
A Bócsai Önkormányzat lapja

2021. június – Napisten hava

IX. évfolyam 6. szám

A TARTALOMBÓL
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Megnyílt a gyógyszertár

A BENU Gyógyszertár nyitva tartása:

Hétfő-Péntek: 8:00-18:00
Szombat: 8:00-12:00
Látogasson el a bocsapatika.hu vagy a BENU Gyógyszertár 
Bócsa facebook oldalára, hogy minél több információval 
gazdagodjon!

Nem az és nem ott, ahol ta-
valy márciusig volt, hanem jobb 
helyen és magasabb minőséget 
megcélozva. Egy jó döntéssel 
az iskola melletti önkormány-
zati ingatlant alakították át az 
új funkciónak megfelelően. 
Jobb helyen, hiszen az országút 
mellett van, ígéretes kínálat-
tal. Nem csupán gyógyszerek, 
hanem gyógyhatású termékek, 
krémek, samponok, ásványvi-
zek vásárolhatók itt.

Az ünnepélyes átadásra jú-
nius elején került sor. Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
beszédében elmondta: „Eddig 
fiókgyógyszertár működött 
Bócsán, csupán délelőtti nyit-
va tartással. Ezt mi a „holnap 
gyógyszertárának” neveztük — 
utalva a csekély árukészletre és 
a hiányos kapacitásra. Nekünk 
fontos a gyógyszer ellátás biz-
tonsága. Rájöttünk arra, hogy 
nincs akadálya, hogy közfor-
galmú gyógyszertár kategóriát 
igényeljünk.” 

A rendezvényt megtisztelte 
dr. Zlinszky János, a BENU 
Magyarország vezérigazgatója, 
dr. Kupai Mihály, a BENU Ma-
gyarország Franchise üzletág 
igazgatója és dr. El Koulali Za-
kariás országos tiszti főorvos.  

Köszöntőjükben elhangzott a 
kulcsmondat, mely egyértelmű-
en az önkormányzatot dicséri: 
„Bócsa az egész koro-

navírust gyógyszertár 
nélkül vészelte át!” 

Az ünnepélyes szalag-átvágást 
követően (ld. címlapfotónk) 
a gyógyszertár vezetőjével be-

szélgettünk az új patikában. 
Dr. Kalotai Gábor hivatásos 

gyógyszerész. Kecskeméten la-
kik. Ezelőtt Kiskunmajsán dol-
gozott, most pedig itt veszi át a 
gyógyszertár vezetését. Mellette 
szakasszisztens és gyógyszerki-
adó kolléga dolgozik. 

— Mit takar a BENU-már-
kanév?

Országosan mindenképpen 
ismertséget jelent! Szabadpol-
cos rendszerben működik: az 
emberek bejöhetnek és maguk 
válogathatnak a gyógyszernek 
nem minősülő termékek között. 
A pult mögött mindenképpen 
szakember áll, aki maga is ja-
vasol és segít az eligazodásban.

Önálló jogú közforgalmi 
gyógyszertár — ez a hivatalos 
titulusunk. Hatósági elvárások-
nak kell eleget tennünk, melye-
ket rendeletek szabályoznak.

— Mit jelent a „felhő” szol-
gáltatás?

A névre szóló recept néhány 

perccel azután megjelenik a 
felhőben, azaz a gyógyszertárak 
belső levelező felületén, miután 
az orvos beírta a saját számító-
gépébe. A beteg bárhol azonnal 
kiválthatja. Ha nincs meg itt 
a gyógyszer, néhány óra alatt 
ideszállítjuk.

— Gyártanak-e helyben ter-
mékeket?

Az orvos által felírt egyedi 
receptúrtákat természetesen 
elkészítjük. Ez lehet kúp, ke-
nőcs vagy oldat, melyek rövid 
idő alatt elkészülnek itt.

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Anyakönyvi hírek

Bócsai Magyar Bajnok!Rendbe tették 
a temetőt

Bérmálás 2021

Házasságot kötöttek (június)
Tóth Nikolett és Váradi Sándor

Születtek (június)
Eifert Anna Dorka – an: Tóth Laura

Elhunytak (május)
Tóth Tibor Béla (1951)

 (június)
Lelkes Béla (1955)

VÉRADÁS 
IDŐPONTJA:

2021.VII.03. (szombat) 
9 órától 12 óráig

Helye:
Új EVANGÉLIKUS 

TEMPLOM
Kecskeméti út. 35.

