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A TArTAlomból
Zenész találkozó volt

Juniálison a vadászok

lezártuk a tanévet

Táborról táborra

A bócsai cserkészetről

Egy ifjú vállalkozó

Találkozunk a Falunapon, augusztus 20-án!
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Vadász juniális és családi nap

„Itt van a zenekarok apraja és nagyja”
— zenész találkozó volt a Parkerdőben!

„Szól a hegedű, oly szép a világ, 
gyönyörű dallamok a harmonikán

Fújja a trombitás, ahogyan 
csak bírja, erős a tüdője, van rá 
garancia

A gyönyörűszép zene előzi a ha-
ragot, a szeretet hangján szóljanak 
a dalok!”

A bócsai Hubertus Vadásztárs-
ság minden nyáron, így idén is 
június utolsó szombatján tartotta 
meg a családi napját a parkerdő-
ben, ahol közel 150 fő vett részt. 

E jeles napra meghívta a tár-
saság tagjait és barátait, a társa-
ságon kívül pedig azokat a gaz-
dákat, akik területén vadászati, 
vadgazdálkodási tevékenységet 
folytatnak. 

Gyermek korcsoport 12 év alatti: 
I. hely: Révész Csongor, II. hely: Borbényi Máté, 

III. hely: Sréter Lehel

Ifjúsági korcsoport  12 év feletti
I. hely: Frittmann János, II. hely: Frittmann Ákos, 

III. hely: Révész Kolos

Nem is lehetne másképp kez-
deni ezt a cikket, mint Szabóné 
Ilonka néni nyitó versének né-
hány sorával. A házigazda a Stafy 
Band és a Nefelejcs Népdalkör 
volt, akik nagy örömmel fogad-
ták a mintegy 100 vendéget, 
valamint a bócsai, szatymazi és 

kecskeméti zenészeket. Balázs 
Ferenc ötletgazda és szervező így 
nyilatkozott a jeles eseményről:

Balogh István zenész barátom 
ötletére kezdtük el szervezni 
ezt a zenész találkozót, melyre 
nagy örömünkre több barátunk 
is eljött. A nyári időszak ugyan 
sok lakodalommal jár, de így 

július közepén igyekeztünk 
egy olyan napot találni, amikor 
a legtöbben ráértek. Örültem 
polgármester úr köszöntő szava-
inak és köszönjük a támogatást 
mindenkinek!

A műsorban népdalok és mu-
latós nóták szerepeltek — egé-
szen este 7-ig!            KL - BH

A délelőtt folyamán zajlott a 
légpuska lövészverseny, ahová 
gyerekek és felnőttek egyaránt 
benevezhettek. Az eredményhir-
detés a finom ebéd, a vaddisznó 
és birka pörkölt elfogyasztása 
után történt. 

A főzőmester ezúttal is Fritt-
mann János és Rózsa Zoltán 
volt. 

Borbényi Hilda
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Anyakönyvi hírek

Evangélikus Családi Bölcsőde Bócsán

Kétnaposak leszünk!

Örömmel hirdetjük, hogy a 
Bócsai Evangélikus Egyház-
község családi bölcsődéje 
még ebben az évben meg-
nyitja kapuját 7 kisgyermek 
előtt 20 hetes kortól 3 éves 
korig, a gyülekezet paróki-
áján.
Nyitás várható ideje: 

2019. november-december 
hó
Nyitva tartás: Munkana-

pokon: 7,�0 – 16,00 óráig
A nyitvatartási időt (külön 

óradíj ellenében) ideigle-
nes gyermekfelügyelettel, a 
szülők igényeihez igazodva 
rugalmasan kezeljük.

Éves zárva tartásunk a hi-
vatalos munkaszüneti és 
ünnepnapokon kívül az óvo-
dai és iskolai szünetekhez 
igazodik (őszi, téli, tavaszi 
szünet és a nyári karbantar-
tási szünet: 2 hét).
Jelentkezés: A jelentke-

zésre folyamatosan van lehe-
tőség. A felvétel a jelentkezé-
sek sorrendjében, személyes 
beszélgetést követően, ki-
emelten a szülő/törvényes 
képviselő munkába állását 
támogatva, a szabad férő-
helyek figyelembe vételével 
történik. Amennyiben nincs 
szabad férőhely, a gyermek 

a kérelmező kérésére váró-
listára kerül.
Fizetendő térítési dí-

jak:
A szülők gyermekeik után 

havi rendszerességgel mű-
ködési támogatást fizetnek, 
mely gondozási és étkezési 
térítési díjból tevődik ös-
sze. Egy családból, ha több 
gyermek jár az Evangélikus 
Családi Bölcsődébe, és a 
gyermekek teljes ellátásban 
részesülnek, a legidősebb 
gyermeket 10 % gondozási 
díjkedvezmény illeti meg. 
• Gondozási térítési 

díj: 40.000,- Ft/hó/gyer-
mek. 
FIGYElEm! A gondozási 

térítési díj összege a Magyar 
Államkincstártól (feltételek 
teljesülése esetén) vissza-
igényelhető!

A gondozási térítési díj ál-
landó fizetési kötelezettséget 
jelent, melyet a szülő minden 
esetben – a gyermek hiány-
zása vagy a családi bölcsőde 
zárva tartásának idejére is 
fizet. A gondozási térítési 
díj gondozási évre számított 
összegét a szülők teljes év 
esetén 12 hónapon keresztül, 
év közbeni beíratás esetén 
a beíratástól számítottan 

augusztus 31-ig terjedő idő-
szakra, havi egyenlő részle-
tekben, előre fizetnek meg 
szolgáltató részére. 
• Étkezési térítési díj: 

10.000,- Ft/hó/gyermek. 
(Étkeztetés igénylése nem 

kötelező!)
Az étkezési térítési díjat 

a gyermek tényleges étkez-
tetése (bölcsődei jelenléte) 
alapján, havonta előre fize-
tik meg a szülők. Étkezés 
lemondására a hiányzást 
megelőző nap délelőtt 10,00 
óráig van lehetőség. A le-
mondott napokra járó étke-
zési térítési díj a következő 
havi étkezési térítési díjból 
kerül jóváírásra.
Előzetes igényfelmé-

rés:
A bölcsőde beindítását meg-

előzően előzetes igényfelmé-

rést végzünk a szolgáltatást 
igénybe vevők létszámáról, 
életkoráról. 12 fő jelentkezés 
esetén 2 bölcsődei csoportot 
indítunk.

