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Szabad ám szurkolni!

Ez a mondat Détári Ani-
kó testnevelő tanár szájából 
hangzott el, amikor az idei 
nyári gyerek sporttábor sor-
versenyét vezette. Csengő 

hangja betöltötte a bócsai 
tornacsarnokot, és remek 
hangulatot varázsolt erre a 
délutánra. Mindehhez hozzá-
járult segítője, Lőrincz Réka 

is, aki az eszközök adogatása 
közben a zenét szolgáltatta 
és videofelvételeket készített. 

A  fe ladatok  sokrétűek 
voltak, mint ahogy a lelkes 
résztvevők is: mintegy 25 

iskolás, 6-14 éves kor között! 
Vajon elbír-e egy gyereket 
a tornaszőnyeg — és hány 
gyereknek kell cipelnie azt a 
szőnyeget? Át tudjuk-e ölelni 
a nagylabdát, beleférünk-e a 
karikába, meg tudjuk-e kerül-
ni az akadályokat?

Július közepén tarott egy-
hetes  bócsai  sporttábor 
programjában a lovaglás és a 
strand is helyet kapott. 

A szülők korosztálya ugyan-
csak mozoghatott ezekben a 

napokban: az esti órákban tar-
tott felnőtt zumba marathon 
programon 10-12 fő vett részt. 
Anikó azt reméli, hogy ezzel a 
kezdeményezéssel egyre több 
emberrel tudja megszerettetni 
a rendszeres testmozgást.

K. L.K. L.
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„Mindennapi Vizünkért!”

Zárva lesz a hivatal 
 

 Tájékoztatom 
a helyi lakosságot 

és ügyfeleinket, hogy 
a Bócsa Közös 
Önkormányzati 

Hivatal
2021. július 26. (hétfő) és 

2021. augusztus 6.(péntek) 
között

ZÁRVA TART, 
az ügyfélfogadás szünetel.
 
Halaszthatatlan, sürgős ügyekben a +36 30 963 

75 53 telefonszám hívható.
 

 Köszönjük megértésüket: 
Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy az 
új E-mail számlával kapcsolatosan a 

Kiskun-Víz weboldalán tájékozódhatnak. 

Polgármesterek és vízügyi szakemberek 
eszmecseréje

Bócsa adott otthont a koro-
navírus-járványt követő első 
Kiskun-Víz Taggyűlésnek. 
Mint elhangzott, jól működik 
a Bács-Kiskun megye terüle-
tén működő, 54 önkormány-
zat, köztük Bócsa tulajdonában 
lévő víziközmű szolgáltató tár-
saság. Az országos fogyasztói 

elégedettségi felmérés szerint 
91 %-os tetszési indexet ért el 
felhasználói körében. Ezzel 4. 
helyezést értek el a Magyaror-
szágon működő 40 közműcég 
között!

Köszönjük a hatékony szol-
gálatot!

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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Erős évet zárt a Poli-Farbe 
Községünk területén a legnagyobb munkaadó a 

Poli-Farbe Kft. Sokunkat foglalkoztatnak a céggel 
kapcsolatos kérdések: vajon kinek a birtokába került, 
jó lesz-e ez a munkavállalóknak és miként hatott 
a termelésre a koronavírus járvány? A július 1-jén 
tartott sajtótájékoztatón az elmúlt év eseményeiről 
adott részletes beszámolót a festékipari cég. 

Lengyel anyavállalat

A Poli-Farbe a Sniezka Cso-
port magyarországi tagvál-
lalata. A festékipari társaság 
gazdasági eredményein nagyot 
lendített a többségi tulajdonos 
lengyel Sniezka Csoporttal 
való együttműködés, ennek 
keretében pedig a közös lehe-
tőségek minél nagyobb kiak-
názása. Mit jelent ez?

Mint Szabó Antal ügyvezető 
elmondta, a 2019-ben kez-
dődött együttműködésnek 
köszönhetően optimalizálták 
a beszerzéseket, hatékonyabbá 
tették gyártási és szervezési 
tevékenységét, emellett közös 
erővel helyeztek még nagyobb 
hangsúlyt a Poli-Farbe név 

magyar piacon való elismert-
ségének fenntartására. 

Újabb lehetőségek nyíltak 
arra, hogy a bócsai cég növelje 
az exportját, míg a lengyel fél 
saját termékeit népszerűsíti 
a magyar piacon. Lényeges, 
hogy kerülik az átfedéseket, 
tehát egymásnak nem lehetnek 
konkurenciái!

