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A TARTALOMBÓL
Napelemre pályázhatnak a tanyák

Új polgármester Torockón

Birkózók kollégiuma Csepelen

Takarítottuk a temetőket

Még forog a rokka! 

Lassan elkészül az új templom
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Elsőáldozás

56-ra emlékeztünk

A világ fájdalma

Megremeg a föld, dübörög a fájdalom
Sok millió ember szíve zokog.
Az egyik földrészen árvizek robaja,
A másikon pedig tüzek parazsa.

Fájdalommal tele földünk összes népe.
Felülkerekedett a sátán ereje.
Gyűlöli az ember saját magzatát,
A bűn súlya alatt roskad a világ.

Gondolkozzál ember, amíg lehet!
Lesz-e majd valahol csöndes nyughelyed?
Meddig bírja a föld ezt a sok szennyet?
Gyönyörű folyóink viszik a szemetet.

Földünk nagy részén tombol az éhség,
Az emberek lelkébe virágzik az irigység.
Lesz-e még valaha a napnak szép fénye?
Lesz-e még valaha a világban béke?
Nem bírja már a föld ezt a szörnyű terhet, 
Istent káromló embertömeget.

Szabóné IlonkaSzabóné Ilonka
2020. október 23.2020. október 23.

„Meghasadt az égbolt, mert 
egy nép azt mondta: Elég 
volt!” (Márai Sándor)

Október 23-án 10 órakor em-
lékeztünk meg a kopjafánál az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseiről, áldozatairól 
és mártírjairól. Az ünnepség 
kezdetén Szőke-Tóth Mihály 
polgármester gondolatait hall-
hattuk, majd László Lajos evan-
gélikus lelkész mondott áldást. 
Szabóné Ilonka néni saját versét 
szavalta el. Ezt követően helyez-
te el az emlékezés virágait Sző-
ke-Tóth Mihály az Önkormány-
zat, Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgatónő az iskola, Kőhegyiné 

Erzsike pedig családja nevében.

Ünnep az iskolában
Az iskolások külön, a nyol-

cadikosok által készített és 
videora vett emlékműsorral 
ünnepeltek. Ez facebook olda-
lukon — Kiskőrösi Bem József 
Általános Iskola Boróka Általá-
nos Iskolája – megtekinthető. 
Mint írják: „A nemzeti ünnep 
az, amit az ember a szívébe 
fogad. Ezért beszéljük el a múl-
tat újra és újra, az idősebbek a 
fiatalabbaknak, a túlélők a kö-
vetkező generációnak. 1956 egy 
tükör: az akkori események, 
azok okai és későbbi eredmé-

nyei kihatnak mindennapjaink 
alakulására.” Az érzelmekkel 
teli, lélekre ható műsor felké-

szítői Horváth-Mucsi Tímea, 
Paragi Anikó tanárnők voltak.

Borbényi HildaBorbényi Hilda

Október első vasárnapján 
nagy ünnep volt a katolikus 
templomban: elsőáldozók let-
tek az ötödik osztályos hitta-
nosaink. Ekkor veszik először 
az oltári szentséget, azaz Jézus 
testét ostya formájában. Erre 
az eseményre a hittanórákon 
készültek fel.

A szentmise végén Pió atya 
(Pater Pio) imájából mondtak 
el egy-egy mondatot a gyere-
kek. Ő egy kapucinus szerzetes 
volt, aki a XX. sz. első felében 
és közepén tevékenykedett. Itt 
felidézett szavai külön ünnepé-
lyességet kölcsönöztek a jeles 
eseménynek. Ezt követően egy 
ifjúsági éneket énekeltek el a 
fiatalok — Jézus életem, erőm, 
békém —, melyet Kovács Illés 
kísért citerán.

Az ünnepség szeretetlakomá-
val zárult, köszönjük a szülők 
közreműködését és segítségét.

A csoportnak tíz tagja van, a 
képen balról jobbra:

Szabó József, Csányi Csaba, 
Csima Fanni Lara, Topolai 
Fanni, Szűcs Noel, Mónus 

Hanna, Tóth- Baranyi Botond, 
Bondor Adrienn, Bartos Adél, 
Szalma Diána, Mezei Ferenc 

plébános és Paragi Anikó hi-
toktató, a csoport felkészítője.

Paragi AnikóParagi Anikó
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Anyakönyvi hírek

Bursa Hungarica 
Pályázat

Bócsa Község Önkormányzata kiírta a 2021. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5. Bővebb 
információ a www.bocsa.hu illetve a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) oldalakon található.

Házasságot kötöttek:  (szeptember)
Ükös Cintia és Kovács Adrián

Görög Rozália Johanna és Szegedi Tibor

Születtek: (augusztus) 
Szeptemberi számunkban hibásan jelent meg 

újszülött bócsai neve.
Helyesen: Molnár Indira – an: Berényi Bernadett 

A szerkesztőség ezúton kér elnézést az érintettektől.
(szeptember)

Vincze Regő – an: Ferenczfi Dalma

Elhunytak: (augusztus)
Nagyapáti Zoltán Pál (1945)

(október)
Fehér Olivérné (1938) születési név: Zasa Anna Mária

Szociális tűzifa

Köztemető rendbetétele

Ki miért pályázott eddig?

