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A bócsai büfés házaspár
Itt a nyár, irány a víz! És ha 

már kint járunk a Vadkerti-tó-
nál, nézzünk körül a büféso-
ron! És ha a falubelijeinknek 
akarunk kedvezni akkor láto-
gassuk meg a 

Tamás Burger
teraszát! A bócsai Fodor 

Tamás és Tégen Irén fogadja 
itt a vendégeket — immár 31 
éve! A vendéglátós hagyomány 
megvan, hiszen Irén édesapja 
(Imre) és keresztapja (István) 
egyaránt jeles kocsmárosok 
voltak Bócsán

— És ti hogy kerültetek ide?
A tóban mindig láttunk fan-

táziát. 1989-ben lakókocsiban 
kezdtünk, melyet 3 éven át 
gyötörtünk. Aztán egy na-
gyobb lakókocsiban folytat-
tuk egészen 2001-ig. Akkor 

felépült ez a szép nagy üzlet 
— csak győzzük tölteni ven-
déggel!

— Mikor van a főszezon?
Azt mi is nagyon szeret-

nénk tudni! Időjárásfüggő. 

Azt látjuk, hogy stagnál az 
idegenforgalom, bár a korona-
vírus miatti félsz mintha több 
látogatót hozna erre… Minden 
esetre a tavalyi forgalommal 
kiegyeznénk.

— Hogy vagytok nyitva?
Május 1 – szeptember 31. 

között, illetve amíg az időjárás 
engedi. Délelőtt 11-től estig, 
amíg igény van. A profilunk ré-
gen hamburger és limbó volt! 
Na… azt az italt 15 év után a 
múlt héten kérte valaki újra. 
Felcsillant a szemünk! A ke-
reslet egyébként változik: most 
már a hal és a palacsinta inkább 
a nyerő. De a hamburger örök 
sláger maradt! Igyekszünk 
megtalálni a magunk profilját 
a többi vendéglátó között, de 
ez egy strandon ugyebár nem 
mindig tartható… 

Református
konfirmáció

Pünkösd napján két év felkészülés után öt leány 
konfirmált a bócsai református gyülekezetben. Közü-
lük hárman ez alkalommal keresztelkedtek is. Akik a 
konfirmáción részt vesznek, azaz vizsgáznak az egyház 
tanításából és vallást tesznek hitükről, ők a konfirman-
dusok. A „konfirmáció” latin kifejezés, és megerősítést 
jelent. Ez az ünnepi esemény — mint mindig — ezúttal 
is a szülők, keresztszülők, a tágabb család és a gyülekezet 
előtt történt. Ennek keretében először vették a kenyér és 
a bor szent jegyeit az úrvacsora alkalmával. Felkészü-
lésükért, vizsgájukért dicséret illeti őket.

Balról: Rázsonyi Luca, Martin Mira, Vallyon 
Virág, Vallyon Valentina, Vallyon Violetta és 

Ulakcsai Zoltán lelkész

K. L.K. L.
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Házhoz menő lomtalanítás Lakossági tájékoztató 
KONTÉNER rendeléséről

Az FBH-NP Nonprofit Kft. által tudnak konténert rendelni 
építési törmelék/szemét esetén. A konténer megrendelését 
csak írásos formában tudja a Kft. elfogadni, melyet megtehet 
személyesen ügyfélszolgálataikon keddenként, és szerdán-
ként (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.), illetve e-mail 
formájában, a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu címen. 
A konténer méreteiről, illetve az ürítési, bérleti díjakról a 
https://fbhnpkft.hu/ oldalon találnak bővebb információt, 
illetve a +36 77 400 063-as telefonszámon.

Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• igénylő neve
• felhasználási hely címe
• igényelt konténer űrmértéke
• tervezett ki és beszállítás dátuma
• kapcsolattartási adatok

Társaságunk központi elérhetőségei:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu

KONTÉNER ÁRAK
Konténer árak magánszemélynek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 15.474 Ft + ÁFA/

alkalom és 2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 12.000 Ft + ÁFA/alkalom és 

2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
 
Konténer árak közületnek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 21.030 Ft + ÁFA/

alkalom és 2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 15.000 Ft + ÁFA/alkalom és 

2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő lomtala-
nítás bevezetése óta eltelt időszak pozitív tapasztalatait felhasználva 
a házhoz menő lomtalanítás idő intervallumát az év teljes időszakára 
kiterjeszti, és a hátralékkal nem rendelkező ügyfelek igény esetén akár 
évi két alkalommal is igénybe vehetik.

 A 2020-as évben is a házhoz menő lomtalanítást egész évben (január 
01-től december 31-ig) kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően.

 A házhoz menő lomtalanítás menete:

Az ügyfél lomtalanítási igényét a
+36-79/524-821 telefonszámon

jelentheti be. A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es me-
nüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a felhasználási hely 
irányítószámát. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partne-
razonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lomelszállításának 
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

A lomtalanítás folyamata:
 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért 

elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársával.

 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé 
a lomhulladékot. 

 3. az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. szállító járműve az 
egyeztetett napon elszállítja azt. 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszo-
kottak szerint pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 

bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálko-

dói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

Lakossági elektronikai 
hulladékgyűjtés
Tisztelt Bócsai Lakosok!

Az elektronikai hulladékok (feleslegessé, használhatatlanná 
vált elektronikai berendezések) nem kerülhetnek kommunális 
hulladék gyűjtőedényekbe, illetve a lomtalanítások alkalmával 
is tilos a kihelyezésük.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít ezek térítésmentes 
leadásra a hivatal udvarában 2020. augusztus 31-ig, munka-
napokon 7:00 és 15:30 óra között. Minden olyan berendezés 
leadható, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, 
televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, 
számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video be-
rendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékgépek).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy használják ki ezt a környe-
zettudatos és térítésmentes szolgáltatásunkat!

Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző
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Mit mond a kombájnos?
Aszály, majd bő júniusi csa-

padék. A mi gyenge homokun-
kon vajon mit reagált a gabona 
és mi lesz a kukoricával. Erről 
kérdeztük Pálinkás Attila gaz-
dálkodót.

— Március közepén beszél-
tünk utoljára. Akkor borúlátó 
voltál a gabonaterméssel kap-
csolatban. Mi lett belőle?

Ebből? Nem sok minden… 
A hektáronkénti 30-35 mázsás 
átlag helyett 20 mázsa lett a 
tritikáléból és az árpából. A 
rozs jobban viselte az aszályt, 
és hozta a szokott termésátla-
gát: 30 q hektáronként. Ezek 
mind őszi vetésűek, de már 
akkor sem volt sok nedvesség 
a talajban. A szalma a szoká-
sos 1/3 része lett. Nem nőtt 
magasra, így a hektáronként 
10-15 bála helyett lett 5. 

— Én május elején azt tapasz-
taltam, hogy már duzzadtak a 
kalászok…

Kényszerérésbe került a ga-
bona: úgy érezte, hogy már itt 
a nyár és beindult a viaszoso-
dás. Ilyenkor képződik a mag: 
kialakul a szemnagyság, és ek-
kor már a szára nem nő tovább. 
Pici kalászú és apró szemű 
lett.  A tavaszi aszály miatt 
nem bokrosodtak megfelelően 
a vetések. A régi gazdák azt 
mondták: „meg lehet kapálni 
a sorát a gabonának”, illetve 
hogy „elszalad benne a nyúl”. 

— Mi a helyzet a gyomnövé-
nyekkel? 

A gyomok nagyon jól viselik 
az aszályt, és amikor végre 
kapnak egy kis csapadékot, 
rögtön növekedésnek indul-

nak. Egyes, később sorra kerü-
lő táblákon látni, ahogy túlnövi 
a gaz a gabonát.

— A nyári, júniusi esők mit 
eredményeztek?

Az aratás idejét kicsit ké-
sőbbre, mondhatni, a helyére, 
azaz Péter-Pálra tette, de a 
mennyiséget már nem növelte. 

— Mire való az itteni gabona?
Leginkább állattok- marhák, 

birkák és baromfik- etetésére 
használják fel a gazdák. Azon-

ban a bizonytalan helyzetnek, a 
baromfiágazat leállásának kö-
szönhetően a gazdák kevesebb 
takarmányt tároltak be idén.

— Kevesebb lett a termés. 
Lehetett drágábban adni? 

Az ár nem emelkedett, mert 
van még betárolt tavalyi ter-
més. Már annak is örültünk, 

hogy sikerült értékesíteni a 
gabonát.

Na, de mondjak jó hírt is: a 
kukoricatermés szépnek ígér-

kezik. A júniusi és júliusi esők 
nagyon jót tettek. Haragoszöld 
a növény, hozza a csöveket, 
még „nem furulyázik”, azaz 
nem szárad. Ha továbbra is kap 
csapadékot, akkor biztosan 
szép termés várható. 

K. L.K. L.

Vidám percek
Kórházi koszt
Kórházban a betegek ebéd közben:
- Pocsék ez a kávé.
- Ez tea.
Bejön a nővér:
- Kér még valaki levest?

Egy szép napon hazafele bandukol egy öreg bácsi, felveszi őt 
egy szürke Mercedes. Az öreg bácsi még nem látott egy ilyen 
szép autót, és kérdezgeti, mi mire való. Egyszer csak a bácsi 
megkérdezi, mire való a Mercedes jel az autó elején. A sofőr 
azt mondja, hogy amikor jön egy kerékpáros, azzal célozza be, 
hogy el tudja ütni.

Néhány perc múlva közeledik egy kerékpáros, a sofőr vigyo-
rog is és becélozza, de persze amikor odaérne hozzá, hirtelen 
elrántja a kormányt.

A bácsi szemrehányóan azt mondja a sofőrnek:
- Na, ha nem nyitom ki az ajtót, soha nem találtuk volna el!

Szédülés
- Jean, szédülök. Mit tegyek?
- Talán szálljon ki a betonkeverőből, uram!

Három rendőr az utcát járva beszélget.
- Hallottátok, szeptemberben 40 fokos hőség lesz - szólal meg 

az első.
- Én azt hallottam, hogy havazni fog - mondja a második.
- A francba! - hördül fel a harmadik - Ki fog ilyen kánikulában 

havat hányni?!
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Varrószakkör a Boróka 
Könyvtárban

Július 17-től indul útjára a könyvtárban a varrószakkör 8 
fővel. Heti rendszerességgel találkozunk nyáron összesen 
30 órában, tematikusan felépített ütemtervvel.  A jelentke-
zés feltétele volt a saját háztartási varrógép, az időpontok 
elfogadása, valamint a varrás iránti kedv.  A szakkörön 
résztvevők megtanulnak függönyt szegni, díszpárnát készí-
teni, cipzárazni, szabni, varrni.  Apró trükköket, hasznos 
tanácsokat kapnak a szabás-varrás minden területéről.  
Jövőbeni terveink közt szerepel, hogy a 30 óra letelte után 
is folytatjuk a varrást, varró klubbá alakulva.

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

FELHÍVÁS
Napi menü 

szolgáltatásról
Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi me-

nüt biztosít a településen élő lakosai számára munkanapokon 
elvitelre, vagy kül- és belterületen díjtalanul házhoz szállítva  

a menü ára 690 Ft/adag
Ebédigényét kérjük, legkésőbb az igénybevételt megelőző 

munkanapon 12:00 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén 
jelezni szíveskedjék:

telefon: 0678/453-110, 0630/743-34-01
e-mail címen: bocsaph@t-oline.hu

Fizetés utólagosan:
* Kézpénzes fizetés: minden hónap 10-15. napja között az 

Önkormányzat konyháján Mucsi Zoltánné élelmezés veze-
tőnél történik  

* Banki átutalás esetén 5% kedvezményben részesül a fize-
tendő végösszegből, átutalás az önkormányzat Takarékbank 
Zrt-nél vezetett 57600046-11105312 számlájára, a banki 
átutalásos fizetési módot szíveskedjen előre jelezni!

