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A TArTAlomból
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Zöldhalom szülöttje kitüntetve

Az Alapítvány húsz éve

Nyertes filmet vágott Zalán

Óvodai farsang

báli hírek

Minden kedves olvasónknak áldott húsvétot kívánunk!
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Érettségire készülve

Évek óta furcsállom, hogy nem jönnek el megnézni a gye-
rekeket azok a szülők, nagyszülők és rokonok, akik amúgy 
éppen ráérnének! Ezen a községi ünnepségen nemes gondo-
latok hangzottak el a mi gyerekeinktől! A család megjelenése 
megerősítést jelent, és egyben elismerést is: ezzel a tanárnők 
munkája nagyobb értelmet nyer, hiszen ők számítanak a 
megértő, kedves felnőttek figyelmére.

Bár lehet, hogy nyolcadiko-
saink már ott is megállnák a 
helyüket, de ez most inkább idő-
utazás volt: az ötödik évfolyam 
úgy dolgozta fel 1848-49 esemé-
nyeit, mint ha két fiatal éppen 
az érettségi tételt dolgozná ki a 
szabadságharc témakörében.

A megjelenteket először Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntötte. Mint elmondta, 

számára március 15-e elsősor-
ban az ifjúság ünnepe. Bócsán ez 
azért is lényeges, mert a fiatalok 
száma örvendetese növekszik: 
az ő erejükben kell hinnünk! 

A filmbejátszásokkal és ver-
sekkel gazdagon átszőtt műsort 
Szőke Vivien táncosai színe-
sítették: ők a csaták hevébe 
vezették be a nézőket, végül 
pedig az aradi vértanúk fújták 

A megemlékezés a kopjafánál 
ért véget — koszorúzással. A 
műsort két tanárnő, Horvát 

Mucsi Tímea és Oláhné Marosi 
Judit tanította be.

Káposzta Lajos

el egyenként életük gyertyáját 
1-1 idézettel. És már azt is gon-
dolhattuk volna, hogy a felnőtt 
énekesnő, Csúri Darinka meg-
adja a műsor méltó lezárását 
dalával, amikor is egy hatalmas 
kört formált a 170 gyerek a 
Hungarikum Ház nagytermé-
ben. Közösen elénekelt daluk, 
a Magyar vagyok, meghatóan 
szép volt. 
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Lassú posta, eltűnő 
küldemények

Általánossá vált a munkaerőhiány

Lakossági felhívás!Elhanyagolt sírok 

Kedves Szülők!

Sajnos korábban is többen 
jelezték már, majd a Bócsai 
Hírek (nem) kihordásával 
kapcsolatban mi magunk is 
szembesültünk azzal, hogy 
nem működik jól a bócsai 
posta. Az igért (és leszer-
ződött) háromnapos újság-
kiszórás helyett januárban 
két hét sem volt elég rá, de 
előfordultak panaszok ki 
nem vitt és ki nem értesí-
tett ajánlott küldemények 
miatt is.

Szóbeli megkeresésünk 
nyomán a fiókvezető az 
országos panaszkezelőhöz, 
Panulin Ildikóhoz irányí-
tott. Ő levelemre az alábbi 
választ írta:

Tisztelt Káposzta Lajos!
Sajnos, konkrét kérdéseket 

nem tett fel, csak felsorolt 
problémákat, így általános-
ságban tudunk választ adni. 
(Mit kellett volna kérdeznem? 
— K. L.) Bócsa településen 
a kézbesítést korábban 3 
fő látta el bel- és külterüle-
ten. Azonban két kézbesítő 
munkaviszonya (4-4 órás) 
megszűnt, ezért, amíg nem 
találtak a helyükre mást, 
helyettes kézbesítő látta el a 
feladatot. A helyettes kézbe-
sítő Kiskunhalasról érkezett, 
ezért nem rendelkezett kellő 
helyismerettel, emiatt előfor-
dulhatott kézbesítési hiba.

Idén január elsejétől egy új 
munkavállaló látja el a kézbe-
sítési feladatokat. Munkáját 
szintén nehezíti, hogy egye-
lőre ő sem rendelkezik kellő 
helyismerettel. Önmagában 

azonban a gyengébb helyis-
meret nem okozna problémát, 
az esetleges hibázáshoz nagy-
mértékben hozzájárul, hogy 
a lakóházakon gyakran nem 
tüntetik fel a házszámokat, 
sőt néhol az utca sem beazo-
nosítható egyértelműen.

Kérjük ügyfeleinket arra, 
hogy segítsék a kézbesítő 
munkáját azzal, hogy a la-
kóhelyükön feltüntetik a 
címhely adatait (utca, ház-
szám), így biztosítható a pos-
tai küldemények megfelelő 
kézbesítése.

Amennyiben konkrét pa-
naszt kíván benyújtani, azt 
a Magyar Posta Ügyfélszol-
gálatánál emailben az ugy-
felszolgálat@posta.hu címen 
teheti meg.

Megtettem.
Válaszomban kitértem arra, 

hogy — elismerve a bócsai la-
kosság házszám- és postaláda 
hiányosságait —  a község 
fizetett egy szolgáltatásért, 
de az nem valósult meg időre 
és teljes mértékben. Ha úgy 
tetszik, ez fogyasztóvédelmi 
ügy! Minden háztartásba 
be kellett volna dobni 1-1 
Bócsai Híreket, házszám ide 
vagy oda. Erre nincs ment-
ség: ha kapok egy megbízást, 
addig megyek, amíg el nem 
végeztem. 

Szerintem.
Kedves Olvasóink! Kérünk 

mindenkit, hogy figyeljék 
a postaládát (amennyiben 
van) és továbbra is jelez-
zék, ha nem érkezik újság 
a hónap végén!

Káposzta Lajos

Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a hoz-
zátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek 
rendbe tenni, majd tisztán tartani. Ne engedjük, hogy elgazo-
sodjon és szemetes legyen a köztemető! Figyelem! A Köztemető 
területe (megfigyelő) biztonsági kamerával van ellátva, és a 
felvétel felhasználható!

Gondok, tervek, eredmények
Közmeghallgatással egybekötött 

Falugyűlés lesz 
a Hungarikum és Civil Közösségi Házban, 

melynek ideje: 
2019. április 5. péntek 18.00. 

Mindenkit szertettel vár 
a polgármester és a képviselő-testület.

 Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Árpád utcai ön-
kormányzati tulajdonú területen lakossági hulladék, építési 
törmelék, illetve bármilyen szemét elhelyezése TILOS! Aki ezt 
megszegi, az ellen szabálysértési feljelentést tesz az önkormány-
zat, köztisztasági szabálysértés miatt, ami 5.000 Ft-tól 150.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntetendő.

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző

 Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás lesz 
áprilisban.

