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1994. óta minden évben 
országos találkozót tartanak 
Kiskunhalason a veterán 
jármûvek rajongói. Az ese-
ményt Kántor András em-
lékére rendezik meg. Ő volt 

az első kiskunhalasi veterán 
jármű tulajdonosa: mára tu-
catnyian követik az ő hajdani 
hobbyját. A névadó tisztele-
tére emléktúrát is tartanak, 
amikor is felvonultatják a 
járműgyártás rég elfelejtett 
értékes darabjait. Az idei, 

június végén megrendezett 
találkozón több útvonalon 
indultak, közülük az egyik 
érintette Bócsát is. A meg-
álló a Pipagyújtó Csárda 
parkolója volt, ahol mint egy 

120 különböző régi jármű 
sorakozott fel. Míg a neve-
zők a játékos feladatokat tel-
jesítették, addig a település 
lakói megcsodálhatták az élő 
járműtörténeti múzeumot. 
A túrán bócsai házaspár is 
részt vett: P. Szabó Ferenc 

Veterán autósok és motorosok jártak Bócsán!

Szeretettel várunk és hívunk minden kedves 
kismamát, leendő kismamát, családokat, 

érdeklődőket!

Az ünnepélyes polgármesteri megnyitó után

Zsikla Ágnes 
laktációs szaktanácsadó 

előadását hallgathatjuk meg.

Ezt követően mondókázásra 
és kézműves foglalkozásra kerül sor.

Időpont:
2015. augusztus 6. csütörtök 9:30-12:00

Hely: 
Boróka Általános Iskola, Könyvtár

Szervezők: 
Mátyusné Vancsik Erzsébet védőnő

Mucsi-Szendi Erika, a Boróka Baba Mama 
Klub szervezője

Támogató:  
Bócsa Község Önkormányzata

Az anyatejes táplálás 
világnapja

és felesége egy Pannonia 
P20-as 1970-es évjáratú 
2 hengeres OT regisztrált 
motorral utazott, és sikere-
sen teljesítette a 120 km-es 
távot. Gratulálunk nekik!

B.H.
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BÁCS-KISKUN mEGYEI KormÁNYHIVATAl

Felhívás parlagfű 
elleni védekezésre

A Font pince bérlése

Anyakönyvi hírek

Születtek: (július)
Subecz Bella- an.: Zsikla Györgyi

Elhunytak: (július)
Molnár Józsefné (1932) születési neve: Vas Erzsébet
Kalmár János (1950)
Varjasi Mihályné (1938) születési neve: Kun Szabó Erzsébet

2015. augusztus 1-től megváltozik a Font pince ren-
dezvényház használatba vétele! A rendezvényház bérbe 
vétele Borbényi Hildánál a 06 70 459 50 29-es 
telefonszámon, egyeztetés alapján történik. A bérleti 
díj 6.000 Ft/ alkalom, amit a Bócsa Község Önkormányzat 
bankszámlaszámára: 10402379-50526669-66491009 kell 
átutalni. A kulcs átvehető a Boróka Könyvtárban nyitva 
tartási időben.

Az egészséghez való alapjog 
és az egészséges környezet biz-
tosítása érdekében közös cél, 
hogy a parlagfű elszaporodását 
és terjedését allergén pollen-
termelése miatt megakadá-
lyozzuk. A parlagfű Magyaror-
szágon, a legnagyobb területen 
előforduló és legelterjedtebb 
gyomnövény, melynek egész-
ségügyi és gazdasági károsító 
hatása rendkívül jelentős. 

 Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) 
bekezdése értelmében:

„A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.”

A hatályos jogszabályok sze-
rint: belterületen a jegyző, a 
település külterületén a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal 2015. június 30. napját 
követően, köteles hatósági 
eljárást indítani azon föld-
használókkal szemben, akik 
elmulasztották a védekezési 
kötelezettségüket teljesíteni. 

Amennyiben megállapítást 
nyer a védekezési kötelezettség 

elmulasztása, ú.n. „közérdekű 
védekezést” kell elrendelni, 
mely azt jelenti, hogy a hatóság 
vagy az önkormányzat által 
megbízott vállalkozó az ingat-
lantulajdonos hozzájárulása 
és előzetes értesítése nélkül is 
jogosult a szükséges parlagfű 
- mentesítési munkálatokat 
elvégezni. A mentesítés, va-
lamint az eljárás egyes költ-
ségei az ingatlan használóját 
terhelik.

A védekezési kötelezettség 
elmulasztása esetén – az eljá-
ráshoz kapcsolódóan - a ható-
ság nem mérlegelhet. Növény-
védelmi bírságot kell kiszabni 
a fertőzött terület nagysága, 
fertőzöttségének mértéke fi-
gyelembevételével, melynek 
összege 15 ezer forinttól 5 
millió forintig terjedhet. 

Mivel az előírások szigorúak, 
és a védekezési kötelezettség 
megszegése esetén a rendkívül 
súlyos jogkövetkezményeket 
előzetes értesítés nélkül al-
kalmazni kell. Ezért kérjük  az 
ingatlantulajdonosokat, illetve 
földhasználókat, hogy fordít-
sanak különösen nagy figyel-
met a parlagfű-mentesítésre 
vonatkozó kötelezettségük 
teljesítésére.

Mayer Ferenc jegyző

Kovácsné Csordás Csilla vagyok, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indu-
lásához 2014 évben igényelhető támogatás igénybevételével 
szőlőtermesztés főtevékenységi körrel elindítottam egyéni 
vállalkozásomat.

