
A Bócsai Önkormányzat lapja

2019. január – Boldogasszony hava

VII. évfolyam 1. szám

A TArTAlomból
labdarúgó Kupa

Készülünk az Utazás Kiállításra

Aktív egyházközségek

Úton a tanyagondnokkal

Fröccsözzünk!

rendezvénynaptár 2019



2019. január2. oldal

Jótékonysági teremfoci
— kemény végjátékkal
Veiszhab Péter javára tartottak 

jótékonysági labdarúgó kupát 
Bócsán január közepén. Tíz csapat 
gyűlt össze, hogy 3+1 felállással 

megmérkőzzenek egymással a 
tornacsarnokban. Peti házigaz-
daként letáborozott az előtérben, 
beszélgetett, fotók készültek, az-
tán felvitték a lelátóra, hogy lásson 
is valamit a meccsekből (főleg a 
kemény, 3:2-re végződő döntő 
tartogatott izgalmakat). 

A családtagok eközben — Vincze 
Dávid főszervezővel karöltve — 
segítettek, büfét üzemeltettek és 
osztották a csapatokat a döntőre.

Peti változatlanul sportember 

maradt, csupán a labda lett kisebb: 
az ő mozgásterére az asztalitenisz 
az egyik legjobban alkalmazható 
sportág. „Két hete sikerült össze-

hoznom egy soltvadkerti edzőtá-
bort, ahol három kerekesszékes 
barátommal edzhettünk. Egy 
kicsit mások a szabályok, mivel 
egyik kezemben az ütő, a másik-
kal meg előre-hátra mozgatom a 
kereket. De oldalra nem vagyok 
mobilis. Úgyhogy pl. a szerva 
csak úgy érvényes, ha a labda az 
asztal végén pottyan le és nem a 
szélén.”

Szóval aki sportember… persze 
az érzések felemásak, hiszen 

ahogy meséli, legszívesebben ő is 
ott futna a pályán. 

Résztvevő csapatok:
Esélyetek SE — Bócsa
Eckerle Gruppe — Kiskőrös
Feromax — Soltvadkert
Jóbarátok — Bócsa
Royal Team — Bócsa
Turbo Run — Soltvadkert
Fegyencváros — Bócsa
Latyo Fc — Akasztó
Tücskök — Bócsa

Gyakran kemény csaták zajlottak a teremben

GLB — Kiskunhalas és János-
halma

Eredmények:
I. hely és vándorserleg: Latyo FC
II. hely: Turbó Run
III. hely: Jóbarátok

A díjakat Szőke-Tóth Mihály 
polgármester adta át. A Veiszhab 
család ezúton is köszöni a sport-
társak és a támogatók segítségét, 
a kedves szavakat és a remek 
hangulatot!                    A III. helyezett, bócsai Jóbarátok csapattal K. L. – B. H.
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Anyakönyvi hírek
Születtek (december):

Lup Alexandra Lívia – an: Lup Alexandra Lívia
Hirsch Maximilián – an: Török Alexandra
Mészáros Medárd – an: Csiszár Klaudia
Házasságot kötöttek (január):

Nagy Erzsébet és Ledniczky László
Elhunytak: (december)

Kozma Imre (1957)
Sallay Miklós (1936 - Budapest)

(Sallay Kálmán tanító fia)

Így hirdethet  a bócsai Hírekben

Tisztelt Olvasók! Többek kérésére hirdetési lehetőséget is 
biztosítunk havilapunkban. Az árakat a költségek és a lakosság 
teherbírásának figyelembe vételével határoztuk meg. Bízunk 
benne, hogy a jövőben Ön is igénybe veszi szolgáltatásunkat. 

Áraink:
Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordulók (keretes) 

10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek.
Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 

keretes hirdetés
színes oldalon:
1 oldal: 30 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk.
+ áfa
fekete-fehér oldalon:
1 oldal: 24 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk.
+ áfa
Hirdetéseiket Polgármesteri Hivatalban, vagy az alábbi tele-

fonszámon, lapzártáig fogadjuk. 0630-7433-401 

Ha tavasz, akkor 
bócsa marketing!

Gondolkodjunk együtt bócsáért!

Elkészült az éves rendez-
vénynaptárunk, várjuk a ven-
dégeket!

— na, ennyi nem elég a sikeres 
idegenforgalomhoz…

Évek hosszú sora alatt bebizo-
nyosodott, hogy bizony utána kell 
menni a vendégnek és meg kell 
becsülni minden érdeklődőt.  Az 
alföldi széles rónaságnak sokkal 
szórakoztatóbban, vonzóbbnak 
kell lennie, mint egy hegyvidéknek 
vagy egy Balaton-parti üdülő-
helynek. Merthogy csak így dönt 
mellettünk a kiránduló család, 
a nyugdíjas klub vagy a csapatot 
építeni kívánó cég!

Az idén a korábbi évekhez ké-
pest sokkal több idegenforgalmi 
marketing rendezvényen jelenik 
meg Bócsa. Mottónk: az „élmé-
nyek faluja”. A szakkiállítások 
ideje leginkább a kora tavasz. Így 
a következő eseményeken leszünk 
ott Káposzta Lajos idegenforgalmi 
szakember, valamint aktivisták 
közreműködésével:

II. 1-2.: TOUREX megyei idegen-
forgalmi szakvásár Kecskeméten, 
a Konferenciaközpontban.

II. 21-24.: „Utazás 2019” idegen-
forgalmi szakkiállítás Budapesten, 
a Hungexpon Díszvendég: Bács-
Kiskun megye

III. 29.: Turisztikai Nap Baján, 
melynek során a megyei standon 
szerepelünk

A megjelenéseken nagy hang-
súlyt helyezünk arra, hogy Bócsát 
mint az élmények faluját mutassuk 
be. Elkészült az éves rendezvény-
naptárunk és folyamatosan töltjük 
a bocsa.hu honlap idegenforgalmi 
információs felületeit. Elvisszük a 
már meglévő és bevált Bócsa-pros-
pektusokat, valamint bort és más 
helyi termékeket kóstoltatunk. 
A Bócsatoron készült megyei 

szalámi is a mi hírünket közvetíti: 
kóstoltatás, ajándék, reprezentáció 
a célja. 

