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A TArTAlomból
Falunapi beszámolók 

Készülünk a helyhatósági választásokra

birkózás a homokon

Tsz-világ bócsán

Vivien, a tánctanár

A Szüreti Napok programja

Várunk mindenkit a Bócsai Szüret eseményeire!
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Falunap 
a nemzeti ünnepen

Hazajöttek ünnepelni

…és még a barátaikat is 
hozták. André, Christopher 
és Stella Glas München mel-
lől érkeztek, és már szere-
peltek újságunkban. Ők a 
bócsai Kesztl Jakab és Rózsa 
unokái.  Egy főzőverseny 
kapcsán adtunk hírt róluk, 
mint magyar-német részt-
vevőkről. A kép jobb szélén 

soltvadkerti  Font-rokon, 
Enrico Pintér, aki ugyancsak 
rendszeres vendég mifelénk. 
Mind a négyen jól tudnak 
magyarul. Jó barátjuk, And-
reas az Odera folyó mellől 
érkezett. Ő jövőre zenélni is 
szeretne a Falunapon. Szí-
vesen álltak kameránk elé a 
szép díszletben.

Augusztus 20. az egyik leg-
nehezebben megfogható ünne-
pünk: középkori eredetű, de a 
jelen kenyerét is megszegjük. 
Egyházi, de jelen van a népi 
vidámság is. Katolikus, de 
ott áll a többi egyház is. És 
persze szerepel a mindenkori 
vezetés, de tilos politizálni! 
Ennek sikerült megfelelni az 
idén Bócsán.

Gondolatok 
a megnyitón

Szőke-Tóth Mihály 
polgármester:

Ez a nap a munka és az alko-
tás ünnepe. A búzát meg kell 
termelni, a kenyeret meg kell 
sütni! Emlékezünk I. István 
király alkotására és kudarca-
ira. Mert bizony volt feladata 

és harca elég, amíg a modern 
ország alapjait lerakta. Mi is 
építünk ilyenkor: közösséget, 
barátságokat. Ez Bócsa nagy 
ereje a jövőre nézve! 

Ulakcsai Zoltán 
református lelkész:

István király fontosnak tar-
totta a keresztyénség fel-
vételét. Ma is látjuk, hogy 
az Isten nélkül élő ember 
kiszolgáltatott és esendő. 
Az imára kulcsolt kéz nem 
a tétlenkedés jele, hanem a 
munkára való teljes felkészü-
lés eleme.

Ezután László Lajos evangé-
likus lelkész imát mondott, 
Mezei Ferenc plébános pedig 
a Miatyánk elmondása után 
megszentelte az új kenyeret. 

Eladó eszközök 
a pincéből

Jó állapotú 
hidraulikus 
szőlőprés 
2 x 5 hl-es

 fakasokkal, 
présfákkal és 

10 hektós 
műanyag tároló 

tartály 
(alul tisztító ajtó, 

fölül beöntő nyílás + zárósapkás 
erjesztő/bortároló) 

ELADÓ.
Érdeklődni:30/33-63-459

Az ünnepi kenyér mestere

A sütő csapat: Gulyás Krisztián Farkas, 
Szíjártó Nóra, Négyesi Erika, Négyesi Adrienn

Négyesi Erika süteményei 
ismét hódítottak a bócsaiak 
körében. Ezúttal helyben, a 
falukemencénél készültek 
a friss pékáruk. Szalonnás, 
hagymás és tejfölös kenyér-
lángos, kakaós csiga, valamint 
gyümölccsel díszített lepények 
kínálták magukat a tepsikből. 
Az ünnepélyesen megszentelt 

kenyér ugyancsak Erika fel-
ajánlása volt. Köszönjük!

Bócsa Község Önkormány-
zata ezúton mond köszöne-
tet a Falunap minden segí-
tőjének, közreműködőjének 
és támogatójának!
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (augusztus)

Nagy Lívi Margit és Szendrői Marcell
Czeglédi Gabriella és Nagy Attila

Varró Brigitta és Bodor Ferenc

Születtek: (augusztus)
Veres Pusztai Júlia – an: Nagy Annamária

Szeg Marcell – an: Abonyi Hajnalka
Pócsa Noémi – an: Nacsa Adrienn

 
Elhunytak: (augusztus)

Bak Mihályné (1925) születési név: Kurgyis Margit
Gál József (1945)

Szőke Jánosné (1947) születési neve: Tóth Katalin Irén
Macska Pál (1954)

Besze Jánosné (1935) születési neve: Terbe Mária
Horváth István (1957)

Választási közlemény 

A jövő helyi vezetői
részére

A bócsai Szüreti 
Felvonulás Szabályzata

Megkérünk minden kedves járművezetőt és a rendezvényen 
résztvevőt, hogy a szüreti felvonulás lebonyolítása és biztonsága 
érdekében a rendezvény szabályzatát kérjük betartani.

1. A szüreti felvonuláson mindenki saját felelősségére vesz 
részt.

2. A felvonuló menetet esetkocsi (mentőorvos és két mentő-
tiszt) kíséri. Személyi sérülés esetén azonnal értesíteni kell a 
rendezvény szervezőket, vagy meg kell keresni a mentőautót!

3. Megkérjük a felvonuló járművek vezetőit, hogy a rendezvény 
ideje alatt az alkohol fogyasztását mellőzék.

4. A járműveket irányító KÉK karszalaggal ellátott hölgyekre 
fokozott figyelmüket kérem, és be kell tartani az általuk meg-
adott útvonalat, valamint a megállók parkolási sorrendjét!

Mindenkinek kellemes szórakozást kíván
Bócsa Község Önkormányzata
Bócsa, 2019. szeptember
Tisztelettel: a szervezők

Szőke-Tóth Mihály polgármester        

A 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásán jelöltként történő nyilvántartásba vételhez az 
alábbi számú érvényes ajánlás szükséges Bócsa Községben: 

képviselő jelölt: 16 fő, 
polgármester jelölt: 48 fő. 
Ajánlóívek igénylése és kiadása az Önkormányzati Hivatalban 

történik hivatali időben (hétfő-csütörtök 8-16 péntek, 8-13 
óráig). Ajánlóívek leadásának határideje: 2019. szeptember 9. 
(hétfő) 16.00 óra. 