Bócsa Község Önkormányzata, mint a Bóbita Óvoda fenntartója az 
alábbi időszakra hirdeti meg az óvodai beiratkozás időpontját:
2018. április 09-10. napján 8-16 óráig 

(kedd és szerda) 
A három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!
 A beíratásra kérem, hozza magával a kisgyermek:- személyi azono-

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

 Az iskolai beiratkozás időpontja a KT. Boróka Általános Iskolában: 
2019. április 11-12. napján 8-18 óráig

(csütörtök-péntek)
A beíratásra kérem, hozza magával:- a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosítót, lakcímkártyát születési anyakönyvi kivona-
tát, a gyermek iskolaérettségi igazolását, a szülő személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját. Minden gyermeket kötelező beíratni az 
iskolába, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét.

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!

Kérjük továbbá azokat az egyháztagokat, akik önálló keresettel 
rendelkeznek, hogy szíveskedjenek rendezni egyházfenntartói 
járulékukat. 

Bővebb információ a szervezetekről www.bocsa.hu
 Köszönettel: Bócsa Község Önkormányzata



2019. március4. oldal

Az Alapítvány

Lesz Szent Iván éj!

Az alapítvány adatai

Alapító: Poli-Farbe Vegyipari Kft, ügyvezető: Szabó Antal
Alapítás évelnök: 1999.02.12
Kuratórium Tagjai
elnök: Molnár Istvánné
tag: Gyurasitsné Burányi Márta, Kőhegyi Gáborné
2003. 04. 17.
elnök: Lázár Sándorné
tagok: Balázsné Ferencfi Mária, Kőhegyi Gáborné
2008. 10. 22. elnök: Kutasi Imréné
tagok: Kovács Nándorné, Tóth Márta
2010. 04. 15.
elnök: Veiszhab Anikó
Tagok: Tóth Márta, Barcsikné Weinhardt Éva
2011. 10. �0. 
elnök: Gáspár Bíró Katalin
tagok: Szűcsné Kaposvári Gabriella, Barcsikné Weinhardt 
Éva, (Gillichné Bácskai Gizella)

Könyvelők: (önkéntes munkában)
1999-től Balogh Imréné
2014-től Szabó Klára

Korábban volt és szép emlé-
keket ápolnak róla a bócsaiak. 
Mivel pedig a nyarat el kell 
kezdeni, kézenfekvő a lehe-
tőség: 

Ünnepeljük együtt a nyári 
napfordulót a Kozák-tónál!

A program még formálódik, 
de az biztos, hogy más lesz, 
mint a többi nagyrendezvé-
nyünk: meghittebb, csende-
sebb, családiasabb.

Ami biztos: szó esik majd 
csillagászatról, gyógynövé-

nyekről és régi hangszerekről. 
És igen: főzünk pörköltet, 
adunk sört és fogunk táncolni. 
Ami pedig tavaly óta közkí-
vánság: lesz énekes-zenés 
tábortűz, mégpedig örökzöld 
magyar dalokkal és vidám 
jelenetekkel. A végén pedig 
tűzvarázs, boszorkányok és 
tündérek segítenek át minket 
az év legrövidebb éjszakáján. 

Időpont: 2019. június 22. 
szombat délutántól a Kozák-
tónál!

Sokszor így beszélünk róla, 
hiszen mindenki tudja, mi 
van mögötte: lelkes, szorgos 
emberek, akik munkájukkal 
és adományaikkal a bócsai 
fiatalok jövőjét igyekeznek 
támogatni. Amúgy pedig a 
hivatalos neve:
Bócsa Község Oktatá-

sáért, Közművelődéséért 
Alapítvány

Éppen húsz éve alapítot-
ták, amikor ennek egyrészt 
már megvoltak a jogi keretei, 
másrészt pedig volt egy olyan 
csapat, amely felvállalta a helyi 
adományok összegyűjtését és 
koordinálását.

Az alapítvány az iskola ta-
nulói úszásoktatásának fi-
nanszírozására jött létre, de 
az eltelt időben tevékenysége 

nagymértékben változott.
2010 óta aktív szerepet vállal 

a település közösségi életébe. A 
település diákjai, gyermekei, a 
családok érdekében tevékeny-

kedtünk. A sok bevezetett, 
megvalósított program közül 
következzék most néhány:

— Nyuszicsalogató — hús-
véti hagyományőrző családi 
program

— Szentivánéji mulatság 
(2010-2011)

— Adventi vásár. 
Támogattuk a vörösiszap 

katasztrófa károsultjait, fej-
lesztettük a falu játszóterét, 
új játszóteret építettünk, és  
megvalósítottunk egy kültéri 
fitnesz parkot is. Szerveztünk 
játszótér takarítást és Kakaó-
party-t is a gyerekeknek. Aktív 
pályázati tevékenységet foly-
tatunk. Támogatást nyújtunk 
a gyerekek kirándulásaihoz, 
kiemelve a Torockóra történő 
szervezéseket. 2018-ban a Bó-

csator rendezvényen is aktívan 
részt vettünk „Bokadarálók” 
néven, ami az alapítvány rövi-
dített nevéből alakult.

Az alapítvány önmagában 

kevés lenne ennyi programhoz, 
rendezvényhez. Az évek során 

rengeteg segítséget, támogatást 
kaptunk szülőktől, nagyszülők-
től, bócsaiaktól, vállalkozóktól, 
intézményektől. Szívmelengető 
érzés, hogy az ötleteink megva-
lósításához mindig találunk se-
gítséget, támogató hozzáállást. 
Az adó 1%-át is egyre többen 
bízzák ránk, amit ezúton is 
köszönünk. 

Az Alaptvány kuratóriuma

Tolmácsolás, fordítás, 
nyelvi segítség 

német és angol nyelven 
Káposzta lajos 20/9466-727
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Kitüntetés dr. Tarjányi bélának

Szervezzük a saját turizmusunkat!
Ez volt annak az előadás-

nak a mottója, melyet Tóth 
Bettina, a Szegedi Egyetem 
ifjú doktori hallgatója (leendő 
földrajz professzor) és Káposzta 
Lajos külső konzulens tartott 
azon a konferencián, melyen a 
Visegrádi Országok (V4-ek), 
azaz Magyarország, Szlovákia, 
Lengyelország és Csehország 
tudósai mutatkoztak be. A 
Belügyminisztérium által szer-
vezett kétnapos konferencia 
fővédnöke dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter volt. 

Az előadás címe meglehetősen 
hosszú, de álljon itt:

„Turizmusfejlesztés az erőforrás-
hiányos térségekben Bócsa példá-
ján: Bócsa az élmények faluja.”

A fiatal hölgy kutatómunká-
ját több bócsai is elősegítette: 
interjúk, adatok, élmények és 
fotók kellettek a jó szakmai 
anyaghoz. Emellett Bettina az 
Utazás Kiállításon is beállt a 
standba egy teljes napra, hogy 
megtanulja „eladni” falunkat. 
Nagy Gyula docens az egyetem 
részéről nyújtott támogatást, 
hiszen Bócsa idegenforgal-
ma Bettina készülő doktori 
disszertációjának egy fontos 
pillére lesz.

Így zajlott tehát a március, de 
bizonyára lesz folytatás, hiszen 
ha egy település megjelenik a 
tudományos életben, annak 
csak jó hozadéka lehet!