Amennyiben érdeklődik a 
szolgáltatásunk iránt, kér-
jük, hogy az igényfelmérő-
lapunkat 2019. augusztus 
�1-ig kitölteni és részünkre 
személyesen vagy e-mail 
formájában eljuttatni szí-
veskedjenek! (Igénylőlapot 
kérésére online küldünk.)
Info:
- László Lajos lelkész: 62�5 

Bócsa, Kecskeméti u. �5.  
+�6 20 622 laszlolajosger-
gely@gmail.com

- Tóth Márta szolgáltató: 
6235 Bócsa, Mező I, u. 20.  
+�6 �0 519 6�72)

toth.marta729908@gmail.
com

Mármint az idei Falunap, Illetve 
hát… aki az előestén a 22 órától 
robbanó Négykézláb Partyn fejre 
áll, az másnapos lesz! Zoltán Eri-
ka és az Ámokfutók megér majd 
néhány álmatlan órát…  

De az nem éri meg nagyon 
túltolni a bulit, mert a 20-i 
délután igen ígéretes lesz.  És 

nem csupán az esti Bon-Bon, 
illetve a tűzijáték miatt: sokat 
tesznek hozzá majd az igazi 
bócsai Tűzrőlpattant Menyecs-
kék is! A 20-i nemzeti ünnepen 
14.�0-tól lehet nyugtatni a 
gyomrot a büfében a sültekkel 
és a pörköltekkel.
Igen: lesz pacal is!

Ünnepi szentmise és 
kenyérszentelés lesz!
Hagyományainkhoz híven augusztus 20-án kedden ökumeni-

kus istentiszteltre hívnak mindenkit a katolikus templomba 3/4 
11 órakor. A kenyérszentelés már a parkerdőben lesz, 15 órakor. 
Ekkor mondja el köszöntőjét Szőke-Tóth Mihály polgármester 
és megnyitja az ünnepi programot.

Az ünnepi gondolatok után kezdődik az erdei strandbirkózás, a 
gyerekprogramok, majd pedig folytatódik a szabadtéri műsor.

Házasságot kötöttek: (július)
Rajcsány Bettina és Nagy Zsolt

Cserkó Vivien és Szeg István Dániel
Borbás Brigitta és Gudmon Miklós
Galambos Eszter és Hegyi Balázs

Születtek: (május)
Molnár Nolen – an: Berényi Bernadett

(június)
Nyeste Tamás Róbert és Nyeste Hanna Gabriella (ikrek) 

– an: Domokos Edina Andrea

Elhunytak: (július)
Hegedűs Antal Béláné (1944) 

születési név: Obermayer Anna

Virtuális valóság játékok
a Falunapon

Bemegy a kalandvágyó ember a sátorba, felvesz egy szemüveget 
és játszik 5-10 percet. Vagy tovább. Várvédős, űrhajós, lézer-
kardos — és a játékos maga is egy szereplő a történetben. Saját 
maga vív, lő, harcol és persze a látványhoz hangok is társulnak. 
Sok sikert!
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Mit csinálnak a tanárok nyáron?
Leginkább elrendezik az ira-

taikat, lefűzik a dolgozatokat, 
majd elõkészülnek a követ-
kező tanévre. Közben pedig 
egy kicsit pihennek is, bár a 
szorgosabbja bevállal egy-két 
tábort. No meg gyűlésekre, 
továbbképzésekre, konferen-
ciákra járnak. 

Ez történt júniusban Bócsán 
is, ahol a Kiskőrösi Tankerület 
Központ tanév végi szakmai 
napját rendezték meg. De 
hogy mégse legyen annyira 
hivatalos ízű, kezdésként 
belibbentek boszorkányaink, 
és a több tucat környékbeli 

bóCSAI SZÜrETI NAPoK 
2019. szeptember 20-21.

A bécsi gyakornok: 
Deli Viktória

Hajdan az iparosok Nyugat-
Európába jártak tanulni: ezek 
voltak a vándorévek, ahonnan 
mesterként értek haza. Mára 
felgyorsult a világ: „vándor-
hetekről”, azaz rövid ösztön-
díjakról (is) beszélünk, és aki 
hazatér, még nem mester, de 
mindenképpen tapasztaltabb.

A bócsai Deli Viktória Kecs-
keméten tanul a Széchenyi 
István Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskolában. A tanítás nyelve 
német, ennek megfelelően a 
legjobbaknak módjukban áll 
német nyelvterületre utaz-
ni. Viktória idén tavasszal 
Bécsben az Erasmus Program 

keretében a négycsillagos Fle-
mings Hotelban dolgozott � 
héten keresztül.

Feladatai közé tartozott a 
szobák rendbetétele, ellenőr-
zése, egyes kisebb problémák 
megoldása és természetesen a 
nyelvtanulás. Mint elmondta, 
mindenképpen sokat jelentett, 
hogy tanyasi lányként megta-
nulta megoldani a helyzeteket 
és hogy eben a szakmában 
bizony „nincs lehetetlen”! Vi-
szont nincs megállás sem: idén 
nyáron Alcsútdobozon, a Golf 
és Country Clubban tölti négy-
hetes szakmai gyakorlatát.

K. L.

borászati állás
A Weinhaus Kft Borászati üzemébe keres, pályakezdő vagy 

néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakat, 
palackozó munkás/takarító és pincemunkás munkakörökbe, 
teljes munkaidős állás, hosszú távra. Érdeklődni a palackozó 
munkás/takarító állás esetében 06 30 990 6620-as, míg a 
pincemunkás esetében a 06 �0 467 7297-es telefonszámon 
vagy az info@weinhaus.hu email címen lehet.

Idén szeptember harmadik 
hétvégéjén rendezzük meg a 
szüreti napokat községünkben. 

Pénteken Dudás Lajos emlé-
kére főzőversenyt rendezünk, 
szombaton pedig a már hetedhét 
határon is oly híres felvonulás-
nak lehetünk tanúi! Azonban 
mindez nem valósulhatna meg a sok ügyes és lelkes segítő 
nélkül.  Várjuk jelentkezését, ha szeretné megmérettetni 
tudását a főzőversenyen vagy járművével részt venni a felvo-
nuláson, esetleg megállót szervezne. Kérjük, jelezze szándékát 
Borbényi Hildánál a Hungarikum és Közösségi Házban vagy 
az alábbi telefonszámon +�6 70 400 99 45

boszorkányos tanárok 
bócsán

iskolavezető nagy megrökö-
nyödésére eljárták Szent Iván 
Éji táncukat. Mert egy peda-
gógus (ill. szülő és nagyszülő) 
így is helyt áll! 