A bócsai mozgáskorlátozot-
tak csapatának tagjai, mint 
minden évben, az idén is ösz-
szegyűltek, hogy rendbe te-
gyék a köztemetőt. A temető 
takarításban 17 szorgos kezű 
aktivista vett részt. Ezúton 
is kérjük a tisztelt temető-

látogatókat, sírfenntartókat, 
hogy továbbra se engedjük, 
hogy elgazosodjon és szeme-
tessé váljon a Bócsai temető. 
Bócsa Község Önkormányzat 
nevében köszönjük szépen az 
áldozatos munkájukat.

Borbényi HildaBorbényi Hilda

Felhívás
tanyán napelemes villamos energia rendszer, 

illetve vízellátó rendszer kiépítésére

Pályázati felhívás jelent meg a „Tanyák háztartási léptékű 
villamos energia és vízellátás fejlesztései” címmel (a felhívás 
kódszáma: VP6-7.2.1.4-17).

A pályázat célja a tanyák infrastrukturális ellátottságának 
fejlesztése.

Az alábbiak megvalósítására lehet pályázni:
a) háztartási léptékű napelemes villamosenergia rendszer 

kiépítése (szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt) 
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépí-

tése (vízellátó, víztároló és víztisztító berendezések).
Ezekkel a beruházásokkal a tanya ingatlan közműellátott-

sága és ezáltal az értéke jelentősen növekszik.
Támogatási kérelmet nyújthat be azon 18. életévét betöltött 

személy, aki:
* a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től 

életvitelszerűen  tanyán él (a lakcímkártya és a személyazo-
nosító igazolvány másolatával kell igazolni), és  

* a tanya a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
Magánszemély pályázó esetén a maximális támogatás 95 %, 

azaz az önerő mértéke mindössze 5 %.
Pályázat beadási határidő: 2021. április 6.
A fentiek minél szélesebb körű megvalósítása érdekében 

az Önkormányzat minden külterületi tanyasi lakost és tanya 
tulajdonost meg fog keresni.

Bővebb információ:
Telefon: 0630/74-33-401
e-mail: bocsaph@t-online.hu 

Bócsa Község ÖnkormányzataBócsa Község Önkormányzata

Értesítjük a lakosságot, hogy Bócsa Község Önkormányzata 79 
erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásához 1.504.950,- 
Ft támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton. 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2020. november 
27-ig nyújtható be az Önkormányzati Hivatalba Csipkóné Bíró 
Krisztina szociális ügyintézőnél.

A kérelem nyomtatvány elérhető az Önkormányzati Hivatalban 
vagy az önkormányzat honlapján www.bocsa.hu

Néhány rendszer már kiépült a nyár folyamán, mások még 
most adják le pályázatukat. Viszont nagyon sokan vannak 
olyanok, akik még csak fontolgatják a dolgot. Nekik próbá-
lunk segíteni néhány vélemény közreadásával.

Kun-Szabóné Zsikla Judit
Én azt mondom, a napenergia az, amit a Jóistentől kapunk. 

Használjuk tehát ki! A lehetőség mindenki előtt ott áll, most 
kell élni vele! A felméréskor a villanyszámlánk volt az irányadó, 
hiszen ebből látni, mennyi energiára van szükségünk. Persze ez 
a rendszer önerőből bármikor bővíthető! Nálunk ez a beruházás 
együtt fog járni a lakás energetikai korszerűsítésével: tervezzük, 
hogy elektromos fűtést szerelünk be. 

Péczka Melinda
Régóta kerestük a napenergia hasznosítás lehetőségét, hiszen 

sok jót hallottunk már róla. Különösen kapóra jött, hogy víz-
tisztító rendszerre is pályázhattunk. A tanya melletti földterület 
öntözve jobb termést hozna: gyümölcsösben és sárgarépában 
gondolkodunk. A szakemberek azt állítják, hogy a felszerelésre 
került 10 KW-os napelem rendszer havi 40-50.000 Ft megtaka-
rítást fog eredményezni. Ha ezt visszaforgathatjuk a gazdaságba, 
az is jobban működik majd! 
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Torockó és Torockószentgyörgy új polgármestere:  
Deák-Székely Szilárd Levente

Újabb lehetőség a bócsai fiataloknak
Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA)Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA)

Szeptember utolsó vasárnapján 
helyhatósági választásokat tar-
tottak Romániában, így kedves 
erdélyi testvértelepülésünkön, 
Torockón és vele együtt Toroc-
kószentgyörgyön. 
A választások másnap-

ján így köszöntötte a 
lakosságot az új polgár-
mester:

Kedves torockóiak és torockó-
szentgyörgyiek!

A vasárnapi helyhatósági vá-
lasztásokat követően polgármes-
teré választottak a 2020-2024-es 
mandátumra, ugyanazzal az 
eredménnyel, mint a 2019-es 
előválasztásoknál. Mindez azt 
bizonyítja, hogy Önök/ Ti bi-
zalommal fordultatok felém, a 
mögöttem lévő RMDSZ csapat 
felé. Tisztában vagyok azzal, 

hogy nehéz feladatot vállaltam, 
de kitartó, kemény munkával, 
a tanácsosi csapat segítségével, 
a 2 falu közösségével együtt, 
végre elindulhatunk az építke-
zés útján. A választások ered-
ményeképpen az RMDSZ 6 
tanácsosi mandátumot szerzett, 
a Néppárt 2 mandátumot és a 
PSD 1 mandátumot. Politikai 
színektől eltekintve, félretéve, 
hogy versenytársak voltunk egy 

újabb megmérettetésen, jelen 
pillanatban mind a 9 tanácsos 
kollégára partnerként tekintek 
és meggyőződésem, hogy mind-
annyiunk közös célja Torockó 
község fejlesztése. 

