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Egy év méltó zárása az, ami-
kor barátaink (családunk és 
üzletfeleink) meghitt körében 
ünnepelhetünk. Ezt tette a 
bócsai Boróka Citerazenekar, 
amikor advent utolsó szom-

batján hangversenyt adott a 
Hungarikum és Civil Házban. 
Ezt követően vetítést tartottak 
a 2017 folyamán készített 
fényképek felhasználásával. 
Ennek segítségével számos 

fellépés, fesztivál és próba 
élményei elevenedtek fel. Mi 

volt a legemlékezetesebb? 
Kinek mi: fő, hogy mindenki 
megtalálja a helyét a zene-
karban. 

Kárász Istvánnak még egy 

emlékezetes kirándulása volt 
decemberben. Mint mesélte, 
a kecskeméti Fesztivál Kórus 
tagjaként Krakkóban vett 
részt egy fesztiválon, melyen 
a Visegrádi Négyek mellett 
együtt szerepeltek a Balti-
kum, valamint Belorusszia 
és Oroszország énekkaraival 
is. Az adventi ünnepkörhöz 

kapcsolódó darabok mellett 
egy művet basszusciterával is 
lekísért — a zeneértők nagy 
ámulatára.

K. L.

mulattak a vadászok

Egy Vadász életének elengedhetetlen elemei a folyamatos ta-
nulás, az egymás és a vad iránti tisztelet, a természet szerete-
te, óvása, valamint önmérséklet és önfegyelem tanúsítása. 

A bócsai Hubertus Vadász-
társaság az elmúlt évekhez 

hasonlóan az idén is megren-
dezte január első hétvégéjén 
a már hagyományos vadászok 
bálját. Az eseményre több 
mint 170 vendég érkezett, 
számukra jó alkalom volt ez 
baráti találkozóra és szakmai 
eszmecserére egyaránt. 

Balogh Lajos a társaság 
titkára nyitotta meg az es-
tét, ezt követően a vadászok 
egy szál virággal köszönték 
meg párjuknak azt a sok 
türelmet, amivel elfogadják 
a sok távollétet, amit kö-
zösségi munkával és a vad 
elejtésével töltenek. De a 

vadat valakinek csak meg 
kell lőnie — és erről szólt a 
vacsora. A kínálat a bócsai 
erdők, mezők mélyén lapuló 
vadakból készült: fácánból, 
szarvasból, vaddisznóból, 
ami után desszertnek a rétest 
tálalták. Majd táncra per-
dültek a vendégek, és csak 
a hagyománnyá vált tombo-

lasorsolásra pihentek meg. 
Külön köszönet a hajnalig 
tartó mulatságért Balogh 
Istvánnak és Wiesz Ottónak, 
a vacsora előállítóinak, az 
Abonyi Fogadó munkatár-
sainak és nem utolsó sorban 
Frittmann János fő szerve-
zőnek.

Borbényi Hilda 

Szép évet zárt a bócsai Boróka Citerazenekar
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Anyakönyvi hírek
Születtek: (december)

Nagy Gergő Dániel – an: Tóth Dorina 

Elhunytak: (december)
Bócsa Mihályné (1948) születési neve: Mucsi Margit

Font Imre (19�5)

Felkerültünk a térképre…
www.bacskiskun.hu — Bócsával

Egy mosolygós arc 
a hivatalból: 

bodor alexandra

Ezzel a verssel kívánunk minden hivatali dolgozónak boldog 
újévet — remélve, hogy megérjük még azt a kort, amikor elég lesz 
egy-egy ügy elintézéséhez a gondolatátvitel és egy söralátét méretű 
papír… vagy cd…  vagy egy mindent tudó mágneslemez!

Ügyintézés
Minden ember ügyet intéz, 
rohan a hivatalba.
De sokszor már az is kevés,
irány a kormányhivatalba.
Ügye van a postásnak.
Ügye van a papnak.
Ügye van mindenkinek
kicsinek és nagynak.

Ügyek tengerébe sokan fuldokolnak.
Csak az Isten őrzi, hogy bele nem fulladnak.
Ügyek hajójának jó a kormányosa,
Jól működik neki az evezőlapátja.
Internetes világunkba eljön az idő,
hogy nem kell a hivatalba ügyintéző.
Robot ember végzi az összes feladatot
ügyek intézése nem lesz a te dolgod.

2018. január 1.
Szabó Imréné

Kedves Bócsaiak! Egy pár 
mondatban szeretnék bemu-
tatkozni. Bodor Alexandra 
vagyok, Kaskantyun élek. 
2015-ben szereztem szakmai 
érettségit közgazdaságtanból 
a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskőrösi Wattay 
Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és kollégiumában. 
Ezt követően 2017-ben a kis-
kunhalasi Rákóczi Ferenc 
Katolikus Gimnázium és Szak-
gimnáziumban vizsgáztam 
Vállalkozás- és bérügyintéző 

szakon.
2017 szeptemberében a Bó-

csai Közös Önkormányzati 
Hivatal alkalmazottja lettem. 
Elég széles a munkaköröm: 
hozzám tartoznak az adó-
ügyek, mint gépjármű és ipar-
űzési adó, adó igazolások va-
lamint a helyi önkormányzati 
szociális ügyek. Még sokat kell 
tanulnom, de nagyon motivált 
vagyok. Bízom benne, hogy 
sikeresen tudom végezni a 
munkámat. Forduljanak hoz-
zám bizalommal!

A megyei hírek mellett idegenforgalmi különlegességekre is 
felhívja a figyelmet a megye honlapja, mely folyamatosan bő-
vül. Néhány hete községünk is ott szerepel a szálláshelyekkel, 
vendéglőkkel és az idegenforgalmi szolgáltatókkal. A következő 
lépés — a szerkesztők igérete szerint — a nagyrendezvényeink 
megjelentetése lesz. Ha ez megvalósul, napok szerint lehet majd 
tallózni annak kapcsán, hogy hová is vigyük családunkat, vagy 
idelátogató vendégeinket a közelben az adott hétvégén.  

