
A Bócsai Önkormányzat lapja

2015. december – Karácsony hava

III. évfolyam 12. szám

Bócsának karácsonyra:
kerékpárút 

és művelődési ház

Adventi vásár 
és hangverseny

Nyugdíjas expo

Látogatóban 
Veiszhabéknál

Mikulások jártak erre

TarTalomDecember
Süvöltő hideg szél rázza a levelet
Ide ért a sötét fagyos december
Borzas tollú kismadár eleséget keres
Felhős lett az égbolt, a bokor meg deres. 

Sötét, zord égbolton nem ragyog a csillag
Kicsi ház ablakába gyertya lángja lobban
Csillagok helyett ragyogjon a lelkünk
Bizonyítva azt, hogy mindenkit szeretünk.

Szeresd a másikat, ne mondj rosszat rája
A másik embernek is van lelki világa
Minden ember vágyik a meleg szeretetre
Nagyapó pipája dohánnyal megtömve.

Zúzmarás faágon ugrál a veréb
Riadtan futnak a fázós őzikék
Hó futta utakon ballag a vándor
Nem sokára ideér a gyönyörű karácsony.

Szabó Imréné

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván mindenkinek 
Bócsa Község Önkormányzata és a hivatal összes dolgozója!
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Jótékonysági Adventi vásár

Mikulás napján, december 6-
án tartottuk immár 5. alkalom-
mal a jótékonysági adventi vá-
sárt. Ez a rendezvény más volt, 
mint az előzőek, hiszen nem a 
megszokott helyen, a katolikus 
templom előtt, hanem az új 
művelődési házunkban került 
rá sor. Még a falu kisbírója is 
versbe foglalta az elmúlt évek 
ben végzett munkánkat.

A program hírére megmoz-
dult Bócsa. Már október köze-
pétől, szerdánként a könyvtár-
ban jöttek össze az idősebbek 
és a fiatalok. Az utolsó na-
pokban az iskolában is sokáig 
égtek a villanyok. Szülők, 
gyerekek, pedagógusok együtt 
készítettek ajándéktárgyakat, 
madáretetőket. A kézimun-
kakör tagjai meseszép, hím-
zett csodákat ajándékoztak. 
Hihetetlen mennyiségű mé-
zeskalács, sütemény, keksz 
került ki az ügyes anyukák, 
nagymamák keze alól. Nagyon 

sok felajánlás érkezett, asztal-
díszek, ékszerek, gyönyörű 
díszüvegek. Kaptunk díszeket 
az ovisoktól és termékeket 
helyi vállalkozóktól is. 

Mára már minden tárgy meg-
találta a gazdáját. 

Örömmel készítettünk, ké-
szültünk. A bócsaiak össze-
fogásból megint ötösre vizs-
gáztak 

A vásár napján gyönyörű 
idő volt, sütött a nap. Minden 

feladatra akadt jelentkező. 
Anyukák, apukák, s olyanok 
is, akiknek már nincs iskolás 
csemetéjük. Jó volt végignézni 
a vidám társaságon.  Sült a 
kolbász, a kemencében pedig 
kenyérlángos illatozott. For-
ralt bor és tea melegítette a 
fázókat, amit kézzel festett 
üvegpoharakból ihattak meg. 
A 140 gravírozott, festett 
bögréből még mutatóban sem 
maradt, de a 10 kilónyi lisztből 

dagasztott kenyérlángos és a 
30 kiló húsból frissen készített 
kolbász is elfogyott. A mozgás-
korlátozott klub tagjai 10 kg 
lisztből sütöttek fánkot, amit 
házi lekvárral kínáltak. 

A Mikulás is kivette a részét, 
lovas kocsin kocsikáztatta 
a gyerekeket, majd fényké-
pezkedni is lehetett az erre a 
célra kialakított gyönyörűen 
feldíszített kuckóban.

 Nagyon jó volt együtt, jó 
volt kipirult, mosolygó arcokat 
látni. 

Remélhetőleg a jövő évben 
sikerül elkezdeni a kitűzött 
célt, az iskola udvarának szé-
pítését.

A szervezők ezúton is köszönik 
Bócsa lakóinak segítségét, a sok 
felajánlást, az aktív részvételt. 

Bócsa Község Oktatásáért, 
Közművelődéséért 

Alapítvány
Barcsikné Weinhardt Éva

Ki a legjobb vendég?

Két nyertes az Expon

Sok jelzőt lehet felsorolni a 
„jó turistára”. Beállítottságtól 
és érintettségtől függően több 
mindent mondhatunk: kedves, 
többször eljövő, sokat költő, 
nem követelőző, itt alvó… 
Az egyik célcsoport a jelen 
Magyarországán kétségkívül 
— ki hinné? — a nyugdíjas 
korosztály! Ők azok, akik cso-
portosan utaznak, és noha 
aránylag kispénzűek, de szeretik 
a törődést és a kedvességet. Jó 

hangulatúak és gyakran éppen 
olyan helyszíneket részesítenek 
előnyben, mint Bócsa. E generá-
ció részére rendezték meg a bu-
dapesti Syma sportcsarnokban 
(az Aréna szomszédságában) a 
Nyugdíjas Expo nevű eseményt. 
Ezen a december elején tartott 
kétnapos kiállításon és műso-
ros fesztiválon Káposzta Lajos 
képviselte községünket. A leg-
nagyobb vonzerőt a három nagy 
ünnepünk (Falunap, Szüreti 

Nap és Böllérnap) jelentette. A 
színpadi vetélkedő és a standon 
tartott borkóstoló sok em-
bert vonzott: a legügyesebbek 
részvételi lehetőséget nyertek 
valamelyik eseményünkre. Re-
méljük, jövőre sokukat viszont-
látjuk.

