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December 17-én megtelt a 
Hungarikum és Civil Közös-
ségi Ház Bócsán. Két nagy 
esemény zajlott egy délutánon. 
Az egyik a birkózók jubileumi 
megemlékezése volt. A 20 
évvel ezelőtti siker még sokak 
lelkében ott él: 2001 novem-
berében Bócsán rendezték 
meg a birkózó felnőtt NBI-es 
csapatbajnokság helyosztó 
mérkőzéseit, melyen a község 
birkózói kimagaslóan szerepel-
tek: megnyerték! Az esemény 
jelentőségét az is emeli, hogy 
falusi csapat addig nem szere-
pelt az NBI-ben! Ezzel Bócsa 
bejutott az Extra Ligába. A 
korabeli Petőfi Népe cikk 
lapunk  helytörténeti oldalán 
olvasható. 

A Magyar Birkózók Szövet-
sége megalakulásának 100. 
évfordulóját országosan is 

Ünnepi nagyrendezvény Bócsán

Ha március, akkor Bócsator!
2022. március 12. szombaton 

mindenkit várunk a megújult Parkerdőbe, 
ahol megrendezésre kerül a 

X. Bócsator
És hogy mi minden vár ránk ezen a jeles napon? 
— a kötények felkötése rigmusokkal, zenével, pálinkával 
— vendégünk a Halas Táncegyüttes 
— helyi fellépők műsora 
— belépő nincs, kóstolójegyek az információs standon 

vásárolhatók 
— a látogatók a résztvevő csapatok tanyáinál kóstol-

hatnak 
— kategóriák: sült vér, pecsenye, kolbász, hurka, töltött 

káposzta és amit a csapatok fantáziája még előteremt 
— a nap folyamán végig műsor, csapatbemutatások, 

vidám hangulat 
— eredményhirdetés 

után mulatás
Jelentkezés csapatok-

nak: Borbényi Hilda 06-
70-400-9945.

Info: Facebook bócsator, 
Bócsa Község Önkormány-
zata, www.bocsa.hu

Várunk mindenkit sok 
szeretettel!

A képen szereplők: Petróczi Balázs, Tihanics Tibor, Benkő László, 
Németh Szilárd, Petróczi Andor, Dudás János, Benkő Attila, 

hátul Szőke-Tóth Mihály

Új emlékmű a község 
központjában

Az ünnepség emlékkőavatással 
folytatódott. Bócsa és Torockó 
hivatalosan 30 éve ápolja testvér-
kapcsolatát, melynek alkalmából 
felavatták az onnan érkezett 
emlékkövet. Erről összeálltásunk 
lapunk utolsó oldalain található. 

A címlapfotón szerepelnek: 
Zászlót fogják: Petróczi Balázs, Petróczi Péter. 

Középső sor: Bácsi Péter, Németh Bálint, 
Bogáromi Bence, Benkő László, Hirsch Lujza, 

Gáspár Bálint, Benkő Attila.
Mögöttük: Tihanics Tibor, Varnyú Bálint, 

Dudás János.
Hátul: Szőke-Tóth Mihály, Németh Szilárd, 

Petróczi Andor.

megünnepelték. Ennek al-
kalmából Németh Szilárd, a 
Szövetség elnöke mondott 
köszöntőt Bócsán, több bir-
kózó pedig kitüntetésben, 
elismerésben részesült. Meg-
emlékeztek a néhány éve 
elhunyt edzőről és vezetőről, 
Filus Sándorról is. 
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

(december)
Vincze Péter és Kecskés Adrienn

Kalló Zoltán és Lajkó Mónika Katalin
Szabadi Tamás és Benkó Dóra

Elhunytak:
Tóth László (1952)
Gubik Ilona (1950)
Tóth János (1930)

Kovács István (1945)
Nagy Józsefné (1950) születési név: Koczka Ilona

Horváth Istvánné (1933) születési név: Font Rozália
Deli Józsefné (1941) születési név: Tóth Berta Valéria

Szociális tűzifa 
támogatás

 

Ne feledje: 2 x 1 % 
Kedves Olvasóink! 

VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2022. II. 12. (szombat) 

9 órától 12 óráig

Helye:
HUNGARIKUM ÉS
CIVIL KÖZÖSSÉGI 

HÁZ
Kecskeméti út. 2.

Mindenkit 
szeretettel várunk!

