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Habparty a tűzoltókkal – és még sok más...

A nyertes pályázat száma: NEA-NO-20-O-V-0189

... érdekesebbnél érdeke-
sebb program kapott helyet 
az idei Erős Vár Evangélikus 
Élménytáborban. 

Lapunk hasábjain már szól-
tunk a tábor tervezett esemé-
nyeiről, és ezúttal megkérdez-
tük az egyik fő szervezőt, Tóth 

Mártát, hogy neki mi tetszett 
a legjobban.

Nekem először is a vetélkedők 
— kezdi a visszaemlékezést az 
evangélikus presbiter, azaz gyü-
lekezeti vezetőségi tag. Szűcs 
Fanni ötleteivel és a segítők köz-
reműködésével különleges csa-

patversenyt 
rendeztünk a 
tóparton. Kü-
lön köszönet-
Kozákéknak a 
helyért, lévén 
a Parkerdő a 
vihar áldo-
zatává vált. 
N a g y s z e r ű 
élmény volt a 
habparty is a 
birkózó terem 
mellett: a bu-
gaci és a szalk-
szentmártoni 
tűzoltók se-
gítségével egy 
sörasztalokkal 

körülkerített területen strand-
labdák és vízágyú bevonásával 
ment a buli! Mert az volt ez a 
javából! Egy játék persze „virtu-
ális valóság” formájában is lehet 
élvezetes: erről Kőhegyi Dávid 
győzött meg minket egy másik 
színhelyen.

Az „A mi kis falunk” forga-
tási helyszíne „Pajkaszeg”, 
azaz Pilisszentlélek. Visegrádi 
kirándulásunk egyik állomása 
volt ez, ahol felismertük a film 
egyes „kulisszáit”, azaz magát 
az élő falut. Persze a fő attrak-
ció ezen a napon a bobpálya és 
a hajóút volt. 

Buborék-foci zajlott az utolsó 
napon a Vincze Lovardában: 
mindenki belebújhatott egy-egy 

felfújt gömbbe, aztán irány a rét 
és a „harc”. Idegnyugtatásnak 
aztán következett a lovagoltatás, 
majd a Vida és Szűcs család által 
elkészített pusztai vacsora.

A Szentírás úgy is közel ke-
rülhet hozzánk, ha tárgyiasul: 
a lányok 3 D-s nyomtató-
val bibliaformájú ékszertatót 
gyártottak maguknak Kőhegyi 
Gábor műhelyében.

A napi áhítat László Lajossal, 
a közös éneklés és a zárótá-
bortűz Káposzta Lajossal a 
meghittséget, a közös lelki 
élményt ültette el a résztvevő 
45 gyerek szívébe. Ezúton is 
köszönjük minden közremű-
ködőnk segítségét!

K. L. – B. H.K. L. – B. H.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (július)

Kis Gyöngyi és Szabados Roland
(augusztus)

Hegyi Dóra Kinga és Mucsi Ákos

Születtek:  (Július)
Kanalas Lizett – an: Gál Edit

(augusztus)
Vida Maja – an: Dinnyés Melinda 

Szőke-Tóth Szófia – an: Torgyik Tímea
Pálinkás Marcel Milán – an: Petróczki Katalin

Schneider Patrik – an: Endre Edina

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal
2020. szeptember 7-én, hétfőn, 

áramszünet miatt 
zárva tart.

Megértésüket köszönjük!
Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Tájékoztató
ügysegéd ügyfélfogadásáról
A Kiskőrösi Járási Hivatal települési ügysegédi ügyfélszolgálata 

Bócsán 2020. évben az alábbi időpontokban fogad ügyfeleket az 
Önkormányzati Hivatalban: 

• Szeptember 8. kedd 14:00 - 15:30
• Október 13. kedd 14:00 - 15:30
• November 10. kedd 14:00 - 15:30
• December 8. kedd 14:00 - 15:30

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

Itt az ősz, túrázzunk!

A Kiskunsági Nemzeti Park sok szépséget és érdekességet 
tartogat helyinek és vidékinek egyaránt! A vezetett túrák a 
bugaci területen zajlanak, és a honlapján hirdeti meg őket a 
parkigazgatóság.

Emellett a Vincze Lovarda mögött, Zöldhalomban is vezet 
egy 3 km hosszú, több tájékoztató tablót tartalmazó tanösvény, 
mely kiváló gyalogtúra útvonal. Kezdete és végpontja a Lovarda 
mellett található.

Tartsanak velünk!
További info: https://www.knp.hu/hu/

Minden hét 
szombaton 

08:00 - 12:00 óráig
* új és használt 
felnőtt ruhák

* táska, bizsu, sál
* cipők

Helyszín: Bócsa, Fenyő utca 10.
Mindenkit szeretettel várok!
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A vihar
Minden település krónikájá-

ban benne vannak a járványok, 
tűzvészek és elemi csapások 
leírásai. Most Bócsára is meg-
érkezett az ítéletidő. Cikkünk-
ben beszámolunk a károkról és 
a helyreállítási munkálatokról. 
A község vezetősége ezúttal is 
köszöni mindenki munkáját 
és áldozatvállalását, melyet 
augusztus folyamán tett.

