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Csikósverseny volt Bócsán!

Tóthné Szakál Mária ev. vagyok 2012-ben nyer-
tem Fiatal gazda pályázaton 40.000 eurót. Bócsán 
IV. körzet 101 sz. alatt kezdtem vállalkozásom 
ahol vízi szárnyas neveléssel foglalkozom.

Horgas Balázs Pálma 
nevű lovával

a nyertes Besze Lajos Gábor és Varga József a 
versenybíró

Besze Lajos Gábor a puszta ötössel

Jánoshalmi szenzáció: 30 év után újra van magyar traktor!

Hagyományteremtő szándék-
kal rendeztek csikósversenyt a 
Vincze Lovardában április utolsó 
szombatján. 16 csikós jött az 
ország különböző részeiről, 
hogy megmérettesse tudását. A 
szép helyszínen megrendezett 
versenyre sok néző volt kíváncsi. 
A Czaniga Mihály által vezetett 
zsűri a következő szakmai felada-
tok végrehajtása során döntött a 
helyezésekről: küllemi bírálat, 
szabadon választott gyakorlat, 
valamint kötelező program. Ez 
utóbbi ló ültetést és fektetést, 

köcsögverést karikással, és lo-
vas pohárvitelt tartalmazott. A 
versenyt Besze Lajos Gábor, a 

Vincze Lovarda csikósa nyerte. A 
nap közös bemutatóval zárult. 

K. L.

„Felemelő, hogy bebizonyít-
hattuk, mi mindenre képes sa-
ját erejéből a magyar mérnök 
és szakmunkás!” – mondja 
Renner Tamás, a jánoshalmi 
Renner-művek vezető mérnö-
ke. Szerinte ma még megvan, 
de gondos gazdaságpolitika 
nélkül elveszhet az a tudás, 
ami ismét bebizonyította: a 
magyar mérnökök szorgalma, 
leleményessége és hozzáérté-
se bármikor kész nagyszerű 
teljesítményekre. Ezt bizo-
nyítja, hogy három évtized 
és a hazai ipar leépülése után 
újra magyar szerelésű traktort 
állítottak elő. 

A fiatal cégvezetőt Szőke-
Tóth Mihály is meglátogatta 
220 dolgozót foglalkoztató 
jánoshalmi üzemében. Mint 
„régi dutrás település” pol-
gármestere, nagyra értékelte, 
hogy itt újraálmodják a múltat 

és nemsokára szériagyártásban 
indítják útjára az új magyar 
traktort. A gyár vezetősége 

felmérte, hogy a hazai gazdák 
körében megvan az igény egy 
bizonyos méretű és kialakítá-

sú, könnyen karbantartható 
és szervizelhető traktorra. Az 
ilyen 50-80 lóerős gépek hazai 
állománya rendkívül elörege-
dett, 40-50 évesek, és nem 
mindenki tudja vagy akarja 
megvenni a ma futó modellek 
valamelyikét. 

A Renner cég 50 és 80 lóerős, 
megbízható japán dízelmoto-
rokkal szerelt traktora a régi, 
magyar gyártású Dutra 50-es 
korszerűsített újrateremtése: 
kifejezetten a kis- és közép-
gazdaságok jól használható, 
fenntarthatóan üzemeltethető 
gépe lehet – ha sorozatgyár-
tása is elindul. Az idei nyú-
zópróba-év után, 2017-ben 
meglesz a nullszéria, 2018-tól 
pedig akár a sorozatgyártás is 
elkezdődhet – jósolta Renner 
Tamás.

Kohout Zoltán – 
Káposzta Lajos
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a játszótér használatának szabályai

Civil szervezetek 
támogatása

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i 
ülésén bírálta el a civil szervezetek számára kiírt anyagi támogatás 
pályázatokat.

Bócsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Mű-
ködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveteknek előirányzat-
kerete 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 270.000,- Ft
„Bócsai Citerazenekar” Egyesület részére 500.000,- Ft
Bócsai Birkózó és Labdarugó Sport Egyesület Birkózó Szak-
osztálya részére 1.000.000,- Ft
Bócsai Birkózó és Labdarugó Sport Egyesület Labdarúgó 
Szakosztálya részére 900.000,- Ft
Bócsa Községi Polgárőr Egyesület részére 400.000,- Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Bócsai 
Csoportja részére 20.000,- Ft
„Torockóért Baráti Kör” Egyesület részére 100.000,- Ft

Idősek Napi rendezvény 
új időpontban

Bócsa Község 
Önkormányzata

2016. június 25-én 
szombaton látja 

vendégül a község 
minden 60. életévét 

betöltött lakóját.
a rendezvény a község új 

Művelődési Házában kerül megrendezésre.

A tisztelt vendégeket idén is a képviselő-testület tagjai hívják 
meg személyesen! Kérjük kedves meghívottjainkat, hogy a 
meghívót átadó képviselőnek jelezzék részvételi szándékukat, 
illetve külterületi lakosok a rendezvényre való be- és hazaszál-
lítási igényeiket.

Internethasználói 
tanfolyam

Tisztelt Lakosság!
Ezúton felhívom a figyelmüket a „100 éves Bócsa gyerme-

keiért” játszótér használatának szabályaira és azok betartá-
sára.

A játékokat (a drótkötélpálya és a sporteszközök: röp-
labdapálya, tornafal kivételével) kizárólag 14 éves korig lehet 
használni!  A játszótér nyitva tartási rendje: naponta 08-20 
óráig, a nyári időszakban (június 1-től augusztus 31-ig) 08-
21 óráig tart nyitva.

  A játszótér területén dohányozni, oda alkoholt bevinni, ott 

fogyasztani tilos! Mindenkit megkérek a játszótér rendjének 
betartására, figyeljünk és vigyázzunk a játszótér környezetére, 
tisztaságára. 