 K. L.

Nemzet i  ünnepünk a l -
kalmából  a  köztársasági 
elnök a Magyar Érdemrend 
középkeresztje kitüntetést 
adományozta Tarjányi Béla 
szentírástudós részére. A 
k i tüntetet t  bócsa i  szár -
mazású, több tudományos 
munka szerzője. Tisztségei 
között szerepel a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi karának pro-
fessor emeritusa, valamint 
a Szent Jeromos Bibliatár-
sulat  ügyvezető  e lnöke. 
Nem ismeretlen a bócsaiak 
előtt, hiszen tartott már 
előadást a könyvtárban és 
élnek közöttünk rokonai. 

Életéről saját honlapján 
így olvashatunk: 

1942. aug. 15-én született 
Bócsán, Zöldhalom pusz-
tán. Teológiai tanulmányait 
mint kalocsai megyés te-
ológus 1960-tól  végezte 
a  budapest i  Hittudomá -
nyi Akadémián. 1965-ben 
szente l t ék  pappá ,  ma jd 
1966-ban summa cum la-
ude fokozattal  teológiai 
doktorátust szerzett. Dok-
tori értekezésének címe: 
Az Emberfia teológiája az 
Újszövetségben. Egy évi 
káplánkodás után (Nemes-
nádudvar) a római Pápai 
Magyar Intézet ösztöndíja-
saként a Pápai Biblikus In-
tézetben folytatta tanulmá-
nyait. A kötelező kurzusok 
mellett elsősorban a bibliai 
és keleti nyelvek terüle-
tén specializálódott. 1969 
nyarán a Biblikus Intézet 
által szervezett háromhetes 
szakmai  tanulmányúton 
vett részt a Szentföldön. 
Ezt  követően  hazatérve 
újabb egy évet  töltött  a 
l e lk ipász tor i  munkában 
(káplán, Kalocsa).

Teo lóg i a i  t aná r i  mun-
kásságát 1970-ben kezdte 
a  szegedi  Hit tudományi 

Főiskolán, ahol a szentírás-
tudomány tanára volt egy 
évig. 1971 szeptemberében 
nevezték ki  a  budapest i 
Hittudományi Akadémián 
az ószövetségi szentírás-
tudomány tanszékvezető 
professzorává.

Fő kutatási területe Márk 
e v a n g é l i u m a .  1 9 7 2  ó t a 
rendszeresen részt vesz a 
Katolikus Bibliaszövetség 
Középeurópai Régiójának 
ülésein.

1990-ben a bibliai ismere-
tek szélesebb körű terjesz-
tése és népszerűsítése ér-
dekében létrehozta a Szent 
Jeromos Bibliatársulatot, 
melynek keretében biblikus 
előadásokat, továbbképző 
t an fo l y amoka t  s ze r vez , 
szent í ráskommentár-so -
rozatokat és más biblikus 
szakkönyveket ad ki. 

1997-től szerkeszti a ka-
tolikus bibliatársulat in-
ternetes portálját (www.
biblia-tarsulat.hu).

1997-től kezdődően köz-
reműködött a teljes Biblia 
cigány (lovári) fordításának 
elkészítésében ( lektorá-
lás). A Cigány Újszövetség 
2003-ban, a cigány nyelvű 

teljes Biblia 2008-ban je-
lent meg a Szent Jeromos 
Katol ikus  Bibl iatársulat 
kiadásában.

A 2008-ban megtartott 
Bib l ia  Évében a  Magyar 
Katolikus Püspöki Konfe-
rencia megbízásából a ka-
tolikus programok koordi-
nátoraként működött közre 
programok ajánlásával, az 
Esztergomi  Nemzetköz i 
Biblikus Szimpózium meg-
szervezésével, a Biblia Éve 
intenetes portál szerkesz-
tésével (katolikus progra-
mok ismertetése, híradások 
gyűjtése és közvetítése). 

2012. szeptember 1-jével 
nyugdí jba vonult .  2016. 
október 4-én a Hittudomá-
nyi Kar Aranydiplomával 
ismerte el félévszázados tu-
dományos tevékenységét.

Bócsán ezt írta a könyvtár 
emlékkönyvébe  2004-es 
látogatásakor:

„Köszönöm a szeretetteljes 
fogadtatást! Örülök, hogy 
szülőföldem szellemi veze-
tői lelkiismeretesen ápolják 
a helyi hagyományokat és a 
személyes kapcsolatokat.”

Ld. még: helytörténeti cik-
künket a 9. oldalon!
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Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről 

ZÖlDJÁrAT NAPTÁr
Bócsa 2019
 május június július augusztus szeptember október november december
Hétfő    6    3 1   29        26        23     21      18       16

Az FBH-NP Nonprofit KFT 
továbbra is évente 2 alkalommal 
– az ingatlantulajdonossal egyedi-
leg előre egyeztetett időpontban, 
annak megrendelését követően 
- a háztartásban keletkezett lom 
(feleslegessé vált használati tárgya-
kat, eszközöket, bútorokat) háztól 
történő elszállítását biztosítja. Ez-
által minden településen élő lakos 
maga választhatja meg a számára 
legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét 
továbbra is a +36-20/401-9484 
tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit 
Kft. munkatársa felé. Az egyezte-
tés folyamán szükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, mely 
a számlán megtalálható. A lom 
elszállításának feltétele, hogy az 
ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

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

számon egyezteti adatait, és a kért 
elszállítási időpontot az FBH-NP 
Nonprofit Kft. munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpont-

ban az ügyfél kihelyezi az ingatlan 
elé a lomhulladékot.

3. az FBH-NP Nonprofit Kft. 
szállító járműve az egyeztetett 
napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállít-
ható hulladékok a korábban meg-
szokottak szerint Pl. feleslegessé 
vált használati tárgyak, eszközök, 
bútorok. A nagydarabos lom (pl. 
bútor) kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszállítás 
és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:

* gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék,  egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék;

* elektromos, elektronikai ké-
szülékek (pl. TV-készülék, hűtő-
gép…);

* veszélyes hulladékok, gumi-
abroncs;

* a hetente rendszeresen gyűjtött 
háztartási, valamint gazdálko-
dói-vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék.

A kommunális hulladék begyűj-
tésének napja továbbra is hétfő, az 
eddig megszokott módon.

Az elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási hulladék (sárga fedeles 
edényből) elszállítása páros hete-
ken, hétfői napon történik.

