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jai léptek fel, végezetül a Bács 
Team küzdősport bemutatóját 
láthattuk. A sztárvendégeket 
sem felejtsük ki: itt járt Kasza 
Tibi és Fekete Pákó! A jó han-
gulat hajnalig tartott. 

B.H.
Idén került első alkalommal 

megrendezésre a Kozák Hor-
gásztón nagyszabású majális. 
A rendezvény főszervezője 
Csipak Ágnes és Kozák László 
volt. Nagyon sok program 
várta a vendégeket, melyen 
Bócsa apraja nagyja mellett 

szép számban ellátogattak 
ide a környékbeli falvakból is. 
Persze ebéddel és itallal várták 
a mintegy 600 ide érkező ven-
déget. A gyerekeknek rögtön 

A nagyik is majálisoztak!

Május 1-én Kaposvári Sándor-
né csoportvezető és az ügyes 
tagok már reggel 8 órakor gyü-
lekeztek a Bócsai parkerdőben. 
Közösen készültek elő a déli 
vendéglátáshoz. Vincze József 
volt a főszakács, aki babgulyást 
készített ebédre. Miközben főt 
a gulyás a bográcsba, az idő 
alatt a májusfa is elkészült, 

ami jelezte, hogy ,,itt ma buli 
van”. Természetesen még a 
desszert sem maradhatott el 
az asztalról: rengeteg féle házi 
süteményből válogathatott a 
vendégsereg. A rendezvényre 
több mint hatvanan látogattak 
el. A jó hangulatnak csak a késő 
délutáni órákban lett vége.

B.H.

Majálisok Bócsán
Majális a Kozák horgásztón!

birtokba vették a légvárat, a 
mászókát és a fajátékokat. 
Nagy örömet okozott a cukor-
szórás is.  

A napot egyébként horgász-
versennyel indították: a legna-
gyobb halat Kószó János fogta 
ki, amely 6 kg 20 dkg volt. A 
színpadon a Bócsai citeraze-
nekar kezdett, őket követte a 
Soltvadkerti Főnix tánciskola 
bemutatója. Ezután a Kiskun-
sági Vadászkürt egyesület tag-
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lakossági tájékoztató!
I. Az Önkormányzat által májusban beadott pályázatok:
          
Gépjárműbeszerzés pályázata
 Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támo-

gatást kíván igénybe venni az MvM pályázatán keresztül az 
általa működtetett tanyagondnoki szociális alapszolgáltatás 
II. számú tanyagondnoki körzete vonatkozásában új gépjár-
mű (mikrobusz) céljából.

A fejlesztés különösen szükséges, mivel a jelenleg használt 
gépjármű cseréje műszakilag indokolt. 

Az igényelt támogatás összege: 10,000,000.- Ft.
A pályázathoz szükséges önerő az ÁFA összege (27%)

Nyári gyermekétkeztetés pályázata
A képviselő-testület támogatást kíván igénybe venni a gyer-

mekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés 
biztosítása céljából. 

Rászoruló gyermekek részére étkeztetést biztosító munka-
napok száma: 53 nap (június 16. - augusztus 28.).

II. Képviselő-testület 2015. május 14-i ülésén hozott 
döntések

Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért
Alapítvány anyagi támogatása:
A képviselő-testület a Bócsa Község Oktatásáért és Közmű-

velődésért Alapítvány 2015. évi működési kiadásaihoz vissza 
nem térítendő 105.000,- Ft támogatást ítél meg, s ennek 
keretein belül külön támogatást kap a diák foci edzésre és ver-
senyeztetésre az önkormányzat költségvetésében Működési 
célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek előirány-
zat-keretre biztosított 2.553.000,- Ft-os keret terhére.

BLSE Labdarúgó Szakosztály anyagi támogatása:
A képviselő-testület a BLSE Labdarúgó Szakosztály 2015. 

évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 650.000,- Ft 
támogatást ítél meg.

BLSE Birkózó Szakosztály anyagi támogatása:
A képviselő-testület a BLSE Birkózó Szakosztály 2015. évi 

működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 950.000,- Ft 
támogatást ítél meg.

Bócsai Citerazenekar Egyesület anyagi támogatása:
A képviselő-testület a Bócsai Citerazenekar Egyesület 2015. 

évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 500.000,- Ft 
támogatást ítél meg.

Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
tének

Bócsai Csoportja anyagi támogatása:
 A képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozot-

tak Egyesületének Bócsai Csoportja 2015. évi működési kiadása-
ihoz vissza nem térítendő 20.000,- Ft támogatást ítél meg.

Bócsai Községi Polgárőrség anyagi támogatása:
 A képviselő-testület a Bócsai Községi Polgárőrség 2015. 

évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 300.000,- Ft 
támogatást ítél meg.