Fejlesztések a cégnél

Az ügyvezető kitért arra, hogy 
tavaly telephelyi épületfelújítá-
sokra, korszerűsítésekre a cég 
jelentős összegeket fordított: 
többek között megépült egy al-
kalmazás technikai tesztekhez, 
képzésekhez használható he-
lyiség. Itt a legfontosabb az új 

termelést támogató eszközök, 
festéküzemi gépek üzembe he-
lyezése, emellett modernizálják 
a gyártócsarnokot is. 

Jelenleg is dolgoznak egy 
online rendszer bevezetésén, 
amelynek segítségével üzleti 
partnereik valós időben kö-
vethetik nyomon rendeléseik 
aktuális állapotát.

Fesd magad 
a bezártság alatt!

A pandémiával terhelt 2020-
as évben közel 10 százalékkal 
növelte árbevételét a cég, nye-
resége pedig a másfélszeresére 
szökött fel. Az eredményeket 
nagyban befolyásolták a lengyel 
többségi tulajdonossal, a Sniezka 
Csoporttal való együttműködés-
ből fakadó előnyök, valamint a 
járvány alatt tapasztalt felújítási 
hullám. „Úgy tűnt, mindenki 
felújít, barkácsol vagy kertet 
rendez, akit a járvány miatti 

korlátozások otthonmaradásra 
kényszerítettek” – fogalmazott 
Szabó Antal. Megjegyezte, hogy 
a vásárlók a piackutatók adatai 
szerint ekkor is azokat a már-
kákat keresték, amelyekhez a 
legnagyobb bizalom fűzte őket, 
így a Poli-Farbe árbevétel-nö-
vekedésében fontos elem volt 
termékei ismertsége, a márka 
megbízhatósága. Ugyanezen 
folyamatok jellemezték a lengyel 
és az ukrán piacot is.

Ugrásszerűen megnőtt a ke-
reslet a felújítási, karbantartási, 
építési anyagok iránt, de ugyan-
ezt tapasztalták a dekorációs 
termékeknél is. Tegyük hozzá: 
a kormány által biztosított ked-
vezményes hitelkonstrukciók 
és a mára megvalósult építőipa-
ri áremelkedések ugyancsak 
sürgetőleg hatottak és mind a 
mai napig hatnak az ingatlan 
felújításokra! 

Vajon honnan van 
pénze a lakosságnak 

minderre?

Na igen: mindehhez pénz is 
kell! A társaság tapasztalatai 
szerint sokan előre hozták tavaly 
a lakásfelújítást, amiben annak 
is szerepe lehetett, hogy számos 
háztartás a korábban utazásra 
szánt összegeket a Covid miatti 
bezártság idején inkább szűkebb 
környezetére fordította. Ezt alá-
támasztják más iparosok is. De 
egy egyszerű szekrény-átrende-
zés is komoly megrendeléseket 
hozott — a szabóknak és a 
varrónőknek… 

Egyesült erővel: Szabó Antal és Piotr Mikrut

Piotr Mikrut, a FFiL Sniezka SA vezetőségi elnöke elmondta:  a Sniezka Csoport meghatározó 
festékpiaci szereplő Lengyelországban, Magyarországon és Ukrajnában, legyen szó falfesté-
kekről, zománcokról vagy lazúrokról (dekorációs termékek szegemnsében), valamint a vezető 
gyártók egyike a glettgyártás területén Fehéroroszországban. A Sniezka Csoport Európa 25 
legnagyobb festékgyártója közé tartozik, a gyártóegységek évente mintegy 190 millió kilogramm 
terméket állítanak elő, és 1400 főt foglalkoztatnak. Legfontosabb márkái között említhetjük a 
Magnat, a Sniezka, a Poli-Farbe, a Vidaron, a Rafil és a Foveo-Tech termékeket. A cégcsoport 
több mint egy tucat külföldi piacon aktív. 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát, több mint 30 éve a magyar 
festékpiac meghatározó szereplője. Folyamatos innovatív fejlesztéseinek köszönhetően a 
festék- és vakolatgyár versenyképes termékkínálattal van jelen a barkácsáruházak és szakke-
reskedések polcain, termékei magas minőséget képviselnek. Tulajdonosai 2019 februárjában 
írtak alá együttműködési megállapodást az FFiL Sniezka SA-val, amelynek alapján a Poli-Farbe 
üzletrészeinek 80 százaléka a Sniezkához került, míg 20 százaléka a magyar tulajdonosok 
kezében maradt.



