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Gyereknapot ünnepeltünk
Az óvodában

Az iskolában

Június 1-jén mint minden 
évben most is megrendezésre 
került a gyereknap. Évek óta 
hagyománnyá vált, hogy a Ván-
dor Játszóház kézműves progra-
mokat hoz a kicsiknek, melyet 
a Bócsai Ovisokért Alapítvány 
és az SZMK támogat.  Az egész 
napos program során lehetősé-
gük volt bohóc jelmezbe bújni 
és különböző, mozgásfejlesztő 

játékokat játszani. Persze az 
igazi bohóc sem maradhatott 
el: ő volt az, aki az arcfestés fe-
lelősségteljes munkáját végezte. 
A nap folyamán még meglepetés 
is érkezett: a nyári születésű 
gyerekek tortával ünnepelték 
meg a születésnapjukat, és 
mindenkit megvendégeltek. 
Külön köszönet a szülőknek a 
sok finomságért.

Hagyományainkhoz hűen 
az idei tanévben is együtt 
szervezték meg a szülők és 
a pedagógusok ezt a különle-
ges gyereknapot.  A tanárok 
alkották, szervezték a csa-
patokat, melyekbe vegyesen 
osztottak be mindenkit az 
1. osztályos tanulóktól a 8. 
osztályos tanulókig. Meg-
különböztetni szín szerint 
lehetett a csapatokat, a tú-
rához pedig menetlevelet és 

térképet kaptak. A közel 8 
km-es túrán 10 állomás volt, 
különböző vidám, ötletes 
feladatokkal.  Visszaérkezés-
kor a szülők hot-doggal és 
üdítővel várták a gyerekeket. 
Meghallgatták a kalandokat 
és a hosszú úton kitalált 
csatakiáltásokat. A diákok 
nagyon élvezték és ezúton is 
köszönik a szülőknek ezt az 
élménygazdag gyereknapot.

B.H.
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Egy kis előzetes… 
Augusztus 20. Falunap 

BÓCSÁN
Ami biztos, hogy lesz

- zenés ébresztő Tóth János zenekarával
- ökumenikus kenyérszenteléssel kezdődik az ünnepi 

ebéd a nádtető alatt
- délután helyi és vidéki fellépők adnak műsort

- bócsai offroad-sok mindenkit szeretettel várnak a dom-
bokban egy próbakörre

- Sztárvendég: Radics Gigi
- buli hajnalig 

Felhívjuk a helyi vállalkozók, őstermelők figyelmét, 
hogy az augusztus 20-i rendezvényen helyet szeretnénk 

biztosítani termékeik bemutatására, értékesítésére.
Kérjük, hogy helyigényeiket 2015. augusztus 10-ig 

jelezzék az Önkormányzati Hivatalban Eke Edinánál 
(78/45�-110) vagy Borbényi Hildánál. 

Bővebb infó a júliusi lapszámban és a plakátokon. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A földből nőtt ki: Gombaunió Kft

Fehér csiperke és laskagomba
Az üzemet File Gábor telepvezető mutatta be a jeles vendégeknek 

Anyakönyvi hírek
Elhunytak (június)

Knébelspisz Károlyné (1924) 
        születési neve: Schmidt Magdolna

Uniós támogatással új üzem 
létesült Bócsa határában. A júni-
us közepén átadott Gombaunió 
Kft épületei a legmodernebb 
gombatermesztési technológiát 
rejtik. Az ünnepélyes megnyitón 
több országos és megyei vezetőt 
köszönthetett Szőke-Tóth Mi-
hály polgármester. Köztük volt 
Lezsák Sándor, az országgyűlés 
alelnöke, Kiss Miklós államtit-
kár, Zombor Attila, a megyei 
kormányhivatal főigazgatója, 
Font Sándor országgyűlés kép-
viselő, Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke és Domján 
Gergely, a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara megyei elnöke. 
Mint a beszédekben elhang-

zott, a korszerű kertészetek 
elengedhetetlenek a hazai me-
zőgazdaságban. Fontos, hogy 
minimális energiával a legjobb 
minőséget hozzák ki az adott 
termelés során. A hőszigetelt 
termek, a napelemek alkal-
mazása, a lehetőség szerinti 
gépesítés mind megjelenik a 
bócsai gombatelepen. Minder-
ről az üzem bejárása során is 
meggyőződhettek a vendégek. 
A kft ügyvezetője Menyhárt Ta-
más, aki már a további bővülési 
lehetőségeket is látja.  

Néhány adat
Heti 8-9 tonna fehér csiperke 

és 5-6 tonna laska előállítására 
alkalmas a telep. Szeptember-
től pedig heti 1 tonna barna 
csiperke is terem majd itt.

Tervek: a kínai fűszer- és gyógygomba bevezetése.
Jelenlegi dolgozói létszám: 20 fő
Az energiafelhasználás részben napelemek alkalmazásával 

történik. A fűtéshez biomassza kazánok biztosítják a hőt.

Az átadás másnapján Füzesi 
Ildikó termesztésvezetővel 
jártam be a gombatelepet. 
Belépünk a termesztőházba. 
Majdnem dermesztőházat 
írtam, hiszen a kinti 30 fokos 
hőmérséklet mellett itt tényleg 
hideg van: 18-19 fok, mellette 
85 %-os páratartalom. Hét 
ajtó — hét termesztő bázis. 
Azért van ennyi, mert hathetes 
forgóban érik meg a gomba. 
Egy tehát mindig üres: ebben 
takarítunk és komposztot cse-
rélünk — meséli Ildikó. 

