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TeSzedd bócsán

Újabb megjelenés
A bócsai kirándulási lehetőségek újabb internetes honlapon 

jelentek meg: 
http://www.aktivpihenes.hu/programajanlo_/bocsa_

az_elmenyek_faluja_-_rendezvenyek_2018
Segítsen a szervezőknek: ossza meg Ön is ismerőseivel a 

bócsai facebook híradásokat, a Bócsai Híreket pdf-ben és 
a www.bocsa.hu képgalériáit! Így leszünk egye többen a 
programokon…

Hetvenen jöttek össze egy 
szép ápril isi  szombaton, 
hogy megtisztítsák Bócsát at-
tól a szeméttengertől, amely 
tavaszra ismét felgyűlt az 
utak mentén. A gyülekezés 8 
órakor volt, és rögtön reggeli 
várta az aktivistákat: fasírt 
golyócskák kenyérrel, teával 
és üdítővel. 

Az önkénteseket Borbé-
nyi Hilda programszervező 
köszöntötte. Felvázolta a 
megtisztítandó területet: 
54-es főút Bócsa határtól 
Bócsa határig 11 km – a 
kerékpárúttal együtt. Emel-
lett a Fischerbócsai bekötő 
út — 2.5 km. „Megszedték 

még” a fischerbócsai murvás 
utat az Abonyi fogadótól 
Tázlár határig — 7 km. A 
teljes táv: 20,5 km. 

12:00 órára be is fejeződött 
az akció. Az Önkormányzati 
Hivatal jóvoltából ebédet 
kínáltak az aktivistáknak: a 
babgulyást Frittmann János 
főzte. Került fánk is asztalra: 
Kaposváriné Franciska és 4 
nagymama segítségével sült 
meg a kívánt mennyiség. 

A délelőtt folyamán fo-
gyasztot t  ásványv izet  a  
Lenthár bolt ajánlotta fel. 
Az eredmény: 113 teli zsák. 
És jövőre?

K. L. – B. H.

90 éves marika néni
Polgármesteri köszöntéssel és ál-

lami díszoklevéllel ünnepelték meg 
Lenthár Lajosné Mészáros Mária 90 
éves születésnapját. A Szlovákiában, 
Nyír (Nivovce) faluban élő fiatal-
asszonnyal 1947 végén közölte a 
helyi hatóság, hogy szüleivel együtt 
kitelepítik Magyarországra. Ha 
akarja, mehet vele a férje is. Együtt 
vállalták a hosszú utat és a nehéz 
életet a vagonban, majd a Kaskan-
tyú-széli tanyában. Ide született 
meg első fiuk, József, majd évek 
múlva Kisbócsára Dezső és Ferenc. 
A jeles nap alkalmából 8 unokája és 
6 dédunokája is köszöntötte Bócsa 
egyik legidősebb lakóját. 
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Anyakönyvi hírek
Elhunytak:

(március)
Mucsi Mihály (1947)
Cs.Tóth József (1950)

(április)
Mucsi Istvánné születési neve: Babák Julianna (1931)

Gillich Imre (1933)

Választás bócsán

Tisztelt Ebtulajdonos!
Értesítjük, hogy a településen tartott kutyák 2018. évi kö-

telező veszettség elleni védőoltása megkezdődött. Minden 
három hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa köteles ve-
szettség ellen beoltatni 30 napon belül, majd 6 hónap múlva 
újra. Ezt követően évente egyszer kötelező!

A 81/2001. (IX. 04.) FVM rendelet (2) bekezdés értelmében 
évente egyszer, veszettség elleni védőoltással egyidejűleg 
kötelező az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való 
kezelése.

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (CHIP) 
megjelölt eb oltható.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében Kisál-
lat Egészségügyi Könyv kerül kiadásra, minden oltott eb 
esetében. A faluban szervezett oltást is engedélyezett a Járási 
Főállatorvos.
OLTÁSI DÍJ + KÖTELEZŐ FÉREGTELENÍTÉS: 3.500 Ft
(Új Kisállat Egészségügyi Könyv, akinek még nincs: +500 Ft)
(Elektronikus transzponderrel CHIP-el történő megjelölés: 
+3500 Ft)

2018. május 16. (szerda)
Pótoltás nem lesz!
10.00 óra: Faluközpont
11.00 óra: Fischerbócsa, Gál-tanya
14.30 óra: Bagibócsa (volt  Kis Gyula tanya) 
15.00 óra: Bagibócsa, Veinhardt Péter tanya
15.30 óra: Bagibócsa, Bolhasor
16.00 óra: Zöldhalom
16.30 óra: Szappanos-major

 dr Judák Róbert

Időskorú bócsai 
lakosok figyelmébe!

Választási eredmények bócsán

Nem végleges eredmények, a hivatalos végeredmény és bővebb 
információ itt olvasható: http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/sza-
vossz/hu/start.html 

Szavazatok száma pártlistánként
Párt szavazat %
1 FIDESZ 572 60,3
2 JOBBIK 186 19,6
3 LMP 62 6,5
4 MSZP-PÁRBESZÉD 51 5,4
5 DEMOKRATIKUS K 23 2,4
6 KÉTFARKÚ KUTYA P 22 2,3
7 MOMENTUM 17 1,8
A többi pártra 0-4 szavazat esett.

