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A Duna TV-ben szerepelt 
a bócsai 

boróka Citerazenekar

Itt van Ördög Nóra!
— terjedt a hír fogatról fo-

gatra és állomásról állomásra 
az idei bócsai szüreti felvonu-
láson. Pedig már a megnyitón 
is láthattuk volna, hiszen nem 
bújt el: ott állt valahol a 2-3. 
sorban! — mint a képek vis-
szanézésekor kiderült. Aztán 
persze beszélgettünk is pár 

Augusztus 30-án Buda-
pestre, az MTV-székházhoz 
utaztak a Bócsai  Boróka 
Citerazenekar tagjai, ugyanis 
felkérést kaptak a Duna Te-
levízó Család-barát műsorá-
ba. A Citerazenekar 2 x 3,5 
percet játszott a Kiskőröst 
bemutató adásban, majd ezt 
követően egy interjú követ-
kezett a zenekar kiválasztott 
tagjaival, köztük Kárász Ist-
ván művészeti vezetővel. A 
zenekartagok remélik, hogy 
ezzel a felvétellel sikerült 
megismertetni és megsze-
rettetni az emberekkel a 

többszólamú citerazenét, 
hisz sok ember számára a 
citerazenekarok ily módú 
felállása egyelőre ismeret-
len. Az Egyesület ezúton is 
köszöni a támogatást Bócsa 
Község Önkormányzatának, 
illetve a szervezést Sutus 
Etelkának, a kiskőrösi Petőfi 
Sándor Művelődési Központ 
igazgatójának.

A felvétel megtekinthető a 
Bócsai Boróka Citerazenekar 
Facebook oldalán.

Kovács Illés, 
a zenekar tagja

Volt egy tevénk 

perc erejéig az ismert televí-
ziós személyiséggel. Mint me-
séli, testvére bimbózó családi 
kapcsolatai révén került kis 
falunkba, mégpedig a Molnár 
családhoz. Már a Bócsatoron 
ivott egy puncurka pálinkát, 
ide pedig gyerekeivel és az 
unokatesókkal érkezett.  

„Garantált a szuperbuli ez 
a felvonulás! Mint egy vidéki 
lagzi!” — foglalta össze Nóra, 

miközben már jöttek is gyere-
kek a „csak egy szelfit kérünk!” 
– felkiáltással.

Idén ideért Mangó, a pirtói 
teve is: a „Tűzifa” (Tűz-IFA) 
által vontatott pótkocsiról a 
sivatagi jószág néha le is száll-
hatott, ahol rögtön a gyerekek 
kedvence lett. Így állatsimo-

gató is létesült egy-egy meg-
állónál. Ahogy mesélik, a teve 
valami adósság fejében maradt 
a volt Sepsi-tanyán, aztán ked-
ves háziállattá minősült. 

Fotó a címlapon!
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Anyakönyvi hírek

Köszönet a szervezőknek

„Állomásszervező utcabéliek, hozzátok szólok serényen, 
Teljesüljön vágyatok, legyen egészségetek. 
Köszönjük hálásan mindazt, amit kaptunk, 
Garantálom, az asztalon semmit sem hagytunk.”

Bócsa Község Önkormányzata ezúton csatlakozik a kisbíróhoz 
és mond köszönetet mindenkinek, aki valamilyen formában 
közreműködött és segített a Szüreti Napokon.

Elhanyagolt sírok 
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a hoz-

zátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek 
rendbe tenni Mindenszentek napjára, majd tisztán tartani. Ne 
engedjük, hogy elgazosodjon és szemetes legyen a köztemető! 
Figyelem! A Köztemető területe (megfigyelő) biztonsági kame-
rával van ellátva, és a felvétel felhasználható!

Közös temető takarítások
Központi temető

Október 21. hétfő 8 órától a mozgáskorlátozottak szerve-
zésében takarítják a központi temetőt. Utána beszélgetés 
— szokás szerint…

Fischeri temető
Október folyamán itt is összegyűl a nép, hogy együtt teremt-

sék meg a rendet. Bővebb információ Lukácsné Völgyesvári 
Rékánál.

Szociális tűzifa
Értesítjük a lakosságot, hogy 

Bócsa Község Önkormányzata 
81 erdei köbméter keménylom-
bos tűzifa vásárlásához támo-
gatást nyert a Belügyminiszté-
rium által kiírt pályázaton. A 
szociális célú tűzifa támogatás 
iránti kérelem 2019. november 
22-ig nyújtható be az Ön-

kormányzati Hivatalba Bozó 
Andrea családgondozónál.

A kérelem nyomtatvány elér-
hető az Önkormányzati Hiva-
talban vagy az önkormányzat 
honlapján www.bocsa.hu

Szőke-Tóth Mihály 
polgármester 

bócsator
november 9. szombat

E jeles eseményre a Parkerdőben várjuk a 
csapatokat és az érdeklődőket.

A programot rövidesen közöljük a községi 
facebook oldalon, a bocsa.hu-n 
és az októberi bócsai Hírekben.

Információ és jelentkezés:
06-70-400-9945

Sertéstartók figyelmébe! 
Az őszi mezőgazdasági mun-

kálatokra tekintettel felhívom 
a sertéstartó gazdák figyelmét, 
hogy a vaddisznóban előfor-
duló afrikai sertéspestis meg-
betegedések miatt fokozott 
figyelmet kell fordítania házi 
sertésállománya védelmére. 
A fertőzött vaddisznóval való 
érintkezés lehetősége miatt 
a mezőgazdasági területek, 
az onnan származó termékek 
ór iás i  veszé lyt  je lentenek, 
jelenthetnek sertéseinkre. 

A védekezésben elsődleges 
cél és feladat a vírus beke-
rülésének megakadályozása 
a házisertés ál lományokba, 
melyhez az alábbi intézkedé-
sek szükségesek a sertéstar-
tók részéről: 

— Az állatokat,  amennyi-
r e  l ehe t séges ,  z á r t an  ke l l 
tartani, úgy hogy a sertések 
véletlenül se tudjanak vad-
disznóval se közvetlenül, se 
közvetve érintkezni. 