Így hirdethet 
a Bócsai Hírekben 

Közégünk havilapjában mindenki részére nyitva 
áll a lehetőség, hogy hirdetést, reklámot vagy rek-
lámcikket helyezzen el benne. Ennek megfogalma-
zásában, elhelyezésében munkatárasink segítenek.

Áraink: Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfor-
dulók (keretes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek. 

Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 
keretes hirdetés színes oldalon: 

1 oldal: 30 ezer Ft/alk. + áfa 
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk. + áfa 
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk. + áfa 
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk. + áfa 
fekete-fehér oldalon: 1 oldal: 24 ezer Ft/alk. + áfa
 1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk. + áfa
 1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk. + áfa
 1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk. + áfa 

Reklámriport, PR-interjú megírása külön megegyezés 
alapján történik.

Hirdetéseiket az Önkormányzati Hivatalban, vagy Borbényi 
Hildánál az alábbi telefonszámon lapzártáig, minden hónap 
18-ig fogadjuk: +36 70 400 99 45.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2022-ben is minden 
adófizető magánszemély felajánlhatja 2021. 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 adószám: 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

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 
12-i ülésén bírálta el a szociális célú tűzifa támogatás kérelmeket. 
79 erdei köbméter akácfát nyert önkormányzatunk erre a célra. 
Összesen 67 kérelem érkezett be, amiből 64-et támogatott a 
testület, 3 pedig elutasításra került.

 Mayer Ferenc jegyző Mayer Ferenc jegyző
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Jóleső érzés volt megélni, 
hogy a 20 évvel ezelőtti 
bócsai birkózó siker kap-
csán milyen sokan megszó-
líthatók a helyi és térségi 
szinten: az, hogy annak 
idején bócsaiak bejutot-
tak az Extra Ligába, máig 
elevenen élő példa és mo-
tiváció sportolóink között. 
Ezzel együtt a 100 éves 
birkózószövetség ünnep-
ségsorozatába is bekap-
csolódhattunk, melynek 
keretében ismét országos 
vezetők tették tiszteletü-
ket községünkben. 

A szónokok sorát Németh 
Szilárd, a Magyar Birkózók Szö-
vetségének elnöke kezdte meg. 
Mint elmondta, Bócsa egy vidéki 
gócpont az utánpótlás nevelésé-
ben. A vajdasági Magyarkanizsa 
is egy ilyen fellegvár: az ország-
ban több jelentős hely van, ahon-
nan jeles versenyzők kerültek 
és kerülnek ki. Fontos, hogy a 
fővárosi Kozma István Birkózó 
Akadémia felismerje és fel tudja 
karolni a fiatal tehetségeket. 
Egyúttal köszönetét fejezte ki 
minden sportvezetőnek, akik 
hozzájárultak a hazai birkózás 
sikeréhez. 

A kettős jubileum kapcsán 
ajándékot vehetett át Petróczi 
Balázs szakosztályi elnök és 
edző, valamint Pap Tibor vállal-
kozó, aki rendszeres támogatója 
a bócsai birkózóknak. Szabó 
Antal sportegyesületi elnök 
képviselője útján vette át az aján-

dékot. Kiszólították a 2001 évi 
NB1-es bajnokság győzelmének 
„hőseit”, valamint a mostani ifjú 
bócsai birkózókat, akiket oklevél 
és csoportkép emlékeztet a mai 
eseményre. 

Petróczi Balázs szakosztály-
vezető meleg szavakkal emlé-
kezett vissza a bócsai sportélet 
kezdeteire: a Frittmann József 
igazgató idején épült tornate-
remre, ahol edzések és verse-
nyek zajlottak. De edzettek az 
azóta lebontott faházban, majd 
a diákotthon néhány szobájából 

kialakított helyiségben is. A 
következő lépés az volt, amikor 
az egyik tanteremből a szülők 
és támogatók segítségével edző-
termet alakítottak ki. Kiemelte 
a mindenkori önkormányzat 
támogatását: Eifert Ferenc és Gál 
László polgármesterek egyaránt 

magukénak érezték a bócsai 
birkózást. Beszéde végén kijelen-
tette: „Legfontosabb feladatunk 

az utánpótlás nevelése, melyre 
az óvodás és általános iskolás 
korosztályban van lehetőség.”

Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter egyben az országos szövetségi 

felügyelő bizottság elnökeként is 
köszöntötte a megjelenteket és 
a vezetőket. Visszaemlékezett 
gyerekkori birkózó élményeire: 
egy megyei, Kiskunfélegyházán 
rendezett versenyen az összes 
aranyérmes bócsai volt… Ez a 
fejlődés annak a folyamatnak 
volt része, melyet az 1980-as 
évek végén Petróczi Balázs és 
Filus Sándor kezdett el a faluban. 
1990-ben 15 gyerek birkózott, 
majd 2002-ben megalakult a 
Bócsai Birkózó és Labdarú-
gó Sportegyesület. Az elmúlt 
években — köszönhetően szép 
eredményeiknek és tenni aka-
rásuknak — a kézilabdasport is 
bekerült ebbe a szervezetbe. A 
támogatás jele, hogy egy új kézi-
labda pálya áll rendelkezésükre. 
Nagy öröm, hogy edzőjük, Olá-
hné Marosi Judit az iskolai test-
nevelés tanításában is részt vesz. 
Erre az ünnepségre diákjaival egy 
zászlógyakorlattal készült.

A néhány éve elhunyt sportve-
zetőre, Filus Sándorra Káposzta 
Lajos esperes lelkész emlékezett. 
A jó barát és iparos sok épületen 
hagyta ott kézjegyét: a vadkerti 
evangélikus templomtornyot 
anno többször is körbejárták a 

30-35 méteres magasságban, áll-
ványon. Sanyi bácsi életvidámsá-
ga, tenni akarása és humora igazi 
közösségépítő emberré emelte őt.   

Folytatás az 5. oldalon.

A birkózó ünnepség

Régi sporttársak: Filus Sándor képe az ünnepségen ott állt a 
hazai birkózás nagyjai között

Németh Szilárd

Pap Tibor és 
Petróczi Balázs
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Folytatás a 4. oldalról.
Az akkori idők hűséges tanú-

ja volt, aki közösséget hozott 
létre a községben. Erre ő min-
dig nagyon vigyázott és mind 

a mai napig működik.
Fiának, Eriknek, emléktáblát 

adtak át édesapja emlékére, 
mellyel a BLSE köszönetét fejez-
te ki több évtizedes munkájáért. 

A bócsai birkózás jelene
Szőke-Tóth Mihály polgármester így elemezte a jelenlegi 

helyzetet: van egy dicső múltunk, vannak jó versenyzőink! 
És van egy óriási harc: a pandémia ellen…
Készülünk a versenyekre, és védekezünk a fertőzés ellen. 

A bócsai birkózók a hazai 110 egyesület között a 35. helyen 
állnak. 2021-ben 150 pontot értünk el. Ebből hozott

Gáspár Bálint 61 pontot, 
Petróczi Péter 48 pontot,
Németh Bálint 29 pontot.
Benkő Attila megnyerte a kötött- és szabadfogású magyar 

bajnokságot és elindulhatott a VB-n. Az élet jelenleg legin-
kább az egyensúlyról szól, ezt kell megteremtenünk minden 
szinten!

Bácsi Péter, a Magyar Birkózók 
Szövetsége szakmai igazgatója 
bócsai emlékeit osztotta meg 
a hallgatósággal. „Mintha ha-
zajönnék, úgy indulok el Bó-
csára! Sokat köszönhetek a két 
kedves, idős sporttársnak. Em-
lékszem az 1997-es versenyre: 

először voltam válogatott tag és 
Benkőékkel együtt készültünk 
a világbajnokságra. Az itteni 
edzőtáborok és versenyek azóta 
is kedves eseményei életemnek” 
— hangzott el beszédében.

Lejegyezte: K. L.Lejegyezte: K. L.

Káposzta Lajos

Középen Filus Erik

Bácsi Péter
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Decemberben történt a könyvtárban

Bemutatkozott az új tanyagondnok

Szűcs Ferenc 58 éves és Zöld-
halomban él. Három gyerme-
kük van. Alapszakmája mező-
gazdasági gépszerelő. 

Szűcs Ferenc elérhetőségei: 
30/224-9639, 70/643-4871

A fórumon jelen volt Kecs-
kemétről Sümeginé Ország 
Edit, a Duna-Tisza Közi Fa-
lugondnokok Egyesületének 
munkatársa. Hozzászólásában 
jelezte: a szükséges tanfolyam 
elvégzésével csupán az alapokat, 
a kereteket sajátítja el a gond-
nok. Az élet majd évek múltán 
is produkál olyan kihívásokat, 
melyekkel eddig nem találko-
zott — és azokat is meg kell 
majd oldani!