Mint megtudtam, a kom-
poszt Eger melletti Kere-
csendről és a Pest megyei 
Áporkáról érkezik: szalma, 
csirketrágya, lótrágya, benne 
a gombacsírákkal. Minderre 
néhány centis takaróföld ke-
rül és már kezdődhet is fehér 
csiperke diadalútja. 

A fóliasátrakhoz megyünk 
tovább. Itt laskát termesztünk 
— mutatja a termesztésvezető. 
Ez áztatott szalma tömbökön 
terem, 95 %-os páratartalom 
mellett. A termésidő kicsit 
hosszabb: 9 hét. Igaz, drágább 
is az ára!

A piac stabil és adott: főleg 
idehaza adják el a termést, de 
kelet és nyugat felé is ígére-
tesek a kilátások. Ez a gomba 
minden gombás ételbe elkép-
zelhető: levesnek, pörköltnek, 
feltétnek…

A munkák egy része géppel, 
automatikusan történik. Je-
lentős azonban a kézi munka 
igény: földfelhordás, gomba-
szedés és elszállítás. A bócsai 
talaj javítása is folyamatos az 
üzem által, hiszen a tenyészidő 
lejártával a használt komposz-
tot elterítik a földeken.   

Szöveg: Káposzta Lajos – Fotók: Borbényi Hilda
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Kántor András Veterán autósok és motorosok 
napja Bócsán!

Az idegenforgalom csak vendégéjszakával hatékony!
Egy rossz példa nyomában

Kevés olyan város van Bács-
Kiskunban, amely barokk 
épületek garmadájával büsz-
kélkedhet. Ilyen településünk 
például Kalocsa, amely évente 
több tízezer turistát fogad. 
Nappal. Estére viszont ki-
ürülnek az utcák. Az ok nem 
a feltúrt városközpont, ahol 
egyébként bajos napnyugta 
után sétálgatni! Sokkal in-
kább a megfelelő szállások 
hiánya. Mert akár hiszik, akár 
nem, Kalocsán nem működik 
szálloda! 

Mindezt Sipos Zsolt, a Keres-
kedelmi és Iparkamara megyei 
titkára mondta el példaként az 
idegenforgalmi szezonnyitó 
rendezvényen, éppen a szóban 
forgó városkában. 

Miről is van itt szó?
Mint az előadó hangsúlyozta, 

nem mindig hozzák meg a 
pályázati, állami és magánerős 
idegenforgalmi beruházások a 
várt vendéglétszámot, illetve 
bevételt. A kerékpárutak kiala-
kítása, a múzeumok, éttermek 

és városközpontok felújítása 
csupán részeredményt hoz, ha 
nincs a közelben szálláslehető-
ség. Ugyanis az ott alvó vendég 
az, aki tényleges bevételt hoz 
az adott településnek. 

Szendvics és ásványvizes flakon
Gondoljunk csak arra, hogy 

az átutazó félnapos vendég 
gyakran a szatyrából táplál-
kozik. Induláskor a buszon 
körbekínálja a saját pálinkáját, 
nem kér borkóstolót az adott 
helyszínen, hiszen „otthon is 
van” és szuvenírt sem vesz, 

mert drága… Helyben elköl-
tött pénzként csupán a néhány 
száz forintos múzeumbelépők 
jelennek meg nála, ami a széles 
néptömeget nem tartja el.

Ellenben ha megalszik az 
adott településen, máris kér 
meleg vacsorát, hozzá meg-
felelő italt, kifizeti a szállást, 
benne az idegenforgalmi adót, 
valamint a reggelit. Másnap 
még valamit megnéz a közel-
ben, esetleg biciklit bérelve 
bejárja a pusztát és még meg 
is ebédel, mielőtt továbbmegy. 
Ha kiszámoljuk, az egy éjszaka 

máris jelentősen megnövelte az 
itt elköltött pénz mennyiségét, 
pláne ha csoportról beszélünk. 
Így pedig új munkahelyek 
keletkeznek és bővül a helyi 
termelők felvevő piaca.

Jelentős mellékállás lenne
Sipos Zsolt Kalocsát a mun-

kaerő elvándorlás egyik szo-
morú példájaként is megem-
lítette: a jelentéktelen ipar, 
a nem fejlődő szolgáltatások 
azt generálják, hogy a fiatalok 
elköltöznek a járásból. Ezzel 
szemben Bócsán a több lábon 
állás egyik példája lehetne, ha 
többen foglalkoznának a helyi 
és környékbeli fesztiválokhoz 
csatlakozó programok meg-
szervezésével: egy mezőgazda-
sági üzemlátogatás, lovas ko-
csis kirándulás, erdei túra vagy 
„falusi-tanyasi buli” sokak 
számára lehet vonzerő — és 
akár egy többéjszakás kaland. 
A szálláshelyek bővülnek, már 
csak a kiegészítő lehetőségeket 
kell megtalálni… 

Káposzta Lajos

 Rendezvényünk bemutatása! 
Egyesületünk 1996. március 
26-án alakult, az első kiskun-
halasi veterán jármű tulajdo-
nos, Kántor András emlékére. 
Szervezetünk �2 tagot számlál, 
legtöbben helyi lakosok, de 
vannak tagjaink a megye egész 
területéről. 1994-óta minden 
évben megrendezzük a veterá-
nautók és motorok találkozóját 
kiskunhalasi székhellyel. 

