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majális Kupa Horgászverseny

Keresztpályás focikupa 
a Vincze lovardában

a nagymamák 
is majálisoztak

május elseje Bócsán

Itt még nem dőlt el semmi: Tyukász Ernő és 
Husza loránt méri a fogást

Balról jobbra a nevek és a helyezettek: Gál Dominik a leg-
kisebb hal (0,16 kg) díját vehette át, II. hely: Polyák Péter és 
ő vehette át a legnagyobb hal (5,7 kg) díját, I. hely: Jagodics 
Zsolt, mellette Kozák László és Csipak Ágnes főszervező, III. 
hely: Szekszárdi Sándor 

23 horgász lógatott a Kozák-
tó partján május első napján. 
Mint Csipak Ágnes szervező-
háziasszonytól megtudtuk, 
a helyiek mellett jócskán ér-
keztek versenyzők a környező 

településekről is. Reggel kisor-
solták a horgászhelyeket, majd 
kezdetét vette a verseny, me-
lyet a fogás összsúlya alapján 

értékeltek. Előfeltétel csupán 
a kifogott halak sértetlensé-
gét biztosító pontymatrac és 
a szájfertőtlenítő használata 
volt. A tó vize pontyot, ká-
rászt, keszeget, amúrt és har-

csát rejt — ezek kifogásában 
reménykedtek a 2-2 bottal 
dolgozó versenyzők. Kutasi 
László versenybíró és segítői 

rendszeresen körbejártak, 
mértek, majd vissza lehetett 
ereszteni a fogást — ha éppen 
nem volt várva várt helye az 

otthoni bográcsban. Legköze-
lebb augusztus 20. alkalmából 
tartanak horgászversenyt a 
Kozák-tónál. 

Még a szervező Vincze Ár-
pád is pályára lépett az egyik 
mérkőzésen — hiába, aki egy-
szer megfertőződött ezzel a já-
tékkal, az nem szabadul! Mint 

A Vincze Lovarda idén több tábornak és családi rendezvény-
nek nyújt helyszínt. Igény szerint lovas bemutató is rendel-
hető az alkalmakra. Az év attrakciója a 6 km-es gyalogtúra 
pálya átadása lesz, mely tanösvényként a Kiskunsági Nemzeti 
Park területét is érinti.  

elmondta, a 
m e g h í v o t t 
csapatok kö-
zül négy vál-
lalta a meg-
mérettetést 
a nagyréten, 
eltöltve egy 
kellemes na-
pot a sport-
társakkal. A 
2 x 25 perces 

mérkőzéseken 7+1 játékos 
léphetett pályára és így alakult 
ki a végeredmény: 1: Bócsa I., 
2: Tázlár, 3: Kiskunhalas ME-
DOSZ Büfé, 4. Bócsa II.

Kaposvári Sándorné csoport-
vezető és az ügyes tagok már 
reggel 8 órakor gyülekeztek 
a parkerdőben, hogy közösen 
készülhessenek elő a déli ven-
déglátáshoz. Csányiné Ibolyka 
és Franciska volt a szakács, 
akik babgulyást készítettek 
ebédre. Mialatt főtt a gulyás az 
üstben, a zene is megszólalt, 
ami jelezte: itt ma buli van! 
Természetesen a desszert sem 

maradhatott el az asztalról: a 
mintegy hatvanfős vendégsereg 
rengeteg féle házi süteményből 

válogathatott. A 
jó hangulatról 
Balogh István 
gondoskodott. 
Külön köszönet 
a sok támogatá-
sért, a nagyma-
máknak a házi 
süteményért és a 
csoporttagoknak 
a segítségért!

KL - BH
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Önkéntesek a tiszta faluért — 
tegyük szebbé környezetünket!

Civil szervezetek támogatása
Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén bírálta el a civil 
szervezetek számára kiírt anyagi támogatás pályázatokat.
Bócsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésében Működési célú pénzeszköz átadás 
nonprofit szerveteknek előirányzatkerete terhére az alábbi támogatásokról határozott:

Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődésért Alapítvány részére 155.000,- Ft 
Bócsai Ovisokért Alapítvány részére 155.000,- Ft 
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület részére 420.000,- Ft
„Bócsai Citerazenekar” Egyesület részére 500.000,- Ft
Bócsai Birkózó és Labdarugó Sport Egyesület Birkózó Szakosztálya részére 1.000.000,- Ft
Bócsai Birkózó és Labdarugó Sport Egyesület Labdarugó Szakosztálya részére 900.000,- Ft
Bócsa Községi Polgárőr Egyesület részére 50.000,- Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Bócsai Csoportja részére 20.000,- Ft
„Torockóért Baráti Kör” Egyesület részére 100.000,- Ft
„ERŐS VÁR” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány részére – 200.000,- Ft

TÁJÉKoZTaTÁS

szelektív 
hulladékgyűjtő 

sziget 
áthelyezéséről

Tájékoztató 
mezőgazdasági 

összeírásról

Április 29-én az önkén-
tes szemétszedés napja 
volt községünkben! 8 
órától gyülekeztek a vál-
lalkozó szellemű emberek 
a Hungaricum Ház előtt. 
Akik gyerekekkel érkez-
tek, a Katzenbach falu ho-
mokdombos területét és 
utcáit takarították végig. 
A felnőttek az 54-es főút 
és a kerékpárút mindkét 
oldalát tisztították meg a 
sok kidobott szeméttől. 
Persze voltak olyanok 

is, akik a parkerdő és a 
köztemető tisztaságáért 
tettek sokat. Az elvégzett 
munka után jutalom járt: 
az Önkormányzati Hiva-
tal jóvoltából paprikás 
krumplit és üdítőt kaptak 
ebédre. A közel 40 főből 
álló csapat 200 teli zsák 
szemetet szedett az eny-
hén borongós délelőtt 
alatt.