Az Utazás Kiállítás színpadán 
vetélkedőkkel és fellépő csapattal 
jelenünk meg: a bócsai Boróka 
Citerazenekar játszik Kárász Ist-
ván vezetésével. A vetélkedőket 
Káposzta Lajos vezeti.

Hogyan segíthetünk?
A vendéglátóktól, idegenforgal-

mi szolgáltatóktól több kommu-
nikációt várunk: eddig a legtöbben 
nem jöttek el a megbeszélésekre, 
nem válaszoltak a levelekre és 
nem tudtuk meg, hogyan hatott 
forgalmukra az eddigi, több éve 
tartó marketing tevékenység.

Lehetőség szerint várunk anyagi 
támogatást a költségekre, vala-
mint nyeremény-felajánlásokat. 
Ez lehet pl. ingyenes éjszakázás 
az adott szálláshelyen, két fős 
vacsora, terepjárós kirándulás, 
ingyenes horgászat, vendégül látás 
nagyrendezvényen, stb.) — ezeket 
a vetélkedők nyertesei között 
sorsoljuk ki.

Várunk mindenkit személyesen 
is a fent jelzett rendezvényeken. 
Az Utazás Kiállításon Budapesten 
a II. 21-i szakmai napra tudunk 
ingyenjegyet biztosítani — meg-
éri körülnézni a többi standon is! 
Várjuk tehát az igényléseket, előtte 
lehetőleg min. egy héttel. A bócsa-
iak külön kisbusszal utaznának 
erre fel, melyet az Önkormányzati 
Hivatal szervez. 

Ilyenkor döntenek sokan Bócsa 
mellett, ez pedig mindannyiunk 
érdeke, tegyünk érte meg tehát 
mindent!

Káposzta Lajos szervező
20/9466-727,

kaposztalajos@gmail.com

Kijuttatásra kerültek a közösségi 
felmérések.

A helyi összetartozást, a kö-
zösségi szerepvállalást, és a helyi 
közösségi élet további fejlesztését 
célzó program keretein belül az 
elmúlt hetekben mintegy 40 bócsai 
lakossal készült a közösségi életre, 
mindennapjainkra vonatkozó in-
terjú. Az interjúk elkészítése során 
szerzett tapasztalatok, és a feltett 
kérdésekre kapott válaszok alapján 
összeállt a minden bócsai lakos-
hoz kijuttatásra kerülő közösségi 
felmérés. A minden háztartásba 
eljuttatott, és az interneten is elér-
hető kérdőívvel az a célunk, hogy 
ne csupán néhányan gondolkodja-
nak a közös ügyek megoldásán, a 
közösségi élet szervezésén, hanem 
minél többen adjanak hangot a 

véleményüknek. Csak is így kapha-
tunk átfogó képet a helyi közösségi 
életet érintő kérdésekről. 

Számítunk az Ön segítségére 
is! Kérjük szánjon egy kis időt a 
kérdőív kitöltésére és visszajut-
tatására. Válaszaival, javaslataival 
Ön is segít a helyi közösségi életre 
vonatkozó további elképzelések 
megvalósításában, a helyi cselek-
vési terv, és a rendezvénynaptár 
összeállításában. Ezáltal tehetjük 
Bócsát még élhetőbbé! 

 A gyűjtő dobozok az alábbi 
helyeken lesznek kihelyezve:

- Önkormányzati Hivatal
- Boróka Általános Iskola 

Visszajuttatási határidő: 
2019. február 10. 
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SZmK Hírek 

Hűtve jobb!

ovisok a könyvtárban

2018 novemberében má-
sodik alkalommal került 
megrendezésre a Nosztalgia 
SZMK bál. Ennek bevételét 
a Szülői Munkaközösség 
a gyerekek Mikulás-napi 
meglepetésére és az iskola-
tej hűtésére szolgáló hűtők 
megvásárlására szerette vol-
na fordítani.  A szülők és 

a bócsai lakosok nagylelkű 
támogatásának köszönhe-
tően ezek a tervek meg is 
valósultak: karácsony előtt 
megérkezett a két új hűtő az 
iskolába. 

A Szülői Munkaközösség 
köszöni szépen mindenkinek 
a munkáját, támogatását és 
részvételét. 

Egy szép napon a Boróka 
Könyvtár vendégei voltak a 
nagycsoportos gyerekek. Pa-
pírszínházból hallgatták meg 
az „Egy pöttyös nap” című 
mesét, majd birtokba vették a 
könyvtárat. Ezt követően szép 

pöttyös rajzokkal ajándékoz-
ták meg a könyvtáros nénit. 
Cserébe ők is kaptak egy kis 
apróságot, amit haza vihettek 
magukkal.

Tóthné Szakolczai Tünde 

Kedves Érdeklődők!

