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Kevesebb riasztás, de indokolt készültség
Bócsa tűzoltó múltját a helytörténeti gyűjteményben lévő, erede-

tileg lóvontatású tűzoltókocsi jelzi. Belterületen használhatták: 
ahol égett valami, odavontatták, beleengedték a csövet a kútba, 
aztán pumpálták a vizet a tűzre. Amíg bírta a kút…

Tudjuk azt is, hogy ha tűz ütött ki a tanyavilágban, akkor nem 
sok esély volt az eredményes oltásra. Ha a zsúp- vagy nádtető 
égett, gyorsan lerántották egy csáklyával, és így még menthető 
volt a ház. De az újjáépítésre mindig voltak segítő kezek, és a 
közösség segítette a családot a talpra állásban. 

Azóta sok minden változott, 
leginkább a modern techniká-
hoz szükséges anyagiak. Így, 
települési összefogás eredmé-
nyeként, a bócsai tüzekhez és 
katasztrófákhoz — szerencsére 
kevés esetben — Soltvadkertről 
érkezik a csapat. A soltvadkerti 
Városi Önkormányzati Tűzol-
tóság munkájáról beszélgettem 
Varnyú Barnabás parancs-
nokkal. 

Soltvadkert, Bócsa és Tázlár 
területének tűz- és kataszt-
rófavédelmét12 fős állomán-
nyal szolgáljuk. Értékes jár-
műparkunk zászlóshajója a 
két — szakkifejezéssel élve 
— Mercedes szer (2010 és 
1975), melyeket jól kiegészít 
a Niva és a kisbusz. Ez utóbbi 
különösen akkor volt fontos, 
amikor a legénységet a Kis-
kunhalas-Sóstó melletti erdő-
tűzhöz vittük ki váltásra. Ez 
volt tavaly a legnagyobb eset, 
melyre több szer is vonult. Az 
erdőtűz leküzdése egyébként 
leegyszerűsítve abból áll, hogy 
körbe kell állni a veszélyes 
helyeket és megszüntetni a tűz 

utánpótlását. Ha nem ugrik át 
a láng egyik táblából a másikba 
(szélirány, nyiladékok), akkor 

előbb-utóbb elfojtódik. 
Másik, de sokkal kisebb tar-

tós elfoglaltságot a begyulladó 
trágyarakás jelentette. Füstölt, 
ezért riasztottak minket. Ön-
gyulladás volt, és ez ilyenkor 
addig füstöl, amíg ki nem ég 

belőle a szalma. Ha letakarják 
földdel, akkor is ég. Javasolt a 
trágya kisebb mennyiségben 

történő tárolása.
Bócsai eset volt, amikor az 

egyik kacsafarm mellett lévő ki-
szolgáló épületben, a faházban 
keletkezett a tűz, mely porig 

előtt a sofőr nyílt töréssel 
beszorult a kormány mögé. Jól 
tűrte, és amíg levágtuk róla az 
ajtót, közben tartottuk benne a 

Biztonsági 
bekötések 

A lakások és közintézmé-
nyek biztonságának egyik 
garanciája, ha betörés- és 
tűzjelző érzékelőkkel látják 
el, melynek riasztási pontja 
a soltvadkerti tűzoltó ügye-
let. Bócsán többek között 
az Önkormányzati Hivatal 
épületét biztosítják így.

Varnyú Barnabás 
parancsnok és a legmo-

dernebb Mercedes jármű. 
A bivalyerős teherutóban 

víztartály, nagy 
teljesítményű porral oltó 
és a műszaki mentéshez 

nélkülözhetetlen eszközök 
egyaránt megtalálhatók. 

A 2015-ös évben mintegy 
90 riasztásra vonultak a 
soltvadkerti tűzoltók. 

Ezek megoszlása nagy 
vonalakban: 

tűzeset 42
műszaki mentés 31
vízszivattyúzás 5
téves riasztás 10, ami a 

helytelenül működő tűzjel-
zőknek volt köszönhető.

égett. Itt történhetett volna 
nagyobb baj is…

Szomorú és megrázó az, 
amikor baleset következtében 
összegyűrődik az autó, és a 
benne ülőket nekünk kell ki-
szednünk. Ez tavaly nem volt 
sok, ahhoz képest, amekkora 
főutak itt keresztezik egymást. 
A bócsai Kozák Autóbontó 

lelket. Ilyenkor arra is oda kell 
figyelnünk, hogy be nem indult 
légzsák esetén újabb sérülés 
történhet. Ezért azt blokkolni 
kell egy rögzítővel. Egyébként 
ha autóbalesethez riasztanak 
minket, feladatunk a járművek 
áramtalanítása is. 