Együtt! - ahogyan ezt szlog-
enként használtuk a kampány 
alatt. Torockó község fejlesztését 
vállaltuk fel, minden téren renge-
teg tennivaló van, közösségben 
gondolkodó, építő jellegű em-
berekre van szükség a következő 
években. 

A magam és tanácsosi testület 
nevében köszönöm szépen a 
támogatásukat, köszönöm az 
időseknek, hogy ebben a za-
varos járvány okozta időben is 
vállalták, hogy leadják voksukat, 
köszönöm a fiataloknak (sok 
esetben volt tanítványaimnak), 

hogy egészen távolról hazajöttek 
szavazni és köszönöm a közép-
korúaknak, hogy szép számban 
résztvettek és megfontoltan 
szavaztak. 

Köszönet mindazoknak az 
adminisztrátoroknak (gondolok 
itt a különböző csoportok admi-
nisztrátoraira és moderátoraira), 
akik megengedték, hogy az 
online felületeken, tisztességes 
módon lebonyolíthassuk a kam-
pányunkat. 

Tisztelettel,
Deák-Székely Szilárd LeventeDeák-Székely Szilárd Levente

- Torockó község - Torockó község 
polgármesterepolgármestere

Bócsa, mint Torockó testvér-
települése eredményes és sikeres 
munkát kíván a jövőben az új 
polgármesternek! 

Meghívó
November 7-14. között nyílt napokat tartanak a szülőknek 

az egyes iskolákban, ahol a gyerekek tovább tanulhatnak 
Csepelen. Bővebb info a honlapon:www.kozmaakademia.hu

A Magyar Birkózó Szövetség 
2017-ben hozta létre azt az 
oktatási és nevelési központot, 
melynek az a hivatása, hogy 
14 és 23 év közötti fiataloknak 
biztosítsa a rendszeres birkózó 
edzéseket a legmagasabb szak-
mai szinten. Emellett Csepelen 
bentlakást, azaz kollégiumi el-
helyezést nyújt és több iskolával 
szerződésben állva segíti a jövő 
birkózóinak tanulását, életpálya 
modelljének kialakítását.

Miért van erre 
szükség?

Bócsai előadásán Hegedűs 
Csaba szaktanácsadó és Bácsi 
Péter szakmai igazgató kifej-
tette: sok tehetséges birkózó 
gyerek elvész azzal, hogy a ka-
maszkorban más iskolába ke-
rül. Ekkor jön az, hogy nem jár 
tovább edzésre, mert esetleg 
nem áll módjában vagy elviszi 
az új társasága más irányba… 
Emellett ott a fő gond: a meg-

élhetés, a pénzszerzés és az 
érvényesülés keresése. 

Ebben segít ez az új intéz-
mény, mely állandó, magas 
szintű edzés lehetőséget biz-
tosít, segítve a fiatal sportolók 
fejlődését. A komoly edzőgár-
da, a színvonalas felszerelés 
és a versenyek szervezése a 
birkózó szellemet erősíti. 

Az épület nagyon exkluzív 
lesz: sokak elmondása szerint 
birkózó akadémia ilyen szín-
vonalas nincs a világon. Eddig 
4 iskolával kötöttek megál-
lapodást, melyek a legkülön-

bözőbb irányban teremtenek 
lehetőségeket, legyen ez akár 
gimnázium, akár szakmunkás 
képző. A főiskolai évek alatt is 
bent maradhat az ifjú sportoló, 
hiszen a felkészülés lehetősé-
gei végig biztosítottak. 

Mint a nagyszámú közönség 
előtt elmondták, az akadémia 
már kész van, a kollégium 
most épül, és két év múlva 
fogadja a diákokat. Addig a 
Weiss Manfréd Iskola kollé-
giumában biztosítják a szál-
lásukat. 

KL – BHKL – BH
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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

Napi menü szolgáltatás
Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi menüt 

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!

UltraBalaton, azaz UB! 

Idén Balatonfüreden volt a 
start és természetesen oda is 
ért be a 222 km hosszú Balaton 
megkerülő verseny. Október 
2-án péntek reggel 7.05-kor 
indult és 32 óra volt a szintidő. 
A bócsai Lukács Sándornak, 
azaz Lukynak azonban 22 óra 
55 perc alatt sikerült lefutnia. 

Becsvágy vagy hajsza? 
Így kellett! 

Azért volt ez fontos számára, 
mert ha 23 óra 15 perc alatt 
lefutja valaki, akkor automa-
tikusan kvalifikálja magát a 
Spartathlon versenyre ami 
Athénből Spartáig tart: 246 
km futás! Ez volt tehát a fő 
cél. Erre az UB-ra egyébként 
1 éve készül Maráz Zsuzsanna 
edzővel. Heti 6 nap van edzése. 

Ez már nem az 
„önmagát edző mezei 

futó” esete… 
Nagyon fontos az edző, azaz 

a szakember szerepe, mert 
tudatosan, átgondolva építi fel 
az edzéseket. Ellenőrzi, figyeli, 
hogy minden rendben men-
jen, nehogy épp kevés vagy 
túledzettség következzen be. 