— Sertések gondozását vég-
ző személy olyan öltözéket és 
lábbelit viseljen, amelyet csak 
a sertésólban és környékén 
használ. 

— A vaddisznók fertőződése 
miatt szántóföldről,  kaszá -
lóról, legelőről betakarított 

takarmányt illetve alomanya-
got frissen ne használjanak 
h á z i  s e r t é s e i k  e l l á t á s á r a . 
Szálas takarmányt és gabo-
nát a beszállítástól számítva 
30 napig, a szalmát 90 napig 
kell tárolni felhasználás előtt. 
Zöldtakarmány etetése tilos! 
(Természetesen ez vonatko-
zik a learatott kukoricatáblák 
böngészése során összegyűj-
tött kukoricára is!)

— Élőá l l a to t  c sak  se r tés 
szál l í tólevél lel  és érvényes 
ál latorvosi  bizonyítvánnyal 
ellátva szabad vásárolni! A 
vásárolt sertéseket az állo-
mány többi egyedétől el kell 
különíteni. 

A betegség házisertés 
á l lományokba  történő 
behurcolásának megaka-
dályozása,  a  hatékony 
védekezést segítendő a 
hatósági  ál latorvosok, 
szolgáltató állatorvosok a 
szükséges mértékben fer-
tőtlenítőszert is tudnak 
az állattartók számára 
biztosítani. Keressék ál-
latorvosukat! 

Dr. Vajda Lajos
Országos Járványvédelmi 

Központ  Vezető Házasságot kötöttek (szeptember)
Mucsi Csilla és Sulyok János
Vincze Mónika és Belák Sándor
Adorján Csenge és Harkai Lajos Norbert

Születtek (augusztus)
Tamás Márk – an: Kun-Szabó Emilia
(szeptember) 
László Lilien Jeliz – an: Frittman Kitti
Moczár Milán – an: Karlovszki Edina Judit

Elhunytak (augusztus)
Kis Józsefné (1933) születési név: Csontos Ilona

(szeptember)
Torgyik István (1951)
Péli Jánosné (1923) Kovács Anna
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Ebben a ciklusban voltam először 
képviselő Bócsán. Informatikus, számí-
tógépes rendszergazda és programozó 
szakemberként sok alkalommal nyúj-
tottam segítséget helyi lakosoknak. 
Emellett a szervezésekben való közre-
működésemmel vettem ki részemet a 
közösség szolgálatából. Szeretem a helyi 
rendezvényeket, melyeken igyekszem 
jelen lenni. Nagy élményt nyújt a torockói kapcsolat fejlesztése, 
melyet a Baráti Körben fejtek ki. Pénzügyi szakértőként ismerem 
a vállalkozók és vállalatok problémáit. Igyekszem képviselőként 
is megadni nekik minden segítséget. Szüleim révén megismer-
tem az idősebb generáció gondjait, így őket is tudom képviselni 
a megfelelő fórumokon, valamint az önkormányzatban.

Pedagógus, informatikus könyvtáros 
végzettséggel 31 éve dolgozom a helyi 
iskolában, hatodik éve igazgatóként.

2006-tól önkormányzati képviselőként, 
2014-től alpolgármesterként tevékeny-
kedem.

A Bócsa Község Oktatásáért Közművelő-
déséért Alapítványban 2010-től kuratóri-
umi tag vagyok. Szervezésünkben többek 
között fejlődött a falu játszótere, és épült egy újabb az iskolánál. 
Az idén pedig egy kültéri fitneszparkot avattunk.

Aktívan közreműködöm a közösségi programok szervezésében, 
lebonyolításában. Évek óta szervezek a különböző generációk 
találkozására, együttműködésére alkalmas rendezvényeket.

Kiemelten fontosnak tartom az egymás iránti bizalom és megbe-
csülés megteremtését. Fő célkitűzésem az itt élő emberek közötti 
kommunikáció elősegítése és a tájékoztatás fejlesztése.

Szőke-Tóth Mihály polgármester-jelölt

Polgármesterjelölt és képviselőjelöltek 
bemutatkozása

A bócsai lakosok bizalmá-
ból második választási cik-
lusomat zárom polgármes-
terként. Az elmúlt ötéves 
időszakban közös erőfeszí-
téseinknek köszönhetően a 
településünk folytatta fej-
lődő ívét: megválasztott ön-
kormányzati képviselőtársa-
immal egyetértésben Bócsa 
érdekében dolgoztunk.

A közös eredmények tetten 
érhetőek a felújított és új 
intézményekben, utak, ke-
rékpárutak kialakításában, 
a rendezett településen, de 
a hagyományok ápolását, a 
közösség összetartó erejét 
megmutatták sikeres ren-
dezvényeink is.

Polgármesteri tevékeny-
ségem során továbbra is 

kiemelt figyelmet fogok for-
dítani az óvodai nevelés és 
az általános iskolai oktatás, 
i l letve tehetséggondozás 
támogatására. Ennek ke-
retében a gyermekek meg-
ismerkedhetnek az úszás, 
lovaglás, a futball, a birkó-
zás és a kézilabda sportok 
a lapja ival .  A gyermekek 
erdélyi testvértelepülésünk, 
Torockó hagyományaival 
ismerkedhetnek általános 
iskolai tanulmányaik befe-
jeztével.

Településünk közössé -
gi életének egyik pil lére 
a civil és egyházi szerve-
zetek munkássága,  mely 
számtalan rendezvénnyel, 
megmozdulással és immár 
beruházásokkal is gazdagítja 

Bócsát. Ehhez a munkához 
az Önkormányzat továbbra 
is támogató partnerként áll 
rendelkezésre. 