Lejegyezte:
Káposzta Lajos

A tűzoltók segélyhívó számai
Közvetlenül a soltvadkerti: 
78/482-515, 70/3346-719

Országos tűzoltó központi szám: 105
Országos általános vészhívó szám: 112

A tűz bejelentésekor legyünk higgadtak, jól érthetőek!
A tűzoltóság diszpécsere felé a következő információkat kell 
bejelentenünk:
- A tűzeset pontos címe
- Mi történt, mit lát, mit tapasztal
- Milyen magas az épület, hány emeletes
- Veszélyben vannak-e személyek, sérülés, haláleset történt-e
- Lehet-e a helyszínen bármilyen veszélyes dolog, körülmény
- Ajelző neve, telefonszáma 



2016. január 3. oldal

Egyszerűsödnek a közigaz-
gatásban intézhető ügyek

Anyakönyvi hírek
Születtek:(december):

Szabadi Tamás Sándor - an.:  Benkó Dóra
Kesztl Véda – an.: Dudás Krisztina
Nagy – Biri Sára – an.: Balog Renáta

Születtek (január):
Pápai Laura – an.: Fehér Ibolya

Elhunytak (január):
Kiss Crisztina (1926) születési neve: Ersek Crisztina
Rapp Istvánné (1943) születési neve: Kalocsa Mária
Csík Zoltánné (1950) születési neve: Tóth Katalin

Gácsi-Varga János (1936)
Lakatos Ferenc (1934) 
Kárász István (1961)

Vészjelző és segélyhívó 
a mindennapokra

2016. január 1-jén lépett 
hatályba az a közigazgatási 
bürokráciacsökkentéssel ös-
szefüggő törvénymódosító 
csomag, amely eredménye-
képpen egyszerűbb, gyorsabb 
és hatékonyabb közigazgatási 
rendszer alakul ki. Ezzel egy-
idejűleg több hatósági eljárás 
díja csökken, egyes eljárások 
pedig ingyenessé válnak.

Ezen módosítások eredmé-
nyeképpen ingyenesek lesznek 
a következők: 

— a személyazonosító igazol-
vány és személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (vagyis lakcímkártya) 
kiállítása, pótlása; 

— családi állapot-változással 
összefüggő névváltozás miatt 
indult hatósági eljárások; 

— eltulajdonított okmányok 
pótlása; 

— gyermekek útlevelének 
kedvezményes kiállítása; 

— gépjárművezetői engedély 
kiállítása első alkalommal; 

— mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványá-
nak pótlása;

— hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány (évente négy alka-
lommal);

— tulajdonjog, és haszon-

élvezeti jog ingatlan-nyilván-
tartásba történő bejegyzése 
(örökléssel összefüggésben, 
hagyatékátadó végzés alap-
ján); 

— oktatási igazolvány (diák-
igazolvány, pedagógusigazol-
vány, oktatói igazolvány); 

— felsőoktatási képzésre 
jelentkezés;

— jelnyelvi tolmács névjegy-
zékbe vétele; 

— lakóépület bontási, építési, 
és használatbavételi engedé-
lyezési eljárása (a 160 m2-nél 
kisebb hasznos alapterületű 
ingatlan esetén);

— adóhatósági igazolás; 
— cégiratok kiállítása és 

cégnyilvántartásban szereplő 
elektronikus okiratok meg-
küldése; 

— cégek éves számviteli be-
számolójának közzététele; 

— üzlet működési engedélye 
iránti eljárás; 

— vállalkozói igazolvány 
kiállítása, pótlása; 

— népi iparművészeti iga-
zolvánnyal kapcsolatos eljá-
rások; 

— mezőgazdasági és erdésze-
ti gépkezelői jogosítvány ki-
állításával kapcsolatos eljárás.

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)

Sokan félnek a hirtelen ros-
szulléttől, vagy az ablakon 
bemászó, támadó szándékú 
betörőtől. Mindkét esetben jó 
megoldást kínál a soltvadkerti 
Városi Önkormányzati Tűzol-
tóság. Mint Varnyú Barnabás 
parancsnok elmondta, a készü-
lék havidíj ellenében bármikor 
bérbe vehető, melynek összege 
3.175 Ft / hónap. 

A segélyhívó készülék áll 
egyszer egy karóra jellegű 
részből, melyet a személy a 
karján hord, és ha bármilyen 
problémája van, megnyomja 
a gombot. Ezt követően a fő 
egységen keresztül azonnal 
bejelentkezik a vadkerti tűzol-
tóság ügyeletese és kérdéseket 
tesz fel.  

Ha a biztosított személy nem 
szól bele, vagy a válaszból 
rosszat sejtenek, azonnal indul 
a házhoz a segítség. Ketten 
mennek ki, minden dolgozón 
alapvető elsősegély végzett-
séggel rendelkezik, és viszik a 
defibrillátort is. 

Szerencsére 2015-ben nem 

kellett kiszállni az ügyben, de 
mindenképpen megnyugtató 
az egyedülálló, rosszullétre 
hajlamos ügyfeleknek, hogy lé-
tezik és működik ez a rendszer. 
Jelenleg 37 darab áll üzemben, 
főleg helyben és a tanyavilág-
ban. Van, aki a szüleinek viszi, 
más pedig saját maga miatt 
veszi igénybe a szolgáltatást. 
Fontos a készülék rendszeres 
tesztelése (próbariasztás!), 
mely ingyenes.