Tájékoztató a biológiailag lebom-
ló hulladékgyűjtésről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tá-
jékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 
biológiailag lebomló hulladék gyűj-
tésének 2019. évi rendjéről, mely 
továbbra is díjmentes a cég által 
folyamatosan a gyűjtési alkalmak-
hoz biztosított biológiailag lebomló 
zsákban, valamint összekötözve egy 
kévényi mennyiségben Bócsa terüle-
tén. A gyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szerves anyagtar-
talmú hulladék elszállítása történik. 
A biológiailag lebomló hulladékot az 

ingatlan előtti közterületre a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni és az elszállítás időpont-
jáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és 
kézi erővel mozgatható legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebom-
ló hulladékok:

Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 

cm átmérőjű kötegekben: faág, 
fanyesedék, gally

- műanyag zsákokban vágott 
fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, ke-
zeletlen kéregdarabok, egyéb apró 
zöldhulladék

Udvari hulladék: fűrészpor, 
faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék: zöldség- és 
gyümölcsmaradványok, kávézacc, 
tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi 
származékok, élelmiszer-mara-
dék.

Tisztelettel: FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kuka-díjhátralék
Országosan jelentős azon háztartások száma, 

melyek a hulladékszállítás terén jelentős díjhát-
ralékot halmoztak fel. A felelős NHKV Zrt. célja a 
díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, 
ugyanakkor a díjak beszedése. Ez most késedelmi 
kamat nélkül történik.  

A hátralékkezelők minden esetben fényképes 
igazolvánnyal igazolják kilétüket. A személyes 
felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a 
kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező 
szigorú számadású egyedi bizonylat, úgynevezett 
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénz-
ben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, 
részteljesítésre azonban nincs mód. 

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával 
a hátralék-kezelő nem találja a megadott címen az 
ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás 
időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség 
nyílik a díjfizetésre. 

Bővebb info: Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt.  Székhely: 1036 Budapest, 
Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, 
Pf. 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu  

Így hirdethet 
a Bócsai Hírekben 

Áraink: Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordulók (ke-
retes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek. 
Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdeté-

sek részére keretes hirdetés színes oldalon: 
1 teljes oldal: 30 ezer Ft/alk. + áfa 

1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk. + áfa 
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk. + áfa 
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk. + áfa 

Ugyanezek fekete-fehér oldalon: 
1 teljes oldal: 24 ezer Ft/alk. + áfa

 1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk. + áfa
 1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk. + áfa
 1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk. + áfa 

Hirdetéseiket az Önkormányzati Hivatalban, vagy Borbényi Hildánál 
a +36 70 400 99 45 telefonszámon lapzártáig minden hónap 18-ig 
fogadjuk.
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Farsang az óvodában 

Itt a tavasz, itt a húsvét!

Egy nagy művész 
háttérembere

Daróczi Csaba soltvadkerti 
fotóművész március elején a 
dubai operában az állammi-
nisztertől vehette át a HIPA 
pályázat díját. Ez a világ legna-
gyobb összdíjazású versenye: 
alapítója és patrónusa maga a 
dubaji koronaherceg. Az idén 
51 000 fotós 62 000 pályamun-
kával vett részt a versenyen. 
Érdekes módon most nem 
fotóval nyert, hanem egy vide-
óval, amit a kiskunsági szikes 

tavakról készített. A 
kisfilm vágása Adorján 
Zalán munkáját di-
cséri, akire különösen 
büszkék vagyunk. 

Mint Zalán elmond-
ta, négyórányi film-
anyagot nézett át. A 
zeneválasztást rá bízta 
Csaba. A film hossza 
négy perc! Ebbe kel-
lett beletennie a négy 
évszakot, melyben fe-
lülnézeti és oldalról 

felvett képek váltakoznak. 
A ritmus, a hangulat és a 
legszebb képek megtalálása, 
egységbe komponálása az ő 
feladata volt. Nyolcszor ült 
neki és dolgozott, főleg éjjel, 
amikor nyugalom volt a ház-
ban. 

„Neki elismerés, nekem pedig 
egy életre szóló, megtisztelő 
lehetőség” — fogalmazott a bó-
csai fiatalember. Gratulálunk!

K. L.

Március 1-én az óvodába 
költözött a tréfa és a bolon-
dozás. A termekbe belépve a 
farsangi hangulatot a mókás 
dekorációk, illetve a jobb-

nál jobb kis maskarába bújt 
gyerekek vidám dalaik adták 
meg. Volt közöttük bohóc, 
katica, hercegnő, és megannyi 
mesehős serege. A jelmezes 
bemutatkozást követően egy 
meglepetés vette kezdetét. 
Megérkezett Szűcs László, a 
bűvész, aki műsorával kápráz-
tatta el a gyerekeket és a szü-
lőket egyaránt. Jó kis hangulat-
ban telt a délelőtt. Köszönet a 
szülői munkaközösségnek az 
anyagi támogatásért és külön 
köszönet a finom fánkokért, 
a sok házi süteményekért az 
ügyes kezű anyukáknak. 

B.H.

Nagyböjt, nagyhét, húsvét és az azt követő hetek — előttünk 
álló ünnepek, melyekre illő rendesen felkészülni. Nem nem csak 
a kitakarított kerttel és házzal, a levágott baromfival, a megpucolt 
hallal, hanem lelkileg is ráhangolódva.

Miről is van szó? Tisztázzuk a fogalmakat egy kicsit!
Nagyböjt: Húsvét előtt negyven nappal kezdődik és a feltámadás 

ünnepéig tart. Célja a testi böjtön, alkalmanként csökkentett 
táplálkozáson kívül a lelki elcsendesedés, ráhangolódás előre-
mozdítása is.

Virágvasárnap: Jézus bevonulása Jeruzsálembe, amikor virágokat 
és zöld ágakat szórtak elé az útra a tisztelet jeleként. 

Nagycsütörtök: az Utolsó Vacsora napja. Ekkor rendelte el Jézus 
az úrvacsora (protestáns) ill. áldozás (katolikus) szentségét. 

Nagypéntek: Jézus keresztre feszítésének napja. Ezen a napon 
felolvassák a templomban a Passiót, azaz a szenvedéstörténetet.

Húsvét: a feltámadás ünnepe. Hétfőn tessék locsolkodni menni, 
legények!

Húsvét utáni vasárnapok: sok helyen ilyenkorra teszik a húsvéti 
utószertartásokat (pl. szórvány templomokba), aztán a konfir-
mációt ill. elsőáldozást és bérmálást. Nem ritkák a gyülekezeti 
majálisok, valamint más, nyitottabb ünnepek sem.

A bócsai egyházközségek a következő időpontokban hívogatnak 
az ünnepi szertartásokra:

római katolikus
IV. 14. Virágvasárnap 3/4 11: Ünnepi barkaszentelés a szentmise 
után a templom előtti kis téren. 