Ezután komolyra fordult a 
szó. A tankerület igazgatója, 
Vágó Ferencné lépett a mik-
rofonhoz. Értékelte a tanévet 
a számadatok tükrében és 
megköszönte a pedagógusok, 
intézményvezetők munkáját. 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix 
tankerületi igazgató helyettes 
a jövőbeli változásokról, ter-
vekről beszélt. Ebéd után pedig 
megnézték a bócsai iskolát. 

K. L.
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Kutyával az erdőben 
avagy a felelős állattartás és annak hiánya

Arzénos vagy nem arzénos?
Mármint a bócsai ivóvíz?

Az elmúlt hetekben több 
alkalommal is feltűnt az inter-
neten és szórólapokon, hogy 
Bócsán a vízmű előtt lajtos 
kocsiból ivóvíz vételezhető, 
mivel a vezetékes víz ivásra 
nem használható.

Mátyus Zoltánt, a Kiskunsági 
Víziközmű Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatóját kérdez-
tük: Vajon mitől és mennyire 

arzénos a bócsai vezetékes 
víz?

Örömhírt közlök: most már 
minden rendben van!

Bócsán, mint az országban 
sok helyen, ivóvíz javító prog-
ram zajlik. Ez azt jelenti, hogy 
állami forrásból új víztisztók 
létesülnek. Ennek keretében 
új, mély fúrású kutat fúrt a ki-
vitelező szakcég a községben. 

Amíg ez elkészült, addig egy 
másik, tartalék kutat vettünk 
igénybe, melynek vízminősége 
azonban a megengedettnél 
magasabb arzéntartalmat mu-
tatott. Megjegyzem, ez éppen 
túllépett az EU-határértéken, 
tehát aki ivott belőle e néhány 
hét alatt, nem valószínű, hogy 
bármi baja esett. De a szabály, 
az szabály!

— Mit tudunk az új kútról?
Július közepén elkészült és 

beruházás befejeztével üzembe 
is helyezzük és ezzel Bócsa víz-
ellátása teljesen rendben lesz: 
biztonsággal, két mélyfúrású 
kútról tud működni a rendszer, 
és ezeket felváltva használjuk. 
Ezúton is köszönjük a lakosság 
bizalmát és türelmét.

K. L.

Sajnos országos jelenség, 
hogy a legtöbb kutyatartó 
nincs tisztában a rá és a 
kutyára vonatkozó szabá-
lyokkal. Vegyük most azt 
az esetet, amikor erdőn-
mezőn kirándulnak! 

A kutyasétáltatás 
kilenc pontja

1. Az erdei kutyasétáltatás 
során mindig vegyük figyelem-
be, hogy az erdő nem csak a 
miénk: az erdei állatok és a vé-
dett növények számára élettér 
az erdő, kutya nélküli termé-
szetjárók, tájfutók, gyerekek és 
kerékpárosok sokasága élvezi 
kedvencünkkel egy időben és 
ugyanazon területen az erdei 
levegőt. A békés egymás mel-
lett élés érdekében mindig 
tekintsünk úgy a kutyánkra, 
ahogyan az egy másik erdőjáró 
számára megjelenik, vegyük fi-
gyelembe a többiek, különösen 
a gyerekek és gyerekes szülők 
szempontjait!

2. A felelős kutyatartás leg-
fontosabb alapszabálya, hogy 
kutyánk megfelelően szociali-
zált, képzett, bármilyen kriti-
kus helyzetben visszahívható, 
illetve fegyelmezhető legyen! 
Engedelmességi alapképzés 
nélküli kutyát póráz nélkül 
sétáltatni akár az erdőben, akár 
bárhol másutt felelőtlenség, 
amely kiszámíthatatlan követ-
kezményekkel járhat, továbbá 
kockára teheti emberek és 

kutyák biztonságát.
�. A kutya ragadozó állat. 

Szabadon elengedve, hos-
szabb-rövidebb időre felügye-
let nélkül hagyva az erdőben 
számos konfliktushelyzet 
adódhat az erdő élővilága és a 
kutya között, amely elsősorban 
az erdő állatait veszélyezteti: 
a legszelídebbnek tartott házi 
kedvenc is megkergetheti az 
erdei állatokat. Ilyenkor akár 
hosszabb időre is szem elől 
téveszthetjük. (Egy legyengült 
őzgida a kutya kitartó kerge-
tésének hatására például el is 
pusztulhat!) Kutyánk távoli 
vidám csaholását hallva gon-
doljunk arra, hogy ez egyben 
valamilyen erdei állat riadt 
menekülését is jelentheti, 
amit mi észre sem veszünk. 
Felzavarhat költő madarat, 
kiáshatja az ürgét, vagy a va-
kondot. Rosszabb esetben el 
is pusztíthatja a nála kisebb 
állatokat (pl. békákat, gyíko-
kat, siklókat, fiatal madarakat, 
kisemlősöket), feldúlhatja a 
földön, vagy alacsonyan fész-
kelő madarak fészkeit, például 
a fák kimosódott gyökerei 
között, vagy bokrok alacsony 
zónájába rakott, továbbá szed-
res szövedékbe földre rakott 
fészkeket. 

4. Az erdőben kutyát sétál-
tatva ne feledkezzünk meg a 
legfontosabb veszélyforrások-
ról! Az erdei séta előtt gondos-
kodjunk a kullancsok-bolhák 

riasztására alkalmas nyakörv, 
vagy egyéb védőeszköz hasz-
nálatáról. A sétából hazaérve 
alaposan vizsgáljuk át a kutyát, 
távolítsuk el róla a kullancso-
kat! A kutya az erdei állatokkal 
vagy azok ürülékével, tetemé-
vel való találkozáskor súlyos, 
akár emberre is veszélyes 
betegségeket kaphat el, ezeket 
esetlegesen átviheti gazdáira, 
más személyekre is. Ilyen 
például a kisragadozók által 
terjesztett veszettség, számos 
parazitás megbetegedés vagy 
a vaddisznó által terjesztett, 
a kutyára nézve halálos Au-
jelszky-kór. A kutyák közötti 
agresszív összecsapások súlyos 
sérülést okozhatnak állatnak 
és gazdájának egyaránt. A 
malacait védő vaddisznókoca 
viszonttámadása veszélyes 
lehet a kutyára, de a gazdájára 
nézve is (a kutya felbőszítheti 
a vaddisznót, a felbőszített 
állatot pedig a gazda közelébe 
vonzhatja).

