
A Bócsai Önkormányzat lapja

2017. december– Karácsony hava

V. évfolyam 12. szám

A TArTAlomból
Adventi rendezvényeinkből
Ösztöndíj a helyi diákoknak 

Megújul a konyha
Jézus tanítványai jártak erre…

Torockói kapcsolatunk 2017-ben
Mikulásvárás imitt-amott

Tanyasi karácsonyok
Bál a nosztalgia jegyében
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Karácsonyi istentiszteleti és miserend

Jótékonysági Adventi vásár

Katolikus 
Dec. 24. vasárnap 10.30, Bócsa (adv.4. vas.) 18.00, Kisbócsa, 

22.00 Bócsa
Dec. 25  hétfő 10.30 Bócsa (Urunk születésének ünnepe)
Dec. 26. kedd  10.30 Bócsa (Szent István ünnepe)
Dec. 31. vasárnap 10.30 Bócsa (Szent Család ünnepe)
Jan.1. hétfő 10.30  Bócsa (Szűz Mária Isten Anyjának 

ünnepe, kalács és bor szentelése)

Református
December 25. hétfő 9.00 karácsonyi ünnepi úrvacsorai isten-

tisztelet, amelyen hittanosaink is szolgálnak.

Evangélikus 
Dec. 24. vasárnap Szenteste, a gyermekek szolgálata
• Tázlár, 14.30
• Bócsa, 16.00
Dec. 25. hétfő Karácsony I. napja, úrvacsora
• Tázlár, 9.00
• Bócsa, 11.00
Dec. 31. Óévi istentisztelet
•  Tázlár, 9.00
•  Bócsa, 11.00
Jan. 7. – Vízkereszt utáni első vasárnap, úrvacsora

Hetedik alkalommal rendezi 
meg a Bócsa Község Oktatá-
sáért, Közművelődéséért Ala-
pítvány a jótékonysági vásárt 
advent idején. A hagyományos 
bócsai összefogás most is meg-
mutatkozott. Szülők, nagyszü-
lők, diákok, pedagógusok és 
rengeteg támogató segítségé-
vel sikerült megvalósítani ezt a 
rendezvényt. Nagyon jó érzés, 
hogy mindig találunk segít-
séget az előkészületekhez, az 
ötletek megvalósításához. A 

kínálat évről évre színesedik: 
igazi kincsek kerültek ki ügyes 
kezű anyukák, nagymamák 
keze alól. Az idén a hagyo-
mányos sült kolbász mellett 
töltött káposzta is szerepelt 
az étlapon, a gyerekek ked-
vence pedig a forró csoki volt. 
Ebben az évben dekoráció 
tökéletesre sikerült, ez látszik 
az ott készült számtalan fo-
tón, amin a gyerekek mellett 

főszereplő a Mikulás. Külön 
öröm volt, hogy a nagyszakállú 

célja egy kültéri fitnessz park 
létrehozása az iskola mellett. A 

a bócsai gyerekek kedvéért 
kicsit hamarabb megérkezett 
a megszokottnál.

Sok látogatót vonzott Vadai 
Henrietta interaktív zenés mű-
sora, ami a kicsiknek jelentett 
szórakozást. A rendezvény 

tervek szerint tavasszal hozzá 
is kezdünk a sporteszközök 
telepítéséhez.

A szervezők ezúton is kö-
szönik a segítséget minden-
kinek.

Barcsikné Weinhardt Éva
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2018. évi fordulójának eredményhirdetése

Konyha

Bócsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2018. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozás eredményeként 8 fő 
részére biztosít Önkormányzati 
támogatást „A” típusú pályáza-
tok esetén a 2017/2018. tanév II. 
félévére és a 2018/2019. tanév I. 
félévére vonatkozóan.

A meghirdetett felhívásra be-
nyújtott pályázatokat elbírálva, 
rangsorolva a következő ösztön-
díjakat állapította meg, mely az 
önkormányzat költségvetéséből 
kerül folyósításra:
„A” típusú pályázatok elbí-

rálása
a 2017/2018. tanév II. fél-

évére és a 2018/2019 tanév I. 
félévére:

1. Pál Viola Bócsa, Rákóczi 
Ferenc u. 16. szám alatti lakos 
8.000,- Ft/hó 

2. Frittmann Barbara Bócsa, 
Petőfi u. 34. szám alatti lakos 
8.000,- Ft/hó 

3. Szabó Klaudia Bócsa, József 
Attila u. 4. szám alatti lakos 

8.000,- Ft/hó 
4. Gillich Tamás Bócsa, Boróka 

u. 37. szám alatti lakos 8.000,- 
Ft/hó 

5. Szerencse Gergely László 
Bócsa, Kossuth út 83. szám alatti 
lakos 8.000,- Ft/hó 

6. Balogh Ivett Bócsa, III. kör-
zet tanya 12. szám alatti lakos 
3.000,- Ft/hó 

7. Balogh Réka Bócsa, III. kör-
zet tanya 12. szám alatti lakos 
3.000,- Ft/hó 

8. Szűcs Fanni Bócsa, Kossuth 
u. 54. szám alatti lakos 3.000,- 
Ft/hó  

Az állam a döntést figyelembe 
véve ugyanezt az összeget ugyan-
csak folyósítja a jelzett időben 
minden támogatott diáknak. 

2016 évben „B” Típusú pályáza-
tot nyújtott be Kovács Nikoletta 
Bócsa, II. körzet tanya 151. szám 
alatti lakos. Részére az ösztöndíj 
folyósítása: 2017/2018 tanév, 
2018/2019 tanév és a 2019/2020 
tanév! Ösztöndíj folyósításának 
kezdete: 2017/2018 tanév első 
féléve 5.000 Ft/hó! 

December 4-én megkezdődött az 
önkormányzati konyha és étkező tel-
jes felújítása. Az intézményfenntartó 
Önkormányzat a Belügyminiszté-
rium 20 millió Ft-os vissza nem 
térítendő támogatását 20 millió Ft 
önerővel kell, hogy kiegészítse, így 
bruttó 40 millió forint költségvetés-
sel készül el a beruházás.