A versenyre elkísértük többen 
is Lukyt: Haskó Zita, Lukács 
Krisztián fiunk és Horváth Geri. 
Ők autóval jöttek, én bicikli-

vel kísértem. Persze volt, hogy 
cseréltünk velük, mert ez a táv 
bicajjal is elég sok.  Horváth 
Geri volt, hogy beállt Luky mellé 
futni is: ő vette fel a videókat. 
És igen, minket is meglepett ez 
a youtube video, nem tudtunk 
róla. Nagyon fontos még Ficsor 
Gábor és felesége Veronika: ők 
lejöttek Füredre autóval pén-
teken es tekertek velünk végig, 
biztatták, lelkesítették Lukyt. 
Aztán rövidebb-hosszabb időre 
fel-felbukkantak ismerősök, 
barátok, hogy jelenlétükkel is 
éreztessék Lukyval: mindenki 
vele van es szurkol neki. Ők is 
megemlítendők: Májer Józsi, 
Darányi Jani, Dudás Zsolt, Du-
dás Gergő, Geigerné Évi és fia 
Levente. 

Maga a pálya kialakítói is 
igyekeztek jó sporthangulatot 
teremteni: a kiírások, idézetek 
a verseny folyamán nagyon 
sok helyen maguk is élmény-
számba mentek, sajnálom így 
utólag, hogy nem fotóztam le. 

Ebből a cikkből most kima-
radt a közös kép a segítőkkel... 
már eléggé fáradtak voltunk 
hogy eszünkbe jusson. De 
nincs megállás, a felkészülés 
folyik tovább: szponzorokat ke-
resünk a Spartathlon versenyre!

Lukácsné Lukácsné 
Völgyesvári RékaVölgyesvári Réka
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Bócsa legnagyobb, de ugyan-
akkor legfiatalabb temetője a 
központi temető. Létrejötte 
az ONCSA-falu építése idejé-
re, 1942-43 tájékára tehető. 
Akkor már volt két temető a 

faluban: a fischeri már koráb-
ban létrejött, a kisbócsai pedig 
ugyancsak akkortájt. Viszont 
ennek a belterületi temetőnek 
a kezdettől fogva sajátossága 
volt, hogy protestánsok, azaz 
evangélikusok és reformátusok 
is temetkezhettek ide. Aztán 
a 70-es években kezdtek az 
emberek módosabbak lenni. 
Ekkorra tehető a sírkő-versen-
gés megindulása is. A sírkövek 
főleg Soltvadkertről kerültek 
ide, de néhányan rendeltek Kis-
kőrösről és más városokból is.

Balogh Lajos volt szövetke-
zeti elnökkel és Frittmann 
József volt iskolaigazgatóval 
lépek be a kapun egy kis múlt-
idéző beszélgetésre. Az őszi 
napfényben gyönyörű a kis 
park, mögötte az urnafal és a 
ravatalozó. Itt áll az I. és II. 
világháborús emlékmű is. Kö-
zelebb megyünk hozzá.

A háborús emlékmű
Ez eredetileg csak I. világ-

háborús emlékmű volt, és 
Kiss József főjegyzői lakása 
előtt állt. Azaz a mai óvoda 
előtt — mesélik kísérőim. 
Fölötte egy turulmadár volt, 
ami a II. világháborút követő 

nehéz években eltűnt. Amikor 
aztán jöttek a kádári enyhülés 
évei, az 1980-as évek, akkor 
gondolkoztunk a felújításán, 
no meg napirendre került a II. 
világháború: ott is haltak meg 

emberek, elég sokan, és rájuk 
is kellene emlékezni!...

Frittmann József jól emlék-
szik az emlékmű idehozatalára: 
Eifert Ferenc tanácselnökkel 
kerestük a turulmadarat, mert 

hiányzott erről a csonka emlék-
műről: a mi időnkben már csak 
egy kő volt, obeliszk nélkül. 
De hiába, így 1988-ban a most 
is látható obeliszk készült rá. 

Soltvadkerti sírkövesnél jár-
tunk, együtt rendeltük meg. 

A halottak neveit az akkori 
képviselők, azaz tanácstagok 
és aktivisták szedték össze, ki 
kiről tudott. Persze látszik is, 
hogy nem volt teljes a lista: 
utólag ki kellett pótolni. 

Az emlékműavatásra, illetve 
szentelésre 1988-ban, ezen a 
helyen került sor. Az, hogy így 
lehetett beszélni a II. világhá-
borúról, már a rendszerváltás 
előszelének tekinthető. 

Volt vezetőinkre 
emlékezve

Bócsa első tanácselnöke volt 
Vida Miklós 1949-től, őt kö-
vette Molnár Ferenc 1952-től. 
Elgondolható, vajon mennyit 
és hogyan lehetett lobbizni 
akkortájt. A fő megoldandó 
probléma az ő idejükben a 
tanyavillamosítás, valamint a 
középületek és az utak építése 
volt. A dolgok a lakosság hat-
hatós segítségével valósultak 
meg.

