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Újra Baba mama Klub

Szeptember 30-án újra és 
újra megnyitotta kapuit a Baba 
Mama Klub a Boróka Könyv-
tárban, melyet Sipiczkiné Rabi 
Boglárka vezet.  Kéthetente 
pénteken 9-11 óráig kötetlen 
foglalkozások, rajzolás, mon-

dókázás, könyvnézegetés és 
beszélgetés várja a tagokat és 
a közösségbe még nem járó ba-
bákat, gyerekeket és szüleiket 
egyaránt. A részvétel díjtalan.  
Gyertek, nézetek be hozzánk.

B.H.

Nyugdíjas találkozó 

A szomszédolás ezúttal Bó-
csán, az Abonyi Fogadóban 
zajlott. Mint Balázs Ferenc 
szervező elmondta, a rendsze-
resen találkozó négy település 
közül ezúttal Bócsa volt a 
soros. A 140 résztvevőt Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte. A másorról egy 
újonnan alakult kórus gondos-

kodott — a néhány régi nótás 
mellett ezúttal „új hajtások” 
is beálltak. A legfiatalabb tag 
Kalló Zoé volt, akinek ez volt 
az első fellépése. A szervezők 
remélik, hogy példáját más 
ifjak is követik majd. Délidő-
ben finom ebéd következett, 
majd indult a beszélgetés és 
a tánc. 
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anyakönyvi hírek
Elhunytak: (október)

Haskó Istvánné (1933) születési neve: Szentgyörgyi Mária
Péter- Szabó Józsefné (1931) születési neve: Vadász Julianna

lezsák Sándor 
Fischerbócsán 

Emlékezés 
az aradi vértanúkra  

Népszavazás 
Bócsai részvétel és eredmények

Rendbe tett köztemető

Búcsúztassuk el együtt 
a 2016-os évet!

2016. december 31-én immáron 
második alkalommal kerül megrendezésre 

a szilveszteri mulatság.
Helyszín: Hungaricum és Civil Közösségi Ház

Bővebb információ a Bócsai Hírek 
novemberi számában.

 Érdeklődni a könyvtárban Borbényi Hildánál 
(70/ 400 99 48) 

vagy a hivatalban Eke Edinánál (30/ 937 29-89)

Mindenkit szeretettel vár 
Bócsa Község Önkormányzata!

2016. október 18-án dél-
után Bócsára érkezett Lezsák 
Sándor. Országgyűlési kép-
viselőnk a fischerbócsai mű-
velődési házban tartotta meg 
fogadóóráját. A cél az volt, 
hogy találkozzon a gazdálkodó, 

vállalkozó emberekkel, akik a 
személyes konzultáció alapján 
választ kaphattak kérdéseikre. 
A fogadóóra után a közelben 
lévő vegyesboltot és a vendég-
látóhelyet is meglátogatta a 
képviselő.                       B. H. 

Válasz tópo lgá rok  szá -
ma:1468 fő

Megjelent szavazópolgárok 
száma: 771 fő, azaz 52,5 % 

Érvénytelen szavazatok szá-
ma: 27

IGEN szavazatok száma: 11
NEM szavazatok száma:733
A népszavazást Bócsa 50,6 % 

érvényes szavazattal zárta.
Az első választópolgárok a 

Nemzeti Választási Irodától 
hűtő mágnest kaptak.

Pócsa lászló elnök 
Odrobina Éva első 
szavazót köszönti

Felhívás!
A Köztemető területe (megfigyelő) biztonsági kamerával van 

ellátva, és a felvétel felhasználható! Ezúton kérjük a hozzátarto-
zókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek rendbe 
tenni Mindenszentek napjára. 

Mindenszentekre készülve 
össze fogtak Bócsai Mozgás-
korlátozottak csapatának tag-
jai, hogy ünnep előtt rendbe 
tegyék a köztemetőt. A taka-
rításban 17 fő szorgos keze 

tette szépé, rendezettebbé a 
sírkertet. Egy másik csapat a 
kisbócsai temetőt szépítette 
meg. A község önkormányzata 
nevében köszönjük szépen ál-
dozatos munkájukat!      B.H.

Iskolánk diákjai október 6-án emlékeztek meg az 1848-49-es 
szabadságharc megtorlásáról. Fejet hajtottak a tizenhárom aradi 
vértanú emléke előtt. Mint elhangzott, annak idején valóság volt 
az, hogy a különféle meggyőződésű, vérmérsékletű és szárma-
zású emberek össze tudtak fogni, és együtt fordultak szembe 
az önkényuralommal. Pedig Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, 
Deák Ferencet, s a tábornokokat sok szempontból egy világ 
választotta el egymástól! Mégsem azt mondták, hogy „én, én, 
én”, hanem azt vallották: „Együtt mi, magyarok!”

Ezen az ünnepen hagyomány az, hogy az ötödikesek és a nyol-
cadikosok könyvet kapnak, mely remélhetőleg támaszt nyújt 
nekik egész életükben. Az ötödikesek a Nemzeti Hitvallást, a 
nyolcadikosok Magyarország Alaptörvényét viszik haza köny-
vespolcukra. Legyünk büszkék magyarságunkra!

Barcsikné Weinhardt Éva 
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Göd-Bócsán jártunk
Takácsné Böjtös Klára beszámolója

az ünnep a gödiek szemével
Koditek Bernadett, a Gödi Körkép c. havilap főszerkesztője 

így ír az eseményről: 

2012-ben, a  családok ideérkezésének 70. évfordulóján az  
önkormányzat hivatalosan is Bócsa emléknapjává nyilvání-
totta szeptember 29-ét, Szent Mihály napját, a  településrész 
védőszentjének ünnepét. Azóta Göd-Bócsa minden évben 
egész napos közösségi együttléttel emlékezik a  régi idők-
re. Idén Takácsné Böjtös Klára képviselő asszony hozta el 
a göd-bócsaiaknak az „otthon maradottak” jókívánságait. A 
megemlékezést október 1-jén tartották az  ősök tiszteletére ál-
lított emléktáblánál. Lenkei György önkormányzati képviselő 
köszöntőjét és  Markó József polgármester megnyitóbeszédét 
követően Kiss József helytörténész elevenítette fel a múlt ese-
ményeit. Tisztelettel szólt azokról a  munkaszolgálatosokról 
is, akik a falu alatt húzódó sáncároknál dolgoztak ezekben a II. 
világháború alatt, és  embertelen körülmények között voltak 
elszállásolva a  tehénistálló padlásán. Az idős generáció tagjai 
közül még ma is sokan emlékeznek szüleik helytállására, 
arra, ahogyan a háborús időkben, a rendkívüli szegénységben 
minden erejüket megfeszítve dolgoztak a családjukért, máig 
ható példát adva munkabírásból, emberségből, egymás iránti 
segítőkészségből. Kiss József megemlékezését követően a  
résztvevők tiszteletük kifejezéseként megkoszorúzták az  em-
léktáblát, majd az ünneplő közösség az Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Gödi Mazsorett Csoport látványos felvonulását kísérve 
átment a  bócsai szabadidőparkba, a  közösségi rendezvények 
immár hagyományos helyszínére, ahol finom ebéddel – ezúttal 
csülök- és körömpörkölttel – várta a  vendégeket Barabás 
Lajos szakácsmester, vendéglátóipari szakoktató. 