2021. július 5. oldal

A világjárvány nem változta-
tott azon a több éve megfigyel-
hető trenden, hogy a vásárlók 
a prémiumkategóriás és a kö-
zép árkategóriás termékeket 
részesítik előnyben, vagyis 
egyre inkább a minőség felé 
fordulnak.

Reklámok és közön-
ségkapcsolat

Már a gyerekek is ismerik 
a cég televíziós reklámjait. 
A márkanevek és az egyes 
előnyök hangoztatása fontos 
a célközönség előtt. Emellett 
az interneten sok szakmai 
honlapon és csoportban ott 
vannak — mint mondják: 
„Színnel, lélekkel!”. Nem el-
hanyagolandó a környezettu-

datos gondolkodás fejlesztése, 
azaz a fogyasztók jó irányba 
történő nevelése. Nyomta-
tott anyagaikkal ugyancsak 
hatékonyan célozzák meg 
azokat az embereket, akik fel-
újítanak, kedvelik az igényes 
színeket és adnak a minőség-
re. Ilyen például a Szinergia 
Magazin, mely a cég honlapján 
is „végiglapozható”.

Hol lehet kapni?

Az értékesítési csatornák 
között 2020-ban továbbra is 
meghatározó volt a szakke-
reskedések szerepe, a festékek 
64%-a ezekben az üzletekben 
talált gazdára. Ugyanakkor 
folytatódott a barkácsáruhá-
zak elmúlt öt évben megfi-

Színtrendek – 2021: 
előtérben a természet

A falfestékek funkciójánál fogva a vásárlókat nemcsak azok 
beltartalma vagy extra „szolgáltatásai” (mosható és dörzsöl-
hető, kiváló, egyrétegű fedőképesség stb.) foglalkoztatja, 
de rendkívül fontos az is, hogy az elérhető színek között 
megtalálják az aktuális trendeknek megfelelő árnyalatokat. 

A lakberendezésben 2021-ben előtérbe kerültek a természe-
tet idéző színek és minták, ez a „festékdivatra” is rányomja 
a bélyegét: a harsány színek nagy felületen való használatát 
felváltották a lágy pasztell és teltebb meleg színek. A trend-
színek meglepően széles skálán mozognak, így a bézs és 
barna számos árnyalata, a kék, a zöld, az okkersárga vagy a 
terrakotta vörösessége egyaránt divatos a falakon.

gyelhető térnyerése, 2020-ban 
már a festékforgalom 25 %-át 
adták. Ennek a növekedésnek 
az értéke 27 %, mennyisége 
18 % volt 2020-ban 2019-hez 
képest.
Folyamatos fejlesztés

A Poli-Farbe az elmúlt évek-
ben jelentős és folyamatos 
innovációival (azaz odafigye-
léssel és fejlesztéssel) tudta 

megerősíteni piaci pozícióit. 
A lengyel kapcsolat egyik 
nagy előnye, hogy a Sniezka is 
állandó kutatási-fejlesztési te-
vékenységet folytat. Az iparág 
egyetlen olyan cége Lengyel-
országban, amely saját, akkre-
ditált kutatólaboratóriummal 
rendelkezik. A Poli-Farbe 
négy fő területre fókuszál: új 
termékek fejlesztése, a meglé-
vők optimalizálása, alternatív 
alapanyagok felkutatása és 
új mérési módszerek kidol-
gozása. 

„Az új termékekkel, vagy a 
meglévők célzott változtatá-
sával kapcsolatos alapköve-
telményeket az anyavállalat 
határozza meg, ám a cél ter-
mészetesen ugyanaz marad: 

minél korszerűbb, minél ma-
gasabb minőségű termékek 
létrehozása, az egyre igénye-
sebb vásárlók igényeinek, 
és egyben egyre szigorodó 
jogszabályi előírásoknak egy-
aránt megfelelve” – mondta 
Szabó Antal. 