Pali bácsi, a kisbíró
Schneider Pál és Fejes Erzsé-

bet sírjánál állunk. Kísérőim 
így emlékeznek Pali bácsira:

Köztiszteletben állt, az ön-

kéntes tűzoltóságot szervezte, 
és nagyon komolyan vette a 
feladatát. Kézi hajtású fecs-
kendővel vonultak a tűz hely-
színére. A csövet beeresztették 
a kútba, négyen hajtották a 
szivattyút és úgy végezték az 

oltást. Aztán az 50-es években 
aratási időszakban tűzőrséget 
kellett szervezni. Magasleseket 
építettek, és mindegyikhez 
embereket osztottak, hogy 
figyeljék a környéket. A cél az 
volt, hogy elkerüljék azt, hogy 
az „ellenség felgyújtsa a gabo-
natáblát”. Talán nevetségesnek 
tűnik, de más falvakban emiatt 
súlyos ítéleteket osztogatott a 
kommunista bíróság.

Ő dobolta ki a híreket is. 
A helyszín a Rákóczi utca, 
Katzenbachfalu és Fischerbó-
csa volt. A 60-as évek elejéig 
történt így a kihirdetés. Mindig 
ugyanabban az időben jött, 
hetente általában egyszer. 
Felolvasta, amit megírtak neki. 
Kalmár József előfogatos vitte 
ki, mint adott esetben a járási 
elöljáróságot is, ha dolguk 
akadt a tanyavilágban. Az istál-
ló az az óvoda előtt, az akkori 
községházánál volt. Várták az 
emberek. A hírek között sze-
repeltek csúnya dolgok is: fel 
kellett olvasni, hogy ki nem 
tett eleget a beadási kötele-
zettségnek. Ennek kapcsán a 
„bűnösök neve” is elhangzott, 
ami nem volt hálás feladat. Az 
apróbb hírek közt szerepelt 
ilyen is, hogy pl. Fischerbócsán 

bikát helyeztek ki fedeztetésre, 
lehet vinni a tehenet. Ma egy-
szerűbb az ilyesmi: felrakják az 
internetre. Komolyabb feladat 
volt a már említett tűzriadó terv. 

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Amiről a belterületi temető mesélAmiről a belterületi temető mesél
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Temetőtakarítás Kisbócsán

A temetők komfortja
Az elmúlt években sokat szépültek a külterületi temetőink. A tervek 

szerint néhány milliós pályázati pénz jut majd a tavaszi fejlesztésekre. 
A kisbócsai és a fischeri temetőkbe 2-2 db napelemes fényforrás 
kerül ki, nyomkövetős lopásgátlóval, valamint szeméttárolók (hogy 
a koszorú és a virág maradványait ne az erdő szélére kelljen letenni). 

Kisbócsán kerítés, két kapu és fedett rész is létesülne. Talán 
ezek a kis beruházások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság 
komfort- és biztonságérzete fokozódjék és gyakrabban járjanak ki 
gondozni a sírokat. Mindkét temető nyitva van, tehát szabad 
a temetkezés, melynek lehetőségével adott esetben él is a 
lakosság. A kisebb zsúfoltság és a természet csendje talán vonzó 
lesz több családnak is, hogy továbbra is ide temetkezzenek és itt 
róják le rendszeresen kegyeletüket.

Ismét több tucatnyian jöttek 
el a kisbócsai temető szokásos 
októberi rendbetételére. A 
kihelyezett konténer gyor-
san megtelt, közben pedig a 

családi sírokat is megtisztí-
tották. Volt miről mesélni a 
gyerekeknek, hiszen az ilyen 
temetőjárás felér egy helytör-
téneti órával.

A munkák sorában szerepelt 
fűnyírás, hulladékgyűjtés, 
gereblyézés és gyomtalanítás. 
Ezek elvégzése után megérke-
zett a vaddisznópörkölt, mely 

Völgyesvári László szakértel-
mét dicsérte. Az i-re a pontot 
pedig a lelkes asszonyok süte-
ményei tették fel.

K. L.   K. L.   

A temetkezés 
bejelentése

A községi temetőben történő temetkezéskor az Önkor-
mányzati Hivatal illetékes. Sírhely és urnafal ügyben Ko-
vácsné Csordás Csillát kell keresni a községházán. Ő vezeti a 
nyilvántartást is. A bejelentéskor az elhunyt személyi adatai 
szükségesek.

A nyilvántartást nézve megállapítást nyert, hogy bizony 
már sok sírhely lejárt, hiszen eltelt a 25 év. Ezek újraváltása 
szükséges lenne, mely személyesen történhet meg.  

A kisbócsai és fischerbócsai temetők nem önkormányzati 
fenntartásúak.
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Vagy ahogy az egyik résztve-
vő fogalmazott: „Kicsit vissza-
fogott volt ugyan a rendezvény, 
de ki volt a társaság éhezve 

egymásra.” Valóban, a nagy be-
zártság alatt sokan hiányolják a 
személyes találkozást és kapva 
kapnak egy ilyen szakmai 
rendezvényen, hogy ápolják a 
barátságot. 

No meg talán mert a 
kipufogó füstje 

fertőtlenít…
Pünkösd helyett, a pandémi-

ás helyzet miatt a Kiskőrösi 
Dutra Baráti Kör a szeptember 
25-27-i hétvégére tolta át az 
eseményt. A programról any-
nyit, hogy a pénteki előestén 
vacsorára hívták a régi dutrás 
barátokat Kiskőrösre, köztük 
természetesen a bócsiakat 

is. Községünket Bak Antal, 
Balogh Imre, Bócsa Mihály és 
Kiskopárdi Lajos képviselte. 