5. Az erdőben sétálva min-
dig gondoljunk arra, hogy a 
városok belterületével határos 
részeken, a lakott területeken 
is egyre gyakrabban megjelenő 
vaddisznóállomány apasztása 
érdekében magaslesekről tör-
ténő vadászat folyik. A lesek 
környékén a hajnali és esti 
órákban megjelenő, gazdájuk 
felügyelete alól kikerülő ku-
tyák ellehetetlenítik a vaddisz-
nók számának szabályozását.

6. Lehetőség szerint a nap-
felkeltétől napnyugtáig terjedő 
időszakban sétáljunk kedven-
cükkel az erdőben, mert a ma-
gaslesekről történő vadászat 
leggyakrabban a hajnali, az esti 
és az éjszakai órákban zajlik. A 
vadászat és a vadászok célja a 
vadállomány kordában tartása. 

7. A település környéki erdők-
ben jelentős természetvédelmi 
károkat okoznak, és a kirándu-
lók körében riadalmat keltenek 
a sokszor falkába verődő kóbor 
kutyák, ezért nagyon fontos, 
hogy az erdészek, vadászok és 
állatrendészeti szakemberek 
számára egyaránt jól felismer-
hető módon megkülönböztes-
sük tőlük kedvencünket.

8. A Szabálysértési törvény 
193. § (1) bekezdése értelmé-
ben „aki a felügyelete alatt álló 
kutyát természeti és védett ter-
mészeti területen, vagy vadász-
területen – a vadászkutya és a 
triflakereső kutya kivételével 
– póráz nélkül elengedi vagy 
kóborolni hagyja, szabálysér-
tést követ el.” Hasonló jog-
szabály nemcsak hazánkban, 
hanem más fejlett országokban 
is érvényben van.

9. Ne feledjük: a felelős 
kutyatartó elsősorban saját 
kutyája, a város körül meg-
maradt természeti környezet 
és kiránduló embertársai vé-
delme miatt tartja be az erdei 
kutyasétáltatás írott és íratlan 
szabályait!
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„Kenyered és borod táplál minket”
- Katolikus hittanos tábor Domaszéken

bócsai Citerazenekar Evangélikus nyári tábor
2019. augusztus 12-16. 

hétfőtől péntekig
Aki tavaly ott volt, nagy valószínűséggel idén sem hagyja ki 

az evangélikus gyülekezet nyári táborát! Ezúttal a diákszállás 
lesz a központi körlet és innen indulnak napi kalandjukra a 
fiatalok.

A programból: hétfőn a nyitó áhítat után számháború és 
éjszakai túra, kedden gemenci kirándulás, szerdán ping-
pongozás és makett készítés, majd közös családi tábortűz a 
program. A csütörtök a Szelidi-tónál telik, pénteken pedig 
akadályverseny és rohampálya a nagy attrakció. Napi három-
szori étkezés — főleg a Pipagyújtó Csárdában — illetve lelki 
épülés, vidámság és jó közösség!

A szálláshely miatt a keretszám 25 fő, de a szerda esti vidám 
tábortűzre és a pénteki akadályversenyre mások is jöhetnek. 
Pl. a szülők és a szomszédok!

Részvételi díj: 25.000 Ft
Jelentkezni Köhegyi Erzsikénél vagy a lelkészi hivatalban 

lehet.

Néha látjuk őket is, például 
parkerdei bulikon. Mint a 
zenekar vezetője, Nagy Biri 
László elmondta, a kilencfős 
zenekar országos minősítőre 
készül, mely októberben lesz. 
Addig szinte minden hétvégén 

fellépéseik vannak különböző 
fesztiválokon és falunapokon. 
Augusztus folyamán a Veszp-
rém megyei Ősi községben 
nyárbúcsúztató zenei táboron 
vesznek részt. 

K. L.

Július 8. és 1�. között hittanos 
táborban vettem részt Domaszé-
ken. A 79 táborozóból 42 bócsai 
volt. Emellett kunszentmiklósi 
és soltvadkerti gyermekek érkez-
tek a táborba (ld. címlapfotó).

A tábor témája az Eucharisz-
tia, vagyis az Oltáriszentség 
volt, ezzel is készülve a 2020-as 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra.

A hittanos fiatalok három 
délelőtti foglalkozáson csopor-
tokban dolgoztak fel három bib-
liai történetet a tábor témájához 
kapcsolódóan. A csoportveze-
tők minden reggel zsolozsmát 
imádkoztak Szabó József kun-
szentmiklósi kisegítő lelkész 
vezetésével. A szentmiséken és 
a reggeli imákon ifjúsági dalokat 
énekeltünk.

A hétfői nap az ismerkedésről 
szólt. Délután nyitó szentmisén 
vettek részt a táborlakók. A kö-
vetkező nap délutánján a doma-
széki Szent Kereszt templomhoz 
túráztunk.

Szerdán délelőtt a Szegedi Dóm 
Látogatóközpontba mentünk, 
ahol megtekintettük a Dömö-
tör-tornyot és a Dómot, majd 

felmentük a toronyba, ahol gyö-
nyörű kilátás örvendeztetett meg 
minket. Ezt követően a Szent 
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfür-
dőben tölthettünk el egy dél-
utánt. Egyenpólónkon, melyet 
ekkor viseltünk, a tábor logója 
és mottója állt: „Készítsétek az 
Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit!” (Mt 3,3)

 Csütörtök délután a sporté 
volt a főszerep. A tábor vezetői 
métabajnokságot szerveztek, 

amelyben gyermekek és felnőt-
tek egyaránt aktívan részt vettek. 

Ezt követően elmélkedős, gitáros 
szentségimádás tette szebbé a 
táborozók délutánját. Különösen 
nagy élményt jelentett azoknak, 
akik eddig még nem tapasz-
talhatták meg az Istennel való 
kapcsolatteremtés ily formáját. 
Késő este éjszakai túrára indul-
tak a fiatalok.

Péntek délután akadályverseny 
következett. Csoportonként 
érkeztek a táborozók a külön-
böző állomásokra, ahol érdekes 
feladatok várták őket, elsősorban 
a tábor témájához, szellemisé-
géhez kapcsolódóan. Bár az esti 
tábortűz a tűzgyújtási tilalom 
miatt a hagyományoktól eltérően 
volt megrendezve, de a szervezők 
gondoskodtak a jó hangulatról.