Köszönjük szépen az 
önkéntes munkátokat!

B.H.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal Bócsa község egy részén 
kötelező adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre. Az összeírók 
május 24-e és június 15-e kö-
zött végzik az összeírást.

A felvételek Országos Sta-
tisztikai Adatgyűjtési Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
száma és neve: 2218 Egyéni 
gazdaságok júniusi összeírása, 
2017.

Az összeírási munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal meg-
bízásából igazolvánnyal ellá-
tott kérdezőbiztosok végzik, az 
Önök településén név szerint: 
Berta Henrietta Kitti

A válaszadásra kijelölteket 
véletlenszerűen választották 
ki. A válaszadás a kijelölt ház-
tartások számára kötelező.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Pipagyújtó Csárda 
mellől áthelyezésre került 
községünk egyetlen szelek-
tív hulladékgyűjtő szigete 
az Önkormányzati Hivatal 
udvarába (Rákóczi Ferenc 
utca 27).

Az áthelyezést a hulladék-
gyűjtő környékén egyre sű-
rűbben tapasztalható illegá-
lis szemétlerakás indokolta.

A hivatal udvarában elhe-
lyezett szelektív hulladék-
gyűjtőbe hulladékot (papír, 
üveg, műanyag) elhelyez-
ni  munkanapokon 06:30 
– 15:30 közötti időszakban 
lehet!

A szelektív hulladék elhe-
lyezése hétvégén és ünnep-
napokon nem lehetséges!

Megértésüket köszönjük!
Mayer Ferenc

jegyző
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Konfirmáció 
az evangélikusoknál

a zöldhalmi harang

Jutalom a biztonsági 
őrnek

Egy újabb bócsai 
attrakció:

Szakmai sajt- és borkóstoló 
Igen, ez mind itt termett! De ki gondolná, hogy együtt megsok-

szorozzák az élvezetet? Két termelő összefogásával tényleg „meg-
kóstolhatjuk Bócsát” — első alkalommal a Betyártalálkozón! A 
párosítás több órás kemény illat- és ízpróba után kristályosodott 
ki, de várjuk az ellenvéleményeket!

Trappista sajt — Kövidinka
Füstölt gomolya — Irsai Olivér
Füstölt sonkás sajttekercs — Kékfrankos rozé
Olivával illetve hagymával ízesített sajt — Kései szüretelésű 

Ezerjó
Minden ínyencet szeretettel várnak Rázsonyiék és Fonték. 

kus Gyülekezetben, s így 
a közösség felnőtt jogú 
tagjaivá váltak. A kon-
firmáció során számot 
adtak mindarról, amit a 
keresztyénségről és az 
evangélikusságról tudni 
kell, megvallották hitüket, 
és az úrvacsorával élők 
közösségébe léphettek. 
Kívánjuk Isten gazdag 
áldását egész életükre!

Fiatalok, figyelem! Júni-
us 19-23 között ismét megyünk 
Mátranovákra táborozni! 

László Lajos lelkész

Május 7-én két fiatal, Szabó 
Anna Jázmin és Szarvas Béla 
konfirmált a bócsai Evangéli-

2017. április 2�-én Bíró Ist-
vánt az FBŐ munkavállalóját, 
a rendőrség Szent György nap 
alkalmából tárgyjutalomban 
részesítette tartósan magas 
színvonalú munkája elisme-
réseként. István több mint 
másfél éve a FBŐ (Fegyveres 
Biztonsági Őrség) munkatár-
sa. 2015. végén szolgálatát a 
kiskunhalasi menekülttábor-
ban kezdte meg, mára már a 
tompai határrendészetnél tölti 
szolgálati idejét. Gratulálunk 
az eredményes munkájához és 
további sok sikert kívánunk!

B.H.

Kisebb vihart kavart az a ka-
tolikus egyházközségi döntés, 
melynek értelmében behozták a 
plébániára a zöldhalmi kápolna 
melletti haranglábról a harangot. 
Tették ezt azért, mert már régóta 
használaton kívül volt, másrészt 
az őrizetlenség miatt fennállt az 
illetéktelen begyűjtés veszélye. A 
harmadik ok pedig éppen a ha-
rang funkciója volt: hogy szóljon! 
A községi templom tornyába ke-
rülve naponta megszólalt volna, 
míg onnan a kisebbik kikerült 
volna a temetőbe, hogy temetés 
esetén oda hívogasson.

Na, erre indult meg az az alá-
írásgyűjtés, melynek nyomán 
Mezei Ferenc plébános Kalo-
csához fordult: a zöldhalmiak 
kérik vissza a harangjukat, hogy 
az elhunytak emlékére haran-
gozhassanak, mi a főhatóság 
álláspontja?  Dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek nem 
késett sokáig a válasszal. Leve-
lében leszögezte: harangozni 
elsősorban az élők miatt kell. 