Augusztus 4-én kedden 17 
óra után vihar söpört végig 
Soltvadkerten és Bócsán. A 
falura éjszakai sötétség borult, 
időlegesen megszűnt azt áram-, 
a mobiltelefon és internet 
szolgáltatás. A 100-140 km/h 
széllökések mellett 90-100 

mm csapadék hullott, sajnos 
több helyen jég formájában 
is. Nagy szomorúságunkra a 
Parkerdőben is jelentős károk 
keletkeztek

A károk
Az első megállapítás örömte-

li: személyi sérülés szerencsére 
nem történt! A legnagyobb 
gondot a kidőlt fák és a szél 
által elsodort tetők jelentették. 
Mint az ácsok elmondták, főleg 
azok a tetők sérültek, melyek 
könnyű szerkezetűek. A le-
meznek ugyanis nagyon alá 
tudott kapni a szél és pillanat 
alatt letekerte, elhajította. 
Kérdéses, hogy ahol kiszakadt 

a csavarnál, érdemes-e javítani, 
vagy inkább új állja a helyét. 
A másik kritikus fedőanyag a 
pala: egyrészt nagyon nehéz 
a cseréje, másrészt az erős 
szél a darabokat még a külső 
falszigetelésbe is beleállította. 

A cseréptető nehezebben 
sérült: főleg az 54-es út mel-
lett keletkeztek tetőkárok, 
de nem csupán a szél, hanem 
fa és kémény rádőlés miatt 
is. Az is elmondható, hogy 
a szél jobban megbontotta 
azokat a cseréptetőket, me-
lyek nyerge párhuzamos az 
54-es úttal. 

Fagallyazás — 
még ez is mentett
4-én délelőtt, azaz még a 

vihar előtti órákban az elekt-
romos művek miatt mér-

gelődtünk: az előkertek nagy 
szeretettel nevelt fái erőteljes 
gallyazás áldozatává váltak. 
A magyarázat: az ágak (több 
évig) nem nyúlhatnak bele 
a villanyvezetékbe. Ki tudja, 
talán azért nem csavarta ki a 
délutáni vihar egyiket-mási-
kat, mert nem volt már mibe 
kapaszkodnia? Az is igaz, hogy 

megfontolandó, mit ültetünk a 
villanyvezeték alá és érdemes 
elmenni tanácsért akár a dísz-
nővény kertészetbe!

Erdőkár
Az erdőkben ott esett a leg-

nagyobb kár, ahol nagy lombú 
fák kerültek a szél útjába. Ez 
pedig a nyárfát, esetleg a fe-
nyőt érintette leginkább. 

A belkertekben dőltek ki 
diófák is, mivel azok magasan 
lévő gyökerei nem tudják 
megtartani a fát ilyen nyomás 
ellenében.

Parkerdő 
A Parkerdő fái rádőltek a nád-

tetőre, különösen az egyiket 
súlyosan megkárosítva. Mint 
Balogh István erdész elmond-
ta, ezek nemes nyárfák. A 

fájuk ipari hasznosításra vagy 
tűzifának lehet alkalmas. Mi-
vel sarjról nem szaporodik, a 
kituskózás után telepíteni kell. 
Viszont akkor gyorsan megnő 
újra az erdő. Az is kérdés, hogy 
érdemes-e esetleg más fákat 
ültetni, például akácot?

A Kiskunsági Nemzeti Park 
— ahol tilos az akác — csak 

Mezőgazdasági károk

„Éppen Kisbócsáról jöttem haza, amikor hallottam, hogy 
kopog a jég a traktor oldalán” — mesélte Balla István hegy-
községi elnök. Mint elmondta, a vihar a szőlőkben elsősorban 
a támrendszereket rongálta meg: több oszlop eldőlt, a huzalok 
meggörbültek, de ezek könnyedén helyrehozhatók voltak. 

Jégverés ellen két helyen működik elhárító, jobban mondva 
mérséklő rendszer a falu külterületén: Eifert Ferencnél és a 
Szappanosban, Vincze Imrénél. Ennek során ezüst jodidot 
juttatnak a felhőkbe, ami a nagyobb jégszemeket kásává 
alakítja át. Természetesen ez csak az itt, fölöttünk keletkező 

jégfelhőkre vonatkozik, és a máshonnan idefújt felhők ellen 
nem véd. Külön nehezítette a helyzetet, hogy a jég ezúttal 
szinte vízszintesen, nagy erővel bombázott.  

A jégkár főleg Zöldhalomban volt számottevő: onnan többen 
20-40 %-os kárt jelentettek a Hegyközségnél. Aztán a legtöbb 
helyen be is száradtak a sérülések, és mivel szerencsére több 
eső nem hullott a rákövetkező hetekben, a szemrothatás is 
kisebb volt. A legjobban a Bianca bírta. 

Ahol sokáig áll a víz, ott megsínyli a tőke, de ez majd csak 
jövőre látszik meg.
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beljebb kezdődik el, ugyanak-
kor ez a nyárfaerdő Bócsa ékes-
sége volt. A károk felszámolása 
azóta is jelentős erőkkel zajlik.