90 és 1 éves születésnap

Községünk egyik legidősebb 
lakója, Kis Illés Józsefné, Pécz-
ka Zsófika néni. 1927. decem-
ber 18-án született Soltvad-
kerten. Három éves koráig ott 
nevelkedett, majd 1929-ben 
egy kisbócsai tanyára költöz-
tek. Általános iskolai tanul-
mányait Soltvadkerten kezdte, 
Kisbócsán folytatta, majd esti 
tagozaton fejezte be. 1946-ban 
férjhez ment, egy gyermeke 
született, Irénke. Élete nagy 
részét az otthoni gazdaságban 
töltötte gyermekével, s férjé-
vel, majd a 70-es évek elején 
munkát vállalt a Szőlőskertben 
és onnan ment nyugdíjba. 
1980-ban beköltözött a faluba, 
addig Kisbócsán élt férjével. 

Zsófika néni nagyon szeretett 
társasági életet élni, így sokat 
kirándult és a nyugdíjas klubba 
is sűrűn ellátogatott. Vidám, 
jó hangulatban telnek napjai, 
és ha teheti, a dédunokákkal 
tölti szabadidejét. A legkisebb 
dédunokával, Csipkó Hangá-
val együtt ünnepelték szüle-
tésnapjukat: Hanga az első,  
Zsófika néni pedig a 90. élet-
évét töltötte be. Ennek alkal-
mából a születése napján Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte fel az idős hölgyet. 
Meghatottan vette át az emlék-
lapot, amit személyesen Orbán 
Viktor miniszterelnök írt alá. 
Jó egészséget Zsófika néni!

 B.H.
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„A mi feladatunk a lakosság szolgálata”
Falugyűlést és közmeghallgatást tartottunk

A 2017-es év értékelése és 
a következő esztendők tervei 
képezték a január elején tartott 
közmeghallgatást és falugyűlés 
témáját, melyre a Hungarikum 
és Civil Házban került sor. A 
képviselő-testület és az intéz-
ményvezetők mellett számos 
egyesületi vezető és érdeklődő 
gyűlt össze, hogy meghallgassa 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter beszámolóját.

2016 és 2017 a pályázatok 
megfogalmazásának és benyúj-
tásának ideje volt — kezdte a 
helyzetelemzést a polgármester. 
Ilyenkor két dolgot kell meg-
vizsgálnunk: mire van szüksé-
günk és mire van lehetőségünk. 
Ez utóbbi az uniós és a magyar 
kormány által kiírt pályázatok 
függvényében (is) történik. Ma-
gyarul: van egy „kívánságlista”, 
esetleg egy „várólista” és ehhez 
figyeljük árgus szemekkel a 
lehetőségeket. Ennek nyomán 
számos tervezett beruházásra 
nyertünk uniós és magyar kor-
mánytámogatást, melyhez adott 
esetben némi önkormányzati 
önrész szükséges, némelykor 
azonban ennek megtámogatása 
is lehetséges. És hogy mire van 
igény? Jó példa erre a Hunga-
rikum és Civil Ház, amelyben 
egyre több rendezvény zajlik: 
ünnepségek, műsorok, céges és 
civil rendezvények olyan soroza-
ta indult meg, melyre korábban 
nem volt példa.

Mint kiemelte, a község veze-
tőinek a fő feladata a lakosság 
szolgálata. A legfontosabb, hogy 
idén megkezdődhet a szociális 
központ építése, mely 5 éven át 
nappali ellátást nyújt a telepü-
lés időskorú lakosainak, utána 
pedig bentlakásossá alakítható 
át. Amellett, hogy ez a 2014-
es választás egyik ígérete volt 
részéről, nem is gondoljuk, hogy 
mennyire hiánypótló lesz.

Miért van erre szükség? A 
faluban sok olyan ember él, akik 
magányossá váltak: házastársuk 
elhalt, gyerekei elkerültek vi-
dékre, gondozásuk és ellátásuk 

családi keretben nem oldható 
meg. Már nem élnek együtt 
generációk, mindenki mun-
kahelyen dolgozik, ami Bócsa 
esetében sok esetben vidékre 

történő kiszállásokkal, utazás-
sal, távolléttel is együtt járhat. 
Az idős ember pedig jobban érzi 
magát, ha kortársaival, biztonsá-
gos környezetben lehet együtt. 
A működtető az önkormányzat 
lesz, és ha letelik az öt év, 
mindenképpen a helyi igények 
szerint alakítják a lehetőségeket. 
Az épület a Kossuth utcánál áll 
majd, a gumis műhellyel szem-
beni zöldterületen, mintegy 
6.000 négyzetméteren. 

Ha már Kossuth utca! Bócsa 
egyik fő büszkesége a tavaly 
rendbe tett belterületi főút (bár 
ilyen lenne egészen Kecskemé-
tig!), melyhez idén a Kossuth 
utca teljes felújítása (2 km) 
és járdaépítési akció társul (3 
km). Mindehhez több pályázati 
lehetőség szerencsés együtt-
állására volt szükség, mert ki 
hinné: sokáig úgy állt az ügy, 
hogy csak az utca egyik részére 
jut pénz…

Munkahelyek tekintetében 
Bócsa továbbra is jó helyen 
van: Kecskemét és Soltvadkert 
között, a megye legaktívabb 
gazdasági zónájában. Helyben 
a vegyipar, a mezőgazdaság és a 
szállítmányozás a fő munkaadó. 
A számítások szerint 300-350 fő 
jár át a faluba vidékről dolgozni. 
Az emberek törekvők, de aki 
itt, a pusztában foglalkozott 

gazdasággal, annak mindig is 
annak kellett lennie! 

Fontosak a munkaadók, de 
fontosak az önmagukat fog-
lalkoztató egyéni vállalkozók 
is. A vállalkozói tevékenység 
támogatására két helyen ipar-
terület, vállalkozói telephelyek 
kialakítása történik az év folya-
mán, ahol áram, víz és gáz áll 

a beruházók rendelkezésére, 
adott esetben csapadékvíz elve-
zetéssel és más lehetőségekkel 
kiegészítve. Természetesen 
megnézzük, ki jön ide — szö-
gezte le a polgármester: „Le-
gyen tisztességes, becsületes és 
ideillő tevékenységet végezzen! 
Gumiégető üzemnek például itt 
nem lesz helye!”

Az önkormányzati ingatlanok 
felújítása kapcsán decemberi 
számunkban írtunk a központi 
konyha modernizálásáról. Ebbe 
a sorba tartozik a régi kultúrház 
és a fischerbócsai kultúrház 
felújítása is, melyre ugyancsak 
meglesz a pályázati támoga-
tás. Távlati terv a bölcsőde 
kialakítása — vagy az óvodában, 
vagy a régi művelődési házban 
— hiszen így azok az anyukák, 
akik hamarabb vissza akarnak 
térni a munka világába, el tudják 
helyezni kisgyermeküket. 