Az évenkénti találkozókon 
túrára visszük a résztvevőket a 
szépen restaurált járműveiken, 
hogy a környező települések 
lakói is megcsodálhassák azo-
kat, de ők is megismerhetik a 
megye idegenforgalmi neveze-
tességeit.

2015. június 26-28 között 

rendezzük meg a XXII. Kántor 
András Emléktúrát névadónk 
tiszteletére, amikor is felvo-
nultatjuk a járműgyártás rég 
elfelejtett értékes darabjait. 

Bócsán 2015. június 27-én 
szombaton 9:00-10:�0-ig 

csodálhatják meg a Pipa-
gyújtó Csárda parkolójában a 
veterán autókat és motorokat. 
Ez 80-100 muzeális  járművet 
jelent.

Idei tervezett útvonalunk: 
Kiskunhalas, Tázlár, Fischer 
Bócsa, Bócsa, Bugac (erdészeti 
múzeum, lovasbemutató), 
Szank (meggyfesztivál), Kis-
kunhalas Sóstó (Szent Iván 
éj).

Minden fent említett tele-
pülésen megállunk, a megál-

lókban vendégeink előre meg-
határozott játékos feladatot 
teljesítenek, míg a település 

lakossága megcsodálhatja jár-
műveiket.  

Fejes Ferenc elnök
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A Poli-Farbe 100 liter festéket 
és 20 liter hígítót adományo-
zott. Lakossági felajánlásból 
zsíros kenyér, ecset, gumikesz-
tyű, gulyás, sör, bor, ásványvíz 
és palacsinta került a nagy 
munka mellé. 

Dolgoztak a gépek, a csette-
gők, a markolók az ecsetek és a 
gyomláló eszközök. Délutánra 
pedig megszépült a község 

egyik legforgalmasabb közterü-
lete!              Káposzta Lajos

A játszótér használatának szabályai

Tisztelt Lakosság!
Ezúton felhívom a figyelmüket a „100 éves Bócsa gyerme-

keiért” játszótér használatának szabályaira és azok betartá-
sára.

A játékokat (drótkötél pálya és sporteszközök: röplabda 
pálya, tornafal kivételével) kizárólag 14 éves korig lehet 
használni. A játszótér területén dohányozni, oda alkoholt 
bevinni, fogyasztani TILOS!  

A játszótér nyitvatartási rendje: naponta 08 - 20 óráig, a 
nyári időszakban (június 1-től  augusztus 31-ig) 08-21 óráig 
tart nyitva.

 Mindenkit megkérek a játszótér rendjének betartására, 
figyeljünk és vigyázzunk a környezetére, tisztaságára. 

Fentiek fokozott betartása minden bócsai lakos közös 
érdeke, ezzel a játszótér hosszú távú fenntartását és hasz-
nálhatóságát elősegítve.

Aki a játszótér használati szabályokat nem tartja be, az ellen 
szabálysértési eljárást kezdeményezek a Járási Hivatalnál.

Mayer Ferenc jegyző

megújult a játszótér
Valamit felépíteni nehéz, 

de azt karbantartani talán 
még nehezebb. És amikor az 
építmény ebek harmincadjára 
megy, sok ember lelkesedése 
elveszhet. 

Nem úgy Bócsán, ahol a 
közösségi összefogással épült 
játszóteret két év után együtt 
újította fel a falu lakossága. 

Mint ahogy Tóth Márta, az 
akció szervező-
je megjegyezte, 
éppen ráfért! A 
június közepére 
összehívott lel-
kes csapat már 
egy fa részeiben 
felújított játszó-
teret talált, mi-
után két asztalos, 
Schneider Péter 
és Deli Szabolcs 
a megelőző napo-
kon kijavították 
ezeket. Így látott 
neki a csiszolás-
nak, festésnek, 
homokolásnak 
és  egyéb kar-
bantartásnak a 
mintegy 70 em-
ber. Ott volt a 
polgárőrség, az 
önkormányzat, a 
Bócsai Község Közoktatásáért 
Alapítvány és számos aktivista. 

A Tázlári református Egyházközség 
Tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 

2015. június 26-án pénteken 19 órára
a Tázlári református Templomba

 
Fellépnek:

Schindler Regina         zongora
Ulakcsainé Lovas Jolán         zongora
Chen Xin Tomi          zongora
Tóth Csaba    zongora
Horváth Dalma    zongora
Péli Ottóné vezetésével a Tázlári Iskola kórusa, furulyásai 

és gitárosai 
A programot konferálja:

Ulakcsainé Lovas Jolán,
a Kiskunhalasi Művészeti Iskola igazgatója.
Koncertünkre belépőjegyet nem árusítunk. Szeretettel kér-

jük adományaikat a régi, elavult hangszer lecserélésére egy új, 
a gyülekezeti munkában használható és koncertek tartásához 
is alkalmas elektromos zongora-orgona vásárlásához.

