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Frittmann János szervező, Pálfi József elnök

Az évadnyitó bál ismét a vadászoké volt! 
Vadászbállal kezdődött a 

farsangi bái szezon Bócsán. A 
Hungarikum és Civil Házban 
tartott jeles esemény első na-
pirendi pontja hagyományosan 
a virágátadás: ez jár a kedves 
feleségeknek, mivel nagy tü-

relemmel viselik a férjek tá-
vollétét. Mármint amikor azok 
„hosszú méla lesben” figyelik 
a nagyvadak vonulását. 

A bócsai Hubertus Vadász-
társaságnak 38 tagja van, 
köztük jó pár fiatal. A bálra, 
melyen Szőke-Tóth Mihály 
polgármester is tiszteletét 
tette, számos vadász hívta 
el családját és barátait. A 

menüsor nagyrészt a bócsai 
erdők-mezők mélyén lapuló 
vadakból készült. Az első fogás 
fácánleves volt, melyet dámvad 

és birka pörkölt követett. A 
sültes tálakon vad- és csirke-
húsból válogathattak a kedves 
résztvevők.  

A vacsora után táncra per-
dültek a vendégek, és csak a 
hagyománnyá vált tombolasor-
solásra pihentek meg. Külön 
köszönet az éjszakába nyúló 

mulatságért a Stefi Band-nek, 
valamint Frittmann János fő 
szervezőnek. 

A tombola fődíja egy kétfős 
wellness hétvége volt, emellett 
az 1-1 őzbak, őzsuta és őzgida 
kilövési lehetőség is kecseg-
tető volt.

KL – BHKL – BH

A dolgok mögé nézve…

Természetesen azt is tudjuk, hogy a vadgazdálkodás sok 
munkával is jár: etetés, szállítás, magasles karbantartás, 
képzés, stb. Erre jó példa akár a jelenlegi járványveszély: a 
vadásznak tudnia kell, mik az előírások egy-egy vad elejtésére 
és bevizsgálására vonatkozólag. Az afrikai sertéspestis még 
nem tűnt el az országból. Az is igaz, hogy Bócsa környékén 
eddig nem találtak sem a járványban elpusztult állatot, sem 
pedig meglőtt fertőzött egyedet. A szabályok szigorúak: 
a vaddisznó kilövése engedélyezett ugyan, de kötelező az 
állatorvosi mintavétel és vizsgálat minden elejtett vad után.
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Anyakönyvi hírek
Születtek:

(2019. december)
Vincze Hanna – an: Kecskés Adrien

Elhunytak: 
(2019. december)

Tuskán Jánosné (1934) születési név: Jung Margit

Iratok, kérelmek, mellékletek?
Segít a települési ügysegéd!

A települési ügysegéd 2020. február 11. (kedd) 14:30-16:00 óráig 
fogadja a bócsai lakosokat az Önkormányzati Hivatalban. 

Cél a segítség nyújtás a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek in-
tézésében (eljárás megindítása, végig kísérése). A települési ügysegéd 
a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügy-
feleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a 
kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.

 A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
- lakcímváltozás
- szabálysértési feljelentés 
- helyszíni szemlék előkészítése 
- földhasználati bejelentés
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:
* jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások)
* szülői ház elhagyása 
* otthonteremtési támogatás 
* gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
* egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére 
* ápolási díj megállapítása
* közgyógyellátás
Bővebben a www.bocsa.hu oldalon található információ.

Utazás Kiállítás 2020
Február 27. – március 1.: Bócsa 

ismét részt vesz az országos 
idegenforgalmi szakvásáron, 
melyet a Hungexpo pavilon-
jaiban rendeznek meg. Az el-
múlt években kikristályosodott 
módszerekkel igyekszünk még 
több vendéget csalni Bócsára és 
környékére.

Két csapásirány!
Az egyik stratégia az egyre 

sokoldalúbb helyi rendezvé-
nyekre épít. Az idejövő vendég 
jól érzi magát, fogyaszt, közben 
fényképeit megosztja közösségi 
oldalain és ezzel minket hirdet. 
Természetesen nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy rendezvé-
nyeink fő célcsoportja továbbra 
is az itteni lakosság!

A másik stratégia a környe-
ző programok és attrakciók 
látogatóinak Bócsán történő 
elszállásolása. Ezek a vendégek 

a soltvadkerti fesztiválok, a 
bugaci Kurultaj és sok eset-
ben még távolabbi színhelyek 
meglátogatása után itt térnek 
nyugovóra, vesznek igénybe 
étkezést, lovaskocsizást és más 
szolgáltatásokat. 

A megye települései egymást 
segítve, fej-fej mellett hirdetik 
a Kiskunság, a Kalocsai Sárköz, 
Észak-Bácska és a Tisza-mente 
értékeit. A hangsúly sok esetben 
a csillagtúrákon, a mozgáson, 
illetve a „bűnismétlő” vendégen 
van. Ezért több programcsoma-
got hirdetünk: ami tetszik nekik, 
azt fogadják el. A törzsvendégek 
megteremtése rendszeres bevé-
telt jelent, ezáltal helyi munkahe-
lyek fenntartásához járul hozzá.

Aki szeretne jönni vendégként 
a II. 27-28-i ingyenes szakmai 
napokra, II. 20-ig várjuk jelent-
kezését: 20/9466-727. 

Ne feledje: 2 x 1 % 
Kedves Olvasóink! Kedves Olvasóink! 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2020-ben ismét fel-
ajánlhatja minden adófizető magánszemély 2019. évi adója 1-1 
%-át valamely elismert egyház, valamint bejegyzett társadalmi 
szervezet (egyesület, alapítvány) részére. Kérjük Önöket, ne 
feledkezzenek meg erről — Bócsa javára döntve!

Az egyházak technikai száma és a 
bócsai egyházközségek bankszámla száma: 

Magyar Katolikus Egyház: 011
Egyházközségi számlaszám: 
        OTP 11732181-20035853-00000000
Magyarországi Evangélikus Egyház: 035 
Gyülekezeti számlászám:  
         TAKARÉKBANK ZRT. 57600046-10505685-00000000
Magyarországi Református Egyház: 066 
Gyülekezeti számlaszám: 11732064-20068695
Amit az egyházi hozzájárulásról tudni kell…
Az egyházközségeknek működési költségeiket saját bevételből 

kell előteremteniük. Állami és egyházi támogatáshoz célzottan, 
főként pályázatok útján jutnak. Bevételeik két forrásból szár-
maznak, a persely adományokból, és az egyházi hozzájárulás-
ból. Költségeik: közületi számlák (víz, villany, fűtés), fizetések 
(plébános, sekrestyés), javítások.