Az utolsó nap délelőttjén elbú-
csúztunk egymástól és lelkileg 
feltöltődve, élményekkel gazda-
godva tértünk haza.

Kovács Illés

A tábor vezetõi, segítõi: 

Bócsáról Paragi Anikó, Mucsi Zsófia és Deli Renáta érkezett a 
gyermekekkel. Sokat segítette a tábor munkáját Völgyesvári László és 
felesége Erzsi néni, illetve Viszkók Sándorné. Ugyancsak segítőként 
érkezett Lukács Krisztián, Lengyel Zsolt és Kovács Illés, kiknek mun-
káját a Bócsai Katolikus Egyházközség ezúton is nagyon köszöni.

A tábor támogatói: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági 
Bizottsága, Bócsa Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata, valamint a Bócsai Szent Margit Egyházközség
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lezártuk a tanévet

Kitüntetés

A Kiskőrösi Tankerület 
Központ kitüntető oklevelét 
adták át Mészárosné Babák 
Katalinnak. Az igazgatónő 
így méltatta: több évtizedes 
kiemelkedő, precíz, kitartó 
pedagógusi munkáját ismer-
jük el ezzel az oklevéllel. 
Kati néni kezei közül mindig 

nagyon aktív, együtt dolgozni 
tudó, igazi közösséggé formált 
osztályok kerülnek ki. És el-
mondom, hogy nagyos sokat 
és finomakat süt, amiből az 
unokái mellett a kollégáinak 
is juttat. Ő az, aki a mobil-
telefon galériáját egy pillanat 
alatt meg tudja nyitni, hogy 

unokáiról megmutathassa a 
legújabb képeket! 

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester megköszönte mindenki 
munkáját, beleértve a technikai 
és ügyviteli személyzetet is. 

A köszönet jár a szülőknek, 
a vállalkozóknak, cégeknek, 
aktivistáknak és magánsze-
mélyeknek is. 

Kedves Gyerekek! Azt kí-
vánjuk, hogy sok-sok örömet 
éljetek meg szüleitekkel, ba-
rátaitokkal! Természetesen 
azért nem bánnánk, ha az 
eddig tanultakat nem felejte-
nétek el, mozgassátok meg a 
fantáziátokat! Olvassatok, raj-
zoljatok, írjatok történeteket, 
naplót, fejtsetek rejtvény!

Az iskola szerteágazó prog-
ramjait tükrözte, hogy még a 
tanévzáró idején is rengetegen 
hiányoztak: mintegy 50 gyerek 
kirándult Németországban és 
Zalakaroson akkor, amikor 
nagy boldogan búcsút kellene 
inteni az iskolának…

A zenés-táncos-mókás mű-
sort a 4. osztály adta, Mészá-
rosné Babák Katalin tanárnő 
felkészítésével. 

Mint Barcsikné Weinhardt 
Éva igazgató elmondta, az is-
kola legmagasabb tanulmányi 
átlagát (4,73) a másodikosok 
érték el. Összességében elé-
gedettek lehetünk az iskola 
tanulmányi átlagával is, mely 
4,�. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy nekünk, pedagógu-
soknak és Önöknek kedves 
szülők, nem kell időnként 
ezután is ellenőrizni, noszo-
gatni, segíteni gyermekeink 
tanulását.

A negatív magatartási jelen-
ségeke is kitért: volt helytelen 
viselkedés, rongálás, a tulaj-
donnal kapcsolatos esetek. Na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekek is megtanulják, 
tetteikért mindig vállalni kell 
a felelősséget. Kérem, Önöket 
Kedves Szülők továbbra is tá-
mogassák nevelési törekvése-
inket, hiszen egy cél érdekében 
dolgozunk, hogy tanulóink 
becsületes fiatalokká váljanak 
és megállják a helyüket. 

kihívtak és megajándékoz-
tak. 

Sajnos öt tanuló későn ka-
pott észbe és ezért a nyáron 
kell alaposabban megismer-
kedniük a tankönyvvel. Ezt 
hívják pótvizsgának.  

A sikeres tanulmányi és 
sportversenyek kapcsán szem 
előtt kell tartanai, hogy a 
bócsai egy kis iskola! A ne-
velő testület arra törekszik, 
hogy gyerekeink ne legyenek 
hátrányban a nagyobb tele-
pülések diákjaival szemben, 

Horgászverseny a Kozák-tón!

 Augusztus 18-án vasárnap 
reggel 7-től 15 óráig várják 

a horgászokat a szokásos horgászversenyre. 
Nevezés két bottal 7.000 Ft, 

melyért ebédet is adunk. 
No meg a szokásos szép nyeremények...

Kategóriák: legnagyobb, legkisebb és legtöbb hal! 
Jelentkezés: 06304364408

A kitüntetett diákok 

A tanulmányi munka téren 
34 diák ért el kitűnő ered-
ményt, akiket név szerint is 

ezért keresik a lehetőségeket, 
és igyekeznek ki is használni 
azokat.
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Hozzávalók a gyümölcs-
püréhez:

4 őszi- vagy sárgabarack (lehet 
vegyesen nektarinnal is), 1 kávés-
kanál zselatinpor, 1 kávéskanál 
fahéj, 2 evőkanál cukor
Hozzávalók a pudinghoz:
2 dl tej, 1 tasak vaníliás cukor, 4 

dl tejszín (Hulala), 10 g zselatinpor
A püré elkészítése:
A gyümölcsöt mossuk meg, turmixoljuk össze – adjuk hozzá a fa-

héjat, a cukrot és a kávéskanálnyi zselatinport és mérsékelt hőfokon, 
kevergetve forraljuk fel. A gyümölcspürét – a tál méretétől függően 
– 1-2 centis rétegben adagoljuk poharakba, tálakba, majd tegyük a 
hűtőbe 1-2 órára, hogy megdermedjen.
A puding elkészítése:
A tejszínt, a tejet, a vaníliát, és a tasak zselatint összekeverjük, mér-

sékelt hőfokon felforrósítjuk. Hagyjuk langyosra hűlni, majd vegyük 
ki a hűtőből a gyümölcspürés tálakat és kanalazzuk a gyümölcsrétegre 
a pudingot. A tálkákat, poharakat tegyük a hűtőbe 1-2 órára. Tálalás 
előtt rövid időre állítsuk meleg vízbe a tálkákat, így ha felfordítjuk a 
pudinggal teli edényeket, könnyen kicsúszik belőlük a puding. (A 
pudingot hagyhatjuk az edényben is-ez esetben a tejpuding kerüljön 
először a tálba, majd arra a gyümölcsréteg.) )

A panna cottát díszíthetjük friss fűszernövényekkel (bazsalikom, 
menta, citromfű, zsálya stb.). Finom desszert – imádják a gyerekek!

olasz tejpuding: 
barackos panna cotta

Vidám percek

Könyvajánló

A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi:
- Melyik barom telefonál már megint?
- Tudja maga kivel beszél? - kérdezi a telefonban lévő hang.
- Nem - felel a kiskatona. - Kivel?
- Kovács ezredessel.
- Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél?
- Nem.
- Akkor mázlim van - mondja és lecsapja a kagylót.