K. L.

Szőke-Tóth Árpád vagyok, az Európai Mező-

gazdasági Vidékfejlesztési alapból a fiatal me-

zőgazdasági termelők indulásához 2014 évben 

igényelhető támogatás igénybevételével bodza-

termesztés fő tevékenységi körrel elindítottam 

egyéni vállalkozásomat. 
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Kedves Olvasók, Kedves Bócsai Testvérek!

Lemondás és szolgálat
Ma is legyen aktuális a királylány életpéldája!

Lengyel Alexandra olvasmányt, Kovács Illés 
könyörgéseket olvasott fel a szentmisén   

Ez is ritkaság Bócsán: hárompapos mise. Az 
oltárnál Kovács Ferenc (Soltvadkert), Tóth 

Tibor és Ruskó Norbert plébános

Az elmúlt év folyamán több-
ször szerveztünk egyházközségi 
kirándulást, zarándok utat, amik 
nagyon jól sikerültek. Nem csak 
az egyházmegyénket, hazánk 
szép tájait ismerhettük meg 
jobban, nem csak a hitünkben 
mélyedhettünk el, hanem egy-
mással is szorosabb közösségre 
léphettünk…

Nyár elején voltunk a harmadik 
alkalommal megrendezett „Is-
merjük meg egyházmegyénket” 
zarándokúton Akasztó – Solt 
– Kunszentmiklós – Kiskőrös 
útvonalon. 

Ősz folyamán Máriapócsra 
zarándokoltunk a könnyező 
kegyképhez, Nemzeti Zarándok 
helyünkre a görög katolikusok-
hoz… Együtt imádkoztunk egész 

egyházközségünkért – Magyar 
Hazánkért…

Krisztus Király vasárnapján 
(november végén) Bajára indul-
tunk, hogy együtt dobogjon a 

szívünk az Egyházmegyével. Itt 
egy egyházmegyei zsinati utóta-
lálkozón vettünk részt.

Most pedig a két plébánia 
(Bugac – Bócsa) vállalkozó test-

véreivel a negyedik téli túrán 
voltunk, melynek helyszíne a 
Mecsek volt. Útvonal: Dömör-
kapu – Tettye 535 m, TV. torony 
– Kis Tubes 577 m – Nagy Tubes 
611m. Kellemes sétaút volt a 
hegy gerincén… 

A Jóisten gyönyörű időt adott. 
Nekünk pedig igazi felüdülés 
volt gyönyörködni az ő teremtett 
világában és egymás üdítő társa-
ságát is élvezhettük. Köszönet 
Bugac – Bócsa Önkormányza-
tának, akik rendelkezésünkre 
bocsátottak most is egy-egy mik-
robuszt, hogy kényelmesebben 
utazhasson mind a 16 testvér.

A további zarándoklatainkra 
– kirándulásainkra is szeretettel 
várunk Mindenkit!

Szeretettel: Norbi atya

A bócsai katolikus templom 
védőszentjére, árpádházi Szent 
Margitra emlékeztek a január 
17-én vasárnap. Az ünnepi 
szentmisét Tóth Tibor, bócsai 
származású újmisés pap tartot-
ta. Szentbeszédének alapigéje 
a tíz szűz története volt. Az 
újszövetségi példázat szerint tíz 
szűz várja égő olajmécsessel az 

esküvő előtt a menyasszonyt. 
Közülük öten nem gondoskod-
nak tartalék olajról, így az idő 
előtt kiég a lámpásból. Öten 
viszont előre látók és van olajuk 
bőven. Így van ez az életben is 
— mondta Tibor atya. Tíz em-
berből öt ma is csak a mának él, 
és nem gondol a jövőre. Azok 
nem lehetnek példaképeink. 

És ha már a példáknál tar-
tunk: a XIII. században élt ma-
gyar királylány, árpádházi Szent 
Margit gyerekkorától kezdve 

Istennek szentelte az életét. 
Letéve az apácafogadalmat 
nem tántorodott meg, amikor 
hercegnőnek kijáró életet él-
hetett volna. Lemondott a földi 

hívságokról és így nyerte el a 
mennyei koronát.

A kérdés: vajon mi tudunk-e 
lemondani és tudunk-e szol-

gálni — akár csak a magunk 
közvetlen környezetében? 

A szentmise újmisés áldással 
ért véget.

Káposzta Lajos
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Dán fegyver a seregélyek ellen?

 Az elijeszthető seregély

Madártani szakemberek szerint nem biztos, hogy a hanggal 
történő elriasztás működni fog a seregélynél. Szerintük ez a 
madár roppant tanulékony, és hamar rájön arra, hogy ahol ez 
a „hangzavar” van, ott a legjobb a szőlő. Azt is kifigyelik, ha 
nincs ember a szőlőtáblánál. Az egyetlen hatékony módszer 
valószínűleg a vadászpuska: ahol lelőnek egy-két seregélyt, 
oda a csapat nem megy!