Az egyházi hozzájárulást a felnőtt, önálló keresettel rendelkező 
hívek fizetik. Ez Bócsán fejenként néhány ezer forintot jelent évente. 
Az idei évben különösen szükségük volna rá, hiszen sok tartalé-
kot felemésztett a fischeri templom felújítása, valamint az épülő 
evangélikus templom. Kérik tehát az egyháztagokat, hogy szíves-
kedjenek rendezni egyházfenntartói járulékukat felekezet szerint a 
világi munkatársaknál vagy a plébánián, ill. a lelkészi hivatalokban.

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek 
Akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 

a tetszését, kérjük, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. 
Ezt az adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi 
szervezeteket lehet támogatni:
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 
adószám: 18356272-1-03
Bócsai Ovisokért Alapítvány 
adószám: 18356681-1-03
„Erős Vár” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány 
adószám: 18741719-1-03
Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület (BLSE) 
adószám: 18363405-1-03
Ezen belül a BLSE Kézilabda Szakosztály, 
a BLSE Birkózó Szakosztály és
 a BLSE Labdarúgó Szakosztály külön megjelölhető.
Bócsai Citerazenekar Egyesület 
adószám:18367492-1-03
Torockói Baráti Kör Egyesület
adószám: 19550479-1-03
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület 
adószám: 18740495-1-03
Tázlári Református Gyülekezetért Alapítvány 
(Bócsára lehet címkézni az adományt) 
adószám: 18351181-1-03
Bővebb információ a szervezetekről: www.bocsa.hu 

Köszönettel: Bócsa Község ÖnkormányzataKöszönettel: Bócsa Község Önkormányzata
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Visszatekintés 2019-re
— a szőlőtermelő szemével

Becsüld meg!
Becsüld meg a tájat, ahol születtél,
Azt a piros utcát, ahol nevelkedtél.

Becsüld meg a földet, amely kenyeret ád.
Belőle nő ki minden virág.

A cseresznyefát, amely gyümölcsöt ád,
Az orgonavirág illatát.

Becsüld meg a régi öreg iskolát,
A kisharangnak hívó szavát.

A jó barátot, kivel sokat játszottál,
Kivel sokszor fára másztál.

Becsüld meg tavasszal a fakadó rügyet,
Ősszel meg a hulló falevelet.

Becsüld meg a napfényt, a szép holdvilágot
Fenn a magas égben a ragyogó csillagokat.

Szabóné Ilonka néniSzabóné Ilonka néni
Bócsa, 2020. január 7.

Az irodában ülünk Balla 
Istvánnal, a Bócsai Hegy-
község elnökével.  Van 
miről beszélgetni: zöld 
szüret, szőlőárak kontra 
termésmennyiség, AKG-tá-
mogatás… Sok témakörben 
bizony egyáltalán nem rejti 
véka alá véleményét az 
elnök.

Véleményem szerint indokolat-
lan volt az alacsony szőlő átvételi 
ár 2019-ben, ha a felvásárlók a 
2018-as termésmennyiséggel szá-
moltak. Ugyanis összességében 
az előző évhez képest 21 %-kal 
volt kevesebb a leszüretelt szőlő 
mennyisége 2019-ben. Később 
már maguk a felvásárlók is keres-
tek egyes fajtákat, mert lett volna 
még rá igény…

— Gondolom, itt nagy szerepet 
játszott a zöldszüret.

Nagyobb volt a füstje, mint a 
lángja. A bejelentések és kifi-
zetések alapján hegyközségünk 
területén 22 hektáron végeztek 
zöldszüretet. Ez a szüretelt te-
rületünk 4 %-a, de országosan 
sem ment jóval efölé. Én inkább 
azzal magyarázom a kevesebb 
termést, hogy éppen annál a 
fajtánál, a Biancánál történt gond 
a virágzáskor, amiből a legtöbbet 
termelnek mifelénk. Konkrétan 
rossz volt a kötődés virágzáskor, 
emiatt ritkábbak lettek a fürtök: 
a 2018-as 78 q/ha helyett 2019-
ben csak 13,3 q/ha a termésátlag 
a Bianca esetében. Aztán persze 
vannak olyan fajták, melyeknél 
nem volt semmi probléma, és 
közel a 2018-as termésmennyi-
séget hozták. 

— Hogy alakult a szőlő átvétele?
Panaszkodni mindig lehet. Itt 

a Weinhaus és Schiszler Sándor 
nagy felvásárlók, akik átvették a 
szőlőt. Az árak kilónként 45 – 67 

Ft között mozogtak, előbbi a 
Biancára, utóbbi a Kékfrankosra 
értve. A fizetés két részletben tör-
ténik: a 2. részletre 2020 júniusa 
a határidő. 

Ezzel a dologgal kapcsolatban 
több észrevételem van. Az első, 
hogy tavaly szüretidőben nem 
igazán foglalkozott az országos 
sajtó velünk, szőlőtermelőkkel. 
Valamiért nem voltunk téma… 
Az alacsony árak illusztrálására 
pedig csak egy korábbi példa: 90-
95 Ft/kg-os szőlőárak is voltak 
néhány évvel ezelőtt. 2021. de-
cember végén lejár az Agrár Kör-
nyezetgazdálkodási Támogatás. 
Ebben az un. AKG-programban 
sokan benne vannak, és ha ez a 
pénz sem lesz, akkor végleg be-
fellegzett a szőlőtermelőknek. De 

biztatásul annyit: országosan sok 
helyen rosszabb a helyzet, mint 
mifelénk! Tudunk olyan esetről 

is, amikor bócsai ember bejelen-
tette a megmaradt tavalyi borát 
krízislepárlásra Kunfehértóra, de 
aztán lemondta, mert szerencsére 
mégis talált rá vevőt. Szóval itt 

még akadnak megoldások, de 
vajon meddig?

— Mennyire fenyeget a szőlőki-
vágás veszélye?

Eddig csak újra telepítés céljá-
ból történt, de ha lejár az előbb 
említett AKG, vagy ha meghalnak 
a többségében nyugdíjas korú 
szőlészek, akkor bőven számol-
hatunk vele. Persze ha kiszedi, 
mit tesz a helyébe? Ez a föld és 
éghajlat nem sok minden másra 
alkalmas. Maga a szőlészek jelen-
tős része előre menekül: gépesítik 
a metszést, a törzstisztítást, a 
nyitást, a gyomirtást és a szüre-
tet. De még így is kevés a kétkezi 
munkás.

