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A TARTALOMBÓL
Bálozott idős és fiatal!

Itt a kézilabda pálya!

Amikor egy régi gép beindul

Önkiszolgálunk. De mióta is?

Gáspár Bálint magyar bajnok lett!

A filmes nem pihen

Minden kedves olvasónknak áldott piros pünkösdöt kívánunk! Minden kedves olvasónknak áldott piros pünkösdöt kívánunk! 
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Mozgáskorlátozottak — Bócsán mindig otthon! 
Májusban ismét megren-

dezésre kerülhetett a megyei 
mozgáskorlátozott nap, mely-

re már sokan nagyon vártak. 
Mert hiába: kell a találkozás, a 
személyes megerősítés abban, 
hogy az élet szép! Így vártuk a 
keceli, kiskőrösi, soltvadkerti 
orgoványi és akasztói csopor-
tokat. Amíg gyülekeztek a 
résztvevők, volt alkalmam szót 
váltani néhány vendéggel. 

„Több éven át ápoltam a fele-
ségemet. Aztán elment és most 
már csak a temetőbe járok ki 

hozzá. Közben új párom lett: új 
életet kezdtem, de nem feledem 
a múltat” — mesélte egy férfi. 

„Én a szüleimet ápoltam, 
most pedig már lassan én szo-
rulok ugyanarra. De a drága 
gyerekeim mellettem állnak.” 
— hallottam egy másik asz-
talnál.

„Engem a felségem nem ha-

gyott el, amikor fiatalon, egy 
baleset után kerekesszékbe 
kényszerültem. Hát nem látod, 
hogy még mindig szeretlek? — 
döbbentett rá egy elkeseredett 

pillanatomban” — ezt már 
Hanó Mihály megyei elnök val-

lotta be megnyitó beszédében.
Sorsok, életek, melyekről nem 

mindig tudunk. Szőke-Tóth 
Mihály polgármester megnyi-
tójában a gondoskodás mellett 
tett hitet, majd köszöntötte a 
bócsai csoportot éppen tíz éve 

vezető Kaposváriné Franciska 
nénit. 

Veiszhab Sándorné szava-
lata sokakat meghatott, majd 
pedig a bócsaiak cigány tánca 
vidámította a szíveket. Hegyi 

Lajos pörköltjét egy lelkes 
segítő asszonycsapat szolgálta 

fel. Ezután pedig nem maradt 
más, mint a vendégsereg meg-
mozgatása: ehhez a Steffy Band 
húzta a talpalávalót. Ha nem 
is hajnalig, de késő délutánig.  

A szervezők köszönik szépen 
a támogatást a következőknek:  

Szűcsné Kaposvári Gabriella, 
Farkasné Kürtösi Ági, Benkó-
né Piroska,  Weinhaus Kft és 
Bócsa Község Önkormányzata.                        

K. L.K. L.
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
(május)

Gál Adél – an: Varga Szilvia

Elhunytak:
Bukovszki Jánosné (1927) születési név: Trepák Ilona 
Schneider Péterné  (1942) születési név: Bondor Ilona 

Ballagás
Az iskolás ballagás ideje: 
június 18. szombat 10 óra. 

(De kísérjük figyelemmel 
a bolondballagást is!)

Meglepetés az iskola 
mögött!

Bócsa a médiában
Kísérjük figyelemmel községünket az interneten. Sok helyen 

megjelenünk akár proframajánlónkkal, akár felhívásainkkal és 
eseményeinkkel.

Néhány ajánlott hely, természetesen a teljeség 
igénye nélkül:

www.bocsa.hu

Hadifogság, 
malenkij robot

Az Önkormányzat, a Bócsai 
BLSE Egyesület és a Magyar 
Kézilabda Szövetség közös 
munkájának gyümölcsét ve-
hették birtokba a gyerekek 
néhány héttel ezelőtt. 

Elkészült az új 
kézilabda pálya!

A pályázatot 2020 júniusában 
fogadták el. A cél a kézilabda 
népszerűsítése és az utánpót-
lás nevelése. 

A pálya méretei megfelelnek 

a normáknak: 20 m x 40 m , a 
kapu pedig 3 x 2 m

Anyaga: műanyag, időjárás-
tűrő, a sporthoz jó minőségű. 
A testnevelés órák nagy részét 
már itt tartják, emellett kiváló-
an alkalmas kispályás labdarú-
gásra, kézilabdára, edzésekre 
és egyéb sportfoglalkozásra.