Információ: személyesen az Önkormányzati Hivatalban Mátyási 
István helyi választási iroda vezető helyettesnél, illetve Mayer 
Ferenc Helyi Választási Iroda vezetőnél (időpont egyeztetés 
szükséges), telefonon: +36-70-333-6268 , email: bocsajegyzo@
t-online.hu

 Mayer Ferenc, Helyi Választási Iroda vezető

Kedves bócsai Jelöltek! 
Gratulálunk döntésükhöz, melynek alapján indulni szeretnének 

az önkormányzati választásokon! Szeretnénk önöket segíteni 
abban, hogy a lehető legjobban sikerüljön bemutatkozásuk és 
választási kampányuk. 

A Bócsai Hírek szeptemberi számában ingyenes megjelenést 
kínálunk: polgármester jelöltnek kb. 2.000, képviselő-jelöltnek 
kb. 1.000 leütésnyi programismertetést és 1-1 fénykép megje-
lentetését tesszük lehetővé. 

A szöveget és a képet mindenki maga küldi el a megadott e-mail 
címre, de természetesen segítünk a stilizálásban és a megfelelő 
portré kiválasztásában. 

A jelöltek felsorolásában ugyancsak mindenki szerepel majd, 
hiszen ez helytörténeti szempontból is lényeges. Külön fizetett 
politikai hirdetés feladására nincs mód.

Leadási határidő: szeptember 18.
kaposztalajos@gmail.com, borbenyihilda86@gmail.com
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A vasemberek vasemberei

Távok a nagyatádi eXtremeMan versenyen:

3,8 km úszás a gyékényesi tóban (a júliusi soltvadkerti 
triatlon versenyen ez 1,9 km volt), 180 km kerékpározás 
(Vadkerten 90 km) és 42 km futás (Vadkerten 21 km). Ezek 
a távok már önmagukban is vasembert igényelnek. Itt most 
egyben volt!

Vasembereinkkel – Ficsor Veronika, Ficsor 
Gábor, lukácsné Völgyesvári réka, lukács 
Sándor luky, Kissné ország Dóra, Kiss Gá-

bor, Kovács-börcsök brigitta és Kovács Péter 
Nagyatádon.

sa: ő ezt meg tudja csinálni! 
Vidékünkről több tucatnyi 
ember hódol ennek a sportnak, 
néhányan pedig a legprofibb 
módon művelik. Ezért is szer-
veztek júliusban egy triatlon 
versenyt a Vadkerti-tónál. A 
vasemberek vasemberei azon-
ban továbbmentek a nagyatádi 
megmérettetésre, köztük a 
bócsai Lukács Sándor. 

Felesége, Völgyesvári Réka 
így mesélt az idei, �0. nagyatá-
di eXtremeMan versenyről:

A fiúk versenynaptárában 

már évek óta benne van ez 
az esemény: a férjem 2. alka-
lommal vett részt, de például 
a soltvadkerti Ficsor Gábor 
nyolcadszor indult rajta. Te-
hát készültek és el is utaztak 
szépen. Páran feleségek úgy 
döntöttünk a felkészülés nap-
jaiban, hogy a szurkolótábor 
csak velünk lehet teljes. Így a 
szombati futóversenyen már 
mi is ott buzdítottuk derék 
harcosainkat. Rájuk fért, kel-
lettünk a jó eredményekhez!

Káposzta Lajos

Igen, ez már az extrém spor-
tok túloldala — legalábbis a 
kihívás és a szükséges erőnlét 

mértékét tekintve! A cél az, 
hogy a középkorú sportoló 
ereje legjavát adva bizonyít-

A csapvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer
A Magyar Víziközmű Szövet-

ség újra szeretné megerősíteni 
azt a tényt, hogy ma Magyar-
országon a csapvíz a legszigo-
rúbban ellenőrzött élelmiszer. 
Szeretnék megnyugtatni Ma-
gyarország lakosságát és a sajtó 
munkatársait is, hogy hazánk-
ban a csapvíz kiváló minőségű 
és bátran fogyasztható.

Fontos azt tudni, hogy a pi-víz 
egészségre gyakorolt hatásáról 
megkérdőjeleződnek a vélemé-
nyek és nincsenek bizonyított 
tények sem arra vonatkozóan, 
hogy ez egy „csodaszer” lenne, 
a csapvíz azonban bizonyítot-
tan tartalmaz minden olyan 
ásványi anyagot, amire az 
emberi szervezetnek szüksége 
van ahhoz, hogy egészséges 
legyen.

Mérésekkel alátámasztott és 
megerősített tény az is, hogy a 
Magyarországon szolgáltatott 
ivóvíz kiválóan megfelel az 
Európai Uniós előírásoknak és 
jogszabályoknak. A víziközmű 
szolgáltatók szigorú kritéri-
umok alapján, napi szinten 
ellenőrzik az általuk szolgálta-
tott, hálózatba bocsátott ivóvi-

zet és amint bármi problémát 
tapasztalnak, azonnal tudnak 
korrigálni és intézkedni! Nem 
véletlenül emlegetik a legszigo-
rúbban ellenőrzött élelmiszer-
ként! Ezen felül folyamatosan 
kontrollálja a minőséget füg-
getlen Hatóság is. 

A csapvíz fogyasztásával so-
kat tehetünk magunkért és 
környezetünkért! Miért is?!

Napjainkban egyre nagyobb 
figyelmet kap a környezettuda-
tosság, a műanyagmentes élet! 
A csapvíz kiváló megoldás szom-
junk oltására, hiszen fogyasztása 
környezetbarát, ugyanis nem 
használunk általa sem PET pa-
lackot, sem bármi más egyszer 
használatos műanyagot.