Fentiek fokozott betartása minden bócsai lakos közös 
érdeke, ezzel a játszótér hosszú távú fenntartását és hasz-
nálhatóságát elősegítve.

Aki a játszótér használati szabályokat nem tartja be, az ellen 
szabálysértési eljárást kezdeményezek a járási hivatalnál.

A játszótér kamerával megfigyelt terület!
Mayer Ferenc jegyző

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (április): 

Veiszhab Ildikó és Csipkó Gábor 

Elhunytak (május):
Szücs Imréné (1939) születési neve: Páll Zsuzsanna

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 

KÜrTÖSI ImrE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

velünk együtt éreztek.
Gyászoló családja 

Köszönetnyilvánítás

Április 12-én ismét elindítottunk a könyvtárban egy támogatott 
kezdő számítógépes tanfolyamot. Elsősorban azoknak a felnőtt 
embereknek nyújtottunk segítséget, akik egyáltalán nem tudták 
eddig még elsajátítani a digitális írni-olvasni tudás alapvető 
ismereteit. A tanfolyamon hét felnőtt vett részt, akik április 
28-án sikeres vizsgát tettek.

B.H. 
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Elégedetlenség és tiltakozás
A hírek szerint az ed-

diginél sokkal kevesebb 
gazda részesül a jövőben 
Agrár-környezetgazdál-
kodási támogatásban. Az 
eddig „menetrendszerű-
en” érkező pályázati pénz 
elmaradása nagy érvágás 
lenne a szőlészet ágazat-
ban résztvevő termelők-
nek. Ezért Bócsa Község 
Önkormányzata és a Bó-
csai Hegyközség — más 
településekhez hasonló-
an — levelet intézett az 
illetékes hivatalhoz. A 
bócsai levelet most teljes 
terjedelmében leközöl-
jük. Reméljük, fáradozá-
sunk meghozza a kívánt 
eredményt. 

 
Kis miklós Zsolt 

agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős állam-

titkár részére, 
Budapest

Tisztelt 
Államtitkár Úr!

Bócsa Bács-Kiskun megye 
közepén elhelyezkedő, alig 
1.900 lakosú község.  A 
rendkívül rideg pusztai lét 
miatt csak száztíz esztende-
je, 1906-ban gondolhattak 
arra az itt élő emberek, hogy 
községet alapítsanak. Erre 
az időre, az Osztrák-Magyar 
Monarchia utolsó évtizedére 
datáljuk Bócsa önálló kö-
zséggé alakulását. 

Az eltelt száz év során 
számtalan nehézség ellenére 
nagy fejlődésnek lehetünk 
tanúi, mely az 1970-es évek-
ben gyorsult fel. Sajnos a 
lakosság elvándorlása a 90-
es évektől újra felgyorsult. 
Azonban nagy lendületet ka-
pott a gazdaság a 2004 utáni 
támogatási rendszereknek 
köszönhetően. Emiatt még 
a 2008-ban kezdődött válság 
hatásai is kezelhetők voltak. 

Különösen nagy jelentőségű 
volt az agrár-környezetgaz-
dálkodási támogatás, mely 
eddig hektáronként évente 
mintegy 200.000 Ft-ot je-
lentett a szőlősgazdáknak. 

A bócsai hegyközség te-
rülete 512 hektár. Ez azt 
jelenti, hogy ennyi tény-
legesen beültetett, termő 
vagy a közeljövőben termő 
szőlőterületről beszélünk, 
melyek egy része pályázati 
pénzen felújított ültetvény. 
Információink, azaz MHV 
honlapján megjelent nem 
hivatalos közlés szerint, 
idén ezen területnek csupán 
10 %-a részesül agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támo-
gatásban. 

Az eddigi kedvezménye-
zettek nagyarányú lecsökke-
nését nehezen értjük meg, 
hiszen az eddigi ígéretek, 
jól bevált folyamatok mást 
sugalltak. Idelátogató, il-
letve a különböző szakmai 
fórumokon előadó politikai 
vezetőinktől ígérettel bír-
tunk, mely szerint a Bócsán 
élő gyümölcs- és szőlőter-
melő gazdák folyamatosan 
kapják az AKG támogatást, 
ezzel biztosítva a biztonsá-
gos és modern termelést. 
Viszont az ígért, széleskörű 
lehetőség helyett csupán a 
beadott kérelmek 10 %-ára 
lenne most lehetőség?

Ágazatunk a támogatás 
megvonása esetén verseny-
hátrányba kerül, hiszen az 
átvételi árak eddig is nagyon 
nyomott, mondhatni: a költ-
ségküszöböt éppen elérő 
összegek voltak. Az AKG 
beépült a termelési költ-
ségekbe, így tudta és tudja 
eltartani a gazda a munkása-
it, a családját és ezzel válik 
a térség is népességmeg-
tartóvá. Kijelentjük, hogy 
a támogatás elmaradása 

rendkívül negatívan érinti 
a térség foglalkoztatását és 
fejlődését.

A környezettudatos szőlő-
termesztés a Kunsági Borvi-
dék egyik erőssége volt az 
elmúlt évtizedben, melynek 
megvalósítása az AKG tá-
mogatás széleskörű igény-
bevétele mellett volt lehet-
séges. A szőlőtermesztés 
jövedelmeződését a támoga-
tás jelentősen befolyásolja, 
hiszen az eddig folyósított 
200.000 Ft hektáronkénti 
támogatás a szőlőszüretből 
eredő bevétel — fajtától füg-
gően — 15-20 %-át jelenti. 