Nagy Aranka vagyok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásá-
hoz 2014 évben igényelhető támogatás igénybevételével 
szőlőtermesztés főtevékenységi körrel elindítottam egyéni 
vállalkozásomat.
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Az arató ember
Suhognak a kaszák, izzik a torzs,
Messze a távolban délibáb honol.
Kistemplom harangja délidőre kondul,
Elfáradt gulya delelőre vonul.

Arató ember kint van a határba’,
Kiürült már néki rongyos tarisznyája.
Perzselőn süt rá a napnak sugara,
Ebédre várja Őt kedves jó asszonya.

Arató ember tudja csak igazán,
Mily nehéz az élet kint a búzatáblán.
Arcáról a port verejtéke mossa,
Vigasztalja Őt a dalos pacsirta.

Elfárad az ember, ki a kasza nyelét fogja,
Kenyerünknek magvát szépen rendre rakja.
Munkájának gyümölcsét megsüti a pék,
Kicsi falunknak áldott kenyerét.

Arató embernek nehéz a sorsa,
Életének nyűge arcára van írva.
Erőt ad néki az Ő Teremtője,
Szíve-lelke benne a jövő kenyerébe.

Írta: Szabó Imréné

A munka dandárja:
Pálinkás Attilával kombájnozunk

A ledolgozott napokat értjük ez alatt, hiszen ha esõs 
az idõ, akkor áll a gép, vizesen nem lehet vágni.

Aranysárga rozstáblában 
aranysárga kombájn: legalább 
is a lenyugvó Nap fényében 
így látszik. Este 7 óra felé 
járunk, amikor kiérkezem 
Pálinkás Attilához, aki Bócsa 
határában arat. Felszállok 
mellé a gépre: éppen elférünk 
ketten a légkondis fülkében. 
Egy élmény innen a tábla.

Ma fél 9-kor indítottam 
— kezdi mesélni a munka-
folyamatot. Ekkor szállt fel 
annyira a harmat, hogy lehes-
sen vágni. Büszkén mutogatja 
a különféle kapcsolókat és 
karokat a gép belsejében. A 
New Holland típusú masina 
sajátja, és mindenféle gabona 
aratására alkalmas. Szóval 
elõttünk a 4.30-as vágóasztal, 
ez itt a hektármérõ, ez meg a 
kilométermérõ…

— Na, akkor olvassuk csak 
le, mi történt itt reggel óta! 
— próbálok irányt szabni az 
érdekesnek induló beszélge-
tésnek.

Jelen táblában eddig 1,3 ha-t 
vágtam le, 4 km/óra a sebessé-
günk. Összesen ma 13 hektárt 
arattam le eddig. Ez egy normál 

teljesítmény. Sietni nem lehet: 
a sebességet úgy állítom, hogy 
optimális legyen a vágás. A 
gabona — jelen esetben a rozs 
— aratása két és fél hét. Ha 
esik az esõ, akkor nem lehet, 
ha pedig elfektette a szél, ak-

kor lassabban haladunk. Aztán 
kukorica van még egy hét, de 
ahhoz másik adaptert szerelek 
fel. Az év többi részében pihen 
a gép.

— Mi ez a gödör itt elõttünk?
Szét van túrva a rozs. Ez vagy 

állat fekvõhelye, vagy egy régi 
kút nyoma. Figyelni kell! Ha 
állat lapult meg elõttem és 
észreveszem, azt megugrasz-
tom. Madarak nem fészkelnek 
már a gabonában, a fácánok 
meg akkorák, hogy el tudnak 
szaladni. 

— Újból véget ért egy kör. Jön a 
traktor a pótkocsival. Jeleztél?

 Mondhatjuk. Üríteni 30 
mázsánként kell, azaz hektá-
ronként. Ez a kombájn rögtön 
ki is csépli, a szalmát pedig 
hátul kiszórja sorba. Szálljunk 
le, nézzük meg! Csak a kalász 
maradt meg, a magokat kicsé-
pelte. Ha a gabona megsült, 
akkor a tövében marad szem, 
de ez a rozsra nem jellemzõ. 
Olyan meleg van, hogy holnap 
már jöhet is a bálázó! Ez a rozs 
fõleg állatok elé kerül, a szal-
mát pedig kacsások-libások 
vásárolják meg. 

— Mennyire tud elromlani egy 
ilyen gép? Mit ellenõrzöl indulás 
elõtt?

Reggelenként megnézem a 
szíjak és a láncok feszességét. 
Zsírzás és pormentesítés kell 
a szükséges helyeken. Egy nap 

150 liter gázolajat fogyaszt. 
Reggel megtankolom és ki-
bírja estig. A munkaidõ vége 
harmatfüggõ, de általában 
9-ig, úgy hogy lámpafényben 
zárom. 

— Vége az ürítésnek! Egy kicsit 
vezethetek?

Már indulhatsz is: itt jobbra 
van a gázkar, ne a fékpedált 
taposd! Ha itt talál minket az 
este, jön a maci! Figyeld balra 
a rendválasztót, hol megy! 
Nem szabad, hogy a motolla 
felcsévélje a szálakat, de ne 

is törje. Legyen a megfelelõ 
a magassága, a sebessége, és 
egyben a jármû sebessége is! 
Van olyan, hogy a szél elfek-
tette a gabonát: ilyenkor a 
motollát ki kell tolni teljesen 
elõre, a géppel lassabban 
menni és megvárni, amíg 
szépen felszedi! Ha fordulunk, 
várd ki, amíg reagál! A jármû 
farkormányzott, tehát kicsit 
másképpen kanyarodik, mint 
egy traktor. Meg kell szokni.

Na, hallod: brummogást 
hallunk. „Jön a maci, fejezzük 
be a munkát, menjünk lefe-
küdni!” Nyirkos lett a gabona, 
ezért csinálja ezt. 