A korszerűsítés során a konyhát 
és étkezőt magában foglaló épület 
teljes mértékben megújul: tető- és 
nyílászárócsere valósul meg, a léte-
sítmény teljes belső felújításon megy 
keresztül. A belső teljes bontást kö-
vetően korszerűsítik a villany-, víz-, 
gáz- és szennyvíz vezetékeket.

Új hidegburkolat kerül a nyers-
anyag előkészítő helységekbe, és 
kicserélik a teljes konyhatechnoló-
giát. Az új eszközpark kiválasztása 
során kiemelt figyelmet kapott az 
élelmiszerbiztonsági előírásoknak 
való megfelelés, valamint a minőségi 
és finom ételek elkészítése. 

A létesítmény délnyugati fekvésű 
tetőfelületén napelemes rendszer 
termeli majd az üzemeltetéshez szük-
séges villamos energiát. Az új tetőtér 
beépítésre válik alkalmassá, mely 
további lehetőségeket kínál: a régi 

kollégium helyén megvalósult 30 fős 
ifjúsági szálláshely számára hiányzó 
konyha, mosókonyha, közösségi tér 
megvalósítását teszi lehetővé.

Az új konyhai eszközök lehetővé 
teszik, hogy a jelenlegi 220 elké-
szített ebéd adag helyett akár 400 
adag étel készülhessen el naponta. 
A kapacitás bővítésének lehetősége 
kiemelt figyelmet kapott, gondolva 
a kulturális és sport rendezvényekre, 
a Hungarikum és Civil Ház, illetve 
az ifjúsági szálláshely adta lehetősé-
gekre, illetve a jövőben megvalósuló 
időseket ellátó intézményre.

Az új konyha várhatóan február 
15-én nyílik meg, addig is a bócsai 
óvodások és iskolások a Soltvadkert 
Város közétkeztetését is ellátó 
SA-NO-TI Kft ételeit fogyasztják 
iskolaidőben. 

Nagy öröm, hogy a település egy 
folyamatosan fejlődő oktatási, kul-
turális, sport és szabadidős komple-
xumot tudhat magának egy helyen, 
melynek része az iskola, a könyvtár, 
a művelődési ház, a konyha-étkező, 
a birkózó csarnok, a lassan elkészülő 
wellness és konditerem, a mindig 
szépülő parkerdő, valamint a jövőre 
újjáépítésre kerülő futballpálya.

m E G H Í V ó 
Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST/FALUGYŰLÉST
tart, amelyre ezúttal tisztelettel meghívja Bócsa 

község lakosságát.
Helyszín: Hungarikum és Civil Közösségi Ház 

(új művelődési ház)
Időpont: 2018. január 12. péntek 18:00 óra

Napirend:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2016-2017 évi tevékenységéről
Előadó: Szőke-Tóth Mihály polgármester
2. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról 
és a jövőbeni  tervekről
Előadó: Szőke-Tóth Mihály polgármester
3. Kérdések, hozzászólások

Bócsa, 2017. december 12.
Szőke-Tóth Mihály polgármester

Anyakönyvi hírek

lAKoSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a központi 
számítógépes rendszer leállása miatt 

az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása
2017. december 21-től (csütörtök) 

2018. január 2-ig (kedd) 
az alábbiak szerint szünetel:

- Adóügy: adóigazolások kiadása, adategyeztetés, egyenleg lekérdezés.
- Pénztár: készpénzes be- és kifizetés

- Átutalásos számlák teljesítése
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Mayer Ferenc jegyző

Házasságot kötöttek (december)
Józsa Gábor és Sztrain Marianna

Születtek: (október)
Csipkó Blanka- an: Veiszhab Ildikó, Vida Emma-an: Dinnyés Melinda

Elhunytak: (november)
Wiesz Pál (1943)

Szociális tűzifa
Értesítjük a lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa 

támogatás iránti kérelem 
2018. január 15-ig  nyújtható be.

Kérelmeikkel az Önkormányzati Hivatalban Bodor Alexand-
ra szociális ügyintézőhöz fordulhatnak.

 Megértésüket köszönjük.
Mayer Ferenc jegyző
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Egy gyermek megszületése 
mindig csak a kezdet. Ezt kell 
jelentenie számunkra kará-
csony ünnepének is! Viszont 
sokak szemében az adventi 

idő várakozása, a szenteste és 
az ünnepek, majd a szilveszteri 
buli azt jelenti, hogy „keresz-
tény ünnepek letudva”. Pedig 
igazán éppen ez a magasztos 
történet kell, hogy megte-
remtse bennünk az igényt az 
olvasásra, tanulásra, elmélyü-
lésre és a ma már talán nem 
elérhetetlen utazásra, melynek 
során bibliai helyeket ismerhe-
tünk meg!

Nem biztos, hogy mindenki 
Jeruzsálembe, Betlehembe, 
vagy a Szentföld többi jeles 
helyszínére kíván ellátogatni 
— gépfegyveres rendfenntar-
tók felügyelete mellett. László 
Lajos lelkésszel egy békésebb, 
ugyanakkor a Bibliához szá-
mos kötődéssel bíró törökor-
szági útjáról beszélgettünk, 
melyen menyasszonyával vett 
részt a nyár folyamán.

Apostoli tájakon — ez volt 

a mottója kirándulásunknak, 
melyre tudatosan készültünk. 
Ez vonatkozott az ide vo-
natkozó bibliai részek és a 
szakirodalom áttanulmányo-

zására egyaránt – kezdjük a 
beszélgetést, miközben az ott 
készült képeket nézegetjük. 
Törökországban jártunk a 
nyáron, végig nézve azokat 
a hajdan görög, Égei-tenger 
parti városokat, melyekhez az 
apostolok cselekedetei, vagy 
más ókeresztyén történések 
köthetők. Ez már Jézus feltá-
madása, a mennybemenetel 
és a pünkösd után történik, 
tehát az Újszövetség második 
részében járunk.