— Ha már megoldások után 
kutatunk: nekem feltűnt és sokfelé 
mondogatom, hogy tőlünk nyuga-
tabbra nagyon szeretik a mustot, 
a szőlőlét. Mifelénk nem igazán 
dívik ez, viszont a palackozott 
vizek és festett, szénsavas üdítők 
annál keresettebbek. Nem érné meg 
foglalkozni ezzel a termékkel?

Erre külön eljárás szükséges és 
kreatív, fiatalos, vállalkozói kedv. 
No meg a borpiacon is elkelne: a 
jó marketing. De az biztos, hogy 
előbb-utóbb el kell gondolkodni 
a termékváltáson.

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

A Bócsai Hegyközség számokban

Terület: 567 ha
Szüretelt terület 2019-ben: 548 ha
Legelterjedtebb fajták: Bianca, Kékfrankos, Cserszegi Fűszeres
A szőlő átvételi ára: 45–67 Ft/kg
Országosan megtermelt mennyiség: 4,2 mio mázsa szőlő, 
ami egy közepes termés. Ebből 3 mio hl bor készül. Meny-
nyiségre közepes, minőségre jó!

A Könyvtári Esték programsorozat 
következő előadásai:

II. 8. szombat 9 óra: Élményfestés Fülöp Szilviával
II. 19. szerda 16 óra: A Baba-Mama Klub farsangja
II. 21. péntek 17 óra: Weitz Teréz előadása: Karrierkód - 

Hatékony tanulás jobb agyféltekés módszerekkel
III. 5. csütörtök 17 óra: id. Balogh Lajossal beszélget Ká-

poszta Lajos Bócsa közelmúltjának eseményeiről. Ennek 
keretében régi képeket vetítünk — tessék felismerni a szü-
lőket, nagyszülőket!
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Értünk is ügyelnek
Az év elején járjunk kicsit körbe a Kiskőrösi Járás rendvédelmi 

és katasztrófavédelmi szervezetinél! Sok mindent elmondanak a 
statisztikák, de közben azt is megtudhatjuk, mivel bővült az esz-
közpark és mire kell jobban ügyelnünk.  

Kiskőrösi Mentőállomás
2019-ben is újra több nagyértékű és korszerű mentési eszköz 

beszerzésével sikerült fejlesztést megvalósítani a mentőknél. 
Állami támogatásból lecserélték mindhárom járművüket modern, 
jó elrendezésű, sárga színű, kényelmes mentőautóra. Emellett 
több életmentő eszköz is megújult. Mint Farkas Gyula, a Kiskő-
rösi Mentő Alapítvány elnöke elmondta, bócsai riasztás esetén 
leggyakrabban ők vonulnak. 2019-ben összeségében mint 3.300 
alkalommal mentek ki beteghez, sérülthöz.  

Alapítványuk kitűzött céljai közül tavaly az alábbiakat sikerült 
megvalósítaniunk több mint 10 millió Ft értékben:

– Mindegyik mentőautóban van már Lucas 3 mellkas kompresz-
sziós készülék. Ennek feladata az, hogy szívleállás esetén a betegre 
helyezve mesterségesen végzi a mellkasi nyomásokat.

– Korszerű Oxylog 3000 lélegeztetőgép
– végtagrögzítő eszközök és vákuum matracok
Az adó 1 %-át szívesen fogadják! Adószámuk: 18369353-1-03, 

számlaszám: Takarék Bank: 52500075-11023115. Facebook olda-
luk: Kiskőrösi Mentő Alapítvány.

Tűzoltók, Katasztrófavédelem 
A tavalyi évről a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság irányítása alatt működő Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóságának 
parancsnoka, Paksi Dénes tűzoltó alezredes számolt be. 

Mint elmondta, működési területük 1023 km2, az itt élő lakosok 
száma: 53 ezer. Felügyeletük alatt 2 önkormányzati tűzoltóság lát 

el szakmai tevékenységet Kecelen és Soltvadkerten. Ez utóbbi Bó-
csát is érinti. A 2019. évben a kiskőrösi tűzoltóparancsnokságnak 
saját működési területén 321 alkalommal történt olyan esemény, 
amelynél be kellett avatkozniuk. Ez leginkább tűzesetet jelent, akár 
bel- akár külterületen. De sajnos ott vannak a közúti balesetek is, 
melyeknél a roncsolt autók biztonságba helyezése és sok esetben 
a bent ülők kivágása a feladat. Ebben a statisztikában Bócsa és 
környéke élenjáró, lévén sok (idegen és helyi) autós gyorsforgalmi 
útnak nézi a felújított 54-est. Pedig nem az!  

A 2019-es év az események időbeli és területi eloszlását nézve 

nem volt átlagos. Az egyenlőtlen csapadékeloszlás következtében 
jelentősebb számú szabadtéri tűzesettel kellett megbirkózniuk, 
mint egy évvel korábban. A szélsőséges időjárási körülmények 
miatt bekövetkező káresemények és viharkárok (műszaki menté-
sek) száma is nőtt ebben az időszakban. Az esetek egy részében 
mérlegelés szerint járáson kívüli (kiskunhalasi és kecskeméti) 
tűzoltókat is riasztanak. 

Rendőrség
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság parancsnoka, Csizovszki László 

alezredes szerint járásunk  idén sem tartozott a veszélyeztetett 
kategóriájú, bűnügyileg fertőzött települések körébe. A közutakon 
az előző évekhez hasonlóan jellemző volt a nagy átmenő forgalom, 
emellett sok a kerékpáros, a lassú jármű és a mezőgazdasági von-
tató. Sajnos még mindig nagyon gyakori a gyorshajtás, nem csak 
lokálisan, hanem országos szinten is, ezért folyamatosan mérik a 
sebességet. Vissza kell szorítani az ittas vezetést is, hisz ez baleseti 
forrás! 

A járásban a 2019. évben regisztrált bűncselekmények volumene 
csökkent. A közterületen elkövetett bűncselekmények köre a ko-
rábbi évekhez képest jelentősen nem változott. Zömében az élet, 
a testi épség és egészség elleni bűncselekmények (testi sértés), a 
köznyugalom elleni bűncselekmények (garázdaság), valamint a 
vagyon elleni bűncselekmények (lopás) jellemző. A konfliktushely-
zetek kialakulása mind a szórakozóhelyeken, mind pedig a családok 
otthonaiban szoros összefüggésben áll az alkoholfogyasztással, 
aminek következtében a cselekményekben érintettek egy mások 
számára jelentéktelennek tűnő sérelmet rendeztek le indulatos mó-
don. A lopás által okozott kár különösen külterületeken, tanyákon 
és külső raktáraknál jelentős. A technika fejlődésével, azonban egyre 
gyakoribbak sajnos az internetes lopások, csalások és zaklatások. 