Pedagógusok 
köszöntése!

Június első 
vasárnapján 
pedagógusna-
pi ünnepet tar-
tottak a Boróka 
Könyvtárban. 
Először Szőke-
Tóth Mihály 
polgármester 
köszöntötte a 
pedagóguso-
kat és a diákokat. Az ünnepi 
beszédet műsor követte, melyet 
az iskola tanulói és az óvodás 
gyerekek adtak. Ennek végén 
virággal köszöntötték tanára-
ikat, óvónőiket. A gyerekek 

felkészítéséért és az ünnepély 
megrendezéséért külön kö-
szönet jár Szabóné Anitának, 
Hadfi Hajnalkának, Schiszlerné 
Mariannak és a Szülői Munka-
közösségnek.           B.H.
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Két esztendő elteltével újra 
találkoztak az örökifjak, akik 
anno a kisbócsai tanyasi iskola 
padjait koptatták. Az 1970-es 
évek közepéig működő intéz-
mény sok boldog évet szerzett 
azoknak, akik számára ez 
volt a közösségformáló és 
ismeretszerző hely a puszta 
közepén. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel idén újra ös-
szeült a stáb, Haskó Ferenc, 
Bozorádiné Zsikla Mária, 
Badáné Martin Erzsébet és 
Pribitekné Fenyvesi Teréz, 
hogy megszervezze a talál-
kozót a bócsai parkerdőbe. A 
pörköltet Knebelspisz János 
főzte, a zenéről Jaksa Antal 
gondoskodott.

Az összegyűlt több mint 120 
embert egy hajdani diák, Csil-
lik Ilona köszöntötte. Öröm-
mel és meghatottan olvasta 
fel egyik jeles tanítójuk, Sallai 
Kálmán alkalmazásának törté-
netét és a többi, sokak számá-
ra becses adatot. Tehette ezt 

azért is, mert a tanító fia, Sal-
lai Miklós ugyancsak jelen volt 
és fontos dokumentumokkal 
gazdagította a megjelenteket. 
Bárki leülhetett mellé és be-
leolvashatott a névsorokba, 
illetve levelezésekbe. 

 Mint Haskó Ferenc szer-
vező elmondta, az iskola 8 
évfolyamos volt: délelőtt az 
alsó, délután pedig a felső 
tagozat járt. Aki értelmesebb 
volt, az elég hamar el tud-
ta sajátítani az anyagot, aki 
gyengébb volt, annak viszont 
jót tett az „állandó ismétlés”. 

Tanárai annak idején Gáspár 
Erzsébet (Molnár Tiborné) és 
Mészáros Jenő voltak. Aztán 
megszűnt a felső tagozat, és 
én nyolcadikba bekerültem 
Vadkertre. — folytatta a visz- 

szaemlékezést. „Nem volt 
gond, csupán az orosz nyelv 
jelentkezett új tantárgyként. 
Ez alól ugyanis fel voltunk 
mentve mi, tanyasi iskolások. 
Na jó, mifelénk élõben, az 
orosz katonáktól tanultuk a 
nyelvet: benzin, olaj, pálinka 
— ilyen fogalmak szerepeltek 
az alapszókincsünkben. 

Biciklivel jártam be Vadkert-
re Csillik Istvánnal (később 
mérnök lett) és korrepetált 
oroszból, rászorultságból ki-
folyólag. Minden oda és visz- 
szautazás másik úton történt: 

megnéztük, mi újság a többi 
dűlőben…

Font Józsefné Kósa Erzsébet 
meséli: 

A mi korosztályunk még 
6 évet járt. Kitűnő tanuló 

voltam, Sallai Kálmán tanító 
úrnál. Az osztályba úgy 20-
25 kölök járt. Ha valamelyik 

nem tudott valamit, rögtön 
rám nézett: „Na, majd a Bözsi 
megmondja!” Persze emiatt 
volt bajom is, mert a többiek 
strébernek tartottak.

Az iskola történetére kö-

vetkező lapszámunkban még 
visszatérünk.

Káposzta Lajos

Kirándultak…

Akik a kisbócsai iskolába jártak…

A bócsai mozgáskorláto-
zott csapat tagjai kirándulni 
indultak június 1-jén Lakite-
lek-Tőserdő környékére. Egy 
csodálatos hetet töltöttek el, 
ahol csak pihentek, sétáltak, 
strandoltak és főzőcskézhet-
tek kedvükre. Ezt a kis kirán-
dulást a Bács-Kiskun Megyei 

Mozgáskorlátozott Egyesület 
elnökétől, Hannó Mihálytól 
kapták az elmúlt években 
végzett, eredményes munká-
jukért. Kaposvári Sándorné 
csoporttitkár és a kiránduló 
tagok ezúton is köszönik ezt 
a lehetőséget és nagyon jól 
érezték magukat.
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A kisbócsai iskola lakója
Találkozás Font Miklóssal

Ki hinné, hogy a bócsai ta-
nyavilágnak angol lakója is van. 
Na jó, nem igazi angol: Font 
Miklós ugyan Londonból látogat 
haza, de nyelvében és lelkében 
magyar, mi több: bócsai maradt! 
A hetvenen túl is stramm férfi-
ember nem is akárhol lakik: a 
volt kisbócsai iskolában! 