(bejárat az Ady Endre 
utca felöl)

Mindenkit szeretettel várunk!

A bócsai bérmálkozók balról jobbra 
a kecskeméti nagytemplomban Somogyi Jázmin, 
Dobrocsi Márk, Vincze Balázs, Barcsik Péter, 
Frittmann Ákos, Frittmann János, Láng Lajos 

és Paragi Anikó hitoktató

Az idei évben, a nyolcadik 
osztályos hittanos csoportból 
heten készültek a bérmál-
kozásra. Nem volt zökkenő-
mentes a felkészülés, hiszen 
márciustól online módon folyt 
az oktatás. Ennek ellenére 
mindenki igyekezett tudásban 
és lelkiekben egyaránt megfe-
lelően ráhangolódni a Szent-
lélekkel való találkozásra. Aki 
bérmálkozik, erőt és küldetést 

kap, hogy Krisztus élő tanúja 
legyen az Egyházban és a világ-
ban. Ha jól meggondoljuk, ez 
egyre komolyabb feladat lesz 
„szép, új világunkban”.

Az ünnepi alkalmat június 
5-én tartották Kecskeméten. 
Dr. Bábel Balázs érsek közel 
nyolcvan fiatallal együtt bér-
málta meg a bócsai hittano-
sokat.

Paragi Anikó hitoktatóParagi Anikó hitoktató

Hajszál híján duplázott... Országos birkózó bajnokságot rendez-
tek Diák I. korosztályban Egerben és Győrszentivánon. Előzőn 
kötöttfogásban, utóbbin szabadfogásban mérkőztek az indulók. 
35 kilogrammban a 12 éves Petróczi Péter mindkét bajnokságon 
a döntőbe jutott. Kötöttfogásban ezüstérmes lett, szabadfogásban 
viszont megszerezte a magyar bajnoki címet. Diák korosztályban 
ez a legrangosabb verseny, amin indulni lehet. Gratulálunk!

Az őszi tanévkezdéskor a bócsai csapat tehetségkutató tobor-
zásokat szervez a helyi óvodában és az iskolában, valamint a 
környékbeli települések intézményeiben. Ezek időpontjairól a 
következő elérhetőségen értesülhetnek. Facebook, messenger: 
@birkozasbocsa

A bócsai mozgáskorlátozot-
tak, mint minden évben, az 
idén is összegyűltek június 
elején, hogy rendbe tegyék a 
köztemetőt. A szorgos kezek 
nyomán eltűntek a falevelek, 
a szemét és a száraz gyom. 
Bócsa Község Önkormányzata 

nevében köszönjük szépen 
áldozatos munkájukat! Ezúton 
is kérjük a tisztelt temetőláto-
gatókat, sírfenntartókat, hogy 
továbbra se engedjük, hogy 
elgazosodjon és szemetessé 
váljon a községi temető. 

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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Pár gondolat Katikától
Azaz: Gácsi-Varga Katalin nyugdíjba mentAzaz: Gácsi-Varga Katalin nyugdíjba ment

Pedagógusok köszöntéseJúnius elején pedagógusnapi 
ünnepséget tartottak a Boróka 
Általános iskola udvarán. Az 
óvodás gyerekek közül Horváth 
Hanna és Misándi Áron, majd 
az iskolás gyerekek, Subecz 
Linett 2. osztály, Pálinkás Attila 
4. osztály, Horváth Tímea 6. 
osztály, Láng Rebeka 6. osztály, 
Misándi Lilien 7. osztály és Ko-
vács Bálint 7. osztályos tanulók 
adtak műsort tanáraiknak, óvó-
nőiknek. Ezt követően Pálinkás 
Attila mondott köszönetet a 
Szülői Munkaközösség nevében. 
Kincses Mária az óvoda Szülői 
Munkaközösség nevében köszön-
tötte kedves szavakkal és virággal 
Péter-Szabóné Jutka óvónénit, 40 
éves munkaviszonya alkalmából. 
A gyerekek virággal köszönték 
meg pedagógusaiknak a kitartó 
munkájukat. Az ünnepség kedves 
kis vendéglátással zárult. 