Térítésmentes képzések indulnak Bócsán a Boróka Könyvtárban!
Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket értünk, ame-

lyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az okostelefon 
használatához szükséges alapvető tudáshoz juthatnak. A képzéseken 
mindenki részt vehet, aki elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói 
jogviszonya, de nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka 
világában is hasznosítani tudja

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja:
* használni az infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit,
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával megszer-

keszteni rövid szövegét,
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket,
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető 

funkciók használatával.
 Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehetőségeit,
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, 

de kerek egész szöveget szerkeszteni,
* fel tudja dolgozni az internetes információkat,
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, 

felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit és képes legyen 
azokat egyszerű módon kezelni,

* képes legyen közösségi portálok önálló használatára.
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál: 

70/400-9945.
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”
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Villogó szemek, 
merev mozgás!

reformátusok bócsán

Nagy támogatás mellé 
önerőt kérünk

A bócsai gyülekezet a Tázlári Református Egyházközség 
szórványa. Minden hónap első és a harmadik vasárnapján 9 
órakor tartunk istentiszteletet a bócsai evangélikus imaházban. 
Decemberben kedves, szívet melengető alkalom volt a karácsony 

első napi ünnepi istentiszteletünk, amelyen gyermekeink is szol-
gáltak. Van honnan merítenünk: a Boróka Általános Iskolában, 
6 csoportban 24 gyermekünk részesül hitoktatásban.

E helyen szeretném megköszönni mindazoknak, akik egy-
házfenntartói járulékukkal támogatják egyházközségünket, ill. 
kérjük felnőtt református testvéreinket, hogy járuljanak hozzá 
anyagi terheink hordozásához.

Örömünkre szolgál, hogy evangélikus testvéreink templomot 
építenek. Mivel ez a templom a mi lelki hajlékunk is lesz, ezért 
kérjük a református testvéreket, hogy adományaikkal járuljanak 
hozzá a templom építéséhez.

Minden esztendő januárjában tartjuk evangélikus és római 
katolikus testvéreinkkel közösen ökumenikus imahetünket, 
amely alkalmak idén a következők szerint lesznek:

Ökumenikus alkalmak Bócsán 
január 29-31. kedd-szerda-csütörtök 17.00-tól

Időpont Helyszín (házigazda) Szolgáló lelkész
Jan. 29. (kedd) rk. templom (kat.)       Ulakcsai Zoltán ref.
Jan. 30. (szerda)  ev. imaház (ref.)           László Lajos ev.
Jan. 31. (csüt.)  ev. imaház (ev.)            Mezei Ferenc r.k.  

Ulakcsai Zoltán református lelkész

Igen, gyerekek: új tanár ér-
kezett az iskolába! Szigorú, 
de van egy pozitívuma: úgy 
viselkedik, ahogy ti prog-
ramozzátok. Ahogy már az 
iskolaújságban is olvashattá-
tok, az „Alpha 1 Pro” néven 
bevezetett csodarobot a szá-
mítástechnika gyakorlati ágába 
vezet be titeket. A megfelelő 
programozás nyomán táncol, 
énekel vagy éppen kung-fu 

gyakorlatot mutat be.
A beszerzés ötlete és a hozzá-

valók előteremtése Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselőnket 
dicséri. És ahogy a tanárnénik 
megbarátkoztak a robottal — ti 
meg adtok neki nevet — máris 
gazdagítja az órát.

(Állítólag arra is be lehet 
programozni, hogy a naplóban 
éjjel átírja a jegyeket…)

K. L.

Hamarosan megkezdődik 
Fischerbócsán a katolikus 
templom külső és belső reno-
válása. Emellett a tetőszerke-
zet is teljes felújításra szorul. 
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától elnyert összeg 
15 millió forint. Ez azonban 
sajnos nem fedezi a teljeskörű 
felújítást, melynek összköltsé-
gét 17 millióra becsülik.

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester is segít: ő készíttette 
el egy mérnökkel a felújítás 
pontos tervét. 

Tisztelt Bócsaiak, Fischerbó-
csaiak és Elszármazottak!

Fogjunk össze a templomért!
Kérjük, imádkozzanak a meg-

valósítás sikeréért. Elfogadunk 
minden támogatást, legyen az 
anyagi vagy kétkezi munka. A 
felajánlásokat az egyháztanács 
tagjainál teheti meg. 

Tagok: 
Mezei Ferenc plébános
Paragi Anikó világi elnök
Balogh Imre
Csányi Csaba
Frittman Ferencné
Kiskopárdi Lajosné
Kovács István
Mucsi József
Vida Péter
Vincze Csaba
Völgyesvári Lászlóné
Köszönünk szépen minden 

imát és támogatást!
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Elveszett romantika
Úton a tanyagondnokkal

Frittmann János 

Korábban ben-
zinkutas, emellett 
gazdálkodó. Három-
gyerekes családapa. 
2012 óta tanyagond-
nok. Feladatát Gácsi 
Katalinnal látja el, 
felosztva a bócsai 
külterületet egymás 
között: az övé Kis-
bócsa és Zöldhalom, 
Katikáé pedig Bagi 
és Fischer. Hétfő-
szerda-péntek álta-
lában a gondozott 
tanyák végig látoga-
tásával telik, a má-
sik két munkanap 
az Önkormányzati 
Hivatalé: beszerzés, fuvarok, ügyintézés… Mint mondja, 
szabadságra itt nincs idő, hiszen mindig van feladat. Ilyen 
a rendezvények koordinálása is, melyből egyre több van! A 
tanyagondnok főnöke a polgármester, de sok esetben egyeztet 
Bozó Andrea családsegítővel is.

A központban ülök be a terep-
járóba Jani mellé. Végig megyek 
vele a hétfő délelőtti útján 
— érdekel, mit csinál, meg 
már régen beszélgettünk. Hátul 
edények zörögnek. Első utunk 
a konyhára vezet — magyarázza 
Jani. Leadjuk őket, majd fél 12 
fele jövünk az ebédért. Én hor-
dom az ebédet az óvodásoknak 
és azoknak a tanyasi időseknek, 
akik igénylik. 