1941. február: A dunai 
jeges ár következtében 
Apostagnál négy helyen 
átszakadt a gát, a víz el-
öntötte a Duna vonala és 
a Dunavecse-Szabadszál-
lás-Fülöpszállás-Kiskőrös-
Baja menti vonal közé eső 
területeket. A budapesti 
vízmércén a folyó vízállása 
elérte a 738 centimétert. 
(Forrás: http://www.gala-
mus.hu)

1941-ben a Duna árvize 
súlyos veszélybe sodorta a 
kiskunsági falvakat, köztük 
Bócsát. Az akkori árvizek és a 
földönfutóvá válás sok család 
emlékezetében ma is él. Annak 
idején országos támogatással 
több tucat családot telepítettek 
át a Budapesttől északra fekvő 
Göd községbe, létrehozva 
ott egy külön falurészt, Göd-
Bócsát.

a cikk írója és lenkei 
György gödi önkor-
mányzati képviselő, 
a bócsai kapcsolat 

támogatója

2016 októberének első szom-
batján a Göd-Bócsára telepített 
családok rokonaival, ismerő-
seivel indultunk az 5. alka-
lommal tartandó ünnepre, a 
„Bócsa emléknapra”.

Négy évvel ezelőtt, 2012. 
szeptember 29-én Szent Mi-
hály napján emléktáblát avat-
tak a betelepítésre emlékezve. 
Mi most egy nyolcfős delegáci-
óval képviseltük a községünket 

Bócsaiak és göd-bócsaiak találkozása

a megemlékezésen: elhelyez-
tük koszorúnkat a több mint 
70 éve odatelepített bócsaiak 
emlékére. A rendezvényen 
elhangzott, hogy a leszárma-
zottak azóta jártak az „ősök 
földjén” és igazán büszkék 
az eredeti Bócsára. Ezen a 
hangulatos ünnepélyen jó volt 
bócsainak lenni!

„A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövet-

neket!”
/Garay János/

1956-os iskolai megemlékezés

Október 21-én emlékeztünk meg az iskola tornatermében az 
56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, áldozatairól és 
mártírjairól. Az összegyűlt tanulóknak, tanároknak és szülőknek 
Szőke-Tóth Mihály polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Ebben elmesélte egy jó barátja történetét, aki annak idején, 12 
évesen részt vett egy októberi budapesti tömegtüntetésen. Majd 
a tömegre leadott sortűz következtében megsérült és táborba 
került.  2 év elteltével visszatért családjához. De életének ez az 
epizódja nem maradt folytatás nélkül... A beszédet követően a 
nyolcadikosok verses műsorát láthattuk.                           B.H.
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adalékok a 110 éves Bócsa történetéhez
Emlékirat a községháza falában

Behelyezve: 1904. szeptember 3. Megtalálva: 1971. február 15.
Bevezető 

gondolatok

Bócsa önállóvá válásának 
110 éves évfordulója kap-
csán több kérdés felmerül 
az itt élőkben. A mai köz-
igazgatást tanulmányozó 
ember óhatatlanul kíváncsi 
arra, hogy pl. melyek vol-
tak az önállósodás főbb 
állomásai? Kik alkották 
a helyi döntéshozókat? 
Milyen volt az ötlet fo-
gadtatása? Kik alkották a 
ellenzőket?

Ha nem is kapunk min-
denre választ, mégis sok 
mindenre rávilágít az a 
több mint százéves irat, 
melyet kis túlzással Bócsa 
alapító oklevelének is te-
kinthetünk. Fő forrásként 
az eredeti példány fény-
képmásolata szolgált, me-
lyet Gáspár István (Bócsa, 
Kecskeméti u.) bocsátott 
rendelkezésemre  1992-
ben. Ugyancsak sokat je-
lentett Huley Alfréd, volt 
bócsai evangélikus lelkész 
és honismereti szakkör-
vezető kézirata, melyben 
röviden magyarázza a mel-
lékelt Emlékirat szöve-
gét. Legjobb tudomásom 
szerint publikáció ezzel a 
dokumentummal — saját 
írásaimon kívül — nem 
foglalkozik.

Hogyan találták 
meg?

Az irat megtalálására Hu-
ley Alfréd így emlékezik:

„A község-tanácsháza 
helyett újat építettünk, a 
régit óvodának alakítot-

tuk át (Ma is az! — K. 
L.). E munka végzésére 
Tóth József kőművesmes-
terkapott megbízást. Az 
épület homlokfalán verte 
le a vakolatot, mikor a két 
följáró között üreget vett 
észre. Kibontásakor viasz-
szal lezárt törött üveget 
talált, benne ezt az iratot 
és lepecsételt papírt.

Az üveg malterral volt 
rögzítve, majd kifaragott 
tégla vette körül. De valami 
oknál fogva már korábban 
megsérült az üveg és az 
irat is. A leletek megtalá-
lása 1971. február 15-én 
délelőtt történt, melyről 
nyomban értesítették Csábi 
István iskola igazgatót, Szo-
mor Sándor tanácstitkárt és 
a már említett helytörténeti 
szakkör vezetőjét.

1971. febr. 15-én tör-
téntaleletek teljes fényké-
pezése, kibontása, továbbá 
az okmányokhoz mellékelt 
pénzek felbontása. Ennek 
csomagolópapírja egyko-
ri katonai sorozó űrlap 
volt. A pénzeket kettős 
pecséttel zárták le. A pénz 
megegyezett azirat végén 
található felsorolással. 
A pénzek egy része oxi-
dált volt. A felbontást 
végezte Huley Alfréd hon-
ismereti szakkörvezető, 
jelen voltak: Csábi István 
kultúrházigazgató,Tóth 
József kőműves, Tóth Jó-
zsefné tisztviselő és Vida 
Miklós.