B. H.B. H.

Mint májusi számunkban 
hírt adtunk róla, szeptem-
bertől elkezdődnek fischeri 
tanyagondnokunk nyugdíjas 
évei. De ez csak a hivatalos 
megfogalmazás. A napokban 
az utcán kaptuk mikrofon-
végre Katikát, és megosztott 
velünk néhány gondolatot 
a munkájáról és a további 
tervekről.

Ó, hát nem lesz itt tétlenke-
dés! — mosolyog — A három 
gyönyörű szép unokám és Peti 
fiam bőven ad majd nekem 
munkát. Nincsenek nagy ter-
veim, de biztos sok olyan kap-
csolatot ápolok majd, amikre 
eddig nem volt mindig idő: egy 
kis kávézásra, beszélgetésre 
talán több időm lesz. 

Munkahelyre nem megyek 
már, de a közösségi munka 
nem maradhat el. Ha meg 
valaki szabadságra megy, egy 
kis beugrás éppenséggel el-
képzelhető.

Nem voltam én mindig 
bócsai: a kiskunhalasi egész-
ségügyi szakközépiskola el-
végzése után Soltvadkerten 

éltem és dolgoztam: először a 
fogászaton, majd dr. Schwarcz 
László háziorvosnál töltöttem 
25 évet asszisztensként

2005-ben költöztünk Bó-
csára, ahonnan ugyan még 
átjártam Vadkertre dolgozni, 
de már kerestük a lehetősé-
get: apukám itt lakott nálunk, 
és jobb lett volna, ha többet 
vagyok itthon és tudom gon-
dozni. 2009-ben aztán meg-

hirdették itt a tanyagondnoki 
állást. Addig Mucsi Tibor vitte 
a külterületen élők gondozá-
sát. A fischerbócsai részre ke-
rültem: március 1-jén kezdtem 
el ezt a munkát. 

Meg kell mondjam: nagyon 
félve indultam neki! Más te-
rület volt, mint az asszisztensi 
állás. Nem vagyok beszédes 
típus: vajon miről tudunk 
majd beszélni? Elfogadnak-e, 

hiszen nem vagyok bócsai 
származású? 

Sok nehézség és sok öröm 
várt itt engem. Mindenki na-
gyon várt, előfordult, hogy a 
kapuban. Itt nincs két egyfor-
ma nap. Az egészségügyi vég-
zettségem nagy segítség volt 
abban, hogy meglássam a be-
tegséget, a problémákat. Volt, 
hogy valaki elesett, mentőt 
kellett hívni. De történt halá-
leset is. Meg kellett tanulnom 
a neveket. Rám merték bíznia 
gondjaikat, mert tudták, hogy 
tőlem nem megy ki titok. 

A fischeri lakosság nem csök-
ken, inkább stagnál: mindig 
jönnek új emberek és új gon-
dok. Bő egy éve aztán kibő-
vültek a feladataink — a vírus 
alatt például többen kértek 
ebédet külterületre. Elmond-
hatom, hogy nagyon jó érzés, 
hogy Bócsa befogadott!

2021 nyarától pár hónapig 
a mezőőr jár ki Fischerbe, 
aztán ha kiírják a pályázatot, 
új tanyagondnokot vesznek 
fel. Várjuk!

K. L.K. L.
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Kiskopárdi Lajosnál va-
gyunk: 2 éves munkával a na-
pokban készült el az 1973-as 
évjáratú Dutra 1300-as teljes 
felújítása. Fényképeztem, 
kérdezgettem és… bizony 
csodáltam!

A mester úr így mesélt a 
traktorról:

Eléggé roncs állapotban ke-
rült ide: a karosszéria, a mo-
tor, a váltó mind lehasznált 
állapotban volt. Szétszedtük, 
mindet külön-külön felújí-
tottuk és gyári állapotba 
hoztuk. Homokszórással 
tisztítottuk, de például a bel-
ső részben a hidraulika és a 
fékrendszernél nagy hiányok 
voltak, amiket más forrásból 
pótolni kellett. 