Az elmúlt években nagy 
figyelmet szenteltünk a tu-
rizmus fejlesztésére. A ren-
dezvényeink látogatottsága 
mellett erre kiváló alkalmat 
nyújtanak természeti adott-
ságaink és meglévő fejlesz-

téseink: válogatott birkózó 
sportolók, belföldi és nem-
zetközi  tá j futó csapatok 
látogatják településünket, 
töltenek el itt heteket edző-
táborokban.

A polgármesteri munkás-
ságom során továbbra is a 
településfejlesztés lesz az 
egyik kiemelt terület. Bócsán 
hasznos, a közösséget szol-
gáló beruházások valósultak 
meg, ezt az irányvonalat a 
továbbiakban is képviselni 
kívánom. 

Véleményükre, tanácsaikra 
a továbbiakban is feltétlenül 
számítok.

Kérem, tiszteljenek meg bi-
zalmukkal és támogassanak 
az október 13-i önkormány-
zati választásokon.

Idén az öt évvel ezelőtti létszámnál kevesebb képviselő-jelölt kívánja megmérettetni magát a helyhatósági választásokon 
Bócsán. A polgármesteri székért egyedül Szőke-Tóth Mihály indul. A következőkben az ő bemutatkozásaikat olvashatjuk.

Kedves bócsai Választópolgárok!
Kérjük, olvassák el figyelmesen a kis szövegeket, és döntsenek belátásuk szerint október 13-án!

barcsikné Weinhardt Éva megerősödését tartottam fontosnak, 
hogy biztosítva legyen a Bócsaiak nyugodt, 
biztonságos megélhetése! Rendezvényeink 
színvonala feleljen meg mind a helyiek, 
mind pedig az ide egyre nagyobb számban 
érkező turisták részére! A jövőben, mint 
eddig is bármikor bárki fordulhat hozzám 
kérdéseivel, gondjaival.

Cs. Tóth József
Az LKW General Kft ügyvezetőjeként jó rálátásom van a helyi 

vállalkozói és alkalmazotti viszonyokra. Arra törekszem, hogy lehe-
tőség szerint helyi embereknek adjak munkát cégünknél.  Képvise-
lőként eddig is a falu fejlődését és a helyi gazdálkodók, vállalkozók 

Gál Tamás
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ÖNKormÁNYZATI VÁlASZTÁSoK
2019. október 13. vasárnap

Szavazni az alábbi érvényes okmányok bemutatásával 
lehetséges:

- személyazonosító igazolvány, vagy
- vezetői engedély, vagy
- útlevél + lakcímigazolvány.
Szavazni személyesen, 2019. október 13-án (vasárnap) 06.00 

órától 19.00 óráig lehet az alábbi szavazóhelységekben:
1. számú: Önkormányzati Hivatal (6235 Bócsa, Rákóczi 

F. u. 27.)
2. számú: Hegyközség Irodaház (6235 Bócsa, Rákóczi F. 

u. 25.). 
Mozgóurnát igényelhet a választópolgár 
- írásban vagy személyesen előzetesen az önkormányzati 

hivatalban, munkaidőben 2019. október 11. péntek 16.00 
óráig, 

- a szavazás napján 12.00 óráig a lakcíme szerinti szavazó-
körben írásban,

- elektronikusan www.valasztas.hu.
Bővebb információ: www.valasztas.hu

Mayer Ferenc
Helyi Választási Iroda Vezető

Tóth márta 

Gál-Szabó bettina

Kőhegyiné Erzsébet

Takácsné böjtös Klára

jártassággal rendelkezem. Munkám során számos jó gyakorlattal talál-
koztam, melyek községünk javára válhatnak. A legnagyobb értelmiségi 
család vagyunk Bócsán, szinte minden területen széleskörű kapcsolat-
rendszerrel rendelkezünk.  Ismerem minden korosztály és társadalmi 
réteg problémáit és elvárásait. Célom, hogy a munkaerőpiacon és a 
közszférában a helyi lakosok – különösen a helyi fiatalok – előnyt 
élvezzenek azonos képesítés esetén. Fontosnak tartom a meglévő 
infrastruktúra megőrzését és fejlesztését, valamint a sport és a kultúra 
értékalapú támogatását, a helyi értékek megóvását, erősítését. Hiszem, 
hogy eddigi értékrendem megtartásával képviselőként hasznos tagjává 
válhatok falunk leendő testületének. 

Bócsát egy kicsit kívülről is látom, mivel 
Soltvadkerten nőttem fel. Szüleim bócsai 
származásúak, így gyermekkoromban sok 
időt töltöttem itt a rokonoknál. Több 
mint tíz esztendeje élek életvitel szerűen 
Bócsán és kísérem szemmel községünk 
fejlődését. Adótanácsadóként és könyve-
lőként a pénzügyekhez értek, 2 éve saját 
könyvelőirodával segítem a nagyrészt 
helyi vállalkozások működését. Szociális téren rálátok azokra a 
lehetőségekre, melyekkel már számos alkalommal tudtam segíteni 
adott szervezetek támogatása és a jó pénzügyi politika területén és 
úgy gondolom az ügyfélköröm tekintetében is társulnának ehhez 
segítők. Ezen tudásomat jól tudnám kamatoztatni a közösség 
szolgálatában is, amikor önkormányzati képviselőként helyi szinten 
születnek döntések az anyagiak előteremtéséről és elosztásáról.

Kiskőrösi származású vagyok, 26 éve 
élek Bócsán, ahol úgy érzem, szeretettel 
fogadtak be. Megismertem az embereket, 
jó dolog itt élni. Korábban voltam már 
önkormányzati képviselő, ebben a cik-
lusban pedig a szociális bizottság külső 
tagjaként tevékenykedtem. Az evangélikus 
gyülekezetben pénztárosként szolgálom a 
közösséget. Több rendezvényen szívesen 
működtem és működöm közre. Fontosnak tartom a település 
közösségi életének fejlesztését. Úgy gondolom a jövőben nem csak 
közvetve, hanem közvetlenül is szeretnék településünk fejlődéséért 
tenni. Célom az, hogy rugalmasabbá tegyem az Önkormányzati 
Hivatal és a lakosság kapcsolatát.