Az iratokat és a pénzt a 
Helytörténeti Gyűjtemény 
tulajdonaként a tanács 

páncélszekrényébe helyez-
tük el. Másolatát és ko-
rábbi, közbeni események 
leírását a falba visszahe-
lyeztük.”

Megállapíthatjuk tehát, 
hogy a mai is élő szo-
kás szerint az új, fontos 
szerepet betöltő épület 
falába egy jövőnek szánt 
„üzenet” helyeztetett el. 
Külön jelentőssé teszi az 
akkori eseményt az is, 
hogy a 6 éven át elhúzódó 
tervezgetés és építkezés 
után 1904-re állt az új kö-
zségháza, ami formálisan 
is elősegítette Bócsa (azaz 
Nagy-Bócsa, Kis-Bócsa és 
Zöldhalompuszták) kü-
lön válását Tázlártól. Ez 
1906-ban következett be, 
melyet több lexikon is 
megerősít.  

Az irat a „községünk” - 
szó alatt azonban mindig 
Tázlárt érti, és a számada-
tok is mindig az iratban 
felsorolt puszták egészére 
értendők. Ugyancsak bo-
nyolítja a számok viszonyí-
tását az is, hogy 1950-ben 
Kisbócsa nagyobb részét 
Kaskantyúhoz csatolták. 
Tázlár neve 1907-1947 
között Prónayfalva lesz.

A közléskor alig kellett 
változtatni az alapos, szép 
külalakú szövegen – csu-
pán néhol hagytam meg 
egy-egy nyelvtanilag ta-
lán helytelen, de az itteni 
nyelvjárást megőrző szót 
(PL: maguk > magok, 
nincsenek>nincsennek). 
Ezt zárójelbe tett felkiáltójel-
lel jelöltem. A szöveg néhol 
teljesen olvashatatlan (...), 
máshol nem lehet bizonyo-

san megállapítani a szót (?). 
Ezt is jelölni kellett.

Néhány adat az érthető-
ség kedvéért: 

Magyarország évi egy főre 
jutó nemzeti jövedelme 
1913-ban, 9 évvel később, 
435 korona volt. Ebből, 
valamint a későbbiekben 
közölt must-árakból követ-
keztethetünk az építkezés 
terheire. Vö.: Magyaror-
szág története 1890-1918, 
II. köt. 399. o., Bp. 1988

a pénzrõl

A Korona az  Osztrák-Ma-
gyar Monarchiának 1900-
tól, s azután Magyaror-
szágnak 1924-ig hivatalos 
pénzneme, valutája. Az 
1892: 17. tc. az osztrák 
forint mellé arany 20 és 10 
koronás érméket, ezüst 1 
koronásokat, valamint 1-20 
filléreseket vezetett be. A 
korona kizárólagos beve-
zetésére az 1899: 23-26. 
tc.-ek alapján került sor, 
1900. jan. 1-i hatállyal. Vö: 
Magyar Történelmi Foga-
lomtár, 270. o., Bp. 1989

Az Emlékirat olvasásakor 
bizonyára sokan vissza-
emlékeznek majd gyerek-
korukra, főként a kisbíró, 
előfogatos, iskolatelek, 
nagybirtokos, M. Kir. Pos-
ta szavak, és természete-
sen a nevek kapcsán. Az ő 
feladatuk az, hogy mesélje-
nek. Keressék meg az arra 
fogékony ifjúságot, hogy 
minél kevesebb adat, ese-
mény és élmény vesszen el 
a jövő elől.

Káposzta Lajos
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EmlékiratDicsőségesen uralkodó I-
ső Ferencz József Ausztria 
császára és Magyarország 
apostoli királya uralko-
dásának 56-ik, megkoro-
náztatásának 36-ik évében 
Gróf Tisza István minisz-
terelnöksége és belügy-
minisztersége, beniczei 
és micsinyei  Beniczky 
Ferencz főispánsága, be-
niczei és micsinyai Be-
niczky Lajos alispánsága, 
szilasi és pilisi Szilassy 
Elek főszolgabírósága, 
Faragó József községi bí-
rósága,  Zámbó Aladár 
községi vezetőjegyzősége, 
Szmoligovics Gerő községi 
adójegyzősége idejében 
emeltetett Tázlár nagy-
község költségén ezen 
községháza.

Ezen időben a községi 
elöljáróság tagjai voltak:

B í ró :  Fa ragó  Józse f , 
másodbíró és közgyám: 
Sigray László, pénztárnok: 
id.  Molnár József, veze-
tőjegyző: Zámbó Aladár,  
adóügyi jegyző: Szmoligo-
vics Gerő, körorvos: Banet 
Ignácz dr.

Esküdtek: Molnár Imre, 
Gáspár Pál, Podmanicz-
ky András, Zsikla János, 
Szűcs Ferencz, Kormányos 
Antal, Kovács G. Ferencz, 
Font Jakab H (Henrik). 
fia, Gáspár György, Lódri 
B. Alajos, ifj. Molnár Jó-
zsef, Filus István.

A községi képviselőtes-
tület állott a következő 
tagokból:

Legtöbb adót  f izetés 
alapján: 

Hofmeiszter testvérek, 
Sváb Imre, Sváb Gyula, 
Fischer Zsigmond, Szap-
panos Elek, Gróf Vigyázó 
Sándor, Font Henrik id., 
Greskovics Pál, Bergl Jó-
zsef, Bikádi László, Beck 
Miksa, Lázár István idős.

Választás alapján:

volt, nagyközségi szervezet 
nélkül, külön kormányzati 
joggal és az 1850-es évek 
végétől pusztabírák által 
igazgattatott.

Tázlár önálló nagyközség 
a következő elnevezésű 
pusztákból alakult:

1, Tázlár területe 10.506 
katasztrális hold

2, Kötöny területe 6.755 
katasztrális hold

3, Harka területe 5.097 
katasztrális hold

4, Nagy Bócsa, melynek 
Zöldhalom puszta is foly-
tatása 17.463 katasztrális 
hold

5, Kis Bócsa 6.744 ka-
tasztrális hold s így a 
község összes területe 
46.568 katasztrális hold, 
habár a községi kataszte-
ri felmérés csak 452(...) 
holdban mutatja ki a te-
rületet.

A község az 1880-as évek 
elejéig csak nagybirto-
kokból állott, s lakosai 
nagy részét a cselédség 
tette ki.