Az értéke az, hogy ez a típus 
igen ritka! Magyarországon 
összesen 6 db-ot gyártottak 
belőle, mégpedig 1973-ban, 
prototípusnak. Aztán nem 

lett folyatása. Ugyanis akko-
riban a gyárat már átvette a 

Győri Vagon- és Gépgyár és a 
zárás előtti utolsó előtti évek 
következtek.

Eredetileg öthengeres mo-
torral tervezték, Rába-Man 
motorral, de az nem sikerült: 

a motor fő szerkezetét, a 
blokkot Győrben gyártot-
ták, de a főtengelyt a Szov-
jetuniótól vásárolták. Ez 
pedig mindig eltört, tehát a 
motor nem működött. Ezért 
kicserélték hathengeres mo-
torokra. 

A 6 Dutra 1300-as közül 
egyet engedtek rendes for-
galomba, a többit kihelyez-
ték tangazdaságokba, pl. 
Bábolnára. Ez itt több kézen 
keresztül került hozzám. Ve-
terán járműnek számít, bár 
a traktorok esetében nincs 
ez a kategória. Tehát rendes 
műszaki kell majd rá.

A 70-es évek elejének fej-
lesztései jól nyomon kö-

vethetők rajta. Az eredeti 
Csepel motor a Dutrákban 
90 lóerős volt, azonban ezt 

a Dutrát már 130 lóerőre 
tervezték, de végül ez a hat-
hengeres motor 200 lóerős 
lett az említett okok miatt. 
A traktor súlyát megnövel-
ték, hogy bírja a nagyobb 
teljesítményt és az igénybe-
vételt. Erősebb a differenciál 
és fékrendszer. A súlyok 
főleg a keréken vannak: az 
elsőkön 4-4, a hátsókon 6-6 
darab. Így jön ki a 6.800 kg 
jármű-össztömeg. A kerék-
cserének egyébként megvan 
a maga trükkje: egy személy 
el tudja végezni. 

Ezek az utolsó darabok a 
Dutra-nál, melyek már ex-
portra készültek, és éppen 
ezért sok újítás került belé-
jük. Ilyen a szervokormány, a 
szalontető és a borulásbiztos 
fülke. Itt kemény vascső váz 
védi a sofőrt, mely különösen 
lejtős terepen, erdészetek-
ben fontos. Óránként 10 li-
tert fogyaszt. A fékrendszere 
levegő-rásegítéses olajfék, 
a kézifék tárcsafék. Hátul 
hidraulika, gyárilag fölépí-
tett vasvonó, levegős csat-
lakozás, olajcsatlakozások 
a munkagépekre, középső 
függesztő és kardántengely 
található, 540-es és 1.040-es 
fordulatszámmal. 

Remélem, a szüreti felvo-
nuláson találkozunk a bordó 
Dutra 1300 traktorral! 

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Dutra 1300
Csillogó bordó csoda az udvarbanCsillogó bordó csoda az udvarban
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Ennyien még nem jelentkeztek…

A nagy 
bejelentés

Mint az igazgatónő be-
jelentette: iskolánk szep-
tember elsejétől nem 
tagintézmény többé. Ál-
lami fenntartású, önálló 
intézményként a neve:

Bócsai Boróka 
Általános Iskola

Ez a jogi státusz na-
gyobb szabadságot, moz-
gásteret és több lehető-
séget kínál iskolánknak.

…egy tanárnéni kérdésére 
sem. Igaz, nem volt bonyolult: 
„Tegye fel a kezét, aki várja a 
szünidőt!” És lám: mintegy 

160 kéz lendült a magasba. 
Sőt: talán, néhány szülő is 
becsatlakozott.

Az idei tanévzáró nagy fel-
lélegzés volt mindenkinek. A 
fő sóhajtás: itt lehetünk újra, 
az iskola udvarán! A második 
sóhajtás: zárjuk le most ezt a 
felemás tanévet egy VAKÁ-
CIÓ-kiáltással!