A magyar és a szovjet határőr kimegy a határra. A magyar kérdi 
a szemben álló bajtárstól:

- Kell egy pofon?
- Da, da!
Puff, lekever neki egyet.
Másnap megint kimennek, megkérdezi a magyar:
- Kell egy pofon?
- Da, da!
Puff, lekever neki egy nagyot.
Harmadnap ugyanez megismétlődik. Ezután a szovjet határőr 

bemegy a parancsnokságra:
- Parancsnok elvtárs, a magyar határőr minden nap kérdez tő-

lem valamit, én mondom, hogy igen, és kapok egy nagy pofont. 
Mit csináljak?

- Mondja, hogy nem, akkor hátha nem kap!
Negyedik nap is kimennek a határra, a magyar megint meg-

kérdi:
- Hát még mindig nem volt elég?!
Mire az büszkén:
- Nyet, nyet!

Felnőtt: Edward Rutherfurd — 
London, az ezerarcú, nyüzsgő város

 A világ összes városa közül London történelme az egyik 
legérdekesebb. A történelmi fikciók nagymestere, Edward 
Rutherfurd harmadik regényében Nagy Britannia fővárosára 
szegezi a tekintetét, és a rá jellemző magával ragadó módon 
úgy vázolja fel a metropolisz kétezer éves történelmét, hogy 
az egy fordulatos családregény háttereként, kereteként szolgál. 
Az időutazás a város római kori alapításától indul, hogy aztán a 
pestisjárványokon, a Tower kalandos építésén, a nagy tűzvészen, 
Hitler légitámadásain át egészen napjainkig repítsen bennünket. 
Mindeközben a könyv lapjain sorra elevenednek meg olyan tör-
ténelmi alakok, mint Thomas Becket, VIII. Henrik, I. Erzsébet, 
Cromwell, Chauser vagy Shakespeare. Monumentális mű egy 
monumentális városról.

Kamasz: Eszes Rita — Rókatündér
Midori nem hétköznapi lány – persze, minden tizennyolc 

éves így érzi. Ám ő az erdőben nevelkedett a kétszáz éves 
nagyanyóval, aki rókává tud változni. Midori is kicune, de még 
csak próbálgatja a képességeit. Egy nap meglátja a vonzó és 
különleges Akirát. A fiú mesél magáról a rókának, de sejtelme 
sincs, hogy az érti minden szavát. Csakhogy nagyanyó nem 
nézi jó szemmel Midori és Akira barátságát, ezért Oszakába 
küldi a lányt, hogy belekóstoljon a városi kamaszok életébe – és 
eltávolodjon Akirától. Midori egy csapat külföldi cserediákkal 
együtt kipróbálja a japán középiskolások mindennapjait. Szert 
tesz két új barátra: a szívtipró Tristanra, és a lázadó Reire, akik 
ki nem állhatják egymást.

Gyermek: Autósmesék — mai mesemondóktól
,,Mi ketten” – mondja az öreg kisasszony az öreg autójának 

Mosonyi Aliz meséjében. – „Te meg én.” És a kötet egészét sem 
tudnánk ennél jobban jellemezni: az „autó és én”. Hiszen kortárs 
meseszerzőink legjobbjai Berg Judittól Lackfi Jánoson át Kiss 
Ottóig és Mosonyi Alizig autókról mesélnek. A gyűjteményes 
kötetben szerepelnek játékautók, igazi autók, kukásautók, locso-
lóautók, érző és gondolkodó autók, öreg és megbízható autók, 
fiatal és szemtelen autók — egy a lényeg: minden mesében az 
AUTÓ áll a középpontban, és az autó nem szimplán használati 
tárgy, hanem társ, játékszer, rokon, barát, varázseszköz. 

Sok szeretettel várunk a boróka Könyvtárban!
Nyitva tartás:

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
Cserkészet Bócsán

A kiscserkészek 
szerették a meséket, 

pláne ha maga a király-
kisasszony mondta el

Bócsán az 1990-es évek első felében aktív cserkészmun-
ka folyt. A csapat Széchenyi István nevét vette fel és két 
fiatal hölgy vezette: Zsikla Ágnes és Paragi Anikó. Évente 
tucatnyi vidám programot szerveztek a gyerekeknek, 
melyek csúcsa mindig a nyári nagytábor volt. Sok mai 
felnőtt ápol szép emlékeket azokból az időkből. 

Paragi Anikó írása
Kezdő pedagógusként ’91 

nyarán kerültem Gödöllőre 
egy cserkésztiszt képző tá-
borba, Zsikla Ágnessel, az 

akkori bócsai védőnővel. 
Argentinából jöttek magyar 
cserkészek, azzal a szán-
dékkal,  hogy kiképeznek 
bennünket, így újraindítják 
Magyarországon a cserkésze-
tet. Küzdelmes két hét volt, 
hiszen semmilyen ismere-
tünk nem volt a mozgalom-
ról. Elméleti és gyakorlati 
képzést kaptunk, majd ezt 
követően Teleki Pálnak a tra-
gikus sorsú miniszterelnök, 
főcserkész sírjánál tettünk 
cserkészfogadalmat.

Néhány szó magáról a moz-
galomról: alapítója Lord Ba- 
den-Powell angol katona-
tiszt. Legfőbb célja a jellem-
nevelés. Ma úgy mondanánk, 
hogy programjai az érzelmi 
nevelést helyezi középpont-
ba, az értelmi nevelés mel-

elfogadása, megtapasztalása 
annak, hogy milyen jól tu-
dunk boldogulni itt is.