Elvitel hétköznapokon 11:00-13:30 történik az önkormány-
zat konyhájáról (6235 Bócsa, Kecskeméti út 1.). Az ételhordót 
és a csereételhordót az Önkormányzat biztosítja díjmentesen.

A következő adatok szükségesek az ebéd megrendelésé-
hez: név, születési hely, idő, anyja neve, taj szám, lakcím, 
telefonszám.

Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkormányzat 
facebook oldala. 

Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves 
rendelkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (július)

Mészáros Nóra és Gyetvai Csaba

Gillich Mária és Mucsi Csaba

Prejmerean Mária és Tomicskó Gábor

Balla Gréta és Kiss Géza

Borbély Ilona és Vass Attila

Születtek: (június)

Nagy-Biri Nóra – an: Józsa Ildikó

Hazai Hanna – an: Péter-Szabó Ildikó

(Július)

Csernák László – an: Deli Nikolett

Zárva lesz a Hivatal
 

Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bócsai Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási szünet miatt

 2020. július 27. (hétfő) 
és augusztus 07. (péntek) között 

ZÁRVA TART.
 
Sürgős szociális, illetve anyakönyvi ügyekben hívható a 

06 30 743 3401 telefonszám.
 
Köszönjük megértésüket: 

Mayer FerencMayer Ferenc
jegyzőjegyző
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Az idei évben is sikerrel 
rendeztük meg a „könyvtári 
kreatív délelőttök” foglal-
kozásunkat Bozó Andrea 
családsegítővel közösen a 
Boróka Könyvtárban. A gye-
rekek ingyenesen vehettek 
részt a foglalkozásokon Bó-
csa Község Önkormányzata 
jóvoltából. Fontos szempont 
volt a foglalkozások szer-
vezésénél, hogy a gyerekek 
élmények mellett értéket is 
kapjanak, megismerjék Bócsa 
régmúltjának történetét, épí-
tett kincseit, magukkal vigye-
nek érzéseket, ízeket, tudást. 
Sok program a könyvtáron 
kívül esett. Nem véletlenül. 
Igyekeztünk a ,,járványügyi 
helyzetnek megfelelően” a 
szabadban programokat szer-
vezni, az alapos kézmosás 
és higiénia betartására nagy 
figyelmet fordítottunk.

Első napon üvegpoharat 
dekoráltunk, kiástuk a tavalyi 
Időkapszulát, majd vendégül 
láttuk Frittmann József, nyu-
galmazott iskolaigazgatót, 
aki bócsai történelmi utazás-
ra invitálta a gyermekeket. 

Ezt követően kincskereső 
útra indultunk a könyvtár és 
az iskola területén.   

Második délelőtt levonult 
a kis csapatunk az ebédlőbe, 
ahol meggyet fejtettünk, 
lekvárt főztünk, krumplit 

pucoltunk-reszeltünk. Ez 
utóbbi azért kellett, mert tí-
zóraira tócsnit sütöttünk! És 
persze mindenki kapott egy 
üveg meggylekvárt, a déle-
lőtti munka jól megérdemelt 
gyümölcseként.

S z e r d á n  a  P o l i - F a r b e 
gyáregységébe látogattunk el, 
ahol Varga-Takács Nóra ve-

gyészmérnök tartott előadást 
a kutatás-fejlesztő részlegen. 
Még festék kikeverésre is 
lehetőséget adott a gyerekek-
nek. Ezt követően Ambrus 
Zoltán kalauzolt végig min-

ket a gyáregység területén. 
Utunk a Önkormányzati 
Hivatalon át a Huley Alfréd 
alapította Tájházba vezetett, 
ahol bepillantást nyertünk 
a régmúlt idők mindennapi 
használati tárgyaiba, majd 
pedig megtanultunk szőni.

Csütörtök volt a legka-
landosabb napunk. Traktor 

pótkocsin utaztunk Tóth 
János jóvoltából (esőfelhők 
kíséretében) a kisbócsai ka-
tolikus templomhoz, ahol 
abban a szerencsében volt 
részünk, hogy Csillik Ilona 
egykori kisbócsai lakos me-
sélt a templom építésének 
körülményeiről, valamint a 
környék hajdani nyüzsgő éle-
téről.  Tovább traktorozva a 
soltvadkerti Tavirózsa Csalá-
di Fitness és Kalandparkban 
zártuk a délelőttöt. 

Utolsó napunkon elástuk az 
időkapszulát, amibe a gyere-
kek lerajzolták a hét legem-
lékezetesebb élményét. Ismét 
az ebédlőben folytattuk a 
napunk, ahol keltkalácsot 
és hamuban sültpogácsát 
gyúrtunk a konyhásnénik 
segítségével, majd amíg kelt 
a tészta, fagyizni mentünk. 
Visszaérve kiszaggattuk a 
pogácsát és a kalácsot, amit 
a falu kemencéjében sütöt-
tünk ki. 

Tóthné Tóthné 
Szakolczai TündeSzakolczai Tünde

Könyvtári kreatív délelőttök
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Détár  Anikó neve nem 
ismeretlen a bócsaiak előtt: 
hétfőnként felnőtteknek tart 
zumba órákat. 

A zumba Kolumbiából szár-
mazó, könnyen elsajátítha-
tó, latin ritmusokra épülő 
tánc, mely fitneszprogram 
is egyben. A mozdulatok az 
aerobik és különböző táncok 

lépéseiből tevődnek össze.
Nyár elején pedig a gye-

rekeknek tartott egyhetes 
napközis tábort, melyen több 
mint harminc diák vett részt. 