Anyakönyvi hírek
Születtek (május)

Lenthár Adél - an .: Szentgyörgyi Ágota

Elhunytak (május)
Majer Istvánné (1929) születési neve: Pálfi Terézia 

Házasságot kötöttek (május)
Tóth Krisztina és  Zsikla György Barna

 Bócsai Ovisokért Alapítvány anyagi támogatása:
 A képviselő-testület a Bócsai Ovisokért Alapítvány 2015. 

évi működési kiadásaihoz vissza nem térítendő 25.000,- Ft 
támogatást ítél meg.

A Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség kérelmére Bócsa 
Község Képviselő-testülete az evangélikus gyülekezet szá-
mára építendő kültéri pavilon létesítését 100,000.- forinttal 
támogatja.

Rázsonyi Ottó a 129 /2012. (XII. 17.) VM 
rendelet alapján, Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó 
támogatáson elnyert 35.000.000 összeg keretében 
Bócsa, II. körzet 90. szám alatt 4 napraforgós 
minősítéssel rendelkező egyéb szálláshelyet 
valósított meg, valamint tevékenysége további 
diverzifikálása céljából egy darab Weidemann 
munkagépet vásárolt földmunkavégzés céljából.
 
A beruházás keretén belül egy 2 vendégszobás, 

összesen 6 ágyas vendégház kialakítására került 
sor közösségi térrel, konyhával, étkezővel, kiszol-
gáló helyiségekkel. 
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Beavatkozás vagy vadvédelem? 

Aranyérmes dámvad Bócsán

A dámvad a bócsai területen a jövő vadja lesz. Anno a bugaci 
nagyerdőbe úgy telepítették be. Szapora, és a jó körülmények 
miatt átjár ide is. A károkozása csekély. A vaddisznó és a 
gímszarvas például lényegesen nagyobb kárt okoz.

Péter Szabó Zsolt január végén lőtt egy aranyérmes minősí-
tésű dámbikát. Mint mondta, Fischerbócsán várta az állatot, 
január 28-án a 11-es lesen, s ott lőtte ki a nyolcéves bikát.

Kóbor kutya az erdőben

A kóbor kutya nagyobb kárt okoz bármely természetes dú-
vadnál. Mondhatni, a vadállományra az a legveszélyesebb. És 
itt nem is arról a kutyáról van szó, amelyik kijön a tanyából 
és fog egy nyulat. Sokkal inkább arról, amely visszavadul a 
természetbe, és elszabadul a vadászösztöne: nem csak annyit 
fog meg, amennyit megeszik, hanem tovább megy és gyilkol. 
A róka akkor gyilkol többet, amikor haza kell vinni az utó-
doknak, tehát ott megvan a cél.

Amikor az elmúlt évtizedek-
ben dúvadról, azaz a haszon 
vad pusztítóiról beszéltünk, 
akkor a róka, az üregi nyúl, 
esetleg a kóbor kutya és macs-
ka jutott eszünkbe. A nádi 
farkas, vagy más néven arany-
sakál elő se került. Pedig lé-
tezett korában is: gondoljunk 
csak Toldi Miklósra, aki a róla 
szóló hőskölteményben két 
nádi farkast pusztít el egy-
szerre. Ez a rendkívül óvatos 

és ravasz ragadozó napjainkra 
ugrásszerűen elterjedt: fő-
leg Somogy megye terüle-
tén, de — a természet kárára 
— egyéb helyeken is. Bócsa 
külterületén mintegy húsz 
évvel ezelőtt lőtték az elsőt. 
Azóta úgy elszaporodott, hogy 
Katzenbachfaluba is bejár: a 
vadőrök 50 darabra becsülik 
a Hubertus Vadásztársaság 
területén élő állományt. Ezért 
vadászaink Amerikából 15 
csapdát vásároltak, mely un. 
„visszatartó kábelcsapda”. 
A felállítása után csali szag 
anyagot raknak le a csapdától 
�0 cm-re. Amikor ezt elkezdi 
a földből kiásni, akkor fogja 
meg a csapda. Kiválóan alkal-
mas róka, nyest, borz és sakál 

Bócsai rendőr halála
Egy hivatalos jelentés nyomán

nali órákban mikor indult volna 
el a szolgálati lakásából, amikor 
két nagy durranásra figyelt fel, 
ami az Ady Endre utcából érke-
zett. Így tehát a hang irányába 
figyelt. Egyszer csak két fiatal 
személyt látott közeledni, akik 
a helyi MHSZ irodába törtek be 
és onnan puskákat, lőszereket 
vittek el. Ahogy a KMB iroda 
elé értek, eléjük lépett. Látta, 
hogy fegyver van náluk, felszólí-
totta őket, hogy tegyék a földre, 
és lépjenek hátrébb. A rendőr 
felvette, a fegyvereket, majd 
ürítette, de egyikük závárzata 
nem engedelmeskedett. Ezután, 
előállította őket a szolgálati lakás 
előszobájába, a fegyvereket a 
földre helyezte majd elfordult a 
telefon irányába, hogy jelentse 
a kapitányság felé. Ekkor az 

egyik elkövető a fegyvert fel-
kapta, a závárzat működött és a 
rendőrre halálos lövést adott le. 
Ennek következtében Kothencz 
József a korházba szállítás alatt 
életét veszítette. Hősi halála 
után a Belügyminiszter rendőr 
alhadnaggyá léptette elő és a 
Tabdi községben helyezték örök 
nyugalomra. 2015. április 23-án 
erre az eseményre emlékeztek 
a sírnál, melyen Szőke-Tóth 
Mihály, bócsai polgármester is 
tiszteletét tette.

