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Felnőtt farsangi bál!

Mint minden évben, most is 
ez volt az SZMK bál jelmonda-
ta: „,Belépés csak jelmezben,!” 
Az iskola tornatermében ren-
dezett bálon közel 300 vendég 
mulatozott, akik közül többen 
igen különleges jelmezben 
jelentek meg. A bált Barcsikné 
Weinhardt Éva igazgatónő 
nyitotta meg, majd Kovács 
Nándor ,,Mekk Mester”   fejezte 
be mondókájával. A fergeteges 
buli hangulat felelőse a Tutti 
Frutti zenekar volt. Az est to-

vábbi részében az 5-dik osztá-
lyos tanulók „Vad motorosok”, 
előadását láthattuk először, 
majd az anyukák mutatták be 
kiváló táncos produkciójukat. 
A bál bevételét, mint minden 
alkalommal az iskolára és a 
gyerekekre fogják fordítani. 

A hajnalig tartó buli sikeres 
lebonyolításáért és megszerve-
zéséért külön köszönetet mon-
dunk a szülőknek, Völgyesvári 
Réka főszervezőnek, a vacsora 
előállítóinak, Tóth Zsoltnak 
és személyzetének, valamint a 
tombola felajánlóinak. 

BH
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Lakossági tájékoztató
A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűz-

gyújtási tilalomról
Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztés-
sel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított 
égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság 
engedélyéhez köti: a kérelmet az égetés tervezett időpontját 
megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi 
hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a 
legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofa-
vedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083
A szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig 

terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki
Mayer Ferenc  jegyző

Bankok – hitelek –
 fogyasztóvédelem

A Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi 
Központja megbízásából „Az elszámolási tör-
vénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájé-
koztatást elősegítő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Program” keretében a 

„Légy tájékozott - 
konzultációs napok”

című programban az elszámolási törvénnyel, 
a forintosítással és a Fair bank törvénnyel kap-
csolatos tájékoztatást nyújt a lakosság részére az 
ügyfélteendőkről, a jogorvoslati és a fellebbviteli 
rendről a Tudás és Életmód Innovatív Közhasz-
nú Alapítvány. 
A rendezvény arculatát az MNB hagyta jóvá. 

Bócsa községben az információs nap megtar-
tására 

2015. április 13-án, (hétfőn) 
15 órakor 

kerül sor a Boróka Könyvtárban 
(Kecskeméti út 1.).

Nagyböjti gondolatok Húsvét közeledtével Norbi atyától
Sok szeretettel köszöntök minden Testvért, Falubelit, Olvasót!
Ez a Szent Időszak a katolikus egyházban február 18-án hamvazó 

szerdán kezdődött és április 5- én zárul. 
A böjt a bűnbánat, az imádság és az alamizsna – a rászorulók 

segítésének az ideje. Közeledünk Húsvét – Jézus Krisztus FEL-
TÁMADÁSÁNAK Szent ünnepéhez, az Egyházi év és életünk 
legfontosabb eseményéhez.

Buzdítom a Testvéreket, hogy együtt vegyünk részt Urunk feltá-
madási liturgiáján.

Az ünneplés már március 29-én vasárnap elkezdődik a Szentmisén 
a Passió – Jézus szenvedés történetének felolvasásával. Majd Nagy-
csütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjével. Folytatjuk Nagypén-
teken Jézus szenvedésével és halálával. Nagyszombaton pedig már 
a Feltámadási liturgia következik, hogy aztán Húsvét Vasárnap már 
kitörő örömmel tudjuk ünnepelni a FELTÁMADOTTAT!

Katolikus miserend
Március 29. vasárnap 10.30:  Passió – Virágvasárnap
Április 2. csütörtök 17.00: Nagycsütörtök – Utolsó vacsora 

emlékmiséje
Április 3. péntek 17.00: Nagypéntek – Jézus szenvedése és 

halála liturgia
Április 4. szombat 17.00 – Nagyszombat – Feltámadás előesti 

liturgiája körmenettel 
Április 5. vasárnap 10.30: Húsvét vasárnapja – Krisztus fel-

támadott

Nagyheti és húsvéti istentiszteleti és miserend 
Bócsán és Tázláron

Április 6. hétfõ 10.30: Húsvét másodnapja, nagymise
Április 12. vasárnap 12.30: Húsvét II. vasárnapja - Fischer-

bócsa
Április 19. vasárnap 12.30: Húsvét III. vasárnapja - Kisbócsa
Április 26. vasárnap 12.30: Húsvét IV. vasárnapja – Zöldha-

lombócsa
református

Bócsa
IV. 5. vasárnap 9.00: húsvéti ünnepi úrvacsorai istentisztelet 

Tázlár
IV. 3. nagypéntek 18.00: ünnepi úrvacsorai istentisztelet
IV. 4. szombat 18.00 bűnbánati istentisztelet
IV. 5. vasárnap 10.30:  húsvéti ünnepi úrvacsorai istentisztelet
Húsvét hétfőn nem lesz istentisztelet

Evangélikus 
Tázlár
III. 29. Virágvasárnap 9.00: istentisztelet
IV. 5. Húsvét vasárnap 9.00: úrvacsorás istentisztelet