Tűzoltók
A soltvadkerti tűzoltókhoz 

augusztus 4-én a megyei műve-
letirányítástól érkezett a jelzés, 

A falukemence csodával határosmódon teljesen 
megmenekült! Reméljük, mihamarabb újra befűti 
egy lelkes csapat és elkészül a „remény kalácsa”… 

Terepszemle a Parkerdőben: Szőke-Tóth  
Mihály polgármester, Mayer Ferenc jegyző, 
Polgár Pál kiskőrősi katasztrófavédelmi pa-
rancsnokhelyettes, Kiss Zoltán tűzoltó alez-

redes, kiskunhalasi katasztrófavédelmi kiren-
deltség polgári védelmi felügyelő Káposzta Lajos, Borbényi HildaKáposzta Lajos, Borbényi Hilda

Vihar utáni mentés a Tüzes Kunokkal
A Kiskunhalas Járási Önkéntes Mentőcsoport polgárvédelmi 

szerveződés, azaz a Tüzes Kunok, 6 éve alakult. Fő speciali-
tásuk: szivattyúzás, viharkárok megszüntetése, fa kidőlések 
felszámolása. A tagság 20-25 főt számlál. Megtalálhatók 
közöttük lelkes önkéntesek, civilek, valamint jelenlegi és 

nyugdíjas hivatásos tűzoltók egyaránt. Hatékonyságukat 
növeli, hogy 5 évente minősítő vizsgát tesznek, melynek fő 
célja a gyakorlati elemek ismerete és alkalmazása. 

A mentőcsoport a vihar másnapján, már augusztus 5-én 
megérkezett Bócsára. A riasztást a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságtól kapták. 4 fővel 5 helyszínen tevékenykedtek: 

- a Vincze Lovardához vezető útra dőlt fákat darabolták, 
hogy kiszabadítsák a villanyvezetékeket 3 helyen

- a Rákóczi utcán a kerítésre dőlt fákat darabolták
- a Vadászháznál az autót és villanyvezetéket szabadították 

meg a rájuk dőlt fáktól

emellett személyes hívások is 
történtek. A fő feladat a favágás 
volt. A Soltvadkerten és Bócsán 
mentesítést végző egységek 

székhelyei: Akasztó, Császár-
töltés, Csólyospálos, Kiskőrös, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Mélykút és Soltvadkert.
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Szauna az egészség érdekében

Iskolakezdés
Talán ennyire még senki sem vártaTalán ennyire még senki sem várta

Az biztos, hogy ilyen hosz-
szú szünetet már régen kap-
tak a diákok! 

A digitális oktatás ugyan meg-
szabta a mindennapok vezérfo-
nalát és keretét március közepe 
után, de a nyár így is hosszú 
volt: elmaradtak a csoportos 
kirándulások és a táborok, 
amit remélhetőleg sok család 
bepótolt máshol és máshogy…

A vihar
Több éve kivágásra kerültek 

a nagy fák az iskola körül, ami-
nek most — utólag — minden-
ki örül. Így „csak” néhány ab-
laktörés és beázás történt. Az 
elektromos vezetékek és a lám-
patestek szakmai ellenőrzése 
megtörtént: érintésvédelmileg 
semmi gond! A tornaterem 
és más épületrészek teteje, 
szigetelése sérült, a javítás fo-
lyamatban. Ne feledjük, hogy 
iskolánk javítási munkálatainál 

fontos a kistérségi fenntartó és 
a biztosító bevonása!

Teremfelújítás
Mint minden tanév elején, 

idén is történnek tisztasági 

festések. Az egyik tanterem-
ben pedig felszedték a régi 
parkettát, illetve az alatta lévő 
többi burkolatréteget és új, 
metlaki kőburkolatot kap a 
helyiség. Ezáltal könnyebb lesz 

a tisztántartás és üdébb lesz a 
levegő odabent. 

A tanítás elkezdődött, és 
úgy zajlik, ahogy az aktuális 
járványügyi helyzet kapcsán 
központilag előírják.

Beköszöntem Barcsik Lász-
ló fittness instruktor iro-
dájába. Már végeztem az 
edzéssel, és irány a well-
ness. De a csontváz, mellyel 
hirtelen szembekerültem, 
megragadta a tekintetemet. 
Hát ez a Samu mit keres itt? 
— kérdezem.

Itt tudom megmutatni az 
érdeklődőknek, hogy néz ki 
a csontváz, az ízületek és 
hogyan tapadnak az izmok. A 

balesetmentesség és a helyes 
edzésterv érdekében tudnom 
kell, mi hol helyezkedik el az 
emberi testben.

— A sportolókon kívül egyre 
nagyobb a külső vendégek 
száma. Kik jönnek ide edzeni 
és szaunázni?

Különböző korosztályok, 
gyakran családok is. Minden-
ki másért. A hölgyek például 
jobban szeretik a futópadot 
és a biciklit. Az ezeken lévő 

mérőműszerek folyamatos 
visszajelzést adnak arról, 
hogy mennyivel halad a spor-
toló, mennyi a pulzusa és 
elégetett kalória.  Edzés-
programok is megtalálhatók 
benne, melyek „rávezetik” a 
felhasználót adott kilométer 
megtételére, egyénre szabott 
nehézségi fokozaton. 

— És a férfiak? 
A férfiak inkább súlyzóznak 

és az erőgépek lehetőségeit 
igyekeznek kihasználni. Pél-
dául először az egyik karral 
edzünk, majd a másikkal. De 
lehet egyszerre is mindket-
tővel. A sporteszközök fel-
használást illetően rengeteg 
variáció kínálkozik, emellett 
persze rendkívül kreatívak az 
emberek.

— Mutasd be a wellness 
szolgáltatásokat, úgyis oda 
igyekszem! 