 B.H.

Kothencz József rendőri mun-
káját a Kiskőrösi Rendőrkapi-
tányság állományában kezdte 
meg törzsőrmesteri rendfokozat-

ban 1969-ben. Bócsán teljesített 
szolgálatot, mint helyi körzeti 
megbízott. 1976. február 24-én 
szintén szolgálatba lépett. A haj-

megfogására. Emellett kóbor 
kutya és macska is áldozatul 
eshet. 

Mint Haskó Ferenc vadász-
mester elmondta, emberre 
teljesen veszélytelen, és a 
vadnak sem okoz sérülést. 
Élve fog el a tányér alakú 
csapda, mely összecsapódik, 
és a vad lábát rögzíti. A vadőr 
vagy a megbízott személy napi 
rendszerességgel nézi a he-
lyeket, majd a befogott állatot 
elpusztítják.

Vajon miért kell lecsökkente-
ni az aranysakál állományt?

A tavasz az őzeknél és más 
haszon vadaknál az ellési 
időszak, ez a dúvad pedig az 

utódokat teszi tönkre. Bócsán 
kb. 50 aranysakál él, falkában 
vadászik, nagy kárt okoz, 
gyorsan halad.

Ahogy mondják, nem olyan 
félős, mint a róka, de óva-
tosabb. Bemegy a faluba, az 
utcára. A friss zsigert és a 
sebzett vadat hamar megta-
lálja. Eszik belőle, de csak pár 
nap elteltével megy vissza oda 
megint. Az is tapasztalat, hogy 
a haszon vad elejtése után a 
lövés hangjára 10 perc alatt 
megjelenik, hiszen „préda 
van”! Egyébként a táplálékban 
nem válogat, minden jöhet: 
csiga, giliszta, kis őz.

Káposzta Lajos
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Honnan is jöttünk? Evangélikus missziói 
nap Bonyhádon

„Nincsenek eredeti bócsai 
népdalok, lévén a lakosság 
több helyről költözött ide” 
— valahogy így hangzott el az 
a mondat, melyet Nagy Biri 
László, a helyi citerazenekar 
vezetője fogalmazott meg a 
Bócsai Hírek 2015. áprilisi 
számában. Ennek utánajár-
va fordultunk Bárth János 
kecskeméti néprajzoshoz, aki 
számos példán át igyekezett 
ezt a tényt alátámasztani. 
Mint elmondta, a török időket 
követően, az 1700-as évek-
ben pusztaság volt Bócsa, 
Bugac, Tázlár, Harka, Kötöny 
és számos, manapság önálló 
községként működő település. 
A bevándorlás több módon 
történhetett: vagy konkrétan 
ide költözött távolabbról egy 
telepes csoport, vagy pedig 
valamely szomszédos faluból 
jött át egy-egy család, a szebb 
jövő reményében. 

De vajon honnan tudható, 
ki mikor és honnan érkezett? 
Fontos forrást jelentenek az 
anyakönyvek. Ha ugyanis fon-
tosnak tartotta a pap, akkor 
a XIX. században gyakran 
előfordult, hogy beírták a név 

mellé a foglalkozást, a család 
eredetét, sőt akár a személyre 
vonatkozó érdekességeket 
is. Ilyen lehetett a részvétel 
valamelyik háborúban („48-
as honvéd”!), vagy a korábbi 
lakhely megnevezése. Külön-
leges adatbázist jelent például 
Kiskunhalas esetében — ahol 
a bevándorlók zömét katoli-
kusok adták 100-200 évvel 
ezelőtt — a bérmálási jegyzék. 
Itt egyértelműen kiderül, hogy 
a túlnyomó részt magyar be-
vándorlók a Jászságból és an-
nak környékéről érkeztek. Ezt 
jelzik a családnév mellett gyak-
ran ragadványnévként megje-
lenő településnevek: Abonyi, 
Apáti, Irsai, Kisari/Kiséri, 
Biri/Berényi, stb. Az ottanihoz 
hasonló pusztai lét, a birka- és 
marhatenyésztés jelenléte is 
indokolta, hogy állathoz jól 
értő emberek költözzenek 
erre a tájra. Néhány generáció 
elteltével aztán kialakult a bó-
csai tudat, az önálló községgé 
alakulással pedig a XX. század 
elejére ennek hivatalos keretei 
is megteremtődtek.

A folyamat természetesen 
nem zárult le, hiszen mind 
a mai napig zajlik a népván-
dorlás: az ok lehet munka-
helyváltás, olcsóbb telekárak, 
házasság vagy egyszerűen az 
igény a szépre. Ez pedig Bó-
csán megvan!  