Bócsa az elmúlt években na-
gyot lépett az idegenforgalom 
területén is. Bárki gondolhatná 
azt, hogy egy a homokbucká-
kon fekvő, tanyás, 1900 lakosú 
falu nem igazán kecsegtető a 
turisták számára. Aztán ahogy 

megnőtt a szálláshelyek száma 
— idén már több mint 100 
vendégágy áll rendelkezésre 
fűthető ingatlanokban — egyre 
több itt alvó vendég érkezik. Az 
apropót a sok nagyrendezvény 
adja, melyek idevonzzák az 
egyéni és csoportos látogatókat. 
Ezek támogatása és segítése 
ugyancsak az önkormányzat 

feladata. Mint a polgármester 
kiemelte, nagyon fontos a tele-
pülésmarketing. Káposzta Lajos 
idegenforgalmi szakmenedzser 
vezetésével részt vett Bócsa az 
országos Utazás 2017 Expon, 
prospektusok készültek, ne-
gyedévente pedig körlevelek 
mennek ki a helyi ajánlatokkal. 
Mindez már rövid távon is 
meglátszott a vendéglétszám 
alakulásán. Az itt megszálló 
vendég bevételt jelent a helyi 
szolgáltatóknak és a községnek 
egyaránt. 

Végül örüljünk a sportsi-
kereknek — fejlesztéssel! A 
következő években kézilab-
dázásra is alkalmas birkózó 
csarnok épül, mosdóval és 
közösségi helyiséggel bővítik 
a parkerdő infrastruktúráját és 
teljesen megújul a futballpálya. 
A fejlesztések kedves színfoltja 
pedig az lesz, amikor félig 
közösségi térként, félig pedig 
a helyi termelők ösztönzésére 
felépül a posta mellett a piac. 
De ha mindenki mindent in-
nen tud meg, mire lesz a 
Bócsai Hírek?...

K. L.
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Épülünk. Épülünk?

Az újságíró szeme és füle…

„…ti magatok is mint élő kö-
vek épüljetek fel lelki házzá…” 
(1Pt 2, 5)

A bócsai evangélikus gyüle-
kezet presbitériuma a tavalyi 
év során egy nagy vállalkozás 
mellé tette le a voksát: a kis 
imaház felújítása helyett, 
építsünk egy modernebb, 
méltóbb helyet az istentisz-
teletek számára. Ám egy 
templom önmagában nem 
jelent mást, mint néhány 
tonna tégla, deszka, és üveg, 
ahogyan a többi épület, ház, 
üzlet, műhely sem egyéb. 

Mitől más egy templom? 
Nem a falaktól, nem a beren-
dezéstől, de még csak nem is 
egy oltártól vagy szószéktől 
lesz templommá egy épület. 
Az igazi templom ugyanis 
nem kívül, hanem belül kell, 
hogy épüljön elsősorban: a 
szívünkben, lelkünkben. En-
nek a helynek pedig olyannak 
kell lennie, hogy bármikor 
otthonra leljünk benne, akár 
a szülői házban. De itt nem 
pusztán egymással, hanem 
a Mennyei Atyával találkoz-
hatunk. Ahol nem számít, 
ki,  honnan, hogyan jött, 
hanem csak az, hogy vágyik-
e Jézussal való közösségre. 
Ehhez nem kell más, csupán 
odaszánt hívők közössége. S 
ha megvan a kellő odaszánás, 
és indulat, akkor van értelme 
immáron egy helyet kijelölni 
a rendszeres találkozásra. 

Kedves evangélikusok, meg-
van-e bennünk a készség, 
hogy élő kövekként épüljünk 
hitben, szeretetben? 

A templomban családias, 
baráti légkörnek kell lennie, 
ahol otthon érezhetjük ma-
gunkat, ahol egy rövid időre 
kicsit megpihenhetünk. Egy 
olyan hely, ahová együtt 
elmehet gyermek, szülő, 
nagyszülő. Minél többen 
vagyunk, annál színesebb egy 
gyülekezet, ám ez fordítva 
is igaz: rajtunk múlik, mivel 
töltjük meg a templomot, 
s igen, a hiánnyal szürkébb 
lesz az összkép is! Szomorú 
látni, hogy a gyermekek egy-

magukban érkeznek, nem a 
családjukkal, így nem is lehet 
csodálkozni azon, ha nem is 
igazán élvezik.

Ebből adódik a következő 
kérdés is: Miként tekintünk 
egyáltalán egy gyülekezetre? 
Egy szolgáltatásként, amely-
re az élet egyes területein 
igényt tartunk, amúgy meg 
jól megvagyunk nélküle? 
Egy ilyen gyülekezeti kép 
valóban nem vonzó, hiszen 
egy hivatalban is hasonló 
örömét lelheti az ember. 
Egy templom építése előtt 
érdemes erre is gondolnunk: 
Mit várok és mit tehetek 
én, evangélikusként, refor-

mátusként, katolikusként, 
baptistaként, adventistaként 
a saját gyülekezetemért, fele-
kezetemért?

Ha úgy döntünk, fontos 
nekünk, jó dolog, hogy van 
egy ilyen hely, lelkésszel, 
templommal, gyülekezeti 
alkalmakkal, akkor éljünk a 
lehetőséggel, vállaljuk fel, és 
felelősen tegyük hozzá a ma-
gunk részét, családos temp-
lomlátogatással, ötletekkel, 
s ha úgy érezzük, hozzájá-
rulásainkkal. Ilyen lehet a 
rendszeres, egyházfenntartó 
hozzájárulás, amely fedezni 
hivatott a gyülekezeti szám-
lákat és bizonyos szintig a 
lelkész fizetését is. 

Isten áldásában gazdag esz-
tendőt kívánunk! Erős vár a 
mi Istenünk!

Bócsa-Tázlári 
Evangélikus 

Egyházközség 
presbitériuma

FONTOS: Az idei évben, 
ahogy az országban, az evan-
gélikus egyházban is tisztújí-
tások lesznek: a gyülekezetek 
új presbitériumokat, a pres-
bitériumok pedig püspököt 
választanak. Ezzel kapcsola-
tosan több gyülekezeti köz-
gyűlésre is sor fog kerülni, 
számítunk a gyülekezeti 
tagok részvételére is. 