Decemberben sem ma-
radtak könyvtári prog-
ram nélkül az iskolások! 
Egy-egy alsó tagozatos 
osztály rendkívüli tanó-
ra keretében látogatott 
el a könyvtárba.

Vig Balázs meseíró 
látogatása

A hónap elején Vig Balázs 
meseíró tartott könyvbe-
mutatót nálunk. A harma-
dik osztály tanulói meg-
ismerkedhettek Todóval, 
aki az övékéhez hasonló 
problémákat old meg a re-
gények során. 

Persze a  barát i  beszél-
getés mellett tanultak ka-
ratézni, japánul számolni 
és egy kis betekintést is 
nyertek a gasztronómiába. 

 A képviselő testület 
őszi döntése alapján a 
II. számú tanyagondnoki 
körzetbe Szűcs Ferencet 
nevezték ki. Ennek al-
kalmából január közepén 
bemutatkozó fórumra ke-
rült sor az Önkormányzati 
Hivatal tanácstermében. 

Elődjétől, Gácsi Varga Kata-
lintól 2021. október 1-jén vette 
át a szolgálatot. Azóta igyekszik 
megismerkedni az ott élőkkel. 
Feladata sokrétű: a kért termé-
kek bolti bevásárlása, a gyógy-
szerek beszerzése, az emberek 
napi problémáinak megoldása 
és persze olykor egy kis be-

szélgetés. Az ebédet is a tanya-
gondnok juttatja el az óvodába, 
emellett az Önkormányzati 
Hivatal ugyancsak ad szállítási, 
ügyintézési megbízásokat.    

Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter köszöntőjében elmondta: a 
tanyagondnoki szolgálat 2003 
óta működik a község külte-
rületén, melyet Mucsi Tibor 
kezdett meg. Jelenleg két fő 
látja el a feladatokat. Ezt a nagy 
külterület, az itt élő társadalom 
folyamatos elöregedése és el-
magányosodása indokolja. Bár 
a tanyasi ember úgy nőtt fel, 
hogy mindent magának kellett 
megoldania, be kell látni, hogy 
ez csak egy bizonyos életkorig 
kivitelezhető. Bócsa vezetése 

mindig nagy hangsúlyt helye-
zett arra, hogy ezek az emberek 
érezzék: figyelnek rájuk.

A tanyagondnoki segítség szó-
beli vagy írásbeli igénybejelen-
tést követően igénybe vehető, 
melyet vagy a hivatalban lehet 
megtenni.                           K. L.K. L.

2021-es Mesenaptár 
Rajzpályázat ván-

dorkiállítás
A szünet előtti utolsó hé-

ten megérkezett falunkba a 

2021-es Mesenaptár Rajz-
pályázat vándorkiállítása 
is. A második osztályosok 
Be lákné  Vincze  Mónika 
seg í t ségéve l  kü lönböző 

játékos feladványokon ke-
r e sz tü l  i smerkedhe t t ek 
meg a pályázatban szereplő 
könyvekkel.

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Sümeginé Ország Edit
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Bócsa és Tázlár tűzvé-
delmét a soltvadkerti Ön-
kormányzati Tűzoltóság 
látja el. Ha tehát nálunk ég 
valami, viharkár után kell 
mentesíteni vagy közúti 
baleset történik, akkor 
első körben Vadkertről in-
dul el szirénázva a csapat. 
December 1-jétől bócsai 
származású parancsnok 
áll a tűzoltók élén: Bíró 
Tamás. Ebből az alka-
lomból készítettünk vele 
interjút.

Eredendően bócsai vagyok, 
2001-ig voltam itteni lakos. 
1997-ben szereltem fel a tűzol-
tóknál mint polgári szolgálatos. 
Ezt akkor úgy nevezték, hogy 
alternatív katonai szolgálat. A 
katonaidő másfélszeresét tette 
ki, de én sokkal értelmesebb-
nek tartottam ide jönni, mint a 
seregbe: értelmes szolgálat, jó 
társaság, mellette pedig lehető-
ség egyéb munkákra. Ha nem 
ezt választom, most nem ülnék 
ebben a székben. Jó döntés volt!

— Hogy alakult a pályád a 
továbbiakban?

1997-2000 között voltam a 
tűzoltóságon. Aztán visszamen-
tem épületasztalosnak, az ere-
deti munkám szerint. 2012 óta 
itt vagyok ismét folyamatosan.