Itt kell kiemelnünk, hogy 
a területe talaj- és klíma-
adottságai más kultúrnö-
vény hatékony termesztését 
nem teszik lehetővé. A Kis-
kunsági Homokhátság egyik 
legmagasabban fekvő pontja 
Bócsa, ahol az aszályos, csa-
padékszegény nyár miatt a 
szőlő az a növény, melynek 
direkt erre az éghajlatra 
kifejlesztett fajtái még ered-
ménnyel kecsegtethetnek. 

Fontos tényező az ökoló-
giai terhelés: tudjuk, hogy 
ezen a téren előfordultak és 
előfordulnak hibák. A haj-
dani, nagyüzemi kemizálás 
és a rossz beidegződések 
felszámolása folyamatosan 
történik. Községünk mellett 
húzódik a Kiskunsági Nem-
zeti Park védett területe. 
Éppen ezért nem mindegy, 
hogy a gazdák milyen per-
metszert, növényvédő anya-
gokat használnak. Magától 
értetődik, hogy a felvilágo-
sító munka, a több mint tíz 
éven keresztül folyósított 
AKG támogatás, valamint 
az ezzel járó ellenőrzés 
azt eredményezte, hogy a 
gazdák a jobb minőségű, 
de sokkal drágább szereket 
vásárolták meg. 

Ezt egy konkrét példával 
illusztrálva: a szőlőmoly 
elleni védekezés rendkí-
vül kényes kérdés. Nem 
mindegy, hogy a használt 
szer csak a kártevőt teszi 
ártalmatlanná, vagy a többi 
élő szervezetre is veszélyes. 
Különösen a Nemzeti Park 
miatt lényeges a speciális, 
környezetkímélő szerek 
alkalmazása. Az AKG meg-
szüntetésével nehezen győz-
hető meg a termelő arról, 
hogy saját erőből fedezze 
az így keletkező, jelentős 
árkülönbséget

Noha a természetvédelem-
nek szerves része a rétek, 
erdők és az ott élő növé-
nyek ill. állatok védelme, 
megfontolandó, hogy hol 
vannak ezek kitéve nagyobb 
veszélynek! Azt kell mon-
danunk, hogy éppen ott, 
ahol az ember leginkább 
beavatkozik a természet 
rendjébe: a mezőgazdasági 
kultúrákban. 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Véleményünk szerint a 
nemzetstratégia  hosszú 
távon nem engedheti meg, 
hogy az ország középső 
része és ezzel együtt a Kun-
sági Borvidék megroppan-
jon. Bízunk benne, hogy a 
hivatalosan még nem, vagy 
csak részben kiküldött AKG 
döntések revideálhatók, 
és az érintett gazdáknak 
nagyobb segítség jut. Ez a 
reménységünk a sokszor 
bizonytalan jövőre nézve.

Munkájához erőt és jó 
egészséget kívánva tiszte-
lettel:

Szőke-Tóth Mihály 
Bócsa község 

polgármestere
Balogh Lajos

a bócsai hegyközség 
elnöke
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Tájékoztató biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről

Lomtalanítási határidő!

Az FBH-NP Nonprofit KFT 
ezúton kívánja tájékoztatni a 
Tisztelt Lakosságot, hogy meg-
kezdi a biológiailag lebomló 
hulladék díjmentes, a cég által 
folyamatosan biztosított bio-
lógiailag lebomló zsák és egy 
kévényi mennyiségben történő 
begyűjtését Bócsa területén. 

A biológiailag lebomló hul-
ladék gyűjtés során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden 
szerves anyag tartalmú hulla-
dék elszállítása történik. A bi-
ológiailag lebomló hulladékot 
az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni a 
gyűjtési napon reggel 6 óráig, 
és az elszállítás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel moz-
gatható legyen. 

A keletkező apró biológiailag 
lebomló hulladékot pl.: fűka-

szálékot, falevelet, lágyszárú 
növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedel-
mi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradék 
műanyag zsákokban, illetve 
maximum 70 cm hosszú 50 cm 
átmérőjű kötegekben, kévékbe 
kötve kell kihelyezni alkal-
manként maximum 0,5 m3-t. 
Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy 
ha kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a biológiailag 
lebomló hulladék járattal nem 
szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag 
lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 
- kötegelve, kévébe összeköt-

ve: faág, fanyesedék, gally 
- műanyag zsákokban vágott 

fű, vágott virág, falevél, lágy-
szárú növény, virágágyi növé-
nyek, kezeletlen kéregdarabok, 
egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: 
- fűrészpor, faforgács, száraz 

szalma 
Konyhai hulladék: 
- zöldség- és gyümölcsmarad-

ványok, kávézacc, tealevelek, 
tojáshéj, egyéb növényi szár-
mazékok, élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a 
biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során állati ürüléket 
vagy azzal szennyezett anya-
got. 

A biológiailag lebomló hulla-
dékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. 
Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik. 

Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékos zsák te-
lepülési szilárd hulladékot 
is tartalmaz, a hulladék nem 
kerül a jelen gyűjtés keretében 
elszállításra, ennek tényéről 

az ingatlantulajdonos írásbeli 
tájékoztatást kap. 

Továbbá értesítjük Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy 2017. ja-
nuárjában két alkalmas fenyő-
fagyűjtést szervezünk, amely-
ről külön értesítjük Önöket. 
ZÖLDJÁRAT NAPTÁR 

Bócsa 2016
május 9. Hétfő
június 6. Hétfő
július 4. Hétfő
augusztus 1., 29. Hétfő
szeptember  26. Hétfő
október 24. Hétfő
november 21. Hétfő
december 19. Hétfő

Bócsa  2017
május 16. Hétfő
június 13. Hétfő
július 13. Hétfő
augusztus 10. Hétfő

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a 2016-os évben a lom-
talanítást március 15. és jú-
nius 15. közötti időszakban 
előzetes egyeztetést követően 
kérheti az ügyfél. 