— Én pedig itt a képeknél a 
tengerparton…

Igen, ez Troász, az ókori 
görög kikötőváros. Itt jelent 
meg Pál apostolnak álmában 
egy makedón férfi, és hívta el 
téríteni az ő vidékére. Ha úgy 
tetszik, ez volt Pál európai út-
jának kiindulópontja. Amerre 
jártunk, Kisázsiában, abban 
az időben már 7 gyülekezet 

működött, akik Jézus tanításai 
szerint éltek. Efézus, Szmirna 
és Pergamon nevével és az ott 
élő híveknek szóló tanítással 
bőven találkozunk az apostoli 
levelekben. Ezek a keresztyé-
nek a történelem során több-
ször szenvednek vértanúságot 
és bőven kijut nekik az üldöz-
tetés más formáiból is.

— Milyen állapotban vannak 
ezek az építészeti emlékek?

Amennyire egy ókori rom 
lehet. A legtöbb város ezekre 
épült rá. A legnagyobb rendben 
Efézust tartják: itt egy ókori 
színház is megtekinthető. Nem 
messze tőle van a „Hétalvók 
helye”. A keresztényüldözések 
idején egy katakombában (sír-
kamrában) éppen imádkozó 
hét keresztény férfit befalaztak 
a római katonák, de pár száz év 
múlva feltámadtak és hirdették 
Isten dicsőségét. Ugyancsak 
ebben a városban található egy 
fontos kegyhely: Szűz Mária 
háza, aki Jézus halála után 
költözött ide. A nem messze 
fekvő Szeldzsuk városában 

pedig János apostol, a szeretett 
tanítvány nyugszik. Ő volt az 
egyetlen a tizenkettő közül, aki 
természetes halállal halt meg. 

— Az iszlám világ meglehe-
tősen üldözi a kereszténye-
ket. Mit lehet ebből érezni 
az ugyancsak mohamedán 
Törökországban?

Ők most kedvesek és barát-
ságosak a keresztényekkel. 
Tegyem hozzá: ezen az Eu-
rópához közel eső területen!  
Izmirben láttunk katolikus 
templomot is, amit a város 
fallal vett körül. Nem a helyi-
ek, hanem azon bevándorlók 
ellen, akik szélsőséges gondo-
latokkal érkeznek a térségbe. 

— Végül kérek egy karácso-
nyi gondolatot a lelkésztől!

Azt tudom mondani, amit itt 
személyesen láttam: megszüle-
tett valaki egy eldugott faluban, 
majd 40 évre rá az ő tanításai 
szerint szerte az akkori világ-
ban gyülekezetek alakulnak. 
Ez a csoda pedig mind a mai 
napig tart! Van feladatunk a 
folytatásban…                                 

Karácsony után

Régi magyar filmek a 
KönyvtárMozi kínálatában!

K. L.

2015 óta van jelen a Könyv-
tármozi szolgáltatás Könyv-
tárunk életében. A Könyvtár-
Mozi filmjei a nemzeti film-
vagyon alkotásaiból kerültek 
kiválasztásra és felajánlásra. 
A szolgáltatás koncepciója, 
hogy könyvtári környezetben 
kerüljenek bemutatásra a ma-
gyar filmkultúra kiemelkedő 
értékei, segítve olyan kiskö-
zösségek szerveződését, ame-
lyek közös élménynek tekintik 
a régi filmek világát.

Számtalan kiváló filmet ta-
lálunk a KönyvtárMozi kíná-
latában a magyar filmkészítés 
hőskorából, vagy mondjuk 
inkább úgy: más időszakaiból. 
Mai szemmel szinte hihetet-
lennek tűnik, mennyire más 
volt a világ, amit ezek a filmek 
megörökítettek.

Ide kívánja önöket elkala-
uzolni a Boróka Könyvtár. 
Hétről hétre egy-egy régi film 

kerül levetítésre a Könyvtár-
ban. Célunk az lenne, hogy a 
filmek megtekintése után jó 
hangulatú, tartalmas beszélge-
tésre kerüljön sor. Idézzük fel 
KÖZÖSEN a régi filmeket.

Első filmünk 1985-ből Tímár 
Péter bohózata lenne 

Egészséges Erotika címmel.
Ideje: 2018. január 17. szerda 

17.00
A film egy vidéki ládagyár-

ban (a filmben: „ladagyár”) 
játszódik a Kádár-korszakban. 
Az egészséges erotika az egyik 
legviccesebb komédia, ami 
itthon készült, viccet csinál a 
magyar társadalom képmuta-
tásából, a szocializmus teljes 
értelmetlenségéből, a hatósá-
gok komplett idiotizmusából.

Töltsünk el együtt egy kel-
lemes filmes élményt, és egy 
közös beszélgetést. 

Vár a Könyvtár!
Frittman Kitti
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Egy testvértelepülési kapcso-
latot sok minden befolyásol-
hat. Ez vonatkozik pozitív és 
negatív irányra egyaránt. Az 
első és legfontosabb feladat, 
hogy legyen elég sok és jó 
ember arra, hogy működtessék 
a dolgot. Ha ezek nincsenek 
meg, akkor a dolog halódik.

A többi tényező mind má-
sodlagos.

Bócsa testvértelepülése az 
erdélyi Torockó, illetve vele 
együtt Torockószentgyörgy, 
amellyel közös önkormányza-
tot alkotnak. Községünkben 

külön egyesület működik azzal 
a céllal, hogy koordinálja és 
segítse a közös megmozdulá-
sokat. A 2004-ben megalakult 
egyesület elnökével, Gál Lász-
lóval beszélgetek.

— Elnök úr, mi miatt nevez-
hető az idei év kimagaslónak 
Torockó tekintetében?