Bócsa
III. 29. Virágvasárnap 11.00: istentisztelet 
IV. 3. Nagypéntek 17.00: Passió (film vetítés)
IV. 5. Húsvét vasárnap 11.00: úrvacsorás istentisztelet 
Húsvét hétfőn nem lesz istentisztelet

anyakönyvi hírek
Születtek: Kovács Réka-an.: Schütz Anett, Tóth Baranyi 
Koppány-an.: Csipak Ilona
Elhunytak: Tyukász Jenőné (1945) születési neve.: Fritt-
man Irén Jolán, Varjasi János (1944), Bíró Istvánné (1946) 
születési neve.: Halmi Eszter
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Hogy ’s mint van, kedves Völgyesvári Lászlóné?
Beszélgetés iskolánk volt igazgatójával

Talán hamarabb kellett volna 
felvennem ezt az interjút: akár 
nyáron, a nyugdíjazáskor, akár 
ősszel, az új tanév kezdetén. 
Ami mentséget jelent, az ri-
portalanyom egészsége: most 
egy viruló nagymama ül velem 
szemben. 

Igen, a 2014-es esztendő a be-
tegségemmel telt sajnos — kezdi 
a beszélgetést a nyugdíjas igaz-
gatónő. Most már jól vagyok. 
A hivatalos diagnózis szerint 
állapotom — hogy röviden jel-
lemezzem — gyógyíthatatlan, 
de kezelhető. És ahogy érzem, 
jól kezelhető! 

Szóval, rátérve a beszélgetés 
témájára: 1974-ben kezdtem 
tanítani, 18 éves koromban, a 
Bócsai Általános Iskolában. 

— Képesítés nélkül kezdett 
tanítani. Ez akkoriban mit je-
lentett?

Azt, hogy érettségi után rög-
tön felálltam a katedrára és rám 
voltak bízva a kicsik. Tudni kell, 
hogy akkoriban kevés volt a 
tanító, és magas volt a gyerek-
létszám. Ebben az időben szün-
tették meg a tanyasi iskolákat is, 
így a külterületekről nagyon sok 
gyerek került be a diákotthonba 
és a központi iskolába. 

— Milyen volt a kollégisták 
élete itt Bócsán?

Ez a fajta világ nyilván sok 
gyereknek nehéz volt az elején, 
de aztán megszokták a szép 
szobákat és a kényelmet: hogy 
csak át kellett lépni az iskolába, 
és nem kilométereket gyalo-
golni otthonról. Aztán persze 
tudunk olyan gyerekekről is, 
akik pár hét bentlakás után sírva 

hazaköltöztek… 
— A főiskolát tanítás mellett 

kellett elvégeznie… 
Igen, ezt a képesítés nélküli 

munkát nem lehetett sokáig 
csinálni. A gyerekeim, Robi 
és Réka megszületése után, 
1981-ben szereztem meg a 
tanítói diplomát, majd 1993-
ban számítás technikus tanár 
lettem. Eleinte csak alsóban 
tanítottam. A legjobban a ma-
tematikát szerettem tanítani 
(remélem, a diákok is így emlé-
keznek rám — mosoly)! Aztán 
volt persze felsős osztályom is: 
ki szeretném emelni a legjobb 
közösséget osztályfőnökségem 
alatt, ők azok akik 2002-ben 
végeztek. Sokat kirándultunk 
és buliztunk együtt. 

— Hogyan emlékszik veze-
tőire?

Kezdjük az elején: én a fischer-
bócsai tanyasi iskolába jártam. 
Felső tagozatban Sáfrán József 
volt a tanárom, aki minden 
áron szorgalmazta szüleimnél, 
hogy tanuljak tovább. Aztán 
amikor tanítani kezdtem,rövid 
időn belül Frittmann József lett 
az igazgató Bócsán. Nagyon jól 
meg tudta szólítani a kollégákat 
és a szülőket. Figyelte, ki mire 
képes, kinek mire van hajlandó-
sága, Tőle sokat tanultam.

— Aztán önből is igazgató 
lett…

2007. július 10-én három je-
lentkező közül engem választott 
a községi képviselő testület. Jó 
tantestületet örököltem, min-
denki a helyén volt. Amikor 
vezető lettem, először a napközi 
bővítésére kértem engedélyt. 
Aztán következett az angol 

nyelvoktatás bevezetése a már 
meglévő német mellé. Egy 
küllemében elhanyagolt iskolát 
vetem át. Festésre, burkolásra 
és új bútorokra volt szükség. 
Az önkormányzat partner volt 
ebben, pályázatokkal és ön-
erővel is, mint ahogy a szülői 
munkaközösség is segített.

Aki igazgató, annak tudnia 
kell, hogy mitől halad előre az 
iskola, hogyan lehet emelni 
a minőséget és megtartani 
a gyerekeket. Azt is el kell 
mondanom, hogy Bócsa soha 
nem volt elmaradott. A községi 
vezetés mindig megtette, amit 
csak lehetett — és nem csupán 
az iskolafejlesztés terén. 

— Voltak stratégiái a veze-
tésben? 