Seregély

Vándormadár. A telet Af-
rikában tölti, tavasztól őszig 
pedig Közép-Európában, így 
Magyarországon él. Itt költi 
ki fiókáit, melyet rovarokkal 
táplál. Emiatt rendkívül hasz-
nos, tömeges pusztítása nem 

megengedhető. Nyár végétől a gyümölcs fogyasztásra térnek 
át, mely térségünkben főként a szőlő.

Bács-Kiskun egyik testvérme-
gyéje Dánia középső régiójában 
található. A jellemzően sík tájon 
ott más a mezőgazdaság, mint 
nálunk: főleg az állattenyésztés és 
a tejtermékek előállítása dominál. 
Sok mindenben előttünk járnak: 
az energiát szélerőművek, vala-
mint biogáz erőművek termelik. 
A madarak — konkrétan a tagolt 
tengerpart miatt jelentősen el-
szaporodott sirályok — jelenléte 
azonban nem mindig kívánatos. 
Főleg a repülőtereken nem, ahol 
a hajtóműbe berepülve akár tra-
gikus balesetet is okozhatnak. A 
25 éve fennálló kapcsolatot ünne-
pelve megyei delegáció járt kint, 
és a látogatás egyik állomása egy 
sirályriasztó kutatóintézet volt. 
Hogy ez miként kapcsolódik a se-
regélyekhez? — erről nyilatkozott 
lapunknak a megyei közgyűlés 
elnöke, Rideg László.

Magyarország legnagyobb sző-
lőterülete a mi megyénkben 
található — kezdte a beszélgetést 
az elnök. Ennek velejárója, hogy 
július végétől két hónapon át 
folyamatos seregélytámadásnak 
vagyunk kitéve. A gazdák véde-
keznek, ahogy tudnak: valaki 
puskával, kereplővel, a moder-
nebbek viszont hangágyúkkal 
és kimustrált autóriasztókkal, 
melyeket akkumulátorról mű-

ködtetnek a szőlőtáblákban. 
Hogy ez mennyire hatékony, 
vitatható: a seregélycsapat arra 
száll, ahol kevésbé zavarják 
és valahol mindenképpen le 
fogja csípni a szőlőszemeket. 
Rosszabb esetben letarolja, sőt: 
lerúgja! A riasztók éles hangja 
viszont nagyon zavaró lehet 
az üdülőhelyeken (mint pl. a 
Büdöstó környékén és a tanyasi 
vendégházakban), illetve a falu 
szélén lakók esetében. Ezért 
nem árt megnézni, milyen ered-

Mikor jelenne meg ez a környék 
szőlőtábláin?

Most télen fejlesztik ki, a nyár 
folyamán pedig megindulna a 
próbaüzem. Terveink szerint 
Soltvadkert és Bócsa környéke 
mindenképpen megfelelő terep 
lehetne, már tárgyalunk néhány 
szőlősgazdával. 

Rideg László azt is elmondta, 
hogy a rendszer tesztelés alatt 
áll, és évek szükségesek ahhoz, 
hogy kidolgozzák a teljes lefe-
dettség paramétereit. A dánok 
— kapva az ötleten — új európai 
piacokat remélnek a seregély-
riasztó rendszertől, melynek 
prototípusa, referenciaterülete 
akár a mi megyénk is lehet. Noha 
árakat még nem tudott mondani, 
valószínű, hogy a jégfelhő oszlató 
rendszerhez hasonlóan országos 
és szakmai támogatás szükséges 
a teljes bevezetéséhez.

Káposzta Lajos

ményeket értek el e tekintetben 
a dán szakemberek. 

— MI az, ami átvehető a mi 
madaraink ellen?

Az elv ugyanaz: a madarak 
elriasztása hanggal. Na de mi-
lyennel és mikor? A dánoknál 
nem szól folyamatosan, csak ha 
jönnek a madarak. A rendszer a 

seregélycsapat hangjára reagálna. 
Az energiaellátása napelemről 
történik. A kibocsátott hang 
többféle lehet. Egyrészt olyan 
ragadozó madaraké, melyektől a 
seregély fél, másrészt pedig azok 
a frekvenciák, melyek elriasztják. 
Ebbe beletartoznak olyan hang-
tartományok is, melyeket emberi 
fül nem hall. 

— Tehát elmondhatjuk, hogy 
ez több szempontból is kímélő 
eljárás a lakosság tekintetében. 

Beszélgetés Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével

Internet használói 
tanfolyam a Boróka 

Könyvtárban
Áprilistól ismét várjuk az internettel ismerkedni kívánókat 

a könyvtárban.  Elsősorban azoknak a felnőtt embereknek 
szeretnénk segítséget nyújtani, akik egyáltalán nem tudták 
eddig még elsajátítani a digitális írni-olvasni tudás alapvető 
ismereteit, de erre lenne igényük. Azokat is várjuk erre a 
támogatott képzésre, akik a már megszerzett ismereteket 
szeretnék felfrissíteni. Jelentkezni a Boróka Könyvtárban 
lehet. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Autóbuszjáratok indulása Bócsáról
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Autóbuszjáratok indulása Bócsáról
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Rugalmasnak és sokoldalúnak kell lennünk!
Beszélgetés Józsa Imre kőművessel

Orgoványról került Bócsára és 
1978-ban mint kisiparos kezdte 
itt kőműves pályafutását. Az 
elmúlt 38 esztendő alatt sok la-
kóház, tanya, sőt középület is ki-
került keze alól. Több jó világot 
is megélt, és nyilván mostanság 
is jó világ van — csak, manap-
ság kicsit többet kell utazni a 
munkáért és több mindent be 
kell vállalni. A sokoldalúság 
manapság kifejezetten előny 
a szakmában — mondja Józsa 
Imre, akivel Ady Endre utcai 
házában beszélgetünk. 