Nagy Bócsa puszta az ős-
időkben Kamarás Gergely 
és Ambrúzs tulajdonát 
képezte, akik ezt királyi 
adományul kapták

Tázlár puszta a Kubinyi 
családé volt, míg Kis Bócsa 
a Gróf Degenfeld és a Gróf 
Bethlen családé volt.

Nagy Bócsán később ne-
vezetesebb birtokosok 
voltak: a Hajós, Sigray, 
Tóth, Sárközy és Szalay 
családok.

Az 1880-as évek ele-
jén kezdettek meg a na-
gyobb birtokok kisebb 
parczellánként való el-
adásai, amely felosztások 
nagymérvű bevándorlást 
vontak magok (!) után, 
úgy hogy a község lakos-
sága rohamosan kezdett 

szaporodni.
Tázlár pusztán volt nagy-

birtokos Beniczky Márton, 
akinek fia a jelenlegi alis-
pán, Beniczky Lajos, aki 
itt töltötte gyermek és 
ifjú korát.

Valamikor Nagy Bócsa 
pusztán egy nagyobb kö-
zség vagy város állott, a 
most úgynevezett Pusz-
tatemplom domb körül, 
mely a Gáspár család tu-
lajdona, azonban ezen 
helység a tatárjáráskor 
elpusztult, romjaiból még 
az 1830-as években is volt 
egy rész látható.

Ezen dombon állott egy 
templom, amelynek romja-
iból épült részben Sárközy 
Zsigmond adománya foly-
tán a Soltvadkerti jelenlegi 
evang. reform.(azaz a mai 
református: K. L.) temp-
lom, s ugyancsak ezen 
templom tornyában van 
elhelyezve egy harang, 
amely a pusztatemplom-
helyi templom romoknál 
találtatott.

A  p u s z t a t e m p l o m i 
dombra még az 1855-ös 
évben is temetkezett a 
lakosság. Nagy Bócsa és 
Tázlár puszták síkjai s ho-
mokbuczkás erdei a múlt 
században (azaz: 1800-as 
évek — K. L.)  lezajlott 
romantikus betyárvilág-
ról sokat beszélhetnének, 
mert ezen két puszta volt 
kedves tartózkodási helye 
Rózsa Sándor és Bogár 
Imre országos hírű „sze-
génylegények”- nek.

A czivilizáczió eme nagy 
pusztaságban csak igen 
lassan és óriási nehézsé-
gekkel tudott magának 
utat törni, azonban ma 
már a kultura, a civilizá-
ció uralja nagy részben, 
s azon uton van, amelyen 
a kor követelményei által 
felállított célok habár las-

a beniczei és micsinyei 
Beniczky család címere. 
Övék volt a mai Tázlár-

Felsőtelepen álló kastély.

Dér Antal, ifj. Gáspár 
János, Hollós Endre, ifj. 
Font Imre, Faragó József 
V, Pál István, Font Jakab A. 
fia, Faragó Mihály, Tagai 
István, Szőllős Pál, Gás-
pár András ifjú, Kaczen- 
bach Péter .

Ezen községháza Lajkó 
Károly Soltvadkerti építő 
vállalkozó által építtetett 
és építési költsége 6320 
koronát tesz ki. Ezen köz- 
ségházának fe lépí tése 
Frei Miksa volt helybeli, 
most Soltvadkerti jegyző 
és idősb Font Imre volt 
községi bíró idejében az 
1898. évben határoztatott 
el, azonban több rendbeli 
akadályok miatt a mosta-
ni elöljáróság azt a köz-
szükséget kielégítendő a 
jelenlegi képviselőtestület 
túlnyomó többségének 
hathatós támogatása mel-
lett csak most építtethette 
fel.

Tázlár nagy puszta és 
pusztai község 1872 évi 
augusztus 30-án lépett a 
19032/1872 számú bel-
ügyminiszteri rendelet 
alapján nagyközségi szer-
vezettel az 1871. XVIII. 
t. czikk 134. paragrafusa 
értelmében az önálló kö-
zségek sorába.

Azelőtt szabad puszta 
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san és nehézkesen is, de 
elérhetők lesznek.

Amíg a község csupán 
nagybirtokokból állott, 
addig a fő gazdasági fog-
lalkozás a szarvasmarha 
és juhtenyésztés v(olt), 
úgyhogy még az 1870-es 
(?) években is 50.000, 60 
(...) juh járta a legelőket.

Azonban a bevándorlás, 
a népesség szaporodása 
folytán a lakosság mindin-
kább nagyobb arányban 
foglalkozott a földmíve-
léssel, melynél fogva ma 
már a földmívelés az állat-
tenyésztést nagy mérvben 
hátra szorította, habár kö-
zségünkben még nagyobb 
kiterjedésű birtokok ma 
is vannak és igen sok föld 
hever még műveletlenül.

Pusztá inknak  öná l ló 
nagyközséggé alakulása-
kor az egész községben 
151 ház volt 1398 lakos-
sal. Már az 1890-ik évben 
246 ház és 2021 lakos 
volt.

Az 1900. évi népszám-
lálás adatai szerint 406 
ház és 3038 lakost szám-
láltunk, míg a folyó évi 
összeírás közel 600 házat 
és 4000 lakost tüntet fel.

A legutóbbi összeírás 
adatai szerint van a község 
egész területén 9852 da-
rab szarvasmarha, 880 db 
ló, 4200 db sertés, 3000 
db juh.

Van jelenleg mintegy 
13.000 hold szántóföld, 
3.500 hold kaszáló, 11.000 
hold legelő, 14.000 hold 
erdőterület, 370 hold ná-
das és mintegy 2.000 hold 
mocsár és egyéb terméket-
len terület.

A község a f. évben a 
következő állami adókat 
fizeti:
1, földadó ... . . . .34.000 
Korona
2, házbér adó ... . .  114 

Korona
3, házosztály adó ...610 
Korona
4, I-ső osztályú kereseti 
adó ....920 Korona
5, II. osztályú kereseti adó 
......2.200 Korona 
6, III. osztályú kereseti 
adó......2.000 Korona
7, IV osztályú kereseti 
adó.......136 Korona 
8, Általános jövedelmi 
pótadó .. 6.000 „

A község jelenlegi pót-
adó percentje az állami 
adók 30 %-át teszi ki.

A község a népnevelés 
tekintetében ez ideig igen 
keveset tett, mert csak 
egy községi iskolája ’s 
egy felekezeti róm. kath. 
iskolája van; a tanköte-
les gyermekek száma ez 
idő szerint meghaladja 
a nyolczszázat, akiknek 
befogadására iskolák nin-
csennek (!), azonban már 
megtétettek a lépések 
aziránt, hogy a község 
népnevelésügyi kötele-
zettségeinek e tekintetben 
is megfelelhessen.