1956 végén hagyta el az or-
szágot. Annak idején talán nem 
mindenki támogatta a döntését, 
de forradalmat követő megtorlá-
sok és bebörtönzések őt igazol-
ták. Így mesél történetéről:

Itt nőttem fel. Bócsán másfél 
évet jártam iskolába, a mai 
kultúrház épületébe. Patakiné 
és Tóth Béla tanított. Meg-
úsztam az oroszt — nemcsak 
itt, de egész életemben. Aztán 
Soltvadkertre kerültem. 

14 éves koromtól dolgoztam. 
Az 50-es évek közepén éppen 
Szegeden, de a vállalat köz-
pontja Budapesten volt. Épp a 
fővárosban végeztem az áram-
szolgáltató rádió adó-vevőinek 
karbantartását, amikor kitört a 
forradalom. Hamar bekapcso-
lódtam a dolgokba: részt vettem 
a forradalmi eseményekben a 
felkelők oldalán, fegyverrel a 
kezemben. Ahol lőttek, oda 
mentünk, de inkább a rendre fel-
ügyeltünk, mintsem harcoltunk. 
Nem volt szervezett a dolog, 
sokan ösztönösen, ötletszerűen 
mentek ide-oda. Ha a csapatot 
kérded, akkor „Széll Kálmán 
téri fiú” voltam. Előfordult, hogy 
ávósokat  (a kommunista állam-
védelem embereit) vettünk ki a 
dühös tömeg kezéből és egyszer 
megaludtam a Corvin-közben 

is. Lényeg az, hogy sokan láttak 
és bizonyára fényképeken is 
szerepeltem.

November 4-én visszajöttek 
a ruszkik, a könyvekből jól 
ismert módon: tankokkal, nagy 
hadsereggel, nyomukban a 
várhatóan vérszomjas magyar 
kommunistákkal. Két hetet 
kivártam, aztán döntöttem: az 
én „tetteim és bűneim” hamar 
kinyomozhatók és eszem ágá-
ban sincs „bűnhődni értük”. 

1956. december 21-én, 17 
óra 21 perckor léptem át a 
magyar határt. Szentgotthárd 
alatt gyalogoltam át a Rábán 
Ausztriába. Karácsonykor már 
az osztrák rezesbanda játszott 
nekem a templomtoronyból. 
Jött a Szabad Európa Rádió 
riportere, lehetett üzenni haza 
az éteren keresztül. Persze 
vigyázni kellett, mit mon-
dunk, és hogyan utalunk a 
családunkra, mert idehaza 
kinyomozhatták volna. Én azt 
diktáltam le, hogy „Cirmos de-
cember 21-én kilépett a Varsói 
Szerződésből”. Na, ez voltam 
én. Egyik nagynéném hallotta 
is, és örömmel újságolta a jó 
hírt az itthon maradt család-
tagjaimnak. Grazban tartották 
a magyar menekültek szortí-
rozását. Mármint hogy ki hova 
akar menni, mit akar csinálni. 
Én a „Student”, azaz diák tábla 
alá álltam. Nagyon nyugodt 
voltam, mivel egy kukkot sem 
tudtam németül.

Iskolát nem igazán kínáltak 
nekünk, menekülteknek, vi-
szont munkahelyeket igen. 
Jött egy ajánlat Angliából: 
bányamunkára kerestek embe-
reket. Mellette angol nyelvtan-
folyamot ígértek és jó fizetést. 
Elvállaltam. 

Elég sok szakmát kitanultam, 
főleg persze ami az építő-
iparhoz és az ingatlanokhoz 
kellett. Később építkezéseket 
vezettem, sokszor magyar 
munkásokkal. Hogy milyen a 
mai magyar melós külföldön? 
Van köztük ilyen is, olyan is. 

Véleményem szerint a legtöbb 
munkás nevelhető, tanítható, 
csak meg kell találni hozzá a 
módszert, az utat! 

Én azt vallom, hogy asszi-
milálódtam Angliában. Nem 
is akartam másként. Életem 
nagyobb részét ott éltem le. 
Ismerek magyar egyesületeket, 
például a Mindszenty Klubot, 
amit segítettem is. Azonban 
azt tapasztaltam, hogy ezekbe 
a társaságokba olyanok járnak, 
akik nem akarnak beolvadni, 
sőt: ebből még karriert is akar-
nak kovácsolni.

1978-ban jöttem haza elő-
ször. Persze volt bennem félsz, 
de nem történt semmi gond. 
Sok mindenre rácsodálkoztam, 
hiszen a Kádár-rendszerben 
tagadhatatlanul sokat fejlő-
dött Magyarország — minden 
visszásságával együtt. Vidám 
esetek is adódtak: Sopronban 
történt, hogy valami közleke-
dési kihágást követtem el. A 
rendőr megállított és komo-
lyan megrótt: „Én most magát 
ezért megbírságolom, fizessen 
100 Ft-ot!”. Én meg kis híján 
visszaszóltam, hogy „adjon 
rögtön két cédulát, ha ilyen 
olcsó”… Persze nem illik ezzel 
viccelni, pláne hogy mostan-
ság meg túl magassá váltak a 
büntetések. 