A következő tanévben Ági-
val megalakítottuk Bócsán a 
cserkészcsapatunkat. Több 

kel Káposzta Lajossal. A 
következő években együtt 
mentünk táborozni. Így a 
csapatok tagjai megismerhet-
ték egymást, a vezetők pedig 
segítették egymás munkáját.

lett, az iskolában épp fordít-
va van. A legfontosabbak a 
közös élmények, a helytállás, 
a jókedvű, ugyanakkor pon-
tos együttműködés a többi-
ekkel. Megtanítja a rendet, 
fegyelmet, alázatot. A napi 
jócselekedet nem maradhat 
el, semmilyen körülmények 
között Mindig egyénileg 
dicsér, kollektíven büntet, 
például, ha valami nem ment 
időre az egész őrs plusz 
feladatot kap. Fontos volt 
egyszerű tábori körülmények 

őrsben tudtunk dolgozni, 
hetente tartottuk foglal-
kozásainkat.  Népdalokat 
tanultunk, rovásírást, cso-
mózást, beszélgettünk, so-
kat játszottunk, nevettünk. 
Egész évben készültünk a 
kéthetes, vagy tíznapos nyári 
táborunkra, amely az év fő 
eseménye volt. Pár év múlva 
lettek kiscserkészeink is, na-
rancssárga nyakkendővel.

Ebben az időben ismer-
kedtünk meg a soltvadkerti 
cserkészekkel és vezetőjük-

Nagyszerű táboraink voltak 
Jánoshalmán, Domaszéken, 
a Bodrogközben, Bugacon. 
Ezek a táborok a civilizáci-
ótól távol, egyszerű körül-
mények között zajlottak. A 
táborozók katonai sátorban 
aludtak, maguk építették a 
tábort, főként széldeszkát 
és spárgát használva nagy 
kreativitással.

Bekapcsolódtunk a Kecske-
méti Cserkészkerület életébe, 
részt vettünk programjaikon, 
pl. farsang, vezetőképzések, 
stb.

Néhány évig a bugaci kul-
csosházban volt a kerület 
őrsvezetőképző tábora, nagy-
szerű programokkal, sok 
élménnyel gazdagodtunk.

Csapatunk körülbelül öt 
évig működött. Miért lett 
vége? Egy csapat vezetése, 
egész embert kívánó feladat, 
és a másik két egész embert 
kívánó hivatás mellett már 
nem megy. De aki egyszer 
cserkészfogadalmat tett , 
egész életében cserkész ma-
rad. 

Paragi Anikó
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A sokrétű vállalkozás
Kőhegyi Gábornál jártunk

Hol van a bócsai 
strand?

Az még nincs meg, de a homokot már több tízezer éve 
idehordták a szorgos közmunkások! Így birkózóink teljes 
joggal jelentették ki, hogy az idei Falunapon strandbirkózás 
lesz. A helyszín a parkerdő mellett lőtér (az igazi pusztai 
homok!), ahol több oldalról is kiváló rálátás nyílik majd a 
küzdő felekre. 

Időpont: augusztus 20. kedd 15.30-17.00
Közben az íjászok is várják a lőni kívánókat: először a gye-

rekeket, majd a birkózóverseny után a felnőtteket is.
Rossz idő esetén a birkózóterem a verseny helyszíne — bár 

ott nincs homok…

Amit az egyházi hozzá-
járulásról tudni kell…

A katolikus plébániáknak 
működési költségeiket saját 
bevételből kell előteremteni-
ük. Állami és egyházi támoga-
táshoz főként pályázatok útján 
jutunk.

Költségeink: közületi számlák 
(víz, villany, fűtés), fizetések 
(plébános, sekrestyés), javítá-
sok, szezonális munkák a temp-
lom és a plébánia körül. Bevéte-
leink két forrásból származnak, 
a persely adományokból, és az 
egyházi hozzájárulásból. 

Az egyházi hozzájárulást 
a felnőtt, önálló keresettel 
rendelkező hívek fizetnek. 
A jelenlegi szabályok szerint 
havonta egy kg kenyér árának 

megfelelő összeget kellene fel-
ajánlani. Bócsán ettől keveseb-
bet kérünk, évente egy hívőnek 
4000 Ft, nyugdíjasoknak 2500 
Ft a hozzájárulás. Értelemsze-
rűen a nyugdíjas párok 5000, 
a keresők 8000 Ft-ot fizetnek 
évente.

Enélkül a támogatás nélkül 
nem tudnánk fenntartani a 
plébániát. Az idei évben kü-
lönösen szükségünk volna rá, 
hiszen a fischeri templom fel-
újítása minden tartalékunkat 
felemészti.

A hozzájárulást be lehet fizet-
ni a plébánosnál, Paragi Anikó 
hitoktatónál, Kiskopárdi La-
josnénál, Lenthár Dezsőnél.

A cím nem állít valótlant: 
amikor megkérdeztem Gábort, 
hogy valójában mit is csinál 
akkor annyit mondott: kicsit 
dekoros, kicsit ajándéktárgyas, 
kicsit feltaláló… Egye bonyo-
lultabb és szerteágazóbb tár-
sadalmunk a munka világára 
is kivetül. De aki ebben helyt 
tud állni, az a XXI. század 
embere. Legalábbis nagy esélye 
van rá.

— Amikor bejöttem a mű-
helybe, két gép surrogott, má-
sik kettő meg csendben pihent. 
Mi készül itt éppen?

Ezek itt éppen esküvői kö-
szönő ajándékok a násznép 
részére. Egy � mm vastagságú 

fa rétegelt lemezbe fókuszált 
fénysugárral égetünk mintát 
vagy szöveget. Magyarul lézer-
rel 1 mm mélyen beleég, amit 
előtte számítógépen megter-
vezek és innen is vezérlem az 
egészet. Aztán a lagziban kis 
dekorációként kiteszik az asz-
talra a vendég tányérja mellé.

— És ez a háromlábú állvá-
nyos micsoda?

Ez a 3D-s nyomtató. Mű-
anyagból építi fel a számító-
gépen „átküldött” tárgyat. 
Általában egy-egy adott pro-
totípus legyártását végezzük 
el vele, de arra is jó, ha valaki 
egyedi, esetleg kis mennyiségű 
megrendelést tesz. Ez itt pél-

dául egy néhány cm átmérőjű 
fogaskerék lesz. Tíz perc és 
kész!

– Ezek kis apró műanyag 
kütyük az asztalon?

Ugyancsak �D-nyomtatós 
termékek. Egy szabadulószoba 
alkatrészei.

— Ez az, amikor bemegy egy 
4-6 fős csoport egy lakásba és 
ott feladatokat oldanak meg? 