Több okból. Először is jelen-
tősen megnőtt a községünkbe 
látogató torockóiak száma, 

és a látogatások alkalmai is. 
Ehhez tudni kell, hogy nekik 
7 testvértelepülésük van Ma-
gyarországon, és valljuk be, 
nem biztos, hogy „versenghe-
tünk” Budapest V. kerülettel, 
Hollókővel, vagy a nagyobb 
városaink mellett fekvő fal-
vakkal! Idén viszont — nagy 
örömünkre — nem csak a 
Bócsatorra jött tőlük delegá-
ció (ami szokásos), hanem itt 
voltak a nyári „Unokatestvér 
találkozón” is, amikor a többi 
torockói testvértelepülést is 
meghívtuk egy bócsai napra. 

Szeptemberben pedig a szüreti 
felvonulásunkon vett részt öt 
házaspár. Ez pedig előre vetíti 
azt, amit nagyon szeretnénk: 
a családok közötti kapcsolatok 
erősítését, bővítését.

— Ez tehát már idegenfor-
galom. 

Igen, és ezt bővíteni sze-

retnénk! Jó lenne, ha hosszú 
idő után ismét jönnének To-
rockóról művészeti és kul-

turális csoportok a bócsai 
rendezvényekre. Ennek több 
nehézsége van, melyeket meg 
kell oldanunk. Gondolkodunk 
a diákok idehozatalában is: 
sajnos aggasztóan fogy a gye-
reklétszámuk, amit hosszú 
távon az sem orvosol, hogy 
Böjte Csaba atyának számos 
árvája talált új otthonra a falu-
ban. Iskolába 80-90, óvodába 
pár tucat gyerek jár.

— Idén decemberben ismét 
támogatták a falut. Mi a kará-
csonyi ajándék? 

Azt kell mondanom, hogy 
a szokásosnál is jobban ösz-
szehangoltuk a magyaror-
szági „unokatestvérekkel” 

a torockói akciót. Mindenki 
egyetértett abban, hogy nem 
külön-külön kell apróságokat 
kivinnünk, hanem a mikulás 
csomagok mellett egy na-
gyobb ajándékot. Mivel ott 
is munkaerőhiány van, jól 
jött az a rönkhasító gép, ami 
traktorhoz csatlakoztatható és 
hidraulikával négyfelé hasítja 
a belerakott rönköt. Ezzel az 
ottani intézmények fűtését se-

gítjük. 730.000 Ft volt az ára, 
amibe minden település adott 
pénzt: Bócsa Önkormányzata 
és egyesületünk 100-100.000 
forinttal támogatta az akciót. 
Jó volt látni örömüket!

Káposzta Lajos - Tóth Márta

A legeredményesebb évünket értük meg
A Torockói Baráti Kör Egyesület 2017-ben

Hetedikeseinknél tananyag Erdély!
Iskolánk tanulói csaknem 15 éve utaznak rendszeresen 

testvértelepülésünkre, Torockóra. Az ott töltött programdús 
öt nap mély nyomot hagy a fiatalokban. Mindenki tudja, hogy 
az élményeken át megszerzett tudás sokkal maradandóbb, 
mint a tankönyvből tanultak. 

Ennek megvalósításában nagy szerepe van a „Határtalanul” 
pályázati programnak, amin évek óta sikerrel vesz részt az iskola. 
Támogatják ezt az utazást civil szervezetek, a Torockóért Baráti 
kör és a Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapít-
vány is. Az utaztatást a település autóbuszával oldják meg.

A Torockói Baráti Kör Egyesületről
A tízéves egyesületnél idén újból választásokat tartottak. 

A 38 tag a szavazás során teljes támogatásáról biztosította a 
vezetőséget, melynek tagjai:

Gál László elnök, Balogh Lajos alelnök, Eifert Ferenc titkár, 
Balogh Imréné gazdasági vezető, Tóth Márta vezetőségi tag. 
Ezúton köszönik mindenki munkáját. A beszámolóban külön 
kiemelték azt a szeretet, ahogy az önkormányzat felkarolja 
az ügyet, és ahogy a Bócsator előestéjén vendégül látták egy 
közös vacsorán a tagságot és az erdélyi delegációt. 
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Mikulás, Bócsa Község szá-
mos intézményébe. Decem-
ber 5-én felkereste az ovis 
gyerekeket a kiscsoporttól 
egészen a nagycsoportig. 

Minden gyermek kedves 
verssel, énekkel és rajzzal 
köszöntötte a Télapót. A jó-
ságos öreg Mikulás a nagyobb 
gyerekeket sem felejtette el: 
december 6-án reggel lépett 
be az iskola ajtaján, ahol a 

Az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve ebben az esz-
tendőben is ellátogatott a 

diákok énekkel fogadták, 
ő pedig ezt szaloncukorral 
jutalmazta. A nap végén még 

Mikulás községünkben

az Önkormányzati Hivatalba 
is ellátogatott. De nem fe-
ledkezett el a babákról sem. 
Ugyanis december 8-án este 
bekopogott a Baba mama 
klub ajtaján, ahol anyukák, 
apukák és picik várták a köz-
ismert dallamokkal. Tehát a 
Mikulásnak az idei szezon-
ban is sok dolga volt, ren-
geteg ajándékkal jutalmazta 
meg község apraját nagyát és 
dicsérő, intő szavakkal illette 
őket, de virgácsot senki sem 
kapott. 

B.H.



2017. december 7. oldal

Megnyílt!

Megnyitottam az új biztosítás közvetítő irodámat.
Sok szeretettel várok minden érdeklődőt. Bármilyen kér-

déssel, bizalommal hívhatnak a következő telefonszámon:  
Kőhegyi Dávid +36 20 312 80 48

Bővebben a januári havi hírekben

Hirdetmény!
Bócsán karácsonyfának való feketefenyő 

- nagyon kedvező áron kapható!
Érdeklődni: Kiskopárdi Lajosnál

Bócsa, Arany János u. 12. szám alatt vagy a 
+36 30 2 396 296 –os telefonszámon lehet.

