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Újabb kisbusz Bócsának

Néhány adat a Baráti Körről

Taglétszám: 38 fő
Alakuló taglétszám: 7 fő
Elnökség a 2020. őszi választások óta: Gál László elnök, Ba-
logh Lajos elnökhelyettes, Tóth Márta titkár, Balogh Imréné 
Sári gazdasági vezető, Molnár István elnökségi tag.

Gál László beszédet mond Torockón 2016-ban

A Bócsa-Torockói Baráti Kör pályázott — és nyert! Jobban mondva 
Tóth Márta írta és az elnökség boldogan fogadta. Miről is van szó?

Mint Gál László elnök elmondta, a Baráti Kör a Magyar Falu 
Program keretében, előfinanszírozással 2020 végén egy használt 
kisbusz megvásárlására kapott támogatást. A 4,3 millió Ft egy kis 
kiegészítéssel pont fedezte a 9-személyes, használt Opel kisbusz 
megvásárlását.

Mi legyen vele?
A fő cél a torockói kirándulások megkönnyítése. 9 fő két személya-

utónyi embert jelent. De tervezik, hogy Torockó többi magyaror-
szági testvértelepülésére is visznek kirándulókat. 

Majd.
Emellett természetesen ott a lehetőség, hogy más helyi szervezet 

és csoport is használja a járművet, hiszen ez a falu javára került 
ide! Ezúton is megköszönik a Polgármesteri Hivatal segítségét az 
ügyben. 

Mexikóból írt nekünk Csipi! az általunk is jól ismert Da-
valovszky Csillát. Ezt írta:

Boldog Új Évet, 
Kedves Bócsaiak!

Az alebrijes” figurák a mexikói 
kulturális és művészi képzelet 
elengedhetetlen részei, melyek 
meseszerű alakzatokat jelenítenek 
meg állatok és képzeletbeli lények 
jellemvonásait ötvözve vibráló, vi-
dám színekkel. Ennek a művészeti 
ágnak köszönhetően a mexikói 
kultúra világszerte tért hódít, 
előmozdítva az ország kulturális 
gazdagságának népszerűsítését.

A képen latható „alebrije” neve 
Csipi, aki megjelenésével nyulak, 
róka, mókus keverékére emlékeztet 
bennünket. 

Szóval ez egy fantázia állat, 
mely az ország spanyol gyarma-
tosítását megelőző indián korban 
gyökerezik. Ahogy ott mondják: 
„prehispán hagyomány”. Azaz: 
azték, olmék, maja, tolték, stb. 
népek öröksége.

A képen látható üdvözletet 
kaptuk a budapesti Mexikói 

Nagykövetségről. Hogy pon-
tosan mi is ez a fura madár, 

arról kérdeztük a mindenkori 
delegáció kísérő tolmácsát, 
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 

(2020. december)
Baranyai Ágnes és Majer István

Csiszár Klaudia Szilvia és Mészáros Zsolt
(2021. január)

Mészáros Enikő és Dankó Dániel

Elhunytak: 
(2020. december)

Barna Ferenc (1944)
(2021. január)
Majer Pál (1961)

Tóth Jánosné (1938) születési név: Kis Berdó Ilona

Ne feledje: 2 x 1 % 
Kedves Olvasóink! 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2021-ben is minden 
adófizető magánszemély felajánlhatja 2020. évi adója 1-1%-át 
egy elismert egyház, valamint bejegyzett társadalmi szervezet 
(egyesület, alapítvány) részére. Kérjük Önöket, ne feledkezzenek 
meg erről — Bócsa javára döntve!

Bócsai egyházközségek és technikai számuk: 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 035 
Magyar Katolikus Egyház: 011
Magyarországi Református Egyház: 066 
Kérjük továbbá azokat az egyháztagokat, akik önálló keresettel 

rendelkeznek, hogy szíveskedjenek rendezni egyházfenntartói 
járulékukat. 

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek 
Felkérünk a személyi jövedelemadót fizető lakosokat, hogy 

akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 
a tetszését, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. Ezt az 
adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi szer-
vezeteket lehet támogatni:
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány adó-
szám: 18356272-1-03
Bócsai Ovisokért Alapítvány adószám: 18356681-1-03
„Erős Vár” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány adószám: 
18741719-1-03
Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület adószám: 
18363405-1-03
- Bócsai BLSE Kézilabda Szakosztály
- Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
- Bócsai BLSE Labdarúgó Szakosztály
Bócsai Citerazenekar Egyesület adószám:18367492-1-03
Torockói Baráti Kör Egyesület adószám: 19550479-1-03
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület adószám: 18740495-1-03
Bővebb információ a szervezetekről: www.bocsa.hu 

Köszönettel: Bócsa Község ÖnkormányzataKöszönettel: Bócsa Község Önkormányzata

 

Szociális célú tűzifa 
támogatás 

közlemény
Az Önkormányzat által pályázati támogatásból megvásárolt 79 

m3 szociális célú tűzifa vonatkozásában 74 fő adott be támogatási 
kérelmet. A beérkezett kérelmekből 10 került elutasításra, támo-
gatásra pedig 64 db. A háztartásonként megállapított mennyiség: 
1-3 m3 közötti. (1 m3: 55 db háztartás, 2 m3: 3 db háztartás, 3 m3: 
6 db háztartás).                   Bócsa Község Önkormányzata Bócsa Község Önkormányzata

Tisztelt Gazdálkodó!
Azon gazdálkodók, akiknek 2021. első negyedévében lejár a 

növényvédős zöldkönyv érvényessége és azt szeretné megújítani, 
jelezze a Bócsai Hegyközség irodájában.

Új könyv támogatással történő megszerzésére is van lehetőség.
Tisztelettel:

Balla István Bócsai Hegyközség elnökeBalla István Bócsai Hegyközség elnöke

Gépjárműadó 
változások 2021.

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, azon vállalkozók-

nak, magánszemélyeknek a felajánlásait, akik szebbé tették 
jónéhány bócsai család karácsonyát. A felajánlott hús, zöldség, 
játékok, stb. által sok mosolyt és csillogást varázsoltak nem 
csak a tekintetükbe, hanem a szívükbe is. Köszönet és hála 
érte mindenkinek!              Bócsa Község Önkormányzata Bócsa Község Önkormányzata 

A gépjárműadóval kapcso-
latos adóztatási feladatokat 
2021. évtől a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal veszi át. A változás 
a gépjármű-üzembentartókat/
tulajdonosokat nem érinti, 
plusz teendőjük nem lesz. 