A csapvíz OLCSÓ! 1 m�, azaz 
1.000 liter csapvízzel pontosan 
2.000 db ? literes palackot 
lehet megtölteni. 1 m3 víz ára 
Magyarországon átlagosan 260 
Ft /m�, tehát, ha kiszámoljuk, 
akkor egy fél literes flakont 
pontosan 13 fillérből tudunk 

megtölteni.
A  c s a p v í z 

EGÉSZSÉGES! 
Tartalmazza az 
emberi szer-
vezet számára 
szükséges és 
elégséges ás-
ványi anyago-
kat, ezenkívül 
változatosan 
fogyasztható, 

hiszen gyümölcsökkel, zöld-
ségekkel, fűszerekkel ízesítve 
igazán ízletes, kiválóan hűthe-
tő - így finom szomjoltó készít-
hető belőle, bárhol, bármikor.

A vízellátási szakemberek 
kijelentik, hogy ma Magyaro-
roszágon nincs szükség arra, 
hogy feleslegesen palackokat 
cipeljünk haza, amely által 
szennyezzük környezetünket 
és még magunknak is plusz 

problémákat okozunk (cipe-
kedés, hulladékok ártalmat-
lanítása, stb), hiszen a hazai 
otthonok 98%-ban elérhető 
csapvíz kiváló megoldás a 
szomjunk oltására és a főzésre 
is egyaránt. 

Az ivóvíz a jövőnk és a fej-
lődés alapja. Az ivóvízellátás 
stratégiailag kiemelt jelentő-
ségű kérdés, hiszen hamarosan 
a megfelelő minőségű és men-
nyiségű vízhez való hozzájutás 
jelenti majd a legkomolyabb 
problémát az emberiség szá-
mára. A Magyar Víziközmű 
Szövetség vallja, hogy mindan-
nyiunk feladata ennek a kincs-
nek a védelme, minőségének 
megőrzése, hiszen a bizton-
ságos víziközmű-szolgáltatás 
össztársadalmi érdek. Tegyük 
meg tehát mindannyian, ami 
tőlünk telik, legyünk egyszerű 
felhasználói, vagy akár komo-
lyabb döntéshozói szerepben. 
Hiszen, ahogy David Brower 
fogalmazott: „A Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön.” 
De ugyanezt elmondhatjuk 
vizeinkre is!
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Havi 40 ezer forint 
bölcsődei támogatás a 

munkába álló szülőknek

Csecsemő és kisgyer-
mek elsősegélynyújtás 

Az anyatejes táplálásról 

Száguldás
— de NEM Porsche 
és NEM szerelem!

Ennyit kaphatnak azok a 
munkába visszatérő szülők, 
akik gyermeküket a munka-
végzés idejére családi vagy 
munkahelyi bölcsődében he-
lyezik el - közölte a foglal-
koztatáspolitikáért és vállalati 
kapcsolatokért felelős államtit-
kár az MTI-vel.

Támogatásban az a szülő 
részesülhet, aki 20 hetes-
nél idősebb gyermeket nevel, 
olyan településen vagy kerü-
letben él, ahol nincs bölcsődei 
ellátás vagy az igénylők száma 
meghaladja a rendelkezésre 
álló férőhelyeket, emellett 
rendelkezik bankszámlával és 
Ügyfélkapu-hozzáféréssel.

Felhívta a figyelmet arra, 
hogy egy szülő több gyermek 

után is részesülhet támogatás-
ban. Amennyiben a gyermek 
elhelyezéséért fizetett díj ke-
vesebb, mint 40 ezer forint, 
akkor a támogatás összege a 
bölcsődei havidíj összegével 
megegyező lesz, amennyiben 
pedig meghaladja azt, akkor 
csak a különbözetet kell a 
szülőknek fedezni. 

A támogatás iránti kérelmet 
a Magyar Államkincstár felé 
kell benyújtani elektronikus 
formában, a kincstár honlapján 
kifejezetten erre a programra 
létrehozott felületen keresztül 
augusztus 9-től. 

Érdeklődni bővebben a bó-
csai evangélikus egyháznál 
lehet.

(MTI-fidesz.hu)

Ez az autó Bócsán is végig-
száguldott augusztus 22-én, 
a késő délutáni órákban. Egy 
szemtanú szerint a megenge-
dettnél jóval nagyobb sebes-
séggel haladt át községünk 
belterületén. Aztán pár kilo-
méter múlva, egy soltvadkerti 
villanyoszlop és egy fa állí-
totta meg a Grätzer utcán.  A 
kecskeméti illetőségű sofőr a 

saját lábán szállt ki az autóból. 
Viszont amerre elhaladt, kő 
kövön nem maradt. Ha valaki 
akkor arra jár — akár a járdán 
babakocsit tolva — annak 
bizony vége.

A katasztrófa védelem szerint 
a felújított 54-es út sokakat 
csábít száguldásra, szabályta-
lan közlekedésre. Vigyázzunk 
magunkra!  K. L.

Egy júliusi délelőtt csecsemő 
és kisgyermek elsősegélynyúj-
tó tanfolyamot szerveztünk 
a gyermeket vállaló, leendő 
szülők, valamint kisgyermekes 
anyukák és apukák részére. A 
könyvtárban szakképzett ok-
tatók segítségével segítő, pre-
venciós elméleti és gyakorlati 
képzést kaptak a megjelentek. 
Bemutatták, hogy a gyermek-
korban előforduló balesetek és 
veszélyhelyzetek esetén mi a 
teendőjük. Elsajátították a szü-
lők segítségnyújtás alapjait: a 
mentőhívást, az újraélesztést, 
a légúti idegen test eltávolítá-
sát, az égési érülés ellátását, 
lázcsillapítási módokat, illetve 

azonnali teendőket.
Megtanulták, mit kell tenni 

ficam és törés gyanú esetén, 
hogyan lássák el a vérzéseket, 
mit kell tenni mérgezések, 
méh, darázs- és kullancs csípés 
esetén.