Szavazatok száma egyéni jelöltenként
 szavazat %
1 LEZSÁK SÁNDOR - FIDESZ-KDNP 590 61,6
2 KOLLÁR LÁSZLÓ – JOBBIK 230 24
3 HORVÁTH TAMÁS NORBERT - MSZP 52 5,4
4 KIS-SZENICZEY KÁLMÁN – LMP 39 4
5 BODOR SÁNDOR - MAGYAR KÉTFARKÚ K. 23 2,4
6 TABAJDI PÉTER – MOMENTUM 10 1
7 GÁL LÁSZLÓ SZABOLCS - MEDETE PÁRT 7 0,7
8 SZIMANDL NOÉMI - CSALÁDOK PÁRTJA 5 0,5
9 KISS VIKTOR – MIÉP 2 0,2
10 BORBÁSNÉ KERESZTES MÁRTA - MUNKÁSP. 0 0
11 GÁL RÓBERT ZOLTÁN - ÖSSZEFOGÁS P. 0 0
ÖSSZESEN:  958 
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1.429 fő 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 967 fő (67.66 %)

Martin Alicia első 
szavazó

  Községünkben korábbi évek-
hez képest változatlan formában, 
2 szavazókörben adhatták le sza-
vazataikat a választópolgárok.  A 
szavazóhelyiségekben 5 fős 
Szavazatszámláló Bizottság dol-
gozott, amelynek tagjai Bócsa 
Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által megválasztott 

és a pártok által delegált tagokból 
állt. A bizottság munkáját az 
elnök irányította, ezen belül 
minden választott és delegált 
tag egyforma hatáskörrel és 
feladattal volt felruházva.

A napközbeni munkát és az 
urnabontás utáni szavazatszám-
lálást a tagok közösen, mindenki 
részvételével hajtották végre.

Az eredmény megállapítására a 
szavazatok többszöri megszám-
lálása után került sor, amelyet 
minden jelenlévő aláírásával hi-
telesített és elfogadott. A munka 
végeztével a pártok által delegált 
tagok a jegyzőkönyvekből máso-
latot vettek át.

Rendkívüli esemény nem tör-
tént, a szavazás rendben, sza-
bályosan és problémamentesen 
zajlott le.

Mayer Ferenc
Helyi Választási Iroda 

vezetője

A Digitális Jólét program 
keretében lehetőség van a 65 
ÉVEN FELÜLI LAKOSOK 
számára DIGITÁLIS KÉSZ-
SÉGEK FEJLESZTÉSÉRE IN-
GYENESEN! 

Jelenleg az igényfelmérés 
folyamata zajlik.

Kérem az érdeklődőket, szán-

dékukat jelezzék a Boróka 
Könyvtárban, vagy Borbé-
nyi Hildánál személyesen a 
70/400-9945 telefonszámon!

Református konfirmáció: pünkösd 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet 

keretében.
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Tájékoztató biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről

A jelen lépései a jövő értékeivé válnak
Top fejlesztések a kiskőrösi járás területén

ZÖlDJÁrAT NAPTÁr bócsa 2018 hétfõi napokon

 május június július augusztus szeptember október november december

 7 4 2 30 27  24 22 19 17

Az FBH-NP Nonprofit KFT 
ezúton kívánja tájékoztatni 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 
megkezdi a biológiailag le-
bomló hulladék díjmentes, a 
cég által folyamatosan biztosí-
tott biológiailag lebomló zsák 
és egy kévényi mennyiségben 
történő begyűjtését Bócsa 
területén.

A biológiailag lebomló hul-
ladék gyűjtés során az ingat-
lanoknál kertekben, udva-
rokban, konyhában keletkező 
minden szervesanyag tartalmú 
hulladék elszállítása történik. 
Ezt a hulladékot az ingatlan 
előtti közterületre szívesked-
jenek kihelyezni a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig és az 
elszállítás időpontjáig az in-
gatlan előtt kint hagyni, oly 

módon, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel moz-
gatható legyen.

Az apró, biológiailag lebomló 
hulladékot pl.: fűkaszálékot, 
falevelet, lágyszárú növénye-
ket, háztartásban, éttermek-
ben, kiskereskedelmi egysé-
gekben keletkező konyhai és 
élelmiszermaradék műanyag 
zsákokban, illetve maximum 
70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben, kévékbe kötve 
kell kihelyezni, alkalman-
ként maximum 0,5 m3-t. 
Amennyiben ezt 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 gyümölcsma-

radványok, kávézacc, tealeve-
lek, tojáshéj, egyéb növényi 
származékok, élelmiszer-ma-
radék

Kérjük, ne helyezzenek ki a 
biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során állati ürüléket vagy 

azzal szennyezett anyagot.
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 2019. janu-
árjában két alkalmas fenyőfa-
gyűjtést szervezünk, amelyről 
külön értesítjük Önöket.

Példaértékű együttműkö-
dés mentén valósulnak meg 
a Területi- és Területfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében azok a 
projektek, amelyek sok 
esetben, akár évtizedek óta 
várattak magukra. A Kis-
kőrösi járás tekintetében 
is számos település kapott 
lehetőséget a fejlődésre, 
megannyi projekt indult 
útjára a tavalyi és az idei 
évben egyaránt.

Bács-Kiskun megye egészét 
átfogó beruházások indultak 
meg szerte a térségünkben, 
melyek során a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat a híd 
szerepét látja el a pályázatok 

koordinálásával, szakmai 
előkészítésével és megva-
lósításával, hogy az itt élők 
életminősége, gazdaságának 
fejlődése hosszútávon stabil 
háttere lehessen a térség 
népességmegtartó képessé-
gének. 

A jelenleg folyamatban lévő, 
2014-2020-as pályázati cik-
lusban, a megye szinte egésze 
meg tud újulni. 

A Kiskőrösi járás ezidáig 
több mint 7,1 milliárd fo-
rintnyi támogatásra pályázott 
sikerrel. Kiskőrös Város Ön-
kormányzata közel 250 millió 
forintból egy a megújuló 
energiaforrások kiaknázására 
irányuló energiaellátás való-
sít meg. Ezen belül komplex 

fejlesztési programok ke-
retében öt közintézményé-
nek épületét kívánja ellátni 
telepített központi biomassza 
kazánnal. 