Két szauna van: a legked-
veltebb a nagy finn szauna, 
mely 90-95 fokra fűtünk fel. 
15 percet ajánlunk benne 
eltölteni. A másik az infra-
szauna: ennek az az előnye, 

hogy akik nem bírják a nagy 
hőséget, vagy nem ajánlott 
nekik a magasabb hőmér-
séklet, ők igény szerint ezt 
is igénybe vehetik. Van egy 
gőzkabinunk is: ez kb. 50 
C-on működik, és a bőrnek, 
illetve a tüdőnek tesz jót.

— Kísérő elemek? Gondolom 
a tisztaság elengedhetetlen… 

A wellnesshez tusolás is 
tartozik. Pl. ha kijössz a 
forró szaunából, akkor egy 
rövid zuhany után menj 
bele a 8-10 fokos hűtőme-
dencébe! Ebben egyébként 
hőszívattyúval érjük el ezt a 
hőmérsékletet. Három szau-
na-menet közben relaxációra 
is kiválóan alkalmas a só-
szoba. Ebben a helyiségben 
kősó borítja a falat, amit 
előtte bespiccelek vízzel. Ez 
feloldja a felületet és még in-
tenzívebben fejti ki hatását a 
légzőszervekre. Asztmások-
nak kimondottan ajánlom! 

Edzőterem és wel lness 
nyitva tartás: keddtől szom-
batig 16.00 – 21.00

K. L.K. L.



2020. augusztus 7. oldal

Unaloműző délutánok
a Boróka Könyvtárban

Flóra?  A lányunk neve…

Avagy egy vendéglő és Avagy egy vendéglő és 
élelmiszerbolt történeteélelmiszerbolt története

Augusztusban egy héten ke-
resztül délutánonként ismét 
gyerekzsivajtól volt hangos a 
Boróka Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely. A délutáni 
foglalkozásokon közösen fes-
tettünk, ragasztottunk, kézmű-
veskedtünk, társasjátékokkal 
játszottunk. A Könyvtár Mozival 

Lakiteleki kirándulás

régi meséket néztünk, papír-
színházból meséltünk, közösen 
olvastunk könyvekből. Ha kellett 
egy kis mozgás, az iskola ud-
varán jókat játszottunk. Igazán 
tartalmas, aktív délutánokat töl-
töttünk el közösen a gyerekkel. 

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Augusztus elején Lakitelekre 
látogattak a Bócsai Mozgáskor-
látozottak Csoport tagjai. A 
rendezvény a Nemzeti Művelő-
dési Intézet szervezésében zaj-
lott, mégpedig a Közösségépí-
tő kultúránk programsorozat 
részeként. Ennek célja az, hogy 
a résztvevők megismerjék a 
közművelődés kultúraközve-
títő és közösségépítő szerepét.  
A résztvevők délelőtt a Tőser-
dei Kemping területén felállí-
tott színházi sátorban a Gyulai 
Várszínház - Karády zárkája 
című monodrámát nézhették 

meg Barhta Boróka főszerep-
lésével. A szívbemarkolóan 
fájdalmas zárkadrámát a régi 
Karády slágerek tették felejthe-
tetlenné. A finom ebédet köve-
tően a lakiteleki Hungarikum 
Ligetet járták körbe, valamint 
a Nemzeti Művelődési Intézet 
új székházával ismerkedhettek 
meg idegenvezető segítségé-
vel.  Élményekkel teli napot 
töltöttek együtt a csoport tag-
jai, amit ezúton is köszönnek 
a szervezőknek.

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Megszokott dolog Bócsán be-
menni a Flóra vendéglőbe vagy 
ABC-be. De hogy honnan ered a 
neve és mi a története, azt nem 
mindenki tudja. Ezért megkér-
deztük a Csipak családot.

Már negyven éve Bócsán élek 
— kezdi Csipak Vincéné Káplár 
Mária. Kiskőrösről kerültem 
ide, és mivel bolti eladó a szak-
mám, kézenfekvő volt, hogy 
belekezdünk valamibe. A helyi 
üzletben kezdtem, majd zöld-
ségboltot nyitottunk otthon. 
Amikor aztán lehetőség kínál-
kozott, megvettük a szövetke-
zeti tejcsarnokot és 1998-ban 
megnyitottuk élelmiszerboltun-
kat. A kisvendéglő férjem nagy 
álma volt: 2005-ben nyílt meg. 
Flóra lányunk akkor volt két 
éves — innen a név! 

Azt kell mondanom, hogy jó 
emberekkel, munkatársakkal 
vagyunk körülvéve! A 60-80 fős 

vendéglő gyakran telik meg: a 
rendezvényeken kívül is sokan 
esznek itt, a vendégkör jelentős 
része az átmenő forgalomból 
kerül ki. Azt vallom, hogy a leg-
jobb reklám a visszatérő vendég!

Csipak Vince ideje nagy részét 
ugyan a földeken és a kacsate-
lepen tölti, de egy horgászver-
senyen mégis bebizonyosodott 
előttem főzési tudománya: 
bográcsában birkapörkölt főtt! 
Igaz, nem volt egyedül, hiszen 
a másik bográcsot az étterem 
szakácsa, Felföldi Zoltán gon-
dozta. Bajai halászlét készítek 
— mesélte — amit Budapesten 
sajátítottam el, éppen a Bajai 
Halászcsárdában. Lassan 30 éve 
élek Bócsán, és sok mindent 
eltanultam a helyi öregektől. Jó 
látni a vendégeket, akik megtar-
tásában nekem is részem van!