Az ügyfél lomtalanítási igé-
nyét kizárólag a +�6-20-401-
9484 telefonszámon tudja 
jelezni az FBH-NP Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. mun-
katársa felé. Az egyeztetés 
folyamánszükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. 
A lomelszállításának feltétele, 
hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott tele-

fonszámon egyezteti adatait, 
és a kért elszállítási időpontot 
az FBH-NP Kft. munkatár-
sával. 

2. az előre egyeztetett idő-
pontban az ügyfél kihelyezi az 

ingatlan elé a lomhulladékot.
�. az FBH-NP Kft. szállító 

járműve az egyeztetett napon 
elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében el-
szállítható hulladékok a ko-
rábban megszokottak szerint 
Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszál-
lítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalaní-
tás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

* gally, salak, trágya, szal-
ma, egyéb növényi és álla-
ti hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgazda-
sági, ipari hulladék;

* elektromos, elektronikai 
készülékek (pl. TV-készülék, 

hűtőgép…);
* veszélyes hulladékok, gu-

miabroncs;
* heti szemétszállítás körébe 

tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hul-
ladék.

Lakossági felhívás

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Árpád utcai önkormány-
zati tulajdonú területen lakossági hulladék, építési törmelék, 
illetve bármilyen szemét elhelyezése TILOS! Aki ezt megszegi, 
az ellen szabálysértési feljelentést tesz az önkormányzat köztisz-
tasági szabálysértés miatt, ami 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal büntetendő. A pénzbírságot meg nem fizetése 
esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át.

Mayer Ferenc jegyző
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Látogatóban az igazgató bácsinál

Frittmann József élete során több közéleti funkciót is 
ellátott. 1966-tól tanácstag, majd VB tag. 2010-ig községi 
képviselőtestületi tag, több társadalmi szervezet munkatársa, 
1990-1994 között a megyei közgyűlésben képviselő. Felesége 
Tóth Éva, akivel két gyermeket neveltek fel. 4 unoka boldog 
nagypapája.

Bárkivel beszéltem, sok jót 
mesélt róla: Frittmann József 
generációkat tanított a bócsai 
iskolákban. Aztán amikor fel-
hívtam telefonon, hogy meg-
látogatnám, sosem ő vette 
fel. „Éppen a kertben van”, 
„most éppen húst darabol a 
kiskonyhában” és más hasonló 
információk hangzottak a vonal 
túloldaláról. Aztán végül csak 
találtunk egy munkamentes 
délutánt. Hiába, a kert a min-
denem — mondja mosolyogva 
Józsi bácsi. Volt két hold sző-
lőnk is, de az infarktusom óta 
visszafogom magam. 78 évesen 
lassan sikerül ez is.

A történet Fischerbócsá-
ról indult: itt született meg 
Frittmann József 1938-ban, 
az utolsó békeévben. A csa-
ládnév sváb származásra utal: 
Schuller Mária, a nagymama 
annak idején nem is beszélt 
velem magyarul — meséli. 
De aztán, hogy elkerültem itt-
honról, elfelejtettem svábul. A 
kalocsai tanítóképzőt elvégezve 
következett Szegeden a felső 
tagozatos matematika-fizika 
szak. 

Akkoriban a tanítókat a ta-
nítókat a megyei tanács mű-
velődési osztálya osztotta el. 
És noha őt a Kalocsa melletti 
Szakmárra helyezték, sikerült 
cserélnie egy kollégájával, így 

tak meg. Volt ennek előnye és 
hátránya egyaránt. Volt, aki 
az önálló foglalkozások során 
megtanult egyfajta logikus 
gondolkodást. Aki gyengébb 
tanuló volt, így ismételhetett. 
Viszont az egyéni foglalkozásra 
nem volt lehetőség. Akkoriban, 
a 60-as években Bócsán ren-
geteg gyerek volt, közel 500, 
akik 8 tanyasi iskolában és a 
belterületiben tanultak. Az 
iskolák a tanyavilág központjai 
voltak, a nép odajött, ha bármi 
hivatalos ügyben segítségre 
szorultak. A tanítók segítettek 
a szerződések megírásában, 
de olyan is volt, hogy szülő 
asszonyt vittem be Moszkvics 
autómmal Soltvadkertre. 

1967-ben a központi iskolába 
helyezték, nemsokára kinevez-
ték igazgató helyettesnek, majd 
1975-ben igazgatónak. Az ő 
idejében nőtt ki Bócsa a mint-
egy 40 ONCSA-házból modern 
községgé. A tanyasi iskolák 
megszüntetésével nagyüzem 
lett a hétközi otthonban, mely 
1969-ben épült fel. Kellett ez 
a központosítás — mondja el 
meggyőződését Józsi bácsi. 
Olyan gyerekek kerültek így 
be a faluba, akik addig ki sem 
léptek a tanyáról. 

Más életformába és más 
környezetbe kerültek, ami 
előfeltétele volt a modernebb 

nítottam ott az alsó és felső 
tagozatban — emlékezik az 

nak volt közvetlen foglalkozás, 
a többiek pedig feladatot oldot-

Végzősök Zöldhalomban: Kürtösi Sándor, 
mayer Ferenc, Bak György 1963 körül

Az első állomáshely: Zöldhalom, 1963 körül

az elméleti képzést záró gya-
korlati évét már Bagibócsán 
teljesítette. 

Négy feledhetetlen évet ta-

igazgató úr. Aztán Zöldhalom-
ba helyeztek, felső tagozatba. 
Mai szemmel érdekes volt ez az 
osztatlan képzés: egy évfolyam-
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Méhek Napja Bócsán

életszemléletnek. A szülők 
bejártak, találkoztak a cseme-
tékkel, amikor elmentek a solt-
vadkerti piacra, és így csökkent 
a „honvágy”. Aztán sokan be is 
költöztek a faluba.   