Sürgősségi helyzetekben 
a gyors segítség életmentő 
lehet!

Ezt az alkalmat jövőre is 
szeretnénk megszervezni an-
nak érdekében, hogy minél 
hatékonyabb legyen a gyors 
segítés! Köszönjük a Magyar 
Vöröskereszt Kalocsai Városi 
Szervezete közreműködését.

Mátyusné 
Vancsik Erzsébet Védőnő 

Az Egészségügyi Világszer-
vezet 1992-ben nyilvánította 
augusztus 1-jét az Anyatejes 
Táplálás Világnapjává, mellyel 
egy időben kezdetét veszi az 
anyatejes táplálás világhete 
is. 

A Világnap célja, hogy fel-
hívja a figyelmet ennek fon-
tosságára (legalább 6 hónapos 
korig!), valamint arra, hogy az 
anyatejes táplálás több, mint 
a gyermek etetése. Az idei év 
jelmondata:

A szoptatás sikere mindan-
nyiunkon múlik!

A kezdeményezéshez csatla-
kozva a Boróka Könyvtárban 
szerveztünk egy tartalmas 

szakmai na-
pot. Vendé-
g ü n k  v o l t 
Szőke-Tóth 
Mihály pol-
gármester , 
aki köszöne-
tet mondott 
az édesanyák-
nak fontos 
h í v a t á s u k 
ellátásáért. 
Tisztelete je-
léül egy-egy 
szál virágot 
nyújtott át 

minden édesanyának.
A résztvevők ezután jól hasz-

nosítható szoptatási tanácso-
kat kaphattak Zsikla Ágnes 
nemzetközi laktációs szakta-
nácsadótól. Az anyaságról két 
szép verset hallhattunk Szent-
györgyi Léna és Szabó Imréné, 
Ilonka néni előadásában. (Ilon-
ka néni erre az alkalomra írta 
versét, köszönjük).

Eifert Laura hordozókendős 
bemutatót tartott. A kisgyer-
mekek közben lufit hajtogat-
tak, színeztek és játszottak. A 
rendezvény egy kis vendéglá-
tással zárult, melyet a Önkor-
mányzati Hivatal támogatott.

Mátyusné
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Ismét összefogtak a 
katolikusok Fischerbócsán

Ökumenikus
lécfestés

Evangélikus gyerektábor másodszor
Úgy tűnik, a dolog másod-

szorra is jól sült el: a helyben 
tartott, ötnapos evangélikus 
gyerektáborra ismét több 
mint húszan jöttek el. A szer-
vezők — Erős Vár Alapítvány 
— úgy döntöttek, hogy mivel 
a templomkert most éppen 
építési terület, a bennalvás 
az Ifjúsági szálláson valósul 
meg. 

A tábor programja sokrétű 
volt: az egyházi színt Lász-
ló Lajos evangélikus lelkész 
képviselte a napi áhítatokkal 
és gitáros énekekkel. Több 
kirándulás és kézműves prog-
ram nagy élményt jelentett a 
gyerekeknek. Baján a kisvona-
tozás után a kalandpark vitte 
el a prímet. Kőhegyi Gábor 
dekorációs műhelyében lézer-

rel vágtak maguknak állatokat 
az ügyes legények. 

Nagy sikert aratott egyik este 
a „süsd magad” akció, amiben 
azért benne volt a lelkes szülők 
keze is. Ezt tábortűz követte, 
amelyhez a fát saját maga vágta 
ki és termelte oda a kis csapat. 
Itt néhány fiút „megtisztelt” a 
teve, pár percre „Bélává vált” 
a közönség, és mindenki bele-

fújhatott a varázssípba.  
Az utolsó nap a számháborúé 

és az akadályversenyé volt. A 
hat állomáson a legkülönbö-
zőbb tudományokról kellett 
számot adniuk a 4-5 fős csa-
patoknak. És a vége bizony a 
lelkész kisautójának elhúzása 
volt — időre. Azért a csoport-
képre mindenki odaért…

Káposzta Lajos

Folyamatosan halad a bó-
csai evangélikus templom 
építése. Mint Csipkóné Ve-
iszhab Ildikó, a gyülekezet 
világi vezetője elmondta, 
a munkások nap mint nap 
magasabbra húzzák a Porot-
herm téglából épülő falakat. 
A torony lassan eléri a 10 
méteres magasságot, mely-
ben László Lajos lelkész 
szerint jövő májusban szólal 

meg majd a harang. Egy au-
gusztusi hétvégén több mint 
húszan dolgoztak a templom 
udvarán. Az evangélikusok 
mellet néhány katolikus és 
református aktivista is ecse-
tet ragadott. Lefestették a 
lambéria léceket, melyek a 
tetőtér belső felületét díszí-
tik majd. A délután folyamán 
pedig a gerendákra került rá 
a védőréteg. 

Jól halad a felújítás: júni-
usban Bozsóki Béla festő és 
csapata kívül-belül új ruhá-
ba öltöztette a Fischerbócsai 
templomot. Július 26-ra pedig 
társadalmi munkát hirdetett 
a Katolikus Egyházközség. A 
feladat a törmelék és a takaró-
fóliák kihordása, illetve a nagy 
mennyiségű por eltávolítása 
volt. 14 fő dolgozott egy közös 
célért. Ezt követően új ablako-
kat kapott a templom. Hátra 
van még a térkövezés, továbbá 

a villanyszerelési és terepren-
dezési munkálatok, a burkoló 
pedig a napokban kezdi meg 
munkáját. Az utolsó társadalmi 
munka várhatóan a visszapako-
lás és a takarítás lesz.

Eddigi adományaikat, fel-
ajánlásaikat ezúton is nagyon 
köszönjük! A Bócsai Katolikus 
Egyházközség továbbra is kéri, 
hogy aki teheti, lehetőségeihez 
mérten támogassa a templom 
felújítását.