Megjelenésünket — több tér-
ségi önkormányzat és vállalko-
zás mellett — az önkormányzat 
és a Vincze Lovarda támogatta.

K. L. 
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Evangélikus

A vasárnapi istentiszteleteket a szokott időben tartjuk:
 -   9.00 Tázlár, a református templomban
 - 11.00 Bócsa, az evangélikus imaházban
Dec. 20. -  Advent IV. vasárnapi istentisztelet
      -  Adventi lámpás felvonulás, 16.00 Bócsa
Dec. 24. - Szentesti istentisztelet a gyermekek szolgálatával
 14.30 Tázlár, 16.00 Bócsa
Dec. 25. - Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet vasárnapi 
                 rend szerint
Dec. 31. - Óév esti istentisztelet
 15.00 Tázlár, 17.00 Bócsa
Jan. 3. - Az új esztendő első vasárnapja
Áldott adventi készülődést, karácsonyt, és új esztendőt 

kívánunk!
László Lajos lelkész mobil: 06 20 622 2001

Vida György  felügyelő mobil: 06 30 488 2176

református 
December 
20. vasárnap 9.00: Advent IV. istentisztelet
25. péntek 9.00: Karácsony 1. napján istentisztelet a gyermekek 
                          szolgálatával, úrvacsorával

Január 3. vasárnap 9.00: Az új esztendő első vasárnapja

Szociális célú 
tűzifa támogatás

A Belügyminisztérium ren-
delete alapján kiírt szociális 
célú tűzifaprogram pályázat 
az idén is eredményes volt. Az 
önkormányzat 693 ezer forint 
összegű támogatásban része-
sült, melyet 50 ezer Ft önerő-
vel egészítettek ki. Ezt 39 m3 

erdei akác tűzifa beszerzésére 
kell fordítani. A kérelmeket a 
szociális bizottság bírálta el. A 
tűzifa ingyenes beszállítását a 
hivatal udvarába a Geiger és 
Fia Kft. biztosította. Köszön-
jük a felajánlást Geiger Csaba 
cégvezetőnek.

Megújuló földutak
Közeleg a téli, latyakos idő-

szak. Ilyenkor szükséges a 
földutak karbantartása. Noha 
a talaj jórészt homok, az őszi 
esőzések ismét bebizonyí-
tották, hogy a víz sok helyen 
megmarad, illetve a mezőgaz-
dasági munkagépek jelentős 
kárt okozhatnak az dűlőutak 

felületén. Bócsán nagy a kihí-
vás, hiszen 80-100 km-t kell 
rendben tartani. 

Az önkormányzat az elmúlt 
években beszerzett eszkö-
zökkel meg tudja oldani ezt a 
feladatot. Bíró István önjáró 
gléderrel alakítja ki a lejtős 
földút felületet,

Molnár Gyula pedig trak-
torral és kombinátorral megy 
a gléder mögött: egyengeti, 
tömöríti az utat és kiszedi 
az akadályozó fűcsomókat. 
Remélhetőleg nem lesz gond 

a jövőben az útminőséggel, de 
ezúton is kérik, hogy ha valaki 
problémát észlel, szíveskedjék 
jelenteni az Önkormányzati 
Hivatalban,

K. L.

Katolikus

December 24. Karácsony előesti misék
      - 18.00 – Kisbócsa
      - 22.00 – Bócsa
December 25. Karácsony napi ünnepi misék
      - 10.30 – Bócsa
      - 12.30 – Fischerbócsa
December 26. Szent István első vértanú (Karácsony másod-
napi) misék
      - 15.00 – Zöldhalombócsa
      - 17.00 – Bócsa
December 27. - 10.30 – Bócsa – Szent Család vasárnap 
– Családok megáldása
December 30. – 6.00 – Bócsa – Téli túra a hegyekbe
December 31. – 16.00 – Bócsa – Hálaadás 
Január 1. – 10.30 – Bócsa - Szűz Mária, Isten anyja 
– (ÚJÉV)  
Január 3. – 10.30 – Bócsa – Karácsony 2. Vasárnapja 
Január 6. – 16.00 – Bócsa – Urunk Megjelenése 
                                            (Vízkereszt) 
Január 10.- 10.30 – Bócsa - Urunk Megkeresztelkedése
Január 17. – 10.30 – Bócsa – Szent Margit (Jan. 18.) templom 
búcsúja –  Tóth Tibor újmisés atyával 

Ünnepeljük a Megváltó érkezését EGYÜTT!
Norbi atya

Egyházi alkalmak karácsonykor 
és szilveszterkor
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Hatalmas beruházások egy év alatt
Ki emlékszik már a 2010. év választási ígéreteire? Sokan bizony elfelejt-

hették, de Szőke-Tóth Mihály polgármester nem. Decemberben két olyan 
létesítményt vehetett birtokba Bócsa lakossága, melyre első választási 
kampánya idején tett ígéretet. Előre kell bocsátani: sokan nem hittek abban, 
hogy ennyi idő alatt bármit meg lehet építeni. Hiszen a pályázatok elnyerése 
és a megvalósítási határidő közötti idő nagyon szűkös volt. Mindkét esetben 
a már évekkel előkészített tervek és a minisztériumi szakemberek aktív 
segítségére volt szükség. Hab a tortán, hogy önerő nélküli pályázatokról 
van szó! Erről beszélgetünk a helyszíneken a polgármesterrel.

A Bócsa-soltvadkerti 
kerékpárút

— Ez első kérdés az, hogy miért kell 
kerékpárút ide a pusztába?

Csak annyira, mint a többi he-
lyen: egy kistérségi hálózat része 
lettünk, újabb két települést köt 
össze kerékpárút. Úgy gondolom, 
hogy ez az út a bócsaiak által legin-

kább várt fejlesztés. A dolgozók, a 
turisták és a sportemberek egyará-
nt ki tudják majd használni. 