Forrás: vira.huPaksi Dénes tű. parancsnok az új kiskőrösi 
laktanya építési területén, melyet 2020 

második felében vesznek birtokba

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság parancsnoka,
Csizovszki László alezredes

Segíts Te is!Segíts Te is!

VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2020. II. 8. (szombat) 9 órától 12 óráig
Helye: Bócsa Boróka Általános Iskola

     Kecskeméti út. 1.
                    Mindenkit szeretettel várunk!
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Ilyen még nem volt…
2020. január 6., Vízkereszt 

napja egészen biztosan bele 
fog kerülni az evangélikus gyü-
lekezet és Bócsa történelmébe. 
Ha országos szinten nem is, 
de a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházon belül elsőként 
Bócsán indult gyülekezeti 
fenntartású családi bölcsőde, 
melynek neve: Mózes-kosár.

De hogyan is történt mindez? 
A gyülekezet presbitériuma 
egy ideje már gondolkodott 

rajta, milyen irányban tudna 
a gyülekezet továbblépni, fej-
lődni. Mivel bölcsőde nincs 
Bócsán, így arra jutottunk, 
mi lenne, ha indulnánk a 
CSP-HB-18 pályázaton. Meg-
lepetésként ért minket a po-
zitív döntés és a támogatási 
összeg: 5.600.000 Ft, melyet 
tárgyi eszközök beszerzésére 
lehetett költeni. A támogatási 
okiratot 2019. júniusában 
írtuk alá, s ekkor indult el a 

pályázat a megvalósulás felé. 
A bölcsőde a lelkészlakásba 
költözött, ahol első körben egy 
7 fős csoport elhelyezésére van 
lehetőség. Ez lett tehát a Mó-
zes-kosár. Igény szerint még 
egy 5 fős csoport indítható. A 
bölcsőde mindenki számára 
nyitott. A bölcsődében evan-
gélikus keresztyén szellemben, 
a lehető legodaadóbb módon 
kívánjuk gondozni a ránk bí-
zottakat. Mivel az első ilyen tí-

pusú családi bölcsőde a bócsai, 
számíthatunk arra, hogy az itt 
folyó munka és szolgálat szem 
előtt lesz országos szinten, ami 
nagy felelősség, de egyúttal 
óriási lehetőség is egy kicsi 
gyülekezet számára.

Szeretettel várjuk új bölcsise-
inket és szüleiket a Mózes-ko-
sár bölcsődébe! 

László Lajos Gergely László Lajos Gergely 
evangélikus lelkészevangélikus lelkész

Emlékezzünk az ünnepi szolgálatokra! 
Karácsonyi betlehem 

Paragi Anikó hitoktató írja: 
az idei évben az alsó tagozatos 
hittanosokkal készültünk ka-
rácsonyra. Betlehemes műso-
runkkal felelevenítettük Jézus 
születésének történetét. Közel 
húsz gyermek vett részt a 
produkcióban, akik örömmel, 
lelkesen készültek. Reméljük 

hemes műsort adtak elő, a tár-
sastánc tanszakos diákok pedig 
mozgalmas vidám karácsonyi 
hangulatú produkciójukkal 
emelték a nap fényét. (Foto a 
címlapon)

Ünnepség 
az óvodában 

A karácsonyi hangulatba öl-
töztetett csoportszobában csen-
gőszó jelezte a gyerekeknek az 
ünnepség kezdetét. A gyereke-
ket a csodaszépen feldíszített 
karácsonyfa várta. A középső 
és a kiscsoportosok karácsonyi 
versekkel, énekekkel készültek, 
majd ezt követte a nagycso-
portosok betlehemi játékos 
műsora. Minden gyermek cse-
megézhetett mézeskalácsból és 
szaloncukorból kedvére, majd 
az ajándékozás következett.  

Borbényi HildaBorbényi Hilda

Robotok és drónok világa!

sok embernek sikerült szebbé 
tenni az ünnepét!

Karácsony ünnepség 
az iskolában

Színes műsorral ünnepelték 
a karácsonyt az ünnepi díszbe 
öltözött tornateremben az 
iskolás gyerekek  a bócsai 
iskolában. Az elsősök verset 
mondtak, a nagyobbak betle-

A Digitális Jólét Program 
keretében egész napos in-
formatikai rendezvény volt 
a bócsai könyvtárban, ahol a 
helyi Digitális Jólét Program 
Pont (DJP) működik. Ezt a 
címet azok az intézmények 
nyerhették el, akik sikere-
sen vettek részt a GINOP 
3.3.1-16 eszközfejlesztési 
pályázaton. 

Most programozható ro-
botok, gyakorlásra alkalmas 
drónok, VR szemüvegek és 

egy 3D-s nyomtató érkezett 
hozzánk szakértő kollégák-
kal együtt. 

Érdekes, a gyerekek szá-
mára is érthető előadásokat 
tartottak, s minden eszközt 
bemutattak és ki lehetett 
próbálni azokat. Élmények-
ben gazdag nap volt, örülünk 
a lehetőségnek.

Barcsikné Weinhardt Éva Barcsikné Weinhardt Éva 
DJP Program HálózatDJP Program Hálózat

területi vezetőterületi vezető
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Különbség a bicepsz és a tricepsz között?
 „Valahol a karban van” — mondaná a laikus, azaz közü-

lünk sokan. Barcsik László azonban szakszerű választ ad: a 
bicepsz a karhajlító, a tricepsz pedig a feszítő izom. 

balesetvédelmi és egész-
ségvédelmi szempontból is. 
Egyesek súlyzóznak, mások 
a kerékpárt vagy a futópadot 
veszik igénybe. Utána pedig 

irány a wellness, a szauna és 
a sókabin!

Szeretettel várunk minden 
sportolni vágyót 2020-ban is! 

K. L.K. L.

Az új könyvtáros első éveTóthné Szakolczai Tünde 
Orgoványról jár át dolgozni 
a bócsai Boróka Könyvtár-
ba. Január elején tapasztala-
tairól, terveiről kérdeztük.

