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A tánc, az nagy öröm!

Pedagógusok köszöntése

Minden tanév vége felé eljön 
az a nap, amikor köszöntjük a 

pedagógusokat: az óvónőket, 
a tanítókat és a tanárokat. 

Az ő szerepük különösen egy 
olyan kis közösségben lénye-

ges, mint Bócsa. Hiszen nem 
csupán a tanítás a feladatuk, 
de sokszor a felnőtt, falusi kö-
zösségi élet szervezése is.

Ezt hangsúlyozta ki beszéd-
ében Szőke-Tóth Mihály pol-
gármester és Pálinkás Attila 
SZMK elnök. A gyerekek mű-
sora után kedves kis vendég-
látással tették hangulatossá a 
délutánt.

Szõke Vivien tánctanár 31 
bócsai diákkal bizonyította 
be, hogy a tánc nagy öröm és 
nagy energia! Az elmúlt kilenc 
hónap termését mutatták be a 

Hungarikum Házban. A szülők 
és nagyszülők cha-cha-cha, 
rumba, merenge, angol és bé-
csi keringő, valamint country 
polka táncok alaplépéseit, 

koreografált előadását csodál-
hatták meg másfél órában. 

Mint Barcsikné Weinhardt 
Éva igazgatónő elmondta, 

hetente kétszer kilencven 
percet táncoltak a haladók és 
kezdők, elsajátítva a lépéseket, 
a fegyelmet és a közös moz-
gást. Pedagógiai szempontból 

rendkívül sokat jelent ez a 
fiatalok életében, hiszen fej-
leszti a mozgáskoordinációt, a 
koncentrációt és a kitartást. 

A tanulók a műsor végén 
átvették bizonyítványukat 
az eredményesen teljesített 
kurzusról. Jövőre még többen 
lesznek?        

KL – BH
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Településünkön a választójoggal 
változatlanul az önkormányzati 
hivatal és a hegyközség épü-
letében lehetett élni. Mindkét 
szavazókör szavazószámláló bi-
zottságában volt párt által delegált 
tag: az egyes számúba 3, a kettes 
számúba 1 jelölőszervezet dele-
gált tagot.

A választói névjegyzékben 1486 
fő szerepelt, amiből 581 fő szava-
zott (39,1 %-os arány).

Az érvényes szavazatok száma 
576.

Az eredmények jelölő szerzetekre lebontva:  
 szavazat (db) eredmény (%)
MSZP-Párbeszéd 35 6,1
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 14 2,4
JOBBIK 42 7,3
FIDESZ-KDNP 361 62,7
Monemtum Mozgalom 37 6,4
Demokratikus Koalíció 43 7,5
Mi Hazánk Mozgalom 25 4,3
Magyar Munkáspárt  3 0,5
Lehet Más a Politika 16 2,8
Rendkívüli esemény nem történt, a választás és a szavazatszám-

lálás gördülékenyen lezajlott.
Köszönet a szavazatszámlálóknak és a hivatali munkatársak-

nak!
Mayer Ferenc jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője  

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (június)

Péter-Szabó Ildikó és Hazai Dániel
Kusper Henrietta és Bozorádi Bence

Születtek (május):
Molnár Noel an.: Berényi Bernadett 

Elhunytak: (május)
Sós Józsefné (1946) születési név: Tóth Erzsébet

Tápai István (1965)

Európai parlamenti 
képviselők választása 
– eredmények Bócsán

Kedves Bócsai Lakosok 
és Vállalkozók!

Nem mindig szép és 
nem mindig felhőtlen

Bócsáról angolul

Egy első szavazó: 
Kalló bence 

— mármint az időjárás. 
Meg a (köz)hangulat sem. 

Aki vendéget vár, az kitakarít, 
összerakja a menüt, behűti az 
italokat, megrendeli a zenészt 
és gondoskodik a vendégek ké-
nyelméről. Még így is történhet 
váratlan esemény, de legalább 
felkészült mindenre…

Így van ez 
a rendezvényekkel is!
A szervezők felmérik az igényeket, 

összerakják a programot, rendbe 
teszik a helyszínt (pl. a Parkerdőt), 
elkészítik az időtervet és beszerzik 
a kellékeket, az ajándékokat. Aztán 
amikor minden lezajlott és az utol-
só kiskanál is visszakerül a fiókba, 
akkor következik a kiértékelés. A 
legnagyobb erény ilyenkor a hibák 
beismerése. Egy részéről biztos 
tehetnek a szervezők, más része 
azonban „csak úgy jött”.

Mi az, 
ami kiküszöbölhető?

A meghirdetés, a műsor ösz-
szeállítása és a közben felmerült 
hibák megoldása mindig hagyhat 
kívánnivalót. Ilyenkor jönnek elő 
a vendégek kifogásai és panaszai 
— jó tudni ezek okát és valóság-
tartalmát. Előre viszi a dolgokat, 
ha maguk a szervezők is őszinték 
egymással.

Az időjárás
Vagy túl meleg van, vagy esik 

az eső. Valamennyire kiküszö-
bölhető (pl. sátrakkal), de nagy-
részt nem. Megoldást jelent, ha 
adott rendezvényt eleve fedett 
helyre szerveznek. Így volt ez 
idén a ballagással: aki szervezi, 
az tudja, miért döntött úgy, 
ahogy azt eldöntötte. A Szent 
Iván Éj esetében pedig megvolt 
a csodálatos helyszín, az inter-
neten pedig percre pontosan 
látszott, hogy merre tart a vi-
harzóna. Aztán ideért!