— Belterületre?
Igény volna rá, de a mi fel-

adatkörünk a külterületre 
korlátozódik, különben nem 
győznénk. Majd ha felépül az 
idősek napközi otthona, akkor 
más lesz talán a világ. Közben 
letérünk a kövesútról és máris 
a földúton haladunk. Itt ezért, 
amott azért állunk meg. Nem 
sietünk, de mindenhol elég 
tíz perc. Megvannak a listák, a 
teendők és a kihordandó, kora 
reggel bevásárolt termékek.

Aztán az erdei útról egy nagy 
tanyaudvarra állunk be. Ki-

szállhatok én is? — kérdezem. 
Csak óvatosan, mondja Jani. 
Ezek a kutyák nagyon hami-
sak. Bátran kiszállok, semmi 
gond a kutyákkal: játszanak a 
kismacskákkal a szelektíven a 
gangra dobált műanyag flako-
nok között. Jani bemegy, majd 
kisvártatva kijön: baj van! A 
bácsi fekszik, nem tud felkelni. 
Felhívom a gyámját. 

Szerencsére felveszik a te-
lefont és mehetünk tovább: 
ahogy ígérték, nemsokára 
kijön az orvos. 

— Te is látsz néhány rizikós 
dolgot… 

Persze, mondja Jani már me-
net közben. A tanyán maradó 
öregek között sok beteg ember 
van, akikkel a család nem 
úgy törődik, ahogy kellene. 
Vagy épp az idős ragaszkodik 
körömszakadtáig a tanyához, 
ahol felnőtt. És persze nem 
mindig tisztázottak a jogi vi-
szonyok: nekem tudnom kell, 
kit mikor és miért hívhatok 

a családból, hiszen gyakran 
egymással sincsenek jóban. 
Aztán amikor bekerül a papa 
vagy a mama a kórházba, adott 
esetben az elfekvőbe, akkor az 
értékek védelméről is gondos-
kodni kell.

— Halottat találtál már?
Igen, ez ebben a munkakör-

ben sajnos előfordul. Fel kell 
rá készülni.

Megcsörren a telefon, rövid 
beszélgetés: Na, máris változás 
állt be a szerdai körömben: be 
kell hoznom majd egy csalá-
dot a gyerekorvoshoz. Négy 
gyerek van, az egyik közülük 
szívbeteg. 

— Hogy telik egy napod?
Van egy kötelező menetrend: 

gondozás, ételkihordás, láto-
gatások. Aztán ahogy jönnek 
a feladatok, ezeket beillesztem 
a többi közé. Az Élet gyakran 
átírja a tervezetet.

Közben a kisbócsai evangéli-
kus imaház mellett haladunk 
el. Hajdan közösen építették 

fel a hívek, de a 80-as évek-
re erősen megcsappant az 
evangélikusok létszáma, így 

elmaradtak az istentiszteletek. 
Az egyház később eladta, de 
nem használta semmire az új 
tulajdonos. Mára teljesen kör-
benőtték a susnyók és romos 
az épület.

Újabb állomás: idős néni. 
Ide gyógyszert hozunk, nem 
is keveset. Az udvar rendezett, 
a kutya futóláncon. Bent le-
ülünk kicsit. A tanyagondnok 
minden bevásárlást blokkal 
igazol, így számolnak el. A 
néni kedves, de nem engedi, 
hogy lefényképezzem („Ugyan, 
ebben a ruhában? Meg kócos is 
vagyok!”). Aztán már mondja 
is a megrendelést a következő 

alkalomra: kéne egy kiló ke-
nyér, őrölt fahéj, liszt…

Újra úton vagyunk. Egy trak-
tor szánt a földeken, lassítunk, 
intünk egymásnak. Közben 
átértünk Zöldhalomba. Ez már 
itt a Nemzeti Park területe. 
Közben kacsázunk a kocsival. 
Jani dörmög: Na, ezen a föld-
úton sokat segítene, ha nem 

egy nyomon menne mindenki. 
Aztán egy ligetesebb területre 
érünk. 

Juliska néninél
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Nézd, itt hajdan komplett 
tanyasorok álltak! Ma már alig 
látsz házat, mert folyamatosan 

bontják, elhordják őket… Sok 
helyen már csak a megmaradt, 
elvadult gyümölcsfák árulkod-
nak arról, hogy itt 30-40 éve 
egy család élt. Na, most már 
tudom: hát ettől ligetes… 

A következő állomás Juliska 
néni. Mesél: Ezt a kiskonyhát 
az urammal saját kezűleg épí-
tettük. Vert fal, döngölt padló 

és akácgerendák. Magának ki-
csit alacsony, de mink mindig 
elfértünk alatta… Tudja, sose 
voltunk olyanok, hogy a tétlen-
ségben szakadtunk volna meg. 
Tavaly 2-3 hónapig ugyan kór-
házban voltam, de itt nőttem 
fel, és ide is akartam visszajön-

ni. A 85. évemet taposom, hát 
hová menjek innen? 

Innen egy kilométer, és meg-

érkeztünk Sanyi bácsihoz. 
Bemegyünk. Hajdan szebb 
napokat látott tanya. Na, néz-
zük a listát, mit kap az öregúr: 
tej, kenyér, bor, lekvár, üdítő. 
A tulajdonos erősen szuszog. 
A falon képek. Magyarázza a 
családot: ez itt a feleségem 
és a két fiam. Ideköltöztünk a 
főváros mellől, szépen éltünk, 

aztán ahogy az asszony meg-
halt, az egyik fiam a mai napig 
Pest mellett él, a másiknak 
nem mindig van munkája, és 
hirtelen messze került min-
den. Itt hajdan nagy gazdaság 
működött, most pedig csak ezt 
a pár malacot tartom. Szeret-

nék Kecskemétre költözni, egy 
kis lakásba, de ahhoz el kellene 
adnom a tanyát.