A központi iskola létét más 
is indokolta: a szakos taná-
rok jelenléte emelte a képzés 
színvonalát, a 80-as években 
épült tornaterem pedig a sport-
életnek biztosított korszerű 
lehetőséget. Az igazgató úr 
1998-ban adta át a hivatalát, 
majd 2008-ban fejezte be a 
tanítást.                          K. L.

Látogatóban az igazgató bácsinál

Néptáncos rendez-
vény a 60-as években: 

Ferenczi Éva, Vida 
Jenő, Kárász Margit, 
rázsonyi László, Ta-

nács Erzsébet, Kovács 
István Tanítás a központi iskolában a 90-es években

Álláshirdetés!
Angolul, németül beszélő kollégát keresünk selymesi 

műanyag üzem telephelyünkre! Fényképes önéletrajzokat a 
vaskft@vaskft.eu-ra várjuk. 

Vas és Társai Kft.

Fűnyírást és fűkaszálást vállalok Bócsa területén. 
Ha gyors és megbízható munkaerőre van szüksége, 

hívja Kiss Imrét az alábbi számon: 
+36 20 52 58 793

A magyar méhésztársadalom 
évente két alkalommal - május 
1-jén a Méhek Napján, novem-
ber 7-én, Szent Ambrus, a mé-
hészek védőszentjének napján, 
azaz május 1-jén és december 
7-én, Szent Ambrusnak, a mé-
hészek védőszentjének napján 
- megáll egy kis ünneplésre. A 
bócsai méhészek - a Kiskunsági 
Méhész Egyesület tagjaként is 
- hűek a hagyományokhoz. A 
Méhek Napja idén több egyesü-
let szervezésében Bócsán került 
megrendezésre április 2�-án.

A fogadás helye a Málnás Ven-
dégház volt, amely méltó hely-
színnek bizonyult.

Ez alkalommal több, mint 100 

méhész vendég sereglett össze, 
hogy az előadások után estig 
tartó beszélgetéssel készüljünk 
fel a méhészt nem kímélő, meg-
erőltető évre.

A vendégek 10 órától érkeztek, 
majd a hivatalos megnyitón az 
elnök köszöntötte a Vajdaságból 
érkező temerini és gombosi, 
valamint a komlói, hartai és 
budapesti méhészeket. Külön 
köszöntötte az előadókat, dr. 
Szalainé Mátray Enikőt és Fritsch 
Ottót, valamint természetesen 
minden jelenlevőt és segítőt. Ezt 
követően az év kiváló méhésze 
díjak kerültek átadásra. A közeli 
díjazottak között szerepelt ifj. 

Láng Lajos bócsai, Szűcs Zoltán 
soltvadkerti és Kónya István 
tázlári méhész neve. A szakmai 
témák kapcsán szó esett a telelési 
eredményekről, a küldöttgyűlés 
és elnökválasztás eredményéről, 
majd egy nagyobb előadás ke-
retében magáról a mézről.

Következő előadóként Mátray 
Enikő beszélt a méhtenyésztés-
ről, melynek volt egy kis gyakor-
lati része is az előző nap odavitt 
méhecskék bevonásával.

A záró fejezet Ottó bácsi elő-
adása volt, mely során elmesélte 
a méhészeti életútját a kezdetek-
től egészen a 83. életévig bezá-

rólag. A szakmai részt követte 
az ebéd, mely birka és szárnyas 
pörkölt volt.

Az ebédet követően estig tartó 
kötetlen beszélgetés kezdődött, 
melynek ténylegesen is a sötét-
ség beállta vetett véget.

Egy jó hangulatú, színvonalas 
rendezvényt tudtunk létrehozni, 
melyért köszönet illeti Rázsonyi 
Lászlót, a főzőmestereket Láng 
Lajost és Szűcs Zoltánt, Fritsch 
Ottó bácsit, dr. Szalainé Mátray 
Enikőt, a meghívott vendégeket 
és mindenkit, aki eljött és egy 
napra félretette a problémákat.

Vida Péter elnök
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a logopédiáról

A logopédia a beszédzavarok kutatásával, megelőzésével, diag-
nosztikájával, korrekciójával foglalkozó tudomány. A logopédia 
az általános gyógypedagógia speciális ága.

A logopédiai szolgáltatás feladata: 
* a beszédindítás, beszédhibák javítása, 
* nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, 
* diszlexia megelőzése és gyógyítása.
Logopédiai kórképek:
* A beszédészlelés és beszédmegértés zavara
* Pöszeség, Orrhangzós beszéd, Dadogás, Hadarás
* Diszfónia, Diszlexia-diszgráfia, A gyermekkori afázia
Néhány alapelve:
— A beszédhibás/ beszédfogyatékos gyermek/tanuló fejlesz-

tésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők 
összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, 
funkcionális összefüggésrendszerére. 

— A fejlesztés tudatos és tervszerű legyen. A beszéd állapotának 
felmérésétől, a diagnózis és prognózis felállításától a terápiás terv 

Óvodai sikertörténetek

Gyakran esik szó arról, hogy 
éppen milyen rendezvényt 
tartottak óvodánkban: zenés-
táncos farsang, anyák napja, 
évzáró.... Az sem ritka, hogy 
német nyelven hangzik fel a 
szó, hiszen hetente egy alka-
lommal német nyelvű foglal-
kozás zajlik az intézményben. 
Ez az alapítványi támogatással 
működő kurzus egyfajta alapot 
ad az iskolai némethez is. 