A reklamációk
Csak a filmekben tűnik minden 

csodaszépnek: a való életben vi-
szont egyfolytában számolunk! 
Számoljuk az időt, a terem 
befogadóképességét, a tábortűz 
körüli férőhelyeket, a hangosítás 
hatékonyságát vagy a reklám 
költségeit és megtérülését. Eh-
hez képest mérlegelendő (vagy 
nem) a reklamáció és természe-
tesen a dicséret is.

Kérdések 
és vélemények

Bármikor, bárkitől, bármiről 
— ezek visznek előre!

Éljen Bócsa, az „élmények 
faluja”

Káposzta Lajos

Mindig jó egy településnek, ha publikálnak róla. Mint korábbi száma-
inkban hírt adtunk róla, többen írnak Bócsáról tanulmányt, szakmai 
dolgozatot. A tavaszi Visegrádi Négyek budapesti konferencián elhangzott 
egy bócsai előadás, melyet egy a Szegedi Egyetemen doktoráló hallgatói 
csoport állított össze. Ez hamarosan egy angol nyelvű idegenforgalmi ta-
nulmánykötetben is megjelenik, mely nemzetközi szinten hirdet minket. 
Ez községünknek semmiféle költséggel nem járt. Az anyag elolvasható a 
könyvtárban és a www.bocsa.hu honlap angol nyelvű oldalán. 

Bizonyára már Önök is értesültek 
róla, hogy a római katolikus egyház 
felújítja a fischerbócsai templomot, 
mely nagyrészt az EMMI által kiírt 
nyertes pályázat útján valósul meg. 
A templom meglehetősen rossz 
állapotban van. A felújítás már 
elkezdődött!  Aki arra járt már 
láthatta, hogy a tetőszerkezet a 
csatorna és a külső hőszigetelés 
és színezés lassan elkészül. Sajnos 
már itt is tapasztaltuk, hogy a költ-
ségvetési tervezetben leírtak nem 
tarthatók, mivel az építőanyag árak 
és a szakipari bérek is magasabbak 
lettek.  A pályázat nem tartalmazza 
a belső elektromos hálózat cseréjét, 
valamint a harangláb felújítását. A 
belső elektromos hálózat felújítása 
szinte elengedhetetlen. A harangláb 
felújítás talán később is megvaló-
sulhatna lenne, de célszerű volna 
egy kiszállással a festéskor, mivel 

az állványok is ott lesznek ezt is 
megejteni.

A templom felújítás a közös 
szívügyünk! Templomaink helyi 
védettséget élveznek! Mentsük meg 
az utókor számára és mindannyi-
unk örömére! 

Ehhez szeretnénk az Önök segít-
ségét kérni, hogy amennyiben lehe-
tőségük van rá bármilyen összegű 
anyagi támogatással járuljanak hoz-
zá e közös cél megvalósításához!

Támogatást személyesen meg-
tehetik az egyháztanácsosainknál, 
illetve OTP Banknál 11732181-
20035853 vezetett számlára történő 
befizetéssel, átutalással. Az utalás-
kor Fischeri templom felújítására 
szöveget írják rá!

További felvilágosítás kérhető: 06-
70-330-9211 telefonszámon

Köszönjük segítő felajánlásukat!           
Tisztelettel! RK. Egyháztanács
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Letették a templom alakövét

Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Eszlényi László hajdani lelkész visszaemlékezése

A tervrajz felső része a már meglévő és átala-
kítandó, az alsó az új épületrészt tartalmazza

Mi került a kapszulába?
A beton alapba a jelenlegi imaház bejárattal szemben 

befalazott időkapszula egy acélhenger, melybe a gyülekezet 
kinyomtatott történetét, néhány jelenkori fényképet és két 
téglajegyet helyeztek el.

Megkezdődött az építkezés az 
evangélikusoknál. Jövőre már 
áll a templom és ezzel együtt 
újabb modern közösségi térrel 
gazdagodik a község. Az ünnepi 
istentisztelet igehirdetője Lupták 
György kiskőrösi evangélikus 
esperes lelkész volt. 

A prédikáció után László Lajos 
lelkész felolvasta az alapkőbe 
kerülő okiratot. Ez üzenet a 
jövőnek: nem egyszer elõfordult, 

hogy a világégések után éppen 
egy épület renoválása során ke-
rült elő helytörténetileg jelentős, 
forrásértékű adat az alapkőből. 

Szó esett az eddig megtett 
útról is. A presbitérium, azaz vi-
lági képviselő testület 2017-ben 
készíttette el a terveket ahhoz 
a templomhoz, mely a már 
meglévő épületrészekkel együtt 
alkotna új egységet. Tavaly meg-
történtek az engedélyeztetések, 

megvásárolták a szükséges épí-
tőanyagokat és idén elkezdőd-
hetett az építkezés. A pályázati 
pénz és a támogatások mellett 
szükséges azonban még néhány 
millió forintnyi önerő, melyet a 
gyülekezet jótékonysági bállal, 

adománygyűjtéssel és téglaje-
gyek árusításával szándékozik 
előteremteni. Az alapkőletétel 
szeretetvendégséggel és beszél-
getéssel ért véget, melyen jeles 
vendégek és a gyülekezet több 
korábbi lelkésze részt vett. 