Az iskolánk meglehetősen 
családias iskola. Büszke va-
gyok arra, hogy kiszűrtük a 
vandalizmust és a verekedést. 
Ha adódtak problémák, azokat 
közösen beszéltük meg: ott volt 
a gyerek, a tanár és a szülő. Így 
bezárult a kör rögtön tudtunk 
megoldást keresni.

— Tavaly vége lett az igazgatói 
és ezzel együtt a munkás évek-
nek. Hogyan élte ezt meg?  

201�. november 2�-én lettem 
nyugdíjas. A nyugdíjasság egy 
jól megérdemelt állapot. És ha 
eljő az idő, akkor el kell menni. 
Azért néhány órában még infor-
matikát tanítok, illetve segítem 
az új igazgató munkáját. A 
főállásom azonban már otthon 
van: ott a családom, a gazda-
ság és természetesen a három 
unokám!

Káposzta Lajos
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Kedves Szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás lesz 

áprilisban
Az óvodai beiratkozás időpontja a Bóbita óvodában:
2015. április 20. napján 8-16 óráig (hétfő)
2015. április 21. napján 8-16 óráig (kedd)
A három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!
A beíratásra kérem, hozza magával a kisgyermek: születési 

anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyát, a szülő személyi igazolványát 
és lakcím kártyáját. A nemzeti köznevelésről szóló rendelkezése 
szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévet betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell 
részt vennie. Azokat a kisgyermekeket is most kell beíratni, 
akik szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, és a szülő hozni 
kívánja óvodába.

Az iskolai beiratkozás időpontja a KT. Boróka Általános 
Iskolában:

2015. április 16. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17. napján 8-18 óráig (péntek) közötti idő-

szakban történik.
A beíratásra kérem, hozza magával: a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosítót, lakcímkártyát születési anyakönyvi kivona-
tát, a gyermek iskolaérettségi igazolását, a szülő személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját. Minden gyermeket kötelező beíratni az 
iskolába, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.

Irány a jég — még most utoljára!

Nemzeti ünnep

Továbbképzés 
pedagógusoknak

Elsősorban a fiatal diákokhoz 
szólt egy üzenettel: „csak 
előre, a jövő a tiétek!” Ezt 
követően az iskola 5. osztályos 
tanulói emlékeztek 1848-ra 
verses, táncos műsorukkal. Az 
ünnepség a kopjafa megkoszo-
rúzásával zárult.                BH

Többszöri időpont egyezte-
tés után végre elindulhatott 
a 6. osztály korcsolyázni egy 
márciusi szombat délelőtt. 
Az történt, hogy kibéreltük a 
kiskőrösi hokipályát két órára. 
Itt mindenki bemutathatta a 
tudását, és akinek gyengébben 
ment, csiszolhatott rajta. Arra 
is volt idő, hogy különféle 
figurákat és játékokat is ki-

találjanak. Remekül éreztük 
magunkat, majd a délelőttöt 
fagyizással zártuk. 

Hálásan köszönjük a szü-
lőknek, hogy támogatták a 
programunk megvalósulását, 
köszönjük az egyik anyuka, 
jelentős anyagi támogatását, a 
többieknek pedig, hogy segí-
tettek eljutni Kiskőrösre.

Paragi Anikó osztályfőnök

 A közelmúltban érdekes elő-
adást hallgathatott meg a tan-
testület Ferróné Mencsik Rita 
könyvtáros jóvoltából a biblio-
terápiáról, s ennek alkalmazási 
lehetőségeiről az iskolában. A 
biblioterápia a görög eredetű 
szó: a biblion (könyv) és a 
therápeia (gyógyítás) szavak 
kapcsolatából született.

Röviden a könyvek általi 
gyógyítás azt jelenti, hogy az 
irodalom segíthet az élethely-
zetek sajátosságaiból adódó 
problémák feldolgozására. 
Ennek lehetőségeiről, mód-
szertanáról kaptak a pedagó-
gusok tájékoztatást, ötleteket.  
Ez nem új keletű, hiszen már 

az ókori görög thébai könyvtár 
bejárata felett az alábbi szöveg 
állt: „Gyógyír a léleknek!”

Az olvasás nemcsak isme-
retszerzés, szórakozás, ha-
nem agyunk működésére is 
jótékony hatással van. Általa 
fejlődik a memória, a koncent-
rációs képesség, a fantázia, a 
szókincs, s jó hatással van az 
önálló gondolkodásra is.

Szerencsére a könyvtárunk 
jól felszerelt, állományunk 
folyamatosan bővül. Ingyenes 
beiratkozási lehetőségekkel, 
tartalmas, hasznos olvasniva-
lókkal, programokkal várjuk 
régi és leendő olvasóinkat! 

Borbényi Hilda

Március 13-án, pénteken 
került sor az 1948-49-es for-
radalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi 
megemlékezésre. A tornate-
remben összegyűlt tanulóknak 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. 

mEGHÍVÓ
 

Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját

NYUSZICSaLoGaTÓ
játszóházra a bócsai művelődési házba.
Időpont: 2015.március 29. (vasárnap) 

14.00-17.00 óráig
 

Programok:
• Húsvéti tojásfestés 
• Húsvéti díszek, ajándékok
• Csillámtetoválás, lufi hajtogatás
• Aszfaltfestés
• Lovaglási lehetőség a Vincze 
Lovarda jóvoltából
• Büfé (hot-dog, süti, üdítő …stb 

A részvétel INGYENES. 
Adományaikkal illetve a rendezvény ideje alatt üzemelő büfé 
bevételével további rendezvényeink létrejöttét támogatják.