— Maszekként kezdett. Nehéz 
volt ez annak idején? 

Akkoriban már belátta az 
állam, hogy a magán szektor 
nem ellenség, hanem partner. A 
KIOSZ — Kisiparosok Országos 
Szövetsége — tagjaként 3 éves 
adókedvezményt kaptam, ami-
kor kiváltottam az ipart. Kellet-
tek a jó iparos emberek és nem 
is lehetett feketén hagyni ezt a 
gazdaságot. A 80-as évek fellen-
dülése magával hozta az építő-
ipar aktivizálódását is. Egyre 
többen építkeztek, gazdagodott 
a lakosság… Alkalmazottaim is 
lehettek, de csak kettő. Ezzel 
nekem is megadták a bővülési 
lehetőséget, de az állami nagy-
vállalatokat is védték. 

— Milyen volt Bócsa ebben az 
időszakban? 

Fellendülő község volt. A ta-
nyavilágban élők közül nagyon 
sokan kezdtek házat építeni a fa-
luban. Nem jöttek be rögtön, de 
ahogy lett egy kis jövedelmük, 
a házba fektették. Külső jegyek 
alapján végig lehet követni az 
épületeket: melyik mikor épült. 
Itt az Ady Endre utcában akko-
riban még alig voltak házak. A 
munkahelyek is segítették a 
dolgozókat. Kimérték az utcákat 
és a telkeket, majd kiosztották 
a portákat. A Petőfi TSZ a szál-
lításba is besegített: minden 
tagnak járt kedvezményes fuvar, 
így került a telekre a sóder és a 
falazó anyag.

– Hányfajta típusterv alapján 
dolgozott?

Volt egy könyv, melyből több 
közül kiválasztotta a megren-
delő a neki tetsző házat. Kis 
változtatásokat lehetett tenni, 
de nagyot nem. A két, utcára 
néző szoba például mindig 
adott volt. Kedvelték a konyha-
főzőfülkés rendszert. A spájz 
és a fürdőszoba egymás mellett 
volt. Persze a fürdőszoba és a 
vezetékes víz nagy szó volt a ta-
nyasi egyszerűség után. A hom-
lokzatok kialakításában is közbe 
szólhatott az egyéni ízlés. 

— Mi volt még nagy minőségi 
ugrás?

A fűtési rendszerek. A lakások 
nagy része kezdetben egyedi fű-
téssel ment: minden helységben 
egy-egy kályha, úgyhogy három 
kéményt raktunk. Aztán jött a 
központi fűtés, egyre moder-
nebb gépészettel. Később már a 
melegvíz is a kazánházból jött. 
Ma pedig: napelem, kollektorok 
és mindenek előtt szigetelés és 
energiatakarékosság! 

— Hogyan zajlott a házépí-
tés?

A bevált szokás a kaláka volt. 
A kisiparosnak megvolt az 
eszközkészlete: állvány, keverő, 
malteros ládák, stb. A leendő 
háztulajdonosnak pedig a bará-
ti-rokoni köre. A földmunkákra, 
homokhordásra összejött a nagy 
csapat. Lealapoztuk a házat, 
majd a falazásra összejöttek 
megint húszan. Ezek a társasá-
gok jól összeszokott emberekből 
álltak: ismerték egymást a disz-
nó- birkavágásból, szüretből, 
lakodalmakból… Adott volt a 
jó hangulat, emellett pedig min-
denki tudta, ki mihez ért. Így 
valaki a betonkeverésnél, más 

a zsaluzásnál vagy a falazásnál 
segített be. Aztán úgy 1987-88 
körül szűnt meg a házépítési láz, 
a pénzbeli támogatás és maga a 
kaláka is…

— Milyen támogatásra és milyen 
árakra emlékszik a 80-as évek 
elejéről? 

Kézhez kapta az illető család 
a szocpolt: kb. 100.000 Ft-ot. 
Ez akkor jelentős összeg volt, 
amivel már el lehetett kezdeni 
az építkezést. Egy 10 x 10 –es 
ház szerkezet kész állapotig 
való felépítése 250.000 Ft körül 
megállt. Bent kellett lenniük a 
nyílászáróknak, fent volt a vako-
lat és feltétel volt még a működő 
W.C.! 1982-86 között volt olyan 
év, hogy 20 használatba vételi 
engedélyt adtak ki lakóházra 
Bócsán, ami igen nagy szám.