Eszlényi László idelá-
togató maglódi barát-
jával, Szűcs TiborralA tázlári templomban 

2019-ben
1970. július 31-én érkeztem 

Bócsára, hogy közvetlenül a te-
ológia elvégzése után elkezdjem 

lelkészi tevékenységemet. Ez volt 
az első munkahelyem 23 évesen. 
Ahogy beléptem a házba, ott várt 
Káposzta Lajos akkori vadkerti 
lelkész levele, melyben felkér, 
hogy augusztus 1-jén végeztem el 
helyette a temetést Soltvadkerten. 
Az első szolgálatom tehát egy 
temetés volt!

Én ekkor már házas voltam. 
Feleségemmel, Danis Erzsébettel 
költöztünk ide. Egy kicsit úgy 
fogtuk fel az egészet, mint egy 
nászutat. Maga a falu nem volt 
idegen számunkra: én Maglódról, 
egy kis közösségből, feleségem pe-
dig az 500 lakosú Váckisújfaluból 
származott. 

Úgy gondoltam, biciklivel majd 
körbejárom Bócsát és megismerek 

evangélikusok, és egy-egy ilyen 
látogatás nem tíz percig tartott… 
A gyülekezeti felügyelő (bankos) 
Gáspár István volt. Bölcs embert 
ismertem meg benne, egyház-
kerületi presbiteri tisztséget is 
ellátott. 

Istentiszteletet minden vasár-
nap tartottam a központban és 
Kisbócsán, az akkor még műkö-
dő imaházban. Havonta kétszer 
a Gáspár-soron, egyszer pedig 
Fischerbócsán is volt istentisztelet 
— mindig más és más családnál. 
1972. június 30-ig szolgáltam 
ebben a gyülekezetben. Elmond-
hatom, hogy Bócsán értem lel-
késszé és nagyon sok emberséget 
tanultam az itt élőktől.

K. L.

mindenkit. Igen ám, de nem szá-
moltam a kiterjedt tanyavilággal! 
Itt láttam először ilyen telepü-
léstípust és nem győztem betelni 
vele. Úgy küldtek egymáshoz az 
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A rekordtermések átka
Egy új fogalom: zöldszüret

Eddig is ismertük a szót: fürt-
ritkítást, terméskorlátozást jelen-
tett, amikor a szőlősgazda a jobb 
minőség érdekében nyár elején 
minden tőkéről ledobált annyi 
kis fürtöt, hogy ami fennmarad, 
a lehető legmagasabb cukorfokot 
érje el.

Idén nem erről van 
szó! Az ígéret: jön az 

EU-segítség
Május végén hegyközségi fóru-

mot tartottak Bócsán, melynek 
témája a zöldszüreti támogatás 
volt. A tömeges érdeklődéssel 
lezajlott esemény a következő he-
tekben nagy port vert fel. „Biztos 
kell ez nekünk?” — hangzottak a 
kételkedő hangok. Pedig az egész-
nek csak annyi az oka, hogy több 
éve kiváló a szőlőtermés — nem 
csak nálunk, de szerte a világon. 
Az emberek pedig kevesebb 
bort isznak: évről évre csökken a 
fejenkénti fogyasztás.

A betárolt bor pedig felszapo-
rodott. 

2019 februárjában rendkívüli 
készletfelmérés történt az or-
szágban. Ennek során megálla-
pították, hogy szinte annyi bor 
van a pincékben, mint az egész 

éves termés. Mint a bócsai hegy-
községi fórumon Nagy Zoltán, a 
Weinhaus ügyvezetője elmondta, 
ez túl nagy mennyiség ebben az 
időszakban. 

A felvásárló cégek és borászatok 
vezetői sejtetni engedik, hogy 
noha lesz felvásárlás, de csak a 
„korábbi, megbízható terme-
lőktől”. A soltvadkerti Schiszler 
Péter szerint a kékszőlő biztos 
felvásárlásra kerül, de a fehérből 
kevesebb kell idén. A Kunleány 
és a Bianca tehát idén nem lesz 
favorit.

A Weinhaus vezetősége azt 
hangoztatta, hogy a bócsai part-
nerek nem szenvednek (jelentős) 
hátrányokat. De vajon az eddigi 
országos felvásárlási árak, me-
lyekre esetenként volt panasz, 
mennyire csökkennek le idén?   

Az ígéret: jön az EU-segítség!
A zöldszüreti támogatás egy 

válságmegelőzés, válságkezelés 
céljából kialakított ideiglenes 
támogatási forma, mely a bor-
piacon fellépő kereslet kínálat 
mérlegének helyreállításához 
járul hozzá. Hektáronként, az 
eddigi termésátlagot figyelembe 
véve fizetnek kártérítéstMit jelent 

maga a zöldszüret?
Mint a bócsai fórumon elhang-

zott, a még éretlen állapotban 
lévő szőlőfürtök vegetatív résztől, 
kézzel történő teljes eltávolítása, 
és ennek következtében az érin-
tett terület terméshozamának 
nullára való csökkentése. A mű-
velet során a levágott fürtöket az 
utólagos ellenőrzés időpontjáig az 
ültetvényben kell hagyni. 

Nem tekintendő zöldszüret-
nek:

- ha karral, vesszővel együtt 
távolítják el,

- ha a fürtmegsemmisítés gépi 
vagy vegyszeres módon törté-
nik.