- Számomra ez volt az első 
teljes év a Boróka Könyvtár-
ban.  Egyszerre vagyunk isko-
lai és községi könyvtár, emel-
lett a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár szol-
gáltató helye is. Sok megol-
dandó feladatunk volt, melyek 
kihívást jelentettek. Ilyen volt 
például a Költészet napja, az 
Internet Fiesta, a Mesenaptár 
vagy az Országos Könyvtári 

Napok. Saját szervezésű ren-
dezvény is akadt szép szám-
mal a könyvtárban: egyhetes 
könyvtári kézműves nyári 
tábort szerveztünk, Könyvtári 
esték címmel havonta egyszer 
vendégelőadók szerepelnek 
változatos témában és hetente 
tartok kézműves foglalkozást 
általános iskolás gyerekek-
nek. Maximális támogatást 
kapok a falu vezetőitől és 
lakosaitól terveim, ötleteim 
megvalósításához, amiért 
nagyon hálás vagyok.

-Látom, februárban nagyüzem 

lesz a rendezvények, klubok te-
rületén. És március, április?

Március 5-én id. Balogh 
Lajossal beszélgetünk, fele-
levenítve a szakszövetkezeti 
évtizedeket. Sok száz ember 
dolgozott ott, akikre régi 
fényképek bemutatásával 
emlékezünk.

Április 9-re a Költészet Nap-
ja alkalmából különleges 
irodalmi délutánt tervezek, 
valamint március folyamán 
szeretnék elindítani egy sza-
bó-varró szakkört felnőttek 
részére. 

- Kiket a legnehezebb meg-
találni?

A dolgozó, középkorú réte-
get. A mai rohanó világban 
sajnos kevesebb időnk jut 
az olvasásra, de igyekeztem 
minél több embert bevonni a 
könyvtár életébe, és rávenni 
őket az olvasásra, könyvköl-
csönzésre.

 Egy igazi  é lő,  lüktető 
könyvtár a Boróka Könyv-
tár,  tele élményekkel és 
könyvszerető gyerekekkel, 
felnőttekkel. 

K. L.K. L.

László az év végén tette le 
a fittness instruktori vizsgát. 
Ezzel már képesítést nyert a 
bócsai edzőterem üzemelte-
tésére. Azonban folytatja a 
szakképzést: a cél a személyi 
edző képesítés.

A bócsai edzőteremről így 
mesél: 

Réz István kiskunhalasi edző, 
testnevelő tanár segíti az itteni 
munkát sokéves szakmai ta-
pasztalatával. Az edzeni járó 
vendégek is számíthatnak 
tudására. Az igazolt sportolók 

— birkózók és focisták — mel-
lett nyitva tartunk a lakosság 
részére is, mégpedig keddtől 
szombatig 16.00-21.00 között. 
Örömmel tapasztalom, hogy 
minden korosztályból járnak 
hozzánk.

Első lépésként mindig be-
mutatom a gépeket és azok 
helyes használatát. Valaki 
tanácsot kér, más inkább 
a saját koncepciója szerint 
használja az eszközöket. Na-
gyon fontos azonban a gya-
korlatok helyes kivitelezése, 

Évkezdő labdarúgó kupa Bócsán

Az I. helyezettek

Január 25-én rendezték meg 
a bócsai Boróka iskola torna-
termében az V. Veiszhab Péter 
Labdarúgó Teremtornát. A szép 
kezdeményezés arról szól, hogy 
a barátoknak mindig segíteniük 
kell egymást. Mint P. Szabó 
Zsolt főszervező elmondta, a 
nevezési díjakat, a büfé nye-
reségét és a felajánlásokat 
Petinek és családjának adták 
át. Sokan az italokat, illetve a 
szendvics hozzávalókat és a 
süteményeket is ingyen, vagy 
nagyker áron biztosították a 
jótékonysági rendezvényre. 

A labdarúgó kupa mérkőzé-
sein nyolc csapat vett részt. A 
bócsaiak mellett a következő 

településekről jöttek játékosok: 
Akasztó, Kiskőrös, Tázlár, 
Orgovány, Soltvadkert, Izsák, 
Kecskemét… (Ld. címlapfo-
tók.)

A csapatok sorrendje:
1. hely: Turbo Ran — ebben 

játszott annak idején Peti is. 
Most ők vihették haza a ván-
dorserleget. 

2. hely: Szervezők
3. hely: Izsák
4. hely: Wolves
5. hely: Esélyetek SE
6. hely: SP Services
7. hely: Vitathatatlanok
8. hely: B Közép

KL – BHKL – BH
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Országos érmek, küzdelem, kölcsönlány... 
Birkózás BócsánBirkózás Bócsán

Bócsán a birkózásnak a 
gyerekről kell szólnia! — 
vallja Petróczi Andor vezető 
edző. Jelenleg tíz olyan 10-
15 éves gyerek jár ide, aki 
folyamatosan és keményen 
edz, így készülve az orszá-
gos bajnokságokra. Aztán 
van másik tíz ugyancsak 
értékes sportoló, aki heti 
két-három alkalommal van 
itt, edz és hobby szinten 
birkózik.

A birkózó terem előterében 
várjuk a beérkező sportolókat. 
Átöltöznek, bejönnek, kezdenek 
egy kiütősdi-csapatjátékkal, aztán 
mire komolyabbra fordul a munka, 
már engedem is közéjük Andort. 

— Hogy bírja a berendezés?
Az idei terveink között szerepel 

egy komplett szőnyegcsere a 
birkózó teremben. A szivacs és a 

takaróponyva a világversenyeken 
használt minőségű lesz. Erre azért 
van szükség, mert egyre több az 
edzőtáborunk, melyekre messze 
földről járnak ide a legjobbak. A 
mi gyerekeinknek ez nagy előny, 
hisz vendéglátóként részt vehet-
nek az edzőtáborok edzésein. Ha 
ezek a táborok máshol lennének, 
nem lenne lehetőségünk, hogy 
mindenkit elvigyünk. 

— Hallom, bővült a merítés: Táz-
lárról is járnak át Bócsára. 

Sajnos ott vége lett a birkózó 
életnek. Két gyerek jár át és az 
edző, Dudás János. Viszont akiket 
nem hoznak át a szülők, azoknak 
mi marad? A legtöbbszőr ők is 

beletemetkeznek a mobiltelefon-
jukba, mint sokan mások.

— Hogy telt 2019?
Biztatóan! Mindjárt kielemezzük 

a bócsai birkózó csapat országos 
eredményeit. Tudni kell, hogy 
ebbe most nem tartoznak bele a 
kezdők, a kisebb meghívásos és 
a nemzetközi versenyek. Csak 
a hivatalos, a Magyar Birkózó 
Szövetség által szervezett orszá-
gos bajnokságok és diákolimpiai 
bajnokságokat vesszük ide, mivel 
ezek pontszerző versenyek.