Közben lassan itt az ebédidő: 
irány a faluközpont! Először az 

óvodások kapják meg a nagy 
ételest, majd a „menüsök”. Így 
érünk ki még a déli harangszó 

előtt Font Gyuri bácsi tanyá-
jára, aki már lép is ki az ajtón, 
amikor meghallja az autó 

hangját. Vidám az idős, bár 
amikor megkérdem, hogy telik 
egy napja, elhomályosodik a 
tekintete: „Tudod, Lajoskám, 
nincs kivel beszélgetnem. Ezen 

az oldalon egy kacsatelep van, a 
szomszédos tanyák kiürültek, 
én meg magamra maradtam. 

Még jó, hogy ti most jöttetek 
hozzám!” 

Káposzta Lajos

mit tegyek, ha segítségre szorulok?

A tanyagondnoki ellátás mindenkinek jár, aki külterületen él 
és rászorulóvá válik. Viszont minden esetben igényelni kell: 
elég egy telefon Frittmann Jánosnak vagy az Önkormányzati 
Hivatalba. Célszerű azonban, ha a család bemegy és megbe-
széli a szociális területen dolgozókkal a helyzetet: hogy él 
odakint az (idős) ember, milyen betegségekkel küzd, milyen 
segítségre volna szüksége. stb.

„Tavasznyitó” 
Evangélikus Jótékonysági bál

2019. március 2. szombat
Vendégvárás 6 órától. Vacsora 7 órakor. Zene: Dzsem Buli 

Zenekar (Modok Attila és társai). A finom vacsorát Pálinkás 
Attiláék biztosítják.

— Vadételek
— Nyitótánc versenytáncosokkal
— Értékes tombola ajándékok 
A bál teljes bevételét a templom felépítésére fordítják a 

szervezők.  A bálon lehetőség lesz téglajegyek vásárlására. 
Jegyek a virágboltban, a presbitereknél és a lelkészi 

hivatalban

Sanyi bácsi

Gyuri bácsi
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Elkészítés
1. A kétféle húst egy tálba tes-

szük, sózzuk, borsozzuk és jól 
összedolgozzuk.

2. Egy sütőpapírra tesszük, ki-
csit kilapogatjuk, majd ráteszünk 
egy másik sütőpapírt, és sodrófá-
val fél cm vastagra nyújtjuk.

3. Egy nagyobb fánkszaggatóval vagy kisebb müzlis tállal 10 
egyforma pogácsát szaggatunk belőle.

4. Egy bordázott, teflonos edényben felmelegítünk egy kanál 
olívaolajat, és rátesszük a húsokat. Nagy hőfokon 2 percig sütjük 
az egyik oldalát, majd megfordítjuk, és a husik egyik sült oldalára 
teszünk egy szelet cheddar sajtot. 

5. A megfordított húspogácsákat sajttal együtt lefedjük, és 
még 2 percig sütjük. Tányérra tesszük, és lefedjük, hogy meleg 
maradjon.

6. A zsemléket háromba vágjuk keresztben. Ha az összes hús-
pogácsa kész, akkor ugyanabban a serpenyőben megpirítjuk a 
hamburger zsemlék vágott felületét.

7. A zsemle alját megkenjük 1-2 ek szósszal, megszórjuk nagyon 
finomra vágott fehér hagymával. Ráteszünk pár karika cseme-
geuborkát, megszórjuk egy fél marék 0,5 centi szélesre vágott 
jégsalátával, és ráhelyezzük a sajtos húspogácsát.

8. Mehet rá a középső zsemle réteg, arra szósz, hagyma, uborka, 
saláta, hús, majd a zsemle teteje.

A szószhoz
1. A hagymát lereszeljük, az uborkát nagyon finomra vágjuk 

(olyasmire, mint a fokhagymát szoktuk).
2. Az összes hozzávalót kikeverjük egy tálban, ha szükséges, 

utána ízesítünk.

big mac hamburger házilag Könyvajánló

Vidám percek

Hozzávalók / 5 adag
A szendvicshez
* 400 g sertéshús (darált)
* 400 g marhahús (darált)
* só ízlés szerint
* bors ízlés szerint
* 5 db hamburger zsemle
* 0.25 közepes fej jégsaláta
* 10 közepes db csem. uborka
* 100 g cheddar sajt (5 szelet)
* 1 db közepes fej hagyma

A szószhoz
* 300 g majonéz
* 1 kk fehér bors
* só ízlés szerint
* 1tk fokhagymapor
* 1.5 tk fűszerpaprika 
* 2 tk fehérborecet
* 4 ek vöröshagyma 
* 2 teáskanál mustár
* 3 közepes db csemegeuborka

Három barátnő beszélget a fogyókúráról. Az egyik azt mondja:
- Nem csak az számít, hogy mennyit és mit eszünk, hanem a 

testmozgás és az alvás is nagyon fontos.
- Az alvás? - kérdezi a másik - Hát az meg miért számít?
A harmadik közbevág:
- Hogyne számítana! Én például csak olyankor nem eszem, 

amikor alszom.

Két csekélyebb értelmű polgár beszélget:
- Miért nem viselsz gatyát a nadrágod alatt?
- Miért viselnék?
- Hát először is melegebb, másodszor pedig higiénikusabb.
Az ember megfogadja a tanácsot és fehérneműt vásárol. Kis 

idő múlva rájön a nagydolog, lerántja a nadrágot, leguggol (a 
gatyát elfelejti) és megkönnyebbül.

- Tényleg melegebb, - hátrafordul, nem lát a földön semmit 
- és higiénikusabb is!

Felnőtt — Dan Brown: Eredet
Robert Langdon, a szimbolika és a vallási ikonológia harvardi 

professzora a bilbaói Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt 
vegyen egy felfedezés bemutatásán, amely „mindörökre meg-
változtatja a tudományokat”. Az esemény házigazdája Langdon 
barátja és egykori tanítványa, Edmond Kirsch, a negyvenéves 
tech-mágnás, akit káprázatos találmányai és merész előrejelzései 
az egész világon vitatott figurává tettek. A mai este sem kivétel: 
azt állítja, hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek 
messze ható következményei lesznek.