Amkor ott voltunk, éppen 
ügyességi játék zajlott: két 
csapat vadászott a labdára, 
melyet kézilabdás adogatás-
sal kellett továbbítani egy-
más között. Aztán átalakult 
a terem és mindenki görkorit 
húzott, vagy rollerra szállt: 

ez volt az ügyesség próbája 
és egyben felkészülés az ud-
vari akadálypályára. 

A rekreációs jelleggel ösz-
szerakott programban több-
fajta sportágba belekóstol-
hattak a gyerekek, mindezt 
játékos formában, nagy él-
vezettel végezve.

Mint Anikó elmondta, a 

tábor sportágai között sze-
repelt az atlétika, a lab-
dajátékok, a birkózás és a 
ritmikus mozgások. A roller 
és a görkorcsolya igen nép-
szerű volt, lévén ez majd-
nem mindenkinek van. Nem 
mindenkinek ment elsőre az 
átsiklás guggolásban, no meg 
a szlalom — akár a ping-pong 
asztalok megkerülésével, 
de a segítség és a társsaság 
meghozta a kedvet. 

Társa, Lőrincz Réka a lab-
dajátékokért felelt, de jöttek 

vendégoktatók is a jóga, a 
birkózás és a kézilabda ta-

Zumba — és minden más, ami sport

nítására. Anikó fő profilja 
a tánc, a zumba és az akro-
batika.

Ha már Bócsa, akkor nem 
maradhatott  el  a Vincze 
Lovarda, ahol lovagolni és 
lovaskocsikázni lehetetett. 
A kiskőrösi fürdő pedig a 
pénteki záróprogram volt. 

Általánosan jellemző volt, 
hogy a nagyobbak, az ügye-
sebbek segítették a kiseb-
beket. A szervezők eredeti-
leg a 7-12 éves korosztályt 
célozták meg, de melléjük 
azért néhány 13 éves is be-
csatlakozott. 

Mert mozogni, sportolni jó!
Káposzta LajosKáposzta Lajos
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A Gáspár család sírköve Soltvadkerten
Fejezetek a 114 éves Bócsa történetébőlFejezetek a 114 éves Bócsa történetéből

A bócsaiaknak hosszú időn 
keresztül nem volt saját teme-
tője. Illetve volt: a régi öregek 
azt mesélték, hogy a középkori 
templom helyére, a Templom-
hegyre az 1800-as évek végig 
bizony történtek temetkezé-
sek. Amolyan „szent helynek” 
számított talán. Aztán mintegy 
100 éve kialakult a fischeri, 
1940-től a kisbócsai, majd az 
új, falusi temető. Természe-
tesen adódtak viták: milyen 
vallású hová temethető, vagy 
éppen hogy hová is temetkez-
zen az a család, amely vad-
kerti, tázlári vagy kaskantyúi 
felmenőkkel és rokonsággal 
rendelkezik. 

Ennek megfelelően a régi 
bócsaiak nyomát több kör-
nyékbeli temetőben megta-
láljuk. A soltvadkerti Lukács 
kápolna mellett, a Koltói Anna 
utcában például a bócsai ággal 

is bíró Faragó családnak áll 
több síremléke. Száz éve még 
ezt a területet is használták 
temetőnek, de mára már csak 
kegyeleti sírkert. A néhány 
száz méterre fekvő un. közös 
protestáns temetőben is sok 
bócsai származású ember lelt 
örök nyughelyet.

Kezdjük azzal a két sírkővel, 
melyek mára eltűntek! 2000-
ben még lejegyeztük az akkori 

ravatalozó előtt álló két földes- 
úri sír feliratát:

Sigrai József
élt 17 évet
megh. 
1859. aug. 19
Béke poraira. 

Itt nyugszik
az Úrban
Báthori
Sigray Péter
megh. 1855 márczius 25.
és hű neje
Kukucska Mária
megh. 1881 február 2.
Áldás poraikra. 
Emeltették kedves szüleiknek
László, Sarolta és Antonia
1882

Báthori Sigray László
élt 78 évet
megh. 1916 október 3.

Ők voltak a földesurak, akik 
több tagban ezen a környéken 
— így Bócsán — is rendelkez-
tek földbirtokokkal, illetve 
állatállománnyal.

Ami még látható, az a külön 
álló Gáspár-féle sírkő, ugyan-
csak a ravatalozó mellett. 
A két eredeti, klasszicista 
stílusú vörösmárvány kő tö-
redezett, alattuk boltozott 
kripta lehet. 1965. november 

elsején, az „első Gáspár” ha-
lálának százéves évfordulója 
alkalmából restaurálták — 
valószínűleg összeszedték a 
homokból —, és egy betonke-
retbe öntötték. Tartozik hozzá 
egy akkor külön táblácskára írt 
emlékvers is.

A két eredeti sírkő 
feliratai:

Bal oldalon:
E sírkő alatt nyugszik az Úrban
Fitus Erzsébet
élt 51 évet
meghalt 1853. december 9.
Sírkövét hála emlékül 
letette őt kesergő férje
Gáspár Mihály 
és szeretett gyermekei

Jobb oldalon:
Itt nyugszanak porai
néh. Gáspár Mihálynak
élt 72 évekig
Meghalt Nov. 17-én 1865
Háladatos fiai emlékül.
Becses voltál, míg köztünk valál
Emléked el nem törli a halál

Kis emléktábla 
a restauráláskor

Itt nyugszik az első Gáspár
és hű élettársa,
kik elsőként települtek a
Bócsai pusztára. 
Ködbe vésznek már az utak
telnek az évszázadok. 
Emléketek ma is őrzik a
hálás utódok. 
1865-1965

Az iratok és visszaemlékezé-
sek szerint ez a Gáspár család a 
Felvidékről, Trencsén megyéből 
érkezett vidékünkre. Ketten 
jöttek: Gáspár Sándor Kiskőrö-
sön kezdett vállalkozásba, míg 
Gáspár Mihály Bócsán vette 
birtokba a buckást és disznókat 
is tartott. Mihálynak és Erzsé-
betnek összesen 12 gyereke 
született, akik közül 6 fiú és 
2 lány érte meg a felnőttkort, 
illetve alapított családot. Utód-
jaik ma is köztünk élnek. 1965-
ben egyikük, az evangélikus 

gyülekezet elöljárója, „Bankos” 
Gáspár István („Pisti bácsi”) 
ösztönzésére rakták rendbe a 
fent említett síremléket.