— Az anyagi forrás honnan került 
elő ilyen hirtelen? 

Visszamaradt pályázati pénzek-
ről van szó, melyet újra meghir-
dettek. Augusztus-szeptemberben 
adtuk be a pályázatunkat — Bócsa 
és Soltvadkert a saját közigazgatási 
területére — és október 8-án írtuk 
alá a szerződést a Fejlesztési Mi-
nisztériummal. A felkészülés azt 
is jelentette, hogy egy feltételes 
közbeszerzési eljárást folytattunk 
le. Mindkét település bruttó 200-
200 millió forintot nyert. Ennek 
nagyobb része az építés, kisebb ré-
sze területszerzések, közbeszerzési 
eljárás, műszaki menedzsment és 
ellenőrzés céljára megy el.

— Azért mégis különös ez a gyor-
saság…

Ez a fejlesztés csak azért sike-
rülhetett, mert 2011-ben már 
megnyertük a kerékpárút szakasz 
tervezésére és előkészítésére szol-
gáló uniós forrást. A jelenlegi pá-

lyázat valóban óriási ütemet diktál, 
és ezt nem tudtuk volna enélkül 
bevállalni. Az elbírálásnál emellett 
feltétlenül előny volt az is, hogy 
Bócsán már elkészült a folytatás, 
a belterületi kerékpárút.  

— Most, december közepére mi 
készült el?

Az alépítmény és az aszfaltozás. 
Az út teljes hossza 6,5 km a két 

településtáblától mérve. A kerék-
párút pályaszerkezetét mi 25 cm 
ágyra helyeztettük a tervezett 20 
cm helyett. Nagy frakciójú darált 
törmelékről van szó, melyet a fi-
nischer (szóró és döngölő) géppel 
terítettek és tömörítettek a már 
ledöngölt altalajra. Erre kerül még 
5 cm-en apró zúzott kő, majd a 4 
cm-es alsó, és a 3 cm-es felső, un. 
kopó réteg. Hátra van még a pad-
kaépítés, a korlátok, a jelzőtáblák 
és a burkolatfestés.

— Tehát akkor itt nem várható a 
tarack feltörése. És az oldalsó töre-
dezés?  

Az aszfaltozást követően tavas-
szal az út mindkét szélét 20 cm 
vastag 10 cm mély, utólagosan 
kiépített betonszegély védi az 
oldalról jövő erőhatásoktól. Külön 
odafigyeltünk a munkagépekre! 
Ahol külterületen földutak csat-
lakoznak be az 54-es főúthoz, oda 
már eleve a tervező is beletette a 
betonszegélyt. Emellett a helyrajzi 
számmal rendelkező önkormány-
zati földutakat több méteren át le 

kell aszfaltozni. Ez a sárvető, mely 
arra szolgál, hogy a munkagépeken 
megtapadt sár és szennyeződés 
itt rakódjék le, és ne kerüljön a 
kövesútra. 

— Milyen közműveket kellett ki-
váltani?

A tervezés egyik fő prioritása az 
volt, hogy minél kevesebb közművet 
kelljen átalakítani. Nem tettünk át 
villanypóznát, csak néhány telefon-

póznát. Viszont kiépítésre kerültek a 
Magyar Telekom számára szolgáló, 
mintegy 4 km hosszúságú védőcsö-
vek és szerelőaknák is. Ebben nem 
futnak még kábelek, de a jövőben 
kiváltja a mélyben lévő telekommu-
nikációs kábeleket. Ide tartozik még 
15 db vízbekötés, mely nem jelentős 
szám. Készült még egy vasbeton híd 
is, melyet a környezetbe jól beleillő, 
faborítással láttunk el.

Hungarikum és Civil 
Közösségi Ház

— Mindenképpen egy kalandos 
fejlesztése a településnek. Hiszen ezt is 
régóta vártuk. Mik az előzmények?

 Az elmúlt tíz évben nem adó-
dott lehetőség új művelődési ház 
építésére. 2013-ban volt ugyan 
pályázat, de ekkor a Bócsához ha-
sonló méretű települések csupán 
bővítésre vagy felújításra nyerhet-
tek támogatást.

Viszont ott lebegett nettó 50 
millió Ft, mégpedig a leader tér-
ségek közötti együttműködésre. 
Írtam egy tanulmányt az akkori 
Vidékfejlesztési Minisztériumnak, 
mely az épülő intézmény céljaként 
a különböző civil egyesületek talál-
kozási pontját és a hungarikumok 
kiállító helyét neveztem meg. Ezt a 
minisztérium befogadta és elnyer-
tük a támogatást. Természetesen 
ez a bócsai művelődési ház lesz! 

— Elnyerték a pénzt, mégis aránylag 
később kezdődött a munka…

2014 év végén kaptuk meg a pá-

lyázati támogató határozatot, 2015 
derekán pedig az építési engedélyt. 
Idén június 20-án tettük meg az 
első kapavágást.

— A kíváncsi kérdés: mi lesz az 
épületben?

A fő cél az volt, hogy a település 
rendezvényei — bálak, lakodalmak, 
színielőadások — ne a tornaterem-
ben kerüljenek megtartása, hanem 
méltó helyen, szép környezetben. 

350 m2 terem áll rendelkezésre 
a földszinten vizesblokkokkal, 
mosdóval, pelenkázóval, ételki-
szolgálóval. Ez a tornateremnél 10 
%-kal nagyobb alapterületű! Ezen-
kívül olyan helységekre is szükség 
van, ahol a Bócsán működő civil 
szervezetek — számuk lassan eléri 
a tízet — próbálhatnak és összejö-
hetnek. Az emeleti három terem 
erre szolgál, melyekhez ráadásul 
terasz is tartozik. A kényelmet 
szolgálja majd a jövőre beépítésre 
kerülő lift, a biztonságos parkoló, 
a légkondicionálás és a kisgyer-
mekes családok részére kialakított 
pelenkázó.