Szervező: „EGYBE” és a
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 

Kuratóriuma
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Jerke, sarjú, szenázs
Minden foglalkozásnak meg-

vannak a maga varázsszavai. 
A fenti cím a juhtenyésztés és 
takarmánytermesztés tárgy-
körébe visz bennünket. Most 
éppen Csőváriéknál ülök és 
beszélgetünk, közben néha 
a tévé képernyőre téved a 
tekintetünk. Na, nem a sajnos 
divattá vált háttértévézés zaj-
lik: a tucatnyi mezőre osztott 
nagyképernyős monitoron 
ólak, legelők, szénatároló és 
traktorszín látszik. — Kényte-
lenek voltunk kamerarendszert 
beszereltetni — magyarázza 
Csővári Mihályné Elluska. Ta-
valy karácsony előtt csaknem 
nyolcvan birkával rövidítettek 
meg minket a tolvajok. Ezres 
nagyságrendű az állomány, 
nagy gépparkkal, legelőkkel 
és értékes berendezésekkel. 
— Van, aki meg- és van, aki 
el-termeli a javakat — mo-
solygunk félig keserűen. Igaz, 
betyárok mindig is voltak. Bár 
a Bak család felmenői között 
ezelőtt száz évvel juhászok vol-
tak a szülök és a dédszülők, és 
az utódok is a dolgozói oldalt 
erősítik. Elluska nyilatkozik a 
birkasajt a gomolya és az orda 
készítéséről Egészségem enge-
di szeretném a hagyományokat  
újra  fel eleleveníti.

Erről beszélgetünk, miköz-
ben autóba ülünk és kime-
gyünk a tanyára.  

A volánnál Csővári Tamás, 
a családfő ül. Szomorú ezt így 
kimondani, mivel még mindig 
napi téma az édesapa másfél 
évvel ezelőtti halála. Eredeti 

szakmája szőlész-borász, a 
kecskeméti Kertészeti Főisko-
lán végzett. Úgy tervezte, hogy 
ebben az ágazatban megy majd 
tovább: szőlőket telepített 
és nagy terveket szőtt a jövő 
díjnyertes borairól. Azonban 
az élet úgy hozta, hogy a csa-
ládi gazdaságukat viszi tovább, 
amit édesanyjával  és bátyával 
Róberttel együtt látnak el. A 
fő profil a juhászat, a gyep-
gazdálkodás és a szántóföldi 
növénytermesztés. 

 Ez a nyáj magyar húsme-
rinó — meséli Tamás. Az 
anyajuhokra ile de france faj-
tájú kosokat viszünk. Az utód 
bárányokat aztán az olaszok 
szállítják el kamionnal. Ezek 
programozott időben, sűrí-
tett elletéssel jönnek a vi-
lágra. A külföldi megrendelő 
húsvétra, augusztus 20-ra és 
karácsonyra viszi a piacra a há-
rom hónaposnál nem idősebb 
bárányokat. Terveink között 
szerepel egy tenyész állomány 
kialakítása...

— Na, álljunk meg egy szó-
ra! — vágok közbe. — Ti itt 
egyfajta születésszabályozást 
végeztek a puszta közepén?

Na, azért egészségügyi felvi-
lágosítást nem tartunk nekik, 
tudják ők a dolgukat! — nevet 
Elluska. — A megtermékenyí-
tés a maga természetes útján 
történik. A kosok a nyájban 
külön vannak, csak éppen mi 
határozzuk meg randi idő-
pontját. Egy anyajuh két évben 
háromszor ellik. Érdekes, hogy 

amíg a fialási arány 60 kos és 
40 nőstény, addig a pároztatási 
arány 1 kos szükséges 50 anya-
állatra. Van tehát mire figyelni 
a bárányok válogatásakor. 

Az állattenyésztés egy élet-
forma!

A jó gazdának ugyanis ez 
nem munka vagy munkahely, 
inkább életforma. Kívülről 
ezért is nehéz és kockázatos 
ide belecsöppenni. Tamás 
szerint az  állattartás kifeje-
zetten „embert rabló” mun-
kakör. Nincs karácsony, újév 
vagy kéthetes nyaralás: ez 
egy nagyon toleráns családot 
igényel.

— Látom, villanypásztorok 
hálózzák be a legelőket. 

Igen, a technika megold több 
dolgot is, de emellett kellenek 
a jó alkalmazottak. A gyep-
gazdálkodás során, amit lehet, 
kaszálunk, utána pedig sarjún 
legeltetünk.

A fű minőségétől függően 
az egyik legelőn 20 napig, a 
másikon lehet, hogy csak 5 
napig.