Milyen lehetett az élet 
a XIX. sz. 

1. felében?
Békeidő volt, mindenki haladt, 

ahogy tudott. Szép lassan köl-
tözött a nép erre az akkor még 
jobbára üresen álló pusztára: 
magyarok, svábok, tótok — illet-
ve vallás szerint is különbözők. 

Tanulságos beleolvasni a vad-
kerti evangélikus egyház adattá-
rába 1820-ból.

„Vadkert: 1285 lélek. Gondozza 
még a következőket: Halas mező-
város 74 és Bócsa puszta 55 lélek, 
összesen 1414 evangélikus. Isten 
igéjének szolgája Zubek Dániel tisz-
telendő úr, aki németül, szlovákul és 
idegenek részére magyarul prédikál. 
Iskolamester a németeknél Hoff-
mann György úr, aki 136 gyereket 
oktat, a szlovákoknál Rohonyi János 
úr, 35 tanítvánnyal.”

A fentiek tükrében tehát el-
mondható, hogy az 1820-ban 
Vadkerten összeházasodott 
Gáspár Mihály és Fitus Erzsébet 
egymással bizonyára tótul be-
szélt, de valamennyire érteniük 
kellett magyarul és németül is. 
Erzsébet — azaz az anyakönyv 
szerint Örzse — Vadkerten 
született. Szülei neve: Fitus 
Mihály és Sztanka Mara. Isko-
lába — mely a mai Grätzer utca 
körforgalmától nem messze, 
a Kárpáti-féle dohánybolt he-
lyén állhatott — gyerekeik úgy 
járhattak, hogy valószínűleg a 
vadkerti nagyszülőknél laktak. 
A tárgyalt sírkő pedig a kor 
valódi mestermunkája, melynek 
valószínűleg megvolt az ára. A 
család fontosnak tartotta, hogy 
a szöveg magyarul kerüljön fel a 
márványra. A halotti anyaköny-
vekből kiderül az is, hogy a férj 
„agyszélhűdésben”, az asszony 
tüdővészben hunyt el. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Málnás macaron Könyvajánló
Hozzávalók 12 adaghoz:
* 100 g mandulaliszt
* 130 g porcukor
* 2 db tojásfeférje
* csipet só
* 3 ek. kristálycukor
* 3 csepp piros ételszínezék

Krém:
* 250 g mascarpone
* 150 g porcukor
* 3 ek. tej
* 6 ek. málnadzsem

Elkészítés:
Szitáljuk le egy 

tálba a mandulát 
a porcukorral. Ke-
verjük össze, majd 
tegyük félre.

A tojásfehérjéket 
csipet sóval kezd-
jük felverni gépi 
habverővel. Mikor 
kezd habozni, adjuk hozza a cukor 1/3-át. Folyamatosan adagoljuk 
hozza a maradék cukrot. Keverjük, amíg szép egyenletes habot nem 
kapunk. Most tegyünk bele 3 csepp piros ételszínezéket.

Adjuk a mandulás mixet a habhoz harmadolva. Óvatosan for-
gassuk bele körkörös mozdulatokkal a falától kezdve a közepébe 
haladva. Addig keverjük, amíg egy láva jellegű állagot nem kapunk. 
Nagyon fontos!

Szedjük át egy sima, kerek végű nyomózsákba.
Tepsibe tegyünk szilikonos sütőpapírt (barna színű), és nyomjunk 

ki kb. 3-4 cm-es köröket, egymás között némi helyet kihagyva.
Vágjuk a tepsi alját jó párszor az előkészítőpulthoz. Akkor jó, 

mikor pici lyukakat látunk a tészta tetején.
Tegyük félre száradni 15-30 percre. Ha az ujjunkkal hozzáérünk 

a széléhez, és nem marad rajta tészta, akkor kész.
Süssük előmelegített sütőbe 13 percig.
Azonnal vegyük ki a sütőből, és a papírral húzzuk le a tepsiről 

hűlni.
A mascarponét, porcukrot és tejet összemixeljük, majd egy zacs-

kóba (vagy habzsákba) töltjük ezt is.
Egy kihűlt macaron aljára karikát rajzolunk a töltelékkel, majd a 

közepébe egy kiskanál segítségével egy nagyon pici málnadzsemet 
teszünk. Ezután egy másik macaront rátapasztunk. Párosával ösz-
szerakjuk az egészet. Hűtőben légmentesen zárt edényben tároljuk 
fogyasztásig.

 Habár a legtöbben franciának vélik az általában pasztellszínekben 
pompázó finomságot, a források szerint igazából olasz eredetű. A 
legtöbb feljegyzés szerint a 14-15. században, Velence környékén 
készítették a ma oly népszerű sütemények elődjét. Sokan Medici 
Katalin nevéhez kötik az olasz sütemény francia térhódítását, de va-
lódi hódítása az 1791-es évhez és két francia apácához köthető, akik 
Macaron Nővérek néven írták be magukat a süteménytörténelembe.
Kedves Olvasóink! Várjuk a bevált recepteket, me-

lyeket a Boróka Könyvtárban lehet leadni, illetve egy 
kis riport erejéig esetleg meg is látogatjuk a szakácsot. 