A kérelmeket júniusban kellett 
benyújtani. Ezek elbírálása már 

megtörtént, a zöldszüret is több 
helyen folyik. Az utolsó nap, 
amikor elvégezhető ez a művelet, 
július 10. 

A bejelentést az elvégzett mun-
káról faxon vagy e-mailben a 
Magyar Államkincstár és a te-
rületileg illetékes hegybíró felé 
a munkák elvégzést követően 
legkésőbb másnap meg kell 
tenni. Ezt követően ellenőrzik az 
ültetvényt. Ennek kiválasztásáról, 

sorendjéről és módjáról nem a 
hegybíró dönt.

A bejelentés hiánya vagy a zöld-
szüret határidőn túli bejelentése 
a támogatás elvesztését okozza. 
A területileg illetékes hegybíró a 
zöldszüret elvégzésének bejelen-
tését követően az érintett terület 
vonatkozásában nullás szüreti je-
lentést állít ki. A zöldszüret során 
levágott fürtöket a Kincstár által 
elvégzett utólagos ellenőrzésig az 
ültetvényben kell hagyni. 

Kifizetés 2019. X.15-ig, az idei 
évi keretkimerülés esetén a jövő 
évi keret terhére november 15-ig 
fog megtörténni. A támogatás 
mértékét a hektáronkénti ter-
mésmennyiség függvényében, a 
rendelet táblázata tartalmazza. 
Amennyiben az igénylő kom-

penzációs felárra jogosult, ez az 
összeg 340.276 és 1.247.679 Ft 
között várható hektáronként. 

A kiszámítás alapja a betétlapon 
szereplő ültetvény 2017. és 2018. 
évi szüret során szüretelt szőlő 
mennyiségének hektáronkénti 
átlaga, amit a hegybíró a záradé-
kolás során a HEGYIR adatbázis 
segítségével igazol. 

KL – BH

Bócsai polgárőrök 
a találkozón

A Vadkerti-tó partján rendezték meg idén a megyei polgárőr 
családi napot, melyen a bócsaiak is szép számmal részt vettek. 

Vezetőjük Lengyel Gábor, aki egyben megyei koordinátor is. 
Mint elmondta, önkéntesen végzett szolgálataikkal igyekeznek 
tenni a község biztonságáért. Képünkön éppen a főzőverseny 
zsűrijét fogadja. 

K. L.



2019. június6. oldal

Őrült hőség, őrült feladatok 

Évzáró ünnepségek az óvodában

Nem maradt ki a színház idén sem

—ez is lehetett volna a mottó-
ja ennek az akadályversenynek, 
melyet gyereknap alkalmából 
szerveztek a parkerdőben. Az 

osztályok expedícióra indultak, 
mely Lehel kürtjének történe-
tével indult. A feladatok között 
szerepelt rovásírás, gólyalábas 

Mindig fontos esemény az 
óvodai évzáró. Noha nem a tárgyi 
tudás elsajátítása a legfonto-
sabb, mégis mindenki kíváncsi 
arra, hogy „na mit is tanultak a 
gyerekek az év folyamán”. Mert 
ugye otthon sok gyerek csak 
részleteket mond el a mesékből, 
míg az évzárón — láss csudát! 
— folyékonyan szaval és énekel 
a többivel. (Kivéve persze, aki 
közben a szüleit lesi…)

Idén a kiscsoportos évzárón 
az év közben tanult mondókák 
és versek hangoztak el. Ezután 
a Vityilló mesét játszották el a 
legkisebbek, majd a műsor végén 
virággal köszöntötték a gyerekek 
az anyukákat. A középső csoport 
tagjai a négy évszakot mutatták 
be a szülőknek. Ugyancsak itt 
kell megemlítenünk a színvona-
las ballagást és az óvodai családi 
napot is, melyek szép események 
voltak a családok életében

BH - KL

Az idei tanévben a kecskeméti Ciróka Bábszínház 3 előadá-
sára ajánlott bérletet iskolánk tanulói részére. A színdarabok 
a következők voltak: A zöld madár, Pettson és Findusz - A 
váratlan vendég, valamint a Rigócsőr király. A díszletek-
nak, valamint a fény- és hangtechnikának köszönhetően 
látványos, élvezetes előadásokban volt részünk. Köszönjük 

járás és társhordás. A tantestü-
let — Oláhné Marosi Judit és 
Nyúl Anna vezetésével — úgy 
gondolta, hogy ez a közös 
kihívás és akrobatika „kell 
még ide”!   

Utolsó feladatként a homokot 
kellett módszeresen átkutatni a 
magukkal hozott kislapáttal és 
ecsettel, hogy meglegyenek a 

leletek. Ezt követően a nádtető 
alatt kellett restaurálni a szét-
tört cserépedényeket, melyeket 
aztán ki is állítottak. 

Zárásként a Szülői Munka-
közösség várta a 12 csapatot: 
rántott húsos szendvics, jég-
krém és üdítő volt a menü a 
parkerdőben.

KL – BH

szépen az Önkormányzatnak, hogy ingyenesen biztosította 
számunkra a buszt, valamint Pálinkás Attilának, hogy saját 
autójával szállította a közönséget. Ugyancsak köszönet jár 
Pócsáné Kati néninek, aki évekig szervezte a színházláto-
gatásokat.   