A községnek van helyben 
m.kir. postája, amelynek 
ez idő szerinti postames-
tere Sigray László, ki a 
községnek első jegyzője és 
20 éven át bírája volt.

Megemlékezünk arról is, 
hogy községünknek önálló 
nagyközséggé ala(ku)lása 
óta a községnek követ-
kező jegyzői vo(ltak) s 
vannak:

Első jegyzője volt Sigray 
László), aki 1 évig, máso-
dik Szigethy Imre, aki (...) 
(é)vig, Tere Dezső, aki 2 
évig, negyedik (Dal)mady 
Sándor, aki 1896-ig, ötödik 
Frey (Miksa), aki 1899-ig, 
hatodik Almássy Antal, 
aki 2 hónapig viselte ezen 
tisztséget, míg 1900-tól 
Zámbó Aladár és az adó-
jegyzőség felállítása óta az 

1904. évtől Szmoligovics 
Gerő töltik be a jegyzői 
állásokat.

 A községnek mint erköl-
csi testületnek a követke-
ző vagyona van:

Községház terület, mely 
1200 négyszögölével 10 
holdból áll és van rajta 
a jelenleg emelt község-
háza, két jegyzői lakás, 
egy kisbíró és előfogatosi 
(azaz szolgálati kocsi az 
elöljáróság részére) épü-
let, egy nagy istálló épület, 
úgy 2 hold szőlő, van egy 
községi iskolája két hold 
telekkel és egy hold isko-
latelke Harkán.

A község személyzete áll 
egy vezető ’s egy adóügyi 
jegyzőből, két segédjegy-
zőből, egy végrehajtóból; 
van jelenleg egy kisbíró 
előfogatossal és 2 lovas 
rendőrrel. 

A község lakossága meg-
felelően vagyonos; a ter-
mésátlag elég jó szokott 
lenni, azonban a f. évben 
oly nagy szárazság volt, 
amilyenre 30-40 év óta 
nem emlékeznek az embe-
rek, miért is a termés igen 
silányra maradt.

A szőlőtermelés igen 
fejlődik, folytonosan ül-
tetnek új szőlőket. Borai 
minősége igen jó, a f. év-
ben 1 hektoliter must ára 
24-28 Korona.

Mindezen adatokat az 
utókor számára meg akar-
ván őrizni,  azok emez 
emlékiratban foglaltattak 
össze, és a község kép-
viselőtestületének mai 
napon tartott közgyűlé-
sének határozatából az 
emlékirat ezen épületbe 
befalaztatott.

Isten áldása legyen kö-
zségünkön, lakosainkon, 
ezen épületen és a bent 
levőkön!

 Kelt Tázláron az 1904. 

év szeptember hó 3-ik 
napján.

Eredeti aláírások: Zám-
bó Aladár vezető jegyző,  
Faragó József bíró, Szmo-
ligovics Gerő adójegyző, 
Sigray László, Gáspár Já-
nos végrehajtó, Dr. Banet 
Ignác körorvos, Molnár 
Imre esküdt, Molnár Jó-
zsef pénztáros, Font Jakab 
Á fia képviselő, Zsikla 
János esküdt, Dér Antal 
képviselő,  Font József 
képviselő, Tagai István 
képviselő, Molnár József 
esküdt, Kaczenbach Péter 
esküdt, Fontt Jakab, Szől-
lős Pál képviselő, Filus 
István esküdt,  Gáspár 
András képviselő,  i f ju 
Fontt Imre (?)

Mint vendégek: Lajkó 
Károly építő vállalkozó, 
Kruttschnitt Antal solt-
vadkerti ág. h. ev. lelkész, 
Markó Sándor (...)  solt-
vadkerti közig. jegyző, 
Frei Miksa volt tázlári 
jegyző, Markó Antal ács-
mester, Szabó (?) Károly 
soltvadkerti jegyző, Hor-
váth Sándor asztalosmes-
ter,  Szabó (?) soltvadkerti 
aljegyző, (?) anyakönyvve-
zető helyettes, Rácz And-
rás szobafestő és mázoló

Faragó József, Faragó Jó-
zsefné, Malek (?) András, 
Kőmive(s) Antal tázlári 
segédjegyző, s ezen ok-
mány írója

Csatoltatik
1 db 20 koronás arany 
1 db 10 koronás arany
1 db 5 koronás ezüst
1 db 2 koronás ezüst
1 db 1 koronás ezüst
1 db 20 filléres rézpénz
1 db 10 filléres rézpénz
1 db 2 filléres rézpénz
1 db 1 filléres rézpénz

Összes(en 38 kor)ona 
33 fillér
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libacomb fehérboros 
sütőtökkel 

HOZZÁVALÓK
A sült libacombhoz:
* 2 db libacomb
* 2 dl libazsír
* 4-5 gerezd fokhagyma
* só
* őrölt fehérbors
* 1 mokkáskanál kakukkfű
* 1 mokkáskanál rozmaring
* 1,5 dl fehérbor
A fehérboros sütőtökhöz
* 15 dkg sütőtök
* 4 dkg vaj
* 1 csipet cukor
* 1 dl fehérbor (száraz)
Elkészítés:
1. A libacombokat alaposan sózzuk be, és hagyjuk kb. fél órát állni.
2. A libazsírt olvasszuk fel, majd keverjünk hozzá kevés sót, 

őrölt borsot, kakukkfüvet, rozmaringot és a vékonyra leszeletelt 
fokhagymát. Forgassuk bele a besózott combokat, majd fedjük 
le a tálat, és tegyük be éjszakára a hűtőbe, hogy az ízek kellően 
átjárják.

3. Másnap a bepácolt combokat tegyük tepsibe, öntsük alá 
a bort, a húsra pedig a pácot. Fóliával lefedve helyezzük elő-
melegített sütőbe, és közepes hőmérsékleten kb. 1,5 óra alatt 
pároljuk puhára. Ezután vegyük le a fóliát, villával szedjük ki a 
zsírból a fokhagymaszeleteket, majd helyezzük vissza a sütőbe 
a combokat, és néha meglocsolva süssük szép pirosra (a fok-
hagymát érdemes kiszedni, mert sütés közben nagyon megsül, 
és keserű lesz!).