Ám Langdon és a több száz vendég legnagyobb döbbenetére, 
az esemény még azelőtt tragikus véget ér, hogy igazán elkez-
dődhetne. Langdon kétségbeesett menekülésre kényszerül a 
múzeum igazgatónőjével, Ambra Vidallal. Barcelonába szöknek, 
és veszélyes kutatásba kezdenek egy jelszó után, amely megnyitja 
Kirsch titkát.

Kamasz — marissa meyer: Heartless szívtelen
Bár Catherine az egyik legkelendőbb fiatal hölgy Csodaor-

szágban, és a házasodni kívánó Szív Király kedvence, őt mégis 
egyebek foglalkoztatják. Ínycsiklandozó süteményeket süt, és a 
leghőbb vágya az, hogy pékséget nyisson a legjobb barátnőjével. 
Az édesanyja szerint ilyen gondolatok azonban nem méltók egy 
olyan fiatal lányhoz, aki akár királynő is lehetne. 

Cath megismerkedik Jesttel, a jóképű és titokzatos udvari 
bolonddal. Életében először valódi vonzalmat érez valaki iránt. 
Kockáztatva, hogy vérig sértik a Királyt és éktelen haragra 
gerjesztik Cath szüleit, a két fiatal titkos, viharos kapcsolatba 
bonyolódik. Cath a saját szerencséjének kovácsa akar lenni, és 
a saját feltételei alapján akar szerelembe esni. Ám a sorsnak 
más tervei vannak e varázslatos, őrült és szörnyetegekkel teli 
vidéken…

Gyerek — bartos Erika: Együtt lenni jó!
Ez a különleges könyv olyan, mint egy mesés enciklopédia és 

családi böngésző együtt Andrissal, a főszereplő hétéves kisfiúval 
együtt megismerjük a közeli és távolabbi rokoni kapcsolatokat, 
rajtuk keresztül Magyarország és Európa főbb városait, tájegy-
ségeit, sok-sok foglalkozást, az ábécé írott és nyomtatott betűit, 
miközben kibontakozik előttünk egy nagy és szerető család, ahol 
— Zelk Zoltán híres sorát idézve — együtt lenni jó! 

Képes mesekönyv ovisoknak, önálló olvasmány kisiskolások-
nak és beszélgetésre ösztönző könyv az egész családnak.

A boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: szünnap 

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 
Szombat: 10:00 – 13:00
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Fröccsözzünk!
Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből

Néhány fröccsfajta — ki hogy ismeri
Fütty, kisfröccs v. rövidlépés — mert egy „füttyre” ihatta 

meg a szomjazó (József Attila nyomán)
l dl bor + l dl szódavíz
Hajtás, húzás v. nagyfröccs — „egy hajtásra (húzásra) 

lehetett a gallér mögé küldeni” (Móra Ferenc)
2 dl bor + 1 dl szódavíz
Fordított v. hosszúlépés
1 dl bor + 2 dl szódavíz  
Mafla
1/2 l bor + 1/2 l szódavíz
Házmester
3 dl bor + 2 dl szódavíz
Viceházmester
2 dl bor + 3 dl szódavíz
Sportfröccs
1 dl bor + 4 dl szódavíz
Bakteranyós
2,5 dl bor + 2,5 dl szódavíz
Háziúr, nagy házmester, Bivalycsók (Csongrád megyei)
4 dl bor + 1 dl szódavíz
Csattos — a régi kristályvizes üvegekre utal az elnevezés
1 l bor + 1/2 l szódavíz
Krúdy fröccs — az író szerint ilyen arányban a víz 

„megnevetteti” a bort
9 dl bor + 1 dl szódavíz
Góré-fröccs — kispohár borhoz csak annyi szódát kell 

adni, amennyi még a pohárban elfér
1 v. 2 dl bor + szódavíz
Sóher fröccs — a bor csak ízesítőnek szolgál
1 dl bor + 9 dl szódavíz

Hol dicsérően, hol lenézően ír-
nak róla, de a magyar italkultúrá-
ban lassan kétszáz éve jelen van a 
bor és szódavíz keveréke, a fröccs. 
Egészségügyi és élettani hatását 
nem vitathatjuk: bort iszunk, de 
mégis mértékkel, nincs benne 
cukor és szabályozható az arány. 
Amellett pedig, hogy egyre inkább 
divat a „bubis” ásványvíz, a fröc-
csbe szódának kell kerülnie!

Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.
Tőle senki e jogát el
Nem veszi.
Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy.
Vörösmarty Mihály: Fóti dal 

(részlet), 1942. október 5.

Vörösmarty „Fóti dal” című 
verse a jó bor élvezetét örökítet-

te meg. S hogy e fóti bor mitől 
oly gyöngyöző? Ehhez bizony 
egészen a Fáy-szőlőbirtokig kell 
elmennünk, pontosabban annak 
pincéjébe. Ott ugyanis 1842. 
október 5-én Fáy András szüreti 
kóstolásra hívta a jeles költőt, 
Vörösmartyt és néhány barátját. 
A barátok között ott volt Jed-
lik Ányos is, aki nemcsak az 
elektromosság nagy tudósa volt, 
hanem a szódavíz mesterséges 
készítőjének magyar feltalálója 
is. A szódavizet pedig stílusosan 
a magával hozott találmányából 
— a szódásüvegből — fröccsen-
tette ki. Így készítette el a házi-
gazda és a vendégek elképedésére 
a Fáy-birtokon a legelső fröccsöt. 
Jedlik, németesen, „spriccernek” 
nevezte. Vörösmartynak ez a szó 
nem tetszett, kérdezte is a tudóst: 
„Spritzer? Túl németes. Legyen 
inkább fröccs!” és azzal ajkához 
emelte a szódavízzel dúsított 

bort.  „Így mégiscsak könnyebb, 
s ízét sem veszti el” - mondta sze-
rényen a fröccsentő varázspalack 
feltalálója, akinek gyomra ugyanis 
nem bírta tisztán a bort, s ennek 
okán vízzel volt kénytelen azt 
elegyíteni.