László Lajos 
evangélikus lelkész 

…sok mindent lát és hall. Azt 
is, amit a bennlévők észre sem 
vesznek. Így van ez az egyházi 
alkalmakon is, melyeken szá-
mos esetben volt alkalmam 
részt venni.

Az egyik ilyen észrevétel 
az éneklés: „Hol vannak már 
a széténekelt templomok?“ 
— hangzik el az egyik alka-
lommal az oltár elől. Üzenem: 
„Ahol tudják a szöveget és a 
dallamot“. Természetes, hogy 
ahány helyről jönnek a hí-

vek, annyi változatban tudják 
(vagy nem tudják) az adott 
énekeket. 

A megoldás: az énekek gya-
korlása a szertartás előtt, a ki-
helyezett éneklapokat kézben 
tartva, a szöveget olvasva. Ez 
persze munka a kántornak, 
munka a papnak.

A másik az egyházi élet egy-
síkúvá válása. „Itt a vasár-
nap, megint templomba kéne 
menni…” — aztán ki megy, ki 
nem. „Ha érdekesebb lenne, 

mennék” — mondja az iskolás 
gyerek… Mert mitől is érdekes 
az iskolai órája? (Már ha az.) 
A tanító vetít, szemléltet, vis-
szakérdez, játékos — azaz több 
módszertani eszközt kénytelen 
alkalmazni. 

A megoldás: vetítsünk, szem-
léltessünk a prédikáció alatt! 
Lehet az bibliai történet, táj-
kép, diameditáció, zenés betét. 
Ez persze munka a papnak és 
a hitoktatónak. 

Ne feledjük: egyrészt ered-

ményt minden cégnél a jelen 
korra alkalmazott menedzs-
ment hoz, másrészt a keleti 
egyház ikonfestészete és a 
katolikus templom mellékol-
tárai annak idején éppen ilyen 
szerepet játszottak: szemlél-
tetés és illusztrált hittanóra 
— mert bizony anno a hívek 
nagy része olvasni nem tudott, 
tévéje meg nem volt. 

Haladjunk a korral!
Káposzta Lajos 

volt bócsai kántor  
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Gálán jártunk, bócsaiakat láttunk!

Kedves Érdeklődők!

Térítésmentes képzések indulnak Bócsán a Boróka Könyv-
tárban!

Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket 
értünk, amelyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, 
tablet és az okostelefon használatához szükséges alapvető 
tudáshoz juthatnak. A képzéseken mindenki részt vehet, aki 

elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya, de nem 
múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka világában 
is hasznosítani tudja

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja:
* használni az infokommunikációs eszközének alapvető 

funkcióit,
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az 

eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával 

megszerkeszteni rövid szövegét,
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket,
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az 

alapvető funkciók használatával.
 Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási le-

hetőségeit,
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával 

rövid, de kerek egész szöveget szerkeszteni,
* az internetes információkat fel tudja dolgozni,
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat hasz-

nálni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit és 
képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,

* képes legyen közösségi portálok önálló használatára.
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi 

Hildánál: 70/400-9945.
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

De nem is akármilyeneket, 
hanem vidám nyerteseket! A 
keceli székhelyű, de megye-
szerte ismert Astron Kft. 24. 
alkalommal megrendezett 

évkezdő gálájára azokat hívták 
meg, akik az elmúlt év végén 
nagyobb értékű órát, ékszert 
vagy más eszközt vásároltak 
Városiék valamelyik üzlet-
ében. A cégvezető, Városi Fe-
renc köszöntőjében kiemelte: 

szellemi, szakmai és anyagi be-
ruházás nélkül nincs fejlesztés. 
A legnagyobb öröm azonban 
a vevők és az üzletfelek elége-
dettsége! Az est második fele 

az ajándéksorsolás jegyében 
zajlott, melyen számos bócsai 
vendég is nyert. Ehhez persze 
ott kell lenni, hisz aki nem tud-
ta személyesen átvenni a nagy 
értékű ajándékot, ahelyett új 
nevet húztak…

Így örülhettünk együtt  
Vaiszab Sándornéval, Nagy 

Zoltánnal és Csipkó Zsolttal. 
Gratulálunk!                   K. L.
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A tükörsima országút 
száguldásra csábít…

A 2017-es évben 148 esetben vonultak a soltvadkerti tűz-
oltók. 

Ezek megoszlása nagy vonalakban: 
tűzeset 65
műszaki mentés 75
téves riasztás 8
vízszivattyúzás nem volt.

Szeretnénk kérni, hogy aki 
még nem fizette be az egyházi 
hozzájárulást, azt a lehetősége-
ihez mérten tegye meg!

Egyben felhívjuk fiataljaink 
figyelmét is, hogy amennyiben 
önálló, rendszeres jövedelem-
mel rendelkeznek, támogassák, 
egyházunkat! Ezt egész évben, 
amikor legjobban ki tudják 
gazdálkodni, befizethetik. 

A befizetés többféle módon 
történhet:

Átutalással az OTP 11732181-
200�585� számú számlára.

Személyesen az egyházkö-
zségi képviselőknél: Lenthár 

Dezsőnél, Paragi Anikónál, 
Kiskopárdi Lajosnénál, és 
természetesen Mezei Ferenc 
plébános úrnál is

Aki szeretné, hogy szemé-
lyesen menjen el hozzá valaki, 
úgy a 06-70-��0-9211 számú 
telefonszámon jelezze.

Az egyházi hozzájárulás éves 
összege: aktív kereső ese-
tén 3000,- / fő/év nyugdíjas: 
2000,-/fő/év. 

Köszönjük szépen a segítő 
közreműködésüket, mellyel 
hozzájárulnak egyházközsé-
günk fenntartási költségeihez! 

Bócsa, 2018. 01. 11 Lejegyezte: Káposzta Lajos

Mindezt Varnyú Barnabás 
soltvadkerti tűzoltó parancs-
noktól tudjuk, aki előttem ve-
tette össze a műszaki mentések 
számát 2015 és 2017 viszony-
latában: a tavalyi évben éppen 
a duplájára emelkedett.

A szomszéd kisváros Ön-
kormányzati Tűzoltósága 
Soltvadkert, Bócsa és Tázlár 
területének tűz- és kataszt-
rófavédelmét szolgálja, 12 fős 
állománnyal. Értékes jármű-
parkjuk zászlóshajója a két 
— szakkifejezéssel élve — 
Mercedes szer (2010 és 1975), 
melyeket jól kiegészít a Niva és 
a kisbusz. Amellett, hogy ezek 
a tűzoltók a fent jelzett három 
településre ügyelnek, a megyei 
műveletirányítás nagy veszély 
esetén bárhova vezényelheti az 
egységeket.