Kőfalvi Erika
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     26 diák — sokféle ember. 
Tarkabarka virágcsokor, mely-
be nemes és vadvirág együtt 
köttetett. De együtt mégis 
pompázatos, mert minden 
forma, minden szín, minden 
ember, minden jellem hozzájá-
rul szépségéhez. E sokszínűség 
jellemzi ezt a 8. osztályt is 
szorgalomban, következetes-
ségben egyaránt.  — ezekkel a 
gondolatokkal jellemezte Bar-
csikné Weinhardt Éva igazgató 
az idei ballagó osztályt. 

A felső tagozatban Szlobodá-
né Rakonczay Tünde osztály-

Négyen lettek a gyülekezet 
felnőtt tagjai

Bérmálás

     Ballagás — a tarkabarka virágcsokor

Pünkösd vasárnapján a bócsai 
református gyülekezetben a kon-
firmáció alkalmával négy fiatal 
- három lány és egy fiú - tett bi-
zonyságot hitéről. Ekkor erősítet-
ték meg szüleik és keresztszüleik 
keresztelésükkor tett fogadalmát, 
miszerint őket hitben nevelik. A 
fiatalokat Ulakcsai Zoltán lelkész 

készítette fel, ill. vizsgáztatta. 
A konfirmáltak az áldás után 
ajándékkönyvet és emléklapot 
kaptak, továbbá Takácsné Böjtös 
Klára presbiter kedves szavakkal 
köszöntötte őket. Az ünnepi 
igehirdetést követően a fiatalok 
az első úrvacsorát családjukkal 
együtt vették.

A Kecskeméti Nagytemp-
lomban bérmálkozott három 
bócsai nyolcadikos tanulónk,

Borbély Eszter, Balogh Ist-
ván, Gál Kamilla. Felkészítőjük 
Paragi Anikó hitoktató volt.

A bérmálás szentségét két 

püspök szolgáltatta ki: Michael 
August Blume apostoli nun-
cius és Bábel Balázs Kalocsa-
Kecskeméti érsek. 

A püspökök ezen a szép 
ünnepen 102 fiatalt bérmáltak 
meg.

A díjazottak: Hagyomány 
az iskolában, hogy a 8 éven 

át kitűnő eredményt elérő 
tanulókat a Bócsa Község Ok-
tatásáért és Közművelődéséért 
Alapítvány megjutalmazza. 

Ebben az évben Geiger Csaba 
érdemelte ki ezt folyamatosan 
kimagasló, szorgalmas tanul-
mányi munkájával és sikeres 
tanulmányi verseny eredmé-
nyeivel. Az év sportolója díjat 
Horváth Péter nyerte el

A kiemelkedő munkát végző 
diákokat is a színpadra hívták: 
Nagy Norina, Balázs Ábel, 
Balogh István és Geiger Szilárd 
vett át jutalmat.

Foto: Borbényi Hilda

főnök vezet-
te a csapatot 
— sok kalan-
don át. A ta-
nulás mellett 
s z á m t a l a n 
kirándulás, 
verseny és 
k ö z ö s s é g i 
program vár-
ta őket. Talán 
ez tükröző-
dött vissza 
a z  u t o l s ó 
tanítási na-
pon, amikor 
bolondballa-
góként járták 

végig a falu utcáit (ld. címké-
pünk)
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Hozzávalók:
* 1,5 kg oldalas
* 3 evőkanál mustár
* 1 evőkanál 
   ketchup
* 1 nagy narancs 
   kifacsart leve
* 4 gerezd fokhagyma
* 4 db babérlevél
* majoránna, rozmaring, kömény, só, bors ízlés szerint
A fóliában sült burgonyához:
* 1 kg újburgonya
* só, bors, majoránna, oregano ízlés szerint
* olíva olaj
* alufólia

Elkészítés: 
* Elkészítjük a pácot, melyhez minden hozzávalót összekeve-

rünk egy nagyobb tálba. Beleforgatjuk az oldalast és hagyjuk 
állni legalább 1 éjszakát.

* A burgonyát mossuk meg, szeleteljük fel nagyobb darabokra,  
majd keverjük össze a fűszeres olívaolajjal. Tekerjük be vastagon 
fóliával.

* Grillezzük meg a húst, majd amikor már majdnem teljesen 
megpuhult rakjuk mellé a burgonyát. Így egyszerre lesz minden 
kész.

* Kínálhatunk mellé idénysalátát vagy savanyúságot. 
Jó étvágyat!

Viccek

Könyvajánló

Felnőtt: Matt Richards-Mark Langthorne — 
Bohém rapszódia

Első ízben derül fény mindenre a világ egyik legmegragadóbb 
rocksztárjával kapcsolatban. A Bohém rapszódia átfogó életrajz 
erről a nagyszerű emberről, privát fotókkal és interjúkkal. Azok az 
emberek szólalnak meg, akik Freddie Mercury legközelebbi barátai 
voltak élete utolsó éveiben. A könyv rengeteg korábban ismeretlen, 
megdöbbentő tényt közöl az énekesről és életéről, megrendítő 
részletekkel a szerelem és az önbeteljesítés élethosszig tartó ke-
reséséről, és természetesen arról, hogy az 1980-as évek középén 
elkapta a végzetes betegséget. Freddie életének sokkoló történetén 
keresztül azt is megismerhetjük, hogyan kényszerítette térdre a 
világot a HIV-fertőzés, amit a The Gay Plague, azaz „melegvírus” 
gúnynévvel illettek. Az élettel teli, lenyűgözően tehetséges rocksztár 
halála mind az orvos-, mind a zenésztársadalmat megrázta. A Bohém 
rapszódia végre tiszta vizet önt a pohárba, és alaposan körüljárja 
Freddie Mercury életét, hogy méltó emléket állítson neki.