Azaz: hogy jöjjenek a misére. 
Zöldhalomban pedig erre meg-
lehetősen ritkán és amúgy is 
gyér látogatottsággal kerül sor. 
A harang az egyházközség és 
nem a zöldhalmiak tulajdona. 
De természetesen visszakerülhet 
a régi helyére, ha rendszeresen 
használatban van, így pl. min-
den délben harangoznak vele. 
Az egyházközség vezetése úgy 
döntött, hogy visszakerülhet a 
harang, melynek azonban felté-
telei vannak:

— a harangláb jó állapotba 
helyezése

— a kistemplom karbantartása, 
kifestése

— a haranghoz ütő készítte-
tése

— a harang rendszeres hasz-
nálata, leginkább déli harang-
szóval

A zöldhalmiak ennek nyomán 
megtették az első lépéseket. 
Talán ez lesz a kis gyülekezet 
újjáéledésének kezdete?

K. L. 

Idősek Napi rendezvény 
Bócsa Község Önkormányzata nevé-

ben tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk községünk minden 

60. életévét betöltött
lakóját az Idősek Napja

alkalmából  rendezendő ünnepségre,
2017. június 24-én szombaton 11 órától

A Hungaricum és Civil Közösségi Házba.
A tisztelt vendégeket idén postai úton, levélben hívja meg 

a Képviselő-testület! Kérjük kedves meghívottjainkat, hogy 
részvételi szándékukat a 06 78/453-110, a 06 30/74 33 401-
es telefonszámon, a bocsaph@t-online.hu email címen vagy 
személyesen az Önkormányzati Hivatalban 2017. június 
12. hétfőig jelezni szíveskedjenek! Külterületről való be- és 
hazaszállítási lehetőséget biztosítunk, ezen igényét szintén 
kérjük előre jelezni. Szeretnénk remélni, hogy ezt a pár órát 
velünk tölti. Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Üdvözlettel a képviselő-testület nevében:        
Szőke-Tóth Mihály polgármester

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
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Torockói „Unokatestvér” 
Találkozó

Torockó, az extrém 
sportok hazája

Bócsai diákok Torockóra készülnek

A községünkben működő 
Torockói Baráti Kör Egyesület 
gondolt egy nagyot és meg-
hívta azokat a magyarországi 
községeket és városokat, akik 
éppen úgy testvértelepülései 
az erdélyi Torockónak, mint 
mi. (Tehát nekünk „unoka-
testvérek” Torockó kapcsán…) 
Közülük fél tucat el is fogadta 
meghívást, és a május 20-án 
délelőtt meg érkeztek az első 
állomásra: a Vincze Lovardá-
ba. Itt a Bócsai Citerazenekar 
muzsikája várta a vendégeket. 
A lovas bemutató után ko-
csikázás következett, majd 
irány a Kozák-tó! A pálinkás 
fogadtatás után Gál László 
egyesületi elnök mondott kö-
szöntőt, majd ebéd, nótázás és 
beszélgetés volt a program. 

Beszélgessünk, 
de miről is?

Először is arról, hogy mit 
tudunk együtt tenni Torockó-
ért, az ottani magyarságért és 
hogyan tudjuk megismertetni 
saját állampolgárainkkal azt a 
vidéket? Hiszen a barátkozás 
mellett az ottani magyarság 
megmentéséről is szó van itt! 
Gál László az adományok és 
ajándékok tervszerű egyezte-
tését javasolta a küldöttségek 
vezetőinek, mely természe-
tesen közös munkatervet és 
rendszeres kommunikációt 
is szükségessé tesz. Egyben 
megköszönte a mindenkori 
szervezőknek, különösen a 
hölgyeknek a mindenkori 
áldozatos munkát.

Ki mit mond?
Újságíróként körbejárva kér-

dezgettem a küldöttségeket, 
ki hogy látja a kapcsolatot. 

Név nélkül néhány gondolat 
a többi hazai „unokatestvér-
től”:

— Az, hogy mi kimegyünk, 
jó dolog. Ők nem küldik 
ide gyakran néptáncosaikat, 
fúvósaikat, egyesületeiket, 
pedig szívesen fogadnánk őket 
rendezvényeinken. Lehet, 
hogy nem ajándékot kellene 
adnunk nekik, hanem egy 
busz útiköltségét? Hiszen 
a szállást és az ellátást már 
megoldjuk itt…

— Ha kimegyünk, nem csak 
inni szeretnénk! Igenis szer-
vezzenek olyan programokat, 
ami változatos és nekünk, al-
földieknek mindig pluszt ad!

— Ha ajándékot viszünk, 
utána nézzük meg, mennyire 
vált be, hogyan használják és 
segítsük őket jó tanácsokkal! 

— Az ottani magyarokkal 
még jobban lehetne erősíteni 
a kapcsolatot, ha ez a családok 
szintjén valósulna meg.  

Végül egy torockói küldött 
véleménye: „az iskolánkba 
mintegy 100 gyerek jár. Szép 
dolog lenne, ha mindegyik 
eltöltene Magyarországon 
egy hetet, mire kijárja a 8. 
osztályt.”