Az elmúlt év során tehát 
sokkal több gépjármű műszaki 
mentésre volt szükség, mint az 
előzőkben. Ennek oka elalvás, 
gyorshajtás és figyelmetlenség 
volt. Ilyen balesetek esetében 
a tűzoltók (azaz a katasztró-
favédelem) feladata a jármű 
áramtalanítása, a benn ra-
gadt sofőr kiszabadítása és az 
árokba / erdőbe szaladt jármű 
visszavontatása az útra. 

A nyári nagy vihar főleg Solt-
vadkert északi részén és a Bü-

döstónál okozott károkat. A 
kidőlt és veszélyesé vált fákat 
a tűzoltók vágták ki és szét a 
legkritikusabb helyeken.

Bócsán szalmabálák égtek, 
melyeket valószínűleg vizesen 
raktak össze és öngyulladás 
következett be. Ez akár hetekkel 
utána is megtörténhet! Ilyen-
kor nincs más megoldás, mint 
széthúzni és felügyelet mellett 
elégetni a szalmát, majd a hely-
színt mentesíteni minden pa-
rázs alól. Sajnos a füstös almot a 
jószág már nem fogadja el.

A napelemes házakról
Fontos tudni, hogy a napelem 

panelje akkor is termel áramot, 
amikor alatta ég a ház. Ha 
lekapcsolták az elektromos 
főkapcsolót, akkor is. Ha oda-
kint sötét van, de nagy hőhatás 
éri, akkor is. Valójában egy 
olyan veszélyes üzem, mely-

nek még ki 
kell tapasz-
talni a vi-
selkedését 
szélsőséges 
helyzetek-
ben — ter-
mészetesen 
emberáldo-
zat nélkül! 

Drogprevenciós 
előadás

Ha tél eleje, akkor egészség 
hónapja a bócsai iskolában. 
Ehhez kapcsolódott dr. Kurdics 
Mihály nyugalmazott rendőr 
alezredes előadása a 7. és 8. osz-
tályosok számára. Fontos, hogy 
a felnövekvő korosztály képben 
legyen azokról a veszélyekről, 
melyekkel szembetalálkozhat-
nak — nem csak a szórakozó he-
lyeken, de akár baráti társaság-
ban is! Az előadás első felében 
tisztázták a bűncselekmény 
fogalmát, az internet veszélyeit 
és a különböző drogok által 
okozott problémákat.

Mint az alezredes elmondta, 
a drog kipróbálása csapda, hi-
szen senki sem tudja felmérni 

saját szervezetének a reakcióit, 
nem tudhatjuk hogyan fog 
reagálni az addig ismeretlen 
szerre. Tragédiák, értelmetlen 
halálok kísérik az útját.

„— Hiszem, ha csupán annyit 
sikerül elérni az ismeretközlő 
előadásokkal, hogy néhány 
ezren nemet tudjanak mon-
dani a drogokra, már nem 
volt haszontalan az intő szó.” 
— vallja a szakember.

Köszönjük Bozó Andreának 
a gyermekjóléti szolgálat ve-
zetőjének a szervezést, Bócsa 
Község Önkormányzatának az 
rendezvény megvalósulásának 
biztosítását.

Barcsikné Weinhardt Éva

Kedves Katolikus 
Testvéreink!!
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Elefántkönnycsepp (sütemény): 
hozzávalók / 6 adag

A tésztához: 6 db tojás, 6 
ek porcukor, 4 evőkanál finom-
liszt, 1 ek cukrozatlan kakaó por, 
1 kk szódabikarbóna, 1 ek vaj (a 
tepsi kikenéséhez), 1 evőkanál fi-
nomliszt (a tepsi kikenéséhez).

A krémhez: 2 dl tej, 1 db tojás, 2 evőkanál finomliszt, 14 
dkg cukor, 20 dkg margarin, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kk cuk-
rozatlan kakaópor, 2 db banán, 10 dkg tortabevonó (olvasztott, 
a tetejére)

Elkészítés
1. A 6 tojássárgáját a 4 ek porcukorral kikeverjük. Hozzáadjuk 

a lisztet, a kakaót és a szódabikarbónát
2. A 6 tojásfehérjét 2 ek porcukorral kemény habbá verjük.
3. Összekeverjük, kikent tepsibe simítjuk, sütjük. Konyharu-

hára borítjuk, még melegen feltekerjük. Hagyjuk kihűlni.
4. A krémhez a tejet, az egész tojást, a 2 ek lisztet simára 

keverjük, megfőzzük.
5. A cukrot a margarinnal habosra keverjük.
6. Ha kihűlt a főzött krém, a kettőt összekeverjük, az így kapott 

krémet kettéosztjuk.
7. Egyik felébe egy csomag vaníliás cukrot, a másikba 1 kk 

kakaót keverünk.
8. A tésztát kisimítjuk, alulra a fehér, a barna krémet rási-

mítjuk.
9. Ráhelyezzük a szélére a banánokat, és feltekerjük.
10. Tetejét csokimázzal bevonjuk.
11. Lehűtés után szeleteljük, majd tálaljuk.

recept

Viccek

Könyvajánló

Az óvodában Móricka megkérdezi az óvónénit:
- Óvónéni, kimehetek cseresznyézni?
- De Móricka, tél van.
Móricka:
- Tudom, sapka, sál!

Mórickának elpusztul a macskája. A szomszédasszony meg-
sajnálja, és megpróbálja vigasztalni:

- Ne sírj, a kiscicád már biztosan a Mennyországban van, 
Istennel!

Móricka felnéz:
- És mi francot csinál Isten egy döglött macskával?

Móricka osztályában a matektanár leszid mindenkit és azt 
mondja:

- Gyerekek! Olyan buták vagytok, hogy az osztály 50 százaléka 
meg fog bukni matekból!

Erre felszólal Móricka:
- De hiszen nem is vagyunk annyian...

Móricka hazafelé az anyjának könyörög egy pöttyös labdáért. 
Az anyjának nincs kedve megvenni, de azt ígéri a gyerekeknek, 
hogy ha hazaérnek, azt játszanak, amit akar. Otthon Móricka 
azt kéri, hogy játszanak papás-mamást.