Felnőtt: Cynthia Harrood-Eagles — Álmaim földje
Történet a hátországban élő civilek hazaszeretetéről, önkéntes 

munkájáról és a háborúból hazatért sebesültek gondjairól – s 
közben egy régen eltemetett, meghökkentő családi titkokra is 
fény derül.”Boldog gyermekkor, az erdőben madarak és méhek 
szálltak, itt hagytál egyedül, de emlékeimben mégis visszavár-
lak.”

A halál nem válogat. Háborúban végképp nem, szolgálhat a 
fiunk, a férjünk vagy a szerelmünk hazánkat védve akár a repü-
lősöknél, akár a gyalogságnál vagy a tengerészetnél, többnyire 
a véletlenen és a szerencsén múlik, hogy visszatérhet-e álmai 
földjére a családjához, és ha túléli a háborút, a teste is meg-
rokkan-e, vagy csak a lelke. S az otthon maradottak félelme, 
reménykedése, gyásza és fájdalma ugyanolyan keserves a főúri 
kastélyokban, mint a cselédsoron.

 Kamasz: Kelly Barnhill — A lány, aki hold-
fényt ivott

A csillagfényben természetesen varázserő lakozik. Ezt min-
denki tudja. De a holdfény, az egészen más. A holdfény maga a 
varázslat. Erről bárkit megkérdezhetsz.”

A Protektorátus lakói minden évben egy csecsemőt hagynak 
az erdőben, hogy feláldozzák az ott élő boszorkánynak. Ám Xan 
valójában jó boszorkány. Megmenti a kisbabákat, és az erdőn 
keresztül elviszi őket egy szerető családhoz, s hogy útközben 
ne éhezzenek, csillagfényt ad nekik táplálékul. Az egyikükkel 
azonban csillagfény helyett holdfényt itat, ezzel pedig rend-
kívüli varázserővel ruházza fel a gyereket. Xan elhatározza, 
hogy magához veszi a kislányt, és a Luna nevet adja neki. Luna 
tizenharmadik születésnapjának közeledtével a lány varázsereje 
fokról fokra a felszínre tör, ami számos veszélyes és izgalmas 
következménnyel jár.

Gyermek: Kertész Erzsi — A feltaláló oroszlánja
Ismeritek Fecót, a kis feltalálót? Még csak óvodás, de máris 

nagyon szeret szerelni és mindenfélét építeni. Az oviban majd-
nem minden nagyon jó, de azért a délutáni alvást még Fecó sem 
kedveli. Vajon fel lehet-e találni olyasmit, ami segít az alvásban? 
Persze attól függ, kinek…

A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony kiadó régi 
vágya teljesült: egy szisztematikusan felépített, pedagógusi 
szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar „olvasni tanu-
lok”-sorozat.

Nyitva tartás:
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00-12:00 és 13.00-17:00
Szombat: 10:00-13:00
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Futóverseny és multisport nap bócsaiakkal
Júliusban második alkalommal 

szervezte meg a GO!!! Sportegye-
sület a II. Vadkerti-tó futóverseny 
és multisport napot. Az egyesület 
soltvadkerti és bócsai tagokból 
áll. Elnöke Lukácsné Völgyesvári 

Réka, alelnöke Kiss Gábor. Ez a 
sportnap a triatlon jegyében (is) 
telt, hiszen a tó átúszása (1900 
m), a 90 km kerékpározás és a 
21 km futás több száz sportolót, 
velük pedig jelentős közönséget 
vonzott a nyári tópartra. 

Kiérkezve a tópartra azt láttam, 
hogy a fesztiválokon megszokott 
tömeg többszöröse volt kint. 
Hogy mi ennek az oka? A szer-
vezők szerint egyaránt fontos a 
sportbarátság, a kiszámíthatóság 
és a korrekt szervező stáb.

Mindenki nagyon szívesen 
segített nekünk — meséli Réka. 
Ott dolgoztak a barátok, barát-
nők, rokonok, haverok, azok 
gyermekei, gyermekeinknek 
az osztálytársai, önkéntesek. 

Emellett többen támogattak 
minket anyagilag is, melyet külön 
köszönünk! Amatőr versenynek 
számítunk, alacsony költségve-
téssel. Igyekszünk minél jobb 
feltételeket biztosítani, családias 
hangulatot teremteni, amíg a 
lehetőségeink engedik!

A mintegy 500 résztvevő a spor-
tegyesület honlapjáról tájéko-
zódhatott, illetve oszthatott meg 
versenyinformációkat. Elnézve a 
részvételi listát az ország minden 
pontjáról, sőt Németországból és 

Szerbiából is érkeztek verseny-
zők. Ez a környék versenyeihez 
képest elég nagy létszám. 

A kissé kiszámíthatatlan jár-
ványügyi, illetve éghajlati szem-
pontok megengedték, hogy a 

helyszínen is regisztrálhassanak 
a versenyszámokra! A legtöbben 
mindegyik számban indultak, de 

voltak olyanok is, akiket csak a 
futás érdekelt. 

A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Flander Márton Ba-
járól, a MOGYI SE versenyzője, 
aki 4-szeres hosszútávú triatlon 
(Ironman, azaz Vasember) or-
szágos bajnok. Az ő tanítványa 
Füzesy Dávid, aki legyőzte a 
mesterét és az első helyen vég-
zett. A tavalyi győztes Gábe 
Tamás Szegedről érkezett: a há-

rom kiváló sportoló között nagy 
verseny zajlott a dobogó fokaiért. 
Itt volt Bácsi Péter világ- és Euró-
pa-bajnok birkózónk is, valamint 
a soltvadkerti Győri Ágnes, aki 
kézilabdában, strandkézilabdá-
ban ért el sikereket.

Na és akkor nézzük 
a bócsaiakat!