4. A sütőtökös körethez 1/2-1 cm vastag szeletekre vágjuk a 
hámozott sütőtököt. Mindkét oldalát elősütjük a vajban, meg-
hintjük cukorral, majd felöntjük fehérborral, puhára pároljuk, 
és lepirítjuk. (A párolás végeztével ne maradjon leve, akkor 
könnyen pirítható.)

Vidám percek

Könyvajánló:

Bécsbe keresünk 
útitársakat

Az egérlány viszi a barátját bemutatni. Az anyuka meglepődve 
mondja:

- Kislányom, hát ez egy denevér!
Mire a lány:
- Esküszöm, azt mondta, hogy pilóta.

Egy szőke pszichológusnő az iskolában kap állást. Rögtön az 
első nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak 
áll magában. Odamegy hozzá és megkérdezi:

- Jól érzed magad?
- Jól.
- Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
- Mert én vagyok a kapus.

- Jean, nagyon hideg van. Hány fok van idebenn?
- 16 fok, uram.
- És odakint?
- 5 fok, uram.
- Akkor nyissa ki az ablakot hagy jöjjön be az a 5 fok is!

Baráti társaság utazik Bécsbe december 3-án szombaton. A 
busz, melyen van még néhány hely, Bócsán is megáll. A program-
ból: útközben a Lictenstein-i középkori lovagvár megtekintése, 
városi séta Bécsben, ádventi vásár. A jó hangulatról Káposzta 
Lajos gondoskodik. Info: 20/9466-727. 

Irvin D. Yalom – Terápiás hazugságok
A terapeuta rendelőjében mindenki hazudik. Hazudik Carolyn, akinek 

feltett szándéka, hogy tönkre teszi az ifjú Ernsest Lash ígéretes karrier-
jét, mert meg van győződve róla, hogy ő vette rá férjét (korábbi páciens), 
hogy elváljon tőle. Hazudik Shelly, a megszállott pókerjátékos, aki 
álnok módon férkőzik a terapeutája, Marshal bizalmába, mert csak 
így remélhet kievickélni a szorult anyagi helyzetéből. Yalom világában 
páciens és terapeuta kapcsolata hihetetlenül bonyolult, olykor valóban 
nem könnyű eldönteni, melyikük az, aki segítségre szorul.

A Terápiás hazugságok fordulatos pszichológiai krimi, melyben a 
szerző metsző iróniával vizsgálja tulajdon szakmáját. A pszichiáterek, 
derül ki belőle, korántsem olyan jó emberismerők, hihetetlenül könnyű 
őket átverni.

Kerstien Gier – Rubinvörös, Időtlen szerelem
Mitévők legyünk, ha egyszerre a múltban találjuk magunkat, és csak 

annyit tudunk, hogy az üküküküküknagyapánk lovát Kövér Anninak 
hívták?

Úgy van: megőrizzük a hidegvérünket. Legalábbis ezt próbálja tenni 
Gwendolyn, amikor kiderül nem elég, hogy ő örökölte a családban az 
időutazás képességét, de ráadásul a feladat is neki jutott, hogy rendbe 
tegye a múltat.

És mindennek tetejébe épp ezt az arrogáns Gideont kapja útitársul! A 
kezdetben morcos pár nem hétköznapi kalandokba keveredik, melynek 
során Gwendolyn megtapasztalja, hogy az ellentétek vonzzák egymást. 
És hogy már a múltban sem úgy mennek a dolgok, mint egykoron.

Gyerek: Bosnyák Viktória - Tündérboszorkány
A Békés Utcai Általános Iskola elhagyatott könyvtárában különös dol-

gok történnek. A könyvtáros néni Morcz Aranka nevéhez hűen igazán 
morcos, egyesek szerint egyenesen ijesztő. Laci és az ikerlányok, Sári 
és Dóri, illetve Dóri és Sári azonban szerencsére nem olyan ijedősek. 
Végül persze az is kiderül, hogy nem minden az, aminek látszik.

Eleven és szellemes stílusával Bosnyák Viktória szerfelett élvezetes 
módon ejti rabul az olvasót, és többé nem is engedi könyve lapjairól. 
A Tündérboszorkány az egyik legszórakoztatóbb könyv, amit valaha 
az a kezedbe veszel.
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Öko-hét

Nick Vujicic iskolánkban járt!

Persze nem személyesen. 
Világszerte ismert a kéz és 
láb nélkül született motivációs 
prédikátor, aki lelkesítő báto-
rító előadásokat tart. Szept-
ember 21-22-én látogatott 
Magyarországra „Maradj erős” 
c. körútja alkalmából.

Nick Vujicic szerb emigránsok 
gyermekeként látta meg a nap-
világot Ausztráliában. Születé-
sekor derült csak ki, hogy kezei 

és lábai nem fejlődtek ki, pusztán 
két lábujja van a bal lába helyén. 
Gyerekként osztálytársai gyakran 
csúfolták és gúnyolták, melynek 
hatásaként 8 éves korában ön-
gyilkos akart lenni. Elmondása 
alapján sokáig nem látta értelmét 
életének. Végül azonban rájött, 
hogy hálásnak kell lennie azért, 
hogy él, és ezért célt kell keresnie 
az életben. Ez a cél pedig az lett, 
hogy meséljen embertársainak 

Isten szeretetéről, buzdítsa és 
ösztönözze őket, megerősítse 
őket abban, hogy valósítsák meg 
álmaikat.

Mostani előadás sorozatának 
középpontjában az iskolai 
zaklatások állnak. Még pe-
dig a diákok egymás közötti 
testi vagy lelki bántalmazása. 
Előadásával segíteni kívánja 
a fiatalabb nemzedéket, hogy 
elfogadóbbak és befogadóbbak 

legyenek egymással, illetve tá-
mogatást kíván nyújtani a zak-
latások áldozatainak, abban, 
hogyan lehet felülemelkedni a 
nehézségeken.

A budapesti Tüskecsarnok-
ban tartotta meg előadását, 
amibe azonban minden magyar 
iskola online, azaz élő közve-
títéssel bekapcsolódhatott. 
Ezt a lehetőséget kihasználva 
iskolánk hetedik és nyolcadik 
osztálya is megtekintette Vu-
jicic előadását.

„Nekem is, sőt mindegyi-
künknek szüksége van báto-
rításra, viszont ehhez az kell, 
hogy ösztönözzük egymást, 
mindennek ez az alapja. Sze-
retném megmutatni, hogyan 
lehet ebből a helyzetből feláll-
ni, hogy lehet a nehézségeket 
lehetőséggé alakítani. »Ma-
radj erős!« Ez az üzenetem.” 
– mondta Vujicic.