Forrás: a 2021. július 1-i 
sajtótájékoztató anyaga

Bővebb info: 
https://www.polifarbe.hu/
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Katolikus hittanos tábor Galambokon
Hagyománynak számít, hogy 

minden évben egy szép nyári 
reggelen Paragi Anikó hitok-
tató hittanos táborba indul 
diákjaival a Pipagyújtó Csárda 
parkolójából. A szervezési 
munkák természetesen már 
hamarabb elkezdődnek, hiszen 
egy tábor megszervezése bi-
zony nem könnyű feladat. Az 
előkészületekben a kunszent-
miklósi hitoktatók is segítik, 
ugyanis a 2 település már évek 
óta együtt táborozik. Ennek az 
igen népszerű tábornak a hely-
színe évről évre változik. Idén a 
Zala megyei Galambokra esett 
a választás, ahol június 28. és 
július 3. között táboroztak a 
bócsai és a kunszentmiklósi 
hittanosok. A 47 táborozóból 
34 bócsai volt.

Ferenc pápa 2020-ban meg-
hirdette Szent József évét, 
ezért a tábor középpontjába is 
Jézus nevelőapja, Szent József 
került. A táborozók 3 délelőtti 
foglalkozáson, csoportokban 
dolgoztak fel három bibliai 
történetet, melyek Szent József 
erényeihez kapcsolódtak. A 
csoportvezetők minden reggel 
zsolozsmát imádkoztak Szabó 
József atya vezetésével, aki a 
kunszentmiklósi plébánián 
szolgál. Minden reggel egy-egy 
rövid, tanulságos történetet 
hallhattak a hittanos gyerme-
kek Paragi Anikótól. A történet 
mindig megalapozta az adott 
napot, hiszen a foglalkozások 
is erre épültek, valamint az esti 
imák is ehhez kapcsolódtak.

A hétfői napon az ismerkedé-
sen túl szentmisén vettek részt 
a tábor lakói. A következő nap 
délelőttjén a Dotto kisvonattal 
Zalakarosra látogattak, ahol 
városnézés keretén belül be-

tekintést nyerhettek egy helyi 
fazekasmester munkájába. Ezt 
követően a Zalakarosi Gyógy- 
és Élményfürdő jelentett kikap-
csolódást a melegtől kimerült 
fiatalok számára. Szerdán az 
önfeledt szórakozásé volt a 
főszerep; vízi csata és közösségi 
játékok színesítették a napot. A 
csütörtöki nap is izgalmasnak 
bizonyult. Ezen a napon ugyan-
is a kápolnapusztai bivaly- 
rezervátumba vezetett útjuk. 
Már a bivalyokat is szájtátva 

figyelte mindenki, de az igazi 
figyelmet az apró ürgék kap-
ták. A Kányavári-sziget és a 
Kis-Balaton csodálatos látványa 
pedig egyenesen megkoronázta 
a csütörtöki napot. Pénte-
ken délután akadályverseny 
következett. Csoportonként 
érkeztek a gyermekek a kü-
lönböző állomásokra, ahol 
érdekes feladatok várták őket 
elsősorban a tábor témájához, 
szellemiségéhez kapcsolódóan. 
A tábor egyik záró eseménye 
az esti tábortűz lett volna, de a 
tűzgyújtási tilalom miatt sajnos 
nem valósulhatott meg. Termé-
szetesen ettől függetlenül adott 
volt a jó hangulat, és mindenki 
jól érezte magát. Mucsi Zsófia 
vezetésével humoros játékok-
ban lehetett része a gyermekek-
nek. Az utolsó nap délelőttjén 

a búcsúzás, majd ezt követően 
a záró szentmise következett. 
Lelkileg feltöltődve, élmények-
kel gazdagodva tértek haza a 
tábor lakói. 

Sokat segítette a tábor mun-
káját Völgyesvári Lászlóné 
Erzsi néni. Segítőként vett 
részt a táborban Kovács Illés. 
Igazán sokat jelentett minden-
kinek, hogy az egyik délutánon 
Szaniszló Tibor plébános atya 
is látogatást tett a táborban, 
melyet ezúton is nagyon kö-
szönünk neki.

A tábor támogatói: Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyházme-
gye Ifjúsági Bizottsága, Bócsa 
Község Önkormányzata és 
Kunszentmiklós Város Önkor-
mányzata

Írta: Kovács Illés Írta: Kovács Illés 
Fotó: Vass GábornéFotó: Vass Gáborné

Mi is utazunk!

2021. szeptember 5. és 12. között Budapesten rendezik meg 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mely vilá-
gesemény lesz. A következő lapszámban bővebb tájékoztatást 
adunk erről. 