— Mikor lehet majd bemenni?
Decemberben itt zajlott az ádven-

ti vásár maj pedig a Weinhaus Kft 
tartott céges rendezvényt. A község 
lakossága pedig a szilveszteri bállal 
próbálhatja ki, mit is tud az épület. 
A hivatalos ünnepélyes átadás 
jövőre történik meg.

A pályázat közreműködő szer-
vezete a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal. A beruhá-
zás helyszíni ellenőrzésére 2015. 
december 7-én került sor, ahol 
mindent rendben találtak és de-
cember 15-én végső elfogadásra 
került a Bócsai Hungarikum 
és Civil Közösségi Ház. Ennek 
köszönhetően a nettó 50 millió 
Ft-os támogatási összeg utalásá-
ról intézkedett a Hivatal.  

Riporter: Káposzta Lajos
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„Építsetek utat a pusztában!”

A fenti mondat több ezer 
éves és az Ószövetségből van. 
De erről majd később!

Az idézet apropója a Bócsa-
Soltvadkert kerékpárút meg-
nyitója volt, melyre december 
12-én került sor, éppen a két 
település között, a pusztában. 
Tehát ez is stimmel, ha a bibli-
ai igeszakaszra gondolunk. 

Egyébként lehetne a sor-
renden gondolkodni: honnan 
vezet hová ez az út? Mert ha 
valaki — mint a legtöbb tu-
rista — a főváros felől érkezik 
(és tegyük fel: már elkészül a 
Kecskemét felől tervezett ös-
szekötő szakasz!), akkor helye 
a Bócsa-Soltvadkert sorrend. 
Merthogy Bócsán megáll a 
vendég, eszik egy sült kacsa-
combot, majd továbbteker 
Vadkertre, fagyizni…

Az átadó ünnepségen épp 

ezért kétfajta karszalagot osz-
togattak: mindenki a maga 
települése szerint választhatta 
az elnevezést. 

Először a vadkertiek érkez-
tek. Majd a bócsaiak. Hosszú 
tömött sorokban. Miután ki-
ki letámasztotta a biciklijét a 
levert karókhoz, regisztrált, 
majd ivott valami rövid frissí-
tőt (Micimackó után szabadon: 
„a hidegre való tekintettel”). 
A mintegy 400 ember határo-
zottan jól érezte magát, pláne 
hogy beülhetett a nagysátorba, 
ahol fűtöttek. Itt hangzottak 
el azok az ünnepi beszédek, 

melyekből következzék most 
néhány jeles gondolat.

Elsőként Lehoczki Ferenc, 
Soltvadkert polgármestere 
állt a pulpitusra. Ő a mára 
csaknem 90 km-es kerékpárút 
hálózat történetét vázolta fel. 
Az első szakasz a Büdöstóra 

vezetett ki a kisváros határától 
1990-ben, majd 1998-ban Kis-
kőrösig, 2008-ban Selymesig, 

később egészen Kiskunhalasig 
épült az út. 2012-ben adták át 
a Soltvadkert-Kecel, idén pedig 
a Kiskőrös-Akasztó szakaszt. 
A folyamat koronája (egyelőre) 
a bócsai összeköttetés, ahol 
2013 óta megvan a belterületi 
kerékpárút. 

Szőke-Tóth Mihály, Bócsa 
polgármestere a kockázatról 
és a lelkesedésről beszélt. Nem 
sokan vállalták volna ezt a 6,5 
km-t ilyen rövid határidővel. 
Sok nehézségen átsegítette 
az emberek lelkesedése, le-
gyen az a területtulajdonosok 
önzetlensége, vagy a máris 
továbbgondolkodó sportembe-
rek tervezgetése Jakabszállás 
és Bugac felé… A szép fahidat 
pedig erről a helyről is ajánlja 
a szerelmeseknek! 

Font Sándor országgyűlési 
képviselő az uniós kapcsolódá-
si pontokat emelte ki. Szép az, 
ha van egy belterületi kerék-
párút: megkönnyíti a helyiek 
közlekedését, és biztonságot 

nyújt, főleg a gyerekeknek 
és az időseknek. De ha majd 
bekapcsolódunk Soltnál a 
Duna töltésén ideérő EuroVelo 
kerékpárútba, akkor a nagy 
folyó mellett egészen Passauig 
kerekezhetünk. Ők meg onnan 
ide. És a jövő valahol ez! 

Ruskó Norbert plébános 
és László Lajos evangélikus 
lelkész a hálaadásra hívta fel a 
figyelmet. Az út kijelölése min-
dig fontos feladatot is jelent 
az embernek. Akár a pusztába 
épített út képe Ézsaiás prófé-
tánál, akár a Jézus megnyilvá-
nulása — „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet” — ennek 
felelősségére hív fel minket. 
Most már mi is másik úton 
járunk…

Az ünnepség a nemzeti színű 
szalag ünnepélyes átvágásával, 
majd közös ebéddel ért véget. 

K. L.

Bezsenyi Károly, az Izsép-Ker Plus Kft. kivitelezõje, Zahorszki Sán-
dor mûszaki ellenõr, Szõke-Tóth Mihály polgármester, Font Sándor 

országgyûlési képviselõ, Lehoczki Ferenc polgármester,
Ispánovity János, a Signum Alfa Team Kft. kivitelezõje
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Schäffer Erzsébet 
könyvtárunk vendége volt

Tárogatóművész járt 
Bócsán

Schäffer Erzsébet író, publi-
cista, a Nők Lapja főmunkatár-
sa, anya, nagymama, feleség, 
aki költeményt olvas, és isme-
retleneket szólít meg az utcán, 
vadidegenekkel beszélget el 
utazás közben, így élménye-
ket és érzéseket gyűjt. Ezek a 
hétköznapi, sokunk számára 
jelentéktelen események írása-
iban megjelenve, egy pillanat-
nyi megállásra, elmélkedésre 
késztetik az olvasót.