A mama belegyezik, mire Móricka így szól:
- Öltözz asszony. Megyünk és veszünk a gyereknek egy pöttyös 

labdát!

Felnőtt: Jodi Picoult - Házirend
Jacob Hunt nem átlagos tinédzser: Asperger-szindrómája van. 

Képtelen értelmezni a szociális jelzéseket, retteg, ha egy másik 
ember szemébe kell néznie. A fiút semmi sem érdekli jobban, 
mint a bűntények felderítése. Mindent tud a helyszínelésről, és 
nemegyszer valódi bűntények helyszínén is feltűnik, frászt hozva 
ezzel a vermonti kisváros rendőreire. 

Amikor Jacob segítője, egy fiatal gyógypedagógus lány brutális 
gyilkosság áldozatává válik, fordul a kocka, és most a rendőrség jár 
Jacob nyomában. A fiú érzelemmentessége, üres tekintete és szo-
katlan reakciói pedig szinte felérnek egy beismerő vallomással… 

Hogyan küzd meg Jacob és családja a betegséget övező félreér-
tésekkel és előítéletekkel? Hogyan tud segítő kezet nyújtani egy 
anya, aki maga sem találja az utat a fiához, és egy kamaszodó öcs, 
aki sohasem élhetett normális életet beteg testvére miatt?

Kamasz: Cassandra Clare - Az angyal 
(Vörös pöttyös)

A mágia veszélyes – de a szerelem még veszélyesebb!
Amikor a tizenhat éves Tessa Gray megérkezik a viktoriánus 

Angliába, valami rettenetes vár rá a londoni Alvilágban, ahol vám-
pírok, boszorkánymesterek és más természetfeletti lények járják az 
utcákat a gázlámpák alatt. Tessának nincsenek barátai, és egyetlen 
pillanatra sem érezheti magát biztonságban, ezért menedéket kér 
az Árnyvadászoktól, akiknek egyetlen célja, hogy megszabadítsák a 
világot a démonoktól. 

Ahogy egyre mélyebben merül el a világukba, a lány azt veszi észre, 
hogy egyszerre varázsolja el két legjobb barát, és nemsokára rá kell 
döbbennie, hogy a szerelem a legveszélyesebb varázslat mind közül.

Gyerek: Berg Judit - Polgár Judit – 
Alma: A sötét birodalom

Egy különös délután, amelyen egymást érik a váratlan és nyug-
talanító események, Alma, Drifter, Félix és Bella egy számukra 
idegen világba kerül. Vissza szeretnének jutni a saját valóságukba, 
de a sötét birodalom uralkodója próbatételek elé állítja őket. Látni 
akarja, hogyan lesznek úrrá váratlan helyzeteken. Meg tudnak-e 
hozni súlyos döntéseket? Képesek-e áldozatokra? S a végén méltó 
ellenfélnek bizonyul-e Alma? 

Nem kell, hogy sakkozni tudj! Alma társai sem tudnak. Mégis, 
nélkülük Alma biztos bukásra lenne ítélve…

Sok szeretettel várunk mindenkit a Boróka 
Könyvtárban!

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

Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
A bócsai nagyúr aranya

A hazai régészeti szakiroda-
lomban fogalom a bócsai avar 
kincs, melyet 19�5-ben talál-
tak meg az akkor Bócsához, ma 
Kaskantyúhoz tartozó egyik 
dűlőben. Az egyedülálló, gaz-
dag avar vezéri sír lelet anyaga 
jelenleg a Nemzeti Múzeum 
állandó régészeti kiállításán 
látható. Számos régész, köz-
tük László Gyula professzor is 
foglalkozott vele, kutatta és az 
évtizedek alatt hozzájárult az 
Avar Birodalommal kapcsola-
tos nyomozáshoz. Mert bizony 
— ki hinné? — a régészeti lele-
teket szóra kell bírni! Egy-egy 
darab réz-, ezüst- vagy arany-
lemez sokkal többet ér annál, 
mint amit a színesfémgyűjtő 
esetleg ad érte. (Bár valójá-
ban büntetendő, ha ilyesmit 
átvesz!) Az elhelyezkedése és 
megmunkálása sok mindenhez 
nyújt támpontot az adott idő-
szakhoz. Vagy éppen ellenke-
zőleg: kételyeket kelt…

Hogyan találták meg?
A korabeli jegyzőkönyv így 

ír erről: „1935. április 12-én 
Raffai András, Pivarcsi Mi-
hály, Pivarcsi György, Torgyik 
István, Torgyik Sándor és Pi-
varcsi István, az utóbbi földjén 
szőlő alá forgattak a bócsai 
(Hemző-sor, ma Kaskantyú 

területe) határrészben. Ekkor 
bukkantak a bizonyos fejedel-
mi sírra. A lelőhely Kiskőrös 
nagyközség vasútállomásától 
északkeleti irányban fekszik. 
Az állomástól egyenes út vezet 
a tanyai iskoláig, s ettől az 
iskolától északra 250 méterre, 
a Tóbiás kistanya közelében 
bukkantak a sírra. Igen lé-

nyeges az, hogy ez a terület 
esős időben rendszerint víz 
alá kerül, és a sír leleteit is 
az iszaprétegben találták. Az 
ásás száraz időben történt, 
úgyhogy a talajvíz nem zavarta 
a munkát.

A rozsdabarna homokréteg-

ben, mintegy 4—6 m2 terüle-
ten több apró arany-tárgyat és 
vastöredékeket találtak a régé-
szek. Az eredeti jegyzőkönyv 
az összes apróságot felsorolta. 
További sír vagy sírok nyoma 
nem látszott. A szóban forgó 
sír mélysége körülbelül 80 cm 
lehetett. Nyilván a szél fújta le 
róla a homokot hosszú időn át. 

Egyébként a terület emberem-
lékezet óta mezőgazdaságilag 
műveletlen, sivár, hatalmas 
gazokkal benőtt volt. A sír 
körül jelentékenyebb emberi 
vagy állati csontokat addig 
és akkor sem találtak, csupán 
apró csonttöredékeket.”