Bócsai Katolikus EgyházközségBócsai Katolikus Egyházközség
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Konfirmáció volt nyár elején az evangélikus gyülekezetben. 
A lelkész prédikációjában a jó pásztor példázatáról beszélt. A 
képen balról jobbra: Balogh Levente, Tamas Albert Imre, László 
Lajos lelkész, Nyúl Csenge, Gáspár Villő.

A Fityfiritty 
bábcsoport 

Kiskunfélegyházán

Juti–Fali Állateledel kínálata!
- Kutyatápok zsákosan és kimérve: szuper prémium, prémium és 
jó minőségű tápok 200 Ft/kg-tól

   Dax, Dalmi, Favorit, AlphaFalat, Berci, Prémium, Szepi, Reno, 
Friskies, Darling, Pedigree, Meglium, Susa, Caniero, Gemon, Josi, 
Josera, Happy Dog, Jullius-K9, Happy-fitt, Versele-Larga Oké, stb.

- Cicatápok zsákosan és kimérve: szuper prémium, prémium és jó 
minőségű tápok 350 Ft/kg-tól

  Dax, Réno, Susa, Whiskas, Friskies, Kitekat, Josi, Josera, Happy 
Cat, Prevital, stb.

- Kutyakonzervek és kutya szalámik 300 Ft / 1.240 g-tól
  

 Dax, Dalmi, Fincsi, Euro Dog, Berci, Golden Dog, Favorit, Pedigree, 
Dolly, Dr Clauder’s, Happy-Fitt, Repeta, Dog Menü, stb.

- Cicakonzervek és alutasakosok 140 Ft / 415 g-tól
  

Dax, Dolly, Reno, Favorit, Cat Menü, Repeta, Euro Cat, Maximalno, 
stb.

- Jutalomfalatok darabos és kimérős változatban kaphatók
- kullancs és bolha elleni termékek
- vitaminok, táplálék kiegészítők
- ápolási termékek (almok, samponok, fésűk, szem- és fültisztítók)
- ágyak, játékok, tálak, nyakörvek, pórázok, hámok, pelenka, 
szállítók
- madáreleségek, csőrkoptatók
- nyúleleségek, alom, széna
- tavi hal tápok

Augusztusi akció!
10 kg-os kutyatáp 1.899 Ft
10 kg-os cicatáp 2.999 Ft

Kínálatunk folyamatosan bővül!
Elérhetőségünk: Bócsa Ady Endre utca 27., 

Tel.: 06-20/494-2275 Bak Anikó
Nyitva tartás: H-K-Sze: 12.00-17.00-ig, Cs-P-Szo: 7.30-12.00-ig

A bócsai Fityfiritty bábcsoport 
június 27-én Kiskunfélegyhá-
zán adta elő Csipkerózsa című 
bábprodukcióját. És hogy miért 
pont itt? 2020-ban a bábcsoport 
sikeresen pályázott a  ,,Bábokkal 
a gyermekekért” című pályáza-
ton, amelyen 250.000 Ft-ot nyert 
a bábcsoport, amit díszletre, 
kellékekre, és  a bábparaván 
bővítésére fordítottak. Ezúttal 
pedig e pályázatnak a projektzáró 
rendezvényén vettek részt.

Nehéz éven van túl a cso-
port. Amíg lehetett személyes 
jelenléttel próbálni, addig jól 
haladtak a dolgok. Miután a 
pandémia miatt az iskola is 
bezárta kapuit, megszakadtak a 
próbák, de egy nagy lendülettel 
sikerült a produkciót befejezni, 
és egy igazán különleges, egyedi 
megoldásokkal tarkított előadás 

lett a végeredmény, amit a szer-
vezők és a mentorok is nagyra 
értékeltek.

Az ebben a félévben jelentkező 
nehézségek még jobban ösz-
szekovácsolták a bábcsoportot. 
Ehhez a támogató szülők és az 
iskola vezetőjének hozzáállása 
is nélkülözhetetlen volt. 

A Csipkerózsa című bábpro-
dukció egy igazi kollektív alko-
tás. A csoport tagjai közösen 
találták ki a karaktereket, a bábo-

kat papírmasé fejjel, textilanyag 
testtel és ruhával kombinálva 
valósították meg. A szövegköny-
vet Tóthné Szakolczai Tünde, a 
bábcsoport vezetője írta meg. 
A Fityfiritty bábcsoport tagjai: 
Csányi Alexa, Bak Melinda, 
Misándi Lilien, Rímár Ramóna, 
Pálinkás Attila és Cs. Tóth Zolta. 
Egy csoporttag több bábot is 
megszemélyesített, ami nagyon 
nehéz feladat, de olyan lelkese-
déssel állnak a csoport tagjai a 
feladathoz, hogy ez sem okozott 
gondot. Összességében a ,,Bá-
bokkal a gyermekekért” pályázat 
nagyon jó lehetőséget biztosított 
a Fityfiritty bábcsoportnak, és 
megalapozta a jövőbeni eredmé-
nyes munkát.