Káposzta Lajos 

Az idei tanévben is sikeres 
volt a Határtalanul pályázat a 
jelenlegi 7. osztályosoknak.

A gyerekek 6 napot tölthetnek 
az erdélyi Torckón, melyet nagy 
izgalommal várnak, hiszen töb-
ben még nem jártak külföldön.

A programban szerepelnek a 
környék látványosságai, mely-
nek során a hegyi túrák után 

lemennek a föld alá a tordai 
sóbányába és benéznek kincses 
Kolozsvár városába. Erdély 
története és nevezetességei 
többször előkerültek már ta-
nulmányaik során, de látni is 
ezeket a valóságban: az lesz 
az igazi maradandó tudás és 
élmény. A pályázat mellett az 
önkormányzat és helyi civil 

Egy kis reklám: mindenki egyformán mosolyog…

Hegyek-völgyek-erdőségek 
— ez várja a kirándulókat a Ko-
lozsvártól délre lévő Torockón. 
És még mi? Kőhegyi Gábor maga 
is nagy kedvelője a természet 
kihívásainak, és tavasszal ha-
todmagával próbált ki néhányat 
a különböző lehetőségek közül. 
Mint meséli, a terep kiválóan 
alkalmas siklóernyőzésre, túrá-
zására, terepkerékpározásra és 
sziklamászásra. Nem mindegy 
azonban, hogy milyen tapaszta-
lattal és felszereléssel vágunk neki 
a különböző erősségű megméret-
tetéseknek. A sziklamászás alföldi 
embernek egyedül nem javasolt, 
csak vezetővel. Viszont akit vonz 
a hegyi kerékpározás, bérelhet 
járművet és bukósisakot, majd a 
helyiek útmutatása után — saját 

erejében és kitartásában (no meg 
a fékekben) bízva — nekivághat 
egy-egy turistaútnak. A bátraknak 
érdemes megmászniuk a falu fölé 
magasodó sziklát, a Székelykőt. A 
hírek szerint pedig, aki az egyik 
helyi kocsmában igazolást mutat 
fel a hegycsúcs eléréséről (pl. 
telefonon fotó erről), akkor egy 
szép oklevél a jutalma. Vannak 
természetesen ártatlanabb, de 
ugyancsak nagyon szép helyek: a 
Thorockay (torockószentgyörgyi) 
vár, a közeli Tordai hasadék, vagy 
útközben a Maros völgyében 
Déva vára.

Mint Gábor elmondta, bármely 
évszakban érdemes kimenni 
Torockóra túrázni, és természe-
tesen nem csak a huszonéve-
seknek…

szervezetek nagylelkű támoga-
tásával valósul meg, hogy min-
den tanuló több napos különle-
ges élményben részesüljön. 

 Oláh Sándorné 
osztályfőnök
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angol verseny volt Bócsán
Nem vallottunk szégyent!

Papírgyűjtés az iskolában

Nyelvtanítás Bócsán
Nagy lehetőség egy ilyen kis iskolában, hogy a gyerekek 

választhatnak a két népszerű nyugati nyelv között. Néhány 
évvel ezelőtt ismét teljesen egyenrangú, választható nyelvként 
került vissza az angol nyelv a német mellé, így már az első 
osztálytól „kétfelé szakadnak” az osztályok: angolosokra és 
németesekre — az első három évfolyamban heti 1-1, majd 
negyediktől heti 3-3 órára. Az elején csupán a „magvetés”, 
azaz a kedvcsinálás a cél. Először a dalok és a mondókák 
képezik a tananyag nagy részét, majd jönnek a komolyabb 
olvasmányok, ezzel együtt pedig a nyelvtan és a szótanulás. 
Az ügyesebb, ill. ambiciózusabb gyerekek a nyelvi szakkörön 
is lelkesen részt vesznek.

A szülők szerepe
Ma már nem elég a heti néhány tanóra — ez szinte bármelyik 

tantárgyra érvényes! A családok felelőssége, hogy a gyerek 
mit csinál a szabadidejében. Egyáltalán nem biztos, hogy 
különórára kell járnia. Elég, ha otthon hozzá olvas, vagy utána 
néz egyes dolgoknak. Mivel csaknem minden háztartásban 
van már számítógép, kézenfekvő, hogy a nyelvkönyvhöz 
mellékelt kétnyelvű CD-rom kiegészítő anyagot olvassa a 
gyerek. Illetve: olvashatná — ha nem csupán játszana azon a 
számítógépen! Tessék odafigyelni!

Fontos, hogy a diákok érez-
zék, mekkora lehetőség van az 
általuk megszerzett tudásban. 
Így van ez az angolul tanulók 
esetében is: évente részt vesz-
nek a kiskőrösi Halloween 
partyn, valamint térségi és 
országos levelezős feladatmeg-
oldó versenyeken. Ilyenkor ki-
csit kitágul a világ: a gyerekek 
használják a nyelvet és össze-
vetik tudásukat kortársaikkal. 
Nagy örömünkre idén április 

végén Bócsa adhatott helyet a 
kistérségi iskolák angol nyelvi 
versenyének. A könyvtárban 
zajló megmérettetésre 25 diák 
jött el, a helyiek mellett Kis-
kőrös, Páhi, Fülöpszállás és 
Csengőd iskoláiból. A felső 
tagozatosok részére szerve-
zett versenyen az olvasásé és 
a kiejtésé volt a főszerep. Az 
általuk választott, valamint a 
helyben kapott ismeretlen szö-
veg felolvasását szakmai zsűri 

értékelte, melynek a nyelvet 
jól beszélő Szőke-Tóth Mihály 
polgármester is tagja volt. 