A hangulatos este végén At-
tila azt is elárulta, hogy egyik 
kedves rendezvénye az aratá-
száró - cséplésvégzõ vacsora, 
melyre minden résztvevõt 
meghív. Ilyenkor sok érdekes 
történet hangzik el a mostani 
és a régi idõkrõl.

Káposzta Lajos
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Gondolatok nemzeti ünnepünkre készülve

István és Gizella megalapítja az óbudai Péter-Pál templomot

István király ábrázolása román kori koronával

Stephanus Rex — a király névjele

Augusztus 20-án I. István ki-
rályra, a magyar államalapítás-
ra és a feudális Magyarország 
megszületésére emlékezünk. 
Felmerül a kérdés: miért is 
olyan nagy dolog ez? Nem 
lett volna elég az, ha békében 
élünk a szomszédokkal, a 
kereszténység felvétele és a 
feudális állam megszervezése 
nélkül? A válasz: nem. 

Hatott a korszellem, a mo-
dern tendenciák és a bizony 
— akár ma is — a Nyugat 
nyomása…

A honfoglalás után 100 évnek 

kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
magyarság vezetői felismerjék a 
továbblépés szükségességét. A 
nyugat-európai hatásra létrejött 
középkori Magyar Királyság 
megálmodója Géza fejedelem 
volt, aki fiát, Vajkot István 
névre kereszteltette. Feleséget 
is egy keresztény államból, 
Bajorországból, Gizellát. Az 
ország élére így egy ambiciózus, 
fiatal házaspár került. 

Az államszervezést István és 
tanácsadói végezték, míg Gi-
zellára az egyház támogatása, 
a nyugati társadalmi formák 

bevezetése és természetesen a 
gyermekek nevelése hárult. Ist-
vánt a római pápa által küldött 
koronával koronázták meg. 
Ezzel egy olyan hagyományt 
indítottak el, mely a király 
koronázás szokását 1916-ig 
megőrizte. Ez biztosította azt, 
hogy a középkori, majd újkori 
királyokat különleges jogok 
illették, azonban velük szem-
ben a népnek, a nemzetnek is 
kialakultak a szabadságjogai. 
Így szent korona jegyében 
uralkodó király, vagy királynő, 
csak az ő általa vezetett nemzet 
beleegyezésével és támogatá-
sával gyakorolhatta jogait. 

A 38 éven át uralkodó ki-
rály számos olyan tettet vitt 
véghez, amelyek a mai napig 

kihatással bírnak a közélet-
re. Ilyen a közigazgatási és 
egyházi megyék kialakítása, 
a templomok építtetése, a 
törvénykezés és ezzel együtt 
a jogbiztonság megteremté-
se. István király halála után 
néhány évvel zavargás tört ki 

az országban, majd újra ren-
det teremtettek keménykezű 
utódai. Életműve elismerése-
képpen szentté avatták 1083-
ban, azaz halála után 55 évvel. 
Akkor már alig éltek néhányan 
azok közül, akik személyesen 
ismerték őt.

A magyar királyság mint 
feudális intézmény a maga 
korában modernnek minősült. 
Az évszázadok folyamán több 
válságot és reformot megélt. 
Első királyunk Szent István, 
az utolsó pedig IV. Károly volt, 
akit 1916-ban, az első világhá-
ború idején koronáztak meg. 
I. István 38 évig, IV. Károly 
csupán 2 évig uralkodott

Augusztus 20-án hagyomá-
nyosan István király születé-

sének napját és az új kenyeret 
ünnepeljük. Hiszen véget ért 
az aratás, és illett „megkós-
tolni” az új gabonát. Amit 
pedig az Úristen a termőföldön 
keresztül adott, azért hálát kell 
adni — éppen ezen a napon! 

Káposzta Lajos
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Családi nap köszöntéssel

Katolikus hittanos tábor

Mindig június vége felé 
tartják a katolikus egyházkö-
zségi családi napot Fischer-
bócsán. A templomban és 
annak kertjében zajló ese-
mény idén különleges alka-
lom volt: a közkedvelt Norbi 
atyát tortával köszöntötték 
a résztvevõk, tízéves bócsai 
szolgálati jubileuma alkal-
mából. 

A találkozóra a volt  és 
jelenlegi fischeriek 30-an 
jöttek össze. A programban 
közös imádság, a sültek és 
saláták elfogyasztása, majd 
beszélgetés szerepelt.  

KL

tanítónõ és a Völgyesvári házas-
pár képviselte. Délelõttönként 
hittanos foglalkozások zajlot-
tak, délután pedig kisebb túrák 
és játék. Nagy sikert aratott 
a Duna-Dráva Nemzeti Park 
kiállítása, ahol felmászhattak 
a gyerekek egy sasfészekbe. 
Jártak egy hatalmas víztáro-
zónál, amit benõtt a tavirózsa. 
A számháború és a vízicsata a 
közösségi szellemet erõsítette. 
Találkozhattak az ottani hívek-
kel is: a babócsai templom és 
a múzeum megtekintése után 
megvendégelték a hittanos gye-
rekeket az egyházközség tagjai. 
A programokat éjszakai túra, 
tábortûz utolsó este, akadály-
verseny, kézmûveskedés és a 
nagyatádi strand meglátogatása 
tette teljessé.                      KL

Lassan 15 éve hagyomány, 
hogy a bócsai hittanos gyere-
kek nyári hitmélyítõ táborba 
mennek. Ennek idõtartama 6 
nap 5 éjszaka, minden napra 
kidolgozott programmal. Az 

idei tábor témája a testvéri sze-
retet volt és a Babócsa melletti 
Háromfán, Somogy megyében 
rendezték. 