K. L.K. L.
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Noha a „Mexitor” csak egy 
fantázianév, de a bócsai Ko-
vács Illés Budapesten járt a 
Bócsatorról ismert mexikói 
delegációnál. Az ő beszámo-
lóját közöljük.

Kovács Illés István vagyok, 
18 éves. A Kiskunfélegyházi 
Szent Benedek PG Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium magyar-angol két 
tanítási nyelvű informatika 
szakos tanulója, a Bócsai 
Boróka Citerazenekar tagja. 
Az angol mellett egy kis 
német nyelvtudással is ren-
delkezem, valamint terveim 

közt szerepel a holland és a 
spanyol nyelv elsajátítása is. 
2018-ban és 2019-ben Ká-
poszta Lajos és a Bócsai Ön-
kormányzat jóvoltából egyik 
nyelvi segítője, idegenveze-

tője lehettem a Bócsatoron 
a budapesti Mexikói Nagykö-
vetség delegációjának. 

Ők spanyolul beszélnek, de 
a köztünk lévő kommuni-
káció angol nyelven zajlott. 
A két Bócsatoron nagyon 
megkedveltük egymást és 
olyan barátság köttetett, 
hogy meghívást kaptam tő-
lük Budapestre, egy mexikói 

hétvégére. A jó társasághoz 
fantasztikus gasztronómiai 
élmények is társultak. Meg-
kóstoltatták velem többek 
között a „molcajete-t” és a 
„quesadilla” -t. Amerika spa-
nyol megszállása előttről, a 
prehispán időkből származó 
molcajete vulkanikus kőből 
készült kőmozsár és moz-
sártörő, amely főleg a “salsa” 
szószok és avokádós ételek 
elkészítésére alkalmas. A 
molcajete elengedhetetlen 
része egy jól felszerelt me-
xikói konyhának. A “salsa” 
csípős, zöldséges mártás, 
rengeteg változata van. A 
quesadilla hússal, zöldséggel 
és sajttal töltött félbehajtott 
tortilla, amit addig sütnek, 
amíg a sajt el nem olvad 
benne. Ha már a mexikói 
konyhánál tartunk, külö-
nösen fontos megemlíteni 
a csilipaprikát, ami szintén 
alapvető tartozéka az ottani 
gasztronómiának. A csilipap-
rika a magyar paprikától 
erősebb és az ételekhez adott 
jó ízén kívül jótékony hatása 
van az emberi egészségre is.

A mexikói  ínyencségek 
me l l e t t  meg íz l e lhe t tem 
olyan italkülönlegességeket 
is, mint a “michelada”, az 
“agua de tamarindo” és a me-
xikói „horchata”. A michel-
ada egy mexikói sörkoktél. 
Az agua de tamarindo egy 
üdítő, ami a tamarinduszfa 
terméséből készül, a mexikói 

horchata pedig egy rizs alapú 
fahéjas üdítő. 

Találkozásunk alkalmával 
természetesen előjöttek a 
bócsatoros élmények is. Jó 
szívvel emlékeztek vissza 
a kedves,  vendégszerető 
emberekre, a fantasztikus 
ízekre, a kézműves pálinká-
ra, a muzsikára és a kiváló 
hangulatra. 

A mexikói emberek és ér-
dekes történeteik, valamint a 
fantasztikus ételek és italok 
annyira elvarázsoltak, hogy 
úgy éreztem magam, mint-
ha egy kis mexikói szigetre 
bukkantam volna a magyar 
fővárosban. Nagy öröm szá-
momra, hogy a Bócsator által 
külföldi barátokat szerezhet-
tem, valamint közelebb ke-
rülhettem egy másik ország 
kultúrájához.

Azt gondolom, fontos lenne 
a nyelvtanuló diákoknak, 
hogy ne csak a pedagógusa-
ikkal és az osztálytársaikkal 
beszéljenek idegen nyelven, 
hanem – lehetőségeikhez 
mérten, biztonságos kere-
tek között - ismerkedjenek 
külföldiekkel, adott esetben 
a tanult nyelv anyanyelvi 
beszélőivel is. 

Úgy vélem, hogy az isko-
lában szerzett nyelvtudást 
leginkább ilyen vagy ehhez 
hasonló módon lehet kama-
toztatni, elmélyíteni.

Kovács IllésKovács Illés

Egy mexikói hétvége Budapesten
- Kovács Illés „Mexitoros” élményei- Kovács Illés „Mexitoros” élményei

Tóth János 90 éves
Újabb bócsai ünnepelte 90. születésnapját. A napokban 

id. Tóth Jánoshoz látogatott el Szőke-Tóth Mihály pol-
gármester. A falu első embere személyesen adta át Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját, valamint az 
önkormányzat ajándékát. Ezt követően családi körben jót 
beszélgettek a régi időkről.

A Tóth Jánossal és feleségével, Kiss-Berdó Ilonával ké-
szült riportunkat 2019. októberi számunkban olvashatják. 
(www.bocsa.hu)

Lapunkba továbbra is várjuk idős emberek tanulságos 
történeteit.
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Bócsa harangjaiBócsa harangjai

Szólnak a harangok... a falu 
hangjaihoz hozzátartoznak 
délben, este, valamint egy-
házi szertartások és meg-
emlékezések alkalmával. De 
vajon megszámolta-e valaki, 
hogy Bócsán hány harang 
szól? Ennek járunk utána 
következő cikkünkben.