Kovács Illés
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Mintegy nyolcvan résztvevővel 
zajlott Bócsán a nemzetközi ifjú-
sági birkózó tábor. A részvevők 
a helyiek mellett a szlovákiai 
Naszvad, a délvidéki Zenta, 
illetve Magyarkanizsa, valamin 
Szentes, Kalocsa, Kiskunfélegy-
háza és Szentendre sportolói 
voltak. Külön öröm, hogy két 
budapesti klub, a Vasas és az 
Újpest is delegált versenyző-
ket. A résztvevők között 5 lány 
szerepelt, mégpedig serdülő és 
kadet korosztályban.

A szakmai vezetői feladatot 
Cifferszky Ákos, a budapesti 
Honvéd edzője látta el. A tá-
bor különlegeségét a delegáló 
csapatok sokfélesége adta, no 
meg a tény, hogy pár hét múlva, 
szeptember végén kezdődnek 
azok a megmérettetések, me-
lyek legjobbjai a diákolimpiára 

jutnak el. A részvételi költsé-
geket minden küldő klub saját 
maga állta az adott versenyzők 
részére, emellett ki kell emelni 
a szülők és támogatók hozzájá-
rulását is. 

Kitolok veled!
Vagy inkább: „Kitollak téged!” 

— Strandbirkózást rendeztek 
a Falunapon a birkózótábor 
résztvevői. Mint Benkő Attila 
edző elmondta, ebben a sport-
ágban már külön versenyek 
vannak: legutóbb egy hónapja 
Csongrádon rendeztek orszá-
gos bajnokságot, ahonnan a 
bócsaiak 1 arany- és � bronz-
éremmel távoztak.

De mi is ez?
A szabályok a szabadfogásból 

valók, de egyszerűbbek, mint 
a hagyományos birkózásnál. 

2 pont különbség kell ahhoz, 
hogy valakit győztesnek hir-
dessenek az adott menetben. 
Egy pontot ér például a kito-
lás a 6 méter sugarú körből. 

Ha egy dobást elindítottak 
és a versenyző hasra került, 
akkor fel kell állni és úgy kell 
folytatni. (Merthogy a homok 
mégsem egy tiszta szőnyeg…). 

Pontozzák az uralást, a váll és a 
test-súlypont helyzetét, a térd 
leérkezését. A cél a gyorsaság 
és a sport strandokon való 
népszerűsítése.

Ez sikerült, mert a 26-85 kg 
súlycsoportokban megrende-
zett falunapi versenynek sok 
nézője akadt.

K. L.

Veterán találkozón lengyelországban

birkó tábor sokadszor

Igen, ebben a szakágban is 
szükséges a továbbképzés: Kis-
kopárdi Lajos és Koller László 
a bócsai Dutra Baráti Kör tagjai 
augusztus közepén elruccantak 
világot látni. A lengyelországi 
Leszno városkába utaztak el 
a kiskőrösi dutrásokkal, hogy 
részt vegyenek az ottani felvo-
nuláson és bemutatón. Mint a 
résztvevők elmondták, ez egy 
nagyon nagyszabású, országos 
mezőgazdasági haszongépjár-
mű bemutató és seregszemle 
volt. Sok látványos eseményen 
vehettek részt, így az igényes 

felvonulás mellett láthattak 
szántást, cséplést és gyorsulási 

versenyt — ahogy a lengyel 
gépek ezt tudják. A gyere-

keknek szervezett programok 
ugyancsak sok ötletet adtak a 
jövőt illetően. Képünkön egy 
K25-ös oktatási traktormaket-
tet szemlélnek. 

A bócsai Dutra Találkozót 
kétévente rendezik meg. A 
szervezők szerint egyre nehe-
zebb ez a munka és a költségek 
is emelkednek. Ideje elgon-
dolkodni azon, hogy milyen 
attrakciókkal, ötletekkel és 
szervezéssel lehetne tovább-
vinni ezt a jeles eseményt 
2020-ban!

K. L.
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boszorkányszigeti 
batyus halászlé

Könyvajánló

Vidám percek

Hozzávalók a halászléhez (6-8 főre):
1 kg ponty, 
1 kg harcsa, 
1 kg zöldpaprika
50 dkg paradicsom, 
3-4 vöröshagyma, 
5 evőkanál őrölt pirospaprika,
 1,5 evőkanál só, 
1 kávéskanál őrölt bors.
A levesbetéthez: 
22 dkg liszt,
 2 tojás, 
1 vöröshagyma,
 25 dkg halbelsőség, 
1 evőkanál liszt,
1 evőkanál olaj,
 1 kávéskanál só, 
csipetnyi őrölt bors.
Elkészítés: a halakat megtisztítjuk, a halhús szebb darabjait 

és a belsőségeket félretesszük levesbetétnek, a többit az apróra 
vágott hagymával, paradicsommal, paprikával, 1 evőkanál sóval, 
4 evőkanál őrölt paprikával kb. 2,5 liter vízben felrakjuk főni. Az 
alaplevet 2 óráig kis lángon főzzük. A félretett halat szeletekre 
vágjuk, a maradék sóval, borssal, őrölt paprikával fűszerezzük és 
hűtőbe tesszük. A batyukhoz a finomra vágott hagymát olajon 
üvegesre pirítjuk, rárakjuk az apróra darabolt halbelsőséget és 
sóval, borssal fűszerezve, egy evőkanál liszttel meghintve, kevés 
hal alap lével felengedve töltelék sűrűségűre főzzük. Kihűtjük.

A maradék lisztből és a tojásból sima tésztát gyúrunk. Negyed 
órát letakarva pihentetjük, majd lisztezett deszkán késfok vas-
tagságúra nyújtjuk. Kb. 8 cm átmérőjű körlapokat szaggatunk 
belőle, melyeknek közepére egy-egy kiskanálnyi tölteléket 
púpozunk, aztán a tésztaszéleket alaposan összenyomva batyut 
alakítunk ki. A megfőtt hal alaplevet átpasszírozzuk, aztán 
visszatesszük a tűzhelyre. Amikor újra felforr, belerakjuk a 
fűszerezett halszeleteket és a batyukat. Még kb. 10-15 percig 
főzzük, ha szükséges utána ízesítjük. Forrón tálaljuk.