Az U11-es korosztály (után-
pótlás tizenegy évesek) már 
normál pályán játsszák a mecs-
cseket, tehát kiváló felkészülé-
si lehetőség ez a pálya nekik is!

Lassan már a gyermekeik is 
eltávoznak körünkből azok-
nak, akiknek az értelmetlen 
II. világháború után még egy 
értelmetlen hadifogságot is el 
kellett szenvedniük. Keressük 

azokat az emlékeket és tör-
téneteket, melyek még élnek 
a családi legendáriumban. 
Várjuk a Boróka Könyvtárban 
azok jelentkezését, akik meg-
osztanák ezeket lapunkban. 

Bócsa Község Önkormányzata
Boróka Könyvtár
Bócsai Boróka Általános Iskola
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért 
Alapítvány
Bócsator
Kiskunhalas és térsége programok
Bócsai BLSE Labdarúgó Szakosztály
Bócsai BLSE Kézilabda szakosztály
Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
Bócsa Wellness-Konditerem
Bócsa és környéke álláslehetőség
Bócsa és Környéke Adok-Veszek
Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség
Bócsa Községi Polgárőr Egyesület
Torockói Baráti Kör Egyesület Bócsa
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület
Bócsáról jöttem

Várjuk a többi honlap és facebook csoport 
bemutatkozását, jelentkezését 

a Boróka Könyvárban

2022. 06. 04-én 15.00
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Nem hétköznapi dolog zajlott 
egy dolgos keddi délután Kis-
kopárdiéknál! Tavaly decembe-
ri számunkban írtunk arról a 
Jendrassik György féle motorról, 
mely egy szerencsés fordulatnak 
köszönhetően Bócsára került. 
Ahogy teltek a hónapok, a szor-
gos javítgatás meghozta gyümöl-
csét: mint a motor tulajdonosa, 
Kiskopárdi Lajos elmondta, a fő 
probléma a felújításnál az olaj-
nyomással volt. Aztán egyszer 
csak felvirradt a nagy nap: ünne-
pélyes beüzemelésre jöttek össze 
a Dutra Baráti Kör tagjai. Meg-
érkezett a korábbi tulajdonos is, 
Filep István Székesfehérvárról. 

A 3,5 tonnás jószágot előbb ki 
kellett emelni a raktárból. Ebben 
Pálfi József volt a segítség: egy 
teleszkópos Manitou emelővel 
tette ki azt udvara. A motor 20 
atmoszférás levegővel indult an-
nak idején, de olyan kompresszor 
itt nincs. Ezért aztán egy Dutra 
UE 28-as traktorral rántották 
be — legalább egy kicsit újra 
összedolgozott a két öreg masina!

Ennek a mozzanatnak Bócsa 
Mihály volt a kulcsembere: mi-
után beforgatták és beindult a 
motor, lerántotta az ékszíjat. 
A kezdeti pöfögést nagy füst 
kísérte. Aztán ahogy Sanyi egy 
nagyobb terhelési fordulatszám-
ra állította a kart, lassan elérte az 
öreg gép az üzemi sebességet és 
megszűnt a füst.

A hűtővíz jobb híján a vezeté-
kes hálózatról ment befelé, majd 

Füst és forró víz

egy másik csövön ki. Ez a kijövő 
víz azonban olyan forró volt, 
hogy még a füvet is kiégette. 
Sebaj — gondolták a háziak — 
„ha majd elmegy az áram, a mi 
utcánkban akkor is lesz meleg 
víz. Feltéve, hogy kapunk vala-
honnan gázolajat…”

A motor a főtengelye egy ke-
reket forgat meg, amivel an-
nak idején a generátort, azaz 
áramtermelő eszközt hajtott. 
Hogy mikor készült, kérdéses. 

Az 1930-as években kezdték el 
gyártani ezt a típust, de készül-
hetett akár az ötvenes években 
is. Sajnos olyan adat nincs rajta, 
ami segítené az eligazodást. 

A dutrások úgy tudják, hogy 
egy másik ilyen hathengerese és 
két négyhengeres még megtalál-
ható a keceli Pintér művekben is.