KL  

A Bócsai Evangé-
likus Gyülekezet is 
képviseltette magát 
maroknyi csapatával 
május 16-án, a Tolna 
megyei Bonyhádon 
megrendezésre kerü-
lő missziói napon.

Tartalmas progra-
mokon, mélyre ható 
beszélgetéseken ve-
hettek részt többek 
között Böjte Csaba 
ferences szerzetessel, 
Varnus Xavér virtuóz 
orgonaművésszel.

Széppé és vidámmá tette a 
napjukat a sok-sok zene (jazz, 
rock, egy kis Pekka), a közös 
éneklés és a Pécsi Gospel Kó-
rus ráadáskoncertje.

A Varnus Xavér gyönyörű or-
gonajátéka alatt összegyűlt misz- 
sziói nap offertóriumával az idén 
egy magyarországi és egy hatá-
ron túli cél került támogatásra. 
A közel 800.000,- Ft összeg fele 
a Kismányokon tálalható Ifjúsá-
gi Ház felújítására fordítható. Az 
offertórium másik fele a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány részére 
került felajánlása, melyet Böjte 
Csaba ferences szerzetes juttat 
el részükre.

Sor került az egyházkerü-
leti díjak átadására. A Déli 
Evangélikus Egyházkerület 
Közgyűlése által alapított Tes-
sedik Sámuel-díjat 2007 óta 

évente egyszer ítélik oda az év 
déli kerületi lelkészének. Nagy 
büszkeséggel töltötte el a kül-
döttséget, hogy a 2015. év lel-
késze Homoki Pál soltvadkerti 
evangélikus lelkész lett.

Prónay Sándor-díjban azok 
a magyar és külföldi, világi 
személyek részesülhetnek, 
akik kiemelkedő szellemi 
vagy anyagi támogatással 
állnak a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház mellett. Eb-
ben az évben ugyancsak a 
soltvadkerti  evangélikus 
egyház tagja, presbitere, Id. 
Bakai Imre érdemelte ki ezt 
az elismerést.

Szeretettel hív minden evan-
gélikust, hogy minél többen 
vegyenek részt együtt ezeken 
az alkalmakon.

Erős vár a mi Istenünk!

orchidea az elköszönõ munkatársnak
Kedves köszöntés színhelye volt az 

iskolai konyha egy májusi délután. 
Molnár Gyuláné Marcsi december 
31-én ment nyugdíjba, több évti-
zednyi önkormányzati munka után. 
Ennek alkalmából köszöntötték 
őt kollégái ezen a napon, köztük a 
község polgármestere is, aki egy cse-
repes orchideával örvendeztette meg 
a volt kollégát. Marcsi 22 évet dol-
gozott adminisztrátorként a bócsai 
ÁMK-ban, majd szakács lett az iskola 
mögötti önkormányzati konyhán. Itt 
nyolc évet töltött, naponta 200-210 
emberre főzve. 
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Elsősegélynyújtás
A Boróka Általános Iskola 7. 

és 8. osztály tanulói közül 12 fő 
elsősegélynyújtás tanfolyamon 
vett részt. A képzés két hónap 
alatt zajlott le heti két alkalom-
mal, ez idő alatt elsajátították 
az elsősegélynyújtás alapvető 
szabályait, alapvető elveit. Mi 
is az elsősegélynyújtás? Olyan 
egészségügyi beavatkozás, ame-
lyet a baleset észlelője vagy maga 
az áldozat a végleges szakellátás 
megkezdése előtt – hirtelen 
egészségkárosodás elhárítása és 
az állapot további romlásának 
feltartoztatása érdekében végez. 
Elméletben és gyakorlatban 
áttekintették, hogy milyen sérü-

lések vannak, és hogy történik 
ezek ellátása. Legfontosabb 
feladatok: a stressz leküzdése, 
baleset helyszínén uralja érzé-
seit, teremtsen biztonságot a 
helyszínen, ismerje fel a sérült 
panaszait, tüneteit. Megtanulták 
a mentőhívás szabályait és, hogy 
mi a különbség az eszméletlen 
és eszméleténél lévő betegek 
között. Gyakorolták az emberi 
test egyes részeinek, külső és 
belső sérüléseinek ellátását. A 
diákok sikeres vizsgát tettek. Az 
elsősegélynyújtás tanfolyamot 
Mátyusné Vancsik Erzsébet 
védőnő tartotta, aki közel tíz éve 
foglalkozik oktatással.        B.H.

Kapunyitogató iskolásoknak 
— Itt a tavasz!