Aztán elgondolkodtam azon, 
hogyan tudnék egy kicsit „itt-
hon” is lenni. Ugyanis keres-
tünk egy helyet a családommal, 
ahová rendszeresen el tudunk 
menni üdülni. Az angol gyerek 
szeret homokozni, tehát le-
gyen vízpart! De Franciaország 
drága — viszont a Büdöstó 
csodálatos! Így aztán adódott 
a lehetőség: 1982-ben megvet-
tem ezt a tanyát. Érdekes, hogy 
benne maradt a meglévő tele-
fonvonal a kurblis készülékkel. 
Közcélt is szolgált: segélyhívás 
céljára elérhető volt mindenki 
számára. Ez volt a Bócsa 6! 
De aránylag könnyen ment a 
connection (na jó: kapcsolás) 
Londonba is. A telefon egy 
vasszekrényben volt kívül, 
aminek a kulcsát távollétem 
idejére mindig odaadtam a 
Borbényi bácsinak. Szívesen 
tettem, nagyon bájos emberek 
éltek (és élnek mai is) itt. 

Manapság is sokat járok ide. 
Elnézegetem a madarakat: mi-
kor a sárgarigó, mikor a harkály 
köszön be az ablakon. Tavas-
szal és ősszel pedig felettünk 
vonul át a madársereg északra 
vagy délre. Sok barátom van a 
környéken, alig győzöm végig-
látogatni őket — vagy éppen itt 
csapunk egy jó kis partyt!

Káposzta Lajos
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A szakácsnő ugyan nyugdíjas, 
de a nagymama nem pihen
Beszélgetés Molnár Gyuláné Marcsival

Májusi  lapszámunkban 
adtunk hírt arról, hogy kis 
ünnepség keretében búcsúz-
tatták el az önkormányzati 
konyha szakácsnőjét, Mol-
nárné Marcsit. Ennek kapcsán 
kerestem fel otthonában a 
minap, hogy emlékeiről fag-
gassam.

A Petőfi TSZ-ben kezdtem 
dolgozni, majd 1985-ben ke-
rültem az iskolába — kezdi 
történetét a fiatalos nagyma-
ma. Ez adminisztrátori mun-
kakör volt, még Frittmann 
József igazgató úr idejében. 
Aztán 2007-ben átszervezés 
történt és a konyhára kerül-
tem. Elvégeztem a 2-éves 
szakács tanfolyamot és 2014-
ig dolgoztam itt. 

— Miből állt a munkája? 
Tízórait és ebédet adtunk: 

napi kétszáz főre főztünk, ami 
az óvodásokat és az iskoláso-
kat foglalta magába. Az utóbbi 
években új szabályozást vezet-

tek be országosan, így jelen-
tősen megváltozott a menü. 
Mindent mérni kellett, hogy 
megfeleljünk az előírásoknak. 
Egyre több lett a zöldség és a 
gyümölcs, a só mennyiségét 
pedig a legminimálisabbra 
kellett csökkenteni. Több fő-
zeléket készítettünk, a húsok 
között pedig a fehér hús vált 
dominánssá. Természetesen 
a gyerekek egy része inkább 
mást evett volna, de így is 
megtaláltuk a kedvenc ételei-
ket. A nyerő emlékeim szerint 
a milánói makaróni volt. 

— Voltak más megbízások 
is?

Adott rendezvényekbe bese-
gítettünk. Így öregek napján a 
szervezők főzték a pörköltet, 
mi pedig a tarhonyát hozzá. A 
korábbi években rendszeres 
volt, hogy jöttek a torockói 
vendégek. Őket napi három-
szori étkezéssel láttuk el.

Jó munkaközösség volt a 
mienk: örömmel emlékszem 

Egy nyári recept marcsitól

Kecskeméti barackkrém leves

Hozzávalók: 1 l rostos őszibarack üdítő, 1 l narancslé, 1/2 
l tejszín, 1 zacskó nem főzős vanília pudingpor, 1 l ősziba-
rackbefőtt, citromlé ízesítésre, barackpálinka ízesítésre (no 
meg közben a szakácsnak…)

Elkészítése: a két gyümölcslevet elkeverjük egymással, majd 
hozzáöntjük a tejszínt hidegen. Ezután következik a vanília-
puding hozzáadása, folyamatos keverés mellett.

Az őszibarackot 5 mm-es kiskockákra felvágjuk, majd le-
locsoljuk citromlével és barackpálinkával. Ezután mindkét 
tálat hűtőbe tesszük.

A kellő hőmérséklet elérése után egyénenként külön szerví-
rozzuk, ízlés szerint tejszínnel, tejszínhabbal és mentalevéllel 
díszítve.