Soltvadkerten 450 millió 
forintból záportó kerül ki-
alakításra, valamint csapa-
dékcsatorna rekonstrukció 
valósul meg. A fejlesztés 
eredményeként a problémás 
(belvízvédelmi készültség-
gel, havaria helyzettel érin-
tett) helyek megszűnnek, a 
csatornahálózat összefüggő 
hálózatot alkot és képes lesz a 
település érintett résznek víz-
elvezetését ellátni. A terve-
zett víztározó kialakításának 
a célja, hogy a csapadékvizek 
nagyobb része a területen 

maradjon, az visszatartásra 
kerüljön és helyben kerüljön 
tározásra, ezáltal egyrészt 
csak a többletvizek kerülnek 
elvezetésre, így kevésbé ter-
helik a befogadót, másrészt a 
felszíni és a felszín alatti víz-
készletek közötti gazdálkodás 
ezzel elősegíthető.

Ezenkívül a Kiskőrösi já-
rásban számos olyan projekt 
valósul meg, amely többek 
között turizmust, környe-
zetvédelmet, közlekedést, 
energetikát, egészségügyi és 
szociális ellátást, város reha-
bilitációt, valamint óvodai és 
bölcsődei, továbbá ipari terü-
letfejlesztést céloz meg.

Debreceni Vanda
elnöki kabinet
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A szolgálati idő lejártával 
vezetőségválasztó gyűlésre 
jöttek össze a 
bócsai  hegy-
község tagjai. 
Erre minden 
gazdálkodó ill. 
borászat meg-
hívást kapott, 
akik a község 
területén fog-
lalkoznak a sző-
lészettel és bor-
termeléssel. 

A gyűlésre két 
fordulóban ke-
rült sor, mivel 
az alapszabály 
módosítására is szükség volt. 
A két ülés összefoglalója:

Gáspár Ferenc leköszönő 
hegybíró és Cs. Tóth Anita 
új hegybíró beszámolt az 
elmúlt időszakról. Mint a 
résztvevők megtudhatták, 
pályázati lehetőségek állnak 
rendelkezésre a tavaszi és 
őszi szőlőtelepítésekre és a 
szőlő támrendszer átalakítá-
sára. A Kunsági Borvidéken 
különösen ajánlják telepí-
tésre a Kékfrankos, a Cser-
szegi Fűszeres és a Rajnai 
Rizling fajtákat. Adódhatnak 
olyan pályázatok, melyek 

ígéretesnek tűnnek ugyan, de 
pontozásos rendszerük, azaz 

elbírálásuk nem a mi borvi-
dékünknek kedvez — ezekkel 
tehát nem kell foglalkozni.

Balogh Lajos leköszönő el-
nök röviden szólt a 2017-es 
év problémáiról, kérdéseiről: 
ilyen volt a felvásárlási árak 
meghatározása, a tavaszi rügy 
elfagyás (mely fenyegető volt 
ugyan, de számottevő kárt 
nem okozott) és a szőlővel 
való kereskedés lehetőségei. 

Kisebb vita bontakozott ki 
a hegyközségi hozzájárulás 
és a hegyközségi pénzvagyon 
felhasználása körül. Abban 
egyetértettek a résztvevők, 

hogy felélni a tartalékot nem 
szabad. Eifert Ferenc, az 

ellenőrző bizottság elnöke 
felvetette azt a lehetőséget, 
hogy a megtakarított pénzt 
szőlőszüretelő kombájn vá-
sárlásába lehetne fektetni. A 
hozzászólók — bár az ötletet 
jónak ítélték — aggályosnak 
tartották azt, hogy ez a pénz 
jó kombájnra nem elegendő. 
Mint mondták, az is vitára 
adhatna okot, hogy a gép 
munkabeosztása és szervi-
zelése nem lesz mindenki 
számára megfelelő. Tehát 
ezúttal (még) nem lesz közös 
szőlőkombájn Bócsán.

Mucsi Zoltán, a jelölő bi-

zottság elnöke ismertette a 
jelölteket, akikről szavazással 
döntött a hegyközségi ülés. Így 
a következő új vezetők állnak a 
hegyközség szolgálatában: 

Elnök: Balla István (gazdál-
kodó)

Alelnök: Ficsor Zoltán (gaz-
dálkodó)

Szőlészeti küldött: Gáspár 
Ferenc (volt hegybíró)

Borászati küldött: Rusznák 
Zoltán (Weinhaus Kft ügyve-
zető igazgató)

Utolsó napirendi pontként 
Eifert Ferenc megköszönte 
Balogh Lajos leköszönő elnök 
munkáját, melyet az 1995-ös 
megalakulástól kezdve végzett 
a bócsai hegyközség élén.

Káposzta Lajos

Hegyközségi gyűlés választásokkal 

bemutatjuk
A Weinhaus Kft új ügyvezetőjét

Eddigi életéről így mesél: a 
Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetemen ipari mérnök dip-
lomát szereztem, a specifiká-
cióm pedig a vállalatirányítás 
és a minőségbiztosítás volt. A 
Szamos Marcipánnál kezdtem 
el dolgozni, 3 évre rá pedig 
megalakítottam első cégemet. 

Ennek fő profilja az akkor 
induló HACCP rendszerek 
kialakítása és alkalmazása volt. 
Számos hús-, tej- és palackozó 
üzemet terveztem, megfelel-
ve a hivatalos előírásoknak. 
Több alkalommal tartottam 
oktatást és tanácsadást, mely-
nek során az ISO szabvány-

családot ismertetem meg a 
cégvezetőkkel. Ezek valójában 
ajánlások, melyek az adott cég 
működését optimalizálják. De 

így lehet tartósan minőséget 
produkálni!