Az agresszív kismalac megy az erdőben és meglátja a nyuszikát. 
Megfog egy palacsintát és hozzávágja. Nyuszika megfordul és 
megszólal.

- Ez szándékos volt?
- Nem, lekváros.

Mi van, ha elütnek egy matematikust?
- Már nem számít.

Mi a magyar vasipar jelképe?
- A Csodaszarvas

Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki, hogy nyitva van.

Sándor György mondja:
Fiatalok, tietek a jövő! Először úgy volt, hogy a mienk lesz, de 

aztán módosult a dolog…

Felnőtt: Imogen Hermes Gowan – 
A hableány és mrs. Hancock

1785 szeptemberében egy este türelmetlen kopogtatás hallatszik 
Jonah Hancock, a kereskedő ajtaján. Egyik hajóskapitánya toporog a 
küszöbön, miután eladta Jonah hajóját egy hableányért. 

A hír végigsöpör a dokkokon, kávéházakon, szalonokon és bordé-
lyokon, minden áldott lélek Mr. Hancock csodálatos teremtményét 
akarja látni. A hableány érkezése kizökkenti a kereskedőt a hétköz-
napok világából, és a legelőkelőbb körökbe kínál számára belépőt. 
Így ismerkedik meg egy pazar estélyen Angelica Neallel, a neves 
kurtizánnal, s egyben a legvonzóbb asszonnyal, akit valaha látott… 
A találkozásuk mindkettőjük életét veszedelmes, új vizekre sodorja. 
Vajon képesek lesznek-e megküzdeni a sellőknek tulajdonított, 
pusztító erők hatalmával?

Kamasz: Cassandra Clare – Az angyal
A mágia veszélyes – de a szerelem még veszélyesebb! Amikor a 

tizenhat éves Tessa Gray megérkezik a viktoriánus Angliába, valami 
rettenetes vár rá a londoni Alvilágban, ahol vámpírok, boszorkány-
mesterek és más természetfeletti lények járják az utcákat a gázlámpák 
alatt. Tessának nincsenek barátai, és egyetlen pillanatra sem érezheti 
magát biztonságban, ezért menedéket kér az Árnyvadászoktól, akik-
nek egyetlen célja, hogy megszabadítsák a világot a démonoktól. 

Ahogy egyre mélyebben merül el a világukba, a lány azt veszi észre, 
hogy egyszerre varázsolja el két legjobb barát, és nemsokára rá kell 
döbbennie, hogy a szerelem a legveszélyesebb varázslat mind közül.

Gyermek: Pásztohy Panka — Halló, Mama!
Teó külföldön él. Amikor náluk este van, a nagymamájánál és nagy-

papájánál Magyarországon nappal. Olyankor Teó bebújik a paplan 
alá a tablettel, és felhívja a mamát, hogy meséljen neki esti mesét. 
Máskor megmutatja, milyen szép iskolatáskát kapott, a nagypapája 
pedig azt, hogy milyen nagyra nőttek a rózsái. Igaz, hogy nagyon 
ritkán találkoznak, de mindennap beszélnek, és Teó fényképei ott 
sorakoznak a mama polcán az unokatestvérek fotói mellett.

Az elmúlt évtizedben sok ezer magyar család költözött külföldre, a 
nagyszülők interneten tartják unokáikkal a kapcsolatot. Nekik szól 
ez a könyv, nagymamáknak és unokáknak, akik igaz, hogy egy évben 
talán csak egyszer találkoznak, de nap mint nap leülnek beszélget-
ni a képernyő elé. Hiszen pontosan tudjuk, hogy a külföldön élő 
magyaroknak milyen fontos, hogy a gyerekeik értsenek magyarul, 
magyar könyveket is olvassanak, és ebben nagy segítséget jelentenek 
a nagyszülők.

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 116 éves Bócsa történetéből
A TSZ-világ

TSZCS, azaz „termelőszövetkezeti csoport” — ez volt a neve a II. 
világháborút követő években azoknak az állami utasításra létesült 
termelési egységeknek, melyekkel a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezését célozták meg. A 
legnagyobb gond a megfe-
lelő káderek hiánya volt. A 
földek államosítása és az 
önálló paraszti élet meg-
nehezítése után ugyanis 
meg kellett keresni azo-
kat az embereket, akik 
alkalmasak vezetőnek az 
új rendszerben. Az első 
években, évtizedekben 
ez nem volt egyszerű. No 
meg: amilyen szervezet-
len volt az új rendszer, 
olyan lehetetlen és meg-
valósíthatatlan dolgokat 
követeltek állami szin-
ten a falusi emberektől 
is. Nem hiába mondják, 
hogy az 50-es évek szomorú és szegény időszakot hoztak az országra 
és Bócsára egyaránt.   

A termelőszövetkezetek mellett a 60-as években megjelentek a 
szakszövetkezetek. Ez a forma (a Párt utasítására) jobban engedte a 
kapitalista formákat, azaz: fejlődhettek a magán gazdaságok és jobban 
érvényesült a tagok egyéni érdeke. Így jobban gyarapodott a magán-
vagyon és az állami támogatási rendszernek köszönhetően megérte 
mezőgazdasággal foglalkozni. 

A bócsai mezőgazdasági üzemek
— a teljesség igénye nélkül:

Kossuth Tszcs Nagybócsa 
Rövid ideig, tudomásunk szerint 1949-1950. között működött. 

Elnök Bíró Ferenc, majd Hirsch László volt. 