Másnap történt az ünnepé-

lyes megnyitó, Font Sándor 
országgyűlési képviselő és 
Domonyi László kiskőrösi 
polgármester köszöntőjével. 
Ahogy mesélték, sokan fényké-
pezkedtek a jeles gépek között 
— vagy éppen felülve, főleg a 
gyerekek… 

Vasárnap húzóversenyt ren-
deztek! Igen: erőlködés, füst, 
homok, nagy zaj. És a remény, 

hogy jövőre ismét visszatér 
minden a normális kerékvá-
gásba.

Mert a gépeknek menniük 
kell!

K. L.K. L.

Képek forrása: 
Internetes hírportálok

Dutra Találkozó 
Kiskőrösön

...melyen a bócsaiaknak ismét ott ...melyen a bócsaiaknak ismét ott 
volt a helyük!volt a helyük!

Kedves Érdeklődők! 
Térítésmentes képzések!

Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket jelent, ame-
lyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az okostelefon 
használatához szükséges alapvető tudáshoz juthatnak. A képzéseken 
mindenki részt vehet, aki elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói 
jogviszonya, de nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a 
munka világában is hasznosítani tudja. 

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja: 
* használni az infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit, 
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával megszer-

keszteni rövid szövegét, 
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket, 
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető 

funkciók használatával.

Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehetőségeit, 
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait, 
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, 

de kerek egész szöveget szerkeszteni, 
* fel tudja dolgozni az internetes információkat, 
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, 

felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit és képes legyen 
azokat egyszerű módon kezelni, 

* képes legyen közösségi portálok önálló használatára. 
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál: 

70/400-9945. 
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”
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Hozzávalók:
* 3 db közepes sárgarépa
* 1 db közepes burgonya
* 1 kis fej vöröshagyma
* 4 evőkanál olaj
* 1 csapott mokkáskanál őrölt gyömbér
* fél reszelt szerecsendió
* csipet őrölt bors
* 2 dl főzőtejszín, vagy tejföl
* 1 csapott evőkanál liszt
Elkészítés:
* A finomra vágott vöröshagymát az olajon megfonnyasszuk, 

hozzárakjuk a megtisztított, felkarikázott sárgarépát, burgonyát 
és megdinszteljük őket. 

* Felöntjük 1,5 liter vízzel, a fűszerezzük, sózzuk, borsozzuk 
és puhára főzzük.

* Ha megfőtt a répa levesszük a gáztűzhelyről, és kézi mixerrel 
alaposan össze-
mixeljük.

* Visszatesz-
szük a tűzre és 
újraforralást kö-
vetően tejszín-
nel elkevert lisz-
ttel besűrítjük.

*  Tálalásnál 
leves gyönggyel 
megszórjuk.

Menza recept — 
Tyukász Éva konyhájából

Sárgarépa krémleves

Vidám percek
Az öreg Pityák bácsi felszáll a buszra, megszólítja a sofőrt.
- Bocsánat uram, hol kell leszállni a Vasvári utcához?
- Semmi gond Pityák bácsi — mondja a vezető — ismerem 

magát még régről, majd én szólok a bemondóba.
Az öregúr meg is nyugszik, leül. Mikor a busz megérkezik a 

megállóhoz a sofőr szól.
- Öreg Pityák, leszállás!
Mire a busz végéből három öreg nő:
- Kötyönjük tyépen!  

Két kukac találkozik:
- Nagyon le vagy törve, mi a baj?
- Kiűztek a paradicsomból…

A bogarak fociznak a réten.
Odamegy a hőscincér a padon ülő bogárhoz, megkérdezi:
- Te miért nem jössz játszani?
- Nem látod, én vagyok a cserebogár!

Két görénytulajdonos beszélget:
- És hol alszik a görényed?
- A lábamnál.
- És nem büdös?
- Majd megszokja.

Könyvajánló

Felnőtt — Sejal Badani: A mesemondó titka
Jayát, a New York-i újságírót egyik csapás éri a másik után. Harma-

dik terhessége is vetéléssel végződik, és a házassága is menthetetlenül 
tönkrement. Hogy mély fájdalmát enyhítse, Jaya úgy dönt, Indiába 
utazik, hátha családjának múltjában válaszokat talál a jelen kérdéseire 
is. India maga a csoda. A hangok, a színek, az illatok elkápráztatják 
Jayát, aki beleszeret ebbe a gazdag, sokrétű kultúrába. Nagymamája, 
egykori szolgálója és egyben bizalmasa, Ravi pedig megismerteti vele 
a nagymama, Amísá szívszorító történetét, amely az 1930-as évekbe, 
a britek által megszállt Indiába repít bennünket. Vajon mit tanít Jayá-
nak az álmaiért a hagyományokkal is szembeszegülő asszony sorsa?

A mesemondó titka szerelemről, hűségről és a szavak erejéről 
mesél.