Év elején a NAV minden 
érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális 
fizetési határidőkről és az új 
számlaszámról.

2022-től már csak azok 
kapnak értesítést a NAV-tól, 
akiknél valamilyen változás 
történt. 

A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-éig, a második 
részletet 2021. szeptember 

15-éig kell befizetni a NAV 
Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlájára. 

A változások nem befolyá-
solják a gépjárműadó alóli 
mentességeket: a 2020. de-
cember 31-én fennálló adó-
mentességet és szüneteltetést 
az önkormányzatok adatszol-
gáltatása alapján a NAV hiva-
talból, automatikusan veszi 
figyelembe.  

A 2020. december 31-éig 
keletkezett adófizetési kö-
telezettséggel kapcsolatos 
kérdésekkel továbbra is az ön-
kormányzati adóhatóságokhoz 
kell fordulni.

Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző
IPARŰZÉSI ADÓ 2021.
A 639/2020.(XX.22.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a 

mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak (akinek az árbevétel vagy 
mérlegfőösszege maximum 4 milliárd Ft, illetve munkavállalóinak 
száma maximum 250 fő) a 2021. adóév után fizetendő iparűzési adó 
mértéke 1 %-ra csökken, továbbá az adóév vonatkozásában fizetendő 
adóelőleg felére csökkenthető 

Az adóelőleg kedvezmény nem jár automatikusan, azt kérelmezni 
kell a székhely/telephely önkormányzattától a NAV honlapján 
keresztül, az erre rendszeresítendő nyilatkozattal 2021. február 
25.-ig. (A nyilatkozat jelenleg még nem érhető el.) A benyújtáshoz 
ügyfélkapu szükséges. 

A rendelkezés az őstermelőkre is vonatkozik (azokra, akik elérik 
az iparűzési adófizetési értékhatárt).          Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző
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Bócsa Község Önkormányzata 
pályázatot kíván benyújtani 
egyedi szennyvíztisztító beren-
dezések létesítésére a település 
külterülete vonatkozásában. 
(VP6-7.2.1.2-16 kódszámú 
„Egyedi szennyvízkezelés”)

Korszerű, egyedi szennyvíztisz-
tító berendezések telepítésével 
kívánjuk megoldani a külterüle-
ten, tanyán élők háztartásában 
keletkező szennyvíz kezelését. 
Lehetőséget biztosítanánk a költ-
séghatékony, környezetkímélő 
egyedi szennyvíztisztításra.

A beruházás teljes összegét az 
önkormányzat biztosítja, így az a 
lakosság részére ingyenes lesz. A 
berendezés kezelését az önkor-
mányzat 5 évig vállalja, amely 
ezután az ingatlantulajdonos 
tulajdonába kerül, így a beren-
dezés növeli az ingatlan értékét. 
Az 5 éves fenntartási időszakot 
követően az ingatlantulajdonos 
szabadon rendelkezhet a beren-
dezéssel.

Az egyedi szennyvíztisztító 
rendszer:

A francia Sotralentz gyártmá-
nyú, Plastepur rendszerű, Epu-
rbloc oldómedencés korszerű 
egyedi házi-szennyvíz elhelye-

zési kislétesítményekkel kíván-
juk megvalósítani a háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítását. A 
korszerű környezet- és költségkí-
mélő egyedi házi szennyvízelhe-
lyezési kislétesítmény rendszer, 
mely minden külső energiafor-
rás nélkül, gravitációs módon 

működik, a tisztított szenny- 
vizet gyökérszinti altalaj öntö-
zés formájában hasznosítja és 
átlagos használat mellett 4-5 
évenként igényel karbantar-
tást, azaz egyszeri szippantást, 
szemben egy hasonló épület zárt 
emésztőjének szokásos 
kb. kéthetenkénti szip-
pantásával.

A technológia két 
részből áll: a házból ki-
lépő konyhai, fürdő és 
fekáliás szennyvizek a 
család létszámához mé-
retezett oldótartályba 
kerülnek, ahol levegő 
nélkül anaerob körül-
mények között történik 
a szennyvíz előtisztítá-
sa. Az oldómedencében 
a szennyvíz jelentős 
részét a betelepített zsí-
roldó enzimek és bak-
tériumok feldolgozzák, 
a műtárgy alján ülepe-
dik le a szennyvíz iszap, amit 
már a baktériumok sem tudnak 
lebontani, cseppfolyósítani. Ez 
olyan csekély mennyiségű, hogy 
csak 3-4, jó esetben 4-5 évenként 
egyszer kell karbantartani, azaz 
szippantással eltávolítani. 

A kiépítendő második fázis 
minden esetben egy utótisztító 
átlevegőztetett, aerob szakasz, 
ahol befejeződik a szennyvíz 
tisztítása és baktérium mentes 
tiszta víz kerül a befogadóba. 
Ez a befogadó lehet a kertben 
kiépített kis felületet igénylő 

gyökérzónás elszikkasztás, alag-
csövezett szűrőágy, csepegtető 
test, vagy akár élő víz, patak, 
árok, stb is. Minden talajszer-
kezetre és talajvíz viszonyra van 
kidolgozott megoldás. 

A használat során havonta egy 

alkalommal, WC-n át történő 
beöblítéssel baktérium frissítő 
BIO7 adalékot kell juttatni a 
rendszerbe ellensúlyozandó a 
bekerülhető antibiotikumokat, 
gyógyszer maradványokat, tisztí-
tószer adalékokat stb. Nem hasz-

nált ingatlan esetén 
a baktériumos közeg 
több, mint hat hónapig 
életképes, azaz műkö-
dőképes, majd ismételt 
használatbavételkor 
egy újabb adalék meny-
nyiséggel ismét „feléb-
reszthető”. 

A rendszer műkö-
dése: külső energiát, 
elektromos áramot 
nem igényel, haszná-
latához szivattyúra, 
elektromos motorral 
működő eszközre 
nincs szükség. A rend-
szer kizárólag gravitá-

ciós elven működik.
A rendszer telepítése egysze-

rű, nincs szükség a meglévő 
úthálózat, járda felbontására és 
újjáépítésére. Kicsi a helyigénye, 
minden kertben kialakítható, 
telepítése rövid időt igényel, átla-
gosan kettő nap alatt egy 4-6 fős 

rendszer telepíthető, és azonnal 
használható. A telepítés jelentős 
része egyszerű földmunka. 

Használata külön képzettséget 
nem igényel hiszen nincs, ami a 
rendszerben elromolhatna, és a 
havi egyszeri frissítő baktérium 

beadagolása is könnyű (WC-be 
szórva leöblíteni). 