Úgy állt előttünk, mintha ré-
góta ismernénk egymást. Köz-
vetlensége, meséi, történetei 
elvarázsoltak bennünket. Nem 
szenzációs eseményekről, csak 
emberi érzésekről, villaná-
sokról mesélt, úgy, hogy egy 
pillanatig sem unatkoztunk. 
Nevettünk, mosolyogtunk, 
néha könnybe lábadt a sze-
münk. 

Azt hiszem, minden résztve-
vő nevében mondhatom, hogy 
remek este volt, köszönjük a 
lehetőséget.

Barcsikné Weinhardt Éva

2015. december 1-jén isko-
lánk vendége volt Nagy Csaba 
Bartók díjas tárogatóművész, 
az Egyetemes Kultúra lovag-
ja.

A  „Hej Rákóczi, Bercsé-
nyi” címmel megtartott elő-
adás megidézte a Rákóczi 
szabadságharc történetét, és 
megemlékezett a kuruc hő-
sökről. Megismerkedhettünk 
a tárogató nevű régi magyar 
hangszerrel, ami a bejegyzett 
hungarikumok körét gazda-
gítja. 

A történelmi, irodalmi, zenei 

idézetek szerves egységet al-
kottak az előadás során.

A műsor nem csak szóra-
koztatott, hanem olyan in-
formációkat is közölt, ame-
lyeket történelem, irodalom 
és énekórákon a tanárok és 
diákok egyaránt hasznosítani 
tudnak.

Az előadás az NCA (Nemzeti 
Civil Alap) támogatásával a 
Rákóczi Tárogató Egyesület 
szervezésében kerül megren-
dezésre.

Köszönjük a lehetőséget!
Barcsikné Weinhardt Éva

Fájó szível, emlékezünk szeretett 
fiunkra, 

KALMár ISTVáNrA, 
halálának 

X. évfordulója alkalmából. 
Szülei, testvére, 

sógora és családjai.
Soha nem felejtünk el.

Anyakönyvi hírekEMLÉKEZüNK!
Születtek: (december)

Dombi Maja an.: Dombi Mária

Elhunytak: (december)
Odrobina András (1945),
Petróczi Ferenc (1942)
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Várjuk még a csodát…
… de ami eddig történt, az is csoda volt!

Hiányzó karácsonyi gyerekek
Az év vége a számvetés idő-

szaka. No meg a statisztiká-
ké. 

Szilveszter este átgondoljuk, 
mi is történt idén. Mit tettünk, 
mennyivel gyarapodtunk és 
mit vesztettünk. Adott eset-
ben kit. A községi vezetők a 
közösség számadatait vizsgál-
gatják, köztük a gyarapodást 
és a fogyást. Ez pedig teljesen 
mérhető, rideg adatokat ad.

Lehet, hogy Bócsa az orszá-
gosnál sok mindenben „jobban 
teljesít”, de ne feledjük az 
országos trendeket: sok min-
denben mélyponton vagyunk! 
Elég, ha kinyitom a közösségi 
oldalakat, és látom, mit oszta-
nak meg a magyar lányok és as-
szonyok: „Nekünk ne jelentsék 
ki azt, hogy szüljünk!”… 

Szomorú a magyar kará-
csonyfa. Ott van a megszüle-
tett Megváltó, de egyre inkább 
hiányoznak onnan a gyerekek. 
Mondhatni: lassú öngyilkos-
ságra ítéltük önmagunkat.

Az ENSZ Egészségügyi Vi-
lágszervezetének adatai szerint 
átlagosan 42 millió abortusz 
van évente a világban. Persze, 
hogy nem Afrikában vagy Ázsi-
ában. Ezek zöme Európában és 
Észak-Amerikában történik. 
Tragikus szám. Ennyi meg 
nem született élet. De mond-
hatni így is: ennyi kioltott élet! 
Nemrég volt Németországban 
a „Marsch für das Leben”. Ez 
az élet menete, egy jelentős 
megmozdulás a magzati élet 
védelmében. Sokan, köztük 
neves közéleti és egyházi em-

berek vesznek részt ezen, 
támogatva az abortuszellenes 
törekvéseket. 

  Lux Elvira, a most nyolcvan-
hat éves szexuál pszichológus 
olyan asszonyokkal foglalkozik 
kurzusain, akik életük jelentős 
részét az önmegvalósításnak 
szentelték. Akik hosszú éve-
ken át a karrierjüket építették, 
s számukra mind a házasság, 
mind a gyermekáldás csak 
akadályt jelentett. S egyszer 
csak hiányozni kezdett nekik 
egy gyermek... 

 Ahogy Lux Elvira fogalmaz, 
a nőket, akik nem tudják, hogy 
a női beteljesedés legfelső foka 
anyának lenni, azokat „föl kell 
nevelni”.

A professzorasszony Magyar-
országon a téma első tudós 

művelője, aki amúgy apácák-
hoz járt iskolába és több mint 
hatvan évet töltött házasság-
ban, férje 2013-ban bekövet-
kezett haláláig. 

 Ehhez is kell erő. Vagy 
inkább: ehhez kell igazán az 
erő! 

  Még egy gondolat: nincs szo-
morúbb annál, amikor idősödő 
emberek úgy tartanak kutyát, 
macskát, hogy teljesen em-
berszámba veszik. Beszélnek 
hozzá, és Ő tölti ki az életüket. 
Valaki hiányzik ott: a gyerek, 
az unoka, akinek tovább lehet 
adni a tudást, a gondoskodást 
és a szeretetet. 