Tehát: a diákolimpiát megelőzi 
egy területi vagy regionális selej-
tező. 6 régióra oszlik az ország, 
mi vagyunk a Dél-Alföld, tehát 
Bács-Kiskun, Csongrád, Békés 
megyék területe. Innen korosz-
tályonként ill. súlycsoportonként 
2-3 győztes jut tovább az országos 
döntőbe. Súlycsportonként 15-20 

induló van. 
Helyezéseink a diákolimpiákon:
Gáspár Bálint diákolimpia: II. 

és III. hely
Bogáromi Bence: III. hely
Németh Bálint I. és III. hely
Petróczi Péter III. hely
Varnyú Bálint III. hely
Mások is indultak, a csapatnak 

természetesen a további helyezé-
sekért is jár pont. 

Borbényi Dániel: területi III. 
helyezést ért el.

Magyar Bajnokság
Ez egyetlen egy verseny, meg-

előző kvalifikációnélkül, melyen 
igazolt magyar versenyzők indul-
hatnak

Gáspár Bálint: II. hely
Wéber Dominik: II. hely
Németh Bálint: II. hely
Varnyú Bálint: III. hely

A kölcsönlány...
Országos dolog még a csapat-

bajnokság! Itt kölcsönadtuk Cse-
pelnek Hirsch Lujzát. Ez azért 
jó, mert ha egy csapat valahol 
nem tud versenyzőt indítani, 
pontozásos hátrányba keveredik. 
Nálunk viszont nincs annyi lány, 
hogy ki tudjunk állítani csapatot. 
Így Lujza serdülő korosztályban 
szőnyegre léphetett: neki fejlődési 
lehetőség, mi meg visszakapjuk a 
kölcsönt máskor… Ez a lány 3 éve 
jár hozzánk és az utóbbi egy évben 
igen komolyan is veszi a birkózást. 
Csepel csapatát győztes meccsével 
a II. helyre segítette.

A 2019-es serdülő fiú csapatbaj-
nokságon Bócsa képviselte magát, 
bár kicsit foghíjasan. A területi 
bajnokságot Bócsa rendezte eh-
hez, megnyertük Soltvadkert és 
Szarvas előtt végezve, így kiemelt 
csapatként vettünk részt a pécsi 

országos döntőn. A finálén a 
selejtező csoportmérkőzéseket 
megnyertük Kaposvár és Pécs 
legyőzésével és bejutottunk a 
legjobb hat közé. A középdön-
tőben Esztergom és Dél-Zselic 
csapatai következtek. Az utóbbit 
legyőztük, Esztergomtól (későb-
bi ezüstérmes) kikaptunk. Az 
országos bronzcsatában Bócsa 
és Miskolc csapata következett. 
15-29 pontozással nagy küzdelem 
által a negyedik helyet szereztük 
meg — megelőzve olyan nagy 
csapatokat mint Cegléd, Tatabá-
nya, Eger valamint több budapesti 
egyesületet. 

Fontos még szólnunk az arany-
jelvényes minősítő országos 
versenyekről, melyeken Wéber 
Patrik és Dudás Lívia kapott 
aranyjelvényes minősítést. Ennek 
birtokában meghívják őket or-
szágos válogatott edzőtáborokba, 
amely anyagilag (lévén az országos 
szövetség fizeti) és fejlődési szem-
pontból nagy jelentőséggel bír.

K. L.K. L.

A hajókötél mindenre jó
Ez a neve ennek az új beszerzésű eszköznek, mely a kar, a váll 

és a hát erősítésére szolgál. Aki rángatja, éppen Hirsch Lujza.

Fityfiritty bábcsoport a 
Boróka Könyvtárban

Ebben a tanévben új program 
indult a Boróka Könyvtárban a 
könyvtáros, Tóthné Szakolczai 
Tünde vezetésével.  Bábcsoport 
indult, melynek tagjai a bábkészí-
tés és a bábozás fortélyait sajátí-
tották el. A Fityfiritty bábcsoport 
hétről hétre próbálva létrehozta 
első produkcióját, a Holle anyót. 
A gyerekek saját maguk tervez-
ték, varrták, festették a bábo-
kat és a díszletet a könyvtáros 
útmutatása alapján. Debütáló 

előadásuk december végén volt, 
ahol az iskolásoknak adták elő 
bábjátékukat. A csoport tagjai: 
Misándi Lilien, Csányi Alexa, Bak 
Melinda, Ladamérszki Anna, Cs. 
Tóth Zolta, Schnürlein Benedek.  
Deli Szabolcs asztalos belelke-
sülve az első előadástól ingyen 
készített el egy új, utaztatható 
bábparavánt a napokban. Ezzel 
már „tájolni” is tud a Fityfiritty! 
(Lásd címlapfotó.)

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde
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Viccek
Skót bemegy a vendéglőbe. Odaviszik neki az étlapot, majd 

sorra rendeli róla az ételeket egészen addig, amíg már nem tud 
többet enni. Ekkor hátradől és odahívja a pincért:

- Elnézést, kinek kell fizetni?
- Természetesen nekem... - feleli a pincér.
- Az jó! Már azt hittem, nekem kell - sóhajt fel a skót.

Glasgowban két skót támasztja a kocsmapultot:
- Képzelje uram, a feleségem névnapja és születésnapja is 

karácsony napjára esik.
- Micsoda véletlen, uram!
- Dehogyis véletlen! Mit gondol, miért épp őt vettem feleségül?

A kémia és a nyelvészet tudósainak:
Malacka, miért van kiírva a házadra, hogy Pb?
Mert ez az ólom jele!

Félreértés
- Kihez menjek, ha idegi bántalmaim vannak?
- Neurológushoz
- Na jó, de ha nem hozzá, akkor kihez igen?

KönyvajánlóRizslepény fokhagymás 
mártogatóssal

Hozzávalók:
* 20 dkg rizs
* 2 db sárgarépa
* 1 db cukkini
* 2 evőkanál finomra vágott 

petrezselyem
* 1 db tojás
* 2 evőkanál zsemlemorzsa
* 1 mokkáskanál őrölt kömény
* 4 evőkanál olaj

Fokhagymás mártogatóshoz:
* 3 gerezd fokhagyma
* 3 db friss mentalevél 
* 2 kispohár joghurt
* 2 evőkanál citromlé
* fehérbors, pici cukor

Elkészítés:
* A rizst megpároljuk. A répát és a cukkinit megtisztítjuk, nagylyukú 

reszelőn lereszeljük. 
* A rizst összedolgozzuk a reszelt répával, cukkinivel, petrezse-

lyemmel, tojással, zsemlemorzsával, köménnyel, majd sóval, borssal 
fűszerezzük. 