Színes programon vehettek 
részt a Boróka Iskola alsó 
tagozatosai a Nemzeti Műve-
lődési Intézet támogatásában. 
A délelőtti órákban a Csö-
römpölők Együttes műsora 
szórakoztatta el a gyerekeket 
majd táncház követte, amit 
Kürtösi Enikő vezetett. A 
folytatásban Barcsikné Ibolya 

és Zrínyi Istvánné vezetésével 
kézműves foglalkozásokat 
tartott a szervező stáb. Ebben 
mézeskalács díszítés és zsinó-
rozás játszotta a főszerepet. A 
szervezésben közreműködött 
a Boróka Könyvtár és a Boróka 
Iskola. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat.

B.H.

Középsős csoportosok 
évzáró és búcsúztató 

ünnepsége!

Május 22-én a Bóbita Óvoda 
középsős csoportja a Négy 
Évszak című műsorral köszönt 
el a 2015-ös évtől. De nem 
csak az évtől, hanem  Kutasi 
Lászlónétól, a gyerekek da-
dus nénijétől is. A kis ovisok 

virággal köszönték meg azt a 
sok jót, amit velük tett. Külön 
mondott köszönetet a 19 év 
munkájáért az óvodavezető 
Jutka óvonéni is. Ugyanis 
ősztől a dadus néni nyugdíjba 
vonul. Jó pihenést kívánunk!
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Ha tavasz, akkor Szent György Napok

Az újságíró 
kérdése

Az elmúlt évben több 
helyi nagyrendezvényen 
járva feltűnt, hogy noha van 
erdélyi testvértelepülésünk, 
mégsem sütnek itt tordai 
pecsenyét, nem zenélnek és 
nem táncolnak a színpadon, 
de még a közönség soraiban 
sem találkozni velük. Vajon 
mikor változik ez meg? 

— mármint Bócsa erdélyi 
testvértelepülésén, a Fehér 
megyei Torockószentgyör-
gyön. Ezúttal 27 fős delegáció 
képviselte községünket a jeles 
napokon, benne zenészekkel, 
főzőmesterekkel és Erdély-
barátokkal. 

Az április utolsó hétvégéjén 
tartott rendezvényre péntek 
délben értek ki a testvértele-
pülési delegációk. A bócsaiak 
Vincze József és Lengyel Gá-
bor szakértő irányításával dél-
után már 100 fő részére főztek 
lecsót — hozott anyagból. A 
szombati nap pedig a 4 erdélyi 
birka megfőzésének ideje volt: 
4 bográcsban rotyogott a pör-
költ, bócsai felügyelet alatt! 
A fűszerek persze „hazaiak” 
voltak: jobb a megszokott 
paprikával, borssal, sóval, 

hagymával stb. ízesíteni… Az 
üllési szakácsok saját halaikat 
sütötték, Tápiógyörgye pedig 
marhát főzött. 

Az ünnepi program szom-
baton várta a résztvevőket: 
11 órakor a katolikus hegyi 
kápolnában ökumenikus is-
tentiszteletet tartottak Szent 
György tiszteletére. A szer-
tartás végeztével torockói 
kaláccsal és italokkal kínálták 
a gyülekezetet a vendéglátók. 
Innen leérkezve már ebédre 
terítettek, amit színes és 
vidám műsor követett. Ezen 
lépett fel a soltvadkerti citera-
zenekar (több bócsai taggal), 
többször is könnyeket csalva 
a népes hallgatóság szemébe. 
Az esti bálon Tóth János és 
zenekara játszott. A nap tűzi-
játékkal zárult. 

Vasárnap délelőtt a torockó-
iak sütöttek tordai pecsenyét 
a búcsúzó vendégeknek. Ez 
egy olajban kisütött, finoman 
pácolt sertést jelent. A hozzá 
való vegyes saláta pedig ottani 
recept szerint készült.

A bócsai delegáció szer-
vezői ezúton is köszönik a 

soltvadkerti Polgármesteri 
Hivatalnak, hogy kilencsze-
mélyes kisbuszát első szóra 
rendelkezésre bocsátotta, 
így könnyítve meg a csoport 
kiutazását.

Káposzta Lajos

Beatles an Board 
avagy egy repülőút viszontagságai
Szinte már hagyománynak 

mondható, hogy a bócsai 7. és 
8. osztályos németes tanulók 
évente egyszer megnéznek 
egy német színházi darabot. 
A kiskőrösi gimnazistákhoz 
társulva utaztunk most ápri-
lisban is Szekszárda, összesen 
mintegy 40 diákkal, és néhány 
németül értő felnőttel. Szek-
szárdon található az ország 
egyetlen német nyelvű szín-
háza. Nagyon jó lehetőség-
nek tartom, hogy a gyerekek 
eredeti német környezetben, 
magyar és német színészek 
által előadott darabokban 
hallhatják a németet. Bár a mű 

nyelvezete elég nehéz volt, a 
diákoknak sikerélményt adott, 
hogy érthetnek dolgokat, 
összefüggéseket a tanult nyel-
ven. A tavaszi program egyik 
eleme volt a kultikus Beatles 
an Board.  Tulajdonképpen 
egy képzeletbeli repülőúton 
vettünk részt Budapestről 
Párizsba. Az út során sok vi-
szontagság érte a gép utasait 
(sikertelen kényszerleszállás 
a Bodeni tavon, a kicsit ré-
szeges pilóta halála), de a 
végén minden jóra fordult. 
Az előadás interaktív volt, mi 
is szerepet kaptunk benne.  
Érdeklődéssel várjuk a követ-
kező alkalmat, biztosan menni 
fogunk ismét. 