Egy menedzser életében fon-
tos szerepet töltenek be a 
pályázatok: Rusznák Zoltán 
nemcsak megírta, de a meg-
nyert pályázatokat maga is 
vezette végig. Ezek során több 
önkormányzatnál segítette az 
építészeit beruházások meg-
valósulását. 

Most félig bócsai lett, de 
felesége és hatéves kislánya 
mindig hazavárja a fővárosba. 
Aztán remélhetőleg egyszer 
majd velük is találkozhatunk 
valamelyik nagyrendezvényün-
kön!

Káposzta Lajos

Mindig kerestem a az új lehetőségeket és a kihívást — kezdi 
a beszélgetést Rusznák Zoltán, aki irodájában fogadott ha-
zánk egyik legnagyobb borászati cégénél. 2017 februárjától 
dolgozik a bócsai Weinhaus Kft-nél, és folyamatosan vette 
át a feladatokat elődjétől, Szabóki Sándortól. Tartalmas és 
hasznos átmenet volt: több hónap beszokás után, tavaly 
augusztus elsején lett ügyvezető, de ez így volt rendjén. 
Lakóhelye Budapest, onnan jár Bócsára, és mint mondja, 
nagyon kedvére való ez a munkahely és a közösség. 
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Ha április, akkor járási versenyek
A Boróka Általános Iskola tanulói április folyamán, több 

helyszínen és több táméban is megmérettetek a környékbeli 
iskolák tanulóival együtt. Hála a kitartó munkájuknak és 
a felkészítő tanárok segítségének, igazán szép eredménye-
ket sikerült bezsebelniük. A következő járási versenyeken 
indultak diákjaink:

Április 10. járási német verseny Izsák
Kilenc különböző helyről érkeztek a csapatok, hogy összemér-

jék tudásukat. A Boróka Általános Iskola diákjai a legfényesebb, 
I. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai voltak: Ficsor Vivien 
(6.o.), Geiger Csaba (7.o.) és Veszeli Orsolya (8.o.). A játékos és 
szórakoztató feladatok a nyelvvizsgákon is szereplő kompeten-
ciákat mérték. A bócsai diákok nagyszerű összhangról, együtt-
működésről és tudásról tettek bizonyságot. Az első helyezéssel 
értékes könyvjutalmat kaptak, és természetesen továbbjutottak 
a területi versenyre.  Felkészítő tanáruk Szlobodáné Rakonczay 
Tünde volt. 

Április 12. járási matematika verseny 
Kiskőrös

Kiskőrösön került megrendezésre a járási matematika verseny. 
Az alsó tagozatosoknak egyéni, a felsősöknek csapatversenyt 
szerveztek.

Az alsósok közül Csányi Alexa (3. oszt.) az első helyen, Székely 
Dóra (4. oszt.) a 7. helyen végzett.

Felkészítő tanítóik: Mészárosné Babák Katalin, Nyúl Anna.
A felsősök két korcsoportban mérhették össze tudásukat. Az 

5-6. osztályos korcsoportban a nyolc csapat közül a 2. helyezést 
sikerült megszereznünk, így továbbjutottunk a területi verseny-
re. A 7-8. osztályos korcsoportban tíz csapatból az 5. helyen 
végeztünk. A csapatok tagjai:

5-6. osztály: Schiszler Nóra (5. oszt.), Csipkó Csongor (5. 
oszt.), Majer Bence (6. oszt.)

7-8. osztály: Frittmann Fanni (8. oszt.), Balogh István (7. oszt.), 
Geiger Csaba (7. oszt.)

Felkészítő tanáruk Morvai Erzsébet.

Április 10 járási helyesírási verseny Csengőd
A Csengődi helyesírási versenyen 4 bócsai diák vett részt, 

melyen 30 fő mérte össze tudását.
Helyezéseink:
Nagy Maja 5. osztály 3. helyezés
Petróczi Szonja 6. osztály 3. helyezés
Nagy Norina 7. osztály 3. helyezés
Görög Adrienn 8. osztály 4. helyezés

Április 11. járási angol verseny bócsa
Idén Bócsán került megrendezésre a járási angol verseny. Hat 

iskola 39 tanulója mérte össze tudását. 
Helyezéseink: Balogh Gergő 5. osztály 3. helyezett
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Április 10. járási mesemondó verseny Izsák
A mesemondó versenyen Pá-

linkás Attila 1. osztályos tanuló 
képviselte iskolánkat. Számos 
gyermek közül a 3. helyezést 
érte el, amivel továbbjutott a 
május 8-án tartandó területi 
versenyre is. Felkészítő tanítónő 
Mucsi-Szendi Erika

Április 16. járási környezet verseny Páhi
Iskolánkból Csányi Alexa (3.o.), Balogh Levente (3.o.), Kovács 

Bálint (4.o.) alkotott egy csapatot.
A 4. helyen végeztek. Felkészítő tanárok: Kőfalvi Erika, Mé-

szárosné Babák Katalin

Április 10. Kiskőrös járási természetismeret 
verseny

A verseny témája: Madárvédelem 
a ház körül, az év ízeltlábúja, az év 
hüllője.

Iskolánkat a hatodik osztályosok 
képviselték. Csapat tagjai: Rázso-
nyi Luca, Borbényi Dániel, Majer 
Bence.

Felkészítő tanár: Paragi Anikó
A gyerekek, negyedik helyezést 

értek el, egy ponttal maradtak le a 
dobogóról.