A bócsai katolikus templom 
tornyában 2 harang lakik. A ha-
rangok húzómágneses meghaj-
tással, lekötött nyelvvel szólnak. 
A nagyharang 103 kg-os, Szűz 
Mária tiszteletére közadako-
zásból öntötte Bódicsy Sán-
dor Baján 1928-ban. A harang 
egykor a kalocsai Szent József 
zárdatemplom harangja volt. 
A nővérek szétszóratása miatt 
hozták Bócsára. A harangon a 
következő két felirat áll: 

„Kisasszonyunk, égi anyánk 
őrködj leányid felett.”; „A ke-
reszt s a jászol trónja lett az 
égnek s mosolyod, könnyűid 
rajta fényben égnek – gyöngy-
virágot fűz Szent Margit a zárda 
fátyolán.” 

A kisharangot – vagy más né-
ven lélekharangot -, az 1928-ban 

elhunyt Resli István emlékeze-
tére, Isten dicsőségére, Szent 
István tiszteletére öntötték. Sú-
lya kb. 70-80 kg. A harangöntő 
ismeretlen.

A bócsai evangélikus templom 
harangját Bódicsy Sándor ön-
tötte Baján 1894-ben a tázlári 
iskola számára. (Neve olvasható 
más forrásokban így is: Bódicsi, 
Bóditsi) Két oldalán egy-egy 
kép látható: az egyik oldalon 
Gonzaga Szent Alajos, a másik 

oldalon a keresztet a vállán hor-
dozó Krisztus. A harang jelenleg 
haranglábon áll, súlya 50 kg.

A fischerbócsai templom ha-

ranglábján eredetileg 2 harang 
állt. Nagyharangját Bódicsy 
Sándor öntötte Baján 1905-ben 
Császka György kalocsai érsek 
ajándékából. A harang villamo-
sítva van, de ez jelenleg nem 
működik, így a megszólaltatása 
kézzel történik. Ez a harang 
látható ma is a haranglábon. 
Súlya kb. 100 kg. A kisharang 
már nincs meg: egykor a Fischer 

major uradalmi harangja volt, de 
2007-ben ellopták. A harangláb 
július végén új festést kapott, 
megújult a tető, valamint a 
lábazat.

A kisbócsai templom tor-
nyában egy harang lakik. A 

harangot Szlezák Ráfael öntötte 
Budapesten 1939-ben. A harang 
Faragó Sándor, felesége Csipai 
Erzsébet és gyermekeik ajándé-

ka Isten dicsőségére. A harang 
villamos meghajtással szól.

A zöldhalmi templom harang-
ját Bódicsy Sándor öntötte Baján 
1910-ben. A harangot Városy 
Gyula egykori kalocsai érsek 
ajándékozta a zöldhalmi hívek 
számára. 2017-ben a harang 
Csepregi Balázs szobrászmű-
vész keze alatt méhviaszos fe-
lületkezelésen esett át, valamint 

a helyiek áldozatvállalásával új 
festést kapott a harangláb. A 
haranglábon álló harang meg-
szólaltatása kézzel történik.

„Az élőket szólítom, a holtakat 
siratom, a villámokat elűzöm.”

Gyűjtötte: Kovács IllésGyűjtötte: Kovács Illés
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Hozzávalók:
1. 3 db tortilla lap
2. 1 db kaliforniai paprika
3. 5-6 db koktélparadicsom
4. 1 db vörösbab konzerv
5. 1 fej kis vöröshagyma
6. 1 gerezd fokhagyma
7. 1 teáskanál só
8. 1 mokkáskanál bors
9. 1 evőkanál barna cukor
10. 1 teáskanál római kömény
11. ízlés szerint reszelt sajt
12. ízlés szerint étolaj

Elkészítése:
A hagymát, a fokhagymát, a paprikát és a koktél paradicsomot 

kockákra vágjuk. Egy-két evőkanálnyi olajban megpirítjuk a 
hagymát és a fokhagymát. Hozzáadjuk a paprikát és a para-
dicsomot és sózzuk borsozzuk. Néhány percnyi pirítás után 
megszórjuk a barna cukorral, majd mehet bele a bab és a római 
kömény. Néhány keverés után levesszük a tűzről és félretesszük.

Egy nagyobb méretű serpenyőt kikenünk olajjal. Miután fel-
hevült, belefektetünk egy tortilla lapot. A felére reszelt sajtot 
szórunk, majd mehet rá néhány kanál a babos töltelékből. 
Újabb réteg reszelt sajt után ráhajtjuk a töltelék nélküli felét és 
megpirítjuk. Ha már a sajt is megolvadt, megfordítjuk, hogy a 
másik fele is ropogósra süljön

Ha elkészült, három részre vágjuk és salsa szósszal fogyasztjuk. 
Jó étvágyat!

Quesadilla Könyvajánló

Dr. Bubó felejthetetlen 
idézetei:

„Állapíts meg bátran bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb 
majdcsak beszerzi”

„Tartsd szem előtt: az erős szervezet még az egészséget is 
képes legyőzni!”

„Jó, ha minél többen kapják meg a bajt, mert annál nagyobb 
lehet a gyógyultak száma.”

„Az elmegyógyász csak akkor tévedhet nagyot, ha nem állapít 
meg semmit.”