A nyolcvanfõs táborban a 30 
bócsai mellett Lajosmizsérõl, 

K u n s z e n t m i k l ó s r ó l  é s 
Soltvadkertrõl vettek részt 
gyerekek.

A felnõtt generációt Rus-
kó Norbert plébános, Paragi 
Anikó hitoktató, Mucsi Zsófia 
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Idén immáron másodjára vettek 
részt bócsai evangélikus fiatalok 
(egy reformátussal kiegészülve) a 
maglódi és alberti evangélikusok-
kal közös nyári ifjúsági táborozá-
son. A Mátranovákon rendezett 
tábor június 16-19 között zajlott. 
A tavalyi négyfős delegáció, eb-
ben az évben tízfősre duzzadt. 
A vezérfonal a közösségépítés 
jegyében a következő volt: „Asz-
talhoz telepedtek…” E gondolat 
jegyében igyekeztünk körbe járni 
a „közösség” fogalmát: mit jelent 
közösségben lenni egymással és 
Istennel, s mit jelent mindez aprópénzre váltva a mindennapi éle-
tünkben. Hiszen az ember azzal ül egy asztalhoz, akivel jó kapcsolata 
van, akivel van közös pont. A keresztyénségben pont ez a szép, hogy 
olyan emberek között is lehet jó, testvéri kapcsolat, akik között az 
élet más területén talán lehetetlen volna, az összekötő kapocs pedig 
nem más, mint Jézus Krisztus. Mindemellett a programok között 
szerepelt még a salgótarjáni Bánya Múzeum, valamint a bükkszéki 
fürdő meglátogatása is. 

A tábor napirendje általában ekképpen festett:
* 7.30 ébresztő
* 8.00 reggeli
* 9.00 reggeli áhítat
* 10.00 csoportos foglalkozások
* 12.30 ebéd
* 13.00 csendes pihenő
* 15.00 délutáni program (kirándulás, foci…)
* 19.00 vacsora
* 20.00 esti áhítat
* 20.30 esti program (ki-mit-tud, akadályverseny…)
* 22.00 fürdés-alvás
És hogy kimért jött ide? Leginkább a tavalyi résztvevők élményszerű 

elbeszélései miatt. Mert a jó közösség még mindig vonzó!
Káposzta és László Lajos

mátranovák 2015 Egy közgyûlési 
meghívó margójára

Egy biztos: történelmi év lesz 
az idei a bócsai és tázlári evan-
gélikusok életében. De vajon 
miért, illetve érzi-e mindenki 
ennek a tartalmát? Errõl beszél-
getem László Lajos megbízott 
bócsai és tázlári evangélikus 
lelkésszel.

— Szóval önállósodásra ké-
szül az eddig Soltvadkerthez 
tartozó bócsai evangélikusság. 
Tényleg ennyire fontos ez, vagy 
csak egy eszköz a közösség 
megerõsítésére?

A gyülekezet önbecsülésének 
mindenképp érdeke az önálló-
sodás! Ugyanis önálló gyüle-
kezetként több lehetõségünk 
van a fejlõdésre. Eredetileg a 
társulást szerettünk volna, de 
mivel saját gyülekezeti hel-
lyel csak Bócsa rendelkezik, 
ezért egyházjogi szempontból 
csak az az út maradt, hogy a 
tázlári evangélikus gyülekezet 
a bócsainak leánygyülekezete 
legyen. Ez lényegében csak 
jogi rendezés, a mindennapi, 
s eddig megszokott rendszert 
nem befolyásolja. 

— Az ön idekerülése már az 
elsõ lépcsõfok volt ehhez. Jól 
gondolom?

Igen, idehelyezésemmel va-
lóban ez volt a cél. A bócsai 
gyülekezet 1949-1975 között 
egyébként önállóan mûködött, 
Tázlárral mint leánygyüleke-
zettel együtt. Az önállósodás 
mindenféleképpen komoly 
elhatározást igényel a két falu 
evangélikusságától, hiszen tö-
rekednünk kell rá, hogy ez fenn 
is maradjon, azaz a gyülekezet 
tagjainak hordoznia kell nem 
csupán lelkileg, de anyagilag is 
a közösséget. Igen, a piszkos 
anyagiak: valamibõl ki kell 
fizetni a számlákat, és az önálló 
gyülekezet csak önálló lelkés-
szel együtt mûködhet. 

— Pesti gyerekként mennyire 
érzi otthon magát ilyen kis 
településen? 

A magam részérõl nagyon 
megszerettem Bócsát, jó itt 
élni, jó itt dolgozni. A gyüle-

kezet tagjai, de a falu is, úgy 
érzem befogadtak, elfogad-
tak, s ennek számtalan jelét 
tapasztalom nap mint nap. 
Úgy gondolom, fontos, hogy 
meglegyen egy õszinte össz-
hang, ami tapasztalható. Ezért 
nagyon hálás vagyok, s ez is 
oka, hogy ha van rá lehetõség, 
szeretnék maradni, s ha lehet 
kicsit viszonozni mindazt, amit 
én kaptam, s kapok. Talán így 
kicsit hozzájárulhatok magam 
is, hogy Bócsa épüljön-szé-
püljön. Ha elmennék? Nem 
tudom, a döntés a közgyûlés 
után a gyülekezet kezében lesz. 
Azaz: hogy ki legyen a bócsai 
evangélikus lelkész. Ha egyszer 
mégis úgy alakulna, hogy el 
kell mennem máshova, akkor 
szeretném, hogy olyan bócsai 
gyülekezet maradjon utánam, 
ahová jó tartozni, s ahogyan 
eddig is, kivegye a részét a 
falu életébõl. Szóval aki majd 
utánam következik, az kerül-
jön a legjobb gyülekezetbe a 
környéken. 