Frittman Kitti

Óvd a Földet!
Földünk nagyon fontos,
Légy hát te is okos!
Szedd hát a szemetet,
Amíg megteheted!

Járj gyalog vagy bicajjal,
De ne sűrűn autóval!
Mert így tudsz sokat segíteni,
A Földet nem szennyezni!

Ám hogyha megteszed,
Az már csak a te lépésed!
De sosincs Késő! Még megállíthatod
A környezetszennyezés áradatot!

Óvd a Földed, mint legféltettebb kincsed!
Ne szennyezd a Földet, mert ez rossz nagyon, 
A Földünk fontosabb, mint bármilyen vagyon!

(Veszeli Orsolya 7. osztályos tanuló)

Iskolánkban szeptember 19-
23, között Öko-hetet rendez-
tünk diákjaink számára, melyet 
az Öko-munkacsoport koordi-
nált. Ennek tagjai: Mucsi-Szen-
di Erika, Bene Zsoltné Hol-
czimmer Csilla és Kothenczné 
Fűz Szilvia). A cél az volt, hogy 
a tanulók környezettudatosak 
legyenek, és vallják: „Gon-
dolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan!” Az eszköztár rend-
kívül széles volt: az ökológia 
szellemében faliújság, videók, 
vetítettképes bemutatók,  kis-
előadások, túrák, és vetélkedők 
tették tartalmassá ezt a hetet. 
Tanulóink motiváltságának 

növelése érdekében különféle 
versenyeket hirdettünk. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy iskolánk 
tanulói nagyon lelkesek voltak 
minden versenykategóriában. 

Eredmények:
Autómentes rajzpályázat 

— alsósok
1.Székely Dóra; 2.Pápai Vir-

gil; 3.Csányi Alexa
Autómentes rajzpályázat 

— felsősök
1.Szabó Csenge; 2. Dudás 

Lívia; 3.Tyukász Roland
Környezetvédelmi vers ka-

tegória
1.Veszeli Orsolya; 2.Borbély 

Eszter, Hirsch Lujza Regina 
(közös alkotás); 3.Hadfi Luca

Legjobban megoldott fel-
adatok

1. hely: 4.osztály (Viszkók 
Sándorné); 2. hely: 2.osztály 
(Mészárosné Babák Katalin); 3. 
hely: 1. osztály (Vidáné Baranyi 
Mária)

A legjobban megoldott felada-

tok különdíjasai:
Schiszler Nóra, Kutasi Bar-

bara, Balázs Barnabás, Szarvas 
Barbara

 „Az igazi természetvédő az, 
aki tudja, hogy a világot nem a 
szüleinktől örököltük, hanem 
gyermekeinktől kölcsönöz-
zük.”  

Kothenczné Fűz Szilvia

Hadfi Luca átveszi a díjat Kothenczné Fűz 
Szilvia tanárnőtől
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Idén először 
nevezett isko-
lánk az Európai 
Diáksport Nap-
ja elnevezésű 
rendezvényre.

Le fu to t tuk 
az esztendőt: 
2016 métert! 
— mint Euró-
pában ugyan-
abban az idő-
ben sok helyen. 

Pedagógusok, szülők és az iskola összes megjelent tanulója 
együtt futotta le a kijelölt 2016 m-es távot. Jó érzés volt tudni, 
hogy Európa több ezer iskolása egyszerre kezdett futni. Rövid 
pihenő után osztályonként indultak a gyerekek a Kiskunsági 
Nemzeti Parkban szervezett túrára, melynek célállomása a 
településünkön lévő vadaspark volt. Ezúton köszönjük Gál 
György vállalkozónak a lehetőséget és az ajándékokat. A túra 
során beszélgettünk a környezetvédelemről, védett növényekről, 
állatokról. Az egészséges életmód fontosságát is hangsúlyoztuk. 
Gyönyörű, napos idő volt. Településünkre jellemző az összefo-
gás, a programokon való aktív részvétel, ami ezen a napon is 
bebizonyosodott. 

 Élményekkel teli, jó hangulatú nap volt! Jót sportoltunk, jó 
volt együtt lenni és közösen küzdeni a kitűzött célért!

Barcsikné Weinhardt Éva

Biciklivel a Könyvtárban!

az Európai Diáksport 
Napja: 2016. szeptember 30.

Emlékverseny

Papírgyűjtés az iskolában

Mint minden évben, ez al-
kalommal is megrendezésre 
került az „Országos Könyvtári 
Napok” rendezvénysorozata, 
melyből Bócsa sem maradt ki. 
Ennek egyik programja volt a 
„Mozdulj ki!” nap, melynek 
keretében október 9-én, va-
sárnap a soltvadkerti olvasók 
kerékpárra pattantak és átte-
kertek a Boróka Könyvtárba. A 
lelkes bicikliseket pogácsával 
és üdítővel vártuk, illetve kö-
rülnézhettek kis könyvtárunk-
ban. Nem érkeztek azonban ők 

sem üres kézzel:  a soltvadkerti 
munkatársak egy kis meglepe-
téssel kedveskedtek könyvtá-
runk számára. Ajándékuk egy 
Kiskőrös Térségi Barangoló, 
azaz egy képes útikönyv volt 
vidékünkről.

A rövid könyvtár túra után 
a soltvadkerti gárda immár a 
bócsai csapattal együtt tekert 
vissza Soltvadkertre. Minden 
lelkes biciklis egy remek él-
ménnyel és oklevéllel a zseb-
ében térhetett haza.

Frittman Kitti 

Az iskola egyik feladata a környezettudatos nevelés. Október 
15-én az Agroland Kft. telepén gyűjtöttük a papírt és a PET 
palackot. Akciónk során közel 8.000 kg újrahasznosítható hul-
ladéktól szabadítottuk meg a falut. Ez 1 tonnával több, mint 
a tavalyi évben. Az osztályok nagyon aktívak voltak. Külön 
dicséretet érdemelnek azok, akiknek sikerült a falu lakosságát, 
az intézményeket, vállalatokat is bevonni!

1. helyezett:  8. osztály  (1486 kg)
2. helyezett:  5. osztály  (1406 kg) 
3. helyezett:  4. osztály  (1330 kg)
4. helyezett:  7. osztály  (1219 kg)
5. helyezett:  2. osztály  (976 kg)
6. helyezett:  6. osztály  (971 kg)
7. helyezett:  1. osztály  (176 kg)
8. helyezett:  3. osztály  (155 kg)
Tavasszal is szervezünk papír- és PET palackgyűjtést, amire 

már most el lehet kezdeni készülni.  
Használt elemeket és elektronikai”kütyüket” is gyűjtünk, és 

ennek kapcsán beneveztünk egy országos versenybe. A gyűjtő-
edény Klárika néninél van, a verseny felelőse pedig Mészárosné 
Babák Kati néni.