Szabálytalan használatból adó-
dó esetleges baktérium elhalás 
esetén sincs környezetszeny-
nyezés, mivel a rendszer auto-
matikusan lezárja az elfolyást, 
ugyanakkor egy rendkívüli szip-
pantást követően károsodás 
nélkül újraindítható a rendszer. 

A pályázaton történő részvétel 
nem kötelező, ugyanakkor sze-
retném, ha minden külterületi 
háztartás élne a kiváló lehető-
séggel.

A hozzájáruló nyilatkozatot 
postai úton kiküldtük a külterü-
leti lakosoknak (nyilatkozat az 
Önkormányzatnál is kérhető) 
amennyiben szeretnének részt 
venni, kérjük, minden tulajdo-
nosnak a személyes adataival 
kitöltve, aláírva, tanúkkal ellátva 
legyenek szívesek visszajuttatni 
az Önkormányzathoz szemé-
lyesen, vagy postai úton 2021. 
február 7-ig.

Kérdés esetén bővebb informá-
ció: 0630/743-3401

Bócsa, 2021. január 11.
Tisztelettel: 

Szőke-Tóth Mihály Szőke-Tóth Mihály 
polgármesterpolgármester

Tisztelt Külterületi Ingatlantulajdonosok! 
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Tűzoltók Bócsán 
2020-ban 

Napi menü szolgáltatás
Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi menüt biz-
tosít 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 vezetőnél 
történik  

* Banki átutalás esetén 5 % kedvezményben részesül a fizetendő 
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 önkormányzat 
konyhájáról (6235 Bócsa, Kecskeméti út 1.). Az ételhordót és a 
csereételhordót az Önkormányzat biztosítja díjmentesen.

A következő adatok szükségesek az ebéd megrendeléséhez: 
név, születési hely, idő, anyja neve, taj szám, lakcím, telefon-
szám. Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkormányzat 
facebook oldala. 

Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves ren-
delkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal!

Megújul a Parkerdő 

A 2020. évben 43 alkalommal 
vonultak ki a katasztrófavé-
delem tűzoltó egységei Bócsa 
közigazgatási területén kelet-
kező káreseményekhez.

1 alkalommal szabadtéren 
keletkezett tűzesethez kap-
tunk riasztást, melyet a tűzoltó 
egységek kiérkezése előtt a 
helyiek eloltottak.

5 alkalommal közúti közle-
kedési balesetet számoltunk 

fel az 54. sz. főúton, melyből 
4 esetben személyi sérülés 
történt egy alkalommal pedig 
a baleset egyik résztvevője a 
helyszínen életét vesztette.

Az augusztus 4-i vihar követ-
kezményeként 37 helyszínen 
kellett beavatkozni a tűzoltó 
erőknek, ahol a kidőlt fákat, 
leszakadt faágakat  távolítottak 
el valamint a vihar által meg-
bontott tetőket tettek rendbe.

A káresemények felszámo-
lását nagyrészt a működési 
terület szerinti Soltvadkerti 
Önkormányzati Tűzoltóság 
valamint a Kiskőrösi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság 
állománya végezte, de a vihar-
károk kapcsán a felszámolási 
munkálatokban a bajai és 
kiskunhalasi hivatásos, a ke-
celi önkormányzati valamint 
az Akasztó önkéntes tűzoltói 
is részt vettek.

 Üdvözlettel:
Szipőcs Péter tűzoltó Szipőcs Péter tűzoltó 

századosszázados
mb. parancsnokmb. parancsnok

A Parkerdő egy része a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésébe 
tartozik. A nyári viharkár kapcsán így nyilatkoztak a napokban 
a Bócsai Hírek részére

 2020 augusztusában Bócsa térségében több erdőrészletben is kárt tett 
a vihar. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 
álló, Bócsa melletti, csaknem fél hektáros Bócsa 40 F nevű erdőrészlet 
kidőlt és lábon maradt fáit (zömmel óriásnyár) a viharkárok miatt 
letermeljük. A vállalkozókkal történő egyeztetés folyamatban van, de 
terveink szerint ez 2021. I. negyedévében megtörténik. Ezután az erdőt 
újratelepítjük őshonos fafajokkal és cserjékkel.

Sajnos újra itt 
a madárinfluenza

Újabb területen, Bács-Kis-
kun megyében is igazolta a 
madárinfluenza vírus jelen-
létét a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Néb-
ih) laboratóriuma. Az érintett 
kerekegyházi nagy létszámú 
tojótyúkállomány felszámo-
lása megtörtént és a hatóság 
a további ilyenkor szükséges 
intézkedéseket is elrendelte. 
A kereskedelmet érintő infor-
mációk folyamatosan frissül-
nek a Nébih oldalán.

Egy kerekegyházi nagy lét-
számú tojótyúktartó gazdaság-
ban a tojástermelés nagyará-
nyú csökkenése és a lágy héjú 
tojások számának drasztikus 
emelkedése miatt felmerült a 
madárinfluenza betegség gya-
núja. A hatóság intézkedett a 
mintavételről, amelyek alapján 
a laboratóriumi vizsgálatok 
megerősítették a magas patog-
enitású madárinfluenza vírus 
jelenlétét. Az állategészség-
ügyi szakemberek haladékta-
lanul elrendelték az érintett 
állomány, összesen több mint 
101.000 tojótyúk leölését. A 
gazdaság körül kijelölték a 

3 km sugarú védő- és 10 km 
sugarú megfigyelési körzetet 
is, ahol további vizsgálatok in-
dultak, valamint életbe léptek 
a szállítási korlátozások.

Az újabb kitörésről az or-
szágos főállatorvos a part-
nerországokat soron kívül 
tájékoztatta. A nemzetközi 
kereskedelmet érintő aktu-
ális információkról a Nébih 
aloldalán tájékozódhatnak 
az érintettek: https://portal.
nebih.gov.hu/madarinfluenza

A vonuló vadmadarak miatt a 
betegség továbbra is fokozott 
veszélyt jelent a baromfiállo-
mányokra. A Nébih ezúton 
is felhívja minden állattartó 
figyelmét a zártan tartás és a 
járványvédelmi intézkedések 
betartásának fontosságára. 
Az előírásokról, tudnivalókról 
szintén a hivatal tematikus 
aloldalán olvashatnak részle-
tesen az állattartók.

Dr. Kléh Zsolt állatorvos 
szerint a vakcinázás elképzel-
hető lenne, de ehhez nagymér-
tékű tenyésztői fegyelemre és 
ügyviteli pontosságra volna 
szükség.
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Cselekvő nemzedékre van szükség!