— Mennyiben más itt a kom-
munikáció az emberekkel? 
Gondolom, a fõvárosban nem 
beszélgetnek élõben, sokkal in-
kább az interneten ír át a szom-
szédba is, hogy „na mizu?”. 

Messzirõl jöttem, egy teljesen 
más környezetbõl. S mégis 
annyi pozitív élményt kaptam 
az elmúlt két esztendõben, 
mintha egész életemet itt éltem 
volna le. Szeretek beszélgetni 
mindenkivel, járni a tanyavi-
lágot. Jó összefutni - mostanra 
már - ismerõsökkel, barátokkal. 
Azonban ahogy észrevettem, a 
modern idõk itt is hatnak:az 
internetet használják, amely 
mindenféle alkalmak szervezé-
sére nagyon jó, fõleg az ifjaimat 
könnyû ily módon összeszedni. 
De összességében a személyes 
találkozásokat értékelem a 
legjobban, és van rá bõven 
lehetõségem, ami mindenképp 
jó dolog. És ha van gyülekezeti 
ifjúság, akkor van jövõ is!

K.L.

Könyvtár nyitva tartása 
augusztusban

A bócsai Boróka Könyvtár, 
Információs és Közösségi 
Hely 2015. augusztus 14-től 
31-ig zárva tart, de addig is 
várom a régi és új olvasóinkat 
a megszokott nyitva tartási 

időben. Keddtől péntekig 
10:00-12:00 és 13:00-17:00 
óráig, szombaton 10:00-
13:00 óráig. Megértésüket 
köszönjük.

Borbényi Hilda
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Köztisztviselők napja a Vincze lovardában

luxus, teher, vagy szép hobby?
Pár gondolat a kerti tavakról

„Ki géppel száll fölébe, annak 
térkép e táj” — és sárkányre-
pülőseink elbeszélése szerint 
nem is sejtjük, mennyi kerti 
/ tanyasi tavacska rejtezik 
az udvarok mélyén. Egy kis 
felüdülés, egy kis elmélkedési 
lehetőség, illetve egy ok a min-
dennapi piszmogásra. Mindig 
van mit csinálni körülötte: 
egyszer sok a hal, máskor a 
víz minősége nem megfelelő, 
de az is előfordul, hogy a parti 
világítás romlik el… Egy kert-
építővel, Sziládi Lászlóval be-
szélgetek a kerti tavak okozta 
örömökről és gondokról. 

— Szóval: átlátszó a trendi tó, 
vagy nem?  

Az emberek a halakat ma-
napság már a tó fenekén is 
szeretnék látni, és ehhez tisz-
ta víz kell. Be kell állítani a 
biológiai egyensúlyt a vízben, 
melyet nehéz megteremteni: 
árnyék, napfény, növényzet, 
halak mennyisége, iszap… sok 
minden szükséges ehhez. 

— Mi befolyásolja a víz tisztasá-
gát — legalább is látszatra?  

A legjellemzőbb, hogy felsza-
porodik a mederben az iszap. 
Felhalmozódik a tápanyag, 
mely egyrészt jelentkezhet a 

halak ürüléke, túletetés, a tóba 
hullott falevelek és egyéb, szél 
hordta szennyeződések miatt. 
Ha a víz zöldes, akkor algá-
sodásról beszélünk. Ez lehet 
fonalalga vagy lebegő alga. 
Ilyenkor, illetve túlszaporodás 
esetén előfordulhat az éjszakai 
halpusztulás is: nincs elég 
oxigén és így felfordul, köznapi 
nyelven megbuggyan a víz.  

— Mi lehet a megoldás? 
Az iszapot akár minden év-

ben ki lehet takarítani, mely 
szivattyúval, műanyag szerszá-
mokkal és vödrökkel történik. 
Fontos, hogy a tófólia bírja a 
mechanikus beavatkozást. A 
mezőgazdasági fólia viszont 

kevésbé és nem is javítható. 
Ha ez a vékony fólia kiszakad, 
nem lehet meghegeszteni, 
ragasztani. Ezért hát nem 
érdemes spórolni ezzel a tó 
létesítésekor. 

— Sokan szeretik a tavirózsát. 
Ez mennyire ajánlott? Láttam 
olyan tavat, melyet teljesen be-
lepett.  

Ha a tavirózsa túlburjánzik, 
nem látszik a vízfelület, sem 
pedig a halak. Tisztítja és 
árnyékolja a vizet ezzel akadá-
lyozza az algák szaporodását, 
mert hidegebb és tápanyagban 
szegényebb a víz. A vízfelület 
1/3-?-ét szabadon hagyjuk, 
hogy látszódjék: itt tó van. Leg-

jobb a félárnyékos tó. A napsü-
tés viszont éppen a tavirózsa 
miatt fontos. A fa árnyékot ad, 
azonban belehullatja a levelét, 
amit le kell szedni. Szivattyú-
val és fölözővel megoldható, 
ha nem akarunk nap mint nap 
hálózni. 

— Szóval akkor mindennek van 
előnye és hátulütője. Visszatérve 
a zavaros víz elleni harcra: mi a 
komplett megoldás? 