— Milyen munkák voltak 
még?

Molnár Ferenc tanácselnök 
idején nagy járdaépítési akció 
volt. Aztán amikor bejöttek 
a tanyáról lakni az emberek, 
akkor jött a jószágállomány, 
készültek a „modern” ólak, és 
ez kisebb munkák garmadáját 
jelentette. A kisiparosok építet-
ték fel a sportcsarnokot, köztük 
Mucsi Gábor, Tóth József és 
én. Ugyancsak ott voltam a régi 
kultúrház átépítésénél és az 
óvodabővítésnél.

— Voltak melléfogások a rend-
szerváltás előtti Magyarorszá-
gon?

A leglátványosabb példa erre 
Kecskeméten a pincegarázsok 
építése. Ezek — az utcakép-
elképzelés miatt — túl mélyre 
kerültek. A lejárókat túl nagy 
lejtéssel kellett megépíteni. 
Ladával még csak-csak beállt 
az ember, de a mostani nyugati 
autókkal már nem. Emellett pe-
dig bekövetkezett egy éghajlati 
változás: rendszeresek a nagy 
esőzések, amikor a mélygarázs 
mifelénk használhatatlan.

— Meg egyes pincék — akár 
Bócsán is… A pincék teljes vízzá-
rósága egyébként megoldható?

Teknőszigeteléssel. Persze ez 

nem annyi, hogy lekenjük a falat 
valamivel. Vagy alapozás előtt 
alakítjuk ki, vagy utólagosan, 
de költséges. Legalább 15-20 
cm betonfal kell hozzá. Mert 
a talajvíznek a legkisebb rés 
is elég. 

Inkább azt mondom, hogy oda 
építsenek pincét, ahol a talaj 
adottságai ezt lehetővé teszik. 

— Mi a helyzet manapság? 
Kérdezhetném: hogy megy a 
munka?

Jelenleg négy alkalmazottal 
dolgozom. Az elmúlt öt év 
nagyon szétszórta a megbízá-
sok helyszíneit: Bócsán kívül 
Kiskunfélegyháza, Jakabszál-
lás, Soltvadkert voltak a fő 
színhelyek. Vadkerten például 
a nyugdíjas pedagógusok há-
zait szigeteltük a Kodály utcán. 
Jakabszálláson egy teljesen 
egyedi tervezésű, igazán szép 
házat építettünk 400 m2-en 
a Sport utcában. Különleges 
mind építőanyag, mind pedig 
technológia tekintetében. Ös-
szességében elmondhatom, 
hogy nem lehet csak egyfajta 
munkára szakosodni. Mi itt 
úgy tudunk boldogulni, hogy 
sok mindent elvállalunk. Ilyen a 
régi tanyák átalakítása. Munkás, 
de ragaszkodnak hozzánk, akik 
már esetleg bizonyítottunk a 
család vagy a baráti kör előtt. 
A kisiparos más, mint egy vál-
lalati kőműves. Ő csak egy-két 
munkafolyamatot végez, mi 
pedig mindent. Előfordul, hogy 
kisebb munkákért is el kell 
mennünk a 2-3 faluval odébb. 
Esetleg csak annyi, hogy le kell 
szedni a tetőt, és fel kell tenni 
egy betonkoszorút. De ez azt 
is jelenti, hogy tudnak rólunk, 
látnak minket! 

— Szóval akkor ez néha 
„reklám vagy referencia mun-
ka” is?

Az biztos, hogy kevés idő 
jut pihenésre. Egyébként nem 
hirdetem magam sehol. A 
cégtábla is csak azért került ki, 
mert kötelező…

Káposzta Lajos 
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Babos káposzta, lélekmelegítő 
a fagyos téli estéken

Hozzávalók:
4 szelet karaj egyenként 15 dkg,
4 darab sütni való kolbász,
2 pár virsli,
50 dkg savanyú káposzta,
30 dkg bab (vagy piros bab konzerv)
1 fej hagyma,
6 dkg füstölt szalonna,
2 dkg sima liszt,
1 gerezd fokhagyma,
néhány szem borókabogyó,
fél babérlevél
kevés kömény, só,
2 gerezd fokhagyma,
6 dkg olaj
1,5 dl tejföl,
1 teáskanál keményítő,
Elkészítés: a húst megmossuk, enyhén kiklopfoljuk, és sóval, 

borssal, szétnyomott fokhagymával fűszerezzük. A kolbászt mindkét 
oldalon több helyen bevagdossuk (kb.fél cm mélyen), a virslit félbe-
vágjuk és az egyik végét keresztben bevágjuk. Ha a káposzta kissé 
savanyú, átmossuk, majd bő, sós vízben feltesszük főni. Ezután ba-
bérlevéllel, boróka bogyóval, köménnyel ízesítjük, és puhára főzzük. 
Ha megfőtt, lecsepegtetjük, és egy kevés főzőlét félreteszünk.