Laptopok, okostáblák, tabletek 
és robotok az iskolának

Az emberiség jelenlegi leg-
nagyobb kihívása a környezeti 
válság. A környezettudatosabb 
életvitel kialakítása a válsággal 
való megküzdés egyik fő esz-
köze. Ehhez a célkitűzéshez 
járulunk hozzá az ökoiskola 
iskolafejlesztő munkája során 
azzal, hogy a jövő generációk 
nevelése során a környezettu-
datosan cselekvő állampolgár 
eszményképét tartjuk szem 
előtt.

Az iskolai élet 
minden területén…

 Egy ökoiskola abban külön-
bözik egy átlagos iskolától, 
hogy nem csak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiájának elvei, hanem 
az iskolai élet minden terü-
letén; az iskola működtetése 
terén éppúgy, mint a gyerekek 

étkeztetése vagy a táborok 
szervezése során.

 
Két versenyt 

rendeztek
December hónapban isko-

lánkban két versenyt hirdet-
tünk meg, amelyeknek célja az 

újrahasznosítás volt.
 Az alsó tagozatos diá-

kok feladata az otthon már 
nem használt textilekből kép 
készítése volt. A témakört 
határoztuk meg, mindenkinek 
a saját fantáziájára volt bízva, 
hogy milyen alkotást készít 

— és jól sikerültek! A legöt-
letesebb képet, a 4. osztályos 
lányok készítették: Prácza 
Izabella, Lukács Kíra, Csillik 
Dóra és Kaszap Blanka. A kép 
tematikája az űrutazás köré 
fonódott.
 A „PET palack új éle-

te” címmel meghirdetett 
versenyben, az iskola alsó és 
felső tagozatos diákjai is egya-
ránt részt vettek. A gyermeki 
fantázia határtalan, és ötle-
tesebbnél-ötletesebb dolgok 
születtek. Láthattunk buszt, 
perselyt, madáretetőt, seprőt és 
még nagyon sok érdekes dolgot.

I. helyezett:  Nagy Lóránt  
(1. o.), I. helyezett Zsikla Lilla 
(2. o.)

II. helyezett:  Csima Benett 
(2. o.), Csányi Alexa (6. o.)

III. helyezett: Szabó Virág 
(2.o.), Lipták Kornél (4. o.)

Szendi Erika Szendi Erika 

Ismét gazdagodott a bócsai 
iskola — azaz a Kiskőrösi 
Bem József Általános Iskola 
Boróka Általános Iskolája. 
Erre a megnövekedett digi-
tális technikai igény miatt 
is szükség volt már. Be kell 
látni: ezek nélkül már nem 
lehet!

Az EFOP 3.2.4.pályázati 
projekt keretében színese-
dett, bővült az informati-
kai eszköztárunk. Először 
a pedagógusok vehették át 
napi munkájukat megköny-

nyítő laptopokat. Később 
okos táblákat, tableteket 
(már közel 60 db) és vé-

gül több korcsoport kapott 
programozható LEGO robot 
készleteket. Ettől a tanévtől 
került bevezetésre — most 
az ötödik osztályban — a di-
gitális kultúra nevű tantárgy, 
ami a programozás rejtelme-
ibe is bevezeti a diákokat. A 
tableteket a tanítási órákon 
használják a gyerekek. 

Az eszközök azonban csak 
a megfelelő képzettséggel, 

tudással rendelkező peda-
gógusok számára nyújtanak 
lehetőséget. A pályázat kere-
tein belül több szintű képzést 
is vállaltak a pedagógusaink. 
Volt külön interaktív panel 
haszálatát bemutató, illetve 
felnőttképzés tartásához is 

elengedhetetlen képzés is.
Jelenleg a középhaladó tan-

folyam regisztrációs folya-
mata tart, aminek tematikája 
már a mai kor elvárásaihoz 
igazodik.  

Barcsikné Weinhardt ÉvaBarcsikné Weinhardt Éva
igazgatóigazgató

Elővigyázatosság, de 
meddig?

Szilveszter éjszakáján csak a tavalyi évet hagytuk ma-
gunk mögött, viszont a gondokat-bajokat nem. Ugyan-
úgy fontos az odafigyelés és a szabályok betartása az 
oktatási intézményekben. Nem csak a szabályok miatt!

A pedagógusok egyértelműen azt vallják, hogy még 
mindig jobb és hatékonyabb maszkban, védőtávolságot 
tartva végezni a tanítást, mint interneten keresztül. Így 
jobb a kapcsolatuk a gyerekkel, hatékonyabb a munka 
és kisebb annak a veszélye, hogy néhányan lemarad-
nak, nem értik az anyagot és ezáltal a jövőjük kerülhet 
veszélybe.

Így kívánunk mindenkinek sok erőt a 2. félév meg-
kezdéséhez!
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Négyen ülünk a soltvad-
kerti Egyesített Szociális In-
tézmény egyik irodájában. 
Beszélgetőtársaim Lacziné 
Ritter Andrea igazgató, va-
lamint az intézmény mun-
katársaként tevékenykedő 
két bócsai házigondozó, 
Gillichné Bácskai Gizella 
(2007 óta) és Országné 
Zsikla Ágnes (2013 óta). 

Évente átlagosan 10-15 bócsai, 
belterületen élő embert gondo-
zunk — mesélik. Ők általában 
idősek, de nagyon beteg fiatalt 
is ellátunk időlegesen, főleg 
a balesetek utáni időszakra 
koncentrálva. Reggel 7-kor 
indulunk. Megvan a fontossági 
sorrend: valakinek már a reggeli 
gyógyszert is be kell adni, de ott 
van a reggeliztetés, az inzulin 

beadása, télen a begyújtás, 
vagy éppen a jószág ellátása. Mi 
belterületen dolgozunk, a külte-
rület inkább a tanyagondnok fel-
adata. De aztán előfordul, hogy 
nekünk is ki kell mennünk, pl. 
ha segítség kell a tanyasi bácsi, 
néni fürdetésénél. A fürdeté-
sek ideje egyébként a délelőtti 
órákban van. 

A jelentkezés — azaz 
ki dönti el, hogy ki ke-
rülhet a rendszerbe?
Abban, hogy ki a rászoruló 

és hogy ebben az ügyben hová 
forduljon, természetesen a házi-
orvosnak és az asszisztenseknek 
is nagy szerepük van. Az együtt-
működés jó: a felelős vezetők 
odafigyelnek egymásra Bócsán. 