Barcsikné Weinhardt Éva 

A szerbiai Magyarkanizsán 
október 15-én került megren-
dezésre a VII. Csaba Ferenc 
Nemzetközi Birkózó Emlék-
verseny, melyen 12 ország és 
300 versenyző vett részt.

A bócsai versenyzők ered-
ményei:

A-kategória: Petróczi Péter 
27 kg I. hely

B-kategória: Szécsényi Zalán 
29 kg I. hely, Lengyel Zoltán 
29 kg VI. hely

C-kategória: Holczimmer 
Tamás 28 kg III. hely, Gáspár 
Bálint 28 kg V. hely, Pap Máté 
50 kg III. hely

D-kategória: Wéber Dominik 
36 kg VIII. hely, Wéber Patrik 
42 kg IX. hely

H-kategória lányok: Szécsé-
nyi Sára 54 kg II. hely, Dudás 
Lívia 54 kg V. hely

Gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez! 

Hajrá Bócsa!!!

Mekli Róbert, Dobrocsi Dániel, Borbély Péter, 
radics albert 8.osztály



2016. október 11. oldal

Október 13-án Kiskő-
rösön mezei futóverse-
nyen vett részt iskolánk 
22 tanulója.  A 9 alsós 
és 13 felsős diák négy 
korcsoportban méretette 
meg magát. Az alsósok-
nak egy kört, a felsősök-
nek két kellett futniuk. 
Mindenki nagyon jól 
teljesített, sőt négy ta-
nulónknak aranyérmet 
sikerült elhoznia saját 
korcsoportjában.

I. korcsoport: 1. helyezés Gál Dominik (3. osztály)
II. korcsoport: 1. helyezés: Frittmann Ákos (4. osztály)
III. korcsoport:1. helyezés: Frittmann Fanni (7. osztály)
IV.  korcsoport: 1. helyezés: Bálint Zorka (7. osztály)

Mucsi Zsófia

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

mezei futóverseny 
aranyérmekkel

Közeli csodák

Két felejthetetlen napot tölt-
hettünk a diákokkal a KEFAG 
Zrt. Bugaci erdészet őszi di-
áktáborában október közepén. 
Első utunk az Alföldi Fásítási 
Múzeumba vezetett. Itt érde-
kes információkat kaptunk, 
többek között a hazai erdők 
helyzetéről. Ezután egy nagyon 
finom ebéd következett, amit 
egy könnyed túrával igyekez-
tünk ledolgozni. Erdész kísé-
rőink megmutatták, hogyan 
zajlik egy fa kivágása, ezzel 
kapcsolatban játékos felada-
tokat is kaptunk. Pihenéskép-
pen terepjáróval szállítottak 
bennünket egy fakitermelés 
helyszínére, ahol még a faki-
termelő gépbe is beülhettünk. 
Következő célként egy raklap-
gyárban néztük meg, a kivágott 

fából hogyan lesz raklap. A 
nagyon érdekes és izgalmas 
látogatást egy vetélkedő te-
tézte. De! Ezzel még nem lett 
vége a napunknak, hiszen 
ezután még csemetekertben 
lövész bemutatón és vadlesen 
is voltunk.

A kirándulásról egyik gyerek 
sem érkezett haza üres kéz-
zel: nagyszerű ajándékokat 
kaptak a kitartó munkájukért. 
A program lezárásaként ellá-
togattunk a Magyarkertbe is, 
ahol felejthetetlen látványban 
volt részünk. Itt volt egy kü-
lönleges „koszorú” is, ami alá 
kivétel nélkül mindenki leült 
és kívánt. Reméljük, a kíván-
ságaink valóra válnak! 

Morvai Erzsébet
osztályfőnök

Az első sportbál!
Október 22-én rendezték meg 

az első sport bált, ahová közel 
210 vendég érkezett. A helyszín 
a Hungarikum és Civil Közös-
ségi Házban volt. Több jeles 
vendég is elfogadta a meghívást, 
akiket a szervezők élén Petróczi 
Balázs, a Bócsai Birkózó és 
Labdarúgó Egyesület alelnöke 

fogadta. Szőke-Tóth Mihály 
polgármester nyitó beszédében 
elsőként az itt megjelent ven-
dégeket, majd a fiatal birkózó 
gyerekeket köszöntötte.

A gyerekek ajándékkal kö-
szönték meg Petróczi Andor-
nak, Kiss Imrének és Petróczi 
Balázsnak azt a sok jót, amit az évek során tettek meg értük. A 

vacsora előtti jó hangulatot a 
tázlári Tűzfátyol Hastánccso-
port teremtette meg vacsora 
előtt, éjfélkor pedig Kasza Tibi 
lépett fel.

A vacsora elfogyasztása után 
Kis Gyöngyi és Tasi Tamás 
gondoskodott a hajnalig tartó 
mulatságról. A bál sikeres lebo-
nyolításáért, megszervezéséért 
külön köszönet, Papné Kis 
Gabinak, Pálinkás Attilának 
pedig a finom vacsoráért, a 
támogatóknak pedig a tombola 
felajánlásért.

Szőke-Tóth Mihály polgármester, Bacsa Péter 
a Magyar Birkózó Szövetség üv. alelnöke, Ko-

máromi Tibor a Szövetség alelnöke

Díszvendégek a 
sportbálon:

Bacsa Péter a Magyar Bir-
kózó Szövetség ügyvezető 
alelnöke, Komáromi Tibor 
a Magyar Birkózó Szövetség 
szakmai alelnöke, Németh 
Sándor a Magyar Birkózó 
Szövetség volt válogatott 
szövetségi kapitánya, jelen-
leg a bócsai gyerekek szabad-
fogású edzője, Giampiccolo 
Diletta a Magyar Birkózó 
Szövetség kadet lánybirkózó 
válogatott edzője, Ritter 
Árpád Magyar Birkózó Szö-
vetség jelenlegi szabadfo-
gású szövetségi kapitánya, 
Filus Sándor a Bács-Kiskun 
megyei birkózó szövetség 
elnöke, Fleschner Kálmán a 
bócsai birkózó csapat több 
évtizedes barátja és támo-
gatója.
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