 Gondolkodó új évet! 
  Lupták György kiskőrösi evan-

gélikus lelkész írását átdolgozta: 
Káposzta Lajos

Ezekkel a gondolatokkal jellemezte fia idei évét az önkormányzat 
dolgozója, Veiszhabné Katika. Mint lapunkban már beszámoltunk 
róla, Pétert 2014 nyarán érte súlyos baleset, melynek következmé-
nyeként lebénult. Gyógyulását műtétekkel és rehabilitációs keze-
lésekkel próbálták orvosolni. A testi hátrányok mellett azonban 
sokkal nehezebb volt lelkileg elviselni azt a terhet, melyet ez az 
állapotváltozás kiváltott. Ebben volt nagy segítségére a család, 
a barátok, valamint — talán nem esünk túlzásba — Bócsa teljes 
lakossága. És még valaki: Rebek Nóri, a kezelések során megismert 
barátnő. Ők ketten azóta elválaszthatatlanok: Nóri családtaggá 
vált és folyamatosan ápolja Petit.   

Belépek az udvarra és máris 
szembetűnő a tavasz óta 
bekövetkezett változás: aka-
dálymentes lett  a lakás! 
Rámpa készült a külső lép-
csőnél. Bemegyünk: az ajtók 
szélesebbek lettek, hogy be-
férjen mindenhová a kerekes 
székkel és büszkén mutatja 
az akadálymentes fürdő-
szobát. — Az átalakítások a 
tavaszi jótékonysági bál be-
vételéből készültek el, ami-
ért nagyon hálásak vagyunk 
a támogatóknak! — mondja 
mosolyogva. Itthon vagyok, 
a családi környezetben, és 
Nóri segítségével nagyon 
sokat fejlődtem.

— Nem látok sok kapaszkodót. 
Nem kell? 

Egyedül egy ágy fölötti ka-
paszkodót használok, mert 
ezzel tudom magam mozgat-
ni az ágyban.

Közben nézem, hogy halad 
a lakásban. Kétségtelen: 
ügyesen közlekedik bent. 
Barátnője, aki egyben gyógy-
tornásza, sok mindenre rá-
kényszeríti: pl. egyedül kell 
felvennie a pulcsit. Be tudja 
magának igazítania a lábát, 
mutatja is: — alányúlok a 
térdnél és kézzel berakom. 
Mert magától nem mozdul 
sajnos.

A keze ügyében ott a tablet: 

tud vele dolgozni, hiszen 
csak ujjal kell érinteni. Nem 
okoz megoldhatatlan problé-
mát a pohárból ivás és a leves 
kikanalazása sem. 

— Meghíztál ,  Pet i !  Vagy 
inkább így mondom: felszedtél 
egy kicsit. 

Igen, a tavaszi jótékonysági 
bál óta hat kilót. Volt is mire, 
hiszen a baleset után sokat 
fogytam. — meséli moso-
lyogva. A rendszeres torna 
és erősítés mellett nyáron 
és ősszel sokszor kimentem, 

és 2-3 km-t is lekerekeztem. 
Ha emelkedő vagy más aka-
dály van, Nóri átsegít rajta. 
Így erősítem magam nap, 
mint nap bízva benne, hogy 
tavasszal már én is át tudjak 
kerekezni Soltvadkertre.

Talán nem tévedek, ha azt 
állítom, hogy Veiszhabék 
minket, „egyszerű földi ha-
landókat” is folyamatosan 
erősítenek. Hiszen annyi 
„bajunk és gondunk van”, 
melyek azonban pil lanat 
alatt eltörpülnek akkor, ami-
kor megnézzük más embe-
rek sokkal nagyobb — vi-
szont éppen ezért derűvel 
és elszántsággal megoldott 
— problémáit. Így kívánunk 
mindenkinek sok erőt  a 
2016-os esztendőre. Mert az 
élet szép! 

Ezúton szeretne Peti kö-
szönetet mondani, nemcsak 
a bálon kapott nagylelkű 
adományért, hanem a kedves 
és támogató szavakért is, 
melyeket a mai napig kap.

Káposzta Lajos

A jótékonysági bálon
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Hozzávalók / 5 adag
A tésztához
* 70 dkg finomliszt
* 5 dkg élesztő
* 25 dkg cukor
* 1 csomag csokoládés pudingpor
* 1 csomag vaníliás pudingpor
* 1 ek cukrozatlan kakaópor
* 1 db tojássárgája
* 4 dl tej
* 1 csipet só
* 1 dl napraforgó olaj

A töltelékhez
* 4 db közepes alma
* 1 teáskanál zsemlemorzsa (pici)
* fahéj ízlés szerint
* 2 ek cukor (ízlés szerint)
* 50 dkg tehéntúró
* 1 púpozott ek búzadara (kevés)
* 1 kk citromlé
* 1 db tojásfehérje

Elkészítése:
1. Felfuttatjuk az élesztőt a tejben.
2. Összedolgozzuk a lisztet, sót, olajat.
3. Elfelezzük a tésztát, az egyik felébe a vaníliás pudingport 

tesszük, a másik felébe a kakaót és a csokis pudingport. Össze-
dolgozzuk.

Szilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatság!!!!   
  

V idám , élV idám , élV idám , élV idám , élőőőőzenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató    

a  település ú j Ma település ú j Ma település ú j Ma település ú j M űűűűvelvelvelvelőőőődési Hdési Hdési Hdési H ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31----én!én!én!én!   