„Sosem szabad a lázat annyira enyhíteni, hogy a beteg kihűljön!”
„A baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat 

is sikerül beszereztetni.”
„Feltűnési viszketegséged akkor múlik, ha a másikét kell 

vakarnod.”
„Ne terjessz el egy ragályt csak azért, hogy legyen mit  

megfékezned!”
„Egy rövidlátó politikus mindig győz az ellenfelén, ha az vak.”
„Ha az amputálást akarod gyakorolni, próbálkozz a  

százlábúval!”
„Némely betegség akkor gyógyítható a legjobban, ha távol 

tartod az orvost.”
„Sok esetben már az is számottevő, ha az orvos életben marad!”

Felnőtt: Leylah Attar – A Serengeti köde
Amikor Kelet-Afrika egyik bevásárlóközpontjában bomba robban, az ezt 

követő események egymás útjába sodornak két idegent, amire egyikük 
sem számított. Tanzániában Jack Warden, az elvált kávéültetvényes elve-
szíti egyetlen lányát. Egy óceánnal arrébb, egy angliai kisvárosban Rodel 
Emerson elveszíti egyetlen testvérét. Egy férfi és egy nő, akiknek a sorsuk 
egy tragikus délutánon összefonódik, egy rendkívüli küldetés nyomába 
erednek. Átszelik a Serengeti végtelen síkságát, hogy útba ejtve három 
állomást, megmentsenek három gyermeket – akik többet érnek holtan, 
mint élve. De ha az eléjük kerülő akadályokat le is győzik, még egy kihí-
vással szembe kell nézniük. Túlélhetnek-e vajon egy újabb veszteséget? 
Lemondjanak-e egy eleve kudarcra ítélt szerelemről? Egy szerelemről, 
amit ha elengednek, szertefoszlik, akár a Serengeti köde a napfényben…
„Néha rátalál az ember egy szivárványra, ami betölti a szívét. Talán soha 
nem érheti el, és nem lehet az övé, de annyi színt és oly sok csodát hoz 
az életébe, amit soha nem fog megbánni.” A Serengeti köde című regény 
egy nőknek szóló szerelmi történet, valós események hatására született. 

Kamasz: Anne Percin – Hogy told el (jól) a nyarad
Idén nyáron Maxime már 17 éves, ezért esze ágában sincs a szüleivel 

menni nyaralni. Inkább itthon marad a nagymamájával, hogy kedvére 
punnyadhasson a számítógép előtt. Csakhogy a dolgok egy váratlan ese-
mény következtében egyáltalán nem úgy alakulnak, ahogy ő elképzelte. 
Szédületes napok elé néz! Ez a nyári szünet garantáltan más lesz, mint 
a többi(eké).

Fergeteges (olykor vitriolos) humorú könyv egy kamaszfiú felelősség-
vállalásáról,

felnőtté éréséről, egy szégyenlős első szerelem kibontakozásáról.
NEM CSAK FIÚKNAK! De nekik is.

Gyermek: Lorvanits Júlia Villő – Bajban az öreg 
tölgy

Bodza Budapesten él, és imádja a fákat, madarakat, egyszerűen az egész 
természetet.

Modern, vicces nagyijával együtt felcsapnak madárfigyelőnek. Talál-
nak egy természetfotó pályázatot, amire egy öreg tölgyfát szeretnének 
lefényképezni.

Ám nagy baj van, a különleges tölgyet ki akarják vágni!
Bodzának és Nagyinak egyetlen esélye marad: egy csodálatos fotóval 

megnyerni a pályázatot és felhívni rá az emberek figyelmét. Vajon sikerül 
megmenteni a környék legöregebb fáját?

És milyen további kalandok várnak rájuk a fotópályázat után?
Sok szeretettel várunk minden kedves olvasót a könyvtárba!

Nyitva tartás:
Hétfő: Szünnap

Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13.00-17.00
Szombat:10:00-13:00
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Horgászverseny — 
német résztvevőkkel is

Újabb futó sikerünk

Lefestették a lovakat

A versenyző és a frissítő csapat, balról: Kovács 
Péter, Lukácsné Réka, Lukács Sándor Luky, Török 
György, Ficsor Gábor, Haskó Ágnes, Kiss Gábor

Barbara, Lena és Torben Netemeyer 
a Kozák-tónál

Nagy reménnyel kecsegtető, 
de a járvány és a vihar miatt 
szünetelő turizmusunk örö-
me, hogy vannak olyan kisebb 
rendezvényeink, melyek jól 
sikerülnek. Ilyenek a tánces-
tek, disco-k, baráti partyk és a 
horgászverseny. Erre augusztus 
20-án a Kozák-tónál került sor, 
melyen 25 versenyző vett részt. 

A parton sétálva német 

szó ütötte meg fülemet: az 
észak-németországi Nete-
meyer család pecázott — igaz, 
éppen nem nagy sikerrel. Vi-
szont kislányuk jót játszott 
és ugrált a többi gyerekkel. 
Az édesanya, Barbara bugaci 
rokonsága révén kerültek ide 
és rögtön a szívükbe zárták 
Bócsát, a szép környezetet. 
Gyertek el máskor is!

— vagy legalábbis rajzoltak 
rájuk. A két ló, Olivér és 
Csanád mindezt nyugodtan 
tűrte: végül is a táborok zá-
rónapján ez egy bevett szo-
kás a Vincze Lovardában…

Ez volt az augusztus köze-
pén megrendezett gyermek 
lovas tábor, melyre több éves 
kihagyás után most ismét sor 
került. Mint Vincze Árpád tu-
lajdonos elmondta, az ötnapos 
napközis táborra Bócsáról, 
Bugacról, Jakabszállásról és 
Kecskemétről érkezett a 10 
gyerkőc. A 7-12 éves résztve-
vők az alapokról indultak. Két 
lovasoktató foglalkozott velük, 
és a tábor végére mindhárom 
jármódban megtanultak lo-
vagolni: lépés, ügetés, vágta 
— természetesen még csak 

futószáron. Emellett kézmű-
vesoktatás is folyt.