Kamasz: George R. R. Martin — Tűz és vér
Több évszázaddal a Trónok harca eseményei előtt a Targaryen-ház 

– a Valyria végzetét egyedül túlélő sárkányúr család – Sárkánykőt 
tette meg székhelyéül. A Tűz & vér a Vastrón megalkotójától, 
Hódító Aegontól veszi fel történetük fonalát, és a legendás trón 
megtartásáért küzdő Targaryenek nemzedékein át egészen a di-
nasztiát majdnem végleg széttépő polgárháborúig regéli el Westeros 
sorsfordító eseményeit. 

Mi történt valójában a Sárkányok Tánca alatt? Miért vált Valyria 
oly halálos hellyé a Végzet után? Honnan származik Daenerys há-
rom sárkánytojása? Ezekre és még rengeteg más fontos kérdésre 
ad választ a Fellegvár egy tanult mestere által írt kihagyhatatlan 
krónika, melyet a neves rajzoló, Doug Wheatley több mint nyolcvan 
fekete-fehér illusztrációja gazdagít.

Gyermek: Tony Wolf — 
Mesél az erdő a sárkányokról

A Végtelen hegyeken túl, a törpék falujától nem messze található 
Sárkányföld, melynek lakói kissé heves természetűek. Hát még a 
kis sárkányok! Valóságos ördögfiókák, akik mindig valami rosszban 
sántikálnak. Ám még rajtuk is túltesz Franz, a fekete törpe, akit 
sok-sok évvel ezelőtt száműzött a törpék népe, mert gonosz dolgokat 
művelt. Most éppen bosszút forral, amihez szüksége van egy tűzoká-
dó sárkányra. Tony Wolf közkedvelt sorozatának hatodik részében 
az erdő lakói új megpróbáltatások elé néznek. Hogy végül ki lesz a 
győztes, kiderül a meséből, melyet ezúttal is elragadó illusztrációk 
tesznek még élvezetesebbé.

Sok szeretettel várunk mindenkit, a nyári szünetben is!
Nyitva tartás: 

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

Szombat: 10:00 – 13:00

Cumi
A szöszi eladót kérdezi a kismama a drogériában:
- Szia, cumitok van?
- Sajnos nem árulunk tokot cumihoz.

Tanulóvezetők
Tanuló beül a kocsiba, majd pumpálja felfelé az ülést, hogy 

kilásson.
Tanuló: Akkor először felcsinálom magam.

A tanuló első órája a rutinpályán.
Tanuló: Ha elfárad a lábam, a másik lábammal is nyomhatom 

a kuplungot?

Oktató: Hol kell a motorba betölteni a motorolajat?
Tanuló: A benzinkútnál.
Oktató: Kanyarodásnál irányjelzőt kell használni!
Tanuló: Kitettem, csak már elmúlt!
Oktató: állítsuk be a tükröket!
Tanuló: Ez gyárilag nincs beállítva?

Gyalogos-átkelőnél áll egy gyalogos, de a tanuló Nem engedi 
el.

Oktató: Ezt a gyalogost át kellett volna engedni!
Tanuló befékez: Most akkor tolassak vissza?

Grillezett oldalas narancsos-
zöldfűszeres-mustáros pácban, 

fóliában sült burgonyával
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A régi tanyavilág varázsa

Herczeg László: Zöldhalom dala 
Feldereng a messzi múltból 
gyermekkorom szép emléke 
Nagyapámmal a barázdák közt 
sétáltunk nagy békességbe’ 

Azt mustrálta lesz-e búza, 
lesz-e árpa, tengeri. 
Tőke alján édes szőlő, 
melybe’ majd kedvét leli 

Zöld halomnak ősi tája, 
szorgos gazdanép hazája 
Nehéz sors és gond között 
a szebb jövőért küszködött 

Jég verte vagy gyér aszály, 
télben hóhegyes határ.
Járta mégis útjait, 
büszkén viselve gondjait 

Zöld halom, oh szép hazánk, 
templomunk és iskolánk, 
szép gyümölcse itt terem,
a szorgalom és értelem 

Zöldhalomnak, szép határa, 
akáclombos kis tanyája. 
Zöld halom dicső neved, 
óvja Isten életed! 

Búzatáblák tengerében 
pipacs szoknyák ringanak. 
Pincéidben jó boroknak 
édes mustjai forranak. 

Kertjeidnek fáiról 
szép gyümölcsöket kapunk. 
Drága otthon, szülőföldünk, 
érted élünk és halunk. 

Zöld halom, oh, szép hazánk, 
templomunk és iskolánk, 
szép gyümölcse itt terem, 
a szorgalom és értelem. 

Zöld halom, szép határa, 
akáclombos kis tanyája. 
Kis falunk dicső neved, 
óvja Isten életed! 

Zöld halom, szép otthonunk, 
itt születtünk és halunk. 
Unokánk és gyermekünk 
élhet boldogan velünk. 