Igen, az az optimális létszám! 
Bementek egy lakásba, ahol 
adott szituációba kerültök. 
Bonyodalmak, feladatok, kér-
dések, talányos helyzetek. És 
kb. egy óra elteltével ki kell 
onnan jönnötök — azaz ki kell 
szabadulni, ha megtaláljátok 
a helyes válaszokat, kódokat 
és nem vesztek közben össze! 
Amit én gyártok ezekhez, 
azok a vezérléshez szükséges 
elemek, illetve kellékek. Mert-
hogy sok csalafintaság van egy 
ilyen játékban, és egyre több a 
profi „szabaduló játékos”.

— Hol próbálhatjuk ki eze-
ket?

Magyarországon nem. Dél-

Afrikában, Kuvaitban, Tou-
louse-ban, Angliában építet-
tünk már ki rendszert: egy 
asztalos sráccal dolgozom 
együtt. Ehhez a munkához ta-
lálékonyság és pontosság kell 
— no meg fizetőképes kereslet. 
A mi rendszerünk „figyeli a 
játékosokat” és tanácsokat ad 
a további lépésekhez. Mond-
hatni: ez egy aktív szabadidő 
eltöltési forma, mely nálunk 
is teret hódít. 

Természetesen sok más do-
logról is beszélgettem Gábor-
ral. Mint elmondta, három éve 
viszi ezt a vállalkozást. Műhelye 
a szülői ház hátsó traktusá-
ban épült ki. A többi gépet is 
megnéztem: spirálozó, CNC-
maró fára, műanyagra és fémre 
— megfelelő szerszámokkal és 
mintadarabokkal. Feladat van 
itt elég, és nem csak gépek, de 
sokoldalú, kombinatív gondol-
kodás is kell hozzá.

Mondhatni: minden feladat 
szinte egy újabb logikai fel-
advány.

Káposzta Lajos
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Könyvtári Kreatív Délelőttök 
a boróka Könyvtárban

Bozó Andrea családsegítő 
és Tóthné Szakolczai Tünde 
könyvtáros fejében született 
meg az elképzelés, mely több 
támogatóra is talált.  Így az ötle-
tekből július elején megvalósult 
A Tábor, mégpedig „Könyvtári 
Kreatív Délelőttök” címmel. 
A bócsai gyerekeknek szóló 
ingyenes foglalkozások dél-
előttönként, július 1.-5. között 
zajlottak, 16 diák részvételével. 

Többségben voltak a lányok, de 
fiúk is akadtak szép számmal.  
A fő szempont múltunk és gyö-
kereink megismertetése volt. 

Az értékek és ismeretek át-
adása több módon valósult 
meg: így például vendégünk 
volt Frittman József nyugalma-
zott iskolaigazgató, aki Bócsa 
kialakulásáról mesélt. Hímez-
tünk kötényeket, és hogy kicsit 
szakácskodjunk, lekvárt főz-

tünk, palacsintát sütöttünk és 
limonádét készítettünk. A Táj-
háznál agyagedényeket formáz-
tunk, a falukemencében pedig 
pizzát sütöttünk. Ellátogattunk 
a Önkormányzati Hivatalba és a 
katolikus templomba. Itt Paragi 
Anikó tanárnő tolmácsolásában 
ismertük meg községünk köz-
ponti templomát. A játékra is 
hagytunk időt, buborékkígyót, 
papírsárkányt készítettünk; sor 

és váltóversenyt szerveztünk. 
Zárásként időkapszulát ástunk 
el az iskola udvarán, telepakol-
va a hét emlékeivel.  Tartalmas 
délelőttöket töltöttünk együtt 
a csapattá összekovácsolódott 
gyerekekkel. 

Jövőre is szeretnénk meg-
rendezni a tábort, amelyre 
szeretettel várjuk a bócsai 
ifjúságot. 

Tóthné Szakolczai Tünde
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Falunap
Bócsán

Parkerdő,�2019.�augusztus�19-20.
Augusztus�19.�hétfő

ZOLTÁN�ERIKA

ÁMOKFUTÓK

III.�Négykézláb�Emlékbuli
a�két�házigazda:�dj�Shopy,�dj�Joe

SZTÁRVENDÉGEK

24:00

02:00

10:45��Ünnepi�ökumenikus�istentisztelet�a�katolikus�templomban

14:30��Boróka�iskola�társastánc�tanszakos�növendékei

15:00

Szőke-Tóth�Mihály�polgármester�ünnepi�beszéde

16:00

17:30��Nefelejcs�Népdalkör

18:00��Szőke�Vivien�latin�show

18:30��Csúri�Darinka�és�Kárász�István�zenei�műsora

19:00��Bócsai�Boróka�Citerazenekar

20:00��Bócsai�Tűzrőlpattant�menyecskék

21:00

Délutáni�ünnepi�programok�a�p rkerdőben

Kenyérszentelés

Tűzijáték

Augusztus�20.�kedd

Szabó�Noémi�és�Kovács�Szilárd��operett�énekesek

Bon-Bon�együttes

a

22:00

A�délután�folyamán�15:00�órától�20:00�óráig:

Gyerekprogramok: légvár,�henna�és�arcfestés,
Fanti�lufihajtogató�Bohóc,�kézműves�foglalkozás,

népi�és�szabadtéri�játékok,�íjászat,�virtuális�valóság�sátor

AZ�ÉTELT-ITALT�15:00�ÓRÁTÓL

AZ�ABONYI�FOGADÓ�BIZTOSÍTJA

Filézett�csirkecomb�stake�burgonyával,�salátával

Sült�tarja�stake�burgonyával,�salátával

Pacalpörkölt�főtt�burgonyával

A�kínálat:

BIRKÓZÓ�VERSENY
Strandbirkózás�(Parkerdő a�régi�lődomb�helyén)

Vajdasági,�hazai�diák�és�serdülő válogatott�kerettagok�részvételével

Rossz�idő esetén:�Birkózó�csarnok

Kezdés:�15:30�óra

Helyszín:�Parkerdő�• Kapunyitás�20:00 • a�belépés�díjtalan! • A�büfét�az biztosítjaABONYI�FOGADÓ

Minden�érdeklődőt�szeretettel�várunk!

További�információ:�06�70�400�99�45

A�műsor�változtatás�jogát�fenntartjuk!

A�rendezvényről�hang,-�kép�és�filmfelvétel�készül.

www.bocsa.hu,�facebook:�Bócsa�Község�Önkormányzata