Szlobodáné 
Rakonczay Tünde
német nyelvtanár
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Egy fiatal srác motoros beszámolója!

Majer Csaba vagyok, 26 éves 
Bócsai lakos. Korán elkezdtem 
a motorsportot, azaz � évesen 
megkaptam az első motoro-
mat, egy Simson S51-et amivel 
elindultam első utamra. Ezt 
követte egy 80-as Enduro. 
Ezzel már egy kisebb túrákat 
is megtettünk a közelben uno-
katestvéremmel. A kis Enduró 
után jött a 125-ös, immáron 
rendszámmal, jogosítvánnyal, 
majd testvérem 400-as négyü-
teműje. 

Ezzel a motorral már komo-
lyabban bele tudtam kóstolni 
a terepmotorozás izgalmaiba, 
ekkor jött csak meg a kedvem 
igazán. 16 éves koromban vá-
sároltam egy Honda CR250-es 
crossmotort. Aki ült már ilyen 
kétütemű gépen, az tudja mire 
képesek. Erőből és dinamikából 
sincs hiány a viszonylag kis 
lökettérfogat ellenére. Egy-két 
év pályához kötött motorozás 
után azonban hiányozni kezdett 
a közúti közlekedés.  Így tehát 
megvettem testvéremtől a DRZ-
t, amire sikerült is beszereznem 
egy garnitúra supermoto kere-
ket. Ezeket felpattintva nekivág-

tam az aszfaltcsíknak. 
Időközben összejött egy ba-

rátokból álló kisebb csapat, 
akikkel ezutal már ténylegesen 
figyelve egymásra és a külvi-
lágra elkezdtünk egyszerűbb 
trükköket gyakorolni egy for-
galomtól elzárt területen. A 
további lóerők utáni vágytól 
hajtva 2007-ben beruháztam 
egy utcai sportmotorra, válasz-
tásom egy Suzuki GSX-R600- 
ra esett. Ezzel indultam el 
életem első versenyére. 

A kalocsai reptér gyorsulási 
futamára neveztem be, ahol 
Street 600-as kategóriában 
III. helyezést értem el. Azért 
örültem különösen ennek az 
eredménynek, mert a különféle 
tuningolt gépekkel szemben 
én csupán a gyári felszerelt-
ségű motorral álltam rajthoz. 
Egy szezon után, ébredező 
felelősségtudatom hatására 
úgy döntöttem, megválok a 
GSX-R-től. 

Hosszas mérlegelés után 
vettem egy Yamaha YZ-450F 
crossmotort. Amint erőforrá-
saim engedték, neki lendül-
tem, hogy ebből is supermo-

to-t faragjak. Ezúttal komo-
lyabb átalakításba fogtam, a 
kerekeken kívül lecseréltem 
a fékrendszert, a futóművet 
pedig az új igényeknek megfe-
lelően ültettük és keményebbé 
tettük.

 Így tehát elindultam az 
átalakított géppel 2009-ben 
Tökölön az UP Open Su-
permoto kategóriában, ahol 
a nemzetközi II. helyezést 
értem el, és a mezőny legjobb 
magyar versenyzője lettem. A 
következő megmérettetésen, 
a Kakucsringen nemzetközi I. 
helyezést sikerült megszerez-
nem, persze rengeteg munka 
volt a motorban és természete-
sen mindig csak kísérleteztem 
a különböző bealításokkal. 
Egyre tisztábban láttam, hogy 
a futómű és a gumiabroncsok 
megfelelő kombinációja mi-
lyen nagy szerepet tölt be egy 
jó köridő teljesítésében. 

Ennek megfelelően igyekez-
tem minél többet meg tudni a 
sportág technikai hátteréről és 
folyamatosan képezni magam. 
A pályamotorozás azonban ha-
talmas költségekkel járt, amit 

támogatók nélkül egy idő után 
már nem tudtam finanszírozni, 
így fel kellett hagynom a ver-
senyzéssel. 

Néhány évig hobbi szinten 
jártam a környékbeli pályák-
ra, majd egy kis idő eltelté-
vel ismét úrrá lett rajtam a 
versenyszellem: megváltam 
a supermoto gépemtől és 
2014 tavaszán beruháztam 
egy Suzuki GSX-R 1000-re, 
mellyel a 2014-es szezonban 
újra gyorsulási versenyeken 
indultam. 

Az eddigi eredmények fe-
lülmúlták várakozásaimat, 
ugyanis egy viszonylag öreg 
motorral vágtam neki az újabb 
és erősebb gépek ellen. Az ös-
szesített eredmények alapján 
a MAMS Dragbike Kupa és a 
Motol Kupa országos bajnok-
ságának pontversenyét is az 
első helyen zártam. 