A Boróka Iskolában dolgozom iskolatitkár-
ként. Több, mint 30 éve élek Bócsán és szol-
gálom a helyi közösséget. Eddigi munkáim 
során mindig emberekkel foglalkoztam. A 
mai napig szívesen segítek az ügyes bajos 
dolgaikkal hozzám forduló lakosoknak. 
Tavaly a helyi református gyülekezet presbi-
ternek választott, ami megtisztelő szolgálat, 
igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni. 
Felgyorsult világunkban tapasztalataim szerint egyre nagyobb szerepe 
van a családnak, az összefogásnak és a közösség erejének. Fontosnak 
tartom a tájékoztatás, gördülékenyebb információáramlás megvalósí-
tását. Feladatunk, hogy szépen fejlődő falunkban segítsük a fiatalokat, 
hiszen ők a jövőnk! Mint mama látom a kisgyermekes szülők gyermek 
elhelyezési gondját a nyári szünetben, mivel mi, nagyszülők is dolgo-
zunk. Az idei évben sikeresen megvalósult, hogy az óvodai nyári szünet 
3 hétre csökkenjen, ezzel segítve a fiatal családokat. 

Tóth József 
25 évet tanítottam falunk iskolájában, 

mely során 5 esztendőt igazgatója is voltam 
annak. Feleségemmel, Vida Margitkával 
– aki szintén pedagógus – 6 sikeres gyer-
meket neveltünk fel. Már 17 éve dolgozom 
intézményvezetőként, jelenleg a kecskeméti 
Damjanich János Általános Iskola igazgatója 
vagyok. Vezetőként költségvetési és jogi 

Államigazgatási egyetemi végzettsé-
gem birtokában jelenleg pályázatírással 
foglalkozom. Ezeknek köszönhetően 
(is) épül az új evangélikus templom 
Bócsán, nyílik egy családi bölcsőde, a 
nyári táborainkban pedig sok színes 
élménnyel gazdagodnak a gyerekek.  
Pályázattal segítem a torockói kapcsolat 
ápolását, a civil szervezetek működését. 
Törekvésem, hogy Bócsa élhető falu legyen, ahol gyermekeink 
tanulhatnak, a fiatalok dolgozhatnak, családot alapíthatnak, 
szüleink békében tölthetik idős éveiket. 

Az elmúlt 5 évben önkormányzati képviselőként is szolgálhat-
tam a falu érdekeit. Két cél vezérel: először is annak az összetar-
tásnak az ápolása, ami egyedülálló a térségben. Saját példámmal 
elől járva szeretném megmutatni, hogy a falu érdekében együtt 
kell tudni dolgozni, mert csak ez visz előre.  A település fejlődése 
évtizedekkel ezelőtt jó irányba indult el és jó irányban halad ma 
is. Másik célom ennek folytatása az összes lehetséges eszközzel, 
mely minden generáció és vállalkozás számára megélhetést, 
fejlődést, komfortérzet-növekedést, biztonságos, egészséges és 
tiszta környezetet eredményez.



2019. szeptember6. oldal

Edzőterem, wellness, szálláshely
A kisbíró így szedte versbe:
„Úgy látom, sokaknál a kockahas idén sem jött össze,
Fitnesselhet majd késő őszre. 
Mert ha le akar adni néhány kiló felesleges hájat,
Edzeni a szálláshelyre járhat. 

Segített ehhez polgármester urunk, 
Lett is nekünk egy fittness-gurunk.
Barcsik Laci ennek a személye,
Van is személyre szabott edzésterve. 

A sportoló többféle kondigép közül válogathat, 
Edzés után lesz ott majd izomszag. 
Ha továbbra is helyén marad a szíve és az esze,
Neki lesz a faluban a legnagyobb bicepsze.”

barcsik lászló bemutatja 
új munkahelyét

Az új edzőtermet, wellnesst, szálláshelyet és a kiszolgáló 
helyiségeket összeségében nyugodtan nevezhetem Sportkomp-
lexumnak. Ez a BLSE kezdeményezésére pályázati lehetőségek 
kihasználásával a bócsai önkormányzat támogatásával és fenntar-
tásával jött létre. A bócsai sportegyesület, a BLSE keretein belül 
birkózó, labdarúgó és 2019 januárjától kézilabda szakosztály 
működik.

A meglévő infrastruktúra jelenleg is fejlesztés alatt áll. Folyik 
a futballpálya megújítása, a szálláshely bővítése, ami most 30 
fő színvonalas elhelyezésére alkalmas. A neve Boróka Ifjúsági 
Szálláshely.

Az egyesület igazolt sportolói tagdíj befizetése mellett hasz-
nálhatják korlátlanul a létesítményeket. A település vezetése 

feladatként tűzte ki, hogy a különböző sportolási lehetőségek 
megteremtésével és kiszélesítésével javítsa a lakosság közérzetét 
és egészségét. Részben ezt a szándékot szolgálja a kerékpárút is. 
A konditerem elkészülése óta nyitva van az érdeklődők előtt, a 
wellness pedig kikapcsolódásra, relaxálásra nyújt lehetőséget. 
Ez kapcsolódik a szálláshely szolgáltatásához is. A konditermet 
és wellnesst életkortól függetlenül, támogató jegy ellenében 

mindenki igénybe veheti. A környező településekről is sze-
retettel várjuk a sportolni, pihenni vágyókat. Facebook-on is 
lehet informálódni — a Bócsa Wellness-Konditerem névre kell 
rákeresni és jelölni.

Szeretném bátorítani azokat, akiknek nincs gyakorlatuk az 
edzések helyes kivitelezésében, hogy jöjjenek ők is nyugodtan. 
A szakszerű segítséget jelenleg minden héten egy alkalommal 

Réz István testnevelő tanár biztosítja, aki sok éves konditerem 
vezetői tapasztalattal rendelkezik. Edzés végezhető edzőtermi 
gépekkel, szabadsúlyokkal és saját testsúllyal.