Kamasz — Stéphane Garnier: 
Macskabölcsesség tiniknek

Ziggy, a háromlábú macska egy francia kisvárosba költözik, ahol 
összebarátkozik a környéken élő fiatalokkal. A tizennyolc rövidke 
történetben tizennyolc gyereket ismerhetünk meg, akik sorra kiöntik 
a szívüket Ziggynek, ő pedig egyszerű, hasznos és bölcs tanácsokat 
ad a kiskamaszoknak. A gyerekek hamar ráébrednek, milyen értékes 
a macskabölcsesség: megtudják többek között, hogyan élhetnek 
boldogabban, miként javíthatnak a barátaikhoz és a családjukhoz 
fűződő kapcsolataikon, hogyan küzdjék le a szorongást és álljanak 
ki magukért, valamint hogyan dolgozzanak meg a sikerért. Az 
üzenet egyszerű: gyerekként is élj úgy, mint a macskák – szabadon, 
kiegyensúlyozottan, öntudatosan és boldogan.

Stéphane Garnier, a nagy sikerű Macskabölcsesség szerzője legújabb 
könyvében a 9-13 éves korosztályt szólítja meg, őket hívja közös 
gondolkodásra és játékra.

Gyerek — Usch Luhn: 
Póniszív — Anni talál egy pónit

„Mindenki imádja a pónikat! Aranyosak, kedvesek, ráadásul nagyon 
barátságosak. Különösen igaz ez Póniszívre. Végre itt egy igazán 
bájos pónisorozat, mely Anni és a kis vadló barátságát és számtalan 
kalandjukat meséli el. Anninak van egy titka: az erdőben vár rá 
Póniszív. Egy vadló. Együtt olyan sebesen száguldanak, mint a szél.

Anni nem régen költözött Csodafalvára. Itt suttogók vannak, 
lovardák és sajnos bajkeverő lányok, minden mennyiségben. Mit 
kezdjen velük Anni? Nagyon szeretne igazi barátokat találni. És 
akkor megpillantja Póniszívet… Magával ragadó történet egy hihe-
tetlen barátságról.

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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Beszélgetés a rokka mellett
Csipak Istvánné Lovas Erzsé-

betnél járunk, Fischerbócsán. 
Az 1937-ben született déd-
nagymama még mindig frissen 
mozog és mesél. Különösen ha 
a régi mesterségekről esik szó, 
mint most: rokkával fogunk 
fonni!

Itt ülünk le az előtérben — 
meséli, ahogy fogad bennünket. 
Ez a birkagyapjú, amit most 
dolgozunk fel, nem lett kimos-
va, tehát büdös. Odabe nem 
való. Meg még nincs is olyan 
hideg, elvagyunk itt! Majd télen, 
akkor már a tiszta gyapjú mehet 
csak be! 

— Hogy mossák ki a gyapjút?
Behozzák a birkanyírás után 

a merinói birkagyapjút, azt 
kimossuk. Három vödör hideg-

vízben kinyomkodom. Aztán 
egy vödör melegvíz, mosószer-
rel. Azzal eltűnik a birkaszag. 
Csak ha azt fonom, akkor előtte 
kicsit szét kell tépegetni, mert 
nem csúszik annyira. Ezért van, 

hogy inkább utólag mosom ki, 
ugyanígy.

— És amit pedig itt látunk, az 
nem múzeumi, hanem egy igazi 
háztartási eszköz: a rokka!

Igen, egy lábbal, pedállal hajtós 
eszköz, amivel fonalat készítünk 
a gyapjúból. Maga a mozgás az 

orsóhoz kell, hogy forogjon, 
csévéljen. Asztalos munkája. A 
sógornőmtől, Kövesdiné Csipak 
Marcellától keveredett ide.

Egy keresztbe kötött fonál al-
kotja az ékszíjat, és ez által forog 
az orsó, ami feltekeri a fonalat. 
Ez pedig itt az orsó. A guzsaly 
más, azzal kendert fontak és egy 
deszkára erősített függőleges 
rúd volt.

Ezek a kis szögek arra szolgál-
nak, hogy mindig arrébb tegyem 

a fonalat. A markomba fogom a 
gyapjút és eresztem. 

— Ez az ide-oda lengő kar 
micsoda?

Eredetileg ehhez a rokkához 
három orsót is lehet tenni. Nem 

kellett edényből engedni a két 
gombolyagot, hanem innen 
dupláztak. De én csak eggyel 
dolgozom.

— Itt most mi történik? Dupla 
fonalat tekercsel két gombolyag-
ból? 

Igen. Az orsóról jön le a gom-
bolyag. De az orsóra már két 
szálat engedünk össze, és ab-
ból dolgozunk.Ezzel a felső 
csavarral spannolom az orsót. 
Így eresztem össze a két kisebb 
gombolyagból a fő fonalat. 
Kötött pulóverhez vastagabb 
fonál kell. Egy felnőtt ember 
pulóveréhez legalább 7 orsónyi.

— Ez itt a fonálköteg.  
Igen, a mutring. Ez már két 

szálból áll. Régen is így árulták 
a fonalat, kötegben. Aztán a 
mama ráadta a férje kezére, 
hogy tartsa és gombolyagot 
készített. Így lehetett belőle jól 
kötni. A mosandó gyapjút is így 
mossuk.

— Csak gyapjúfonalat készí-
tettek így?

Kenderfonásra is használtunk 
rokkát. Annak a fonalából spár-
ga és lepedő lett. A nagyszüleim 
az 1800-as évek végén születtek. 
Náluk még láttam kendertilolót 
is: egy négy lábon álló eszköz 
volt, amivel a megáztatott ken-
dert összetörték. Hozzátartozott 
a tanyasi élethez a szövés-fo-
nás. Általában a nők végezték, 
de tudok férfit is, aki nagyon 
értett hozzá, még a kötéshez 
is! A fischerbócsai Vida család 
volt ilyen, kilenc testvér, nagy 
része fiú.