Életem egyik legmeghatá-
rozóbb élménye volt ennyi 
ember előtt a dobogó legfel-
sőbb fokára állni, viszont a 
versenyszabályzat értelmében 
a 2015-ös évet már csak a 
felsőbb kategóriában kezdhe-
tem, mert ugyanis ha egyszer 
kategória győztessé váll valaki, 
ugyanabban a kategóriában 
már nem indulhat. Így tehát 
folytatódott a nagy kihívás 
2015-ös évben is. 

Március 2�-án Kiskunlachá-
zán országos csúcsot mentem. 
I. helyezést értem el a K954 
PLUSZ kategóriában, majd 
április 12-en szintén elsőként 
végeztem. Május 1-én Kun-
madarason a ROAD and RIDE 
kategóriában indultam, ahol 
az enyém volt a legjobb futott 
idő. Azonban a döntőben 
megtapadt a kuplungom és a 
motor kiállt egy kerékre, így 
0.008 másodperccel lecsúsz-
tam a dobogó legfelső fokáról 
és csak második lettem. Úgy 
gondolom, ez is szép eredmény 
és remélem, hogy az elkövet-
kező években is hasonlókat 
érhetek el.

Lejegyezte: 
Borbényi Hilda
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Martin Bence, a birkózó

Amikor megkérdeztem Pet-
róczi Andor edzőt, hogy me-
séljen Martin Bencéről, csak 
ennyit tudott hirtelen monda-
ni: „Edzőként Bencére rossz 
szavam nem lehet. Karriere 
kezdete óta szorgalmasan járt 
edzésekre, ahol kitartóan dol-
gozott”.

Szóval adott egy legény, aki-
nek céljai vannak és fontos, 
hogy előre jusson sportágában. 
Mint Andor meséli, egymás 
után ragadtak rá a fogások, 
taktikák. A birkózás két alap 
neméből a kötöttfogást válasz-
totta, ahol nem engedélyezett 
a lábfogás és a lábhaszná-
lat. Alkatához ez a fogásnem 
passzol, iszonyatos karereje, 
szorítása és törzse van. Ál-
lásból jól dob, földharcból 
pedig jól emel. A megérdemelt 
eredmény természetesen nem 
maradt el, és szerencsére vi-
szonylag korán mutatkozott. 
2,5-3 évvel a kezdést követően 
a Diákolimpia országos döntő-
jén bronzérmet szerzett. Attól 
kezdve minden évben dobogós 
volt Diákolimpiákon és Orszá-
gos Bajnokságokon.

A gyerekek életében vízvá-
lasztó lehet az általános iskolai 
ballagás, amikor sokan a falu-
ból is „elballagnak”. Bencénél 
ez nem így volt. Ő ugyanis 

nyolcadik után sem tervezett 
megválni a birkózástól, így a 
központi sportiskolát válasz-
totta. Itt a sportban ígéretes 
tehetségű tanulók idejük nagy 

részét a mozgásnak szentelhe-
tik, egyre jobb eredményeket 
elérve, ugyanakkor az iskolai 
feladatoknak is eleget tudnak 
tenni.

 Az országos lehetőségek 
is nyitva állnak előtte.  Évek 
óta korosztálya válogatottjá-
nak kerettagja, de ilyen közel 
még soha nem ért a váloga-
tottsághoz. A sikerek pedig 
nem maradnak el: májusban 
két európai bajnokságot is 
bezsebelt. A „Croatia Open”-
en állhatott először a dobogó 
tetejére. Egy héttel később 
Bulgáriában nyert egy ifjúsági 
tehetségválogató versenyen. 
Ezeken a megmérettetéseken 
való szereplés határozza meg 
az Európa- és Világbajnoksá-
gon való indulást.

Jelenleg Bence napi 2 edzés-
sel a Szabadkán megrendezen-
dő ifjúsági Európa-bajnokságra 
készül. A bócsai egyesület 

mindenben támogatja az ifjú 
sportolót: versenyre való elju-
tás, felszerelés stb. A nemzet-
közi versenyekre a válogatottal 
megy, de ugyan úgy Bócsa 
színeiben. 

Mint édesanyja, Martiné 
Nagy-Biri Mónika elmesélte, 
egy ilyen 17 éves legény sok 
mindent megeszik. Verseny-
szezonban a száraz húsok, a 
rizs és a zöldségfélék kerülnek 
előtérbe, persze mindenből 
kevés! Amiről nem tud lemon-
dani Bence, az a csoki, főleg a 
túró rudi (nem reklám!!!)