Zöld halomnak, szép határa, 
akáclombos kis tanyája. 
Szép falunk dicső neved, 
óvja Isten életed! 

Igaz, nem működött modern 
közmű szolgáltatás, messze 
volt a város és moziba sem 
jártak, de megvolt a csend és 
a harmónia — e gondolatokkal 
vezette fel köszöntőjét Szőke-
Tóth Mihály polgármester a 
bócsai „Nagy Találkozón”, 
melyen ismét a zöldhalmi 
öregdiákok ültek le közös 
asztalhoz a Parkerdőben.

A nap nem szűkölködött 
programokban: a beszédeket 
követően a Bócsai Citeraze-
nekar tolmácsolásában fel-
csendültek a régi dallamok, 
majd Herczeg László mondta 

tanító, a 80 éves Turcsányi 
László jelenléte. Az idős pe-
dagógus és népművelő bócsai 
vonatkozású könyve a Boróka 
Könyvtárban is megvan!

A szervező Bak Antal köszöni 
szépen a sok-sok felajánlást, 
segítséget, valamint az Abo-
nyi fogadónak az ebédet, a 
hangulat felelősöknek, Balogh 
Istvánnak és Wiesz Ottónak, 
a családtagoknak, barátoknak 
a felterítést, kivétel nélkül 
mindenkinek, aki hozzájárult 
a „Nagy Találkozó” szervezé-
séhez. 

K. L. — B. H.

és énekelte el saját versét 
zöldhalmi emlékeiről. Ezután 
asztalra került a jó kis pörkölt 

és a sütemények. 
A beszélgetéseket gazdagí-

totta egy hajdani tanyai iskolai 
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Birkózás

Egy másik út
Itt kell szót ejtenünk egy másik sikeres bócsai kézilabdás hölgyről, 

Bálint Zorkáról, aki ugyancsak a tavalyi győztes csapat tagjaként 
sportol tovább. Zorka a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadé-
mia diákja. Az idei edzések az erősítés jegyében teltek. Továbbra 
is átlövő pozícióban játszik hazánk egyik elsőosztályú csapatában. 
Szurkoljunk neki is!

Kovács Péter kézilabdásai Bócsán

Talán emlékszünk még a tavalyi 
kézilabdás sikerre, amikor a bócsai 
csapat megnyerte a kisiskolák 
kézilabda kupáját. Van folytatás! 
Többen közülük — más iskolában, 
más városban — továbbra is meg-
maradtak a sportágban. Kun-Szabó 
Viktória azóta a fővárosi Szent Ist-
ván Szakgimnázium tanulója, és az 

iskola csapatának tagja. A pünkösdi 
hétvégét „itthon játszotta végig”: 
ez volt a Pünkösd Kupa, keceli és 
kiskőrösi meccsekkel, melynek 
ezüstérem lett a vége. A csapat 
mestere a világhírű magyar kézilab-
dajátékos és edző, Kovács Péter. A 
szülők jóvoltából az egyik délután a 
barátkozás és a „nyaralás” jegyében 
telt a Vincze Lovardában.

Kovács Péter a munkáról, edzés-
ről, erőnlétről:

Jelenleg IFI és serdülő korosztá-

lyú lányokat edzek. Fejlődőképes 
játékosok, akik munkanapokon 
az iskola után edzésre járnak: 
sokszor több mint egy óra az út 
csak a tornateremig! Motiváltak, 
összetartanak és imádják a kézi-
labdát. Sajnos Budapesten nem 
mindig találni megfelelő edzőhe-
lyet. A hétvégéken meccs van, és 
ők ott vannak. Komoly áldozatot 
vállalnak a sportért mind ők, mind 
pedig szüleik.

— Mennyire lényegesek az általános 
iskolai évek alatt megszerzett alapok?

Nagyon! Látom, ki honnan jött, 
ki volt az edzője, milyen erőssége 
van az ottani munkának, de azt is 
látom, mit kell pótolni. Tudomásul 
kell vennünk, hogy a mi csapatunk 
fele vidéki gyerek, akik 14 évesen 
kiszakadtak otthonról. Keresik a jó 
légkört, a munkát, de néha haza is 
kell őket engedni!                 K. L.

A kezdő birkózók csoportja
2. helyezett Wéber Dominik, 

3. helyezett jobb oldalon 
Varnyú Bálint

A Bócsai Birkózó Szakosztály 2019-
ben 15 versenyzővel és 15 kezdő 
birkózóval rendelkezett. A téli fizikai 
alapozást követően a tavaszi félévben 
mi is indultunk az országos bajnok-
ságokon, melyeken a következő 
egyéni eredmények születtek:

Diák II. korcsoport (2008-as szü-

letésűek) országos bajnoksága, 
Szentes: 

Németh Bálint ezüstérem
Diák I. korcsoport (2006-as szü-

letésűek) országos bajnoksága, 
Zalaegerszeg: 

Gáspár Bálint ezüstérem
Serdülő (2004-es születésűek) 

országos bajnoksága, Solt-
vadkert: 

Wéber Dominik ezüst-
érem

Varnyú Bálint bronz-
érem

A szeptemberben indult 
kezdő csapatunkkal is részt 
vettünk versenyeken. 

A tagok a következők: 
Móczár Patrik, Vida Dá-
niel, Gál György, Hirsch 
Lujza, Balogh Szilvia, Ka-
nalas Gábor, Balogh Le-
vente, Odrobina Botond, 
Rázsonyi Ádám, Győri Bá-
lint, Geiger Szilárd, Bartha 
Ronaldo.