  

V endégvárásV endégvárásV endégvárásV endégvárás: 18 órától 

V acsoraV acsoraV acsoraV acsora: 19 órától 

 A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:   

∗  w elcom e drink 

∗ 4 fogásos, svédasztalos vacsora 

∗ éjfélkor pezsgős koccintás, m ajd svédasztalos vacsora 

∗ 01:00 órakor SZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É G  

∗ E gész éjszaka büfé várja a kedves vendégeket. 

B elépB elépB elépB elépőőőő 6 .000, 6 .000, 6 .000, 6 .000,----    F t/fF t/fF t/fF t/főőőő!!!!   

  Jegyek 2015. decem ber 21-ig vásárolhatók a 

könyvtárban B orbényi H ildánál  

(30/848-6239) vagy a hivatalban  

E ke E dinánál (30/937-2989)                                                     

                                                                                M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár     

                                                                    B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!   
 

Karácsonyi almás túrós kalács
4. Kinyújtjuk külön-külön.
5. A tölteléket megcsináljuk: az almát lereszeljük, kicsavarjuk, 

cukrozzuk, fahéjat szórunk rá és teszünk bele zsemlemorzsát, 
hogy a maradék kis levét is felszívja. Egy külön tálban a túrót 
áttörjük, teszünk bele ízlés szerint citromlevet (vagy citromhé-
jat), tojásfehérjét, cukrot, és darát szintén, hogy a levét felszívja, 
nem kell sok.

6. A fehér tésztát az almás töltelékkel kenjük meg, és felte-
kerjük, a kakaós tésztát pedig a túrós töltelékkel töltjük meg, 
feltekerjük, tepsibe tesszük, megkenjük tojássárgájával, fél órán 
át pihentetjük, és megsütjük.

* sütési hőfok: 180°C
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Mikulásvonattal 
a Fővárosi Nagycirkuszba

Mesemondó verseny 
a könyvtárban

November utolsó szombat-
ján nagy izgalommal indul-
tunk Bócsáról Soltvadkertre, 
a vasútállomásra. Több mint 
százan vártuk a vonatot, ami 
rajtunk kívül még nagyon sok 
kíváncsi szülőt és gyerekeket 
vitt Budapest felé. A felszállás 
után nem sokkal az is kiderült, 
hogy a Mikulás is köztünk van. 
A gyerekek minden kocsiban 
énekeltek neki, ő pedig ajándé-
kokkal hálálta ezt meg.  Pestre 

érve buszra szálltunk, így 
utaztunk a cirkuszig. Három 
órakor kezdődött a Nagycir-
kusz legújabb, Balance című 
műsora. Fantasztikus teljesít-
ményű akrobatát, zsonglőrö-
ket és állatidomárokat láttunk, 
akiktől az ügyesebb gyerekek 
autogramot is szereztek az elő-
adás után. Fáradtan, de élmé-
nyekkel gazdagodva indultunk 
hazafelé, szintén vonattal.

Paragi Anikó

November 30-án mesemondó 
versenyt rendeztek a Boróka 
Könyvtárban. A jeles megmé-
rettetésre 29 tanuló nevezett 
két korcsoportban. Az ügyes-
ségüket és bátorságukat a 
zsűri tagok: Bozorádiné Ica, 
Lukácsné Völgyesvári Réka és 
Tápai Beatrix értékelték. Míg 
a zsűri értékelt, addig a Szülői 
Munkaközösség által felajánlott 
palacsintával vendégelték meg 
a gyerekeket. Köszönet a Bócsa 
Község Oktatásáért és Közmű-
velődéséért Alapítványnak a 
jutalmakért és az oklevelekért. 
Külön köszönet a szervezők-
nek, Pócsa Sándornénak és 
Mucsi Zsófia tanár néninek.

Eredmények
Alsó tagozat: 
1. hely:  Misándi Lili 2.o., 
2. hely: Kovács Bálint 2.o. , 
3. hely:  Tamás Albert  2.o.
Felső tagozat: 
1. hely:  Odrobina Lilla 8. o., 
2. hely:  Lengyel Alexandra 8. o., 
3. hely:  Nagy Norina 5.o

Mikulás kupa

December 5-én mára már 
hagyománnyá vált Mikulás-
Kupát tartottak a bócsai birkó-
zók. Összesen 125-en indultak 
az idei versenyen. A külföldi 
csapatok mellett — Zenta, 

Magyarkanizsa – számos hazai 
csapat képviseltette magát. A 
rendezvényre, mint minden 
évben, most is ellátogatott a 
Mikulás, aki ajándékot oszto-
gatott a sportolóknak. A bócsa-

iak ismét helyt álltak! Első he-
lyezést értek el: Petróczi Péter, 
Holczimmer Tamás, Szécsényi 
Zalán, Gáspár Bálint, Wéber 
Dominik, Wéber Patrik, Ritter 
Ádám, Martin Bence. Második 

helyezést értek el: Lengyel Zol-
tán, Németh Bálint, Bogáromi 
Bence, Pap Máté. Harmadik 
helyen végzett: Gáspár Áron 
és Szécsényi Sára.

B.H.

Sötét mezben Petróczi Péter, világos mezben 
Gáspár Áron
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Mikulás off-road túra Nem csak a traktor 
lehet Puch! 

Vidám percek
(Ne ismerjen senki magára!)

Ez is egy hagyomány! Decem-
ber 5-én ismét megrendezésre 
került az Abonyi Fogadónál a 
Mikulás offroad túra. Korán 
reggel közel 400 jármű sorako-
zott fel a rajtnál. A túra hossza 
45 km volt, amely érintette 
Bócsa homokbuckáit is. Így 
a bócsai gyerekeknek lehető-

ségük nyílt az offroad autók 
megtekintésére és néhány 
próba körre is. Míg a gyerekek 
sorba álltak, addig megjelent 
a Mikulás, és ajándékokat 
osztogatott. Köszönjük a solt-
vadkerti szervezőknek a lehe-
tőséget!