Mézes reggeli

Mikulás Kupa nemzetközi szabadfogású birkózó verseny

December 2-án a bócsai 
b i rkózók  megrendez ték 
a már hagyománnyá vált 
Mikulás Kupát, melyre kö-
zel száztíz induló nevezett 
be. A számos hazai csapat 
mellett  külföldi  vendég -
ként a beregszászi ukrán 
sportiskola birkózócsapatát 
köszönthették. 

A találkozást kihasználva 
Petróczi Balázs, a Bócsai 
Birkózó és Labdarúgó Egye-
sület alelnöke hosszútávú 
kölcsönös megállapodást 

kötött  a  sport iskola  ve -
zetőjével. Ez a remények 
szerint a jövőben elkövet-
kező edzőtáboroztatás és 
versenyeztetés terén lesz 
majd gyümölcsöző.  

Az eseményre, mint min-
den évben, most is ellátoga-
tott a nagyszakállú Mikulás, 
aki ajándékot osztogatott 
a sportolóknak. A bócsai-
ak derekasan helyt álltak! 
Edzők: Benkő Attila, Mol-
nár Géza, Petróczi Andor.

B.H.

Bócsai eredmények:

Gyermek korcsoport
20 kg-ban Csányi Csaba III. helyezett
23 kg-ban Németh Bálint I. helyezett
23 kg-ban Gáspár Áron III. helyezett
26 kg-ban Petróczi Péter I. helyezett
42 kg-ban Vass Olivér II. helyezett
Diák II. korcsoport
32 kg-ban Lengyel Zoltán II. helyezett
32 kg-ban Gáspár Bálint III. helyezett
35 kg-ban Szécsényi Zoltán II. helyezett
35 kg-ban Holczimmer Tamás V. helyezett
63 kg-ban Borbényi Dániel V. helyezett
+ 36 kg-ban Schnürlein Benedek
Diák I. korcsoport
38 kg-ban Wéber Dominik I. helyezett
42 kg-ban Varnyú Bálint I. helyezett
46 kg-ban Wéber Patrik I. helyezett
46 kg-ban Bogáromi Bence II. helyezett
54 kg-ban Pap Máté II. helyezett
54 kg-ban Zsebi László III. helyezett
Serdülő lány
54 kg-ban Szécsényi Sára II. helyezett
54 kg-ban Dudás Lívia III. helyezett

November végén külön-
leges programon vehettek 
részt iskolánk harmadiko-
sai. A kezdeményezés célja 
a méhek és az egészséges 
életmód népszerűsítése volt. 
Ennek keretében megis-
merték a helyben termelt 
élelmiszerek jelentőségét. 
Felhívták f igyelmüket  a 
reggeli fontosságára és az 
egészséges táplálkozásra, 
mivel a rossz étkezési szo-

kások gyakran már gyerek-
korban kialakulnak. Ezen 
alkalommal Láng Lajos, a 
Kiskunsági Méhész Egyesü-
let titkára volt a vendégünk. 
Mesélt a munkájáról, a mé-
hészkedésről, a méhekről és 
a mézfajtákról. Többfélét is 
ízlelhettek a gyerekek ebből 
a finomságból.

Köszönjük a lehetőséget.
Barcsikné Weinhardt Éva 

igazgató
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Göngyölt pulykamell

Vidám percek

A Boróka Könyvtár 
könyvajánlója

Felnőtt: Katharine McGee - Az ezredik emelet
2118, Manhattan. Huszonöt éve terpeszkedik a város közepén a To-

rony, az ezeremeletes acél- és flexiüveg monstrum. A legmodernebb 
technikával felszerelt épület város a városban, a végtelen lehetőségek 
otthona – persze nem mindenki számára. Az alsóbb szintek lakóit 
több mérföld és egy teljes évszázad választja el a „plafonburzsujok” 
maximálisan automatizált világától.

Avery Fuller családjával az ezredik emelet egyedüli lakójaként éli 
irigylésre méltó mindennapjait. Genetikailag tökéletesre formált lábai 
előtt hever a világ, a sikerre kódolt lány mégis magányos. Legjobb 
barátnőire is csupán abban hasonlít, hogy mindannyian rejtegetnek 
valamit. Persze egyszer minden titok kiderül, és ezt Watt Bacradi 
tudja a legjobban. Az Alsótoronyban lakó fiatal és ügyes hacker abból 
él, hogy mások titkait árulja jó pénzért. Ahogy körülötte mindenki, ő 
is a felsőbb szintek világába vágyik – de mit hajlandó megtenni ezért? 
És meddig megy el akkor, ha saját titkát kell megvédenie?

Kamasz: George R. R. Martin - Fekete lapok
A II. világháború után közvetlenül, mikor az emberiség még alig 

ocsúdott fel a borzalmakból, idegen eredetű vírus támadja meg a 
Földet… és különleges tulajdonságokkal ruházza fel a túlélők egy 
részét. Az ászok emberfeletti mentális és fizikai képességekre tesz-
nek szert. Másoknak csupán bizarr lelki és testi torzulások jutnak 
– belőlük lesznek a jokerek. A túlélők között vannak olyanok, akik 
az emberiség szolgálatába állítják képességeiket, mások inkább a 
gonosz csábításának engednek. A Fekete lapok az ászok és a jokerek 
története – ennek a torzult világnak a „bibliája” – pedig 1946-tól a 
80-as évekig kalauzolja el az olvasót.

Gyermek: Vadadi Adrienn - Leszel a padtársam?
Lea, Peti, Maja, Ákos, Dorci, Dani: a nagy ovisok iskolába mennek! 