A mintegy 60 óvodásból 
azonban van egy réteg, mintegy 
15 kisember, akik egy kicsit 
mélyebbről indulnak a nagy 
kihívások felé: beszédhibával 
küzdenek — ki ezért, ki azért. 
Néhányan ezen kívül sajátos 
nevelésű igényűek (röviden: 
SNI), ami nem csupán beszéd-
problémát, hanem egyéb rész-
képesség problémákat is takar. 

Mint a vezető óvónő, P. Szabó 
Ferencné Jutka elmondta, ezek 
a gondok kezdettől fogva vilá-
gosak a nevelők előtt. 

A gyakorlat az, hogy a gye-
rek idekerülésekor, azaz há-
roméves korban elkezdenek 
vezetni egy fejlettségmérési 
lapot. Ez információval szolgál 
az óvodás mindenkori állapo-
táról. Félévente megbeszélik a 
szülővel a gyermek fejlettségét, 
az óvónők pedig meghatároz-
zák a fejlesztési célokat. 

A kiscsoportban sajnos évről 
évre több a megkésett beszéd-
fejlődésű kisgyerek. Azaz: sok 
kisgyerek úgy kerül be, hogy 
alig beszél, szegényes a szó-
kincse. Ennek egyik oka a túl 
sok TV és számítógépes játék. 
Régebben, amikor a nagyszü-
lőkkel többet találkoztak a 

kicsik, több volt a mese és a be-
szélgetés a családban. A kisebb 
problémák kompenzálását élő 
szóval végzik a pedagógusok: 
mondókák, énekes játékok 
és irányított beszélgetés a 
megoldás. 

Hétfő van: Nagyné Tanács 
Adrienn logopédus érkezik. 
Soltvadkertről jár át a peda-
gógiai szakszolgálat munka-
társaként. Benézek a foglal-
kozására. Tükör előtt ül egy 
kisfiúval, képeket nézegetnek 
és beszélgetnek. Néha egy-egy 
szót játékosan megismételnek, 
aztán nevetnek egyet.

Na igen, stresszel nem járhat 
a foglalkozás — meséli utána 

az udvaron Adrienn. A gye-
reknek azt kell éreznie, hogy 
mi itt most játszunk. Ezzel 
a kisfiúval beszédfejlesztést 
végeztünk. Állatnevek és szí-
nek egyeztetését végeztük, a 
végén pedig un. auditív me-
móriafejlesztésre került sor: 
egyszerre kértem tőle számon 
2 állatot, színekkel. Akikkel 
én foglalkozom, azok főleg a 
nagycsoportosok, azaz iskola 
előtt állnak. Artikulációs fej-
lesztés keretében kijavítjuk 
azokat a hangokat, melyeket 
rosszul képeznek. Akivel nem 
sikerül, azzal folytatjuk az 
iskolás évek alatt is.

Káposzta Lajos

megválasztásán át a módszerek/ eljárások kiválasztásáig, majd a 
folyamatba épített mérési, értékelési módszerek alkalmazásában 
is a tudatosság és a tervszerűség domináljon.

— A terápia során figyelembe kell venni a beszédfejlődés sza-
kaszait. Tudni kell, hogy az adott gyermeknél/ tanulónál, hogyan 
érvényesülnek, és miben jelentkeznek a beszédfejlődési szaka-
szokon belül az egyéni sajátosságok, amelyek messzemenően 
befolyásolhatják a módszerek megválasztását.

— A beszédhibás/ beszédfogyatékos gyermekek/ tanulók ha-
tékony fejlesztése során csoportra irányuló munka folyamatában 
kell kialakítani az egyénre szabott terápiás programok megvaló-
sításának a módját. 

— A beszédhibás tanuló fejlesztése legyen folyamatos, intenzi-
tása pedig a beszédhiba típusának és súlyosságának függvénye.

— A beszédjavításban alkalmazott módszerek, és eljárások 
hatékonyságát befolyásolhatja a gyermek/ tanuló szűkebb és 
tágabb környezete (család, óvoda, iskola). A logopédus szakszerű 
irányítása alapján szükséges a szülők és a gyermekkel/tanulóval 
kapcsolatba lépő pedagógusok (óvónő, tanító) aktív részvétele.

(Dr. Torda Ágnes - Dr. Salné Lengyel Mária)
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Joghurtos eperkrém leves

Vidám percek

anyák napi ajándék: négy 
kisbárány egy anyától

Boróka Könyvtár Információs és 
Közösségi Hely könyv ajánlója 

 (A kis piros gyümölcs nagyon laktató, ugyanakkor serkenti 
az anyagcserét. Így a fogyókúra során sem kell lemondani róla. 
Persze azért a desszertekkel nem árt vigyázni!)

Hozzávalók
* 40-50 dkg eper
* � dl habtejszín
* 1 pohár natúr joghurt
* 2-3 evőkanál cukor (vagy édesítő) 
* 1 csomag vaníliás cukor
* kb. 1 dl víz
* 1 citrom reszelt héja
Elkészítés
Elkészítés: A megtisztított epret nagyobb darabokra vágjuk. Az 

epret egy nagy kancsóba vagy mérőedénybe tesszük. Hozzáadjuk 
a cukrot (én édesítőszert használtam), a citrom lereszelt héját, 
a joghurtot, a tejszínt és egy kevés vizet. Mindezt összeturmi-
xoljuk.

Eperszeletekkel, apróra vágott eperdarabokkal és tejszínnel 
meglocsolva jó hidegen tálaljuk.