Április 12. járási ének 
verseny Csengőd

Bócsai színekben Martin Dor-
ka 5. osztályos tanuló indult. 
Dorka csodaszép hangjával 
és remek dalválasztásával le-
nyűgözte a zsűrit, így a felsős 
egyéni korcsoportban különdíjat 
kapott. Felkészítő tanár, Szlobo-
dáné Rakonczay Tünde

Április 9. járási informatika verseny Kiskőrös
Idén Kiskőrösön rendezték meg a járási informatika versenyt 

az 5. és 6. osztályos diákok számára. Az 5. osztályosok közül 

Schiszler Nóra, a 6. osztályosok közül Szabó Magdolna Ildikó 
képviselte iskolánkat. A feladatok között szövegszerkesztés, 
képkészítés és internetes keresés is szerepelt. A verseny szoros 
volt, csak egy ponttal maradtunk le a továbbjutó helyről. Felké-
szítő tanárnő Morvai Erzsébet.

Mindenkinek gratulálunk a kitartó munkával elért eredmé-
nyért!

Filus Sándor emlékére

rendeztek országos szabad-
fogású birkózó versenyt április 
21-én Soltvadkerten. A szer-
vező a soltvadkerti és a bócsai 
birkózó szakosztály volt. A 
sportcsarnok teljen megtelt, 
hiszen ezen a pontszerző ver-
senyen 221 gyerek vett részt az 
ország 7 régiójából. Ezek a 12 
és 13 éves fiúk ill. lányok (diák 
I. korosztály) sok esetben ki-
mondottan szép megoldásokat 
produkáltak a szőnyegen. Ilyen 
volt a bócsai Pap Máté orsó-
technikája: noha a képen úgy 
látszik, a legény „alul maradt” 
ellenfelével szemben, a látszat 

csalóka. Lábtámadásos levitel 
után ugyan ellenfele támadott, 
majd Máté térdrögzítéses orsó-
pörgetéssel technikai tussal 
nyert. Ilyenkor minden pör-
getés 2-2 pontot ér, az ötödik 
után pedig létrejött a 10:0 
eredmény.

A bócsaiak eredményeire 
ekkora mezőnyben büszkék 
lehetünk:

Zsebi László (58 kg) 3. hely
Pap Máté (54 kg) 5. hely
Gáspár Roland (32 kg) 7. 

hely
Holczimmer Tamás (35 kg) 

11. hely 
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A Víz Világnapja a bócsai iskolában

Fokozott figyelem a szabadtéri tűzgyújtásnál
A száraz gazt, avart és egyéb 

kerti hulladékot belterületen 
elégetni továbbra is csak azo-
kon a településeken lehet, ahol 
azt a helyi önkormányzat ren-
deletében szabályozza és felté-
telekhez kötötten megengedi. 
Aahol a helyi önkormányzat 
ezekről nem rendelkezik, ott 
ez a tevékenység tilos. A kerti 
hulladékok hasznosításában 
alternatív környezetkímélő 
megoldást jelenthet a házi 
komposztálás. Amennyiben 
erre nincs lehetőség, akkor a 
zöldhulladék elszállíttatása is 
jó választás, mely több telepü-
lésen megoldott. Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat a külte-
rületi ingatlanok vonatkozásá-
ban az irányított égetést lehe-

tővé teszi, de azt előzetesen a 
tűzvédelmi hatóság engedélyé-
hez köti. A kérelmet az égetés 
tervezett időpontját megelőző 
10. napig kell benyújtani az 
illetékes tűzvédelmi hatóság-
hoz – Kiskunhalasi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség, (6400 
Kiskunhalas, Kőrösi út 15.) -, 
amely azt 5 munkanapon belül 
elbírálja. A kérelemhez 3.000 
forint értékű illetékbélyeget 
kell csatolni az illetéktörvény 
vonatkozó előírása alapján. 

Abban az esetben, ha mégis 
„elszaladt” a tűz, értesítsük 
a tűzoltókat a 105-ös vagy a 
112-es segélyhívó számon. A 
tűzoltók azonnali értesítése 
a garancia arra, hogy időben, 
szakszerűen és a legkevesebb 

kárral sikerül eloltani a tüzet. 
Milyen szankciókkal lehet 
sújtani azt, aki nem tartja be 
az előírásokat? A tűzvédelmi 
előírások, valamint az égetési 
tilalomra vonatkozó rendelke-
zések megszegését az illetékes 
hatóságok a szabályszegés 
súlyától függően bírsággal 
sújthatják. A vonatkozó jog-
szabály alapján a szabadtéri 
égetéssel összefüggő előírások 
megsértőivel szemben, a jog-
sértés súlyosságától függően 
minimálisan 20.000.- forint, 
maximálisan 3.000.000-, forin-
tig terjedő tűzvédelmi bírság 
is kiszabható, amennyiben az 
oltási tevékenységben a tűzol-
tóság beavatkozására is szük-
ség volt. Az okozott károkért a 

tűz okozóját felelősség terheli, 
pl. ha a szabadtéri égetés miatt 
nagy értékű vagyontárgyak 
károsodnak vagy emberek 
kerülnek veszélybe, a tűzokozó 
ellen büntetőeljárás is indul-
hat. Bővebb információ: www.
bacs. katasztrofavedelem.hu 
Illetékes hivatal 

Az engedély kérelem a 
(külterületi irányított ége-
tés engedélyezéséhez) való 
nyomtatványt a www.bocsa.
hu oldalán lehet letölteni 
vagy az Önkormányzati Hi-
vatalból lehet kikérni. Majd 
annak benyújtása postai úton 
történik az alábbi címre: 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Kiskunhalas 6400, 
Kőrösi út. 15. 

Kék pólót elő a szekrény-
ből! Igen-igen pont úgy, mint 
tavaly, az idén is megkértük 
tanulóinkat, hogy a víz világ-
napja alkalmából öltsenek kék 
ruházatot — ezzel is tisztelegve 
egyik legnagyobb természe-
ti kincsünknek, a víznek. A 
célunk nem más, mint a tu-
datos, mértéktartó fogyasztói 
viselkedés kialakítása a mos-
tani pazarló vízfogyasztással 
szemben. Ezen a napon apró-
cseprő feladatokkal kiegészítve 
igyekeztünk tenni e nemes ügy 
érdekében. Volt buborékfújó 
verseny, az „én óceánom” 
című alkotások elkészítése, 
rajzpályázat és osztályonként 
3 fős csapatok versenye. (Az 

eredményhirdetés a Fenntart-
hatósági témahéten lesz.) 