Az előkelőnek számító ital 
folyamatosan terjedt el vidéken 
is. A bort addigi is hígították 
vízzel, melynek több oka volt. 
Először is nem mindig lehetett 
inni a kútvizet: féltek a járvá-
nyoktól és a betegségektől. (Sok 
helyen az sem volt világos, hogy 
az istállótól milyen távolra is 
kell állnia a kútnak…) A napi 
rendszerességgel fogyasztott bo-
rok gyenge színborok, melyeket 
gyermekek és asszonyok számára 
még vízzel is hígítottak, vagy 
másodborok voltak. Ez utóbbiak 
úgy készültek, hogy az egyszer 
már kipréselt törkölyt felöntöt-
ték néhány vödör vízzel, majd 
erjedés után kisajtolták. Az így 
nyert alacsony alkohol tartalmú, 
savanykás ízű ital különösen nyári 
nagy melegben igen jó szomjoltó 
volt, pláne a XIX. század végétől 
mindenütt megjelenő palackos 
szódával. A szénsav megjelenése 
a vízben a járványok (mint kole-
ra) elterjedését is gátolta, mely a 
XIX. században még bőven szedte 
áldozatait vidékünkön is.

Magyarországon a szocialista 
időszakban nagymértékű szőlő-
telepítések történtek, nem min-
denütt megfelelő ökológiai viszo-
nyok között. Ebben az időszakban 
a bort tisztán nem mindenki itta 
szívesen: ez az a pont, amikor a 
fröccs úgy épült be köztudatba, 
mint a rossz minőségű borok 

vízzel való feljavítására szolgáló 
ital. Aztán sokan nem tudtak 
megbarátkozni az édes szénsa-
vas palackozott üdítőkkel sem 
(„Hagyjál már ezzel a lónyállal, 
nyomj egy fröccsöt, ott a szifon!”) 
De volt még egy ital, amire sokan 
emlékeznek a 40-50-évesek: a 
VBK, azaz Limbó mint vörösbo-
ros kóla. (Na, majd a Négykézláb 
emlékbulin!...)

A rendszerváltást követően 
a keleti piac összeomlott, így 
Magyarország számára a gyenge 
borok felvevő piaca is megszűnt. 
A szőlő- és bor ágazat válságba ju-
tott, az EU csatlakozás közeledé-
sével át kellett állni a minőségre: 
új technológia, új szőlőfajták, új 
ízvilág. És ekkor jött el a fröccs 
újra értelmezésének ideje is: 
kimondták, hogy csak minőségi 
fehér- illetve rozé borból lehet 
j fröccsöt készíteni. Ezek után 
már csak egy könnyed lépés volt 
(különösen hölgyek és fiatalok 
megnyerésére) a borkoktélok 
bevezetése. Itt pedig megdőlni lát-
szik az tétel, hogy „aki a vörösbort 
szódával issza, egyéb aljasságra 
is képes”. Hiszen egyrészt ízlés 
dolga, a másik pedig, hogy éppen 
adott koktél alapanyaga lehet a 
testes vörösbor. 

Tisztelni kell a bort!
Természetesen nem illő díjnyer-

tes bort felfröccsözni, főleg nem 
a borász előtt! Vagy legalábbis 
előtte mindenképpen meg kell 
kóstolni magában is. Ha viszont jó 
tanyasi szokás szerint kirakják az 
asztalra a bort és a szódát, akkor 
szabad a pálya!

K. L.
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orgoványi színtársulat bócsán országos 
edzőtábor 

bócsán

Ne feledje: 2 x 1 %
Kedves Olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2019-ben is minden 
adófizető magánszemély felajánlhatja 2018. évi adója 1-1%-át 
egy elismert egyház, valamint bejegyzett társadalmi szervezet 
(egyesület, alapítvány) részére.

Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg erről — Bócsa javára 
döntve!
Egyházak és technikai számuk:
Magyarországi Evangélikus Egyház: 035
Magyar Katolikus Egyház: 011
Magyarországi Református Egyház: 066

Kérjük továbbá azokat az egyháztagokat, akik önálló kereset-
tel rendelkeznek, hogy szíveskedjenek rendezni egyházfenn-
tartói járulékukat. 

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek
Felkérünk a személyi jövedelemadót fizető lakosokat, hogy 

akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 
a tetszését, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. Ezt 
az adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi 
szervezeteket lehet támogatni:

Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 
Adószám: 18356272-1-03 
Bócsai Ovisokért Alapítvány Adószám: 18356681-1-03 
Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület 
Adószám: 18363405-1-03 
- Bócsai BLSE Kézilabda Szakosztály
- Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
- Bócsai BLSE Labdarúgó Szakosztály
Bócsai Citerazenekar” Egyesület Adószám:18367492-1-03 
Torockói Baráti Kör” Egyesület Adószám: 19550479-1-03 
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület 
Adószám: 18740495-1-03

Egyéb Civil szervezetek, nem jogosultak SZJA 1 % felajánlásra, 
de más módon támogathatók!