Nem gon-
dolta volna 
C s ő v á r i n é 
E l l u s k a , 
hogy éppen 
anyák napján 
lesz a rekord 
bárányszüle-
tés a tanyáju-
kon: az egyik 
ötéves meri-
nó anyajuh 
négy kisbá-
rányt hozott 
a világra.  Ez 
azért külön-
leges, mert 
i l y e n  m é g 
nem történt 
náluk, noha 
k e t t e s  é s 
hármas fialás 
előfordul. Mint a gazdaas-
szony boldogan mesélte, az 
anyajuh annyira jól viselte az 
ellést, mintha nem is négy, 
csupán egy bárányka született 
volna. Az is csodaszámba 
megy, hogy nem alacsonyabb 
a súlyuk, mint a szokásos 
újszülött állatoké. 

Az anyának sok teje van 
ugyan, de rá kell segíteni 
más anyával, ahová a kisbá-
rányokat átteszik. A megter-

mékenyítés természetes úton 
ment végbe, és mivel nem 
törzstenyészet, nem tudják 
nyomon követni, melyik kos 
a boldog apa. Érdemes lenne 
nyomon követni a felmenő-
ket, és ennek egyik lépése 
az a rendszer, hogy minden 
ikerbárányt meghagynak, 
amelyik jerkének alkalmasak, 
hátha továbbmegy ez a szapo-
ra génállomány.                 

 K. L.

Gyermek: Misu mindenre kíváncsi
Nyúlfarknyi mesék Misuval a kis nyuszival. Misu, olyan mint 

minden kisgyerek, okos, kíváncsi, örökmozgó néha akaratos és 
makacs. Néha nincs kedve szépen enni, időben lefeküdni, és 
egésznap csak tévézne. De imád az oviban a többiekkel játszani, 
kalandozni papájával és társasozni.

Az egy-két oldalas kis mesék a mindennapok nehézségeit és 
örömeit ismertetik meg úgy a gyerekekkel, mint a szülőkkel.

Ifjúsági: Alien, Nyolcadik utas: A halál
A Nostomo teherszállító űrhajó legénységét felébresztik a hi-

bernációból, hogy megvizsgáljanak egy idegen eredetű rádiójelet. 
A jel forrása egy régóta elhagyott hajó, melynek rakterében több 
ezer furcsa tojás található. Vizsgálatuk közben, a csapat egyik 
tagja balesetet szenved, melynek következtében egy idegen 
lény is feljut a Nostromo fedélzetére. Megkezdődik a harc az 
életben maradásért, mert a lény egyesével kezdi el levadászni 
a legénységet.

A könyv a méltán híres 1979-es Alien film regényadaptációja…

Felnőtt: A cipész felesége
Ciro és Enza tizenéves korukban találkoztak először, talál-

kozásuk rövid, de gyönyörködtetően tartalmas. Amikor Cirót 
méltatlan módon elküldik Amerikába, cipésztanoncnak, Enza 
vigasztalhatatlan. Egy családi tragédia miatt, Enzának is Ame-
rikába kell mennie apjával, hogy biztosítsák családjuk jövőjét. 
Anélkül, hogy tudnának egymásról, Ciro és Enza új életet 
kezd New Yorkban, ahol eltérő utakon járnak, míg nem a sors 
közbeszól, és újra összehozza őket. De ekkor már késő: Ciro 
jelentkezett az I. világháborúba, és Enzának is megvan a maga 
élete a Metropolitan Operaház varrónőjeként. Ahogy sorsuk 
összefonódik és világuk végérvényesen megváltozik a háború 
után: el kell dönteniük, hogy közös-e a jövőjük vagy sem.

Várunk minden kedves Olvasót!

Két pogácsa beszélget.
- Képzeld, felvételiztem az egyetemre.
- És felvettek?
- Megőrültél? Egy pogácsát?

Szamóca és a rózsaszín párduc
Mi a közös a Rózsaszín Párducban és a szamócában?
- Hát az, hogy a szamóca a földön terem, a rózsaszín párduc 

meg terem... terem... terem, terem, terem, terem, tereeeeeeem,... 
terererem.

Áramból feszültség
Hogyan lehet áramerősség-mérőből feszültségmérőt csinál-

ni?
- Le kell ejteni, akkor már csak Volt-mérő. 

Szépség vagy intelligencia
- Mondd, mit szeretsz rajtam jobban? A szépségemet, vagy az 

intelligenciámat?
- A humorodat édes, a humorodat!
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Diákolimpia

Kaland, kaland, kaland 

Baba-mamák anyák 
napja 

Az atlétikában részt vevő csapat bócsai tagjai 
— balról jobbra: Szilágyi roxi, Bálint Zorka, 

Kun Szabó Viktória, Lukács Zénó

A III. korcsoportos Diákolim-
pia 2015/2016-os tanév megyei 
döntőjében a kiskőrösi KT Bem 
József Általános Iskola csapata 
2. helyezést ért el kézilabdában. 
A csapatban bócsai diákok is 
játszottak. A „Boróka iskolás” 
tagok:  Bálint Zorka, Kun-Sza-
bó Viktória és Schiszler Hanna. 
Az elért eredmény alapján, 
május végén az országos elő-
döntőn vehetnek részt.

Atlétikában a körzeti döntő-
ben vett részt a csapat. A III. 

lány korcsoportban szerep-
lő csapat tagjaként a bócsai 
Kun Szabó Viktória és Bálint 
Zorka 3. helyezést, a III. fiú 
korcsoportban Lukács Zénó 
2. helyezést, a IV. lány kor-
csoportban Szilágyi Roxi 2. 
helyezést ért el.

Az egyéni összetett versenyt 
a III. korcsoport lányoknál Bá-
lint Zorka nyerte, így ő tovább 
jutott és szerepelhet a megyei 
döntőben. Gratulálunk nekik!