Érdekes módon a lányok job-
ban kedvelik ezt a sportágat, 
mely egyfajta életmódot is jelent. 
Hiszen a lovat ápolni, gondozni, 
az istállókat pedig takarítani kell. 
A lovardában egyébként közel 
20 ló lakik, közülük a táborhoz 
hármat vettek igénybe. Termé-
szetesen a lovaglás, kocsikázás itt 
bárki számára lehetséges, de az 
előzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges. 

Fejlesztés is történt: az itteni 
szálláshely (tusolós vendég-
szobák, közös étkezővel) egy 
kis wellness részleggel bővült, 
melyet ezúton is ajánlunk 
minden baráti társaságnak, 
vállalkozásnak. 

K. L.K. L.

Jogos a többes szám, hi-
szen minden sikeres verseny-
ző mögött egy egész csapat, 
mondhatni stáb áll. Ezúttal a 
KORINTHOSZ 80/160 verse-
nyen volt eredményes bócsai 
Lukács Sándor, azaz Luky. Az 
előzményekhez tartozik, hogy 
2018-ban lefutotta a 80.5 km 
távot, majd tavaly sérülés 
miatt kihagyta ezt a megmé-
rettetést. Azóta a 161 km távra 
készül. Idén augusztus 21-én 
jött el az ideje! 

A rajt délelőtt 11 órakor 

történt Szekszárdon. Onnan 
a töltésen a Duna parton ha-
ladtak végig Bajára, s onnan 
vissza. Mint mesélte, nagyon 
meleg volt ezen a napon! 85-en 
indultak a 160 km-es távon. 
Luky a tervezett tempóját be-
tartva haladt végig, versenyét 
egy kis frissítő csapat segítette. 
A 161 km lefutására 24 óra áll 
rendelkezésre. Lukynak 16 óra 
12 perc elég volt, ezzel a 2.he-
lyen ért célba! Mindenkinek 
köszönjük, hogy szorítottak, 
biztatták!
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Emberi és isteni dolgok
Leginkább ezzel a mottóval 

lehetne jellemezni az idei au-
gusztus 20-át Bócsán.

Na meg az országban is...
Hiszen egyre nagyobb a 

bizonytalanság! Többek kö-
zött kérdéses volt az is, hogy 
mennyire vállalható be egy 
tömegrendezvény idén a Par-
kerdőben… Erre aztán az idő-
járás konkrét választ adott!

A község vezetősége és az 
egyházak közös, ökumenikus 
ünnepséget hirdettek meg 
augusztus 20-ra a katolikus 
templomba. László Lajos 
Gergely evangélikus lelkész 
igeolvasása és imádsága után 
Ulakcsai Zoltán református 
lelkész lépett a mikrofonhoz. 
Az alapul szolgáló bibliai 
történet az volt, amikor Jézus 
ötezer embert vendégelt meg 
5 árpakenyérrel és 2 hallal. 

A tanulság pedig: a hihetet-
len és valószínűtlen dolgok 
isteni megoldása! Az ember 
ugyanis mindig csak arra gon-
dol, hogy mi VAN és mennyi 
KELL. Isten pedig megteremti 
— szükség szerint.

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester gondolatai továbbvit-
ték a jézusi tanítást. Az akkori 

emberek elmentek meghall-
gatni egy tanítót, a példázat 

szerint éppen ötezren. Ma 
tele vagyunk (tév)eszmékkel 
és (téves) hírközlőkkel. Vi-
szont kevésbé vágyunk aktív, 
összetartó közösségre. Mind a 
médiának, mind a politikának 
gyakran a félelemkeltés lesz 
az az eszköze, mellyel még 
hatni tud (?) az embertöme-
gekre.

I. István királyt méltatva 
kiemelte: a szent uralko-

dó műve meghatározza or-
szágunk sorsát mind a mai 
napig. Egy évezredes szo-

kásjog-rendszert alakított át 
szervezett, világi állammá. A 
népet a keresztény Isten kezé-
be tette le, de a kereszténység 
számára nem politikai eszköz, 
hanem egyben életforma is 
volt. Ezt a legendák szerint 
saját maga is gyakorolta. 

„Mondd, mennyit ér az em-
ber, ha bűntelen, de gyenge?” 
— Bródy János dalszövege a 
rockoperában itt a minden-
kori politika erejére, követ-
kezetességére utal. Most a 

koronavírus okozta válságot 
kell leküzdeni. Ennek pedig 

egyaránt megvannak a gazda-
sági és lelki vonulatai, illetve 
vadhajtásai. 

A kenyerek megszentelé-
se és kiosztása után Mezei 
Ferenc plébános beszélt az 
István-korabeli magyar szen-
tekről. Többen vannak, mint 
elsőre gondolnánk! És mintha 
a koronavírus ellen is jobban 
oltalmaznák a magyarságot, 
mint más országokat…

És igen: lehettünk volna 
többen is kiemelt nemzeti 
ünnepünkön a templomban! 
Vajon hol maradt a tömeg?

Káposzta LajosKáposzta Lajos