— na, ezt már a negyedikesek 
műsorában láttuk. A jól meg-

komponált kérdés-felelet játék 
a tanulásról és a szünidőről 
szólt. És az elsős kislánynak 
— a kis színdarab szerint — bi-

zony el kellett magyarázni, mi 
is az a nyári szünet. Na igen: 
minél idősebb valaki, annál 
jobban várja.

Azért voltak itt 
kisebb-nagyobb 

élmények…
Csak néhányat közülük, me-

lyekről korábbi számainkban 
nagyrészt hírt is adtunk: az 
elsősök online énekversenyen 

vettek részt, németeseink 
ugyancsak versenyeztek, mások 
a Hungarikum versenyen álltak 
helyt. A társas tánc szakosok 

kiskunhalasi fellépése az inter-
neten is fenn van. A Fityfiritty 
Bábcsoport pedig a napokban 
megy Kiskunfélegyházára. 

Néhányan nem 
szoktak vissza

Sajnos néhány tanulónk nem 
teljesítette a követelményeket, 
ezért a nyáron újra barátkoz-
niuk kell a tankönyvekkel, s 
augusztusban a pótvizsgán ja-
víthatnak az eredményükön...

Az évzáró végén külön meg-
köszönték a Szülői Munka-
közösség, a Bócsa Község 
Közoktatásért és Közmű-
velődésért Alapítvány és az 
Önkormányzat egész éves 
támogatását.
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Jutalmazások és kitüntetések
25 kitűnő25 kitűnő

Horgászni Tilos!
— vagy mégis szabad?— vagy mégis szabad?

Ezt feszegette az egyik, tan-
év végi „különórán” a Tintaló 
Társulat. A kétfős színház a 

„Bábokkal a gyermekekért” című 
EMMI pályázati projekt része-
ként Kecskemétről érkezett Bó-

csára. A történet „a 
feneketlen óceán 
és a végtelen szá-
razföld határán”, 
egy világítótorony 
lábainál játszódik. 
Szerepel benne egy 
horgász, aki nem 
mindig sikeres. 
De a végén aztán 
mégis! Aztán van 
egy tengerparti kí-
sértetünk is, aki 
néha lelopja a csalit 
a horgászbotról, 
varázsol és ijeszt-
get is. 

A gyerekek — kicsik és nagyok 
egyaránt — együtt éltek a darab-
bal. Az ismert, fülbemászó dal-
lamok, a varázslatos, humoros 
eszközök és a nagyszerű színészi 
játék egy olyan síkra terelték a 
hangulatot, ami igazi színházi 
érzést varázsolt.

Egyelőre az iskolaudvarra!
Káposzta LajosKáposzta Lajos

A szorgalom meghozta az 
eredményt: ennyi diák lett 
színjeles az év végére. Ők 
mindannyian jutalmat vehet-
tek át. Külön kedves gesztus 
volt, hogy a pedagógusok 
munkáját is egy-egy könyvvel 
köszönték meg. 

És három tanár külön kitün-
tetésben is részesült!

Az online és egyéb technikai 
kérdésekben nyújtott segít-
ségét, támogatását. köszönte 
meg a tantestület Nagyné Mor-

vai Erzsébet matematika-infor-
matika szakos pedagógusnak.

Az elmúlt tanévben kiemelt 
szerepe volt a tanárnőnek. 
Mondhatni: ez a tudományág 
meglehetősen felértékelődött! 
Folyamatosan készenlétben 
kellett állnia az egyes progra-
mok felhasználása (és bukta-
tói) kapcsán. 

Magas szintű pedagógiai 
munkájáért, az Öko program 
szervezéséért, lebonyolításá-
ért a Kiskőrösi Tankerületi 

Központ elismerő oklevelét 
Kothenczné Fűz Szilvia kap-
ta. Idei fő tevékenységei az 

ÖKO-programok, valamint a 
KRESZ-felmérés levezénylése 
voltak. (Fényképük a címlapon 
látható)

Pedagógia Szolgálatért 
Kitüntetés: Pócsa 
Sándorné Katika

Több mint 40 év a peda-
góguspályán — ezt ismer-
te el a szakminisztérium 
ezzel  a  ki tüntetéssel .  A 
tanárnővel későbbi lapszá-
munkban külön inter jút 
közlünk. 