— Milyen iskola kell ehhez?
Alapfokú tűzoltói végzettség-

gel rendelkezem. A parancsnoki 
feladatok ellátáshoz továb-
bi iskolákat kell elvégeznem: 
egyetem vagy továbbképzések 
— majd még elválik. Azért is 
mondjuk, hogy jelenleg meg-
bízott parancsnok, mivel a 
törvényben előírt képesítésem 
még nincs meg. 

— A vadkerti tűzoltóság több 
lábon áll.

Igen, itt vagyonvédelmi Kft 
is működik, szimbiózisban a 
tűzoltósággal. Ezt a tűzoltóság 
állománya látja el, és egy elfo-
gadható fizetést eredményez a 
kollégák számára. Ha befut egy 
betörésjelzés az általunk őrzött 
ingatlanok valamelyikében, 

akkor mi vonulunk ki. Alapve-
tően a segítségnyújtásról szól: 
riasztórendszerek, tűzjelzők és 
Soltvadkert környéki idősek 

segélyhívó készüléke. Működési 
területünk Soltvadkert, Bócsa 
és Tázlár

— Hogy álltok a tűzoltói lét-
számmal? 

Ez változó: országos gond a 
létszámhiány. Tavaly öten hagy-
ták itt a tűzoltóságot. Folya-
matos a létszám visszapótlása, 
emellett a környező települések 
hivatásos tűzoltói járnak át 

szolgálatot adni. A követelmény 
az, hogy a nap 24 órájában 3 
fő bent legyen a laktanyában. 
Főleg soltvadkerti lakosokat 

keresünk, hiszen nehéz a vidéki-
ek toborzása: ők riasztás idején 
nem tudnak időre beérni. 

— Mi történik riasztáskor?
Ha kapunk egy riasztást, 8 per-

cen belül meg kell kezdenünk a 
vonulást, négy fővel. Önálló be-
avatkozók vagyunk. Ez azt jelen-
ti, hogy ha elegendők vagyunk a 
tűz, ill. baleseti kár felszámolá-
sára, akkor nem vonul más. De 

Bemutatjuk az új tűzoltóparancsnokot
Bíró TamásBíró Tamás

Egyre több helyen kell tűzjelző!
Ha új épület létesül, egyre több esetben előírás a tűzjelző 

berendezés kiépítése. Ez a megyei műveletirányításhoz lenne 
bekötve. A tűzjelzők jelenleg még küszködnek néhány gye-
rekbetegséggel. Sokszor adnak le például téves jelzést, ha a 
szenzorba akadály ütközik. por, szennyeződés lehet az oka, 
és nem valódi tüzet jeleznek. 

Viszont egy jó tűzjelző a tüzet már kezdeti stádiumban 
felismeri, adott esetben akkor, amikor az még nem is látszik. 
Ezeket az érzékelőket egy sima lakásriasztóra is be lehet köt-
ni, tehát nem csak az esetleges betörést jelzi, hanem adott 
esetben a kezdődő tüzet is.

A tűz korán jelezhető
Egy szoba vagy személyautó néhány perc alatt ki tud égni: a 

függöny, bőr, fa, műanyag rendkívül gyorsan begyullad. Egy 
családi ház fél órán belül teljesen lakhatatlanná válik. Érdemes 
tehát megfontolni a tűzjelzés bekötését.

Avartüzek veszélye
Ezúton hívjuk fel a la-

kosság figyelmét, hogy az 
avartüzes időszak kezdetén 
vagyunk. Legyenek körül-
tekintőek, és ha fúj a szél, 
ne tüzeljenek a szabadban!

Az avar és más mezőgaz-
dasági hulladék elszállítá-
sa megoldott, érdeklőd-
jenek az Önkormányzati 
Hivatalban! Emellett egyre 
elterjedtebb a komposz-
tálás, mellyel a termőta-
laj minőségét javíthatjuk 
meg.

ha egy nagyobb lakástűz vagy 
erdőtűz keletkezik, akkor több 
helyről vonul szer, azaz gépjár-
mű, a megfelelő legénységgel. A 
lakosság védelmét mindig szem 
előtt kell tartani.

— Térjünk ki egy kicsit Bó-
csára! Hogy állunk vonulásilag?

