

Kathleen Tessaro: A parfüm titka
Egy levél és egy váratlan örökség – az illatok rejtélyes világa 

Párizsban. Gyönyörűen megírt, különleges regény vágyakról, 
titkokról, emlékekről, szenvedélyről.

Gillian Flynn: Holtodiglan
Leleményes és alattomos thriller… Miközben a cselekmény 

egyre vadabb fordulatokat vesz, a szöveg egyben szellemes és 
okos kommentárja is a férfi-női kapcsolatok ingatag hatalmi 
viszonyainak, és megmutatja, hogy sokszor hatalmasabb erők 
játékszerei vagyunk.”                                                            BH
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Brigitta és Baba

Bócsa ismét első a soltvadkerti Fakupán

Öt éven belül negyedszer, de 
zsinórban harmadszor nyerték 
meg focistáink a soltvadkerti 
teremlabdarúgó tornát, azaz 
a Fakupát. Tegyük hozzá: 
mindkét kategóriában, azaz 
az öregfiúk és a fiatalkorú 
bajnokságot is! Ez a rendkívüli 
eredmény Kunszabó László 
csapatkapitány szerint csak az 
összetartással és a sport szere-
tetével magyarázható. 

Az egyetlen dolog, ami ki tud 

kapcsolni, az a foci — mondja 
egy kávé mellett. És ha már 
beszélgetünk, előjönnek az 
apró kis titkok. Például sokan 
a sport szeretete miatt járnak 
ide, mások inkább egyszerűen 
szeretnének valahova tartozni, 
és itt megtalálják a közösséget. 
Az un. öltözői hangulat nagyon 
jó. A 15 játékosból tíz csaknem 
minden meccsen ott van, páran 
sajnos ritkábban. 

Az is különleges, hogy a 

bócsai csapat több teremfoci 
bajnokságon indult: a vadkerti 
mellett Halason zajlott a me-
gyei kiírású JOMA teremtorna, 
melyen idén 28 csapat vett 
részt. Ezen most harmadikak 
lettek fiaink — a tavalyi első 
hely után! (Erről bővebb info: 
www.hajrahalas.hu)

A bajnokságok így tél végén 
heti 5-6 meccset jelentet-
tek, ami nagy kihívás, főleg 
időbeosztás tekintettében. 
Bócsa labdarúgói a nagypályás 
bajnokságban is szerepelnek: 
idén a megye II-be léptek 
előre. Az ificsapat tavaly in-
dult, és sokak örömére sokkal 
nagyobb arányban vettek részt 
az alapozáson, mint a felnőtt, 
negyven éven felüli tagok. A 
január utolsó hetében indított 
alapozást egyébként az új edző, 
a Jakabszálláson élő Szalai 
József vezeti. Ő két éve játszik 
a csapatban. Mint elmondta, 
célja a tisztességes helytál-

lás a pályán. Így szeretnének 
feltörni a  megye II. középme-
zőnyébe! 

A focistákat jelentős eszköz-
beli és pénzbeli támogatással 
segíti az önkormányzat is, ami 
a szponzori hozzájárulásokkal 
együtt megfelelő alapokat ad a 
csapat működéséhez. 

K. L. — B. H.

Egy szép februári na-
pon lovamra pattantam 
és útnak indultam a 
fischerbócsai tanyák 
felé. Ahogy sétáltam 
lovammal, felfigyeltem 
egy parasztházikóra, 
ahol egy fiatal lány szép 
pej lovát készítette elő 
a munkához. Meg is 
álltam, kikötöttem lo-
vamat, és beszélgetés-
be elegyedtünk. Tóth 
Brigitta 18 éves di-
áklány, aki a tanulás 
mellett versenyszerűen 
űzi a lovaglást. Mint 
mesélte, kilencévesen 
kezdte elsajátítani a 
lovaglás alapjait, for-
télyait, majd kis idő múlva 
megkapta élete első lovát. Ő 
a 8 éves magyar sportfélvér, 
Baba, alias Hógolyó – ez a ló 
ettől kezdve elválaszthatatlan 
része lett az életének. Brigitta 
ugyanis úgy döntött, hogy 
megpróbálja versenyszerűen 

űzni ezt a szép sportot, de 
ahhoz, hogy elindulhasson, 
nagyon sokat kellett edzenie 
neki s lovának. A felkészí-
tésben volt segítsége: Gulyás 
Szilvia edző, aki három éve 
segíti felkészíteni a versenyre 
vágyó fiatal lovasokat. Brigit-
tához heti rendszerességgel 

jár oktatni. A sok kitartó 
munka után benevezett az 
első versenyre, ami 2011-ben 
érkezett el. A Magyar Pónik-
lub Szövetség által rendezett 
Megyei és Országos Díjlovag-
ló kategóriában már helyezést 
is ért el. A nagy öröm után 
még nagyobb volt a lelke-

sedés, így egyik ver-
senyről a másikra ment 
a fiatal lány. Ahogy 
teltek az évek,  úgy 
gyarapodtak a kupák, 
oklevelek. Elérkezett 
a 201�-es év, Brigitta 
éve. Mondhatni, eddig 
a legeredményesebb 
év, mert a kiskunhalasi 
díjlovaglásban a máso-
dik helyezést érte el, 
majd szeptemberben 
elindult a Budapesti 
Országos Díjlovagló 
bajnokságon, ahol kö-
zépmezőnyben végzett. 
Idén tovább folytatja 
a kemény munkát lo-
vával, és nagy erőkkel 

készül a szezonra. Brigitta azt 
vallja, hogy azért nagyon jó 
sport a lovaglás, mert itt nem 
eszközzel dolgozunk, hanem 
egy érző lénnyel. Így szeretne 
minél több versenyen ered-
ményesen szerepelni.

Borbényi Hilda
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Itt a farsang, áll a bál!
2015. február 18-án került megrende-

zésre az ovis farsang. Az gyerekek jobbnál 
jobb jelmezeket öltöttek magukra. Volt 
közöttük bohóc, katicabogár, varázsló, 
hercegkisasszony, és még megannyi me-
sehős. Még a tánc sem maradhatott el: a 
mulatságról a kecskeméti Csörömpölők 
együttes gondoskodott. Külön köszönet a 
szülőknek a finom házi süteményekért!

BH

Ünnepeltek a
Népdalkörösök!

A Nefelejcs énekkarosok 
február 21-én ünnepelték a 
10. születésnapjukat. Ezút-
tal a bócsai művelődési 
házban jöttek össze szép 
számban. A finom ízletes 
vacsora után hallgatták a 
zenét majd énekelték a nó-
tákat, később pedig táncra 
is perdültek. Természetesen 
nem csak enni és tortázni 
lehetett, hanem jó fajta 
itókákat is kortyolgathattak 
a vendégek. Jó és vidám 