A házi betegápolásra szoruló, 
vagy az ő családja leginkább 
személyesen keresi meg a gon-

dozók valamelyikét. „Ismernek 
minket, tudják, hogy megold-
juk!”. A helyzet felmérését és 

a jogszabály alapján megha-
tározott adminisztrációt kö-
vetően beosztják őket a napi 
folyamatba és ettől kezdve az 
ellátó rendszer tagjaivá válnak. 
Kinek mire van szüksége, azt a 
segítséget kapja meg. 

Itt a vírus: korábban 
ismeretlen nehézségek 

jelentek meg 
A bezárt gyógyszertárunkkal 

meg vagyunk lőve! — ezt már 
többen elmondták Bócsán ta-
vasz óta. Mind a tanyagondno-
kokra, mind a gondozókra nagy 
teher hárul, amikor minden 
gyógyszert Soltvadkertről kell 
beszerezni. A receptek kiváltá-
sával nem csupán a „hivatalo-
san rászorultakon”, hanem az 
összes igénylőn segíteni kell! 
Bemenni Vadkertre, sorba állni 
a gyógyszertárban, majd irány 
vissza Bócsára és kihordani a 
gyógyszereket: fontos és időigé-
nyes feladat. 

Éljük csak kicsit bele 
magunkat!

Dr. Lacziné Ritter Andrea 
intézményvezető szerint az alap-

ellátási feladatok tekintetében a 
legmegterhelőbb a házi segítség-
nyújtás. Ez egy küzdelem, mely 
arról szól, hogy „elkísérjük” a 
házi gondozottat élete utolsó 
éveiben, adott esetben a szoci-
ális otthonig vagy a temetőig. 

„Mi az ápolás mellett vigaszt is 
nyújtunk…”

És vajon ki vigasztalja 
meg a dolgozót? 

A lelki feltöltődés rendkívül 
fontos, hiszen sokszor ott hal 
meg a gondozott néni, bácsi a 
saját otthonában. Megoszlott a 
kolléganők véleménye azzal kap-
csolatban, hogy ki hogy dolgozza 
fel az ápolt személy halálát. 
Akihez évek óta kijárnak, jobban 
ismerték, ott talán nehezebb… 

Hova tovább?
Adott esetben a család maga 

is felvállalhatja az idős szülő 
gondozását. Erre ápolási díj is 
igénybe vehető — egyfajta pót-
lék a kieső bérhez. Csakhogy a 
legtöbb esetben a munkahely 
megtartása a döntő…  Az a 
fajta modell és szemlélet, ami 
régebben megvolt az időseb-
bek felé, a több generáció 
együttélése, ma már erősen 
háttérbe szorult. 

Aztán egyszer csak elérkezik 
az az időszak, amikor már nem 
elég az otthoni ápolás: az idős 
ember napi 24 órás felügye-
letre szorul. A bentlakásos 
otthon a végső megoldás (vagy 
állomás), de ezek az intézmé-
nyek a legjobb szándék mellett 
is iszonyatosan túlterheltek. 
Szinte méltatlan helyzet! És 
szinte finanszírozhatatlan… 

Becsüljük meg az itt dolgo-
zókat!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Házi gondozók Bócsán

Az alapprobléma: idősödünk!
Magyarországon — köszönhetően az egészségügynek és 

a felelősségteljesebb életnek — folyamatosan emelkedik a 
65 év felettiek létszáma. A magas életkor azonban számos 
problémával jár: jelentős részük magányos, özvegy, család-
tagjaik pedig távolabb, vidéken, vagy éppen külföldön élnek. 
De ha a közelben is vannak „a gyerekek”, sok esetben olyan 
munkahelyük, munkájuk van, amely nem, vagy csak nagyon 
korlátozottan teszi lehetővő az idős, egyre magatehetetlenebb 
családtag házi gondozását. 
Ez a helyzet Bócsán is!
Az alapszolgáltatások biztosítása ugyan minden település 

esetében kötelező feladat, de nem mindig elégséges a kapa-
citás: a szociális szférában tevékenykedő gondozók átlagé-
letkora 50 év körül van és hamarosan tömegesen vonulnak 
majd nyugdíjba. Lesz-e utánpótlásuk?

Az anyagi oldal
Soltvadkert és Bócsa társulás formájában, közösen látja el 

a rászorultak házigondozását. A költségek nagy részét állami 
normatíva (gondozási időtartam fejenkénti és óránkénti tá-
mogatás) alapján fedezik, egy másik rész pedig az önköltség. 

A képviselő testületek által meghatározott, egyénileg fize-
tendő gondozási díj 450 Ft / fő / óra. Ennyit fizet az ellátott, 
mely már évek óta nem változott. A családok anyagi helyzete 
ennél sokkal többet nem is tesz lehetővé.
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Diétás zabkorpás 
túrógombóc recept

Viccek

Kedves Érdeklődők! 
Térítésmentes képzések!

Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket értünk, 
amelyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az 
okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz juthat-
nak. 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 funk-

cióit, 
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az esz-

közét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával 

megszerkeszteni 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 lehe-

tőségeit, 
* 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 hasz-

nálni, 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 Hil-

dánál: 70/400-9945. 
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

10-12 db gombóc
* 500 gramm light túró
* 2 tojás
* 100 gramm zabkorpa
* 1 csipet só
prézlihez: 100 gramm zab-

korpa, pici olaj, víz
tálaláshoz: 1 doboz 10%-os 

tejföl, édesítő, vanília aroma
A hozzávalókat keverd össze jó alaposan, és hagyd állni 1 órát a 

hűtőben, hogy a zabkorpa megszívhassa magát. Miután letelt az 
1 óra, picit vizezd be a tenyered, formálj gombócokat és enyhén 
lobogó vízben kb. 8-10 percig főzd a gombócokat. Figyelj a vízre, 
hogy ne zubogjon, nehogy szétessenek a gombócok tőle, viszont 
amikor bele pakolsz sok-sok diétás túrógombócot, akkor a víz 
lehűlhet, így tartsd szemmel, hogy forrásban legyen.

Piríts le előre kb. 100 gramm zabkorpát pici olajon egy ser-
penyőben, majd amikor aranybarna, öntsd fel kicsi vízzel- aprán-
ként adagold hozzá, ne legyen túl sok víz rajta, de hagyd hogy 
megszívja magát, ettől lesz puha. Az elején lehet majszosnak 
fog tűnni, majd összeáll, de lapos fakanál segítségével, ahogy 
tovább pirítod szépen “elpárolog” a víz belőle.

Édesítővel és vanília aromával ízesített tejföllel a legfinomabb, 
de vanília sodót is bátran készíthetsz hozzá, vagy cukormentes 
lekvárt, gyümölcsös szószt.