Persze vannak új gyerekek is: a mindentudó Eszti, az icipici Fülöp, 
Árpi, az álmodozó, Soma, a vagány. Ki félénken lépte át az iskola 
küszöbét, mint Maja, ki magabiztosan, mint Lea, de egy biztos, mind-
annyijuknak rengeteg újdonságot tartogatnak az elkövetkező hetek! 
Mert bizony itt már órák vannak és órarend, jelentkezés váltja fel a 
bekiabálást, testnevelés van torna helyett, az ebédlőben sem tesznek 
mindent a gyerekek elé. Szép lassan a rajzolás, ugrándozás és sok-
sok érdekes játék közepette írni, olvasni, számolni is megtanulnak 
az újdonsült elsősök, akik hamar rájönnek: az iskolában éppen olyan 
jó lenni, mint az oviban! Minden alsós polcán ott a helye!

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00

Szombat: 10:00 – 13:00

Hozzávalók / 4 adag:
A pulykához: 20 dkg rozske-

nyér, 30 dkg darált pulykahús, 
1 kg pulykamell, 120 g aszalt 
szilva, 100 g gesztenye, 25 
g vaj, 6 db zsálya, só ízlés 
szerint,bors ízlés szerint, 1 
közepes db vöröshagyma, 160 
g bacon, 1 db tojás

A körethez: 5 közepes db bur-
gonya,  2 közepes db alma, 1 kö-
zepes db vöröshagyma, 25 g vaj

Elkészítés
A pulykához
1. A kenyeret kockára vág-

juk, és száraz serpenyőben 
megpirítjuk, majd egy nagy 
keverőtálba tesszük.

2. A vajat serpenyőben fel-
olvasztjuk, és beledobjuk a 
zsályaleveleket. 2-3 percig 
pirítjuk benne, majd hozzá-
adjuk az apró kockára vágott 
hagymát, és üvegesre pároljuk. 
Ha kész, hozzáadjuk a kenyér-
kockákhoz.

3. A tisztított, egész geszte-
nyét robotgépbe tesszük, és 
apróra daráljuk, majd mehet 
ez is a kenyérhez. Hozzáadjuk 

a felaprított szilvát, a darált 
pulykahúst, valamint sózzuk-
borsozzuk.

4. Végül hozzáütünk egy 
egész tojást, és összekeverjük 
a tölteléket.

5. A pulykamellet nagy sze-
letekre vágjuk, hogy fel le-
hessen göngyölni. A közepét 
megrakjuk a töltelékkel, majd 
feltekerjük. Baconnel beteker-
jük, majd vajjal kikent tepsire 
tesszük.

A körethez
1. Az almát, burgonyát és a 

hagymát tetszőleges formára 
vágjuk, kissé megsózzuk, majd 
a hús köré halmozzuk. A tete-
jét megszórjuk apró kockára 
vágott vajjal, és az egészet 190 
fokos sütőbe tesszük egy órára. 
Sütés közben időnként locsol-
gassuk meg a kisülő szafttal.

Január elseje, korán reggel:
-Mit csinálsz, szomszéd?
-Havat hányok.
-Úristen, te mit ittál?!

– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet?
– Két napot a hegyekben, sítáborban.
– És a többit?
– Gipszben.

Szilveszterkor két barátnő találkozik.
- Milyen gyönyörű ruha van rajtad, drágám! - mondja az 

egyikük.
- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként már tavaly is mondtam.

Anya és lánya vásárolnak a plazában.
 Az anya meglát egy szőrmebundát az egyik kirakatban, és azt 

mondja a lányának:
- Idén nem kell ajándékot vennetek nekem karácsonyra, majd 

veszek én magamnak.
A lány ránéz a szőrmebundára:
- De, anya! A szegény állat nagyon sokat szenvedett azért, hogy 

te ilyen kabátot hordhass. Nem tartod ezt kegyetlenségnek?
- Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a számlát még néhány 

hétig.
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„el a kezekkel attól a lány-
tól, ha jót akarsz!”, azt nem 
is ismertem. Soha nem volt 
nálunk, meg már azóta meg 
is halt, béke poraira!

— Aztán megvolt a lagzi…
Igen, elég hamar: 1952. 

november 22-én — ahogy 
mondják: „szüret után” — 
megtartottuk az esküvőt. 

Először a polgári zajlott a 
mai óvodánál álló tanácsháza 
épületében, majd a kisbócsai 
templomban esküdtünk meg. 
Akkor még nem is áll a mai 
belterületi templom, meg 
hát: ott volt a vőlegényes 
ház, ott tartottuk a lako-
dalmat.

— Katóka néni, a képeken 
azt látom, hogy meglehe-
tősen szép lány volt! Nagy 
lagzit tartottak?

Hogyne (nevet)! Összenyi-
tottuk a szobát és a konyhát, 

összejött a szűk család meg 
néhány szomszéd, megva-
csoráztunk, beült a hegedűs 
és a cimbalmos, ők húzták, 
mi pedig táncoltunk. Em-
lékszem, a menyecsketáncot 
piros papucsban és piros pöt-
työs szoknyában jártam.

—Aztán Kisbócsán kezdtek 
építkezni. Jöttek a gyerekek: 

egy fiú és három lány. Ilyen-
kor, decemberben volt mi-
ért gondolni a karácsonyra. 
Hogy telt?

Mi mindig a vallásos életvi-
telre neveltük őket — mond-
ja Pista bácsi. Hívő katoli-
kus család vagyunk, ahol a 
szüleink is benne voltak az 
egyházi képviselő-testület-
ben. Én húsz évig voltam 
pénztáros az egyházközség-
nél, a mama pedig még most 
is kisegít: ma is harangozott 
az egyik elhunyt egyháztag 

emlékére.  
Katóka néni veszi át a szót: 

volt karácsonyfánk a tanyán: 
boróka. Került rá bolti dísz 
és szaloncukor egyaránt, 
bár előfordult, hogy utóbbit 
mi magunk készítettük. Mi 
annak idején hárman vol-
tunk lánytestvérek, így hát 
volt gyakorlatom az ünnepi 
ételek elkészítésében. Ezt 
lányaimnak is továbbadtam. 
Eleinte az angyalok díszítet-
ték a fát és hozták az aján-
dékot, később, ahogy nőttek, 
a gyerekeket is bevontuk. A 
tanyasi karácsonyok mindig 
szépek voltak.