A hagymát meghámozzuk és finomra vágjuk, a fokhagymát apróra 
szétnyomjuk, a szalonnát apró kockákra vágjuk, és egy nagy lábasban 
kiolvasztjuk. Megpirítjuk benne a hagymát, fokhagymát és a lisztet, 
mindezt együtt rövid ideig pirítjuk. A félretett főzőlével felöntjük 
úgy, hogy sűrűn folyós legyen. Jól felforraljuk, majd hozzáadjuk a 
babot és a keményítővel felvert tejfölt. Még egyszer felforraljuk, jól 
összekeverjük és melegen tartjuk.

Ez alatt forró olajban átsütjük a kolbászt, virslit és a hús mindkét 
oldalát, majd szépen elrendezzük a tálra tett káposztán.

Egy kis vidámság

Jótékony cél szolgálatában
Az év utolsó focimeccsei

2015. december 27-én vasár-
nap rendezték meg a Boróka 
iskola tornatermében az I. 
Veiszhab Péter teremtornát. 
Az ötlet Péter focitársaitól, 
barátaitól indult, amit Nehéz 
Krisztián és P. Szabó Zsolt 
vett kézbe: ők irányították 
és szervezték a bajnokságot. 
Pillanatok alatt 10 csapat ne-
vezett be a környező falvakból 
és a helyi labdarúgást szerető 
emberekből, korosztályuk 12 
éves kortól egészen 65 éves 
korig terjedt. A verseny 7 
órakor vette kezdetét. A nap 
folyamán a focistáknak és az 
ide látogató vendégeknek büfé 
ált rendelkezésére, melynek 
bevételét Péter gyógyulására 
ajánlották fel. Majd az esti 
órákban megkezdődött az 
eredményhirdetés, melyen 
Szőke-Tóth Mihály polgár-

mester adta át a megérdemelt 
díjakat. A vándorserleg a 
főszervezők csapatának bir-

tokába került, amit őriznek 
a következő tornáig. A szer-
vezők köszönik szépen a sok 

segítséget, a felajánlásokat és 
a rengeteg támogatást.

B.H.

 Bükkfán van és fütyül, mi az?
- Eltévedt rézfánfütyülő.

- Miért csíkos a tigris?
- Mert rács mögött sült le.

- Mi az abszolút nagyképűség?
- Ha egy giliszta azt mondja, pecázni megy.

- Hogy ugat a fényképész kutyája?
- Vaku, vaku!!

Vagány csávó megy a barátnőjével az utcán éjszaka. A lány meglát 
egy üzletet, ahol bundákat árulnak.

- Jaj, de szép bundák! Úgy szeretnék egyet!
A fickó fog egy téglát, és betöri a kirakatot. Kiveszi a kabátot és 

odaadja a lánynak.
Mennek tovább, majd egy Mercedes-kereskedés előtt a barátnő 

újra megszólal:
- Jaj, de szép autók. Majd meghalok egy ilyenért! Vegyél nekem egyet!
Erre a fickó:
- Na, vegyél már vissza! Mit gondolsz, lopom én a téglát?

Két bolha áll az úttest szélén és cigizik. Arra megy egy bolhás kutya. 
Megszólal az egyik:

- Na, dobd el a csikket, jön a busz!

Farsang van az iskolában,a tanító néni végignéz az osztályon, hogy 
ki, minek öltözött be.

Zolikán korona van, meg palást, tehát ő király. Juliskának szárnya 
van, meg varázspálcája, ő biztosan tündér. Amikor odaér Jenőkéhez, 
látja, hogy nagy csillag van a fejére ragasztva, egy kötéllel meg hatal-
mas csavart húz maga után. Megkérdezi:

-Jenőke, te minek öltöztél be?
-Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!
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Rajzverseny az iskolában
be. Minden gyermek kapott egy 
kerékpár szelepre szerelhető 
világítást. 

A rajzpályázat eredményei:
Alsó tagozat:
1.: Nagy Maja 3. osztály 
2.: Vallyon Violetta 4. osztály 
3.: Tímár Boglárka 2. osztály
A közönség szavazás győz-

tese alsó tagozatban: Ficsor 
Vivien 4. osztály

Felső tagozat:
1.: Szimilkó Alex 7. osztály
2.: Odrobina Lilla 8. osztály
3.: Nagy Norina 5. osztály
A közönség szavazás győz-

tese felső tagozatban: Szarvas 
Boglárka �. osztály

A győztes gyerekek egy-egy 
kerékpárt kaptak, a 2. helye-
zettek rollert, a továbbiak 
pedig kerékpár felszerelést 
tartalmazó ajándékcsomagot.