Joggal tehetjük fel a kér-
dést: Vajon miért csak ennyi 
és miért nem komplexebb a 
feladatsor? Miért nem kell 
akár képről beszélni vagy 
szituációs játékot játszani? 
A válasz egyszerű: másként 

nem ültethető egymás mellé 
a tagozatos (pl. Kiskőrös 
Bem Iskola) és a nem tago-
zatos (akár bócsai) tanuló. 
Mindenki más könyvből és 
más menetrend szerint tanul, 
így az olvasás-kiejtés marad. 
Viszont éppen így lesz értéke-
lendő a végeredmény!

KL — BH

a verseny eredménye
Mind a négy résztvevő évfolyamban az első 3 tanulót díjaz-

ták. Nyolc helyezést Kiskőrös vitt el, négyet pedig Bócsa!
Közülük az ötödikes Nagy Zalán 2. lett, a hatodikos Gut 

Laura 3., a hetedikes Kun-Szabó Viktória 3., a nyolcadikos 
Szimilkó Alex 2. Felkészítő tanáruk: Kőfalvi Erika. Gratu-
lálunk!

Közel 7.000 kg újrahasznosítható hulladéktól szabadítottuk 
meg a falut, miután mindezt május 12-én összegyűjtöttük az 
Agroland Kft telepén.  Ebben a tanévben ez már 15.000 kg-ot 
jelent. Az osztályok nagyon aktívak voltak. Külön dicséretet 
érdemelnek azok, akiknek sikerült a falu lakosságát, az intéz-
ményeket és vállalatokat is bevonni!

1. helyezett 1. osztály 1.718 kg
2. helyezett: 5. osztály 1.204 kg 
3. helyezett: �. osztály 1.177 kg
4. helyezett 3. osztály 960 kg
5. helyezett 2. osztály 788 kg
6. helyezett 7. osztály �7� kg
7. helyezett 8. osztály 391 kg
8. helyezett 6. osztály 227 kg
Köszönjük az Agroland KFT-nek a segítséget. Ősszel újra 

szervezünk papírgyűjtést, már most el lehet kezdeni készülni.  
Használt elemeket és elektronikai „kütyüket” is gyűjtünk, mel-

lyel beneveztünk egy országos versenybe. A gyűjtőedény Klárika 
néninél van, a verseny felelőse pedig Mészárosné Babák Kati 
néni.                                                Barcsikné Weinhardt Éva
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Családi kerékpártúra

Változást a kis kobakokban!

Baba mama anyák napja

„Az emberiség történel-
me során most első ízben 
vagyunk tanúi egy olyan 
világviszonylatú válság 
kibontakozásának, amely 
mind a fejlett, mind a fej-
lődő országokat érinti; az 
emberi környezet válságá-
ról van szó. Ha a jelenlegi 
irányzatok továbbra is érvé-
nyesülnek, biztosra vehető, 
hogy veszélybe kerül az élet 
a földgolyónkon. Ezért sür-
gősen fel kell hívni a világ 
figyelmét azokra a problé-
mákra, amelyek megakadá-
lyozhatják az emberiséget 
abban, hogy legmagasabb 
rendű törekvéseink meg-
valósulását lehetővé tevő 
környezetben éljen.” (Kör-
nyezetvédelmi Konferencia 
— 1969)

 Egyszerűbben fogalmazva a 
fenntartható fejlődés arra hívja 
fel a figyelmet, hogy minden-
képpen törekednünk kell, hogy 
egy élhető világot hagyjunk 
magunk után gyermekeink 

és unokáink részére, és ne 
egy kizsigerelt, minden téren 
leharcolt, élettelen helyet.

Ennek szellemében csatla-
kozott iskolánk is a fenntart-
ható fejlődés témahetének 
programsorozatához, amely 
április 2�-28-ig tartott. Az 
alsósoknál az „Őrizd a Föl-
det!”, a felsősöknél a tudatos 
táplálkozás volt a feldolgo-
zandó témakör. Minden napra 
terveztünk kisebb-nagyobb 
akciókat a program megva-
lósítása érdekében. A hétfő 
szemétszedéssel indult, me-

lyen az iskola minden tanulója 
részt vett. Testnevelés órákon 
szépítették diákjaink az iskola 
és a falu környékét. Kedden az 
alsósok részére szerveztünk 
egy tízállomásos ÖKO-ver-
senyt kint a Parkerdőben, 
amelyet nagyon élveztek a 
gyerekek. Szerdán a felsősök 
irodalom órákon írtak fogal-
mazást Tudatos táplálkozás 
címmel, ahol a legjobbak 
jutalmazásban részesülnek. 
Csütörtökön az alsós napkö-
zisek vettek részt a Kiskunsági 
Nemzeti Park dolgozóinak 

jóvoltából egy felejthetetlen 
túrán. Ezen kívül megtekint-
hették az ásvány– és hüllő 
kiállítást a kultúrházban. A 
rendezvényt még színesítette 
az újrahasznosított termékek-
ből rendezett kiállításunk is, 
amelyet a tanulóink készítet-
tek. Pénteken pedig a nagyok 
ásták bele magukat a gaszt-
ronómia rejtelmeibe: többek 
között gyümölcssaláta, meleg 
szendvics, palacsinta és lángos 
készült. Elmondhatjuk, hogy 
egy igazán élmény- és prog-
ramdús, felejthetetlen hetet 
tudhatunk magunk mögött. 
Bízunk benne, hogy törekvé-
seink célt érnek, és a kis ko-
bakokban elindul valamiféle 
változás a tudatos magatartás 
kialakítása irányában.