* A masszából nedves kézzel lapos pogácsákat formázunk. Felfor-
rósítjuk az olajat, és a pogácsák mindkét oldalát 5-5 percig sütjük 
benne. Konyhai papírtörlőre szedjük, hogy felszívja a felesleges olajat.

* A fokhagymás mártogatóshoz a fokhagymát meghámozzuk, 
összetörjük. A mentát leöblítjük, apróra vágjuk.

* A joghurtot simára keverjük a fokhagymával, mentával, citrom-
lével, sóval, őrölt fehérborssal és ízlés szerint csipetnyi cukorral 
ízesítjük.

Jó étvágyat hozzá!

Felnőtt: Laila Shukri - Perzsa féltékenység
A lengyel Johanna húsz éve él harmonikus házasságban egy gazdag 

dubaji üzletemberrel. Élete a megvalósult álom: luxusvásárlások, 
külföldi exkluzív utazások és felhőtlen szórakozás tölti ki min-
dennapjait. Az élvezetek hajszolása közben észre sem veszi, hogy 
három gyereke a kamaszkorral küzd, a férje pedig mind kevesebb 
időt tölt vele. Sorsa hirtelen és drámai fordulatot vesz, amikor 
a férje második feleséget hoz az otthonukba. Az európai Joanna 
sem az iszlám többnejűséget nem tudja elfogadni, sem a mardosó 
féltékenységgel nem képes megbirkózni. Vajon sikerül megóvnia 
magát és a családját a katasztrófától? Meg lehet bocsátani az árulást?

Laila Shukri ezúttal is a rá jellemző alapossággal, érzékletesen 
jeleníti meg a Kelet legféltettebb titkait, köztük a régi és a modern 
háremek rejtelmeit.

Kamasz: 
Claire La Zebnik - Páros randi tesóknak

Chloe élete majdnem tökéletes: rajonganak érte az iskolában, jól 
tanul, és persze irigylik is, amiért az ellenállhatatlan James-szel jár. 
Már csak azt szeretné, ha különleges személyiségű húga, az autista 
Ivy is párra találna. Arra azonban nem számít, hogy ez a párkeresés 
felboríthatja az életét. Mert mi történik, ha Ivynek egy olyan autista 
fiú tetszik, akiknek az öccsét Chloe is ismeri?

Ő David, az örök renitens, a lázadó, tele elfojtott érzelmekkel, 
szóval mindenben más, mint James – éppen ezért izgalmas, érdekes, 
lehengerlő. Vajon azok találnak társra, akik társat keresnek? Mit 
tegyen egy lány, ha váratlanul felszínesnek és unalmasnak kezdi 
látni a barátját? A testvérpár találkozásai idővel páros randivá vál-
toznak, és az érzelmeknek többé nem lehet parancsolni.

Gyerek: Gáll Viktória Emese - Ringató mesék
A Ringató-mesék második kötetében Borsi, a kis tacskó, a téli 

népszokásokkal és a hozzájuk kapcsolódó népdalokkal, népi hang-
szerekkel ismerkedik meg.

Zenész gazdája, Vica, a téli időszak jeles névnapjai mellett az év 
végi ünnepkörről — a Mikulásról, a karácsonyvárásról és az újévről 
— beszélget kutyusával, kalandjaikat pedig remek muzsika kíséri. 
Csak egy dolog bosszantja rettentően Borsit: a szomszédban élő 
gonosz boszorka… A mesék szövetébe egy-egy ismert vagy kevésbé 
ismert népdal kottája ékelődik, ezzel is arra biztatva a szülőket, hogy 
mesélés közben énekeljenek is, még tartalmasabbá és bensősége-
sebbé téve az együtt töltött időt. A dalok megtanulását a könyvhöz 
tartozó CD segíti, amelyen a történetben felbukkanó hangszereket 
egytől egyig kiváló muzsikusok szólaltatják meg.

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10:00-13:00
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Nicolas Sarkozy látogatása 1994-benNicolas Sarkozy látogatása 1994-ben

Megoszlanak a vélemények és 
az emlékek arról, hogy hány-
szor és mikor járt Bócsán a 
Franciaországba kivándorolt 
Sárközy család bármely tagja, 
különösképp Nicolas Sarkozy, 
avagy teljes nevén: Nicolas 
Paul Stéphane Sarkozy de 
Nagy-Bocsa. Ami biztos: a 
nemesi előnév a mi falunkra 
utal, de évszázadokkal ezelőtt 
kapták, amikor Bócsa még 
pusztaság volt. A család főleg a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Alattyánban birtokolt területe-
ket, majd jött a gazdasági válság 
és a II. világháború. Az 1928-
ban született Sárközy Pál, az 
édesapa 1948-ban kivándorolt 
az országból és Franciaország-
ban telepedett le.

Amit a látogatásról tudunk, 
azt a Falukrónika 1994. évi kö-
tete árulja el nekünk. Ebben a 

Petőfi Népe beragasztott cikke 
és néhány fénykép tanúskodik 
az akkor francia pénzügymi-
niszteri posztot betöltő Sarkozy 
látogatásáról. Az újságíró leírja, 
hogy ezen az áprilisi, szombati 
napon először Kecskeméten állt 
meg a küldöttség egy kis sétá-
ra, ahol dr. Erdei Attila jegyző 
és Józsa Fábián államtitkár 
kísérték őket. Ezután Bócsára 
indult a delegáció, melynek a 
miniszter édesapja és felesége 
is tagja volt. Ugyancsak velük 
tartott Joó Rudolf államtitkár 
és a Francia Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete.

Bócsán Eifert Ferenc pol-
gármester és a község vezetői 

fogadták a jeles vendégeket. Az 
újságcikk szerint itt bemutatták 
azokat az iratokat, melyek a 
család nagy-bócsai vonatkozá-
sai kapcsán nyújtottak informá-
ciókat. A programban szerepelt 
még a Bócsai Citerazenekar 
műsora, a Tájház meglátoga-
tása, végül pedig egy bugaci 
kirándulás.  

Vajon hol lehettek a családi 
birtokok? 