Zsikláék 1976-ban a faluba 
költöztek, mivel szántóföld-
jüket betagosították a terme-

lőszövetkezetbe. A csökkenő 
megélhetési lehetőségek és 
a már félkész ház, no meg a 
két nagyobb lány falusi mun-
kahelye miatt meghozták a 
döntést: irány a Templom 
utca!  Pista bácsi ezután a 
postánál talált munkahelyet, 
és így érte meg a nyugdíjas 
kort.

Sok boldogságot kívánunk 
nekik, teljék sok örömük 10 
unokájuk és 3 dédunokájuk 
körében!

Káposzta Lajos

Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
A tanyasi karácsonyok mindig szépek voltak

65 év és 90 év — ez a 
két szám tette jubileumi 
esztendővé 2017-et Zsikla 
István és Móczár Katalin 
életét. A 65 éves házassági 
évfordulóról már hírt adtunk 
októberi számunkban. Most 
pedig egy újabb örömteli hírt 
oszthatunk meg: Pista bácsi 
betöltötte a 90. életévét, 
melynek alkalmából Szőke-
Tóth Mihály polgármester 
és Borbényi Hilda program-
szervező köszöntötte fel 
otthonában. A sok évforduló 
pedig arra késztette a Bócsai 
Hírek szerkesztőit,  hogy 
egy kis cikkel köszöntsük a 
házaspárt.

Pista bácsi Kisbócsán járta 
ki a hat elemit, még Sallay 
Kálmán tanító úrnál. Az az 
épület volt az iskola, amely a 
templom mellett áll és jelen-
leg Font Miklósé. Kati néni 
pedig zöldhalmi lány. Van 
egy pár kilométer. Hogyan 
találkoztak össze mégis? 

Az úgy volt — kezdi Pista 
bácsi — hogy én Vadkerten 
jártam templomba.  Egy-
szer egy pünkösdi búcsú 
alkalmával megláttam őt, 
a nővérével volt. Szembe 
tűnt, megtetszett. Én ak-
kor már katonaviselt ember 
voltam, és egy zöldhalmi 
katonatársam kapcsán útba 
ejtettem azt a tanyavilá-
got. Módját találtam annak, 
hogy szénavásárlás ügyben 
betérjek Móczárékhoz is. 
Aztán elkezdtem udvarolni. 
Először biciklivel jártam, de 
amikor hírét vettem, hogy 
ellenségeim akadtak a lány 
miatt, inkább lovon tettem 
meg az utat. Mindig más 
úton mentem, de amúgy se 
igazán tudtak volna leszed-
ni a lóról: a katonaságnál, 
1949-51-ben a lovasoknál 
szolgáltam. 

Katóka néni közbevág: Na, 
itt azért tegyük hozzá, hogy 
aki téged megállított, hogy 
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Éljen november 7.!

Ovis úszás

A helyzet
A bócsai gyerekek 5. és 6. osztályban vesznek részt szerve-

zett úszásoktatáson. Ezen változtatna most az az önkormány-
zati elképzelés, mely szerint már az óvodában is vegyék be a 
nevelési tervbe az úszást, annak immunrendszer- és egész-
ségfejlesztő hatása miatt. Nem utolsós sorban az is lényeges 
elem, hogy a szülők az üdülés alatt jobban meg tudnak bízni 
gyermekükben, aki így még inkább ismeri majd a víz veszélyeit 
és előnyeit. A támogatás és az összefogás adott!

Nagyobb településeken már 
régóta gyakorlat, hogy már 
óvodáskorban megszerettetik 
a gyerekekkel a vizet. A cél az, 
hogy 6-7 éves korukra valami-
lyen szinten tudjanak úszni, 
illetve legyenek tudatában a 
víz veszélyeinek és előnyeinek. 
Emellett a gerincoszlop és a 
mozgásszervek egészsége, fej-
lődése leginkább az úszás során 
teljesedik ki. Ez a sport télen-
nyáron űzhető és éppen a hideg 
hónapok viszonylagos tespedése 
ellen nyújthat megoldást. 

Mivel térségünkben több he-
lyen is működik (tan)uszoda, 
és szakemberekben sincs hiány, 
kézenfekvő volt, hogy a bócsai 
óvodás szülők előbb-utóbb 

tíz alkalomból álló tanfolyamot. 
Helyszínnek a jakabszállási 
repülőtér és hotel medencéjét 
találták a legalkalmasabbnak, 
már amiatt is, merthogy az okta-
tó, Gergely Péter, Kecskemétről 
járt a foglalkozásokra. 

A nagy kérdés már csak a nagy-
csoportos résztvevők és a segítő 
szülők szállítása volt: hogyan 
és mennyiért? Ekkor érkezett 
az önkormányzati segítség: 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter a legfontosabbnak talán a 

sportot, a testmozgást tartja a 
felnövekvő fiatalság életében. 
Ezért ingyenesen bocsátotta az 
úszók és kísérőik rendelkezé-
sére a község kisbuszát a heti 
egyszeri alkalomra. 

A kurzus eredményes volt: 
a 13 gyerekből 3 tanult meg 
úszni, viszont a víztől immár 
senki sem fél. A szervezők 
ezúton is köszönik a segítséget 
minden támogatónak és az 
óvónéniknek!

K. L.

ugyancsak lépnek. Az ősz folya-
mán összefogtak és élükön Bo-
doki Brigittával megszervezték a 

Régi szlogen, még a rendszerváltás 
előttről: ezzel ünnepeltük a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom napját. 
Túl azon, hogy ha októberi, akkor 
miért november 7., térjünk ki inkább 
a külsőségekre: ezen a napon annak 
idején a tévében több órán keresztül 
közvetítették a katonai parádét arról a 
moszkvai Vörös térről, amelyről min-
den gyerek tanult orosz órán, és jól-
rosszul, de le is feleltünk belőle. Olyan 
szavakat kellett ilyenkor bedobni, mint 
„Lenin Mauzóleum”, Kreml”, „GUM 
Áruház”, „Lomonoszov Egyetem” és 
természetesen a nagy szovjet forra-
dalmár, Lenin élete — mindez akkori 
megszállóink ékes nyelvén. 