- Hol találja meg a szőke nő a nagy ő-t?
- A billentyűzeten: SHIFT + ő 

A rendőr vizsgázik és odamegy hozzá az okos, aki már letette 
a vizsgát.

- Figyelj, megmondom a kérdésekre a választ sorrendben, csak 
azt jegyezd meg. Az első kérdés az, hogy ki fedezte fel Amerikát, 
a válasz Kolumbusz Kristóf. A második kérdésre pedig az, hogy 
mikor kezdődött a második világháború, erre a válasz 1939. A 
harmadik kérdés pedig, hogy létezik-e élet a Marson, arra a válasz 
pedig hogy igen, de tudományosan nem bizonyított.

A rendőr megköszöni és bemegy a terembe. A vizsgabiztos 
megkérdezi

- Hogy hívják magát?
- Kolumbusz Kristóf.
- Mikor született?
- 1939.
- Mondja, maga hülye?
- Igen, de tudományosan még nem bizonyított.

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak 
sorba. A fal mellett egy asztalkán nagy tál alma van, mellette 
egy tábla:

„Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel.”
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor vé-

gén egy tálcán csokis sütemények sorakoznak. Odaszól Pistike 
a szomszédjának:

- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.
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Boldog új évi hírek
Dr. Kokrehel Hajnalka írásaDr. Kokrehel Hajnalka írása

Igen, először is boldog új 
évet kívánok minden ked-
ves olvasónknak!

Nekem nagyon jól indult: ja-
nuár 2-án hívtak, hogy 3-án 
megkaphatom a védőoltást Kecs-
keméten. Európában egyelőre 
csak két fajta védőoltás kapott 
engedélyt, a Pfizer és a Moderna. 
Ezek mind hasonló elven mű-
ködnek: nem gyengített vírust 
tartalmaznak, hanem a vírus 
örökítőanyagát, és ennek hatá-
sára indul meg a védőanyag ter-
melődés a szervezetben. Ez arra 
elegendő, hogy én ne betegedjek 
meg, tehát nem tud szaporodni a 
vírus a szervezetemben! 

Viszont az orvos részére a 
munkához a maszk, a szkafander 
továbbra is kell, amig a lakosság 

legalább 60 %-a nincs beoltva. 
Ugyanis a vírus nem kerül el, 
meg tud tapadni a nyálkahár-
tyán és mint tünetmentes, de 
beteg emberrel érintkezőként át 
tudom vinni olyan emberre, aki 
nincs beoltva védőoltással. 

Tehát ezért kell minél 
több embernek beoltatni 
magát! 

— csak akkor lesz vége a jár-
ványnak. Amikor megkaptam, 
az oltást magát nem is éreztem. 
Másnapra a karom fájt az oltás 
helyén, de 1 nap alatt megszűnt 
az is. Nagyon várom a második 
adagot, mert utána 7 napra ala-

kul ki a védettség. 

Igazolt beavatkozás
Oltásról kaptam kartont, ami 

oltási igazolás. Erre lesz való-
színűleg szükségünk, ha ren-
dezvényre szeretnénk menni, 
illetve repülős utaknál, külföldre 
utazáskor. Kormányrendeletbe 
foglalták, hogy ki mikor kerül 
sorra. 

Online regisztráció 
kell az oltáshoz, és ha lesz 

elérhető nagyobb mennyiségű 
oltóanyag, akkor a háziorvosok 
is oltópontok lesznek. Sajnos 
nem győzik a vakcinagyártást, 
akkora az igény rá. Nem olcsó 
védőoltás, de egyelőre ingyenes. 
Akár éjjel-nappal oltanánk, ha 

volna mivel. 

A magyarok elfogadják a 
helyzetet

A fegyelem megvan, kevés az 
olyan ember, aki nem fél a vírus-
tól, mivel már nincs olyan, akinek 
ne lenne környezetében korona-
vírus fertőzésben elhunyt ismerő-
se, rokona, barátja. De valljuk be 
őszintén, hogy már mindenkinek 
elege van a bezártságból, korláto-
zásokból, sokaknak a megélhe-
tése van veszélyben, azon kívül, 
hogy az életét, hozzátartozóját 
elveszítheti.
Az oltási sorrend:
1. Egészségügyi dolgozók

Minden egészségügyi tevé-
kenységet végző természetes 
személy, aki egészségügyi 
tevékenység végzésére jogosító 
szakképesítéssel rendelkezik, 
vagy aki nem rendelkezik szak-
képesítéssel, de közreműködik 
a szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi dolgozók által 
ellátandó feladatokban. Pl. 
orvos, asszisztens, ápoló sze-
mélyzet, orvostanhallgató, 
védőnő, stb.

2. Szociális ellátásban dol-
gozók és szociális ellátásban 
részesülő személyek

Esetükben a szociális intéz-
ményekben kell megszervezni 
a védőoltást.

3. A COVID-19-fertőzés 
szempontjából kockázati cso-
portba tartozó 60 évesnél 
idősebbek

4. A rendvédelmi szervek 
azon dolgozói, akik munkájuk 

során közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a lakossággal

Nem javasolt az oltás felté-
teleként a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon történő 
regisztrációt előírni, mert 
ezzel csak csökkenthetjük a 
védőoltást igénylők körét és 
számát - áll az oldal tájékoz-
tatójában.

5. 18-59 évesek, akiknél 
fennállnak a fokozott kockáza-
tot jelentő alap/társbetegségek

Elsőként a www.vakcinainfo.
gov.hu internetes oldalon re-
gisztráltak védőoltása javasolt, 
de nem ismert, hogy a regiszt-
ráció hogyan köthető össze 
a krónikus alapbetegségre 
vonatkozó adatokkal.

6. Kritikus infrastruktúrában 
dolgozók

7. Valamennyi 18-59 éves, 
akik a fenti kockázati csopor-
tokba nem tartoznak

Elindult a www.vakcinainfo.gov.hu internetes ol-
dal, ahol a védőoltásra lehet előzetesen regisztrálni. 
A regisztráció során a nevet, lakcímet, életkort, 
TAJ-számot és a kapcsolattartáshoz szükséges tele-
fonszámot, e-mail-címet kell megadni. Ezen adatok 
révén tudják majd tájékoztatni az érdeklődőket, 
mikor és hol tudnak élni az oltás lehetőségével. Az 
oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, 
hanem az oltási terv szerint.
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Bócsai szálláshelyek
Felépültek, bezárnak, újra 

nyitnak, gazdát cserélnek, 
módosul a vendégkör… Igen, 
mindenki próbálja menteni az 
idegenforgalmi befektetését, 
legyen az pénz vagy munka. 
A járvány néhány évre meg-
változtatja az idegenforgalom 
szerkezetét: más rendezvé-
nyek, más üdülési szokások és 
másfajta vendégek érkeznek. 