Ki volt ez az ember?
A nagyurat vagy fejedelmet 

magányosan temették el vala-
mikor a VII. század 2. felében. 
Valószínű a székhelyén, egy jól 
védhető helyen történt ez meg. 
Ez a magányosság már egy-
magában is sejtteti fejedelmi 
voltát, mert ilyen temetés csak 
kagánoknak, fejedelmeknek 
járt. Temetéskor aranyfüsttel 
díszített ruháját adták rá és 
több értékes tárgy is bekerült 
a sírba. Aranyveretes övéről 
csüngött le aranytegeze, amely-
be 25 háromélű nyilat tettek. 
Ezek mindegyike harcra való, 
egyetlen vadásznyíl sincsen 
közöttük. Ezen az övön hordta 
ivókürtjét is. Másik övén, ame-
lyet 8, korongos veret díszített, 
viselte kardját és íjtegezét. 

Szóval kincsek és fegyverek?
Igen, illetve azok darabjai. 

Ami viszont ténylegesen kézbe 
fogható, az például az újság 
címlapján látható, a sírle-
lethez tartozó arany kehely. 
Ez az ivóedény 8,5 cm magas 
és három darabból készült. 
Felső része 6,4 cm magas, egy 
körcikkalakú aranylemezből 
kalapálták ki és forrasztották 
egybe, amint azt a kehely falán 
végigvonuló forrasztási vonal 
elárulja. Nyakát vízszintes, 
testét pedig széthajló bordák 
tagolják. Szájnyílása 7,77—7,8 
cm, legnagyobb öblösödése 
6,55 cm. Alján a bordák elmo-
sódnak és összevissza kalapálás 
nyomait mutatják, itt a lemez 
egy helyen meg is repedt. Pere-
mére 5� mm-es barázdált szala-
got forrasztottak. A kehely lába 
1,� cm magas és lefelé kissé 
keskenyedő csonkakúp alakú, 
vastag pántból forrasztották. 
Talpa átmérője 5,1 cm, 8 mm-
re domborodik az 1 mm vastag 
aranylemez. (folytatjuk)

Összeállította: 
Káposzta Lajos 

Lektorálta: 
Dr. Wicker Erika régész

az avarokról:

Az avarok Belső- és Közép-Ázsiából származó harcos népe 568-ban foglalta el a Kárpát-me-
dencét. Gazdagságukat elsősorban a bizánci birodalomtól a béke fejében kapott rendszeres 
évi aranyadó biztosította. Később, Bizánc 626. évi sikertelen ostroma után megcsappant 
legfontosabb jövedelemforrásuk, és ezzel kezdetét vette az avarok lassú elszegényedése. Az 
uralkodó réteg gazdagsága azonban még sokáig fennmaradt. Erre utalnak leletekben gazdag 
kiscsaládi-nemzetségi temetőik, bennük az avar nagyuraknak és az őket szolgáló vezéreknek 
ázsiai hagyományokat követő magányos sírjai. Véletlenszerűen előkerült temetkezéseiket a 
találók általában kifosztották, ám a múzeumokba került hiányos lelet együttesek is sejtetik 
az előkelő réteg egykori gazdagságát.

Nem tudjuk, pontosan hol volt a kora avarok uralkodóinak székhelye. A Kiskunságból jelen-
leg ismert korabeli gazdag temetők, különleges szórványleletek, de elsősorban a vezető réteg 
magányos férfisírjai négy, az avar uralkodócsaládhoz köthető központot sejtetnek Kunbábony, 
Kecskemét, Bócsa és Kiskunfélegyháza környékén.
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Nemhiába lesz idén új 
pályánk! Focistáink, ahol 
tudnak, belerúgnak a bőrbe 
— bár a „hazai meccseket” a 

bócsai gyengélkedése miatt 
a soltvadkerti pályán játsz-
szák. A téli hírfolyamot fel-

pezsdítette, hogy 
a vadkerti Fakupa 
gólkirálya Péter-
Szabó Zsolt lett 26 
sikeres lövéssel. A 
gond csak annyi, 
hogy „nem csak 
sokat rúgtak, de so-
kat kaptak is”. Így a 
10 résztvevő között 
a 8. helyen végez-
tek fiaink. Hiába, 
ezekre a hétköznap 
este játszott mecs-
csekre tényleg csak 
az tudott elmenni, 
aki ráért…

Viszont a Megye 
III őszi bajnoksá-
ga, azaz a kemény 
próbaté te l  szép 
eredményt hozott. A közép-
csoportban több héten át 
vezették az őszi bajnokságot, 
majd negyedik helyezett-

ként zártak. A csoportban 
1� forduló volt, és igen nagy 
szervezés kellett ahhoz, hogy 
a csapat mindig megfelelő fel-
készültséggel lépjen pályára. 
Tudni kell, hogy ez szabvány 
méretű futballpályán zajlik, 
11-11 játékossal. 

Jótékonysági kupa
Harmadik alkalommal szer-

vezték meg az eseményt.  Az 
apropót az adta, hogy korábban 
is volt labdarúgó teremtorna a 
faluban. A jótékony cél adott 
lett: barátjuk, Peti megsegíté-
se! A 8 csapat november 19-én 
pénteken 17 órától 2� óráig 
csoportmeccseket játszott, 
másnap pedig délelőtt voltak 
a helyosztók, ahol fényképeink 
is készültek. Délre vége is lett, 
így mindenki készülhetett az 
esti jótékonysági bálra, ahol 
megtörtént a díjátadó és együtt 
ünnepelhettek.  

K. L. – B. H.

Labdarúgóink háza táján 

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Dobosné Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Péter-Szabó 
Zsolt

Foglalkozására nézve me-
zőgazdasági vállalkozó, fő 
profilja a kacsatenyésztés. 
Emellett a labdarúgás lett 
az élete, de ennek is meg-
volt a maga útja. Elsős ko-
rában ugyanis a birkózással 
kezdte, majd Budapestre, 
sportgimnáziumba került. 
A honvágy azonban ideje-
korán hazahozta, a közép-
iskolát Kiskőrösön fejezte 
be. Ezekben az években 
minden előzmény nélkül a 
labdarúgásra váltott. Mint 
meséli, a szőnyegen eltöl-
tött sok éves „alapozás” 
ránevelte a kitartásra, a 
küzdelemre és nem utolsó 
sorban megtanult esni. 
A Bócsai Birkózó és Lab-
darúgó és Sportegyesület 
labdarúgóit vezeti. Mint 
elmondta, iskolai futball-
edzőként az volt az álma, 
hogy egyszer azokkal a 
fiúkkal felnőtt csapatot 
tudjon összekovácsolni. Ez 
most valóra vált: a csapatot 
túlnyomó részt bócsai fia-
talok alkotják. A szülőket 
csak biztatni tudja: minden 
gyereknek meg kell adni a 
sportolás lehetőségét és 
örömét!