Oláhné Marosi Judit

Tekerjünk 2016 km-t!
A Föld napja alkalmából 

kerékpárra pattant a Boróka 
Iskola apraja nagyja. A 2-8 
osztályosok, a pedagógusok 
és szülők, azaz kb. 170-en te-
kertünk ki a Vadkerti tóra, így 
sikerült túlszárnyalni a kitű-
zött célt. Az elsősök ebben az 
évben még autóval tették meg 

a távot, de a tókerülő túrán ők 
is részt vettek. 

Remek nap volt, remélem 
mindenki jól érezte magát! 

Köszönjük a szülők segítségét, 
a menetközben adódó műszaki 
problémák megoldását, Nagyné 
Sréter Orsinak az autós kísére-
tet, és a pótbiciklik szállítását.

Barcsikné Weinhardt Éva

A Baba-Mama Klub több 
mint egy éve nyitotta meg 
kapuit a Boróka Könyvtárban 
Mucsi Szendi Erika vezeté-
sével. Nagyon sok anyuka 
látogatja rendszeresen a klub-
bot kisbabájával, ahol vidám 
foglalkozásokon vesznek részt. 

A kisgyerekek rajzolnak, ol-
vasnak, játszanak és közösen 
mondókáznak anyukáikkal.  
Mátyusné Vancsik Erzsike vé-
dőnő anyák napja alkalmából 
egy-egy szál virággal lepte meg 
az anyukákat.

B.H.

Első gyónók

A május 8-án tartott szentmisén hét gyermek részesült az ün-
nepélyes feloldozásban. Ők az idei első gyónók. A képen balról 
jobbra: Láng Lajos, Barcsik Péter, Frittmann Ákos, Dobrocsi 
Márk, Majer Bence, Frittmann János, Vincze Balázs. Felkészí-
tőjük: Ruskó Norbert plébános

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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Dutra találkozó — immár negyedik alkalommal!

Hiába Sietsz, Célba Sosemérsz a tudást tovább kell adni!

a rendezvény számokban

Mint Kiskoprádi Lajos és Balogh Imre a szervező stáb nevében 
elmondta, nehéz lett volna megszámolni, hogy valójában hányan 
is fordultak meg reggeltől estig a találkozón. Maga a támogatók és 
segítők névsora is több mint 30 nevet, ill. céget számlál, akik hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez. Ezúton köszönik mindenki segítségét 
és Kovács Nándinak a Dutra történet precíz versbe foglalását! 

Elfogyott:  350 lángos, 300 rétes, 700 fánk, 3 hordó sör, 5 birka 
és 1 mobiltelefon. Ez utóbbi eszköz úgy veszett el, hogy egy lelkes 
vidéki vendég éppen a mangalicát fényképezte vele, amikor a jószág 
hirtelen felállt és … Az illető ijedtében a telefont elejtette, a disznó 
meg bekapta: Hamm-reccs-röff! Később alkatrészenként kiköpte, 
így legalább a SIM-kártya meglett.

Nem túlzás, ha azt mond-
juk: Bócsa a dutrások felleg-
vára. Ez az 50-es évektől a 
70-es évek közepéig nagy 
szériában gyártott magyar 

traktor még mindig kedvelt 
községünkben és környékén. 
Bócsán immár negyedik al-
kalommal rendezték meg a 
Dutra találkozót, melynek 

ezúttal a Vincze Lovarda 
adott otthont. 

A regisztrációs ív szerint 
50-nél is több gyűjtő jelent 
meg. Valójában azonban 

jóval magasabb volt a gépek 
száma, ugyanis sokan több 
traktort, motorkerékpárt 
illetve terepjárót mutattak 
be. 

A régi Dutrákon 4 betű hirdette a gyár nevét: HSCS, azaz 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth. Mint a kiskunhalasi 
Csatári Sándor tréfásan megjegyezte: ezek a betűk a nép ajkán 
más jelentéssé formálódtak. Kicsit utalva a járművek későbbi hi-
báira, a fenti címben olvasható magyarázat vált általánossá…

Káposzta Lajos

Nem maradhat el egy ilyen találkozón a szakmai előadás, 
melyet idén Horváth Tibor szakoktató tartott. A tanár úr a mai 
traktorok fejlesztésének fő irányait vázolta fel. Fontos szempont 
a teljesítmény, az üzemanyag fogyasztás, a javíthatóság, a mul-
tifunkcionalitás és a káros anyag kibocsátás alacsony szintje. A 
„csúcsok csúcsa” az autonóm, önjáró, GPS vezérlésű traktor, 
melynek első generációja már hazánkban is jelen van.

A megjelent szakemberek, főiskolai tanárok és mérnökök 
egyetértettek abban, hogy ezeket a veterán járműveket, valamint 
azok tulajdonosait országos keretek között kell megismertetni 
a nagyközönséggel. Mindenképpen fontos a nyilvántartás, vala-
mint a rendezvények szakmai és anyagi támogatása.  

Idézet kisbírónk, Kovács Nándor verséből:

Körmös traktorokkal nem győzték a munkát,
Sok jó lovat, ökröt megettek a muszkák.
„Olyan traktort kell gyártani,
Amivel hatékonyan lehet szántani.”

Először jöttek a lánctalpas Hofherr-ek,
Majd a kerekes traktorok és a dömperek. 
Azután született az U-28-as traktorcsalád,
Sorozatban kezdték gyártani dutrát.

A neve, hogy honnan jött, ki tudja,
Talán a dömper és traktor szó összevonásából kapta?
Egy évre rá megérkezett egy orr nehéz, négy kerékhajtású 

traktor,
S mint a széria legnépszerűbb tagja, 
az UE-28-as típusjelzést kapta. 

….

Dutra traktort gyakran látni még a bócsai határba’,
Bár javítani már egy kicsikét drága.
Kettő, négy vagy hathengeres motorja,
Pontosan úgy ketyeg, mint a Doxa-óra.
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