Eltűntek a nagyobb cso-
portok, viszont — ha szabad 

— megszaporodnak a kisebb 
rendezvények. A családok és a 
baráti körök hazai üdülésben 
gondolkoznak. Megváltoznak 
az igények: sokan a kisebb 
szálláson szeretnék megtalálni 
azt, ami korábban csupán a na-
gyobb szállodákban volt meg: 
wellness, étkezési lehetőség, 
programszervezési tanácsok.

Merthogy programunk van: a 
túrák a nemzeti parkban, a kö-
zeli Vadkerti-tó, a helyi well-

ness és edzőterem, a közeli 
gyógyfürdők — ha megszűnik 
a zárlat. Kisebb borkóstolókra, 
főzésekre, vetélkedőkre ugyan-
csak sor kerülhet, reméljük, 
minél hamarabb. 

A célunk egy éledező tava-
szi üdülési lehetőség és egy 
közepes nyári szezon megte-
remtése. Az idegenforgalom 
átalakult — de reméljük, aztán 
szépen visszatér minden… A 
szálláshelyek szolgáltatásai és 

elérhetőségei a www.bocsa.
hu honlapon is megtalálhatók.
Figyelem: kínálati piac 

van!
A vendég több helyről 

kér ajánlatot. Aki hama-
rabb válaszol, jobb árat 
ad és több attrakciót so-
rol fel, oda fog menni! Ne 
engedjük őket máshova!

Káposzta Lajos – Káposzta Lajos – 
Borbényi HildaBorbényi Hilda

Bócsa Panzió

Név: Panzió
Tulajdonos: Gál György
Cím: 6235 Bócsa Kecskeméti út 10.
Telefon: +36 30 2697 830
Nyitva tartás: Egész évben 0 – 24
Férőhely: 19 fő
Szálláslehetőség: a legmodernebb, fürdőszobás, klimatizált 
szobákban 17 vendég alhat kényelmesen. Mindegyikben 
franciaágy, hűtőszekrény, tévé, valamint közös konyha 
étkezővel.
Specialitás: Közvetlen közelben étkezési lehetőség.
Térköves parkoló. A szálláshely a falusi rendezvények hely-
színétől néhány száz méterre található.

A panzió Bócsa központjá-
ban, az 54. számú főútvonal 
mellett helyez-
kedik el.

8  f r a n c i a -
ágyas szobá-
val rendelke-
zik, valamint 
2  s zobában 
pótágyazásra is 
van lehetőség. 
Minden szo-
bához tartozik 

fürdőszoba, hűtőszekrény, TV, 
ingyenes WIFI. Minden szoba 

klimatizált.
Az épületben egy közös 

konyha található étkezővel.
Egy kellemes este eltölté-

sére a belső udvarban lévő 
kert és fedett terasz biztosít 
színteret.

Tulipán Vendégház

Név: Tulipán Vendégház
Tulajdonos: Szentgyörgyi István
Cím: 6235 Bócsa IV. körzet 39.
Telefon: + 36 30 700 56 65
Nyitva tartás: egész évben
e-mail:  lenthart80@gmail.com
Utalvány elfogadás: nincs
Menü: Abonyi Fogadóval egyeztetve
Rendezvényekre lefoglalható: igen
Férőhely: 9 fő
Szálláslehetőség: 1 db kétágyas, 1 db háromágyas, 1 db 
négyágyas szoba, saját fürdőszobákkal
welneszrészleg, infraszauna, jakuzzi

A Tulipán Vendégház a Kiskunsági Nemzeti Parkban található 
csendes, nyugodt környezetben. A négy napraforgós minősítésű 
vendégház az 54-es számú főút közelében van.
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Mindenkit szeretettel 
várunk!

Réti FaházakBoróka Ifjúsági Szálláshely

Név: Réti Faházak Bócsa
Tulajdonos: Rázsonyi László
Cím: 6235 Bócsa, Kertész utca
Telefon: +36 30 400 5523
Nyitva tartás: egész évben 0-24
e-mail: razsonyilaci@gmail.com
Rendezvényekre lefoglalható: igen
Férőhely: 12 fő
3 db különálló faház, konyha, szoba 2 db 1 ágyas + pótágy 
fürdőszoba, terasz, klimatizált helyiség 
Specialitás: mobil kemence, grillsütő, medence lehetőség, 12 
kerékpár, horgásztó a közelben

Név: Boróka Ifjúsági Szálláshely
Tulajdonos: Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
Cím: 6235 Bócsa, Kecskeméti út. 2.
Telefon: + 36 70 400 99 45 vagy +36 70 330 9203
Nyitva tartás: egész évben 0-24
e-mail: borbenyihilda86@gmail.com, barcsiklaci@gmail.com
Utalvány elfogadás: nincs
Férőhely: 30 fő
Szálláslehetőség: van 6 szoba 4 ágyas, 3 szoba 2 ágyas, 2 
fürdőszoba

A csendet és a természetet 
igenis élvezni kell, és lehet 
is: a falu szélén, egy kis rét 
melletti faházaknál. A szabad 

szedésű málnás pedig a ház 
előtt pompázik. Ebből nyár 
közepétől késő őszig vígan 
el lehet csemegézni. A pihe-
nési lehetőség és a bizton-
ságos  gyerekjátszótér  mel-
lett  pedig számos programot 
kínál a vendéglátó család: 
kirándulások a környékre, a 
szárnyas állattartás bemu-
tatása, kerékpártúrázás akár 
három közeli város irányába is 
(12 db kerékpár, jó minőségű 
utak), sütögetés. Ne felejtsük 
el, hogy egy szép nagy fürdő 
medence is van itt! (9,5 × 
4,5m). 400 m-re helyezkedik 
el a horgásztó, ami gyalogosan 
5 perc.

Szülinapi partyt, és más 

egyéb rendezvényt is lehet tar-
tani. A környék biztonságos, 
csendes és reggelenként ma-
darak  énekére ébredünk.  A 

szállás ára 4000 + áfa Ft/
fő/éj, idegenforgalmi adó 
nincs. Minden faházban klíma 
biztosítja a hőmérsékletet 
télen-nyáron. A szálláshely 
négy napraforgós minősítéssel 
rendelkezik. 