A Focikupa eredménye:
I. Buli FC — ezzel ők lettek a vándorserleg birtokosai egy évre
II. Turbo-rum
III. Szervezők
IV. Esélyetek SE
V. Torgyán Tesco
VI. Gra-Plast Junior
VII. Bacs all stars
VIII. Sevilla sekanál

Varga Tibor
labdaelvétele 

a vadkerti ellenféltől

Kalló Balázs vadkertiek gyűrűjében

Tázlár és bócsa 
legkeményebbjei
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FARSANGI BÁLBA 
Vendégvárás 18 órától  

                 a Hungarikum és Civil Házban     

Jegyek 4000400040004000    F t/fő áron B enkóné P iroskánálB enkóné P iroskánálB enkóné P iroskánálB enkóné P iroskánál   

korlátozott szám ban vásárolhatókkorlátozott szám ban vásárolhatókkorlátozott szám ban vásárolhatókkorlátozott szám ban vásárolhatók!!!! 

    Zene: TUTTI FRUTTI

BELÉPÉS JELMEZBEN !!! 

Jótékonysági bál Veiszhab Péter javára

Egy tragédiából is lehet 
erőt meríteni. Veiszhab Pé-
ter szépreményű fiatalember 
egyik nap még élte a fiatalok 
gondtalan életét, másnap 
pedig egy baleset, egy szeren-

csétlen véletlen miatt minden 
megváltozott körülötte. A 
sportoló, örökmozgó fiú toló-
székbe került. De nem adta fel 
sem ő, sem családja, sem pedig 
barátai. Peti küzd, él, sportol. 
A focilabdát pingpongütőre 
cserélte. Tervei céljai vannak. 
Az idén harmadik alkalom-
mal rendezték meg Veiszhab 
Péter jótékonysági foci kupát, 
melyre 8 csapat nevezett. Ezt 
követte a Jótékonysági bál. A 
táncos esemény a Hungari-
kum és Civil Közösségi Ház 
nagytermében került meg-
rendezésre, ahová közel 200 
vendég érkezett. Szőke-Tóth 

Mihály polgármester köszöntő 
beszédében az összefogás és 
a segíteni akarás jelentőségét 
emelte ki. Külön megköszönte 
a három évvel ezelőtti kezde-
ményezést Tóth Jánosnak és 
csapatának. 

A finom vacsora elfogyasztá-
sa után a vendégsereg táncra 
perdült. A hajnalig tartó mula-
tásról a Kecskeméti Hangulat 
együttes gondoskodott.

Külön köszönet a vacsora 

előállítóinak, Pálinkás Atti-
lának a fő szervezőnek Péter 
Szabó Zsoltnak és barátainak, 
valamint azt a sok tombola 
felajánlást, támogatást, se-
gítséget. 

Peti a kitartásával, küzdeni 
akarásával, sport szeretetével 
példaképpé vált. És vajon mire 
fordítja a befolyt adományo-
kat? A hírek szerint egy mo-
dern kerekesszékre gyűjt.

B. H.
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A 2018. évi községi rendezvénynaptár Bócsán
 
Február 3. szombat: 
 Batyus bál
Február 17. szombat: 
 Farsangi bál
Február 24. szombat: 
 Böllér bál
Március 3. szombat: 
	 Nőnapi	rendezvény	a	mozgás-
	 korlátozott	csoport	szervezésében
Március	14.	kedd: 
	 1848-as	emlékműsor
Március	15.	szerda: 
	 Nemzeti	Ünnep
Március 24. szombat: 
 Nyuszicsalogató
Április	1-2.	vasárnap-hétfő:	
	 Húsvét	ünnepe	(egyházi	ünnep)
Április	7.	szombat: 
	 Ovis	bál
Április	14.	szombat:	
 A Tiszta Faluért Program
Május	1.	kedd: 
 Majális a Kozák Horgásztón
Május 5. szombat: 
 DuTrA TAlálKozó A ViNcze 
 loVArDáBAN
Május 12. szombat: 
	 Családi	kerékpártúra
Május	20-21.	vasárnap-hétfő: 
	 Pünkösd	ünnepe	(egyházi	ünnep)
Május 26. szombat:
  „A régi jó barátok”, 
	 a	zöldhalmi	iskolatársak	és	
 barátok találkozója
Június	1.	péntek: 
	 Óvodás	ballagási	ünnepség
Június 9. szombat: 
 KisKuNsági gulyásFeszTiVál, 
	 PÁsztOr-	és	BetyÁrtalÁlkOzÓ
Június 16. szombat: 
	 Iskolás	ballagási	ünnepség
Június 23. szombat:  
	 Idősek	napja

Június 30. szombat: 
 NéPzeNeI	GÁlaest
Július 7. szombat: 
 VADász Juliális
Július 28. szombat: 
	 régi	Diákotthon-	és	kollégium-
 találkozó
Augusztus 18. szombat: 
	 Nemzetközi	Birkózó	Csapattalálkozó	
augusztus	19.	vasárnap:	
 FaluNaP—	ÁllaMalaPítÁs	és	
	 ÚJ	keNyér	ÜNNePe
szeptember	21-22.	péntek-szombat:	
 szüreTi NAPoK
Október	19.	péntek: 
	 emlékezés	1956.	október	23-ra
Október	23.	kedd: 
	 Nemzeti	Ünnep
október 27. szombat: 
	 sportbál
November	10.	szombat:	
 Viii. BócsATor, illeTVe ezeN A 
	 szOMBatI	FőNaPON	és	vasÁrNaP:	
 BoróKA KuPA TáJFuTás
November	24.	szombat: 
 szMK bál
December	2.	vasárnap:	
	 adventi	vásár	
	 (I.	adventi	gyertyagyújtás)
December	9.	vasárnap:	
	 II.	adventi	gyertyagyújtás
December	16.	vasárnap: 
	 III.	adventi	gyertyagyújtás
December	23.	vasárnap:  
	 Iv.	adventi	gyertyagyújtás
December	25-26.	hétfő-kedd:	
	 karácsony	ünnepe	(egyházi	ünnep)
December	31.	hétfő:	
 szilveszter

Vágd le és tedd ki 

mágnessel a hűtőajtóra!