IV. 18.: Nagycsütörtök du. fél 5 
IV. 19.: Nagypéntek fél 5 
IV. 20.: Nagyszombat fél 6. Erre az alkalomra a hívek hozzanak 
magukkal gyertyát a keresztségi fogadás megújításához! 
IV. 21.: Húsvétvasárnap, 3/4 11
IV. 22.: Húsvéthétfő, 3/4 11 
IV. 28.: Mise magyar és német nyelven Káposzta Lajos nyug. 
esperes-lelkész igehirdetésével. Ez katolikusoknál az Isteni Ir-
galmasság Vasárnapja. Hozza magával tanyás német ismerőseit, 
illetve németül tanuló rokonait is! 
IV. 28. Kisbócsán mise du. 3 órakor
V. 5. Zöldhalomban mise du. 4 órakor

Evangélikus 
IV. 14.: Virágvasárnap 11.00
IV. 19.: Nagypéntek – Passió olvasás, 17.00
IV. 21.: Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
V. 12.: Bócsán szolgál Eszlényi László nyugalmazott evangélikus 
lelkész, gyülekezetünk egykori lelkésze 11 órakor.
V. 19.: Konfirmáció – vizsga és istentisztelet 11 órai kezdettel.

református 
IV. 21.: húsvét első napján úrvacsorai istentisztelet 9 órakor
V. 5: anyák napján hittanosok köszöntik az édesanyákat 9 
órakor
V. 19: jubiláló házaspárokat köszöntése 9 órakor
Áldott húsvéti készülődést kívánunk!
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Hozzávalók 4 sze-
mélyre.

* 4 db egész csirke-
comb

* 1 kg burgonya
* 2 fej vöröshagyma
* � gerezd fokhagy-

ma
* 1 db bármilyen piros 

húsú paprika
* 1 db paradicsom
* tetszőleges idény zöldségek (cukkini, gomba, zöldborsó, 

padlizsán)
* só, bors, 
* tetszőleges zöldfűszer (tárkony, rozmaring, oregánó)
Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk, felkarikázzuk és a zsiradékkal 

kikent tepsibe terítjük, majd finoman besózzuk. A megtisztított 
csirkecombokat sózzuk, borsozzuk és a burgonyára fektetjük. 
Lefedve elősütjük. Amíg puhul, addig egy serpenyőben össze-
pároljuk a felkarikázott paprikát, paradicsomot, fokhagymát, 
vöröshagymát, idényzöldségeket. 

Miután összepárolódtak a zöldségek a félkész csirkére halmoz-
zuk, majd készre sütjük. 

Jó étvágyat!

Tavaszi tepsis csirkcomb
Tyukász Éva konyhájából

Vidám percek

Könyvajánló

A nagy pecás
Egy férfi minden szombaton horgászni jár, az időjárástól 

függetlenül. Ha esik, ha fúj, ő minden szombaton hajnali 4-kor 
már a vízparton üldögél.

Egyik nap azonban nagyon rosszul érzi magát, és mivel még 
jégeső is esik, meggondolja magát és visszamegy a házba. A 
felesége még alszik, így a sötét szobában levetkőzik és befekszik 
az asszony mellé. Odabújik hozzá, és a fülébe súgja:

- Nagyon cudar idő van odakint!
A felesége félálomban:
- Most gondold el, és az idióta férjem még ilyenkor is pecá-

zik!

Házsártos feleség mondja a férjének:
- Mennyivel jobban tettem volna, ha magához az ördöghöz 

mentem volna feleségül!
- Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem házasodhatnak!

Egy kis történelem
- Hogy hívják Csák Máté három fiát?
- ???
- A két törvényes: Chuck Berry és Chuck Norris. Az egy tör-

vénytelen gyermek Nemcsák Károly!

Szőke nő az orvosnál
– Doktor úr, hangokat hallok, de nem látok semmit...
– És pontosan mikor történik ez? 
– Amikor telefonálok.

Felnőtt — Isabel Allende: A japán szerető
Különleges ?szerelmi történettel és két nő finoman megrajzolt 

portréjával lepi meg olvasóit a chilei Isabel Allende, amint kitárja a 
kaliforniai Lark House kapuját. A madárfüttytől hangos környezetben 
álló Pacsirta-ház nem véletlenül kapta a nevét. Itt talál állást a fiatal Irina, 
akit Moldáviából vetett a sors a tengerentúlra.

A nyolcvanon túl járó Alma Lengyelországból került Amerikába 
évtizedekkel ezelőtt, és az élete végéhez közeledve maga döntött úgy, 
hogy jómódú, szerető fia családját elhagyva az idősek otthonában tölti az 
időt, ami számára megadatik. Másképp telnek napjai, mint a többieké. 
Valakitől rendszeresen kap levelet, kísérőül hozzá három szál gardéniát, 
gyakran kocsiba ül, elutazik néhány napra, mintha titkos találkára men-
ne. Eltűnései rejtélyesek az őt gyakran meglátogató fiú unokája és Irina 
számára, ám ahogy telik az idő, és ahogy Alma egyre jobban megszereti 
a lányt, lassan beavatja őket nem mindennapi múltjába. 

Kamasz — Leiner Laura: Ég veled
Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig, 

egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával 
kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos 
problémái foglalkoztatják. 

Miután átveszi a tizenegyedikes bizonyítványát, az évzáró után váratlan 
felkérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló 
matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. 

Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megméret-
tetésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős csapata elindul az Iskolák 
Országos Versenyére.

Az Ég Veled az Iskolák versenye trilógia első része.

Gyerek — Boldizsár Ildikó: Esti mesék a szeretet-
ről

Mi a közös az önző óriás, a kilenc gyermekét egyedül nevelő csizmadia 
és a rút Csimbók herceg között? Az, hogy a szeretet, amelyet ők éreznek 
valaki iránt, vagy valaki más érez irántuk, képes megváltoztatni és jobbá, 
szebbé tenni az életüket.

Boldizsár Ildikó író-mesekutató - az Esti mesék-sorozat záróköte-
teként - ezúttal olyan történeteket válogatott össze, amelyek mind a 
szeretetről szólnak, ám nemcsak annak hatalmáról mesélnek, hanem 
azokról a nehézségekről is, amelyek a szeretettel legyőzhetők. Az esti 
mesék között akad európai, ázsiai, dél-amerikai is, sőt: Oscar Wilde és 
Jókai Móra egy-egy klasszikus meséjével is megismerkedhetünk ebben 
a gyönyörű, színes kötetben.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Tanyából a pizzériába

Kedves Olvasóink!
Tudom, sokan az előző lapszámban elkezdett kis-

vasút történetének folytatását keresik. Azonban 
van egy aktuális örömünk: országos kitüntetésben 
részesítették a bócsai származású dr. Tarjányi Béla 
teológus professzort. Ezért most az ő emlékirata 
kapcsán felidézzük gyerekkorát és tanulóéveit.  Így 
írt a kiskőrösi gimnázium emlékkönyvébe:

Kiskőrösön először ’56 tavaszán jártam, biciklivel, az 
öltönyöm jobbtérdén tenyérnyi szakadás éktelenkedett. A 
nyolcadikosok járási matematika versenyén képviseltem szü-
lőfalumat, Bócsát. Vadkerttől csoportban kerekeztünk, és egy 
másik bicikliző hátsó kerekébe akadva nagyot bukfenceztem. 
A külön erre az alkalomra vásárolt első öltönyöm jó 15 cm 
hosszan, derékszög alakban kiszakadt, így csináltam végig a 
versenyt, így vettem át a járási matematikaverseny 2. díját, egy 
töltőtollat. Aztán ősszel már mint elsős gimnazista érkeztem 
vissza Kőrösre,- 

Szülőfalumnak, Bócsának három temploma és öt iskolája 
volt, pedig a falu akkor még igazából nem is volt falu, a 
központban talán 8-10 ház ha állt. A lakosság tanyákon élt, 
hatalmas területen elszórva, minden kerület közepén volt egy 
iskola, benne a régi szép időkből kápolna. Ezek legmesszeb-
bikébe, a zöldhalmi iskolába jártam nyolc éven át. Tanítóimat 
kedveltem (volt köztük néhány talpig ember, jó pedagógus), 
tanulni, iskolába járni pedig nagyon szerettem, mert kön-
nyen tanultam, és – mert addig sem kellett otthon dolgozni, 
pulykákra, disznókra vigyázni stb. Harminc hold földünk volt 
ugyanis, összesen harminc (!) aranykoronával, mert vagy a 
szél vitte, vagy a víz áztatta szinte az egészet. 