Frittmann József nyugalma-
zott iskolaigazgató emlékei 
szerint Kisbócsa Vadkert felüli 
részén, amely korábban egy ka-
locsai pénzintézeté volt. Talán 
tőlük szerezte meg a Sárközy 
család. Kastélyuk itt nem épült. 
A II. világháborút követően, 
1945-ben földosztást rendelt 
el az új kormány. Valószínűleg 
ekkor került ki a család kezéből, 
majd később a Kiskőrösi Állami 

Gazdaság szőlőt telepített ide. 
Mit üzent Sarkozy pénzügy-

miniszter a magyaroknak?
A Petőfi Népe egy rövid 

interjút is közölt vele. Ebben 
többek között ezt mondja: 

„Egy dolgot üzenek magyar 
honfitársaimnak, de azt nyo-

matékosan! Ne habozzanak 
örülni sikereiknek és ne ha-
bozzanak jót mondani saját 
tetteikről! Ha ezt a magyarok 
nem teszik meg, aligha van rá 
esély, hogy bárki dicsérje azt, 
amit dicsérni érdemes! Bízza-
nak magukban!”

A helytörténeti dokumentu-
mok között megtalálható az a 
magyar nyelvű köszönő levél, 
melynek dátuma 1994. április 
22. „Visszatérhettem magyar 
gyökereimhez és megoszthat-
tam önnel e meghitt pillanato-
kat!” — írja vendéglátójának, 
Eifert Ferenc polgármesternek 
az a francia politikus, akit 
egyébként többször támadtak 
ellenfelei „túl sok idegen ele-
met felvonultató rokonsága” 
miatt.

Nicolas Sarközy 2007. má-
jus 6. és 2012. május 15. 
között volt a Francia Köz-
társaság 23. elnöke. Hogy 
milyen politikus ő? Nem mi 
döntjük el. Viszont nevében 
szerepel községünk, melyet 
ő ezelőtt 26 évvel fontosnak 
tartott személyesen is meg-
látogatni.                       K. L.K. L.

A tájháznál is látogatást tett a francia delegá-
ció. A szemüveges férfi Nicolas Sarkozy, mel-

lette jobbról Eifert Ferenc. Előttük a miniszter 
édesapja, Sárközy Pál, aki a fültanúk szerint 
jól beszélt magyarul. Balra elöl Font Sándor 

akkor MDF-es politikus.  
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A Bócsai Önkormányzat lapjaÉlményfestés Bócsán a Boróka Könyvtárban
Fülöp Szilviával

2020. február 8-án, szombaton 9 órától
Itt a lehetőség, hogy meggyőződj arról, hogy előrajzolás nélkül is 
képes vagy egy saját kezűleg megalkotott kép megfestésére!
Jó társaságban, remek hangulatban eltöltött néhány óra eredménye-
képpen gazdagodhatsz egy emlékezetes élménnyel, és egy csodás 
festménnyel.

Minden eszközt és segítséget biztosítunk számodra!
A megalkotott festményt mindenki haza viheti!

A festmény mérete 30 X 40 cm!
Részvételi díj: 7.500 Ft/ fő

Előzetes jelentkezés és előleg fizetése szükséges, amely 3.000 Ft/fő 
Kép: Teresa Ascone: Winter Rose

Jelentkezni a Boróka Könyvtárban nyitva tartási időben Tóthné 
Szakolczai Tündénél személyesen,

vagy a 06 30 5755871-es telefonszámon lehet február 5-ig.
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Vágd le és tedd ki 

mágnessel a hűtőajtóra!

Február 15. szombat: 
 Farsangi bál
Március 7. szombat: 
	 Nőnapi	rendezvény	
 a mozgáskorlátozott 
	 csoport	szervezésében	
Március	13.	péntek:	
	 1848-as	emlékműsor	
	 az	iskolások	előadásában
Március	15.	vasárnap: 
	 Nemzeti	Ünnep	—
	 községi	ünnepség	és	
	 koszorúzás	a	kopjafánál
Március 28. szombat: 
	 A	Tiszta	Faluért	Program
Április	4.	szombat:	
	 Nyuszicsalogató	
	 gyerekfoglalkozás
Április	12-13.	vasárnap-hétfő:	
	 Húsvét	(egyházi	ünnep)
Április	18.	szombat:	
	 Óvodás	bál
Május	1.	péntek:	
	 Horgászverseny	a	Kozák	Horgásztón
Május	9.	szombat: 
	 „Régebb	óta	fiatalok”	napja	
Május	23.	szombat:	
	 „A	régi	jó	barátok”,	a	
	 zöldhalmi	iskolatársak	
	 és	barátok	találkozója		
	 a	Parkerdőben		
Május	29.	péntek:	
	 Óvodás	ballagási	ünnepség
Május	31.	-	június	1.	vasárnap-hétfő:	
	 Pünkösd	(egyházi	ünnep)
Június 13. szombat: 
	 Iskolás	ballagási	ünnepség	
Június 20. szombat: 
	 Családi	kerékpártúra
Június 27. szombat: 
	 Vadász	juniális
Július 11. szombat: 
	 Népzenei	Gálaest	

2020. évi községi rendezvénynaptár Bócsán
Augusztus 19. szerda: 
 IV.	NÉGYKÉZLÁB	EMLÉKDISCO	
	 sztárvendéggel
Augusztus 20. csütörtök: 
 FALUNAP	—	az	Állam-
	 alapítás	és	az	Új	Kenyér	
	 ünnepe	a	Parkerdőben	
	 színpadi	műsorral,	
	 sztárvendéggel,	tűzijátékkal

	 Strandbirkózás	(vajdasági,	
	 hazai	diák	és	serdülő	
	 válogatott	kerettagok	
	 részvételével)	

	 Horgászverseny	a	Kozák	Horgásztón
Szeptember 18-19. péntek-szombat: 
 SZÜRETI	NAPOK	főzőversennyel,	
	 az	egész	falura	kiterjedő	
	 felvonulással,	tánccal,	zenével
Október	22.	csütörtök:	
	 Emlékezés	1956.	október	
	 23-ra	az	iskolás	diákok	
	 műsora	keretében
Október	23.	péntek:	
	 Nemzeti	Ünnep	—	
	 községi	ünnepség	és	
	 koszorúzás	a	kopjafánál
November 14. szombat: 
 X.	BÓCSATOR,	illetve	ezen	a	
	 szombati	főnapon	és	vasárnap:	
	 Boróka	Kupa	Tájfutás	
November	21.	szombat:	
	 Szülők	és	Nevelők	bálja	
December	06.	vasárnap:	
	 Adventi	vásár	műsorral
December	25-26.	péntek-szombat:	
	 Karácsony	ünnepe	
	 (egyházi	ünnep)

A programváltozás jogát fenntartjuk.
www.bocsa.hu