Petőfi Tsz Nagybócsa 
1967-ban alakult (vagy alakult át). Elnöke először Gál Sándor 

(öregcsertői), majd Weinhardt József lett. Központi telepén jelenleg 
a Poli-Farbe működik. Tevékenysége állattenyésztés, növénytermesz-
tés volt. A 80-as években több újítást vezettek be pl. műanyaggyártás, 
üdítőpalackozás, illetve ekkor indult a TSZ szervezeseben a háztáji 
baromfinevelés is, ami fejlődési lehetőséget jelentett a lakosságnak. 
A TSZ a 90-es évek végén Lőrinc István vezetése alatt szűnt meg.

Szőlőskert Tszcs Nagybócsa
Ez a termelőszövetkezeti csoport 1960-1967 között működött. 

Elnöke Baranyi József volt. 1967. március 1-jén alakult át szakszö-
vetkezetté, melynek elnöke 1975-ig Baranyi József lett. A Szőlőskert 
Szakszövetkezet alapítója volt még a Béke és a Győzelem TSZCS. 

Újbócsa TSZCS (majd Aranyhomok) 
Fischerbócsa

1960-63 között működött, elnöke 1961-től Vida István volt. 
1963-ban Mayer István váltotta a székben, majd ez év március 

1-jén átalakult. Az új neve: Aranyhomok Szakszövetkezet. 
1975-ben egyesült a Szőlőskert Szakszövetkezettel. Az iroda 
Fischerbócsán volt: a szövetkezet „kupec” Kovács József házát 

vette meg és ez szol-
gált irodaként az egye-
sülésig. Ma Deli Károly 
lakik ott.

Közös szőlőt telepí-
tettek a Lázár tanyánál, 
valamint segítették a 
tagságot a sertés és 
a tej felvásárlásával. 
Ez utóbbit  Tompai 
Antal gyűjtötte össze 
lovaskocsin, 25 lite-
res kannákban, majd 
a jakabszállási tejfel-
dolgozóból jött érte 
teherautóval. A bócsai 
szövetkezeti tejfeldol-
gozó a mai Flóra ven-
déglő helyén épült fel 

1975-ben. Az Aranyhomoknál kezdett Balogh Lajos is, aki 
1975-1998 között a Szőlőskert Szakszövetkezet elnökeként 
dolgozott.  

béke TSZCS Kisbócsa
1960. XII.10. - 1967. II. 28. között működött. Az első elnök 

neve Szepesi János volt, akit Zsikla István követett 1964-es 
lemondásáig. Az utolsó elnök Szekeres Péter volt, aki az 1967. 
III. 1-i egyesülésig vezette a csoportot. Ekkor alakult meg a 
Szőlőskert Szakszövetkezet, melybe a Béke TSZCS mellett a 
Szőlőskert TSZCS (Nagybócsa) és a Győzelem TSZCS (Zöldha-
lom) alakított meg. Ennek első elnöke Baranyi József volt. 

A Béke TSZCS irodája Zsikla István elnöksége alatt Zsikláék-
nál volt. Azután a központ átkerült a Meskó tanyára, ezt Zsikla 
István elnöksége alatt vették meg (jelenleg Gáspár Imréé).

Itt dolgozott Beneda Sándor könyvelő, Kovács István főköny-
velő (heti két nap járt át Zöldhalomból a Győzelem Tszcs-ből), 
valamint Monori Ilona könyvelő.

Győzelem TSZCS Zöldhalom 
1961-1967 között működött Kárász Illés elnökségével. 1967. 

március 1-én alapítója volt a Szőlőskert Szakszövetkezetnek. 
Irodája a saját házában volt, amíg nem egysültek a Szőlőskerttel. 
Ma az a ház már nem áll. 

Szőlőskert Szakszövetkezet Bócsa
1967-ben három szövetkezet, a Győzelem, a Béke és a Sző-

lőskert állt össze ezen a néven. Első elnöke Baranyi József volt. 
Miután 1975-ben egyesültek az Aranyhomok Szakszövetkezet-
tel. Ettől kezdve az 1998-as megszűnésig Balogh Lajos volt az 
elnök.

(Folytatjuk)

Lejegyezte: Barcsikné Weinhardt Éva,Balogh Lajos, 
Káposzta Lajos és Kiskopárdi Lajosné

Társadalmi munka a bócsai szőlőkben (1960-as évek)
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Vivien, a tánctanár

bócsatoron gyerekekkel

Először tavaly novemberében, a Bócsatoron láthattuk őt 
és „munkáját”: az iskola tanulói vidám tánckoreográfiákat 
adtak elő, melyben ő maga is fellépett. Aztán jöttek a felnőtt 
mókák: Szent Ivánkor a boszorkánytánc, a Falunapon pedig 
a „tűzről pattant menyecskék”. Minegyikre jellemző, hogy 
ő volt a betanító, de az egyik szereplő is: Szőke Vivien 

Próba előtt beszélgetünk 
a Hungarikum Házban. Én 

Viviennel, ő pedig velem 
— és emellett mindenkivel, 
aki közben telefonon hívja. A 
legtöbb beszélgetést röviden 
elintézi, vagy visszahívást kér 
fél- majd negyedóra múlva…

Tudtad, hogy félig-meddig 
én is bócsai vagyok? — néz 
rám a szokott, vivienes mosol-
lyal. Húsz éve a nagyszüleim 
ideköltöztek és én gyerekként 
Bócsán töltöttem a hétvégé-
ket és a nyarakat. Nem volt 

tévé, és sokat játszottam kint 
a buckásban a többi gyerek-

kel. Jelenleg Kiskunhalason 
élek, de a munkám miatt 
sokat járok ide, Akasztóra és 
Soltvadkertre.

— Úgy tudom, fiatal korod 
ellenére elég jelentős szakmai 
múlttal rendelkezel…

Igen, a kiskunhalasi Studio 
2000 TSE versenyzőjeként 
számos versenyen vettem 
részt 11 év alatt a verseny-
tánc latin-amerikai és stan-
dard szakágában egyaránt. 

A legnagyobb sikerek között 
meg kell említeni az ifjúsági 
Kelet-Magyarország bajnoki 
címet, a Nyugat-Magyaror-
szág bajnoki címet, a Magyar 
Bajnoki ezüstérmet, illetve a 

felnőtt profi magyar bajnoki 
döntőt. 