„... szembe kell nézni a 
jövővel, az eljövendő generá-
ciók érdekeit védelmeznünk 
kell. Teljességgel nyilván-
való volt: változtatásra van 
szükségünk!”

Kothenczné Fűz Szilvia

Május 19-én megrendezésre 
került a Boróka Könyvtárban 
a baba-mama anyák napja, 
Sipiczkiné Rabi Boglárka szer-
vezésével. Nagyon sok anyuka 
látogatott el gyermekével az 
ünnepségre, ahol rögtön kez-
detét is vette a vidám foglalko-

zás és a közös móka. Először a 
harmadik osztályos Tóth-Bara-
nyi Patricia és Misándi Lilien 
köszöntötték az anyukákat egy-
egy verssel, majd ezt követően 
a kicsik átadták az anyukáknak 
szánt virágot!

B.H.

Családi kerékpártúrára indult 
április utolsó napján Bócsa 
apraja nagyja. Reggel 9 órakor 
közel negyven bátor bicajos 
kelt útnak: céljuk az akasztói 
Horgász Park és Halász csárda 

volt, persze oda, majd vissza, 
ami összesen 65 km távot 
jelentett! Szép napsütéses 
időben és jó hangulatban telt a 
„Tekerjünk közösen” nap! 

B.H. 
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amikor mindenki énekel — 
Citerás majális a parkerdőben

Kedves Érdeklődők! Bővebb információt a mentornál, Borbényi Hildánál a +36 
70 400 99 45 telefonszámon munkaidőben kaphatnak!

Vincze Gábor és Tyukász Nándor a birkapörköl-
tért, Szeg Sándor és a képen nem látható Sámel 

János pedig az őzpörköltért volt felelős. A csaposi 
és a konyhatündéri teendőket ellátó segítőkkel 

együtt kiváló munkát végeztek. 

Hogy el is tudjunk beszél-
getni egymással — ez volt a 
célja a rendezvényt szervező 
Bócsai Citerazenekar tagjai-
nak, így meghívták barátaikat 
egy jó kis majálisozásra a 
parkerdőbe. A május köze-
pén tartott citerás majálison 

a Nagy-Biri László vezette 
Bócsai Citerazenekar a buda-
pesti Margaréta, a jánoshalmi 

„Pöndölösök”, a kiskunhalasi 
Szilaj, az akasztói Vízkereszt, 
a keceli Bogárzó és a tázlári 
citerazenekart látta vendégül 
egy kis pörköltre. Maga az öt-
let a kiskunhalasiaktól ered, 
de most „Bócsa volt a soros”. 
És noha eleredt közben az 
eső, a parkerdő nádteteje 
alatt sokáig zengett a nóta. 

K.L. 
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
70 év együtt

Kegyelmi lakodalomnak ne-
vezik azt, amikor egy házaspár 
a 70 éves jubileumát ünnepli. 
Ritka esemény, és ahogy a 
házasságkötések kitolódását, 
valamint tartósságát nézzük, 
egyre ritkább is lesz. Éppen 
ezért örültem nagyon, amikor 
egy ilyen beszélgetésre kaptam 
meghívást.

Tuskán István és Soós Er-
zsébet Fischerbócsán, tanyán 
laknak. Pista bácsi éppen 90, 
Erzsike néni pedig 87 esz-
tendős. 1947. március 2-án 
mondták ki a boldogító igent 
az ottani kistemplomban. Fia-
talok voltak és a háború utáni 
nehéz években együtt akartak 
nekiindulni a nagy életnek.

— Hogy ismerkedtek meg? — te-
szem fel az első kérdést. 

Papa, te kezdted. Kezdjed 
akkor most is! — így Erzsike 
néni. Egy időben együtt jártunk 
iskolába — kezdi a történetet 
engedelmesen Pista bácsi mo-
solyogva. Tóth Béla tanító szi-
gorúan fogott minket, rendet 
tartott. Aztán vasárnaponként 
eljártunk a fischeri gazdakörbe 
táncolni, volt ott mindig vala-
mi egyszerű zenekar: hegedű, 
cimbalom, citera, mi meg éne-
keltünk hozzá úgy este 11-ig. 
Illetve Erzsike inkább, én meg 
néztem.

— Mi tetszett meg ebben a 
kislányban?

Hát, ahogy táncolt, meg éne-
kelt.