BH

A Bócsát Soltvadkerttel összekö-
tő új kerékpárút építése kapcsán 
2015 novemberében rajzpályáza-

tot hirdetett ki az általános iskolás 
tanulók között az önkormányzat. 
A pályázat feltétele az volt, hogy 

a pályaművek elkészítésekor csak 
a kerékpár témát dolgozhatták 
fel. A versenyre 60 diák nevezett 

Bócsai programok 2016-ban
Február 20. szombat: Farsangi bál
Március 5. szombat: Birkózó bál
Március 5. szombat: Nőnapi rendezvény a mozgáskorlátozottak 
                               szervezésében
Március 12. szombat: Óvodás bál
Március 11. péntek: 1848-as emlékműsor
Március 15. kedd: Nemzeti Ünnep
Március 20. vasárnap: Nyuszicsalogató
Március 27-28. vasárnap-hétfő: Húsvét ünnepe 
                                                  (egyházi ünnep)
Április 30. szombat: „A régi jó barátok”, a zöldhalmi iskola-
társak és barátok találkozója 

  Május 7. szombat: Dutra találkozó a Vincze Lovardában

Május 15-16. vasárnap-hétfő: Pünkösd ünnepe (egyházi ün-
nep)
Május 27. péntek: Óvodás ballagási ünnepség
Május folyamán TESZEDD – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért
Június 18. szombat: Iskolás ballagási ünnepség
Június 25. szombat: Idősek napja
Július 2. szombat: Vadász juliális
Augusztus 6. szombat: Tanyagondnoki családi nap

  Augusztus 20. szombat: Falunap Államalapítás 
                                         és Új kenyér ünnepe

  Szeptember 23-24. péntek-szombat: Szüreti Napok

Október 21. péntek: Emlékezés 1956. október 23-ra
Október 23. vasárnap: Nemzeti Ünnep

  November 11-12-13. péntek-szombat-vasárnap: VI. Bócsator, 
  illetve ezen a szombati főnapon és vasárnap: 
  Boróka Kupa Tájfutás

December 11. vasárnap: Adventi vásár
2016. december 16. péntek: Karácsonyi ünnepség
December 25-26. vasárnap-hétfő: Karácsony ünnepe (egyházi 
ünnep)
December 31. szombat: Szilveszter

Néhány jeles program a közelben

Július 2-3. szombat-vasárnap: Borfesztivál Soltvadkerten a 
tóparton
Július 30-31. szombat-vasárnap: Sörfesztivál Soltvadkerten a 
tóparton
Augusztus 12-14. péntek-szombat-vasárnap: Kurultaj — Magyar 
Törzsi Gyűlés Bugacon
Szeptember 2-4. péntek-szombat-vasárnap: Szüreti Napok 
Kiskőrösön
December 2-4. péntek-szombat-vasárnap: Flóra Virágfesztivál 
Kecelen a sportcsarnokban
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

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

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Jó hangulatú vadászbál

ból és vaddisznóból ált. Ezt 
követően elkezdődött a tánc, 
amit éjfélkor csak a tombo-
lasorsolás szakított meg. A 
húzás levezénylésében Haskó 
Ferenc vadászmester és Balogh 
István vitte a prímet. Miután 
gazdára találtak a tombolatár-
gyak, hajnalig tartó mulatság 
kerekedett. 

B.H.

A bócsai Hubertus Vadász-
társaság január első hétvégé-
jén rendezte meg az immár 
hagyománnyá vált vadászok 
bálját az Abonyi Fogadóban. 
Az estet Krix Róbert elnök 
nyitotta meg, majd kezdetét 
vette a négyfogásos vacsora, 
amit a pincérek tálaltak fel 
a vendégeknek. A menüsor 
fácánból, szarvasból, birká-
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Hölgy fényképezőgéppel: 
Sasvári Ágota 

Aránylag ritka, hogy egy nő fotósként lépjen a nagyközönség elé. Most 
örömmel mutatunk be egy a vidékünkön élő fotóművész-nőt. A bócsai 
származású, jelenleg Soltvadkerten élő Sasvári Ágota (született Frittmann 
Ágota) így vall a fényképezésről, ami nála már több mint hobby: 

Sokáig csak lefotóztam a dolgokat. Aztán két éve elkezdtem járni a 
kiskunhalasi Kiskunszt Fotóklubba, amit Daróczi Csaba és Kis Csaba 
hoztak létre. Összejöveteleinket minden hónap első keddjén tartjuk. Itt 
olyan helyi és környékbeli fotósokat ismerhettem meg, akiktől sokat 
tanulok. Különösen sokat segít egy kiskőrösi fotós, Márki Levente. A 
klubban a különböző szintű és érdeklődésű alkotók bemutatják legfris-
sebb képeiket, melyeket kivetítve együtt elemzünk ki. Rendkívül hasz-
nosak ezek az alkalmak, mert itt tanulhatok a többiektől, és legközelebb 
én is igyekszem úgy fotózni, ahogy tanácsolták: ügyelve a fényekre, a 
kompozícióra, a kameraállásra, így teremtve meg a kép hangulatát. 

Ági fő témája a természet. Rendszeresen kijár kedvenc rétjére, 
mely Fischerbócsa és Tázlár között található. Különlegessége a 
három ott álló idős körtefa. Minden évszakban és minden nap-
szakban más a látvány és más az érzés. Ezt kell megörökíteni 
és megmutatni — akár több éves munkával! A körtefákról szóló 
sorozat mellett bemutatunk néhány téli képet is. 

K. L. 