Komplett megoldás: a szivat-
tyú, a szűrő és az UV-lámpa. 
A szivattyú teljesítményét és 
a szűrőtartály kapacitását a 
víztérfogat alapján könnye-
dén kiszámolhatjuk. A szűrő 
könnyen takarítható, és erre 
oda kell figyelni: a terheléstől 
és a szűrő méretétől függően 
5-10-30 naponta ki kell taka-
rítani. Aztán ha tisztább a tó, 
ott akár csak évente. Ezekkel a 
technikákkal ki tudjuk szűrni 
a lebegő algákat, szennyeződé-
seket. Üdítő látványt nyújtva 
a tulajdonosoknak, és életet 
adó vizet, felüdülést a környék 
madarainak!

sziszokert.hu
20/9690-603

sziladil@gmail.com

Néhány éve minden évben 
megünneplik a Köztisztviselők 
Napját. Ez a hivatali dolgo-
zóknak munkaszüneti nap, de 
a cél nem az otthoni pihenés. 
Sokkal inkább a kollégákkal 
való találkozás, az eszmecsere 

és a sport. A Bócsai és Tázlári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói és a Bócsai Önkor-
mányzat dolgozói csapatépítő 
tréningre indultak a Vince 
Lovardába. Már kora reg-
gel elkezdődött a programok 

sorozata. A házigazda által 
szervírozott paraszt reggelit 
pusztai lovas kocsizás követte. 
Visszaérkezve pingpongozás, 
billiárdozás, csocsózás és lo-
vaglás várta a vendégsereget. 
Majd elérkezett a vetélkedő 
ideje, ahol jobbnál jobb fel-
adatokat kellett a csapatoknak 
megoldaniuk. A bográcsban 
közben a jegyzői specialitás, 
a „Marhajó” főtt. Delet ütött 
az óra: mindenki asztalhoz ült 
és megkezdődött az ebéd. A 
kínálat itt kibővült sültekkel és 
salátákkal, melyeket az Abonyi 
fogadó biztosított. A nap lát-
ványos csikósbemutatóval ért 
véget. Nagyon jól érezte magát 
mindenki.

BH
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Viccek

Nem élt a lehetőséggel
Egy 92 éves bácsika üldögél 

a parkban, amikor odaugrik a 
lába elé egy kis zöld béka és 
hirtelen megszólal:

- Te kedves ember, ha meg-
csókolsz, hercegnővé vál-
tozom és egy hétig a tiéd 
leszek!

Az öreg fogja a kis békát, 
beteszi a zsebébe, feláll a 
padról és elindul. Kikiált a 
fogságból a béka:

- Tudod mit? Ha megcsó-
kolsz és hercegnővé vál-
tozom, egy egész hónapig 
boldoggá teszlek!

Erre az öreg:
- Eszem ágában sincs! Az én 

koromban már jobban örülök 
egy beszélő békának.

 - Hogy van a feleséged?
- Beteg...
- És veszélyes?
- Ilyenkor nem, csak ha 

egészséges.

Frissítő koktél italok
Smoothie koktél receptek

Mi is az a smoothie? Gyümölcsből vagy zöldségből (akár ezek 
keverésével) készített krémes ital. 

C-vitamin smoothie
Hozzávalók: 3 kiwi, 1 hámozott alma,  1 

narancs, 1 citrom. A megmosott, felkoc-
kázott gyümölcsöket turmixoljuk össze 
– jégkockákkal tálaljuk. Finom és laktató 
turmixitalt kapunk.

Kiwi-lime smoothie
Hozzávalók: 2 csésze felkockázott sárgadinnye vagy cukor-

dinnye, 4 kiwi, 1 csésze narancslé, 1/2 lime leve, apró jégkocka 
tetszés szerint a hozzávalókat turmixoljuk össze!

Banános, áfonyás Smoothie
Hozzávalók: 1 banán, 1 csésze áfonya vagy 

más bogyós gyümölcs (málna, szeder, eper 
stb.), 1 csésze szójatej vagy gyümölcslé

 Tipp: a gyümölcsöket felhasználás előtt 
néhány óráig tartsuk fagyasztóban, így jég 
hozzáadása nélkül kapunk hűsítő turmixi-
talt.

Így hirdethet 
a Bócsai Hírekben

Tisztelt Olvasók! Többek kérésére hirdetési lehetőséget is 
biztosítunk havilapunkban. Az árakat a költségek és a lakosság 
teherbírásának figyelembe vételével határoztuk meg. Bízunk 
benne, hogy a jövőben Ön is igénybe veszi szolgáltatásunkat. 

Áraink:
Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordulók (keretes) 

10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek.
Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 

keretes hirdetés
színes oldalon:
1 oldal: 30 ezer Ft/alk. + áfa
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk. + áfa
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk. + áfa
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk. + áfa
fekete-fehér oldalon:
1 oldal: 24 ezer Ft/alk. + áfa
1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk. + áfa
1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk. + áfa
1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk. + áfa

Hirdetéseiket Polgármesteri Hivatalban, vagy az alábbi tele-
fonszámon, lapzártáig fogadjuk. 0630-7433-401

Birkózótábor Soltvadkerten

A vadkerti birkózó teremben 
június végén 46, köztük 10 
lány gyûlt össze, hogy egy héten 
keresztül újabb és újabb birkózó 
fogásokat sajátítsanak el. A 8-12 
esztendõs palánták között 6 
bócsai is akadt, akik a vadkerti, 
félegyházi, tázlári és kiskõrösi 
sportolókkal edzhetett együtt 
június végén. A foglalkozások 

az iskola kis torna termében, 
az étkezések pedig az iskolai 
menzán zajlottak. 

Mint Lakatos Attila szervezõ, 
a vadkerti Birkózó Szakosztály 
vezetõje elmondta, minden nap-
ra jutott egy-egy jeles birkózó, 
edzõ vagy példakép. Volt köztük 
számos olimpikon, világbajnoki 
érmes és jelenleg is aktív edzõ. 