Legyen annyi elég, hogy a vé-
gén kiderült, mi a kísértet bánata 
és hogy szállt le róla az átok. A 
művészek sajátos pantomim-já-
tékkal, zenével, hanghatásokkal 
és találó mondatokkal fűszerezve 
adták elő… De mit is? Ez több 
volt, mint egy történet. Sokkal 
inkább érzelmek, humor és ta-
lányok sorozata.
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetébőlFejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Ki korán kel, aranyat lel!

Vagy legalábbis középkori 
pénzérmét. És nem biztos, 
hogy korán kell kelni hozzá, 

inkább csak nyitott szemmel 
járni! És hogy hol? A pusztá-
ban, a szőlősorok között, de 
leginkább ott, ahol sejthetően 

Annak idején menekült is ide a 
nép, ha úgy adódott, de tudjuk, 
hogy temetkezés is történt itt a 

középkorban.
Király Csabánál vagyok látoga-

tóban Soltvadkerten, aki 1965-
1974 között Bócsán dolgozott 

felszínre került a Templom-
dombnál: csontok, pénzek, 
fémdarabok. De nem csak ak-
kor, hanem később is. A továb-

biakban a 2017/18-ban általa 
gyűjtött leletanyag néhány jeles 
példányát mutatjuk be.  

III. Béla rézpénze
(átmérője: 22-23 mm, 

anyaga: réz)
Ez a királyunk 1172-1196 kö-

zött uralkodott. Fiatal korában 
Bizáncban, az akkori Keletrómai 
Birodalomban nevelkedett (ma: 
Isztambul). Sok új dolgot veze-
tett be Magyarországon. Ilyen 
volt a szerződések kötelező 
írásba foglalása és az újfajta 
pénz. Ez a Bócsán talált érme 
meglehetősen elterjedt lelet 
hazánkban: sok van belőle a föld 
alatt. Többfajta verőtő ismert 

Feltételezhető, hogy pénzhe-
lyettesítőként is szolgált: egyfaj-
ta váltóként. Talán a Szentföld-
re, keresztes hadjáratba menő 
katonáknak adták. Sok volt be-
lőle, hiszen maga Király Csaba is 
talált már ebből Soltvadkerten. 
Bizonyára magyarországi verés, 
mert a bizánci pénzeknek más 
volt a stílusa.

Zsigmond király 
kvartingja

(átmérője: 11-12 mm, 
anyaga: ezüst)

A latin negyed szó köznapi 
használatából ered a neve és 
negyed dénárt jelent. Zsig-
mond király rendkívül hosszú 
ideig uralkodott magyar ki-
rályként (1387-1437), emellett 
német-római császár is volt. 
Ezen a Bócsán talált váltópén-
zen a kettőkereszt és a korona 
stilizált rajza ismerhető fel. A 
verés — ha mondhatjuk így – 
selejtes, hiszen a veretek csak 
félig látszanak. A pénzérme 
szélei lehajlanak. Azonban ez 
annak idején nem akadályozta 
a használatot: az érme súlyának 
kellett meglennie! A numizma-
tikusok (érmegyűjtők és szakér-
tők) szerint a pénzrontás biztos 

A kvarting két oldala

korábban emberek éltek — vagy 
éppen haltak. Ez pedig Bócsán 
a Templomdomb környéke, 
hiszen itt miséket, búcsúkat és 
más sokadalmakat tartottak. 

agronómusként. Jól emlékszik 
azokra az időkre, amikor mély-
szántás során megbolygatták a 
homokot és a böjti szeleknek 
köszönhetően (is) sok minden 

hozzá és bizonytalan, hogy ezt 
a leletet pontosan hol, ki verte. 
Anyaga réz, ami szokatlan, mert 
abban az időben inkább az ezüst 
volt a pénzérmék anyaga.

jele volt az, ha csökkentették a 
pénzérme súlyát.