— És Erzsike néninek?
Szép gyerek volt: magas, csi-

nos! Ő volt a legkülönb ott!
— Hogy volt a lakodalom?
Az uramnak, mivel nem volt 

katolikus, hanem evangélikus, 
reverzálist kellett adnia. Azaz: 
hogy belép a katolikus egyház-
ba és a gyerekek is ezt a vallást 
követik. Ez akkor így ment. Az 
esküvő után az én anyámhoz 
költöztünk. Egyedül élt már 
akkor, hisz apánk meghalt a 
háborúban. Amúgy a férjem 
családját lenézték a szegény 
sora miatt, de miután odaköl-
töztünk, többet egy rossz szó 
nem esett. Elfogadták.

– Hogy kezdődött a közös éle-
tük? 

Sok munkával — mondja 
Pista bácsi. Gazdálkodtunk, 
ahogy tudtunk. A II. világhá-

borúból éppen kimaradtam, de 
1951-ben behívtak katonának 
a Dunántúlra. Mivel család-
fenntartónak minősültem, 
csak 2 hónapig voltam bent, 
aztán leszereltek, de ennyi 
éppen elég is volt ebből. Addig 
az asszony magára maradt a 
kukoricással, ami abban az 
évben a rossz körülmények 
miatt nem hozott semmit. 
Aztán hizlaltunk teheneket és 
disznókat, amit a szövetkezet 
átvett. A földet lóval műveltük, 
és megtermeltük, amit lehe-
tett. Volt borunk is, építgettük 
a tanyát, a hétvégeken pedig 
még lakodalmakba is eljártam 
főzni. Na igen: annak idején 
házaknál voltak a nagy sátras 
lakodalmak.  

— Aztán hallom, nemrégiben 
volt egy kis ünnepség!

Jaj, igen — meséli megha-
tottan a mama. Mondták a 
lányaink, hogy szépen fel kell 
öltöznünk, mert elmegyünk 
valahova. Erzsi lányom még 
a ruhákat is összekészítette, 
hogy mit vegyünk fel. Na, be-
ültettek az autóba és kivettek 
minket Éváék tanyájára. Hát, 
ott már aztán láttuk, hogy mi 
készül és sírva fakadtunk. Az 
egész család ott várt minket, 
unokák és dédunokák, és 
megköszöntettek minket a 
nagy évfordulón. Nagyon szép 
alkalom volt!

– 70 év. Mi volt, ami megtartot-
ta magukat ennyi időn keresztül 
egymás mellett?

Hogy mi? Hát hogy szeretjük 
egymást. Ennyi.

   
Káposzta Lajos

Tuskán István egyedüli gyerek volt. Már hat éves korában 
libapásztorként szolgált, de azután is sokszor kellett cseléd-
nek mennie. Abban az időben sok helyen rosszul bántak a 
cselédekkel, így gyakran „váltott állást”. Viszont a községi 
közigazgatás dolgozói odafigyeltek arra, hogy legényember ne 
legyen munka nélkül, és ha nem volt sem földje, sem munkája, 
előfordult, hogy figyelmeztették ennek veszélyeire. Így aztán 
idővel mindenki beletanult a gazdálkodás titkaiba. Már ami 
akkor ezen a homokon lehetséges volt… Kirándulni kétszer 
voltak eddig: egyszer a Büdöstón, egyszer pedig Cserkeszőlőn.  
Két lányuk született: Erzsébet és Éva.
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Újhagymás, 
paradicsomos, sajtos 

rakott tészta

Vidám percek
Nyugi
A körzeti rendelőben csöng a telefon:
- Kérem, nagyon rosszul érzem magam. Ki tudnának küldeni 

egy orvost a lakásomra?
- Sajnos már késő van. Fáradjon talán be személyesen.
- Az lehetetlen. Lázas vagyok és egy jártányi erőm sincs.
- Kérem, mi nem sürgetjük, Jöjjön akkor, ha jobban lesz.

Másik nyugi
A tűzoltóságon csöng a telefon:
— Halló, tűzoltóság?
— Igen!
— Jöjjenek gyorsan, ég a házam!
— Ajjaj! Próbálták vízzel oltani?
— Igeeeen!
— És elaludt a tűz?
— Neeeem!
— Hát, sajnos mi sem tudunk többet tenni…

A harmadik nyugi
A magából kikelt, gyerekvédő szülő a tanáriban
— Tisztelt tanár úr, hallatlan, hogy maga mindig rossz jegyet 

ad a gyerekemnek! Most is: miért lett egyes ez a dolgozata?
— Megmondom. Mert nem érte el a kettes szintet.

Indiáner
- Bőrhasinya vagyok. Ő a nejem, Neccharisnya. A fiam pedig, 

Térdharisnya.
- És aki ott bujkál a fa mögött?
- Ő legkisebb fiam, Titokzokni.

Könyvajánló

Felnőtt: Margot Lee Shetterly – A számolás joga
Eleinte egy „emberi számítógépek” néven ismert, női matematiku-

sokból álló csoport ceruzák, logarlécek és mechanikus számológépek 
segítségével számolta ki azokat az adatokat, amelyek felhasználásával 
aztán rakétákat és asztronautákat lőttek fel az űrbe. 

Ennek a csoportnak jó néhány kivételesen tehetséges afroamerikai 
nő is a tagja volt, akik koruk legkiválóbb elméi közé tartoztak. Ere-
detileg matematikát tanítottak az amerikai Dél szegregált iskoláiban, 
ám a második világháború idején őket is bevetették. A matematikai 
zsenik, akiken eddig keresztülnéztek, egyszerre a tehetségükhöz méltó 
álláshoz jutottak, és Uncle Sam (azaz az USA) hívására jönnek, hogy 
a Langley Memorial Repülésügyi Laboratórium lenyűgöző világában 
dolgozhassanak. 