Ezért beszélte rá édesapám mind a négy gyerekét, hogy 
menjenek tanulni, ne legyenek olyan kiszolgáltatottak, mint 
a földet túró parasztember. Abban az időben ez még nem volt 
szokás, közel s távol mi voltunk az egyedüliek, akik tanulni 
mehettünk. Eleget hallhatta is édesapám a szomszédoktól: 
Bolond ember maga, hallja! Mikor felnőnek a gyerekei, hogy 
segíteni tudnának, elereszti őket... (Csak Veronka nővérem 
maradt otthon, mert a demokrácia kezdetén a plébánosunk 
nem ajánlotta, hogy lány létére „demokratikus” kollégiumba 
menjen.)

A kevéske kollégiumi díjat édesapám úgy tudta kifizetni, 
hogy Veronka nővéremmel minden hónapban fát „lopott” a 
saját erdőnkből, és indult vele éjjel a piacra (engedélyt nem 
adtak fakivágásra, mert nem bírtuk kifizetni az adót). 

   Később megtanultam rózsafüzéreket készíteni. Szereztünk 
drótot, csipeszt, nagy szemű akácmagot (gledícsia), és ebből 
készültek a rózsafüzérek. A lapos, kemény magokat hosszá-
ban ki kellett fúrni, és a hegyes végű csipesszel meg a dróttal 
felfűztük. A jó kántorunk, Kocsó Zakariás, aki 15 km-ről járt 
a templomunkba kántorizálni, meg is vett a rózsafüzéreimből 
néhányat. (Kispap koromban is adott néha egy kis zsebpénzt. 
Pedig neki is négy gyereke volt, és ők is szegények voltak.)

Igyekeztem is, meg szerettem is tanulni, így általában jeles 
voltam (kitűnő sose bírtam lenni). Tanáraimat tiszteltem, 
jó néhányukat igazán szerettem. Hálás vagyok nekik, hogy 
lelkiismeretesen, tárgyukat és minket szeretve végezték dol-

gukat. A kollégiumi ellátás, az ottani körülmények számomra 
fejedelmieknek tűntek. 

Eléggé visszahúzódó gyerek voltam, a nyári kirándulásokon 
pedig sose vehettem részt, mert otthon kellett segíteni. Min-
denki úgy tudta rólam, hogy matematika tanár akarok lenni. 
De volt egy másik álmom is, már kicsi gyerekkorom óta. 
Édesapám testvére pap volt (44-ben fiatalon meghalt, amikor 
Pesten a doktorátusára készült), a bátyámat elsős gimnazista 
koromban szentelték pappá. Nekem is kedvem támadt ehhez, 
de nem ütöttem nagy dobra. Negyedikben sokat vívódtam és 
ingadoztam, felvételiztem is Szegeden a matematika-fizika 
szakra, fel is vettek, de oda nem vonultam be. Hanem Pestre 
mentem, a Központi Papnevelő Intézetbe, mint kalocsai 
egyházmegyés kispap, a Hittudományi Akadémia első éves 
teológus hallgatója.

A leendő (katolikus) papok 5-6 évig teológiát, hittudományt 
tanulnak egyetemi vagy főiskolai szinten, és közben külön 
kollégiumban, ún. szemináriumban laknak, így készítik fel 
őket lelkileg-emberileg a papi életre. A budapesti teológiai 
kar 1950-ig a Pázmány Péter által 1635-ben alapított Páz-
mány Péter Tudományegyetem egyik kara volt, amit azonban 
az 1948-ban kezdődő egyházüldözés során kiebrudaltak az 
egyetemről, és mint önálló egyetemi fakultás működött Hit-
tudományi Akadémia néven. 

1960-ban érkeztem oda. A politikai nyomás ellenére tanulni 
lehetett, és professzoraink jóvoltából kellett is. Amellett, 
hogy jó eredménnyel elvégeztem a teológiát és a hatodik 
évben ledoktoráltam, menetközben megtanultam németül, 
angolul, olaszul; franciául szakkönyveket, görögül, héberül a 
Bibliát tudtam szótárral olvasni. Tanultam még egy kis szírt 
és arámot is, és belekóstoltam a szanszkritba. (Ennek most 
vettem hasznát a cigány bibliafordítás készítése során.)

1965-ben szenteltek pappá, első misémet Bócsa-Zöldha-
lomban, egy erdei lombsátorban mondtam. A doktori fokozat 
megszerzése után, 1966-ban kezdtem meg papi szolgálatomat 
egy kedves és nagyon vallásos sváb faluban, Nemesnádudva-
ron. Nagyon szerették és tisztelték 80 éves idős plébánosukat, 
és az igazi szeretet és megbecsülés légköre vett körül engem 
is, a 25 éves fiatal káplánt. Heti 23 hittanórám volt az isko-
lában, kezdőként elég nehezen boldogultam vele.

Egy év múlva Ijjas József kalocsai érsek Rómába küldött 
magasabb szintű tanulmányok folytatására. A Katolikus Egy-
ház egyik legrangosabb római egyetemére, a Pápai Biblikus 
Intézetbe kerültem. Latinul, németül, angolul, olaszul folytak 
az előadások, felelni is ezek egyikén kellett. Néhány évvel 
korábban még disznókra vigyáztam, kapáltam, kaszáltam a 
bócsa-zöldhalmi pusztaságban, itt pedig palotában volt saját 
szobám (szó szerint: a Falconieri palotában van a magyar 
papok kollégiuma), s a világ minden nációjából érkezett 
sok száz pap, szerzetes egyikeként lehettem egyetemista a 
világegyház egyik legrangosabb és legigényesebb egyetemén. 
És csodálatos volt megismerni az Örök Város egyedülálló 
értékeit, otthon lenni benne, részt venni életében – és néha 
beülni egy igazi pizzeriába...

Fodor Tamás (Szerk.), Emlékkönyv 50, Petőfi Sándor Gim-
názium, Kiskőrös 2002,

„Csak köszönet jár érte” címmel, 84-87.o                   K. L.
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Rossz a szemed? — Mindenre van megoldás!