Az alsósoknak Víz Napi állat-
barátkozót rendeztünk, mely 
során szó volt a víz körforgá-
sának rendszeréről, a vízhez 
kötött állatok élőhelyéről, 
életmódjáról illetve környeze-
tükről. Az állatokat egyébként 
megfoghatták, kézbe is vehet-
ték a gyerekek! Nagy élmény 
volt számukra, hogy testkö-
zelből élvezhették az állatok 
társaságát és nemcsak a tan-
könyvek képein nézegethették. 
Úgy gondoljuk kollégáinkkal, 
hogy ezek a témahetek játszva 
bővítik tanulóink ismereteit. 
Ilyenkor osztályfőnökök és 
szaktanárok egyaránt tesznek 

az ügyért, mert ehhez csapat-
munka kell! Bízunk benne, 
hogy tanulóink egyre inkább 
megjegyzik ezt a dátumot: már-

cius 22 a Víz Világnapja!
Szervezők: 

Kothenczné Fűz Szilvia, 
Mucsi-Szendi Erika

A kevésbé látványos munka
Szécsényi Zsolt vagyok. Tázlá-

ron élek feleségemmel, valamint 
5 éves fiammal és áprilisban 
született lányommal.

Kiskunhalason a II. Rákóczi Fe-
renc Szakközépiskolában érettsé-
giztem közgazdász szakirányon 
2000-ben. Ezután ötödéven 
Kisvállalkozások gazdasági ügy-
intézője, valamint Gépíró-szö-
vegszerkesztő és Számítógép 
kezelő képesítést szereztem. 

közgazdászként végeztem állam-
háztartási szakirányon.

2002-ben kezdtem a közigaz-
gatásban dolgozni a Tázlári 
Polgármesteri Hivatalnál, ahol 
pénztáros, anyakönyvvezető és 
gazdálkodási ügyintézőként is 
tevékenykedtem.

2016. óta látom el a Bócsai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
gazdálkodási feladatait, mely 
igen sokrétű tevékenységeket 
foglal magába. Ezek a hivatali 
munka kevésbé látványos terü-

letei: bejövő számlák könyvelése, 
bevallások készítése, havi és 
negyedéves kincstári adatszol-
gáltatások elkészítése, költség-
vetés összeállítása, beszámoló 
készítése, statisztikák, időszaki 
felmérések, tárgyi eszköz nyil-
vántartás kezelése.

Munkakörömből kifolyólag 
kevés ügyféllel találkozom, de 
igyekszem feladataimat legjobb 
tudásom szerint ellátni és egy 
fiatal, lendületes csapat tagjaként 
segíteni a község fejlődését.

2003-ban Mérlegképes könyvelői 
vizsgát tettem. 2007-ben a gyön-
gyösi Károly Róbert Főiskolán 
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történelméből
A bócsa evangélikusok története (II. rész)

A bócsai evangélikus gyülekezeti 
ház építése meglehetősen kemény 
időszakban ment végbe: noha a lel-
készek — Mezősi György majd az 
őt köbvető Huley Alfréd mindent 
megtettek a munkák szervezése 
érdekében, az országos politikai 
helyzet nem kedvezett az ilyen vál-
lalkozásoknak. A munka minden 
esetre megindult. A vályogverés 
az „Erényi-laposon” zajlott: ez a 
terület, mely akkor Erényi János 
tanyájánál terült el és agyagos 
földje alkalmas volt a vályogtéglák 
készítésére. Ma a Geiger fatelepnél keresendő. A faanyagot Gáspár 
István tanyáján hordták össze és ott fűrészelték méretre (a mai Flóra 
vendéglő mögött kb. 1 km-re található). A családi legendárium szerint 
a nagygerendát Gillich Imre éjszaka hozta el hosszított kocsival a 
nagymama államosított erdejéből, a kaskantyúi határból. 

A belterületi imaházhoz a tervek szerint lelkészlakás is épült. 
Hachbold Sándorné Gáspár Éva és Gillich Imréné Hachbold Ka-
talin adatközlők szerint be volt osztva a nép, mikor ki következik 
és milyen munkálatokban kell segíteni. Így történt a meszelés, az 
udvarban ma is álló fenyőfák ültetése és az egyéb díszítő munkák. A 
példa Kisbócsán is követőkre talált, így ott is felépült a kis imaterem, 
amely az 1980-as évek végéig volt használatban. 

Kronológia az evangélikus gyülekezet
 építéseiről

1950
* szept. 17.: a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség képviselő 

testülete kimondja a bócsai és tázlári szórvány önállóságát
* szept. 24.: az első „önálló” istentiszteletek a Gáspár-soron, 

Bagi-Bócsán és a Kosztra iskolában (eddig a soltvadkerti lelkész 
járt ki)

* okt. 8. Tázlár, nov. 5. Kisbócsa: tisztviselő választások
* nov. 1.: Mezősi György elkezdi szolgálatát
* dec. 31.: tisztségviselők iktatása Soltvadkerten
1951
* A nyár folyamán a Bács-Kiskuni Evangélikus Egyházmegye 

közgyűlése, majd a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlése 
kimondja a gyülekezet önállósulását

1952
* júl. 31.: Huley Alfréd (korábban csorvási segédlelkész) elkezdi 

szolgálatát
* felmerül a templomépítés igénye Kisbócsán, és a központban 

(a mai Bócsa, falutelep). 
* aug. 29. Font Miklós telket adományozott a falutelepen (ahol 

jelenleg is áll az épületegyüttes)
* A gyülekezeti ház költségvetése: 60.837 Ft
* A templomépítésre a tárgyévben 1.497 Ft-ot gyűjtöttek össze 
* az esztendő végére már álltak a kisbócsai templom / imaház falai, 

rendelkezésre állt 10.000 db vályogtégla, valamint a faanyag 
1956
* máj. 21. Pünkösdhétfő, felszentelik a kisbócsai templomot
* az esztendő során a központi (bócsai) kápolna és imaház alapjait 

kiásták, felhúzták a falakat. Ez összesen 44.000 Ft-ba került.