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetébőlFejezetek a 115 éves Bócsa történetéből

Ki korán kel, aranyat lel! (2. rész)
Vagy legalábbis középkori pénzérmét. Folytatjuk szakcikkün-

ket, melynek megírásában a Soltvadkerten élő érmegyűjtő és 
szakértő, a hajdani agronómus, Király Csaba volt segítségemre. 
Az általa Bócsán talált pénzek és apró tárgyak a Polgármesteri 
Hivatal páncélszekrényében kerültek megőrzésre. 

Hogy kerültek ezek a homokba? Vagy menekülés közben, vagy 
temetkezéskor. Adott esetben el is veszthették ezeket, hiszen 
a pénzérmék mai szemmel nézve meglehetősen aprók voltak.  

II. Ulászló pénze
(átmérője: 14-16 mm, anyaga: ezüst)

Ő volt az a bizonyos 
Dobzse László király, 
aki Hunyadi Mátyás 
utódjaként 1490-1516 
között ült a magyar 
trónon. Cseh szárma-
zású volt, ennek meg-
felelően a cseh oroszlán 
gyakran megjelenik a 
pénzein, mint ahogy 
ezen is: ott ágaskodik 
az érme bal oldalán, a 
címertöredék mellett. 
Az érme másik oldalán 
Szűz Mária látható, 
aki az ország Patró-
nájaként a középkori 
magyar pénzeken rendszeresen szerepel.

Török zsold Akcse
(átmérője: 10-11 mm, anyaga: ezüst)

Még ilyesmi is napfényre került a Templomdombon. Ne fe-
ledjük ugyanis, hogy Bócsa az 1540-es évektől 1686-ig a Török 
Birodalom része volt! A törökök ezt a pénzt birodalmuk több 

A kettőtört pénzérmék 
Akad jócskán ilyen lelet, és nem mindenki tudja a magyará-

zatot. Király Csaba szerint amikor meghalt a házaspár egyik 
tagja, akkor a koporsójába betették az érme egyik felét, majd 
amikor párja is követte, akkor annak a koporsójába a másikat. 
Így maradtak holtukban is egy pár.

Az ókori görög hitvilág szerint Kharon ladikja vitte át a 
lelkeket a túlvilágra, azonban ennek megvolt az ára. Ez a 
mitológiai elem öröklődött talán át a keresztény kultúrkörbe.

pontján verték (a magyar területeken nem), és ezzel fizették ki 
a katonáikat. Mindegyik török verdének megvolt a maga jelzése. 
A nonfiguratív díszítő elemek között európai szemmel nehezen 
vehetők ki az akkor használatos arab betűk. A szakirodalom 
szerint szerepel rajta a szultán neve is.

Egyéb tárgyak

A pénzek mellett 
más apró tárgyak is 
előkerültek. Ilyen 
a szövésnél nehe-
zékként használt 
cserépgyűrű – orsó-
gomb (28 x 8 mm), 
rovátkolt díszítésű 
cseréptöredékek va-
lamint egy ólomgo-
lyó (13 x 16 mm) is 
felszínre került. 

Lejegyezte: Káposzta Lajos történészKáposzta Lajos történész
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Orosz húsgombóc leves
Hozzávalók 8 főreHozzávalók 8 főre

Gombóc
40 dkg darált sertéshús
1 db tojás
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Leves
1 dl étolaj
1 közepes db vöröshagyma
3 közepes db sárgarépa
fűszerpaprika ízlés szerint
1 kis db kelkáposzta
1 közepes db fehérrépa
1 közepes db burgonya
1.5 l víz

Elkészítés:
Gombóc
Az összevágott hagymát, sárgarépát és fehérrépát olajon 

megdinszteljük.
Amikor üveges, lehúzzuk a tűzről, rászórjuk a paprikát, elke-

verjük, felöntjük vízzel, és visszatesszük a tűzre.
Belevágjuk a kelkáposztát és a krumplit. Sózzuk, borsozzuk.
A darált húst elkeverjük a tojással, sóval, borssal.
Amikor a leves felforr, gombócokat formázunk a húsból, és 

óvatosan egy evőkanállal beleengedjük.
Kb. 30-40 perc alatt készre főzzük.