Ki mit vár el a szemüvegtől? 
Hajnalka szerint több vásárlói csoport létezik és ezek nem a 

nemek, inkább az igények és hozzáállás szerint különülnek el. 
Vannak, akik a termék fizikai tulajdonságok alapján választa-

nak. Számukra fontos, hogy milyen vékony lesz a lencse, milyen 
nehéz lesz a szemüveg, mennyire karcálló a felület, szűri-e az UV 
sugarakat, mennyire masszív, strapabíró a keret, és mi garan-
tálja mindezt. Technológiai megoldások és újdonságok érdeklik 
őket. A keret kiválasztásánál inkább az időtálló megoldásokat 
keresik.

A vásárlók második jellemző csoportja a bevált megoldáshoz 
ragaszkodik, a technikai részletek nem érdeklik őket, az újdon-
ságokra kevésbé nyitottak. A stílusukhoz illő, azt kiegészítő 
szemüveget szeretnének, ami legtöbbször azt jelenti, hogy szín-
ben, formában olyan szemüvegkeretet keresnek, mint a régi 
szemüvegük volt. Kerülik a feltűnő darabokat, legfontosabb a 
kényelem. 

A harmadik csoport a divat változásaira azonnal reagáló vásár-
lók csoportja. Ők mindig olyan szemüvegkeretet szeretnének 
hordani, ami aktuálisan a divat, amit a tévében látható celebek 
hordanak, vagy éppen egy plakáton láttak. Fontos, hogy a dinami-
kus személyiségüket a szemüvegválasztás is tükrözze. Ők mindig 
nyitottak egy kis őrületre, élénk színekre, szokatlan formákra.

A legkisebb csoport, de egyben a számunkra a legegyszerűbb 
vásárló, aki pontosan tudja, mit akar. Mindig a legjobbat, a 
legújabbat szeretnék. A szemüveglencse a legfejlettebb techno-
lógiával készüljön, legyen a legkényelmesebb, minden korszerű 
komfortnövelő bevonattal ellátva. Számukra is fontos, hogy a 
szemüvegkeret a csakis a legújabb divat szerinti, márkás darab 
legyen.

Kiskopárdi Hajnalka 19 éve 
dolgozik az optikus szakmá-
ban. Látszerész mesterként 
azt mondja, az elmúlt évek 
rohamos technológiai fejlő-
dése és az új szemüveglencse 
típusok rengeteg változást 
hoztak a szakmában. Több 
mint egy éve üzletvezető: 
aki betér a kecskeméti Opti-
kaPont-be (Kéttemplom köz 
4.), az vele találkozik.  múlt-
kori cikkünk folytatásaként 
beszélgetünk a szakmáról és 
a divatról.

— Melyik a jobb, a divatosabb, a 
keresettebb: a kontaktlencse vagy a 
szemüveg?

A kontaktlencse egy praktikus 
láthatatlan látáskorrekciós esz-
köz, mégis csak az emberek 10 
%-a hord kontaktlencsét. Sokan 
egyszerűen macerásnak gon-
dolják, mások anyagi megfon-
tolásból döntenek a szemüveg 
mellett.

Én azt vallom, hogy az ideális 
megoldás a szemüveg és kon-
taktlencse együttes használata. 
Sportoláshoz, vagy bármikor, 
amikor úgy érezzük, a szemüveg 
akadályoz minket, vagy leeshet, 
sérülhet, használjunk inkább 
kontaktlencsét. 

— Bejön az ügyfél, hozza a papí-
rokat, illetve megvizsgálják. Mik a 
szemüvegkészíttetés lépései ezután?

A szemüveg egyrészt használati 
eszköz másrészt nagymértékben 
befolyásolja kinézetünket, ezért 

is fontos „A SZEMÜVEGKE-
RET” megtalálása. Mondhatni 
mindenki speciális, ezért nekünk 
optikusoknak figyelnünk kell a 
szemüvegkeret pontos illeszke-
désére. Arra, hogy kényelmes 
legyen, ne érjen hozzá az archoz, 
elég hosszú legyen a szára, elég 
széles legyen, hogy ne feszüljön 
és nyomja a halántékot. Bírnia 
kell a mindennapi igénybevételt, 
ami időnként akár valami extrém 
körülmény is lehet. Ha mindez 
megvan, akkor az arc formájához 
illő, megfelelő stílusú, színű, 
anyagú, márkájú és fogyasztói 
árú szemüvegkeret megtalálása, 
amibe a szemüveglencse is el-
készíthető, már gyerekjátéknak 
tűnik. 

A legfontosabb mégis a meg-
felelő szemüveglencse kivá-
lasztása. A látásvizsgálat során 
mindig érdemes elmondani, 
milyen körülmények között 
dolgozunk, mi a hobbink, mi 
tölti ki a napunk nagy részét, 
hogy optikusunk valóban sze-
mélyre szabott megoldást tudjon 
javasolni. Ma már szinte minden 
felhasználói igényre van megfe-
lelő szemüveglencse. Legyen szó 
távoli vagy olvasó szemüvegről, 
speciális munkaszemüvegről 
vagy multifokális szemüveglen-
cséről. Újdonságnak számítanak 
az autóban is sötétedő szem-
üveglencsék, a digitális eszközök 
által kibocsátott kék fényt szűrő 
lencsék, a polarizált, vagy éppen 

tükör bevonattal ellátott dioptri-
ás napszemüveglencsék. 

— Miből adódnak a keretek és a 
lencsék árkülönbségei?

Induljunk ki abból, hogy tö-
kéletes látást biztosító szem-
üveg már 7.000 Ft-ért kapható 
üzletünkben. Ez az ár a vásárló 
távoli vagy közeli dioptriájának 
megfelelő szemüveglencséből és 
egy egyszerű szemüvegkeretből 
tevődik össze. Jogos kérdés, hogy 
egy szemüveg mégis miért kerül 
lényegesen többe? 

Akkor érdemes ennél többet 
költeni egy szemüvegre, ha az 
valóban olyan előnyt biztosít 
számunkra, ami növeli a szem-
üveghasználat komfortját. Vásár-
lás előtt érdemes végig gondolni, 
milyen tulajdonság lehet fontos 
számunkra:  

* Például, ha szeretnénk, hogy a 
szemüvegünk könnyebb legyen, 
érdemes vékonyított, laposabb 
felületű szemüveglencsét vá-

lasztani.
* A szemüveglencse bevonatok 

komfortosabbá vagy könnyebben 
kezelhetővé teszik a szemüveg 
használatát. Kevésbé karcolód-
nak, könnyebben tisztíthatók, 
nem tükröződnek. Vagy például 
szükségünk van-e UV-szűrő 
bevonatra, ami megelőzheti a 
szürkehályog kialakulását. 

* A fényre sötétedő tulajdon-
ságnak köszönhetően akár nap-
szemüvegként is használhatjuk 
szemüvegünket, nem kell egy 

további szemüveget vásárolnunk 
erre a célra.