Miközben benéztünk az ho-
dályokba és körbejártuk a 
gazdaságot, sok mindent meg-

tudtam. Például hogy a jerke a 
3-12 hónapos nőstény birka, 
magyarul a „kamaszkortól” 
az első ellésig. A köretetőnél 
gyülekeznek, éppen ebédidő 
van. Mint Csőváriék elmond-
ták, takarmányt is termelnek: 
zab kukorica, tritikálé, rozs 
és lucerna kerül a jószág elé. 
Szükséges minden nap ab-
rakolni, mert Bócsán nem 
olyan jó minőségűek legelők. 
Különlegesség, hogy szenázst 
is készítenek, ami végül is egy 
körbefóliázott lucernabála. 
Szinte olyan, mint a siló, mert 
a fóliában összesavanyodik. 
Tél végéig ezt eszik a birkák, 
így állandó a tápanyag szinten 
tartás. 

Összefoglalva rendkívül ta-
nulságos volt nekem ez a 
látogatás, hiszen vadkerti em-
berként a szőlészet-borászat 
ágazatba nőttem bele, míg 
birkanyájat csupán az út szélén 
láttam. Cikkem végére kerülje-
nek Tamás gondolatai:

„Nem lehet ezt könyvből 
megtanulni. Az állatártásban 
szerzet tapasztalatok elenget-
hetetlenek a jó üzemeltetés-
hez. Ehhez azonban a fiata-
loknak ténylegesen el kellene 
szegődniük a nyáj mellé és a 
munka során elsajátítani a tu-
dásanyagot. Mi szívesen foga-
dunk csoportot, érdeklődőket 
is. Folyamatosan természet 
közelben van az ember, kint 
lehet a friss levegőn. Ezzel is 
támogatom őseink kultúrá-
jának és a régi hagyományok 
felélesztését.”

Káposzta Lajos
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90 éves születésnap!

Tegyük fel Bócsát a térképre!

Ők már megkóstolták Bócsát a standunkon: 
Kembe Sorel Arthur színész-műsorvezető és 

Karda Bea énekesnő a cikk írójával

Mármint a hazai idegenfor-
galom térképére! Ez volt a fő 
cél akkor, amikor egy év után 
ismét ott álltunk az Utazás 
2015 országos idegenforgalmi 
szakvásár standja mögött, a 
Hungexpo Vásárcsarnokban. 
Az időpont: február vége és 
március eleje. Négy napon ke-
resztül „hirdettük magunkat” 
— éppen úgy, mint tavaly. A 
módszer idén is azonos volt, 
de az eszköztár kibővült. Azaz 
újból a térséget „árultuk” 
— Kiskunhalast, Soltvadker-
tet, Kiskőröst, Bócsát, Kecelt 
— annak összes programjával 
és látnivalójával.  A csomagok 
viszont kibővültek, és ezzel 
a bócsai lehetőségek is. A 
három nagy helyi fesztiválon, 
ill. falunapon kívül jönnek ide 
túrázók, természetbarátok, 
szüretelők és a lovas sport 

barátai. A Vincze Lovasfarm 
két ajánlattal is megjelent: 
egy a normál csoportoknak, 
egy pedig az osztály kirándu-
lásoknak.  

Mivel lehet még jobb a 
bócsai kínálat? Íme, néhány 
ötlet, amit ott láttunk:

— Találjunk ki gyalogtúra 
útvonalakat a pusztában, a 

tanyavilágban és az erdők-
ben, melyeket felfestéssel és 
GPS koordinátákkal adhatunk 
meg!

— Falusi vendéglátóink ké-
szítsenek honlapot, melyek 
mind részei lehetnének a 
községi honlapnak!

— Legyenek citerásaink és 
néptáncosaink bevethetők 
olyan alkalmakkor, amikor 
turistacsoport érkezik a kö-
zségbe!

— Alakítsuk úgy a községi 
honlapot, hogy az idegenfor-
galmi kínálat minden látoga-
tónak szembetûnõ legyen!

— Fűtsük be a falukemencét 
minél gyakrabban és legyen 
ez is a turisztikai program 
része!

— Aki bejön Bócsára, érezze, 
hogy borvidéken van!...

Káposzta Lajos

Községünk megbecsült lakó-
ja, Pszota Ferenc 1925. már-
cius 6-án született. Így idén 
töltötte be 90. életévét. Bócsai 
lakos, aki élete nagy részét 
a mezőgazdaságban töltötte. 
Ahogy meséli, a 60-as években 
a TSZ-ben a földművelés, a 
szüret és az almaszedés volt 

a feladata. Persze emellett 
saját földje is volt, amit szabad 

idejében művelt. Mostanában, 
még ennyi idősen is kijár a 
kiskertbe, szőlőt művel, ker-
tészkedik. 

Március 8-án vasárnap dél-
után a család, a gyerekek az 
unokák, a jó barátok és Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte fel az idős embert. 

Meghatottan vette át az emlék-
lapot, amit személyesen Orbán 
Viktor miniszterelnök írt alá. 
Nagy volt az öröm, pláne ami-
kor megérkezett a torta is. Jó 
hangulatban telt a délután, és 
együtt mondhatjuk: „Jó egész-
séget kívánunk. Feri bácsi!”

B.H.
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Később, amikor átvettem a 
dolgot, nem folyt bele, de a 
hangolásban mindig közre-
működött.

— És akkor nézzük az új kez-
detet: amikortól rendszeresen 
működő bócsai citerazenekarról 
beszélhetünk! 