A 2020. augusztusi nagy vi-
har sok munkát adott Bócsán 
— nem csak a vadkerti, de a 
környékbeli tűzoltóságoknak 
egyaránt. 2021-ben Bócsán is 
voltak esetek: kazánháztűz, 
avartüzek, kisebb események. 
Ami számottevőbb vonulás, de 
nem (csak) a bócsiakat érin-
ti, azok a közúti balesetek. 
Ilyenkor az első feladatunk az 
életmentés, tehát a beszorult 
emberek kiszabadítása. Rob-
banásveszély vagy közvetlen 
életveszély esetén nem késle-
kedünk, de az a jellemző, hogy 
inkább várunk és a kiérkezett 
mentők útmutatása alapján já-
runk el. A baleseti helyszínelés 
esetén biztosítunk. Különösen 
sötétben jön jól a fényárboc.

— Mit tudunk ezen kívül a 
technikai felszereltségetekről?

1 db szerünk van, amivel vo-
nulunk: a Mercedes gépjármű. 
Ebben 4000 liter víz és 400 
liter habképző anyag van, mely 
egy közepes tűzre elegendő. A 
másik jármű, több mint 30 éves 
Mercedes is jó állapotban van: 
az a tartalék!

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Csörögefánk

Vidám percek
Farsangi készülődés

Kisfiú készül az idei farsangra
— Apa! Apa! Én idén sírnak szeretnék öltözni.
— Na de kisfiam, tavaly lánynak öltöztél.
— Tudom apa! De idén sír szeretnék lenni.
— Na de kisfiam! Bolond, aki sír egy lány után.

Farsang
Az iskolában farsang van. Jönnek a gyerekek álarcban. Először 

Pistike lép be, rajta egy nagy medve álarc. - Hát, te minek öltöz-
tél? - kérdi a tanítónéni. - Én vagyok a medve. - Jól van, ügyes 
vagy. Következő gyerek: - Hát, te minek öltöztél? - Én Piroska 
vagyok, a Piroska és a farkasból. - Jól van, ügyes vagy. Jön be 
Móricka, feje csillagokkal díszítve, és egy csavart húz maga után. 
- Hát te ki vagy? - Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó.

Kohn a kocsmában
Kohn bemegy egy teli kocsmába, majd így szól: kérek egy deci 

pálinkát és mindenki kapjon egyet, mert ha Kohn iszik, akkor 
mindenki iszik.

Pár perc múlva megszólal: Kérek egy deci pálinkát mindenki-
nek, mert ha Kohn iszik, akkor mindenki iszik.

Így megy ez órákon keresztül mikor újra megszólal.
Akkor most fizetek, mert ha Kohn fizet, akkor mindenki fizet!

Erre rímel a következő kocsmai belépő duma:  
„Ma mindenkinek a vendége vagyok!”

Könyvajánló
Hozzávalók
A tésztához
* 3 db tojás
* 20 dkg finomliszt
* 1 ek rum
* 1 ek cukor
* 3 ek tej
A sütéshez
* 3 dl napraforgó olaj
A tálaláshoz
* 2 ek porcukor (ízlés szerint)
Elkészítés
A tésztához
1. A tojásokat egy mélyebb tálba ütjük, és szórunk rá egy 

csipet sót.
2. Rászórjuk szórjuk a lisztet, és hozzátesszük a tejet, valamint 

a rumot és a cukrot.
3. Jó tíz perces munkával hólyagosra gyúrjuk a tésztát. Ha 

ragadna, lisztet, ha kemény lenne, kis tejet teszünk hozzá.
4. Ha kész, lisztezett deszkára borítjuk, és letakarjuk. Magára 

hagyjuk jó 30 percre.
5. Lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk, majd derelyevágóval 

rombuszokat vágunk belőle. A rombuszok közepét egy vagy két 
helyen bemetsszük.

6. Forró olajba tesszük, úgy, hogy az a fele, ami a deszkán volt 
a nyújtáskor, felülre kerüljön.

7. Pár percig hagyjuk, majd megforgatjuk, és a másik oldalát 
is aranybarnára sütjük.

8. Még forrón megszórjuk porcukorral, és azonnal tálaljuk.

Felnőtt — Roxie Cooper: Veled az évek
Stephanie-t és Jamie-t egymásnak teremtették. A baj csak az, hogy 

mindketten mással vannak…
Stephanie nem hisz a végzetben, az igaz szerelemben, sem a „bol-

dogan éltek, míg meg nem haltak”-történetekben. Teljesen elégedett 
azzal, hogy Matt menyasszonya lehet. De aztán találkozik Jamie-vel, 
aki jobban megérti, mint bárki más.

Jamie boldog házasságban él kamaszkori szerelmével, Helennel, 
és csupa olyasmiben hisz, amiben Stephanie nem. De akkor mégis 
hogyan fűzheti ilyen szoros kapcsolat hozzá?