(Folytatjuk)
Lejegyezte: Lejegyezte: 

Káposzta Lajos történészKáposzta Lajos történész
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Mátrai Borzas

Felhívás
Napi menü szolgáltatásról

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

Hétfőtől munkanapokon 
 elvitelre vagy kül- és belterületen díjtalanul házhoz szállítva  

A menü ára július 1-től változik!
890 Ft/adag

Ebédigényét kérjük, legkésőbb az igénybevételt megelőző 
munkanapon 12:00 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén 
jelezni szíveskedjen:

Kérjük az új megrendelőinket, hogy az ételhordót és a cse-
reételhordót 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 Ön-

kormányzat konyháján Klam Márta élelmezés vezetőnél történik.  
* Banki átutalás esetén 5 % kedvezményben részesül a fizeten-

dő 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.). 

Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkormányzat 
facebook oldala, https://bocsa.hu/, Bócsai Hírek

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

Hozzávalók 4 főre:
8 szelet sertéskaraj
80 dkg burgonya
2 db tojás
2 evőkanál liszt
2 nagyobb gerezd fokhagyma
só
1 kiskanál őrölt fehérbors + 1 

mokkáskanálnyi a panírba
8 teáskanál tejföl
15-20 dkg trappista sajt
olaj a sütéshez (a húsnak „úsznia” kell)

Elkészítés:
* a hússzeleteket klopfoljuk, bedörzsöljük fokhagymával, 

sózzuk, borsozzuk
* a burgonyát lereszeljük, sózzuk, 15 percig állni hagyjuk, majd 

kinyomkodjuk
A panír elkészítése: 
* egy közepes tálban felverünk 2 tojást, hozzáadjuk a lisztet 

és simára    
* összedolgozzuk
* hozzáadjuk a kinyomkodott reszelt burgonyát, fehér borsot 

és összekeverjük
* az olajat felforrósítjuk
* a hússzeleteket egymás után a panírba tesszük, majd gyors 

mozdulattal a forró olajba helyezzük
* ügyeljünk az olaj megfelelő hőmérsékletére (ne hűljön le és 

ne melegedjen túl)
* kiszedjük, papírtörtőre téve lecsepegtetjük
* fokhagymás tejfölt és reszelt sajtot teszünk rá
Köretként párolt rizs illik hozzá.

Te megünnepelted?
Nem is olyan rég volt apák napja! 
Mit is jelent férfinak születni? 
1. A vezetékneved sosem változik.
2. Tiéd az egész garázs.
3. Az esküvői előkészületek nélküled is lezajlanak.
4. Nyugodtan felvehetsz fehér pólót a vízi parkba.
5. Nyugodtan elmehetsz póló nélkül a vízi parkba.
6. Nem kell megállnod gondolkodni, melyik irányba csavarj be 
egy csavart.
7. A ráncok karakteressé teszik az arcod.
8. Az esküvői ruha: 200.000 Ft; a szmoking kölcsönzés: 20.000 Ft.
9. Az emberek nem bámulják a melledet, miközben beszélnek 
hozzád.
10. Időnként egy kiadós böfögést szinte el is várnak tőled.
11. Az új cipő nem vágja, nem nyomorítja a lábadat, és nem 
csinál vízhólyagot.
12. Ugyanaz a hangulat... mindig.
13. A telefonbeszélgetéseid átlagos hossza 30 másodperc.
14. Ötnapos nyaralásra elég egy kézitáska.
15. Bármelyik befőttesüveget ki tudod nyitni.
16. Alsónemű ára: 900 Ft. És ezért 3 darabot kapsz.
17. Három pár cipő több mint elég.
18. Egyszerűen észre sem veszed a ruhádon a gyűrődést.
Hát csoda, hogy a férfiak boldogabbak? 



2021. június10. oldal

Óvodai hírek

Gyereknap

Évzáró ünnepség az óvodában
A 2020/2021-es tanévet május 28-án délután zárták le az óvo-

dában. A középső csoport kedveskedett műsorral: háziállatos 
műsorral lepték meg a szülőket. Szép, falusi udvart jelképező 
díszletben, aranyos állatbábokkal a Kitrákotty mese szereplőit 
elevenítették meg. A szülők nagy tapssal jutalmazták az előadást. 

Búcsú az óvodától 

Május 31-én került megrendezésre az óvodai gyermeknap a 
Bócsai Ovisokért Alapítvány támogatása jóvoltából. Vendégünk 
volt a Lóca együttes, akik a rossz idő ellenére is nagyon jó han-
gulatot varázsoltak az óvodásoknak. Az óvó nénik csillámtetová-
lással szereztek örömet a gyerekeknek. Az SZMK támogatásával 
egy légvár is került az udvarra. 