1989-ben alakult meg hiva-

talosan a zenekar, de előtte 
közel két éven keresztül kellett 
csiszolnom a csapatot, hogy 
megérjen a fellépésre. Az első 
fellépésünk a tornateremben 

volt, ezért ott ünnepeltük meg 
a 20 éves évfordulót is.

Azóta nagyon sok helyen mu-
zsikáltunk: felléptünk asszony-
kórussal, és tánccsoporttal is, 
felvett már minket a Duna Tv, 
200�-ben a Fogathajtó Világ-
bajnokságot mi nyitottuk meg 
és így tovább…

— Hány ember fordult meg a 
kezed között?

Én soha nem számoltam, de a 
százat biztos meghaladja. Ne-
kem az a fontos, amikor látom, 
hogy a gyereket megfogja a 
zene és a hangszer. Pénzt nem 
fogadtam el soha, ez inkább 
egy szenvedély. Idővel sokan 
lemorzsolódtak, de kikerültek 
országos hírű citerások is a 
tanítványaim közül.

A zenekar létszáma 8-12 fő 
között mozgott mindig. Ha va-
laki elért a családalapításhoz, 
akkor abbahagyta a zenélést. 
Éppen ezért fontos, hogy a 
nagyzenekar mellett mindig 
legyen utánpótlás nevelés. A 
3-�. osztálytól kezdheti el a 
gyerek megtanulni a hangszer 
kezelését. Azért ilyen korban, 
mert hamarabb nem alkalmas 
a keze a húrok lefogására, és 
addig nem is lenne sikerél-
ménye. 

Káposzta Lajos
(folytatjuk)

Bócsai citerások
1. rész

Nagy Biri Lászlónál ülök a 
szobában, és zenéről beszélge-
tünk. Felkészülve várta látoga-
tásomat a citerák nagymestere: 
albumokat, okleveleket és 
könyveket lapozgatunk, mi-
közben felelevenedik a múlt. 
Kraszna, Torockó, Hollókő, 
Eger, Bodelshausen, Lajos-
mizse, Tázlár… falunapok, 
koncertek, minősítők… Óha-
tatlanul felmerül bennem a 
kérdés: Lehet ennyi emlék 
közül kiragadni az igazi nagy 
élményeket és sikereket?  

Az utólagos élményt nem 
mindig az oklevél mérete és 
tartalma határozza meg. 

Sokkal inkább az, hogy ho-
gyan fogadtak minket. Amikor 
az idős hallgatóság könnye 
kihull, amikor együtt énekel 
velünk a terem — az talán 
a legfontosabb számunkra! 
Természetesen az is lényeges, 
hogy milyen minősítést érünk 
el. Hiszen ezért megyünk a 
minősítőre. Munkánkat szá-
mos arany fokozatú elismerő 
oklevél tanúsítja. 

— Mi zajlik egy ilyen minő-
sítőn? 

A Magyar Kórusok és Ze-
nekarok Szövetsége írja ki 
a versenyeket. Sok mindent 
néznek a fellépéskor: eleve ha 
a csokrot nem jól állítjuk ösz- 
sze, akkor máris alacsonyabb 
a pontszám. Nyilván lényeges 
a zenei játék, a jó hangzás és a 
szépség is. Viszont a fellépők 
részére nem csak a megméret-
tetés a fontos ilyenkor, hanem 
az együtt muzsikálás, azaz a 
műhelymunka a többiekkel. 
Aztán az is hasznos, hogy a 
zsűri tagjaival beszélgethe-
tünk. Ők általában neves zené-
szek, akik szívesen elmondják 
véleményüket és tanácsaikat.

— Honnan a vonzalmad a 
citerazene és a néphagyomá-
nyok iránt?

Nálunk ez családi hagyo-
mány! Nagypapám 1990-ben 
halt meg, addig juhászgombos 

1994 körül egy próbán készült ez a kép: voltak olyan műsoraink, 
amikor az egyik felében csak citera, a másik felében pedig citera 
és néptánc. A zenei táborokban láttuk, hogy ez máshol jól megy. 
Soltvadkertről a Mátyusné tanár néni jött ki hozzánk megtanítani 
a fiataljainkat néhány lépésre. Pénzt sosem fogadott el, nagyon 
segítőkész volt mindig.

1990 pünkösdje: Az első fellépések egyike, éppen a későbbi test-
vérfaluban, az erdélyi Torockón. Ők voltak az első citerások a 
zenekarban.

mellényben járt. Az ő testvére 
pedig nagyon jól ismerte a 
néptáncokat: ha elmentünk 
lakodalomba, ő bizony vé-
gigtáncolta az estét. De nagy 
érték lenne ez most! 1971-72 
környékén édesapám, Nagy 
Biri István, aki egyébként 
hegedülni is nagyon szeretett, 
elkezdett velünk foglalkozni: 
velem és más fiatalokkal. Mun-
kája nem volt eredménytelen: 
több országos versenyen is 
megfordultunk, de bizony köz-
beszólt a katonaság. Fél éven 
belül hárman is bevonultunk, 
így megszakadtak a próbák. 
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Farsangoló babák!

Mozgáskorlátozottak nőnapi bálja!