Magamról:
2018. november 1-től vagyok a BLSE alkalmazottja. Feladatom 

a szálláshely, wellness, sportlétesítmények, megfelelő szintű 
üzemeltetése és nyitvatartási idő alatt felügyelet biztosítása. Je-
lenleg fitness instruktori képzésen veszek részt, Kecskeméten.

Cím: BLSE — Birkózó Labdarúgó Sport Egyesület, Bócsa 
Kecskeméti út 2.
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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
A víztorony

„Mintha ma lett volna!” — 
sóhajtanak fel az idősek egy-
egy olyan esemény kapcsán, 
amire bár sokan emlékeznek, 
de közben mégiscsak meg-
született egy újabb generáció. 
Ilyen nagy dolog volt Bócsán 
a vízellátás modernizálása 
és a hidroglóbusz üzembe 
helyzése 1983. augusztus 20-
án. A szép ünnepi program 
— kiállítás megnyitó, ebéd, 
sportvetélkedők — nyitó ese-
ménye volt a szalag átvágása 
és létesítmény bemutatása. 
Ennek járunk most utána.

A Petőfi Népe így írt az 
eseményről: „Szerdán (1983. 
augusztus 17.) az esti órák-
ban a környékbeliek kíváncsi 

gyűrűjében „talpra állították” 
a Lajosmizsei Vízgépészeti 
Vállalat dolgozói a bócsai 
100 köbméteres hidrogló-
buszt. Mali József, a vállalat 
csoportvezetője elmondotta, 
hogy a tervezett határidőnél 
négy és fél hónappal előbb, 
Alkotmányunk ünnepének 
tiszteletére teljesítették a 
munkavállalásukat. Bócsán 
ez eddig hidrofóros törpe-

vízmű csak a település kis 
részét tudta ellátni. Az új 
vízmű építésének első lépé-
seként elkészítették a hid-
roglóbuszt, közben pedig 
kicserélik illetve bővítik a 
régi vezetékhálózatot.  A 
hálózatrekonstrukció után 
legalább egy negyed évszá-
zadig kielégítő vízellátássa 
lesz a lendületesen fejlődő 
községnek.”

A helytörténeti krónika 
szerint a lakosság maga ásta 
ki a vízvezeték árkait a köz-
területen.

Mint az 1983. augusztus 
20-án reggel 9 órakor tartott 
átadó ünnepségen  Szénási 
László VB elnök elmond-

ta (beszéde a helytörténeti 
krónikában megtalálható), 
eddig csak a borkombinát 
dicsekedhetett magastároló-
val. Most a lakosság számára 
is elkészült „hydroglóbusz”, 
mely 100 köbméteres. Így a 
község minden egyes belete-
rületi lakása ellátható hosszú 
távon. A vízhálózat rekonst-
rukciójának első ütemeként 
� km vezetéket építettek ki. 

További 600 méter bővítést 
helyeztek üzembe a Kertész 
utcai telkeknél.

 A támogatók 
a következők voltak:
Megyei Tanács: 800.000 Ft
Petőfi Tsz: 340.000 Ft (erre 

a célra és a telefonvonalak-
ra)

Szőlőskert Szakszövetkezet: 
100.000 Ft

Vízmű Vállalat: 960.000 
Ft

A társadalmi munka becsült 
értéke meghaladta a félmillió 
forintot. Egyetle nház sme 
volt a községben, ahol ne 
ásták volna ki a vízvezeték 
árkát. 

Beszéde végén kiemelte: 
„Külön dicséret illeti a Pipa-
gyújtó Csárda, az ABC Bolt, 
a Posta és a Takarékszö-
vetkezet dolgozóit, a római 
katolikus és az evangélikus 
gyülekezet tagjait, valamint 
a sok önkéntes társadalmi 
munkást, akik vállvetve dol-
goztak a vízhálózat bővülé-
séért.”

Ki tudja, hogyan 
működik?  

Noha nap mint nap látni az 
Alföldön ilyen ilyen víztor-
nyokat, alig van valaki, aki 
járt már benne. Zsikla Róbert 
vízellátás-csatornázási szak-
mérnökkel beszélgetek 2019 
őszén. Mit kell tudnunk a 
bócsa hidroglóbuszról?

Ez egy AK-100-2� típusú 
aquaglobus. Ennek a fajtának 
30-�0 méter a magassága, így 
az egész községben nyomás 
alatt tudja tartani a hálózatot 

és alkalmas a tűzivíz tárolá-
sára is. 

— Korábbi lapszámunkban 
írtunk arról, hogy nemrég 
új kutat fúrtak Bócsa ivóvíz 
ellátásának javítására.

Igen, most már két kút adja 
nagy biztonsággal a vizet, 
amely egy vas- és mangánta-
lanító szűrőtartályon át adja 
a vizet a hálózatba, vagy a 
töltővezetéken fel a glóbusz 
tartályába. A szintmérők au-
tomatikusan kommunikálnak 
a szivattyúkkal, de van túl-
folyó is, melyen át viszajut a 
felesleges víz a rendszerbe.

— Ez a tartály sokak szá-
mára megfoghatatlan. Hogy 
mennek fel oda a szerelők?

A szárban van egy létra, me-
lyen biztonságosan fel lehet 
mászni. Ez folytatódik a gömb-
ben is, majd pedig az egész 
tetejére, a pihenő állomásra jut 
ki a munkás. Itt lehet belépni a 
víztérbe. Ennek az évente két 
alkalommal végzendő tisztítás-
kor van szerepe. Ekkor magas-
nyomású vízsugárral lemossuk 
a tartály belső falát, az egész 
lefolyik a fenékürítő csövön, 
majd klórral fertőtlenítjük a 
tartályt. Akkor érződik, hogy 
kicsit klóros a víz.

— Mennyire van gond az 
itteni vízvezetékekkel?

A bócsai egy viszonylag új 
hálózat: KM-PVC csövek, 
melyek 80-100 vastagok. 
Korábban azbeszt-cement 
csöveket raktak le, de az 
itt nincs. Összességében 
elmondható, hogy a község 
vízellátása rendben van és 
a korszerűsítéssel teljesen 
megfelel a jelenlegi elvárá-
soknak, lehetőségeknek.