A tanulságos és vidám törté-
netek mellett mindegyikük 
megtartotta a maga erõnléti, 
játékos vagy technikai edzését. 
Mellettük természetesen ott 
voltak a helybéli mesterek is, 
akik minden nap kivették részü-
ket a felelõsségteljes munkából, 
azaz a fiatalok nevelésébõl. 

K. L.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

„A hobbym a munkám”
Bemutatjuk Kiss Tamás vadõrt

Kisújszállásról került Bócsára 
az a fiatalember, aki június 
elejétõl árgus szemekkel vi-
gyázza a helyi vadásztársaság 
területét. Kiss Tamás vad-
gazdálkodási fõiskolát végez-
ve került ebbe a pozícióba. 
Mint elmesélte, a barátnõje 
Kecskemét mellett lakik, így 
közelebb kerülhetett hozzá a 
messzi Nagykunságból. Egy 
hónap próbaidõ letelte után 
véglegesítették az állásban, 
így teljes erõvel dolgozhat a 
bócsai vadászházban, illetve a 
hatalmas vadászterületen. 

Kedden és pénteken vadete-
tés és –itatás a feladat. A többi 
napon õzbak megfigyelés várja, 
hiszen külföldi vendégvadá-
szok fogadására készülõdik 
a Hubertus Vadásztársaság. 
Emellett természetesen ál-
landóan ott vannak a vadász-

ház körülötti teendõk, a saját 
társasági gabona betakarítás, 
a magaslesek építése, illetve 
karbantartása.

Tamás természetesen maga 
is vadász: puskával és kutyák-
kal rendelkezik. Közülük az 
elsõ számú eb Jäger, a héthó-
napos drótszõrû német vizsla. 
Most még tanul, remélhetõleg 
õsszel teszi le a vadászkutya 
munkavizsgát. 

Az ifjú vadõr feladata éjsza-
ka a prémes (róka, aranysa-
kál, borz), nappal a szárnyas 
kártevõk gyérítése is.

Bócsán tetszik neki, hogy 
ilyen családias a légkör: min-
denki ismer mindenkit. A 
vadászterület alapos megisme-
réséhez szerinte legalább egy 
év kell, így aztán lesz feladat 
elég.

Káposzta Lajos

A vadászkürt hajdanán 
és napjainkban!

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület alapító tagjai:
Nagy Miklós, Kutasi László, Nagy Norbert, Tóth 
Norbert, Varga Árpád, Gmoser István, Hohn Szil-

veszter, Litauszki Tibor, Garai Gábor, Horváth 
Lajos, Kastély Attila, Kastély Ákos, Hirsch Attila, 

Melega Tamás, Kaszás László

A vadászkürt a XIII. században 
indult el Franciaországból. A 
kezdetleges hangszerek félhold 
alakúak voltak és három képzett 
hang kiadásra voltak alkalmasak. 
Ezekkel egyszerű szignálokat tud-
tak játszani, melyek irányították a 
vadászokat. 1675-ben megjelentek 
az első vadászati törvények. Ez-
után még fontosabbá vált a vadász-
kürtölés szerepe a hajtásokban. 
Egy kicsit merüljünk el a vadászat 
élményeiben. Reggel összejönnek 
a „nagy nemes urak”, és mint 
egy munkanap, megkezdték a 
vadászatot, melynek sikerességét 
jelezte, ha felcsendült a Hubertus 
fanfár. Még felfokozattabbá vált 
a hangulat, amikor meghallották 
a nagy Hallali szignált, mely a 
gímszarvas jelenlétét jelentette a 
hajtásban. Ezt követte a Kis Hal-
lali, amely mint egy figyelmeztetés, 
felszólította a vadász urakat, hogy 
jöjjenek elejteni e nemes vadat. 
Ekkor még nem voltak teríték 

szignálok, mellyel tisztelegtek 
volna az elejtett vad felett. A XX. 
század elején a németek megújí-
tották a vadászkürtős kultúrát. 
Hans Heinrich és Walter Weber 
megkomponálta a manapság is 
használatos vadászkürt szigná-
lokat. A II. világháború végéig 
Magyarországon vadászkürtös 
kultúráról nem beszélhetünk. A 
60-as években, a Bakony mélyé-
ről idősebb Fuchs Antal nemesi 
fővadász indította el a műfaj hazai 
elterjedését. 

Kutasi László, a Bócsai Vadász-
kürt Egyesület elnöke így mesél a 
megalakulásról. Egy nyári estén 

vadász barátaimmal összeültünk 
és elkezdtünk beszélgetni, hogy 
mi lenne, ha itt Bócsán mi is 
alakítanánk egy kürt egyesületet. 
Kezdésnek csak úgy elkezdtünk 
odahaza fújni, majd ahogy az idő 
telt, és ahogy a lehetőségeink ad-
ták, 2012-ben megalakítottam az 
egyesületet. A csapat tíz főből áll, 
köztünk egy zenetanár, Gmoser 
István is. Neki köszönhető, hogy 
a csapat még egyben van, ugyanis 
a kiskőrösi zeneiskolába járunk 
kéthetente zenecsiszolgatásra. 
Közben 2013-ban minősített 
vizsgát tettünk Szegeden vadász-
kürtölésből. Azóta évről évre 

egyre több felkérést kapunk. Részt 
veszünk vadászatokon, majáliso-
kon, juniálisokon, temetéseken és 
vadásznapokon. Tagjaink között 
vannak támogató tagok is akik 
ugyan nem fújnak, csupán  támo-
gatják az egyesületet. Köszönjük 
nekik! A későbbiekben szeretnénk 
további szponzorokat szerezni, 
akik segítenének a versenyre való 
eljutásban. Ehhez egy kicsit még 
bővíteni kellene a hangszerarze-
nált is. Remélem, hogy a csapat 
csak gyarapodni fog: ajtaja min-
denki előtt nyitva áll.