Amikor ők ketten egy sorsszerű hétvégén találkoznak, az életük 
fenekestül felfordul…

Tíz év. Két ember. Egy nagy ívű szerelmi történet.

Ifjúsági — Erin Entrada Kelly: Helló, nagyvilág!
Mindannyiunkban ott rejtőzik a hős!
Egy napon négy sors keresztezi egymást. Virgil Salinas visszahú-

zódó, jószívű fiú, aki nem találja a helyét hangos és heves család-
jában. Valencia Somerset siket, de okos és bátor lány, aki imádja a 
természetet, és titokban rettentően magányos. Kaori Tanaka meg 
van győződve arról, hogy természetfeletti képességekkel bír, Gen, 
a kishúga pedig árnyékként követi mindenhová. Chet Bullens csak 
annyit akar, hogy a különc kölykök kevésbé legyenek különcök, és 
hogy ő legyen a legmenőbb kosaras.

Ám Chet egyik gonosz húzása miatt Virgil és a tengerimalaca csap-
dába esik egy kút alján, és senki sem tud róluk semmit. Kaori, Gen 
és Valencia összefog a küldetésre, hogy felkutassák az eltűnt fiút.

Vajon sikerrel zárul a mentési akció? Hogyan nyerheti el a bűnös 
a méltó büntetését?

Gyerek — G. M. Berrow: Szilaj – Az almakaland
Lucky, Pru és Abigail majd kibújnak a bőrükből izgalmukban! A 

Határtalan Hölgyek csapatai adománygyűjtést rendeznek egy egészen 
különleges Találkozó javára, és az a csapat, amely a legtöbb pénzt 
gyűjti össze, megnyeri az Aranypatkó-díjat! Amikor a három barátnő 
rábukkan egy ínycsiklandó almákkal keli kertre, valamint új barátra 
találnak Vida személyében, biztosra veszik, hogy a díj az övék lesz. 
Vida szüleinek ínycsiklandó almájáért cserébe Lucky és a barátai 
megígérik, hogy lovaglóleckéket adnak a lánynak. Ám Miraderóba 
visszatérve rájönnek, hogy Vida mégsem olyan ismeretlen a környé-
ken, mint hitték… Ráadásul Maricela is különösen kezd viselkedni, 
a lányok ideje pedig vészesen fogy. Vajon van rá esély, hogy a három 
barátnő nyerje a trófeát?

NYITVA TARTÁS:
Hétfő: Szünnap

Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00- 17:00
Szombat: 10:00-13:00



2022. január 9. oldal

Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
Az a bizonyos extra ligás birkózó Az a bizonyos extra ligás birkózó 

siker 2001-bensiker 2001-ben
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2021-ben volt 30 éve an-
nak, hogy Bócsa az erdé-
lyi Torockóval (és a mel-
lette lévő Torockószent-
györggyel) hivatalossá 
tette a korábban már 
megkezdett testvértele-
pülési kapcsolatokat. Az 
egymással összekapcso-
lódott két, Fehér megyei 
kis falunak óriási erőt 
adnak a magyarországi 
testvérkapcsolatok. És 
bizonyára nekünk, bócsa-
iaknak is! A kapcsolatok 
sokrétűek: kirándulások, 
segélyakciók, közös ün-
neplések, egyéni láto-
gatások. Ezek megszer-
vezését, koordinálását 
a Bócsa-Torockó Baráti 
Kör végzi. Az Erdélyből 
érkezett hattonnás szik-
latömb felállítása a közös 
kultúrára és az összetar-
tozásra emlékezteti az 
lakosságot. 

A szabadtéri  ünnepség 
december 17-én, a birkózó 
ünnep után vette kezdetét. 
Elsőként Kovács Bálint, az 
iskola tanulója állt a mikro-
fonhoz és Wass Albert Üzenet 
haza c. versét szavalta el nagy 
átéléssel.

Ezt követően Szőke-Tóth 
Mihály polgármester név 
szerint köszöntötte az erdélyi 
vendégeket, akik a következők 
voltak: Deák-Székely Szilárd 
Levente polgármester, Simán-
di Levente alpolgármester, 
Fogarasi Antónia tanácsos, 
Ferencz Gábor lelkész, dr. 
Kerekes Márta háziorvos. 
Emellett az „unokatestvérek”, 

azaz a magyarországi testvér-
településekről közül is volt 
jelen néhány vezető. 