B.H.

Ki milyen kerékpárral jön 
egy útavatóra? Van, aki egy-
szerű városi biciklivel, sokan 
a Grósz Sándor-féle kölcsön-
géppel, mások pedig saját ver-
senykerékpárjukat villantják 
meg a téli időszakban is. És 
persze van, aki különleges-
séget hoz, hiszen ez a nap: 
ünnep! 

A soltvadkerti Suhajda Krisz-
tián veterán kerékpárral tisz-
telte meg a rendezvényt: évek 

alatt szépen helyrehozott és 
kifényesített Puch kerékpáron 
érkezett. Az 1937-ben készült 
jószág valóban szemrevaló: a 
fa kormányfogantyú, a rugós 
ülés és a cégjeles fogaskerék 

mind a régi idők igényességét 
és műszaki stílusát mutatta. 

Sokak szerint az is a magyar 
kultúra és örökség része, ha 

szépen gondozzuk a birto-
kunkba került régi eszközöket 
és gépeket. Erre több jó példát 
látunk Bócsán és a környező 
településeken egyaránt. 

K. L.

Pistike kenyeret majszol, amikor véletlenül elejti azt. Mikor 
felveszi, és már éppen harapna bele, az anyja rászól:

- Ugyan Pistike, ne egyél belőle! Teli van bacilusokkal!
Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret, majd megszólal:
- Persze, a Jézuska, a Télapó meg a bacilusok! Mindig beszéltek 

róluk, de még egyiket se láttam!

Férfiak beszélgetnek a kocsmában
— Képzeljétek, tegnap éjjel betört járt nálunk.
— Na ne mond! És történt valami káreset?
— Eltört két bordája, az orra és több más zúzódása is lett. Az 

asszony azt hitte, én érkezem haza a kocsmából…

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben.

Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár, aki éppen a helyszín 
közelében himbálózott a fán. A rendőrőrsön faggatják a lajhárt, 
mit látott e szörnyű balesetből. A lajhár a következőt vallja:

- Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt!

Székely a vasútállomáson a jegyváltó ablaknál:
- Kérek egy jegyet.
- Hova? - kérdi az eladó.
- Hát ide a kezembe!

Két férfi beszélget a bócsai szilveszteri bálon. 
— Az én feleségemnek régebben olyan alakja volt, mint egy 

kólásüvegé.
— Az enyimének még mindig olyan! Csak kétliteres…
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mindenki értse és értékelje a 
zeneműveket. És még vala-
mi: az elmúló esztendő sokak 
számára hozott tragédiát a 
családban. Ők mindenképpen 
vigasztalásra, megértésre szo-
rulnak! 

A zeneszámok három éne-
kesre épültek: Kárász István, 
Máté Tamás és Takács Bettina 
szólóban és trióban egyaránt 
megállták a helyüket. Szloboda 
Erna verssel, Kovács István 
igeolvasással szolgált. Külön 
élményt jelentett a Liszt Ferenc 
Introitus c. orgonadarabjához 
összeállított videovetítés — 
Szloboda Bernát és Majer Attila 
technikai közreműködésével.

A teltházas koncert közön-
sége több német anyanyelvű 
hallgatót is rejtett. Talán az ő 
egyéni áhítatukat is szolgálta az 
Oh, Tannenbaum és a Csendes 

éj előadása. Ezek számukra 
olyan „népdalok”, mint szá-
munkra Kodály Esti dala, mely 
ugyancsak elhangzott az est 
folyamán. 

A koncert után nem ma-
radhatott el a templom előtti 
beszélgetés, egy kis forralt bor 
mellett. Talán így vált teljessé 
az est házigazdája, Ruskó Nor-

„Házhoz jön a kultúra”
Ádventi hangverseny Bócsán

Immár második alkalommal 
rendeztek ádventi hangversenyt 
a bócsai katolikus templomban. 
A vasárnap délutánt Nagyidai 
Zsolt császártöltési plébános 
lelkigyakorlata vezette fel, majd 
kis átrendezést követően kez-
detét vette az ünnepi est.

A közreműködő művészek 
többek között Bach, Kodály, 
Lorenz Simon és Liszt műveit 
adták elő. Mint Szloboda Zsolt 
orgonista, művészeti vezető 
elmondta, a cél az volt, hogy 

bert plébános nyitó mondata. Ő 
ugyanis nem „kikapcsolódást”, 
hanem az ünnepi hangulat-
ba történő „bekapcsolódást” 
kívánt. És ha az embereknek 
közelebb kerülnek egymáshoz, 
azzal az ünnep lényegét is job-
ban átérzik.

Káposzta Lajos
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Csupa Mikulás!
A Mikulásnak sok dolga volt az 

idei szezonban is. December 1-
jén a Boróka Könyvtárba, a Baba 
mama klubba látogatott el, ahol 
ajándékot adott át a babáknak. 
Felcsendültek a közismert dalok, 
melyben néhány lelkes gyermek 
mellett a gyakorlott anyukák tűn-
tek ki. December 4-én felkereste 
az iskolás gyerekeket is, akik 
énekekkel fogadták a télapót, 
ő pedig csomaggal jutalmazta 
a diákokat. Persze az idén sem 
maradhatott el a Mikulás Futás, 

ahol szaloncukrot osztogatott. 
Az ovis gyerekeket is megláto-
gatta a jóságos öreg Mikulás a 
kiscsoporttól a nagycsoporto-
sokig. Minden gyermek kedves 
verssel és énekkel köszöntötte 
a télapót, virgács itt sem került 
kiosztásra. A nap végén még 
az Önkormányzati Hivatalba 
is ellátogatott. Hogy ott mit 
osztogatott a dolgozóknak, nem 
tudni. Minden esetre krampuszt 
szerzett magának…

B.H.