Községünkből az 5 km-es futást 
teljesítették a legtöbben: Lőrincz 
Réka, Lőrincz Zsuzska, Úr Kitti 
és Polyák Ádám.

10 km-en P. Szabó Zsolt indult 
és egy hajszállal maradt le a 
dobogóról.

21 km-en Szabó Csaba képvi-
selte Bócsát és ő is a 4. helyen 
végzett.

Féltáv triatlonon Lukács Sándor 
(Luky) az 5. helyet szerezte meg. 

Gratulálunk mindenkinek 
és reméljük, hogy jövőre több 
bócsai versenyző is lesz!

A szervezők fő célja, hogy a 
sportot minél szélesebb körben 
megismertessék és megszeret-
tessék az emberekkel.  

Mint Réka állítja, sosem késő 
elkezdeni a sportot: a díjkiosztón 

külön kiemelték a 79 éves és az 
5 éves versenyzőt! Az alacsony 
nevezési díjak, a baráti légkör és 
az igényes környezet egyaránt 
vonzó a környék sportolóinak. 
Keresik a támogatókat, hogy 
megmaradjon ez a színvonal. 
Jövőre is várnak mindenkit sze-
retettel!

További információk: http://
go-sportegyesulet.hu/

K. L.K. L.

Szervezők és barátaik (balról): Péli Ottó, Kiss Gábor, Kissné Ország Dóra, Lukácsné Völgyes-
vári Réka, Lukács Sándor Luky, Weppert Sándor, Ficsor Gábor, Ficsor Veronika, Kovács Péter, 
Kovács-Börcsök Brigitta, Posztobányi Zoltán és Posztobányiné Andrea

Gábe Tamás Szegedről 3. helyezett

Réka két oldalán Tóth István sportriporter és 
Kissné Ország Dóra szervező
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Bócsai videoklip készült
Bócsai és környékbeli fiatalok 

álltak össze tavaly és itt forgat-
ták le rap-számaik klipjét, azaz 
a zenéhez tartozó „történetet”. 
Mindenképp dicséretes, ha vala-
ki (film)művészetre adja a fejét, 
hát még ha sikert ér el vele. 

Na nem, ez még nem a pénz! 
A siker mértéke jelen esetben 
egyértelműen az, hogy 8 hónap 
leforgása alatt 40.000 megtekin-
tést értek el a neten.   

Aki még nem ismeri, most 
nézze meg a Youtube csator-
nán a következő klippeket:

Tapsi — Mondd meg!
Tapsi — Nem kell a Benz!!

A klippek készítőivel 
beszélgetek 

Tapodi Dani (22) rapper. Ci-
vilben családi vállalkozásként 
működő, bócsai autószerelő 
műhelyükben dolgozik: teherau-
tókat javítanak. Beceneve Tapsi, 

ami ebben a műfajban akár már-
kanévvé is válhat majd…

Ba Ádám (21) a Poli-Farbe 
Kft-nél visszáru-koordinátor. 
Szabadidejében videozással fog-
lalkozik: rendező, operatőr és 
vágó.

— Kezdjük a Vadkerti-tó part-
ján tavaly felvett „Mondd meg!” 
c. klippel. A szerelmes gondola-
tokat tartalmazó szöveghez és 
a lágy alapzenéhez igazi roman-
tikus környezet adja a hátteret.  

Dani: Először az elképzelés 
születik meg, majd megrende-
lem a zenei alapokat hozzá. Ez áll 

egy ritmusból, hozzá pedig zenei 
akkordokból és effektekből. Erre 
rappelem, énekelem rá a számot, 
melyet magam írok meg.  

Tiricz Nikolett, bugaci uno-
katestvérem a női szereplő. A 
klippben szerepel drónozás is — 
azaz repülő kamera. A rendezői, 
operatőri és vágói munka Balázs 
Viktor munkáját dicséri.

— Aztán itt a másik, a már ko-
moly szereplőgárdával létrehozott 
Nem kell a Benz! Pontosan mi 
nem kell?

Dani: A Benz itt a Mercedes 
autóra utal, mint a gazdagság 
szimbólumára. A klip eleje a 
bulizós életről, a képmutatásról, 
a látszatról szól, a második felé-
ben azonban az egyszerűséget 
és a tisztességes, dolgos falusi 
élet értékeit hangsúlyozzuk. Ez 
Ádám ötlete volt! A szövegben 
sok mindent kimondok és ez a 
RAP-műfaj lényege: őszintén, 

egyszerűen, ütősen! A klipet Ba 
Ádám rendezte, az operatőr pe-
dig a Soltvadkerten élő Ponyecz-
ki Dániel.

— Elég sokan szerepelnek  
benne. 

Ádám: A statiszták a baráti 
körünkből kerültek ki. Sok-
felől érkeztek, de mindenki 
jószándékkal és tenni akarással 
viszonyult a dologhoz. A forgatás 
alatt fontos volt, hogy végig fenn-
tartsuk a jó hangulatot. Persze 
mindig vannak olyanok, akik 
elfáradnak, vagy éppen azt igény-
lik, hogy pontosan mondjuk el 

az elvárásokat: erre nézz, moso-
lyogj, tégy úgy mintha… Mert 
ugyebár nem profikról van itt 
szó, hanem lelkes amatőrökről. 

— A helyszín Bócsa. Miért?
Igen, a klip nagy része Bócsán 

készült. Igyekeztünk a falu leg-
szebb helyein forgatni, ehhez 
kaptunk segítséget: mindenki 
örömmel engedett minket vi-
deózni. Nagyon örültem a ba-
rátaimnak, akikkel ismét vidám 

órákat töltöttem el a felvétel 
ürügyén. Ez többet ér nekem, 
mint bármilyen luxus.

— Van-e külön jelentése a 

kéztartásnak és az egyes mozdu-
latoknak?

Dani: Külön jelnyelvként nem 
értelmezhető, viszont ezek ösz-
szessége, no meg a tánc fejezi 
ki, hogy mi rapperek vagyunk. 