* Amennyiben távolra és kö-
zelre különböző dioptriára van 
szükségünk, érdemes a két 
szemüveg vásárlása helyett mul-
tifokális lencsét választanunk, 
ami mindkét távolságra éleslá-
tást biztosít.

Lejegyezte: 
Káposzta Lajos
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Nőnap a mozgáskorlátozottakkal

Evangélikus bál

„Nem csupán az aktuális ün-
nep miatt, de mindenképp ki 
kell emelni a nőket, a női sze-

repeket! Azokat, melyek ma 
bár néha eltűnni látszanak, 
de nélkülözhetetlenek. Ezeket 
kell erősíteni — bármi áron!” 
— ezen gondolatokkal nyitotta 
meg a bócsai nőnapi ebédet és 

bált Szőke-Tóth Mihály pol-
gármester, melyen a helyiekkel 
együtt nyolc település mozgás-
korlátozott klubja vett részt. A 
Hungarikum és Civil Közösségi 
Házban tarott rendezvény dísz-
vendége Hanó Mihály, a Bács-
Kiskun Megyei Mozgáskorláto-
zottak Megyei Egyesülete elnöke 
volt. Beszédét és gondolatait egy 
későbbi lapszámunkban bőveb-
ben közöljük. 

Az Abonyi Fogadó által el-
készített és szervírozott ebéd 
után a keceli mozgáskorlá-
tozott dalkör lépett fel ismét 
— na de hogy?! A táncteret „ci-
gányok” özönlötték el, akik vi-
dám táncba hívtak mindenkit. 
Nem sokáig maradtak egyedül, 
hiszen Barcsikné Weinhardt 
Éva alpolgármester és kollégái 
azonnal „megalkották a töme-
get”. Aztán nem volt megállás 
— hála a zenészeknek, Balogh 

Istvánnak és Wiesz Ottónak. 
A szervezők a bócsai csoport 

tagjai voltak, élükön fáradha-
tatlan vezetőjükkel, Kaposvári 
Franciskával. Az ebédet köve-
tően a polgármester Gál Tamás 
képviselővel közösen minden 
hölgynek cserepes virágot 
ajándékozott. 

  A térségi rendezvény szerve-
zője köszöni szépen a támoga-
tást a következőknek: Szűcsné 
Kaposvári Gabriella, Farkasné 
Kürtösi Ági, Benkóné Piros-
ka, Szászné Katika, Geigerné 
Évike, Weinhaus Kft és Bócsa 
Község Önkormányzata.   

K. L. 

Az első, és nyilván nem az utol-
só: jótékonysági bált rendezett 
az evangélikus gyülekezet. Az 
eseményt a községi elöljáróság 
mellett megtisztelte Kondor Pé-
ter, a Déli Evangélikus Egyház-
kerület püspöke és Font Sándor, 
az egyházkerület felügyelője. A 
püspöki köszöntőben szó esett 

az egyházi bál helyénvalóságáról. 
„Sokan mogorva, szomorkodó 
embereknek tartják az egyházi 
vezetőket. Pedig ez nem így van: 
Jézusról is tudjuk, hogy elment 
a lakodalomba. Azaz: Jézus ott 
is ott van, ahol az öröm van, és 
az öröm áldást jelent a közösség 
életére.” — mondta a püspök.

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester beszédében az aktív, a 
faluért is tenni akaró evangélikus 
közösséget méltatta. A műsor a 
második osztályosok Macskafo-
gó / Megalkuvó Macskák táncos 
előadása volt. A menühöz jelen-
tős mértékben hozzájárultak a 
helyi vadásztársaság tagjai. Így 

jól esett mindenkinek a tárko-
nyos vaddisznó leves, majd a 
vaddisznó- és marhapörkölt. A 
sütemények pedig házi készíté-
sűek voltak!

Elmondhatjuk, hogy a közös cél 
és a jó csapat összehozza az embe-
reket: legközelebb a Tiszta Faluért 
programon találkozunk velük! 
Meg az istentiszteleten, ugye?

K. L. - B. H. 

Kondor Péter 
evangélikus püspök
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Tiszta faluért 
program!

Téged is zavar, hogy Bócsán szemét 
szegélyezi a kerékpárutat, az utcákat?

Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene.
2019. április 6-án (szombaton) 

reggel 8 órakor 
csatlakozz te is a szemétgyűjtés 
önkénteseihez a Hungarikum és 

Civil Közösségi Háznál.
Tegyük széppé, rendezetté környezetünket!

Zsákot, kesztyűt 
biztosítunk, 
láthatósági 

mellényt, aki tud, 
hozzon magával.

Bővebb információ 
Borbényi Hildánál 

az alábbi 
telefonszámon:

 +36 70/400 99 45

Bócsa Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

NYUSZICSALOGATÓ
játszóházba. 

Helyszín: Bócsa, Hungarikum és Civil Közösségi Ház 

Időpont: 2019. április 13. (szombat) 14.00-17.00 óráig

 Programok: Szegedi Látványszínház 
interaktív előadása 
gyerekeknek 

Húsvéti tojásfestés 

Húsvéti díszek, ajándékok 

Csillámtetoválás, lufihajtogatás 

Aszfaltfestés 

Büfé (hot-dog, süti, üdítő… stb

A részvétel INGYENES.  
Adományaikkal illetve a rendezvény ideje alatt üzemelő

büfé bevételével további rendezvényeink létrejöttét 
támogatják. 
Szervező: 

Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 
Kuratóriuma 

Horgászverseny
Ismét megrendezésre kerül 

május 1-jén a már hagyománnyá vált 
horgászverseny 

a bócsai Kozák Horgásztón. 

Program és szabályok:
- reggel 6 órakor gyülekező

- verseny indítás 6:30
- nevezési díj 7.000 Ft /2 db bot 
(mely tartalmaz 2 adag ebédet)

- elő regisztráció szükséges, a jegyek korlátozott 
számban kaphatóak

- étel- és italfogyasztási lehetőség 
a rendezvényházban

Jelentkezés és információ: 06-30-436-4408 
Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget!

 Bócsa Község Önkormányzata 
nevében

tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
községünk minden 60. életévét betöltött 

lakóját az 

IdőseK Napja
alkalmából rendezendő ünnepségre, 

2019. május 11-én szombaton 11 órától  
 a Hungarikum és Civil Közösségi Házba.
a tisztelt vendégeket idén postai úton, levélben hívja meg 

a Képviselő-testület! 
Kérjük kedves meghívottjainkat, hogy részvételi szándékukat 

a 06 78/453-110, 
a 06 30/74 33 401-es telefonszámon, 

a bocsaph@t-online.hu email címen vagy 
személyesen az Önkormányzati Hivatalban 

2019. április 29. hétfőig jelezni szíveskedjenek!
Külterületről való be- és hazaszállítási lehetőséget biztosítunk, ezen 

igényét szintén kérjük előre jelezni.
szeretnénk remélni, hogy ezt a pár órát velünk tölti.

Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Üdvözlettel a Képviselő-testület nevében:

szőke-Tóth Mihály polgármester