Lejegyezte: 
Borbényi Hilda
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Juliális a vadászokkal

A légpuska lövészverseny helyezettjei

A bócsai Hubertus Vadász-
társság minden nyáron meg-
tartja nyílt napját a parkerdő-
ben, melyre a társaság tagjain 
és barátain kívül a működési 
területen gazdálkodó föld-
tulajdonosokat hívják el. A 
hangulatos összejövetel célja 
a jó kapcsolat ápolása, hiszen 
a két ágazat, a szántóföldi nö-
vénytermesztés és a vadgazdál-
kodás néha szinte keresztezi 
egymás útját.

Idén július első szombatjára 
esett a nagy nap, melyre több 
mint százan jöttek el. A fiatalo-
kat délelőtt légpuska lövészver-
sennyel várták, a felnőttek pedig 
a kisebb-nagyobb gondokat 
beszélték végig a nádtető alatt. 
Egyik ilyen tényező a birtok- il-
letve jószágvédelem. Sok helyen 

villanypásztorok, kerítések áll-
nak. Ez a vadászat során akadály, 
de tiszteletben kell tartani. A 
vadak teszik ezt a legkevésbé: ők 
átjárnak mindenen!

Mint Haskó Ferenc vadász-
mester elmondta, a vadbecs-

lések alapján megállapítható, 
hogy a vadlétszám megfelel 
a terület vadeltartó képes-
ségének. De a vad mozog: 
ösztönösen, szagok és illatok 
után. Ilyen az eperérési idő-
szak, amikor az elhagyott 

tanyák udvarán csemegéznek. 
Ugyanez a helyzet a zsenge 
kukoricával.

A vadetetés megszervezése 
télen és nyáron egyaránt fon-
tos. Talán furcsa, de könnyen 
megérthető: baj akkor lenne, 
ha nem lenne etetés. A va-
dásztársaság például külön 
kukoricatáblákat művel, hogy 
a vad ott legeljen, és ne a gaz-
dák termőterületén. Ha pedig 
valaki vadkárt észlel, először 
a vadásztársaságot értesíti. 

Mi történik, ha valaki elüt egy őzet?
Nagyban függ a helyszíntől. Ugyanis a vadásztársság saját 

költéségén kirakata a vadveszélyt jelző táblákat, különösen 
az 54. sz. úton. Ez tehát egyfajta bejelentéssel ér fel. A biz-
tosító szerint az itt elütött őz, szarvas vagy vaddisznó után 
nem jár térítés, mert a sofőr a gépjárművet „nem a látási 
viszonyoknak megfelelően vezette”. Mindenki kölcsönösen 
lemond a kárigényéről.

Zsikla János szántóterületein gabonafé-
lét és kukoricát termel. Sokszor előfordul, 
hogy bejönnek a kukoricába a vaddisznók. 
Jó kapcsolatot ápol a vadásztársasággal, 
így ha vadkárt észlel, és jelez feléjük, rövid 
időn belül kirakják a vadriasztó szert. Mint 
mondja, nem jó, ha odaszoknak a vad-
disznók, jobb a nagy kárt megelőzni. A téli 
vadetetéshez ő is hozzájárul kukoricával, melyet a megfelelő 
helyen szór ki a társaság.

Hátsó sor: Móczár Tamás (2.), Zsikla Ferenc (3.), Geiger Csaba (1.)
Első sor: Balogh István (4.), Móczár Péter (6.), Révész Kolos (5.)

Ekkor onnan vadriasztókat 
kap, mely szaggal hat, és nem 
megy oda többet az állat.

Az ebéd vaddisznó és birka 
pörkölt volt, a zenéről pedig fi-
atal szanki hölgy, László Anita 
gondoskodott.                   KL
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Falunap Bócsán
2015. augusztus 19-20.

Parkerdõ Bócsa Kecskeméti út 1.

Augusztus 19. szerda
Nemzetközi birkózó csapattalálkozó
Helyszín „Pipagyújtó Csárda parkolója” Kecskeméti út. 9/A. szabadtér (rossz 
idõ esetén birkózó terem) Meghívott ellenfelek: felvidéki és délvidéki csa-
patok. KEZDÉS: 18:00 órakor. A megtekintés díjtalan

Augusztus 20. csütörtök
06:00 - Reggeli ébresztõ a Nosztalgia zenekar közremûködésével
10:30 – Ünnepi ökumenikus istentisztelet az Evangélikus Imaháznál
11:45 – Kenyérszentelés a parkerdõben, Szõke-Tóth Mihály polgármester 
ünnepi beszéde
- Bócsai Citerások, Kiskunsági Vadászkürt Egyesület 
12:30 – Ebéd
14:00 – Nefelejcs Népdalkör 
14:30 – Soltvadkerti Fõnix tánccsoport 
15:30  - Bócsai Citerazenekar 
16:00 – Kurcz Szandi
17:30 – A Vincze Lovarda lovasbemutatója a focipályán
18:30 – Boróka és Düvo Citerazenekar 
19:30 – Radics Gigi
21:00 – Tûzijáték
21:30 – Nádas buli Program zenekarral
Az ételt-italt a Flóra Vendéglõ biztosítja.
10:00 órától 16:00 óráig íjászat
10:00 órától 14:00 óráig Offroad bemutató (próbakör lehetõségével)

Egész nap: büfé, légvár, arcfestés, kézmûves foglalkozások, játékos 
vetélkedõk és ingyenes egészségügyi szűrés.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
További információ: 06 30 743 34 01 • A mûsor változtatás jogát fenntartjuk!