Ki hitte volna, hogy ilyen is lehet? Február 21-én Baba Mama 
farsangot rendeztek a Boróka Könyvtárban. A résztvevők a 0-3 
éves korosztályból kerültek ki. Az anyukák nagyon ötletes kis 
jelmezbe öltöztették a gyerekeket: volt köztük, kéményseprő, 
varázsló, rendőr és még megannyi szép kis maskarás. Jó han-

gulatban telt a délelőtt. Vendégünk volt Martin Imréné, aki 
mondókázott a gyerekekkel s szülőkkel. Volt olyan is, aki rajzolt, 
színezett és könyvet nézegetett. Külön köszönet Mátyusné Van-
csik Erzsébetnek a sok finomságért és a szervezésért.

B.H.

Március 7-én került meg-
rendezésre a már több éves 
hagyományokkal rendelkező 
Nőnapi Bál az iskola tornater-
mében. A rendezvény főszer-
vezője a Bács-Kiskun Megyei 
Mozgáskorlátozott Egyesület 
Bócsai Csoportja volt. A bó-
csai egyesületen kívül más 
településről is érkeztek, így a 

soltszentimrei, a jakabszállási 
és az orgoványi csoportok. A 
soltvadkertiek Baráti Köre és a 
Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének csoportja is eleget tett 
a meghívásnak. Szőke-Tóth 
Mihály polgármester virággal 
köszöntött minden hölgyet, 

Weinhardt Évának a műsorve-
zetésért, Pálinkás Attilának és 
személyzetének az ebédért és 
a színvonalas kiszolgálásért, 
Kun-Szabóné Rózsikának a 
desszertért, a képviselő ta-
goknak a támogatásért továb-
bá Geigerné Évinek, Csipak 
Vincéné Marikának, Szászné 
Katinak, Csőváriné Elluská-

nak, Szűcsné Gabinak, Ben-
kóné Piroskának, Farkasné 
Áginak, Kőhegyiné Erzsikének 
és a Weinhaus Kft-nek. Persze 
nem utolsó sorban a csoport 
tagjainak a sok segítségért és 
az előkészületekért.

B.H.

majd beszédében kiemelte a 
nők szerepének fontosságát. 
Az ebéd elfogyasztása után 
a jó hangulat zenei felelőse 

Balogh István volt. A mulatság 
késő délutánig tartott, melyen 
mintegy 2�0 vendég vett részt. 
Külön köszönet jár Barcsikné 
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a Boróka Könyvtár 
rendezvényei!

Főétel: böjt idején!
Brokkoli töltött tojással 

és sajtmártással
Hozzávalók:
* �0 dkg brokkoli
* 2 dkg vaj
* só
* bors
* � db tojás
* 2 evőkanál tejföl

A mártáshoz:
* � dkg vaj
* 5 dkg liszt
* 2 dl tej
* 1 dl tejszín
* 2 tojás sárgája
* 1 késhegynyi szerecsendió
* 5 dkg reszelt trappista sajt
* só
Elkészítés:
A brokkolit sós vízben puhára főzzük, majd kikent tűzálló 

tálba rakjuk.
A vajat felolvasztjuk, belekeverjük a sót és a borsot, majd a 

brokkolira öntjük.
A tojásokat keményre főzzük, majd kétfelé vágjuk. A sárgákat 

kiszedjük, azután összetörjük, sóval, tejföllel kikeverjük, és 
visszatesszük a fehérjébe. Rárakjuk a brokkolira.

Elkészítjük a mártást. A vajban a lisztet felforrósítjuk, a hideg 
tejjel csomómentesre keverjük és átforraljuk, sóval, szerecsendi-
óval ízesítjük. Belereszeljük a sajtot, a tejszínnel elkevert tojást, 
és ráöntjük a brokkolira. 

Addig sütjük a sütőben, amíg a teteje megpirul.
Középiskolások figyelmébe!

Slusszpoén
Az új múzeumi teremőr első munkanapja után jelentést tesz 

az igazgatónak:
- Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. Ma sikerült eladnom 

egy Chagallt meg egy Rembrandtot.
Pistike egy nagy egyessel megy haza az iskolából. Az anyja 

kérdőre vonja:
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz jegyet kaptál?
- Egy sajnálatos hiányzás miatt.
- De hát nem is hiányoztál a suliból!
- Én nem, de a padtársam igen.
Hallom, a lányod hegedülni tanul. Na és, hogy halad?
- Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehettem a szom-

széd házat féláron
Hallgató betelefonál a rádióba: 
- Beköltözött egy bűzös borz a pincémbe. Mit tegyek? 
- Nyissa ki a pinceajtót és kenyérmorzsákból rakjon ki útvo-

nalat, ami a kertbe vezet.
Egy óra múlva újra telefonál a hallgató:
- Most már két bűzös borz van a pincémben!

 A Bócsai Evangélikus Gyülekezet szeretettel várja nyári 
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA a település (nem csak evan-
gélikus kötődésű) középiskolás fiataljait.

A feladat, amelyre önkéntes kedvű jelentkezőket várunk:  
- templomkert gondozás 1-2 heti rendszerességgel (fűnyírás, 

gereblyézés, sepregetés, stb...)
- templom kisebb mértékű takarítása 1-2 heti rendszeres-

séggel (portörlés, porszívózás, felseprés, felmosás, stb...)
- nyári táboroztatásban felügyelői és kisegítői munkában 

közreműködés.
 