— Tudom, hogy a hartai svá-

bok telente összerakták a dara-
bokból álló szövőszéket és a téli 
estéken ott szőttek a férfiak.

Hogyne, láttam olyat is! A 
nagypapám a gyerekeinek pél-
dául liszteszsákot és gabonás 
zsákot adott hozományba. A 
gazdaságban mindig elkélt a 
zsák. Más meg törölközőket 
szőtt.

— A gyapjúfonálból szőttek is?
A gyapjúból nem, abból kötöt-

tünk. Kenderből, lenből szőttek. 
De azt maguk meg is termelték 
a tanyán. Nagymamáméknál 12 
gyerek volt, ebből 6 maradt élet-
ben. Hát igen... járványok voltak 
és nehéz életkörülmények. 
Önellátónak és találékonynak 
kellett lenni ekkora családban!

— Mindig is font rokkával vagy 
történtek kimaradások?

Amikor bedolgozó lettem 
1971-ben, akkor elmaradt a 
rokkázás. Annak idején főleg 
téli munka volt ez, a hosszú téli 

estéken.
— Előfordult, hogy összejöttek 

többen, hozták a rokkákat és 
együtt dolgoztak?

Inkább a kötnivalót hozták el, 
és úgy beszélgettek. Sok jó hír 
így terjedt tovább…

— Férjhezmenetele idején volt 
jelentősége ennek a tudásnak?

A háború után nem lehe-
tett kapni textíliát. Édesanyám 
harisnyát kötött, lefigyeltem 
tőle és 12 évesen már tudtam 
kötni. Még férjhez se mentem, 
de már „bedolgoztam”: leendő 
anyósomnak birkái voltak, ő is 
tudott fonni, és hozott kötniva-
lót. 1954 körül éppen divat lett 
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Beszélgetés a rokka mellett

a férfiaknál a gyapjú pulóver. 
A fiainak kötöttem, öt fia volt. 
A Csipak Vince édesapja volt a 
legöregebb köztük.

— Hogy történt a festés? 
Először is tudni kell, hogy 

a birka gyapja nem egyforma 
színű. A szalagos ként gyújtot-
ták meg, rárakták egy rostára 
a fonalat, és egy színre fakult.
Lehet fekete gyapjúból is min-
tát kötni, én tudtam, de nem 

mindenki értett hozzá.
Házi festékkészítés nem tör-

tént: a boltban vettünk ruha-
festéket. Megfesteni a készárut 

festettük meg. Ecet kellett belé. 
Ha jól sikerült a festés, akkor 
nem fakult ki.

Na de most már menjünk ki, 
felébredt a dédunokám, meg 
kell dajkálni!

Lejegyezte: Káposzta LajosLejegyezte: Káposzta Lajos
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Kész az evangélikus templom!

Kérjük az egyházfenntartói 
járulék rendezését

Sokan elmaradtak a fizetéssel, illetve valószínűleg megfe-
ledkeztek róla. Pedig nem nagy összeg. A gyülekezet kéri 
ennek rendezését. 

Az egyházfenntartói járulék a 2021-es évtől kezdve 22 év 
fölötti tagok esetében 6.000 Ft / év. Természetesen részletben 
is befizethető.

Eladó a harangláb
A zártszelvényekből hegesztett harangláb elvesztette funk-

cióját, így eladóvá vált. Az evangélikus gyülekezet 250.000 
Ft-ot szeretne kapni érte, melyet az új templom berendezésére 
fordítanának. Érdeklődni az presbitérium tagjainál vagy a 
lelkésznél lehet.

Illetve… aki épített már há-
zat, tudja, hogy az bizony 
sosem lesz „teljesen” kész. 

Októberben jelentős lépések 
történtek a közelgő temp-
lomszentelésre készülve. A 

gyülekezet tagjai társadalmi 
munkában udvarrendezést, 
belső nagytakarítást és járda 

térkövezést végeztek. A leglát-
ványosabb a kisharang levétele 
volt. Erről szóló képriportunk-

ban kiderül, hogy a főszerep 
Lehoczki Erikre hárult: az 
ifjú egyetemista felmászott a 
haranglábra és saját kezűleg 
szerelte le az eredetileg egy 
tázlári iskolából származó 
kisharangot. Ez a tisztitás és a 

dokumentálás után a templom 
tornyában foglal majd helyet.

Amíg a férfiak kerítést bontot-

tak, talicskáztak és térköveztek, 
addig az asszony-testvérek 
mind a régi, mind az új részben 
lemostak mindent. Persze nem 
maradt el a jó hangulatú beszél-
getés, viccelődés sem.

Természetesen ezt a templo-
mot az eddigiekhez hasonlóan 
a református hívek is használ-
ják majd. A két gyülekezet ve-
zetősége abban reménykedik, 
hogy az épületet új élettel telik 
meg. Ehhez az szükséges, hogy 

minden evangélikus és refor-
mátus hátterű család érezze 
azt, hogy ez az ő otthona és 

felelőssége is! Ki kell bővíteni 
az egyházi rendezvények és 
lehetőségek sorát — akkor is, 
ha erre nincs mindig konkrét 
pályázati forrás!

Káposzta LajosKáposzta Lajos