Gál László, a Baráti Kör 
elnöke beszédében elmondta: 
a két település között igazi 
barátság alakult ki az elmúlt 
30 évben. A kezdet kezdetén 
szinte csoda volt ez, hiszen 
akkoriban még egyáltalán 
nem volt internet, és csak 
telefon is alig. A 2000-es évek 
elejétől szervezetté váltak a 

látogatások: decemberben 
mindig ott volt a bócsai Miku-
lás-csomag, 2007-től a közös 
magyarországi testvértelepü-
lési ajándék és a szinte töme-
ges részvétel egyes torockói 
eseményeken. Volt olyan év, 
hogy több száz bócsai meg-
fordult ott, köztük iskolás 
gyerekek csoportjai is.

Rendszeres kiutazó művé-
szek a citerások, a dalkör, 
Tóth János zenekara és ott 
fő a bócsai birkapörkölt, sül 
a palacsinta és asztalra kerül 
az itteni bor is. Személyes ba-
rátságok jöttek létre és néha 
nagyobb torockói delegációt 
köszönthettünk községünk-
ben is.

A pandémia nehéz időket 
hozott, de lassan túl leszünk 
rajta — mondta az elnök. „So-
kan tesznek elég sokat azért, 
hogy ez a kapcsolat éljen! A 
közös feladat az útmutatás az 
generáció felé.”

Deák-Székely Szilárd Le-
vente immár másodszor szólt 
a bócsaiakhoz, hiszen au-
gusztus 20-án már járt köz-
ségünkben. „Ami kőből van 
kifaragva, az nagyon tartós! 
Akár a szobrok a gyulafehér-
vári székesegyházban, melyek 
több száz éve őrzik a múltat.” 
Honismereti vezetőként egy-
ben meg is hívta a bócsaiakat 
egy ottani, környékbeli kirán-
dulásra.

Ferencz Gábor unitárius 
lelkész a kezdetektől együtt 
él a testvérkapcsolattal. Be-
szédében az 1990-es nehéz 

évre emlékezett vissza, ami-
kor nagy veszélyben volt 
Erdély-szerte a magyarság 
élete. Ez év márciusában 
Marosvásárhelyen több napon 
át atrocitások történtek a 

magyarság ellen. Szorongva 
hallgatták a rádiót. „És akkor 
belépett a szobámba a bócsai 
küldöttség: Balogh Lajos, Bak 
Antal, Gál László és Petróczi 
Balázs! Éppen ki tudtak jutni 
Marosvásárhelyről, együtt 
vigasztaltuk egymást. Egy 
évre rá aztán megkötöttük a 
testvértelepülése szerződést. 
Most pedig itt vagyunk, emlé-
kezünk és tervezzük a jövőt.” 

A kő megáldása, 
megszentelése

Ezt követően a lelkészek 
áldást és imát mondtak a kő 
megszentelése kapcsán. 

Ferencz Gábor unitárius 
lelkész (Torockó): „Addig 
tartson a barátságunk, amíg 
ez a kő itt el nem porlik. Vi-
gyázzatok és imádkozzatok!”

Ulakcsai Zoltán református 
lelkész: „A Bibliában jelen van 
a tusakodás, a vívódás — akár 
mint Jákob az Úr angyalával. 
Találja meg békéjét minden 
erre járó!” 

László Lajos evangélikus 
lelkész: „Ez a kő legyen re-
ménysége és biztos alapja a 
jövőnek!”

Szaniszló Tibor plébános: 
„A próféták írása szerint 
tudtul adatott minden nép-
nek, hogy eljussanak a hit 
engedelmességére.”

(Ld. foto a címoldalon)
Az ünnepség a Székely Him-

nusz eléneklésével fejeződött 
be, melynek előénekese a 
tázlári Molnárné Pásztor Zsu-
zsanna volt

Lejegyezte: K. L.Lejegyezte: K. L.

Emlékkő áll a központban!

Deák-Székely Szilárd Levente
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Akik sokat tettek
A Bócsa-Torockó baráti Kör nevében Gál László elnök méltatta 

azokat, akik sokat ettek a két település testvérkapcsolatáért. Ők 
a következők:

Torockó részéről Kelemen József Levente polgármester, Szőcs 
Ferenc polgármester, Veress Rudolf polgármester.

Bócsa részéről Balogh Lajos, Eifert Ferenc, Tóth Márta, Balogh 
Imréné Sári.

Idézet Wass Albert verséből:

„Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.”
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