Vidám percek
Itt horkol valaki! - mondja a professzor a hallgatóinak az órán. 

- Ébresszék fel!
Visszaszól egy szemtelen diák:
- Ön altatta el, Ön is keltse fel!

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő:
- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?
- Hát szerintem biztos a lap alján!

Kérdés-Felelet
Mit mond Petőfi Sándor, amikor forró vízbe dobja a dalait?
- ???
- FORR A DALOM!

Mikor megy ki a TV Maci a divatból?
- Amikor már a fogát nem mossa, hanem egy pohár vízbe 

teszi estére.

 Melyik a legédesebb állat?
- ???
- A kakaós csiga.

- Miért ül a félkezű a kopasz mellé a színházban?
- ???
- Hogy tudjon tapsolni...

Felhívás
Napi menü szolgáltatásról

Bócsa község önkormányzata szolgáltatásként napi 
menüt biztosít a településen élő lakosai számára

Hétfőtől munkanapokon 
 elvitelre vagy kül- és belterületen díjtalanul ház-

hoz szállítva  

A menü ára július 1-től
890 Ft/adag

Ebédigényét kérjük, legkésőbb az igénybevételt 
megelőző munkanapon 12:00 óráig az alábbi elér-
hetőségek egyikén jelezni szíveskedjen:
Kérjük az új megrendelőinket, hogy az ételhordót 
és a csereételhordót biztosítani szíveskedjenek.

TELEFON: 06 70/501-54-20
E-MAIL CÍMEN: 

bocsakonyha@t-online.hu  
bocsaph@t-oline.hu

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

között az Önkormányzat konyháján Klam Márta 
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 szíves-
kedjen előre jelezni!
Elvitel hétköznapokon 11:00 - 13:30 történik az 

önkormányzat konyhájáról (6235 Bócsa, Kecskeméti 
út 1.). 
Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkor-

mányzat facebook oldala, https://bocsa.hu/, Bócsai 
Hírek
Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság 

szíves rendelkezésére, forduljanak hozzánk biza-
lommal!

Kedves Ovasóink, 
a Bócsai Hírek kézbesítése ettől a 

számtól megváltozik.
Aki nem kap, az újságból kérjük, 
jelezze az alábbi elérhetőségeken:

bocsaph@t-online.hu vagy 
tel: 78/453110.

Köszönjük!Köszönjük!
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Országos birkózó edzőtábor Bócsán

Varga Tibor, 
a gólkirály!

Bács-Kiskun Megye III. 
osztály középső csoport: 
itt versenyez minden év-
ben a bócsai futballcsa-
pat. Ez nagypályás foci 
és általában a középme-
zőnyben végzünk. Idén 
a 14 csapat közül a 8. 
helyet értük el. Viszont 
történt egy jeles esemény 
a fordulók végén:

Bócsai lett a csoport 
gólkirálya!

Felkerestük tehát otthoná-
ban Varga Tibort, hogy bemu-
tassuk őt az olvasóknak erről 
az oldaláról. Tibor Kiskőrösön, 
gépi forgácsolóként dolgozik. 
Emellett rendszeresen jár a 
futballcsapat edzéseire, melye-
ket a soltvadkerti Ugrai Imre 
tart. Mint mondja, az edzések 

erőnlétet és labdabiztosságot 
adnak. A csapat szervezési fel-
adatait idén tavasztól Veiszhab 
Attila vette át, és így küzdötték 
végig a szezon mérkőzéseit.

Ez a vírus miatt nem 
volt egyszerű!

2020 augusztus elejétől 
2021. június végéig 24 meccset 
játszottak. Sajnos halasztani 
is kellett néhány mérkőzést. 
A „hazai meccseknek” a solt-
vadkerti pálya adott helyet 
— sokszor a hazai közönség 
nélkülözésével. A 11 játékost 
mindig ki tudták állítani, és 
1-2 csere is mindig megvolt, de 
olykor 5-6 is összejött.
A gólkirály 
Itt a rúgott gólok számítanak, 

melyek nagy része Tibor sze-
rint a csapatnak köszönhető: 

„Jókor voltam jó helyen” — ál-
lítja. Összesen 40 gólt szerzett, 
melyekből néhány ballábas és 
pár fejes is van. Noha erőssé-
gének a jobb lábát tartja, nem 
ijed meg, ha éppen ballal kell 
rúgni. Ősszel bal futó, azaz bal 
szélső volt, aztán megpróbál-
ták a csatár pozíciót. A góljai 

közül a legemlékezetesebb a 
Vadkert ellen játszott meccsen 
a 93. percben, 4:4 állásban 
esett. Ez volt a győztes gól!