Káposzta Lajos

Segítség szakdolgozathoz
Nem mered elkezdeni? Nincs meg a vége? 

Hiányos a szakmai rész? Nehéz a dolgok formába 
öntése,  megfogalmazása? Nem érted, mit 

kifogásol a bíráló tanár?
Ne csüggedj, más is járt így már, én segítek megoldani!

0620/9466-727
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recept
— vagy inkább beszélgetés

Vidám percek 
— ezúttal Kovács Nándor kisbíró szüreti 

verseléséből, az elmúlt egy év kapcsán 

Könyvajánló

Mucsi Zoltán 20 évig volt 
pincemester. Ennek emlékére 
feje fölött gyakran ott lóg a 
„Füstgázveszély” tábla. Stílu-
sosan pincepörköltet készített 
a főzőversenyen, de nem is 
akárhogy. Saját eljárása szerint 
tett bele szürkemarhát, sertés-
csülköt, sertéskörmöt, füstölt 
sonkát, kolozsvári szalonnát 
és — mintegy 50 kóstolás 
során pontosan kiszámolt 
— szilvalekvárt! Ebbe a bog-
rácsba éppen 3 evőkanálnyi 
kellett.  Borsot csak a végén, 
mert ha sokáig főzzük, elmegy 
az ereje.

„A bográcsos főzésnél az a 

lényeg, hogy találkozzanak 
a családtagok és a barátok, 
majd egyenek egy jót békes-
ségben!”

A száguldozókról
A következő igaz eset,
Pont az én szőlőmbe esett!
Tavasszal, ahogyan a metszés éppen meglett,
Az én szőlőm egy piros Suzukit termett.

Ahogyan vége lett a hétnek, jött a szombat este, 
Erdélyi vendégmunkás az utat kereste.
Jócskán rálépett a gázpedálra,
Magát a szőlősorban találta. 

Két hónappal később lett egy alteregója, 
Ő lett a Deli tanya kerítés szaggatója.
A fejük sörrel televedelve, 
Autóját mindkettő úgy vezette. 

Szétszaladt a ménes, elszakadt a gyeplő,
Utóbbit csonttörésekkel vitte el a mentő. 
Hogy ezt elmondtam, csak nem lesz határon átnyúló harag, 
De a kavicsos út mellett telefonoszlop lassan nem marad. 

A Négykézláb buli utózöngéje
Augusztus 19.: Négykézláb Party! 
Ajánlom, hogy legközelebb senki se hagyja ki. 
Harmadszor is megrendezték, 
Hogy felidézzék a legendás diszkó emlékét. 

Régen a fiúk ide jóformán inni jártak, 
A lányok is megkapták amire vágytak. 
A szerelmek elmúltak, az emlékek megszépültek, 
És felnőttek a gyerekek, akik ott készültek. 

Felnőtt: James Fenimore Cooper - Az utolsó mohikán
Cooper könyveiért több mint száz éve lelkesedik az ifjúság. Gene-

rációkat bővült el kalandosságával, hiteles természetével, örökéletű 
romantikájával. Az utolsó mohikán abban az időben játszódik, 
amikor az angol és a francia gyarmatosítók elkeseredett harcot 
vívtak egymással Észak-Amerika birtoklásáért, az indián törzsek 
pedig részben a franciák, részben az angolok szövetségeseivé lettek, 
miközben saját területük egyre zsugorodott. Történetünkben Mun-
ro alezredes leányai egy angol katonatiszt kíséretében az őserdőn 
keresztül apjukhoz igyekeznek a William Henry-erődbe. Vezetőjük 
egy irokéz indián, aki az angolok szolgálatában áll, noha törzse a 
franciák szövetségese. Magua, az irokéz, tévútra csalja őket, mert 
gyűlöli az alezredest. Szerencsére találkoznak Sólyomszemmel, aki 
két mohikán barátja társaságában arra vadászik.

Kamasz: Tim Peake - Csillagközi kérdezz-felelek
Gondoltál már arra, hogy űrhajós legyél?
Az Apollo küldetések sikerei után napjainkban az űrkutatás új 

aranykorának küszöbén állunk. A következő évtizedekben minden 
bizonnyal gyarmatosítani fogjuk a Holdat, otthagyjuk a lábnyomun-
kat a Marson, és messzebbre fogunk utazni a naprendszerünkben, 
mint valaha. Ezek az álmok immár karnyújtásnyira vannak tőlünk, és 
mindannyian részesei lehetünk ennek a kivételes utazásnak. Mióta 
Tim Peake visszatért a Nemzetközi Űrállomásról, rengeteg érdeklődő 
levelet kap az emberektől, akik egyre többet szeretnének megtudni az 
űrbéli életről, a küldetése minden apró részletéről. „Milyen érzés 28 
000 km/órás sebességgel keringeni a Föld körül?” „Hogyan lehet fel-
készülni a súlytalanságra?” „Milyen hatással van a világűr az emberi 
testre?” „Mi történik, ha meteorit csapódik az űrállomásnak?” Ebben 
a könyvben a szerző részletesen megválaszolja ezeket a kérdéseket, 
kiegészítve őket a saját, űrhajósként szerzett tapasztalataival — a 
kiképzéstől a kilövésig, az űrsétáig és a visszatérésig. 

Gyerek: london - rendhagyó útikalauz gyerekeknek
Mi történik, ha a Big Ben tizenhármat üt?
Milyen íze van az angolnának?
Miért volt szerencsés az, akit lefejeztek?
Melyik az a híd, amit eladtak az amerikaiaknak?
Milyen állatok laknak a metróban?
Hol találod meg Harry Potter nyomát?
Rendhagyó útikönyvsorozat gyerekeknek: izgalmas nagyvárosok, furcsa 

múzeumok, titokzatos helyek, menő épületek, érdekességek a történelem-
ből — minden, ami a felnőtteknek szóló útikönyvekből kimaradt.

A boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap

Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00- 17:00
Szombat: 10:00-13:00

kép
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Kezdjük tanulmányi sikereinkkel:

Vincze Kristófnak pék lett a szakmája,
Bolti eladóként végzett Szarvas Boglárka. 
Szakmunkás vizsgát tenni nekik nem kellett,
Az iskolában érettségire készülnek még egy évet.
E két fiatal szorgalma,
A diákoknak legyen példa. 

Pár szó a böszme legényekről

„Hét szép bócsai leányt elvitt hét idegen legény,
Hát ezt sajnálom nagyon én!
A fiatal pároknak mondtam e pár sorral bókot, 
A bank meg adjon nekik CSOK-ot.

Bócsai legények, mind akik itt vagytok,
Úgy jártok majd, mint a magkakasok!
Ha továbbra is egyedül kukorékolgattok, 
A faluban lányt nem kaptok.”

A vers többi része az újságban elszórtan található.  
Köszönjük! 

Az idei felvonuláson 95 jármű ment végig Bócsa utcáin. Ha 
mindegyikre számolunk 5-10 utast, no meg a nézőközönséget 
és az állomásokat, kikalkulálható a teljes létszám!  

A kisbírótól kaptunk hideget-meleget — de ez mind része a 
karneváli hangulatnak. Hisz ő itt olyan szószóló, aki ha valamit 
kimond, az a „kidobolt hír”. És ebből mindenki megjegyez 
annyit, amennyit bír! Mert bizony az is aranyszabály, hogy ami 
„itt történik, az itt is marad”!

Elkezdődött…

Attila, a veterán birkózó ezüstérmei

Igen, szeptembertől újra 
iskolába járunk: a gyerek és 
a szülő (szerencsés esetben a 
nagyszülő) egyaránt. Együtt 
tanulunk, készülünk, öltö-
zünk, izgulunk és lelkesedünk 
a csemetével. Ez az élet része 
— bár nem mindenki gondolja 
így. Pedig:

„Nem csupán azért kell a tudás, 

hogy magasabb legyen az értelmi 
szintünk, hanem azért, hogy több 
mindenből tudjunk felnőtt korunk-
ban választani.” 

Bócsán idén szeptemberben 
21 elsős kezdte a tanévet. Ös-
szesen 163 diák jár ide: nekik 
kell egy csapatot alkotniuk: 
„Lehetünk bár különbözőek, 
sőt: legyünk is — de a közös-

A szüreti felvonulás

Az úgy kezdődött, hogy verse-
nyen voltunk a gyerekekkel, de 
nagyon nem ment nekik a birkó-
zás — kezdi a történetet Benkő 
Attila edző. 

Elhatároztam, hogy nem ha-
gyom annyiban: megmutatom, 
hogy vén fejjel is helyt lehet állni 
egy sportversenyen! Munka és 
gyerekek mellett elindulok a ve-
terán magyar bajnokságon, eddig 
úgysem mentek Bócsáról még 

erre. (A tavaly megrendezett bó-
csai NB2 felnőtt csapatbajnokság 
az más – a szerk.) 

Miskolcon szeptember 7-én 
rendezték meg a Veterán Birkózó 
Magyar Bajnokságot, melyen 38 
évesen az A-kategóriában vettem 
részt (35-40 évesek). Ezen nem 
indulhatnak olimpiai kerettagok, 
azaz „aktív profi” versenyzők.  

Az én súlycsoportomban volt a 
legerősebb a mezőny, 78 kg, mivel 

ség akkor is rajtunk múlik!” 
— hangzott az igazgatói gon-
dolat.

Bócsa önkormányzata a rend-
szeres testnevelés órákon 
kívül lovaglási lehetőséget (3. 
osztály) és úszás oktatást is (6. 
osztály) biztosít a diákoknak. 
Emellett ott a tavaly jól bevált 
tánc és a különböző pályázatos 

projektek. A kézilabda Oláhné 
Marosi Judit nénivel, valamint 
a birkózás az edzőkkel a ver-
senysport élményét adja meg.

A tanévnyitó ünnepi műsorát 
a harmadikosok adták. Szép 
gesztus volt, hogy egy adott 
jelre felhívtak néhány kis el-
sőst a színpadra, akik velük 
együtt verseltek.             K. L.

ott vannak a legtöbben és főleg a fi-
atalok. Kötött- és szabadfogásban 
4-4 meccset küzdöttem végig és 
így szereztem meg az ezüstérmet 
mindkét kategóriában.

Természetesen lesz még foly-
tatás, jobban rá fogok készülni, 
hiszen volt ott olyan versenyző, 
aki heti hatszor edz...

Októberben kezdjük a tobor-
zást, várjuk az alsó tagozatos 
gyerekeket. Szülők, gyerekek, 
én tudom, mit beszélek: vár 
mindenkit a birkózó szőnyeg!
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A Szüreti Napok péntekjén 25 
bográcsban rotyogtak az étkek, 
hogy megmérettessék magukat 
a versenyzők, vagy éppen „csak” 
vendégül lássák családjukat és 
barátaikat. Egyesek csak néhány, 
mások (több bogrács beveté-
sével) 80-90 főre tervezték a 
vendéglátást. A szervezők, Bor-
bényi Hilda és Tóthné Szakolczai 
Tünde komoly rendet tartott a 
versenyen. Minden főző kötényt 
kapott a nyakába, és kóstolós 
tányérban kellett beadni az ételt 
a nádtető alá, ahol a csapatnév 
sorszámmá változott. A jeles 
vendéglátósokból és „főző em-
berekből” álló zsűri ugyancsak 
nagy feladat előtt állt.

Hogy miért?
Nem csupán a falusi főzőver-

senyeken megszokott ételek 

szerepeltek, hanem — mint 
látni fogjuk — egészen extra 
költemények is megjelentek. 