 Bócsa Községi Polgárőr Egyesület „ERŐS VÁR” Bócsa-Tázlár 
Evangélikusaiért Alapítvány Bővebb információ a szervezetek-
ről www.bocsa.hu

 
Köszönettel: Bócsa Község Önkormányzata

A két ünnep között Bócsa 
adott helyett a Magyar Bir-
kózó Szövetség Serdülő vá-
logatott edzőtáborának. Ka-
rácsony után közel 50 serdülő 
korosztályú — 2003-2006 
között született — sportoló 
érkezett községünkbe. 

A válogatott edzők által 
tartott foglalkozásokhoz ter-
mészetesen a bócsai birkózó 
gyerekek is csatlakoztak. 
Így együtt készültek fel a 
2019-es esztendő versenyei-
re. A jó hangulatú edzésekre 
a wellness és konditerem 
nyújtotta lehetőségek tették 
fel a koronát. Az étkezés-
ről szintén Bócsa Község 
konyhája gondoskodott, ahol 
igen finom étkek kerültek 
az asztalra. Reméljük, ezek 
a sportemberek ugyanúgy 
visszatérő vendéggé válnak, 
mint a tájfutók és a lovasok.

Bócsai birkózók

Megyeszerte több helyen 
működik amatőr színjátszó 
kör, sőt mi több: faluszínház. 
Alig ocsúdtunk fel a szilvesz-
teri kábulatból, máris itt vol-

tak az orgoványi Karakterek 
amatőr színtársulat tagjai. 
Sokkoltak minket keményen, 
mivel a darab címe „Sokkte-
rápia” volt.

Merthogy milyen módon le-
het leszoktatni az ifjú férjet az 
állandó alkoholizálásról? Hát 
úgy, hogy óriási meglepetést 
okozunk neki: egyszerűen 
úgy teszünk, mintha meghalt 
volna…

Ebből aztán számos bo-
nyodalom származik: még 
egy ezoterikus műsorban is 
szerepelhet a család. (Na, ez 
lenne még az igazi sokk!) A 
több mint száz néző vidám 
órát tölthetett el az orgová-
nyiakkal, akiket az onnan 
származó bócsai könyvtáros, 
Tóthné Szakolczai Tünde 
hozott el nekünk.

K. L.



2019. január 11. oldal

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

INGYENES
foglalkozássorozat indul a

„Digitalizáció az aktív idősekért”
 program keretében Bócsán

65. életévüket betöltött személyek számára.
A program célja a mindennapokat segítő informatikai tudás 
átadása. Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 alkalom-

mal sajátíthatja el az informatikai ismereteket. 
Helyszín: boróka Könyvtár Információs 

és Közösségi Hely
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a könyvtárban 

személyesen, vagy Borbényi Hildánál az alábbi 
telefonszámon: +36/70/400 99 45

 E-mail: borbenyihilda86@gmail.com



2019. január12. oldal

Vágd le és tedd ki 

mágnessel a hűtőajtóra!

Február 02. szombat: 
 Batyus bál
Február 16. szombat: 
 Farsangi bál
Március 2. szombat: 
 Evangélikus bál
Március 9. szombat: 
	 Nőnapi	rendezvény	a	mozgás-
	 korlátozott	csoport	szervezésében	
Március 14. csütörtök: 
	 1848-as	emlékműsor	
	 az	iskolások	előadásában
Március	15.	péntek: 
	 Nemzeti	Ünnep	
Április	6.	szombat: 
 A Tiszta Faluért Program
Április	13.	szombat: 
 Nyuszicsalogató gyerekfoglalkozás 
Április	21-22.	vasárnap-hétfő: 
	 Húsvét	(egyházi	ünnep)
Május	1.	szerda: 
 MAjális A KozáK HorgászTóN
Május 4. szombat: 
	 Idősek	Napja
Május 25. szombat: 
	 „A	régi	jó	barátok”,	a	zöldhalmi	
 iskolatársak és barátok találkozója 
Május	31.	péntek:	
	 Óvodás	ballagási	ünnepség
június 1. szombat: 
	 Bóbita	Óvoda	gyermek	és	családi	nap
Június	9-10.	vasárnap-hétfő:	
	 Pünkösd	(egyházi	ünnep)
június 15. szombat: 
	 Iskolás	ballagási	ünnepség	
június 22. szombat: 
 szENT iváN Éj HANgulATos 
	 MűsorrAl	(a	nyári	napforduló	ünnepe)

A 2019. évi községi rendezvénynaptár Bócsán
 

július folyamán: 
	 Vadász	juliális
Augusztus	19.	hétfő: 
	 III.	Négykézláb	Emlékdisco	
	 sztárvendéggel
Augusztus	20.	kedd	(délelőtt	folyamán):	
	 Nemzetközi	Birkózó	csapattalálkozó
Augusztus	20.	kedd: 
 FAluNAP állAMAlAPíTás 
 És Új KENyÉr üNNEPE 
	 a	Parkerdőben	színpadi	műsorral,	
	 sztárvendéggel,	tűzijátékkal
szeptember	20-21.	péntek-szombat:	
 szürETi NAPoK	főzőversennyel,	
	 az	egész	falura	kiterjedő	
 felvonulással, tánccal, zenével
október	22.	kedd:	
	 Emlékezés	1956.	október	23-ra	az	
	 iskolás	diákok	műsora	keretében
október	23.	szerda:	
	 Nemzeti	Ünnep
November 9. szombat: 
 iX. BócsATor, illetve ezen a 
	 szombati	főnapon	és	vasárnap:	
 BoróKA KuPA TájFuTás 
November	23.	szombat:	
 szMK bál
December	01.	vasárnap:	
	 Adventi	vásár	műsorral
December	25-26.	szerda-csütörtök:	
	 Karácsony	ünnepe	(egyházi	ünnep)
December	31.	kedd:	
 szilvEszTEr vacsorával, zenével, 
 tánccal

A	műsorváltozás	jogát	fenntartjuk.
www.bocsa.hu