További információk a baj-
nokságról: https://www.
magyarfutball.hu/hu/csapa-
tok/121

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Ritter Árpád, Bacsa Péter, Nagy Tímea, 
Szőke-Tóth Mihály, dr. Hegedűs Csaba

Nagy öröm számunkra, 
hogy a szabadfogású kadet 
női válogatott három hetes 
felkészítő edzőtábora köz-
ségünkben zajlott. A cél a 
világbajnokságon való jó 
szereplés. 

Az edzőtábort több jeles 
sportvezető is meglátogatta. 
A Halhatatlan Magyar Spor-
tolók Egyesülete nevében 
Nagy Tímea elnök, kétszeres 
olimpiai bajnok párbajtőrvívó 
sportolónő érkezett közsé-
günkbe. 

Az itt zajló tábort dr. He-
gedüs Csaba olimpiai bajnok 
birkózó és Bacsa Péter, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség ügyve-
zető alelnöke is meglátogatta. 
Olimpiai bajnokaink a Kozma 
István Magyar Birkózó Aka-
démia 45 ifjú hölgy sportolója 
számára sportpályafutásukról 
és a legnagyobb diadalig vezető 
küzdelmes útjukról meséltek. 

A fiatal leány birkózó tehet-
ségek Nagy Tímea olimpiai 
aranyérmét is kezükbe vehet-
ték, megcsodálhatták.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Aratás a határban
Kombájn közeleg a gabona-

földön, Fischerbócsán. Aztán 
ahogy ideér, egyszer csak mel-
lé áll egy pótkocsis traktor. 

Zuhog a gabona, magasztos 
látvány. Aztán beszállok egy 
körre a fülkébe a sofőr, Pálin-
kás Attila mellé.

— Szép ez a gép. Mit tud?
Ez a New Holland kombájn 

tavaly került hozzám. 250 
lovas, 6 méteres vágóasztallal, 
6 szalmaládával.  Emellett per-
sze cséplő és feldolgozó rész.

— Hallottam, hogy nagy a zaj 

odabent. Mivel csépel? 
Verőléceknek hívják. Egy 

vasdob, alatta egy kosár. Me-
chanikusan dörzsöli ki a sze-

met. Amit még nehéznek talál, 
visszahordja az elevátorlánc a 
dobhoz és újra kicsépeli.

— Innen a fülkéből minden 
más, mint kívülről. Ami előt-
tünk van lent, az egy csiga.

Ez a behordó csiga, ami 
középre hordja a magot. Alul 
van egy rezgőkasza, az vágja le 
a gabonát. Éppen ma raktam 
bele egy újat. Azokat a sárga 

vasakat pedig kalászemelőnek 
hívják: alábújnak a szél által 
ledöntött gabonának és meg-
emelik. 

— Mikor indult idén az ara-
tás?

Június 25-én kezdtük az 
árpát. Ez most itt tritikálé, 
takarmánygabona. Július má-
sodik felében végzünk vele. 

De nemsokára, párhuzamosan 
folytatjuk a rozzsal, annak 
is vége júliusban. Valameny-
nyi búza is terem Bócsán, de 
kevés. Mindennek megvan 
a helye, leginkább a faluban 
és környékén. Szerencsére 

még mindig sokan tartanak 
jószágot. Disznó, liba marha 
táplálására egyaránt jó.

— Milyennek ítéled a termést? 
Nagyon hideg tavasz volt, 
aszály, majd eső.

Az árpa jó volt, hozta Bócsán 
elfogadott, hektáronkénti 40-
50 mázsás átlagot. A tirtikálé 
viszont csak 30-35 mázsát 

hoz hektáronként. Az eső 
miatt talán többet vártak az 
emberek. Viszont megsült a 
nagy melegben, a 30-40 fokban 
összeakadtak a szemek. Most 
ezt kell megbecsülni!

K. L.K. L.
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