Középiskolákkal a szerződés megkötésére és a feladatok 

koordinálására László Lajos evangélikus lelkész jogosult.
 
Fogadó szervezet megnevezése:
BÓCSAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szervezet címe: 
6235 Bócsa, Kecskeméti u. 35.
Kapcsolattartó/ koordinátor: 
László Lajos evangélikus lelkész, 20/6222-001
Bővebb információ:
 Tóth Márta 30/519-6372

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében március 
19 – 26. között kerül sor az Internet Fiestára. A rendezvényso-
rozatot ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
A bócsai Boróka Könyvtár minden évben csatlakozik az országos 
rendezvénysorozathoz. Az idei téma „Környezetünk és Csalá-
dunk az interneten” volt. Az iskolás gyerekeknek vetélkedőket és 
különböző programokat szerveztünk. A kisebbeket mondókázó 
foglalkozásra vártuk.  Ebben az időszakban indult újra a Baba 
Mama klub is Mucsi Szendi Erika közreműködésével. 

Áprilistól ismét indítunk támogatott kezdő számítógépes 
tanfolyamot.  Elsősorban azoknak a felnőtt embereknek szeret-
nénk segítséget nyújtani, akik egyáltalán nem tudták eddig még 
elsajátítani a digitális írni-olvasni tudás alapvető ismereteit, de 
erre lenne igényük, illetve a már megszerzett ismereteket szeret-
nék felfrissíteni. A jelentkezési lap a Boróka Könyvtárban vehető 
át. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Felhívás!
A Bócsai Hírekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az 
alábbi e-mail címre várjuk: bocsaihirek@gmail.com. A települési, 
iskolai eseményekről további fényképek a Bócsa Község, Boróka 
Iskola, Boróka Könyvtár facebook oldalakon tekinthetők meg.
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Véradás Bócsán

Bócsai gyerek foci

 A véradás szerepe a XX. szá-
zad eleje óta ismert, amikor is 
a különböző vércsoportok meg-
határozásának köszönhetően a 

donort és a beteget elfogadható 
biztonsággal lehetett párosítani. 
Azóta a vér a gyógyítás nélkü-
lözhetetlen kellékévé vált. A 

nagyobb műtéteknél, bizonyos 
életmentő kezeléseknél és a 
gyógyszergyártásban is nagy 
szerepet játszik. Itt Bócsán min-
den évben kétszer van véradás: 
tavasszal és ősszel. A véradó 
életkora 18 és 65 év lehet. 

A véradás folyamata: a vér-
adásra való alkalmasságot min-
dig az orvos dönti el a leendő 
véradó részletes kikérdezésével 
- korábbi és jelenlegi betegsé-
geiről, egészségi állapotáról. 
Az orvosi vizsgálat vérnyo-
másmérésből, szív és tüdő 
meghallgatásából áll.  A vér-
adáskor mindössze �,5 dl vért 
vesznek le. Ezután a budapesti 
Országos Vérellátó Intézetbe 
küldik részletes vizsgálatra, 
ahol meghatározzák a vércso-

portot és elvégzik az esetleges 
vírusok kiszűréét is. 

Vércsoportok: 0, A, B és AB 
vércsoport, melyek lehetnek 
pozitívak és negatívak. A leg-
gyakoribb vércsoport az AB+. 
Ami nagyon fontos, hogy min-
dig vércsoport szerint lehet 
a vért a betegnek adni. Egy 
rendszeresen járó véradó, Bak 
Antalné már 38. alkalommal je-
lent meg. Az a célja, hogy minél 
több betegen tudjon segíteni. A 
jelenlegi statisztika szerint a mi 
kis községünkben csupán 40 fő 
jár el vért adni, pedig a véradás 
önzetlen segítségnyújtás má-
soknak. Olyan gesztus, amely 
mindenképpen megbecsülést 
érdemel!                          

B.H.

Minden év januárjában meg-
hívást kapnak a bócsai iskolás 
gyerekek a Bugac kupa és Ja-
kab kupa teremfocira. Ez egy 
egy hónapig tartó bajnokság. 
Mindig nagy lelkesedéssel és 
sok készülődéssel indulnak 
neki a fiatalok. Felkészítőjük 
P. Szabó Zsolt edző, aki heti 
szinten két edzést tart a Boró-
ka Általános Iskola tornater-
mében. Idén fiaink Bugacon 
a II. korosztállyal, azaz a 
2003-2005-ös születésű gye-
rekekkel érték el a harmadik 
helyezést. Itt Vincze Damján 
lett a legjobb mezőnyjátékos, 
aki különdíjban részesült. 
Majd ezt követte a Jakab 

kupa, ahol az I. korosztály, 
azaz a 2005-2008-as születé-
sű gyerekek szintén elvitték 
a harmadik helyezést, Szűcs 
Milán pedig a kapus legjobb 
különdíját kapta meg. Senki 
sem távozott üres kézzel, 

mert a csapat többi tagja is 
megkapta a megérdemelt 
oklevelét, érmét. Gratulálunk 
a szép eredményekhez, és 
sok sikert kívánunk a továb-
biakban!    

B.H.
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