A Bóbita Óvoda nagycsoportosai szűk családi körben bú-
csúztak el az óvodától egy májusvégi délutánon. A gyerekek a 
tavaszi mező kisállatairól, rovarairól adtak elő szép verseket 
és éneket. Ezután megható búcsúzó versek következtek, 

mellyel lezárták az óvodás éveket.   
P. Szabóné Vida Judit vezető óvónő megköszönte az SZMK 

tagok áldozatos munkáját.
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Nyolc év nagy idő, vagy csak 
egy pillanat volt? Barcsikné 
Weinhardt Éva iskolaigazgató 
szerint ha ezt az időt tartalom-
mal és élménnyel kell kitölteni, 
akkor bizony nagy! A mostani 

ballagáson mérleget vont a bú-
csúzó diákok és a szülők előtt: 
mi minden történt ezekben az 
években, azaz 2013 és 2021 
között az iskolában.  

Egy gyors felsorolás
A tananyag átadása és az élmé-

nyek nem lennének teljesek, ha 
nem társulna hozzájuk megfelelő 
infrastruktúra és felszereltség. 

Ebben a nyolc évben lebontásra 
került a régi kollégium teteje, 
felépült az ifjúsági szállás és a 
kondi terem. A tornaterem régi 
fapadlója új burkolatot kapott, az 
öltözők, a mosdók megújultak, 
éppen úgy, mint a belső ajtók, a 
bútorok és az informatikai esz-
közök. Felépült a kultúrház, mo-
dernizálódott, bővült a konyha, 
a térkövezés, a játszótér, a kon-
dipark. Leburkolták az udvart és 
elkészült a fedett kerékpártároló.

A mostani ballagókra így emlé-
kezett vissza az igazgatónő:

Versenyeztetek, versengtetek, 

mindig jobbak akartatok lenni. 
Tanulásban, sportban egyaránt. 
Láttalak benneteket együtt bi-
ciklizni, papírt gyűjteni, tábor-
tűz körül táncolni, horgászni, 
görkorizni. 

Viszkókné Marika néni fog-
ta meg elsőben a kezeteket, s 
megtanította nektek az írás, 
olvasás, számolás tudományát 

s szabályok betartását, a helyes 
viselkedést is. 

Ötödiktől Paragi Anikó tanár 
néni óvó szemei kísérték napja-
itokat. Ő igyekezett kamaszkori 

vadhajtásaitokat nyesegetni, de 
leginkább abban próbált segí-
teni, hogy megismerjétek saját 

lehetőségeiteket, egyben korlá-
taitokat; s tetteitekért vállaljátok 
a felelősséget.

Kitüntetések
A 8 éven át kitűnő eredményt 

elérő tanulókat a Bócsa Község 
Oktatásáért és Közművelődé-

séért alapítvány megjutalmazza. 
Ebben az évben 5 diák is kiér-

demelte ezt. Ők a következők: 

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

ISSN 2677-0695 (Nyomtatott), ISSN 2677-0709 (Online)
ISSN 2677-0695 (Nyomtatott)

ISSN 2677-0709 (Online)
www.bocsa.hu

Tördelés és nyomdai munkák: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

„Az osztály, akikről (majdnem) mindig 
mosolyogva beszéltünk”…

Nyolc év mérlege a ballagásonNyolc év mérlege a ballagáson

Nyolcadikosaink ilyenek is voltak: csoportkép a bolondballagásról!

Martin Dorka, Schiszler Nóra, 
Somogyi Jázmin, Nagy Maja és 
Balogh Gergő.  A Boróka Iskola 

„Jó tanuló jó sportoló” oklevelét 
három tanulónak is odaítélték. 
Ők Csipkó Csongor, Frittmann 
Ákos és Frittmann János 

Külön köszönet jár Somogyiné 
Ferenczfi Szilviának és Szabados 
Krisztának a szülői munkaközös-

ségben végzett munkájáért. 
Barcsikné Weinhardt Éva – Barcsikné Weinhardt Éva – 

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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