* Egyszeri segélyként kapott 
a gyülekezet 50.000 Ft segélyt 
(mely a fenntartási költségeket 
is tartalmazta), a többit adomá-
nyokból, gyűjtésből fedezték, 
amely a lelkész jelentése szerint 
nem ment könnyen

1957
* Lutheránus Világszövetség 

(LVSZ) támogatta a kisbócsai, 
valamint a bócsai építkezéseket, 
így azok folytatódtak

1958
* augusztus 3.: Első istentisz-

telet a jelenlegi imaházban
* az esztendő során 15.739 Ft-ot költöttek az épületre
1959
* harangláb felállítására 1.018 Ft-ot, a parókiára 4.059 Ft-ot, mel-

léképületre 1.621 Ft-ot költött a gyülekezet. Megtörtént a dobogó, 
valamint szőnyegek beszerzése

* A gyülekezet kapott: LVSZ-től 7.000 Ft, egyházkerülettől 4.000 
Ft, az egyházmegyétől 800 Ft rendkívüli és 400 Ft rendes segélyt

* Egy 1959-as „Építési szükségletek” című irat a központi kápolna 
költségét (mindennel együtt, a már megvalósult és a még megvaló-
sulandó tételekkel együtt) összesen 84.576 Ft-ra értékeli

1960
* bevezetik a villanyt
* épül a sekrestye, azaz a mai iroda/gyülekezeti terem kisebb 

méretű „elődje”
1961
* Falak végleges bepucolása (4.555 Ft), ablakok és ajtók festése
* Az imaterembe kerül egy harmónium
1962
* elkészülnek (a ma is használatban lévő) templompadok Kisbó-

csára és Bócsára, 9.628 Ft értékben
* építkezés a tárgyévben 1.362 Ft, kerítés 1.133 Ft
1963
*  megnagyobbítják a parókiát és elkészül a szószék
1964
* új harmónium, tető egy része bádogozása 
1965
* oltárkép, Gáspár Endre, kiskőrösi fogtechnikus adománya
* 31 db szék kerül a gyülekezet birtokába
1966
* az év során egy területrendezés folyamán a központi kápolna 

telkének egy része (kb. a fele) kisajátításra került. Több levélváltás 
is történt ennek nem teljesen szakszerű kivitelezéséről. A gyüle-
kezet lemondott a kisajátított területről, másik területet nem kért, 
viszont kifogásolta a telekhatárok nem éppen logikusan történő 
kijelölését, azaz nem egyenlő parcellák születtek. E területrendezés 
eredményeképp született meg az Ady Endre utca.

1967
* a központi kápolna és parókia kerítésére a gyülekezet 13.473 

Ft-ot, az esőcsatornára 5.113 Ft-ot költött
* ekkor került négy darabos villany oltár gyertya készlet a kápol-

nába, azóta is használatban vannak 
Frittman Kiti, Káposzta Lajos, László Lajos
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rocklegendák bócsán Könyvajánló

A magyarországi rockzene 
klasszikus utat járt be a maga 
nemében. A 60-as évektől kezd-
ve az ellenállás és lázadás egyik 
fő formája volt. A nagy bandák 
részben fellépnek még, de a 
legtöbb zenész már „nyugdíjas”. 
Életművüket meg kell ismertetni 
a fiatalsággal, ezért állította össze 
a Bócsán is ismert birkózó edző, 
költő és zenész, Német Nyiba 
Sándor vándorkiállítását. Ennek 
megnyitója zenés-verses beszél-
getés formájában zajlott, melyet 
Szőke-Tóth Mihály polgármester 
nyitott meg. Bevallotta: noha 
korban távol áll tőle, de bizony 
ő idefele jövet is a Piramis együt-
tes dalait hallgatta az autóban 
— merthogy egy vezetőnek ezek a 
számok nagy erőt adnak még ma 

is. A szervező és helyben birkózó 
fiatalokat edző „Nyiba” jeles ven-
dégeket hozott, akik a következők 
voltak: Csiga Sándor, a B. Box és 
a Dinamit szövegírója, aki hajdan 
Vikdál Gyulával és Varga Miklós-
sal dolgozott együtt. 

Tóth Miklós, a kiskőrösi és kör-
nyékbeli zenészekből a 80-as évek 
közepén összeállt Rolls Frakció 
együttes billentyűse, több sikeres 
slágerük szövegírója.

Németh Oszkár, a Fonográf 
együttes dobosa, aki idén febru-
árban még fel is lépett egy kétórás 
koncerten a Budapest Sportaré-
nában régi zenésztársaival, így a 
Szörényi testvérekkel. 

A beszélgetés tanulságos volt és 
remélhetőleg lesz folytatása. 

K. L.

Felnőtt: 
Carla buckley - A legmélyebb titok

Eve Lattimore családja pont olyan, mint bármely más család, 
egy dolgot leszámítva. A tizenéves Tyler ritka betegségben 
szenved, ami miatt rendkívül érzékeny a napfényre, ezért csak 
éjszakánként hagyhatja el a házat. Eve mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az egyre nyughatatlanabb kamaszt megóvja 
a külvilág veszélyeitől. 