A mosásnál heti 4-5 mez 
és póló kerül a gépbe. Ezek 
csuromvizesek egy-egy edzés 
után. Itt ugyanis egy-egy alka-
lommal 2 kiló megy le, amit 
Mónika a ruhák állapota láttán 
el is tud képzelni…

Összeállította: 
Káposzta Lajos
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Hozzávalók
• 100 g cukor • 100 ml víz
• 6 db zselatinlap • 1 citrom leve
• �50 g eper • 200 g tejföl
• 2 tojásfehérje                  

 Pofonegyszerű, ám annál látványosabb vendégváró nyalánkság. 
Gőzfürdő fölött keverjük össze a vizet a cukorral, majd tegyük 
picit félre. Eközben áztassuk be hideg vízbe a zselatinlapokat. 
Nagyjából 3 perc elteltével csavarjuk ki a megpuhult lapokat, 
és adjuk a cukros vízhez.

Közben a megmosott eperre csepegtessünk citromlevet, majd 
nyomkodjuk szét úgy, hogy kásás állagú legyen. Ha megvagyunk, 
jöhet bele a zselatinos massza is. Addig kevergessük, amíg zselés 
állagú nem lesz. Verjük fel a tojásfehérjét, és finoman adagoljuk 
hozzá a tejfölt, amelyet előzőleg simára kevertünk. Az így kapott 
masszát öntsük a megfelelő (folpakkal kibélelt) formába, majd 
tegyük hűtőbe vagy fagyasztóba. Szeletekre vágva kínáljuk.

Epres szelet
 

Viccek
A szobafestő először viszi magával a tanoncát gyakorlatra.
- Először fesd le az ablakokat - hangzik az utasítás.
Másfél óra múlva jön a tanonc:
- Kész! A kereteket is befessem?

Móricka, mi volt az iskolában? - kérdezi Móricka apja.
- Hallottam egy tök jó rendőrviccet! - mondja Móricka.
- De fiam, én is rendőr vagyok!
- Akkor lassabban mondom, hogy Te is megértsd!

Nyugi van

Hazaér a székely fiú messzi útról az apjához. Udvaron elkiáltja 
magát: 

- Ídesapám! 
Semmi válasz. Bemegy a konyhába, ott is: 
- Ídesapám! 
Megint semmi. Benyit a fészerbe, látja az apja ott hámozza a 

krumplit. Odaszól neki felháborodva: 
- Hát ídesapám! Hát itt szólogatom miúta, hogy meggyüt-

tem! 
Az öreg nyugodtan válaszol: 
- Tudom fiam, bólogattam! 

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

TeSzedd! 

Május 15-én Bócsa is csat-
lakozott a TeSzedd! országos 
szemétgyűjtési akcióba. A 
település tisztábbá tételében 
az iskola 3.5.6.7. és 8. osztá-
lyos tanulói, valamint tanáraik 
működtek közre. Az alsósok 
a Katzenbach falu homok-
dombos területén, utcáin ta-
karítottak a fölsősök az 54-es 
főut mind két oldalát táblától 
tábláig tisztították meg a sok 
kidobott szeméttől. Persze 
önkéntes jelentkezők is voltak, 
akik a parkerdő és a Köztemető 
tisztaságáért tettek. Az elvég-
zett munka után jutalom is 
járt, az Önkormányzati Hivatal 
jóvoltából zsíros kenyeret és 

üdítőt osztogattak a Mozgás-
korlátozott egyesület tagjai. 
A közel 60 főből álló csapat 
20 zsák szemetet szedett az 
enyhén esős, borongós délelőtt 
alatt.

B.H.
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Május 16-án bócsai és Bócsá-
ról elszármazott barátok, mun-
katársak, iskolatársak ültek 
össze immáron második alka-
lommal, hogy közösen eltölt-
senek egy kellemes délutánt. 
A rendezvény ötletgazdája 
Balázs Ferenc volt, aki a Nagy 
Találkozó néven emlegette 
az eseményt. A rendezvényre 
1�0-an látogattak el az ország 
minden részéről. Örömmel 
tapasztalta, hogy a sok munka-
társ, osztálytárs mind eljött és 
jó volt újra felidézni a közösen 
átélt dolgokat. Az ide érkező 
vendégek itt, a környékbeli 
tanyákon éltek és nagy része 
a Zöldhalmi iskolába jártak. 
A helyi népdalkör tagjai saját 
dalszöveggel és nótacsokorral 
készültek és így köszöntötték 
a jelenlévőket. Szőke-Tóth Mi-
hály polgármester nagy tiszte-
lettel tett eleget a meghívásnak. 
A délután folyamán a vendég-
sereg még táncra is perdült. A 
találkozót követő napokban 
az ország minden részéről 
érkeztek az elismerő szavak, 
köszönetnyilvánítások. Feri 
bácsi álma újra teljesült; persze 
sok-sok felajánlással, segítség-
gel, melyet ezúton is köszön 
kedves feleségének, Sárikának, 
valamint szervező társainak, 
Bak Antalnak, Vincze József-
nek és feleségének az ebédért 
a családtagoknak, barátoknak, 
kivétel nélkül mindenkinek, aki 
hozzájárult a „Nagy Találkozó” 
szervezéséhez. 

B.H.

A Nagy Találkozó!
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