A számolás joga a második világháborútól kezdve a hidegháborún, a 
polgárjogi mozgalmakon és az űrversenyen keresztül követi nyomon 
Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson és Christine 
Darden, a NASA legnagyobb sikereihez hozzájáruló négy afroameri-
kai nő egymásba szövődő életútját. Tanúi lehetünk, hogy karrierjük 
a könyvben szereplő majdnem három évtizede alatt hogyan néznek 
szembe a kihívásokkal, hogyan lépnek szövetségre és hogyan hasz-
nálják fel az intellektusukat ahhoz, hogy megváltoztassák az életüket 
és a hazájuk jövőjét.

A könyv alapján, film is készült.

Kamasz: Vivi Greene – Sing
A többszörös platinalemezes pop-ikon, Lily Ross, miután darabbokra 

törték a szívét, kivonja magár a rivaldafényből. Három hónapja van, 
hogy teljesen magára és zenére koncentrálhasson. Bármire, csak ne 
a pasikra.

Ez így megy addig, amíg Lily találkozik a csodás és földhözragadt 
Noel Bradley-vel, aki teljesen megbabonázza a lányt. A fiút nem vonzza 
a hírnév és a rivaldafény, Lily viszont bármit megtenne a rajongóiért. 
Vajon megtalálja az egyensúlyt a két szerelem között? Ha eljön az 
augusztus, muszáj lesz választania.

Gyermek: Majoros Nóra – Bolygóvadászok
Mi kell ahhoz, hogy útra keljünk egy galaxisban? 
Egy különc milliárdos (igazából csilliárdos), aki fejébe veszi, hogy a 

pénz helyett a jövőben égitesteket gyűjt. Valamint egy különleges űr-
hajó, melynek hajtóművét sokáig senki sem képes működésre bírni 

Milo, a csapatkapitány és öccse, Alex egy csupa szív kislánnyal, Palká-
val és a technikai zseni, földönkívüli-gyanús Delfinnel indul felfedező 
körútra, mely egy csapásra a túlélésért folytatott küzdelemmé válik, 
mikor egy féregjáraton keresztül ismeretlen galaxisba csöppennek.

Sok szeretettel 
várunk mindenkit!

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

Szombat: 10:00 – 13:00

Hozzávalók � személyre:
* � dkg vaj
* 3 dkg liszt
* � dl tej
* só, bors
* 20 dkg sajt
* �0 dkg penne tészta
* 25 dkg koktélparadicsom
* 1 csokor újhagyma
* olaj

Elkészítés:
1. Készítsünk sajtos besamelt: futtassuk át olvasztott vajon a 

lisztet, majd fokozatosan öntsük fel a tejjel, keverjük csomó-
mentesre. Sózzuk, borsozzuk, főzzük sűrűre, majd keverjük el 
benne a reszelt sajtot. (a negyedét tegyük félre)

2. A tésztát főzzük ki lobogó, sós vízben, szűrjük le és keverjük 
el a besamellel. Adjuk hozzá a negyedelt paradicsomokat és a 
felkarikázott újhagymát.

3. Szedjük kiolajozott, tűzálló tepsibe, szórjuk rá a maradék 
sajtot, és 200°C-ra előmelegített sütőben süssük össze 15-20 
perc alatt.
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Új edző a focistáknál a kézis lányok

A Kisiskolák Diákolimpiájának megyei fordulóján a bócsai kézis 
lányok ezüstérmet nyertek!

Felkészítő: Oláhné Marosi Judit. További jó hír, hogy a kis-
kőrösi Bem Iskola csapatát erősítve az Országos Diákolimpia 
döntőjében még lehet szurkolni a lányoknak!

Gratulálunk, ügyesek vagytok! 

A Soltvadkerten élő, de Bó-
csához több szállal kötődő 
Somogyi Imre lett labdarú-
góink edzője. Nem új neki a 
terep, hiszen a 70-es években 
6-8 éven keresztül volt már itt 
játékos edző. 70 éves, fő fog-
lalkozása szőlész borász, élete 
során Kiskőrösön, Bócsán és 
Soltvadkerten focizott. Terve-
iről így nyilatkozott:

— Ahogy az első meccseket 
végignéztem, úgy látom, a 

csapat szerkezete rendben van, 
azon egyelőre nem kívánok 
változtatni.  A 16-18 ember 
között sok jó játékos van, de 
„nincsenek együtt”. Először 
tehát a fejekben kell rendet 
tenni, emellett gyakorolni 
kell a labdalevételt, az átadást, 
valamint csiszolni kell a tech-
nikát. Fokozni kell az edzési 
fegyelmet — így dolgozzuk 
majd ki a taktikát az egyes 
mérkőzésekre.

Bócsa I és Bócsa II. összecsapás. A labdával 
Vincze márton startol, mögötte a nagybácsi, 

Vincze Árpád

P. Szabó Zsolt szorongatja tázlári ellenfelét. 
a háttérben Imre lajos

Pillanatképek a május elsejei mérkőzésekről: 
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