Tiszteletbeli terepjárós polgármesterek

Több minden miatt is rend-
kívüli volt a Bács Trophy 
terepjárós versenysorozat idei 
vadkerti és bócsai futama. 
Mint a május 29-i, péntek 
éjszakai rajtnál megtudtuk, 
ez a 10. ilyen futam nálunk. 
A pálya helyszíne Soltvadkert 
és Bócsa külterülete. Az éj-

szakai és nappali szakaszokon 
rekord mennyiségű, 70 páros 
vett részt. Járműveik: quad és 
terepjáró autó. Az éjszakai rajt 
előtt Lehoczki Ferenc helyi, 
valamint Szőke-Tóth Mihály 
bócsai polgármester köszön-
tötte a versenyzőket, kiemelve 
a technikai sportág közösség 

formáló erejét, valamint a mo-
dern életszemléletet. Demeter 
János a szervezők nevében 1-1 
egyesületi pólóval tiszteletbeli 
terepjáróssá fogadta a két 
polgármestert. Ekkor köszön-
tötték a legidősebb versenyzőt 
is, a közel 75 éves Hudella 
Lászlót, aki a Nyírségből ér-

kezett. Laci bácsi a terepjá-
rózás emblematikus alakja 
Magyarországon! A rendező 
a Soltvadkert Motorsport 
Racing Club volt. Munkájuk 
eredményeként mindenki 
megemlegette a bócsai terü-
letet, mely az éjszakai futam-
nak adott helyet: a résztve-

vők rendesen 
megszenved-
ték a homok- 
és sártengert 
— de végülis 
ez volt a cél! 

A  s z e r v e -
zők  ezú ton 
i s  köszönik 
a Kenőanyag 
Nagyker Kft 
és a BS Plastic 
támogatását.

K. L.

a régi nagy kirándulásokra és 
a remek hangulatra.

Marcsi — mint elmondta 
— boldog nyugdíjas. Szeme 
fénye a két unokája, akikkel 
igyekszik minél több időt 
eltölteni. A vasárnap minden-
képpen foglalt — meg amikor 
csak lehet…  

K.L.
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Csipak találkozó!

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

Vidám percek

Pistike egy gyönyörű biciklit kap ajándékba, és nagyon büszkén 
bringázza a lakótelepet körbe-körbe. 

Édesapja aggódva tekintget le az ablakból a fiára. 
-Nézd, apa! Kéz nélkül! 
-Jól van fiam, csak vigyázz magadra! 
A következő körben: 
-Nézd, apa! Láb nélkül! 
-Jól van fiam. 
A következő körben: 
-Néfd, apa! Fog nélküül!!

- Sanyika, már megint elkéstél! Mi ennek az oka?
- Tanár úr, a közlekedési táblák!
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla?
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!”

Cukorka
A skót családban az anya aggódva szól férjéhez:
- Drágám, a kisfiunk, már két napja ugyanazt a cukorkát 

szopogatja.
- Nem baj, legalább spórol.
- Jó, jó, de azért már tényleg ki kéne csomagolni!
 

Pünkösd hétfőn első alkalom-
mal került megrendezésre a 
Málnás Vendégháznál a Csipak 
találkozó. Ez az esemény remek 
alkalom volt arra, hogy a család 
együtt lehetett. A délelőtt a kö-

zös ebéd elkészítésével telt, és 
míg főtt a pörkölt a bográcsban 
addig előkerültek a rég nem, 
vagy talán „soha nem látott” 
képek is.  Eközben a gyerekek 
sem unatkoztak, volt cso-cso 

asztal, hinta és különböző 
fajátékok. A finom leves, pör-
költ és desszert elfogyasztása 
után útra kelt a csipet csapat a 
tanyasi múlt jegyében, egy kis 
nosztalgiázására, melynek egy 

zivatar vetett véget, de így volt 
teljes a nap. Nagyon jól érezte 
magát mindenki, így elhatároz-
tuk, hogy minden év pünkösd 
hétfője Csipak találkozó!

B.H.
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NYÁrI Nyitva tartása 
Hétfő: Szünnap
Keddtől- péntekig: 10-12 óráig és 13-17 óráig
Szombat: 10-1� óráig

 Könyvajánlat:
60 gumi és karkötő és ékszer kezdőknek és haladóknak, amiből karkötőt 

és ékszert lehet készíteni:
 Íme, napjaink legújabb őrülete, a gumigyűrűkből hurkolt 

karkötő! Mindössze egy egyszerű hurkolótáblára és egy hur-
kolótűre van szükségünk, és máris színes és vidám karkötők, 
nyakláncok, gyűrűk és egyéb tetszetős kiegészítők garmadáit 
készíthetjük el.

Rosie Thomas: A kasmír kendő
,,Rosie Thomas csodaszép írása ritka, őszinte és értő szen-

vedéllyel teli történet a szerelem természetéről.” Ez a történet 
elvarázsol, tanít, gondolkodásra késztet. Valóságos érzelmi 
utazás.

Golin Falconer: Hárem
A birodalom, melyet egyetlen ember vágya irányít. A valós 

történelmi személyek és események ihlette regény a végzetes 
vonzalom és gyötrő szenvedély története, mely miatt I. Szulej-
mán szultán, Allah földi helytartójának józansága és dinasztiája 
is veszélybe került…

Várunk minden kedves új és régi olvasót a nyári szünetben is!

Álláshirdetés!
munkatársakat keresünk 

állatgondozó munkakörbe, 
a fischerbócsai csirke telepre.
Érdeklődni lehet a következő 

telefonszámon:
30/911-7736 Kovács Katalin

20/336-5009 Szabó József

----------------------------

Teherautó sofőrt keresek 
C kategóriás jogosítvánnyal

azonnali belépési lehetőséggel
70/610-8582

A nap, amit minden diák vár: az évzáró! 