Mint az egyik zsűritag, Pálinkás 
Attila elmondta, a főzők között 
végig sem mentek, és mindig 
csak egy sorszámozott tányér 
állt előttük az asztalon. „Öten 
voltunk, és pontoztuk az ízt, a 
kinézetet, valamint az állagot. 
Na jó, én magammal vittem 
Attila fiamat is, hátha segít a 
döntésben…” 

mi rotyog 
a bográcsban?

Dudás Lajos emlékére rendeztek 
főzőversenyt a parkerdőben

A versenyzőkről
Le kell szögeznünk, hogy a képgaléria nem lesz teljeskörű: 

körbejártamkor nem találtam meg / vettem észre mindenkit. 
Az egyre nagyobbá váló tömeg beszippantott pár riportalanyt, 
úgyhogy náluk… majd legközelebb…

Láng Lajos dámszarvas pör-
költtel készült, melyhez a húst 
keceli méhész cimboráitól 
kapta. A hús 2,5 óra alatt főtt 
meg, melyhez a végén tette be 
a vargánya és a csiperke gom-
bát. A felséges illatú ételhez 
nokedli járt. 

Majer István, Balogh Kristóf és Majer Andor a bográcsnál. 
Mint Andor mesélte, paprikás krumplival nevezett, amely 
azonban különleges minőség nála. Jól is lehet rá inni, ami nem 
mellékes…

Rázsonyiné Papp Éva — kuktái és szurkolói: Kovácsné Mónika és Kovács 
Nikoletta. Ami pedig készült, az marhapörkölt pirított tarhonyával.

Tóth-Baranyi család — a képen Sándor, Ilona és Botond. A 
bográcsban kacsa zúza, lábfilé, nyak és más efféle rotyogott.

V e i s z h a b 
Györgyné nyári 
töltött káposztát 
készített. Ennek 
fűszerezése kü-
lönleges — ép-
pen azért, mert 
nyári.

Bodor Árpádné ugyancsak nyári töltött káposztát főzött. Ottjártam-
kor éppen átvette a kötényt és a zsűri-tányért Hildától és Tündétől.

A László házaspár (János és Zsófia) Végegyházáról, Békés 
megyéből érkezett. A bográcsban marhapörkölt készült, melynél 
segédkezett Zsikla Ferenc és Ilona, valamint Kesztl Jakab. 
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Káposzta Lajos

Rózsa Zoltán kivételesen 
nem a köznek főzött, hanem 
elindult a versenyen. A bog-
rácsban marha fej, láb és pacal 
lapult. „A végén csak úgy 
cuppan majd, mint a zselé” 
— mondta a szakács.

Sárosi Albert Kis-
kunhalasról érkezett 
hozzánk. Rendszeres 
vendég itt, de disznó-
szívpörkölttel most ne-
vezett először. Mellette 
Mayer Ferenc jegyző, 
halászlével. (Ő másnap 
dobolni is fog…)

Csernák László 
Soltvadkertről 
k ö l t ö z ö t t  i d e 
h á r o m  é v e  é s 
máris élre akar 
törni a birkapör-
költ mezőnyben. 
A c ikk  végére 
majd elválik, si-
került-e.

A helyezések:
1. Ország Gergő (16 éves): baromfipörkölt
2. Hazai Dániel: zúzapörkölt rafináltan
3. Csernák László: birkapörkölt 
Különdíj: Benkóczki Pál: birkapörkölt 

Emellett főzött még Tóth Richárd (kakaspörkölt házi noked-
livel), Lóczi Mihály (kacsa zúza pörkölt), Deli Sándor (kecske-
pörkölt), Mészáros Gábor (pacalpörkölt) és Kaposvári Sándorné 
(csülökpörkölt). Róluk majd legközelebb bővebben…

Nagy Razvan birkát, a 
vele egy standon főző Lent-
hár Tamás pedig kakast 
forgatott a bográcsában. 
Jó távol tették egymás-
tól a két edényt, át ne  
fröccsenjen!

Benkó Sán-
dor féltőn óvja 
Piroskáját — 
remélhetőleg 
nem csupán 
a bográcsban 
rotyogó tüzes 
szürkemarha-
pörkölt mi-
att.

Szűcs Zoltán több bográcsot 
rángatott a főzőversenyen: 
pacal és birkapörkölt főtt mint-
egy 80 vendég részére. És 
elfogyott!

Benkóczki Pál és kuktája, 
Veiszhab Tamás juh-testet 
főzött. Na jó: birkapörkölt! De 
az biztos, hogy egyaránt nehéz 
volt őket megérteni és fény-
képezni. Naggyon megélték a 
főzőversenyt a fiúk!

Dudás Zoltán sertéspörköltre 
várta 25 vendégét. Ez nem volt 
egy szimpla étek, hiszen került 
bele egy gombás-tejfölös ragu, 
majd tésztával tálalták.

Bíró István „Liba” nem ne-
vezett, csak úgy felrakott egy 
birkapörit. Hogy ne legyen 
egyedül, villámszerűen kite-
lepedett hozzá a Dutra Ba-
ráti Kör. Az évet és a birkát 
be/végezték/kebelezték. Liba 
viszont megmaradt jövőre is 
nekünk.

Hazai Dánielt 
egy szakács ba-
rátja, Lángosos 
Imő kísérte el. A 
bográcsban zúza, 
töke, taraja és 
nyak barátkozott 
egymással, majd 
a zsűrivel. 

Ország Gergő fi-
atal kora ellenére 
a sokadik főzését 
teljesítette és a �. 
főzőversenyén in-
dult. Ezúttal ba-
romf ipörköl t te l 
várta vendégeit.

Ernst Bader, Me-
leg János (Szeged) és 
Szloboda Zsolt vegyes 
bajai filézett halászlét 
készítettek. Zsolt Dá-
vodi, innen a családi 
hagyomány. Bader úr 
itt élő svájci, aki a fe-
lesége (Irene) által a 
tanyán sütött sonkás 
kenyerét kínálta a hal-
hoz. Volt keletje! Fotó 
a címlapon!
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