Egészen addig, amíg borzalmas haláleset rázza fel a kör-
nyék lakóinak hétköznapjait, és mérgezi meg gyanakvással 
a szomszédok közti békés viszonyt. Eve nehéz döntések 
előtt áll: vajon a történtek dacára képes lesz egyben tartani a 
családot akár hazugságok árán is, vagy örökre el kell válnia 
imádott fiától?

Kamasz: 
Elena Favilli · Francesca Cavallo - 

Esti mesék lázadó lányoknak 
(100 különleges nő történet)

Az Esti mesék lázadó lányoknak hősnői – vagány kalózok, 
zseniális tudósok vagy élvonalbeli sportolók – köztünk éltek 
és élnek, az ókori Japánban éppúgy, mint a mai Mexikóban. 
Sikereik azt bizonyítják, hogy a hagyományos női szerepekből 
ki lehet törni, és bármire képes egy lány, ha az akadályokat 
leküzdve kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket.

Száz rendkívüli nő életét olvashatjuk el Kleopátrától Marie 
Curie-n át Michelle Obamáig. Történetüket egy-egy portré 
teszi teljessé, amelyeket a világ különböző országaiban alkotó 
hatvan grafikusnő készített.

Gyermek:  
bajzáth mária (szerk.) - 

Mi a legerősebb a világon?

Hány feje van az embernek? Hányat lép a kígyó egy nap? 
Melyik ágon nincsen levél?

A könyvben levő 400 találós kérdést és 16 talányos mesét 
Bajzáth Mária mesepedagógus a világ minden tájáról válogatta 
össze. A tematikus fejezetek (pl. állatok, tárgyak, égitestek, 
ember) kezdő, középhaladó és haladó szint szerint tagolód-
nak, így mindenki örömét lelheti a könyvben.

Sok szeretettel várunk mindenkit a Boróka Könyvtárba!

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

Szombat: 10:00 – 13:00

Nagy Találkozó
2018. május 26. szombat

A bócsai parkerdőben Bak Antal,  Balázs Ferenc és barátaik 
szervezésében ismét összejönnek  a régi zöldhalmi jó barátok, 

kollégák és munkatársak. 
Vendégvárás 10.00 órától, majd ebéd, zene, nótázás és tánc!

Jelentkezés a szervezőknél, illetve 
a 30/507-1714-es telefonszámon.
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Az idők változnak, mint ez 
kiderült az áprilisi hétvégi 
Aranyhomok Rádiós Tájfutó 
Fesztiválon. Igen: rádiós táj-
futás. Mint a verseny főbírója, 
a kecskeméti Börcsök István 

elmondta, ezek a versenyzők 
már nem tájolóval, hanem 
vevőkészülékkel dolgoznak. 
A mintegy 50, különböző 
korú és nemű sportember 
a hazaiak mellett Horvátor-
szágból, valamint az erdélyi 
Szatmárnémetiből érkeztek, 
hogy nekivágjanak a bócsai és 
a kaskantyúi tájnak. 

A résztvevők korosztályon-
ként kapták meg a rájuk mé-
retezett feladatot. Az adott 
pályán több rádióadót rejtettek 
el a szervezők, melyeket a tér-

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Dobosné Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

bóbitás bál

Tájfutók — kis riadalommal
képen először piros körökkel, 
később azonban már sehogy 
sem jelöltek. Az adó jelzései 
pénteken még folyamatosan 
vehetők voltak a körön belül, 
később azonban csak szakszo-
san adtak, pl. ötpercenként 1-1 
percet. Így aztán résen kellett 
lennie a futónak, aki a vevő-
vel a kezében ennyi idő alatt 
kellett, hogy betájolja az adót, 
odamenjen a csak 3 méterről 
látható kis oszlophoz. Ott  le-
csippantotta a karón lévő adót 
és regisztráló berendezést, 
majd tovább futva kereste a 
többit. 

Nem lenne teljes a hétvége, 
ha nem tartalmazna kalandot. 
Szombat este volt egy kis 
izgalom a versenyszervezők 
és a helyi lakosság körében. 
A fischerbócsai vadonban 
ugyanis eltévedt egy 13 éves 
fiatalember. Ja, hogy ez a 
már a nehezített pálya volt a 
ritkábban csipogó jeladóval? 
A tázlári és bócsai önkénte-
sek segítségével 11 óra körül 

meglett a fiú, valahol a tázlári 
pampákon. Az biztos, hogy 
az alföldön, ahol nincsenek 
kimagasló, beazonosítható 

tereptárgyak, lényegesen ne-
hezebb a tájékozódás, mint a 
hegyekben. 

K. L.

Áprilisban a Bóbita Óvoda 
tartotta idei jótékonysági bálját 
a helyi Hungarikum és Civil 
Házban. 

Mint megtudtuk, főleg a 
nagycsoportos szülők vették ki 
részüket a szervezésből. Tették 
ezt azért is, mert az ő gyerme-
keik — 21 iskolakezdés előtt 
álló gyermek — orosz tánccal 
köszöntötték a résztvevőket. A 
főzésről ezúttal a keceli Fürtös 
Étterem gondoskodott, a zenét 
a Giovi Family szolgáltatta. 

A bócsai Boróka Óvodába 
56 gyerek jár, akikkel három 
csoportban foglalkoznak a 
pedagógusok. A modern épü-

letben elhelyezett óvodához 
rendezett játszóudvar tartozik 
és a jövőben tervezik bölcsőde 
kialakítását is. 

Köszönet a szervezésért Ba 
Viktorné óvónéninek, Gálné 

Varga Szilvia anyukának és az 
szmk-s szülőknek! A többszáz 
résztvevő hajnalig bálozott 
fergeteges hangulatban a ha-
talmas virágokkal dekorált 
teremben — ezzel is várva a 
tavaszt. 

K.L.
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