— És hogyan tovább? 
Az életem továbbra is a tánc 

marad!  Jelenleg a Táncmű-
vészeti Egyetemre járok és 
nemsokára diplomás táncta-
nárként fogok dolgozni. Így 
aztán megtanítok mindenkit 
keringőzni, szambázni, de 
akár csárdásozni is — bár az 
errefelé jól megy.

— A Falunapra eljött veled 
kedves párod, Győrfi Dani. 
Ő ugyan nem profi táncos, de 
bevetted a Latin Show-ba!  

Nem táncos, de tanítható… 
(harsány mosoly) A Falunap 
egy különleges esemény Bó-
csán és én különleges produk-
cióval jöttem ide. Egy kicsit 
cigányos, egy kicsit bohókás. 

Az ő dolga főleg az volt eb-
ben a koreográfiában, hogy 
tartson meg. De jól csinálta: 
vissza is tapsoltak minket, 
ugye??

— Naná! Pláne, hogy egyre 

több a tanítványod a közönség 
soraiban… Kivel nehezebb? A 
gyerekekkel, vagy a felnőttek-
kel? Merthogy Bócsán egyre 
több a felnőtt fellépésetek, 
ezzel együtt a próbák.

Az a célom, hogy a tanítvá-
nyok ne csupán betanulják, 
azaz másolják a lépéseket, 
hanem meg is értsék azt a 
mozgássort. Legyen egyéni 
gondolatuk és érezzék meg 
a ritmust! A tánc nem csak 
mozgás, hanem egy csomó 
belső érték kifejezése. És 
hogy mi a különbség gye-
rekek és felnőttek között? 
A felnőttek hangosabbak a 
próbákon! De ők így engedik 
el magukat…

K. L.

Állás
A Weinhaus Kft Borászati üzemébe keres, pályakezdő 

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

Szállást keresnek

Nemesvölgyi Emil és ked-
ves felesége Bócsa rajongóvá 
lettek. A Budapesten élő há-
zaspár részt vett a Falunapon 
és szeretnének jönni a Bócsa-
torra is. De akkor egy igazi 
tanyán szeretnének aludni, 

ahol lehetőleg a gazdával is 
borozhatnak egy kicsit, no 
meg segíthetnek a gazdaság-
ban. Természetesen rendes 
fizetővendégek!

Van valaki, akinek van ötle-
te? 20/9466-727
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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

A Falunap mindenki nagy bulija!
Idén ismét változott Bócsa nagy eseményének forgatókönyve: 

a szervezők mertek változtatni és a döntés jónak bizonyult. 
A hétfõ estére helyezett III. Négykézláb Buliba beláthatatlan 

tömeg jött el! A 2 DJ, Sopajti 
János és Vincze József több-
ször felsorolta a környező 
településneveket — és mindig 
felüvöltött egy-egy csoport. A 
sztárvendégek — Zoltán Erika, 
valamint az Ámokfutók — so-
kak fiatalkorát visszahozták 
néhány óra erejéig!

A 20-i program felsorolása 
helyett következzék néhány 
pillanatkép! 

A jó hangulatot a Boróka 
Iskola Társastánc tanszakos növendékei teremtették meg. Az 
ünnepélyes megnyitót követően pedig Szabó Noémi és Kovás 

Szilárd, az Operettszínház művészei teremtették meg énekes-
táncos műsorukkal.

A gyerekeket többek között íjászat, ugrálóvár, lufihajtogató 
bohóc és digitális játékok várták. Az önkormányzati óriás pala-

csinta adománydobozos volt, amibe 80.000 Ft gyűlt össze. Ezt 
a bócsai óvodás gyerekek kapták meg.

A népzene sem maradhatott ki: a színpadon köszönthettük 
a Nefelejcs Népdalkört, akik vezetőjük távollétében is szépen 
énekeltek. Amellett pedig, hogy a Boróka Citerazenekar ismét 
fergeteges volt, vezetője, Kárász István újabb oldaláról mutat-
kozott be: néhány ismert slágert adott elő szólóban, majd Csúri 
Darinkával, a fiatal óvónővel énekelt duót. Lesz még jövője a 
műfajnak és ennek a párosnak Bócsán! 

A délután meglepetése a Tűzrőlpattant Menyecskék parádés 
tánca volt. Őket a júniusi tűbortűznél még boszorkányként 
ismertük meg: mostanra megszelídültek…

Este a Bon Bon Együttes énekelt a táncoló közönségnek, majd 
következett a nap koronája, a tűzijáték. A minden évben látvá-
nyos esemény az István a Király zenéjére zárta az ünnepet. 

Az oldalt összeállította:  Borbényi Hilda, 
Káposzta Lajos, Kovács Gyula
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Szeptember 20. péntek
XVI. Főzőverseny Dudás Lajos emlékére
12.00 Főzőhelyek elfoglalása
16.00 Zsűrizés
17.00 Eredményhirdetés
Nevezési díj: 2.500 Ft. 
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 16. (hétfő) 
Elérhetőség: 70/400-9945, 30/743-3401

Buli hajnalig DJ. Major-ral!
Est folyamán az italt az Abonyi Fogadó biztosítja!

Szeptember 21. Szombat
XIX. Szüreti felvonulás
11.00 Gyülekező az Óvoda melletti Kultúrháznál, majd megnyitó    
12.30 Ady Endre utca
13.30 Boróka utca
14.30 Katzenbachfalu 
15.30 Kukla Csárda
17.00 Önkormányzati Hivatal Zárótánc 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Bócsa Község Önkormányzata

További információ: 06 70 400 99 45
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényről hang-, kép- és filmfelvétel készül!
www.bocsa.hu, facebook: Bócsa Község Önkormányzata

XIX. Bócsai
Szüreti Napok
2019. szeptember 20-21.

XIX. Bócsai
Szüreti Napok
2019. szeptember 20-21.