Hogy Bíró István (Liba) mennyire volt 
jó oroszból, borítsa a jótékony feledés 
homálya! Az viszont biztos, hogy a 
retro jegyében már régóta meg akarta 
nézni eme jeles helyeket. Ennek szel-
lemében idén fogta magát, és kirepült 
Moszkvába. Így mesél útjáról:

November 6-9. között voltam kint, 
hogy megvalósítsam gyerekkori álmo-
mat: megnézzem a katonai parádét a 

Vörös téren. Nem olyan egyszerű be-
jutni az első sorokba, de nem adtam fel. 
Sorba álltam a kapunál, és szereztem 
belépőt. Az őrségnek megmutattam 
a telefonomon, hogy jómagam ugyan-
csak fegyveres testületnél dolgozom. 
Barátságosak voltak, kérésemre emlék-
fotót is készítetek rólam, mögöttem a 
Kreml tornya. A felvonulás maga igen 
látványos volt. A különböző korok 
katonaruhái és fegyverzetei után a 
modern haditechnikát is megmutatták. 
Ezután néhány múzeum következett: 
Napóleonról láttam egy kiállítást, aki 
ugyan elfoglalta Moszkvát, de aztán 
mégis visszavonult, jártam a nagy Vazul 
Székesegyházban, a Majakovszkij Kép-
tárban és a Lenin Könyvtárban. Volt, 
hogy egyedül, volt, hogy csoporthoz 
csatlakozva léphettem be ezekre a 
helyekre. 

Ezúton köszönöm meg Weinhardt 
Józsefné tanárnőnek, hogy belém 
plántálta azt a nyelvtudást és ismeret-
anyagot, amivel elboldogultam az orosz 
fővárosban.

K. L.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Nem csak a húszéveseké a világ 
December 9-én tartották az első „Nem csak a húsz-

éveseké a világ!” SZMK bált. A Hungarikum és Civil 
Közösségi Ház nagytermében rendezett eseményre 
közel 150 vendég érkezett. Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató nyitó beszédében elmondta: ezt az időszakot 
egy program kavalkád jellemzi. Két hete még kará-
csonyi vásárt tartottunk, majd angol, német estet és 
Mikulás ünnepséget. De a céges rendezvényeknek is 
otthont ad az épület. 

A Boróka iskola szülői munkaközösség csapata 
ebben a tanévben úgy döntött, hogy a már hagyo-
mánnyá vált farsangi bál mellett hagyományos bált 
is rendeznek. A készülődés, a díszítés már a 

közelgő ünnep hangulatában telt, amit az ügyes 
kezű anyukák készítettek.

Az est további részében meglepetés műsor sem 
maradhatott el, amit Néber Árpád tanított meg az 
iskolában működő társastánc tanszak haladó csoport 
növendékeivel. A bál bevételét, mint minden alkalom-
mal, most is az iskolára és a gyerekekre fordítják. A 
fergeteges buli zenei felelőse a Kecskeméti Hangulat 
Együttes zenekar volt. A buli sikeres lebonyolításáért 
és megszervezésért külön köszönet az SZMK tagja-
inak, a vacsora előállítóinak, Pálinkás Attilának és 
kollegáinak, valamint a tombola felajánlóinak.                                      

Borbényi Hilda
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Ádventi gyertyák Bócsán
Immár második éve zajlanak az ádventi esték községünkben, melyekre 

különböző csoportjaink készülnek nagy lelkesedéssel — és a lakosság 
nagy várakozásával. Lássuk, hogy zajlottak idén ezek az alkalmak!

Az első
Tavaly nagy siker volt a német adventi est: idén angol-német 

lett belőle! A Hungarikum és Civil Házban először magyar nyel-
ven köszöntötte a több mint kétszáz fős vendégsereget Barcsikné 

Weinhardt Éva igazgató. Őt Szőke-Tóth Mihály polgármester 
követte, aki németül mondta el beszédét. Tette ezt azért, mert 
több tucat német, illetve németül értő vendég foglalt helyet 
a nézők között — így autentikus a műsor és a vendéglátók. 
Kőfalvi Erika angol, valamint Szlobodáné Rakonczay Tünde 
német szakos tanár igazán kitett magáért az általuk tanított 

gyerekekkel: mondókák, versek, énekek, kisebb színdarabok és 
vidám vetítés hozta közel hozzánk az idegen népek adventjét és 
karácsonyát. Sokat segített a műsor értelmezésében a magyar 
nyelvű konferálás — így mindenki képben volt! 

A második
Ezen az estén Balázs Ferenc és a Nótakör teremtette meg az 

ünnepváró hangulatot. Mikor összegyűltek, kimentek az épü-
let elé, ahol együtt énekelte a karácsonyi dalokat a több tucat 

résztvevő. Meggyújtva a gyertyát, immár megvolt az apropó a 
forralt bor elfogyasztására is, amelyhez zsíros kenyér és süte-
mények társultak — de már odabent. Az este harmonikaszóval 
és nótázással ért véget. 

Meghívó
A negyedik gyertya maggyújtására december 23-án szomba-

ton 17 órai kezdettel kerül sor a Bócsai Boróka Citerazenekar 
közreműködésével. Várunk mindenkit szeretettel!

A harmadik
Citerával, közös énekléssel és lámpás felvonulással fejezte ki 

Bócsa a felekezetek közötti ökumenikus együttműködést és 
közös ünneplést ezen a napon. Tóth János és citerás csapata, 

valamint a Nosztalgia Zenekar mindkét templomban kitett 
magáért.                                                                 K. L. - B. H.