— Mennyi időt vett igénybe a 
forgatás? Az látszik, hogy van 
munka benne.

Ádám: 2 nap vettük fel, össze-
sen 10 órában. Minden jelenetet 
három, de akár hat alkalommal is 
felvettünk, ha szükségét láttam. 
Figyelni kellett, mi történik a 
háttérben, ki hogy mozog, tán-
col, „viselkedik”. Sok minden 
random, azaz magától jött. De 
például a telefon kézbe dobása 
és elkapása Daninak elég hamar 
összejött.

— Honnan jött össze a jármű-
park? 

Ádám: A márkás kocsik, me-
lyekkel a gazdagságot akarjuk 
illusztrálni, a barátoktól jöttek 
össze. A második rész „életszerű 
járművei” közül a Dutra a papá-
mé, a Babetta pedig az enyém. 

Végezetül annyit, hogy a kli-
pek az interneten terjednek, és 
rövidesen érkezik a legújabb 
„Kell a tűz!” címmel. Ezt teljes 
mértékben Ba Ádám készíti.

Káposzta Lajos Káposzta Lajos 

Ádám és Dani + Tigris, a kutya
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Bócsa Kincse: a kígyászölyv!
Igaz, mi nem láttuk, de 

ha hinni lehet Lucza Márk 
természetvédelmi őrkerület 
vezetőnek, akkor két pár is 
fészkel Bócsa határában belő-
le. Folytatjuk vele a bejárást a 
12.000 hektáros Bócsa-Bugac 
Nemzeti Park törzsterületen. 

— Mi egy természetvédelmi 
őr feladata?

Adatokat gyűjtök a ter-
mészetvédelmi értékekről, 
amelyekkel bővül a biotikai 
adatbázis. Egy-egy védett 
fajt GPS-en is rögzítek, ami 
„leltárba kerül”. Feladatom 
még a terület rendszeres 
bejárása, adatgyűjtés a vé-

dett növények és állatok 
előfordulásáról, mozgásáról, 
a területkezelések és gazdál-
kodás irányítása, valamint 
adott esetben a védelem 
megszervezése — néha az 
emberektől is. 

— Emberektől?
Igen, vannak kifejezetten 

zárt területek is: sorompóval, 
védjük ezeket az érintetlen 
erdőket és buckásokat. Ide 

csak a dolgozók és kutatók 
mehetnek be, valamint alka-
lomadtán a vezetett túráink. 
Ahogy látjuk, éppen traktor 
tartja rendben az utakat, 
melyeket pár éven belül be-
nőnének a cserjék. Ez tűzvé-
delmi szempontból is fontos 

feladat.
És hát igen: fiatalok bejön-

nek a motorokkal krosszozni 
az ősgyepre, a buckákra. De 
ahol ő elkapartat, ott máris 
megjelenik a selyemkóró és 
más invazív, azaz nem ideva-
ló, tájidegen növényfajok. A 
buckásban pedig talajeróziót 
okoznak és nyomaik sokáig 

megmaradnak. Ez olyan, mint 
egy múzeum: ott sem szabad 
megtapogatni, tönkre tenni 
a tárgyakat. Viszont a szer-
vezetten túrázó, engedéllyel 
közlekedő terepjárósokkal és 
a lovasokkal jó a kapcsolat: ők 
megértik, hogy merre mehet-
nek és merre nem.

— Ez itt egy különleges 
fafajta…

Idegen, betolakodó fajta: 

a bálványfa. Egyre nagyobb 
területet hódítanak el és 
szinte lehetetlen kiirtani. 
Ipari haszna viszont csekély. 
Ugyanígy irtandó itt az akác, 
amely nem honos növény, de 
gyorsan szaporodik.  

— Ahogy továbbmegyünk, 
fura tisztásra érünk. Mi tör-
tént itt?

Ez itt a pár éve leégett 
borókás. Látni, hogy legha-
marabb a lágyszárú növények 
újulnak meg. Néhány nyárfa 
is sarjadzik. A boróka viszont 
csak hosszú évtizedek után 
tér vissza: egy két helyen 
már látszódnak boróka úju-
latok. Ennek az az oka, hogy 
nem sarjad, hanem magról 
szaporodik. A magot pedig 
a fenyőrigó hozza ide: fel-
csippenti, a gyomorsavval 
felpuhítja, a széklettel pedig 
itt kiüríti: ez a boróka megje-
lenésének nehézsége.

— Hogyan lehet védekezni 
az erdőtűz ellen, hiszen távol 
van minden?

Először is a megelőzéssel: 
ne jöjjön be idegen, csak 
szervezett keretek között, a 

tűzvédelmi szabályok mara-
déktalan betartásával. A má-
sik az utak karbantartása és 
speciális vízhordó járművek 
rendszerbe állítása. Sajnos 
sokszor villámcsapás okozza 
a tüzet, ami parázslik és a 
széltől egyszer csak lángra 
lobban. Pláne ilyen aszályos 
időszakban, hiszen már ta-
vasszal sárga volt a fű.

— Sok az odvas fa?
Hogyne, ez egy természetes 

erdő! De kell is, hiszen a 
denevér, a harkály, búbos-
banka és a szalakóta szereti. 
A baglyok közül honos itt 
a füles- és a macskabagoly, 
valamint a kuvik. A leggya-
koribb ragadozómadarunk 
az egerészölyv. Viszont hadd 
büszkélkedjek: két pár kí-
gyászölyv is fészkel Bócsa 
határában! (Ld. címlapunk) 
Különlegeségük többek kö-
zött az, hogy évente csak 1-1 

fiókát nevelnek fel. És noha 
itt fészkelnek, de ez vonuló 
madár — tehát meg kell tar-
tanunk a jó szokását!...

Káposzta LajosKáposzta Lajos