Gádoroson a Nyuszi 
Kupán, Gádoroson a Kin-
der Kupán, Baján a Mogyi Kupán 
szereztünk érmes helyezéseket. 
Úgy is mondhatjuk, hogy mind-
egyik gyerek ált dobogón és ez 
nagy dolog!

A munkát folytatjuk egész nyáron: 
hazai és külföldi edzőtáborokon ve-

szünk részt. Augusztus 19-23. között 
pedig saját rendezésű tábort tartunk. 
A Falunapot újabb látványossággal 
gazdagítjuk: „strandbirkózás” bemu-
tató lesz a Parkerdőben — homok 
van elég…

Káposzta L – Petróczi A
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A bócsai varázs
Sok év után ismét volt Bócsán 

Szent Iván Éj! És mivel az 
ünnep szerves része a tűz és a 
víz, kézenfekvő volt a Kozák-tó 
partja, ami sok vendég szerint 
csodálatos helyszín. Az alapöt-
let Tóthné Szakolczai Tünde 
könyvtáros fejéből pattant ki, 
majd ebből épült fel az egész 
délutáni és esti program.

A fellépők — helyi és vidéki 
művészeti csoportok, zenészek, 
tűzzsonglőrök és tündérek 
— megteremtették a nap ke-
délyes, kellemes hangulatát. 
Sokan kiemelték a beszélgetés, 
sétálgatás lehetőségét és csalá-
dias hangulatot.

Igyekeztünk ráhangolni a 

közönséget a nap csodájára: a 
nyári napfordulóra, az esti tü-
zekre és a misztikumra. Ebben 
megvolt a szerepe kisbírónknak 
is, aki versbe szedve mondta el 
az ünnep eredetét.

Sajnos az előadásoknak és 
a cserkésztalálkozónak nem 
volt akkora keletje, mint a 
szervezők gondolták, de majd 
legközelebb…

Nem maradtak el a turisták, 
köztük egy busznyi érdi ven-
dég, valamint több német és 
környékbeli magyar család. 
Talán a bócsai nép kicsivel 
nagyobb létszámban jöhetett 
volna ki, bár kezdetben nagy 
volt a meleg és vele együtt a 

„vihar előtti csönd” — a szó 
legszorosabb értelmében…

A szervezők ezúton is köszön-
ik a Kozák család, az aktivisták 
és minden segítő munkáját! A 

tervek szerint lesz még Szent 
Iván Éj, de valószínűleg nem 
éves gyakorisággal. Hiszen 
máris készülünk a Falunapra! 

KL - BH

Tábortűz boszorkányokkal

A közelgő vihar fenyege-
tésében kezdtük a tábortü-
zet Szent Iván éjszakáján. 
A padok megteltek csillogó 
szemű, érdeklődő emberek-
kel. Felcsendült az ének: kis-
kunhalasi és bócsai zenészek 

csaptak a húrok közé — és 
a tábortűz beindult! Aztán 
egyszerre csak félbeszakadt a 
meghittnek induló idill: fekete 
kalpagban, köpönyegben és 
söprűn lovagolva berobbantak 
a boszorkányok! Akit csak 

tehettek, felkaptak és bevittek 
a forgatagba. Aztán feltűnt, 
hogy valaki eltűnt: a kisbíró-
nak nyoma veszett. Ám ahogy 
konstatáltuk, megjelent egy 
bibircsókos banya tűzokádó 
biciklivel — és máris világossá 

vált, hová lett a mi Nándink!
A varázserő 3/4 10-ig tudta 

visszatartani az égi vesze-
delmet. De addig legalább 
jót mulattunk. Köszönjük 
hangosítónk, Nagy Zoltán 
kitartását!

Tündérek viszik a 
mécseseket a tóhoz

bÍróFoTo
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Baba-mama gyereknap 
a játszótéren

Június máso-
dik szombatján 
egy napsütéses 
vidám délutánt 
töltöttek együtt 
kicsik és nagyok a 
baba-mama klub 
gyereknapján. A 
gyerekeket ugráló 
vár, csillámtetkó, 
lufi hajtogatás, 
népi játékok, lepe-

dőfestés, bábelőadás, büfé, és persze a játszótéri játékok várták. 
Igazi összefogás volt az anyukák, apukák és nagyszülők részéről, 
hisz mindenki hozzájárult a nap sikeréhez. A két főszervező 
Sipiczkiné Rabi Boglárka és Tóthné Szakolczai Tünde ezúton is 
hálásan köszöni a sok segítséget.  T. Sz. Tünde

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

Kímélt állapotú 
T 25A 03 

Vlagyimirec, 
1983-as 
ELADÓ 

BÓCSÁN.

Érvényes 
forgalmival és 
biztosítással, 

1646 
üzemórával, fedett 
színben tárolt, tar-
tozékaival + alig 

használt gyári 3 pontos felfüggeszté-
sű 2 x 8 lapos tárcsával és két fejes 

ekével együtt: Irányár: 1,1 M Ft. 

Ugyanitt üzemképes, jó állapotú hid-
raulikus szőlőprés 2 db 5 hektós fa-
kassal, présfákkal.  Irányár 280 E Ft

Érdeklődni: 30/33-63-459 
(Pszota Feri)