Két pedagógus idén 
jubilál: Paragi Ani-
kó tanárnő 25, Oláh 
Sándorné Marosi Judit 
testnevelő pedig 30 
éve van a pályán. Őket 
külön köszöntötte 
Szőke-Tóth Mihály 
polgármester.

Tartalmas évet zárt idén 
a bócsai iskola. A rengeteg 
program, kirándulás és a 
persze a sok tanulás ismét 
meghozta gyümölcsét. Mint 
Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató elmondta, a legszor-
galmasabbak idén a másodi-
kosok és az elsősök voltak.

Összességében elégedettek 
lehetünk az iskola tanulmányi 
átlagával, mely 4,2. 

A tanulmányi munka terén 
41 diák ért el kitűnő ered-
ményt. Mellettük ki kell 
emelni a különböző verse-
nyek (német és angol leve-
lezős, foci, birkózás, stb.) 
sikeres résztvevőit is. 

Ebben a tanévben 10 szakkö-
rön vehettek részt a tanulók: 
4 sportszakkör (játékos erőn-
léti, lány kézilabda, foci, bir-
kózás), 1 kézműves, 2 zenei 

(énekkar, citera), 1 természet-
tudományi (természetbúvár) 
és matematika. Színesítette a 
sort a 2 TÁMOP-os pályázat 
is, amelyek az első félévben 
folytak az iskolában. 

Az igazgatónő külön kö-
szöni a segítséget a Szülői 
Munkaközösségnek, a Bócsa 
Község Oktatásáért és Köz-
művelődéséért Alapítványnak 
és az Önkormányzatnak.  

A szokásos intelmek a gye-
rekek felé: Ne engedjetek a 
számítógép, a televízió bűv-

erejének! Kerüljétek a nem 
nektek való mulatozásokat, 
és azokat a barátokat, akik 
nem a jó irányba visznek! 
A nagy pihenésben arról se 
feledkezzetek meg, hogy szü-
leiteknek segítsetek (akiknek 
sajnos egész nyáron dolgozni 
kell, sajna nekik már nincs 
nagyon vakáció). El sem hin-
nétek, de néha a legapróbb 
segítség is óriási dolog, ami-
kor fáradtan hazaérve nem 
kell elvégezni, mert ti már 
ügyesen elintéztétek…

A bócsai Boróka Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

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

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Elballagtak az ovisok
Május végén tartották az óvodai ballagást. A négy évszak című 

műsorral 21 kis ovis fejezte be óvodás éveit. Éva óvó néni, Bea 
óvó néni és Mariann dajka néni komoly munkájának köszönhe-
tően minden gyermek szavalt, énekelt és táncolt. Az óvónõk a 
meghatóan szép és színvonalas műsor után vállukra akasztották 
a ballagó tarisznyát, elköszöntek a kis ballagóktól, majd közösen 
útjukra engedték a lufikat.

B.H.

„Próbáltunk egy soha nem lemerülő gps-t 
tenni a zsebetekbe”

17 ballagó az iskolában

Ismét eljött a különös pilla-
nat: a kisközösség útjára enge-
det egy még kisebb közösséget: 
elballagott az idei nyolcadik 
osztály. Az iskola igazgatója 
így emlékeztette a felnőtté 
válás következő lépcsőfokára 
lépő ifjakat: 

„Nektek talán elfelejtett múlt, 
de szüleitek és tanáraitok em-
lékezetében még elevenen él az 
iskolát kezdő kislány és kisfiú, 
aki izgalommal, várakozással 
telve lépte át az iskola kapuját. 
Eleven emlék az aggodalom, 
vajon megálljátok-e helyeteket, 
lesz-e elegendő kitartásotok, 
igyekezetetek? Vajon beváltjá-

ta a kezeteket, igyekezett jó 
közösséggé formálni bennete-
ket. Aktív, kreatív osztály lett 
belőletek.  Pócsáné Kati néni 
folytatta ezt a munkát. Ennek 
ékes bizonyítéka a szerenádi 
műsorotok is.

Részei voltatok az iskola éle-
tének, mi is része lettünk a ti 
életeteknek, ez így van rendjén. 
Vigyetek ebből el mindent, ami 
szép volt, használjátok belá-
tásotok szerint, csak arra emlé-
kezzetek, ami arra érdemes, azt 
idézzétek fel, ami hasznotokra 
válik, amiből építkezhettek 
azon a bizonyos úton. Legyen 
ez egy soha le nem merülő gps 

a zsebetekben!”
Az ünnepség keretében ju-

talmazták meg azokat, akik a 
legjobban teljesítettek. Ebben 
az évben Deli Viktória, Kun-
Szabó Eszter és Martin Alicia 
érdemelte ki ezt a jutalmat, 
folyamatosan kimagasló, szor-
galmas tanulmányi munkájával. 
A Boróka Iskola „Jó Tanuló Jó 
Sportoló” oklevelét az idén 
Gillich Sára nyerte el.

Az osztályt Csipkóné Sörös 
Edina és Martinné Törköly 
Gyöngyi képviselte a Szülői 
Munkaközösségben, nekik is 
köszöntet mondtak munkáju-
kért.                           KL - BH

tok-e a hozzátok fűzött szülői 
reményeket? Mára a kérdés 
jórészt megválaszolódott. 

Mészárosné Kati néni fog-
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