A modern, de olcsó árfek-
vésű szálláshely egy beépített 
tetőtérben található az iskola 
épületének meghosszabbítá-
sában. Egyik oldalról a park- 
erdő, a másikról a sportpálya 
határolja. 

Belépve az épületbe lépcső 
vezet az emeletre, ahol egy 
hangulatos nappali várja az 
ideérkező vendégeket. A kelle-
mes nyári hőmérsékletről klí-
maberendezés gondoskodik. A 
szálláshely 9 szobával rendel-
kezik, ebből 6 szoba 4 ágyas 

és 3 szoba 2 ágyas. Összesen 
30 főt tudunk elszállásolni. 
Az épületben külön női és 
férfi vizesblokk áll a vendégek 
rendelkezésére.

A szobák nem akadálymen-
tesek, a földszinten 1 db két-
ágyas szoba található, mely 
részben akadálymentes.

A wellness részlegben ja-
kuzzi, gőzkabin, finn szauna, 
infraszauna, hideg merülő 
medence és sószoba áll a ven-
dégek rendelkezésére, nyitva-
tartási időben.
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Zöldhalmi Lovas Vendégház

Név: Zöldhalmi Lovas Vendégház
Tulajdonos: Vincze Árpád
Cím: 6235 Bócsa, IV. körzet 55. (nézd meg a Google Map-
on is)
Telefon: +36 30 938 1857  +36 70 453-8176
Nyitva tartás: telefonos egyeztetés szükséges
honlap: www.vinczelovarda.hu
e-mail: vinczearpad@tanyanet.hu
Rendezvényekre lefoglalható: Igen, Telefonos egyeztetés 
szükséges
– Rendezvény sátor 300 fő-ig nagyobb rendezvények pl: 
lakodalom
– Lovas pavilon 30-40 fő kisebb rendezvények pl: csapatépítő 
tréningek, születésnapok, kisebb baráti összejövetelek
Szálláslehetőség: 8 fő (mozgáskorlátozottak számára is)
wellness, Finn szauna, medence, jakuzzi
Specialitás
terápiás lovaglás – 0036 30 398- 1852, lovas oktatás, te-
replovaglás, túralovaglás, terepkocsikázás, lovas szánkózás, 
fogathajtás, csikósbemutató, lovas tábor, játszótér, foci, ping-
pong, billiárd lehetőség, bográcsozás, grillezés

Cserszegi Vendégház

Név: Cserszegi Vendégház Bócsa
Tulajdonos: Eifert Laura
Cím: 6235 Bócsa III. Körzet 31.
Telefon: 0036 20 567 8709
Nyitva tartás: egész évben
honlap: hamarosan elkészül  
Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/cserszegivendeghaz/
e-mail: eifert.toth.laura@gmail.com
Rendezvényekre lefoglalható: igen
Férőhely: Rendezvénytermünkben 30-40 fő, teraszunkon 
15-20 fő, pincehelyiségünkben 15-20 fő
Szálláslehetőség: 5 szobánkban összesen 10 főt tudunk elhe-
lyezni, babaágyakkal és matracokkal pótágyazhatóak  
Étkezés: bográcspörkölt, grillezés, reggeli igényelhető, vala-
mint menü házhozszállítás

Falusi szálláshelyünk az erdő 
szélén, szőlőültetvényekkel kö-
rülvéve, a bócsai tanyavilágban, 
de a faluközponttól nem mesz-

sze, a Kiskunsági Nemzeti Park 
szomszédságában várja kedves 
vendégeit!

Rendezvénytermünk és pin-
cehelyiségünk alkalmas kisebb 
családi események, baráti ösz-
szejövetelek, osztálytalálkozók, 
céges rendezvények, csapatépítők 
megszervezésére is.

Szállásunk baba-és családbarát, 
mindennel felszereltük, ami a 
kisgyermekes családok kikap-

csolódását segíti (rengeteg játék, 
babaágyak, etetőszékek, pelen-
kázó, babahordozó eszközök, 
udvarunkon hinták, homokozó, 

gyermek járművek). Emellett 
négy napraforgós minősítéssel 
rendelkezünk.

A teljes kikapcsolódás érde-
kében rendelkezünk wellness 
helyiséggel, melyben infraszauna 
található. Pincénkben csocsó 
asztalt, darts-ot és társasjátéko-
kat is elhelyeztünk. Kerékpár 

kölcsönzőnkben 
6 felnőtt-, és 2 
gyermekkerék-
pár, utánfutó és 
gyermekülések 
kaptak helyet.

Idényjellegű 
programjaink: 
traktoros-pótko-
csis kirándulás, 
gyümölcskósto-
lás, szüret, bor- 
és pálinkakósto-

lás, disznóvágás, rejtélyes vacsora, 
kvízjáték, hordozási tanácsadás.

Vendégházunk Kecskeméttől 
31 km-re a Kiskunsági Nem-
zeti Park területén, 
Bócsa Zöldhalom-
pusztán, a Vincze 
lovarda közvetlen 
szomszédságában 
található.

Az újonnan épült 
vendégházban 4 db 
minden igényt kielé-
gítő kétágyas szoba 

(1db mozgáskorlátozott) ta-
lálható, melyek mindegyikéhez 
saját fürdőszaba tartozik.

A szobák pótágyazhatók, de 
csak kisebb méretű ágyakkal.

Az épület középpontjában 
kialakításra került egy közös-
ségi helyiség (étkező) ahol a jól 
felszerelt konyha is található.

Vendégházunkat főként a lo-
vak szerelmeseinek ajánljuk. A 
több ezer hektáros festői szép-
ségű homokbuckás, ősborókás 
ligetekkel tarkított erdős te-
rületen lóval vagy gyalogosan, 
csillagtúrákon vehetnek részt 
vendégeink.  Lehetőségük  nyí-

lik a lovaskocsikázástól kezdve 
egészen a terápiás lovaglásig. 

Ha még soha nem lovagoltak, 
nálunk szakképzett oktatóktól 
tanulhatnak. Megtekinthetik 
lovasbemutatóinkat, melyen 
csikósaink bemutatják lovaink 
és saját tudásukat. Megsimo-
gathatják őshonos háziálla-
tainkat, belekóstolhatnak a 
vidéki élet hangulatába.

Egy lovaglással vagy túrázás-
sal eltöltött nap után madár-
csicsergős reggelre ébredhet a 
vendég a nyugalom szigetén.

Szobaár reggelivel: 8.000,- Ft 
/1 fő/ 1 éj

Az összes szoba együttes 
vagy hosszabb távú foglalás 
esetén egyedi ajánlatot adunk.