Hogy lesz-e nyilvános bemu-

tató, az attól függ, hogy ki tudja 
ezt a 3,5 tonnás gépet kiemelni 
a család udvarából és valami jó 
látható ponton elhelyezni. No 
meg kellene még egy kis javítás: 
például az egyik henger repedt és 
abból végig folyt a víz. De még le-
het ez a motor Bócsa attrakciója!

Lejegyezte: Káposzta LajosLejegyezte: Káposzta Lajos
Foto: Bíró IstvánFoto: Bíró István
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Erdőtisztítás, fatolvajok, állami támogatás
Beszélgetés Balogh István bócsai magánerdésszel (2.)Beszélgetés Balogh István bócsai magánerdésszel (2.)

Bócsa környékén több ezer hektár erdő található. 
Folytatva a múlt havi beszélgetést most sorra vesszük 
az erdész feladatait az erdőgazdálkodás különböző 
fázisaiban.

A munkafolyamat a telepítéssel 
veszi kezdetét, majd folytatódik 
az ápolással és a gondozással, vé-
gül a vágás zárja a sort — meséli 
az erdész. Az első alapigazság 
az, hogy az erdész mindig az 
unokájának ülteti az erdőt. Na jó: 
nem mindig kell ültetni. Ugyanis 
az akác és a nyár pedig magától 
újra sarjad, amennyiben ott újra 
erdőt akarunk, ahol az előzőt 
letermeltük. A fenyő felújítási 
költsége viszont a többihez ké-
pest rettentő nagy. Azt az erdőt 
tényleg újra kell telepíteni! 

Az ápolás része a következő 
években esedékes tisztítás és a 
gyérítés. Ez abból fakad, hogy 
több csemetét ültetünk bele 
először, mint ami szükséges. 10 
évig tisztítjuk, azaz vesszük ki a 
felesleges csemetéket: növőteret 
adunk a fáknak, mert különben 
csak magasra nőnének, de véko-
nyabbak lennének. 20 éves ko-

rában megint kiveszünk néhány 
fát: ezt ekkor már gyérítésnek 
hívjuk. Valamennyi kis haszon 
keletkezik is rajta! Aztán 30 
évesen jön a nagy bevétel: a tar-
vágás, amiben ugyancsak részt 
veszünk. Ez történhet akár saját 
brigáddal, saját gépekkel.

— Mi a helyzet az invazív 
fajtákkal? Azaz a tájidegen fa-
jok mennyire növik be a „tiszta 
erdőket”? 

Nem jellemző. Nálunk intenzív 
erdőgazdálkodás zajlik: szántás, 
kapálás, tárcsázás. Ami nem 
oda való, eltüntetjük onnan. A 
nemzeti parkban ez nincs, az in-
vazív fajok kiirtása ott épp ezért 
nehezebben is történik. 

— Tolvajlás?
Nem azt mondom, hogy meg-

szűnt, de amennyi régen volt, ah-
hoz képest sokkal kevesebb van.

Az emberek a hagyományos 
tüzelési technikáról áttértek a 

korszerű technológiákra: hőcse-
rélős, napelemes, gáz. Persze van 
egyfajta ciklikusság: három évvel 
ezelőtt annyi tűzifát adtunk el, 
hogy alig győztük termelni. Az 
elmúlt pár évben állt a dolog. 
Most aztán már megint kellene 
a tűzifa.

A facsemete mélyen gyöke-
redzik és nem drága: 25 Ft egy 
akác csemete. Így azt sem lopják. 

— Mennyire jellemző a száraz 
ágak gyűjtése?

Korábban rengeteg gallygyűjtő 
volt, nekünk ez jó! Aztán tavaly 
alig akadt ember. Megvan a 
tarifája, de meglehetősen olcsó 
faszerzési lehetőség.

Egyébként nagy gond, hogy 
egyre kevesebb a dolgozó ember. 
Mondhatni: munkaerőhiány van 

nálunk is. Ennek ellensúlyozá-
sára sok mindent gépesítünk. 
Megjelentek és korszerűsödtek 
a fakitermelő kombájnok, de a 
gyérítésre is van gép. Nekem 
magamnak is van gépem. Amely 
fakitermelő nem korszerűsít, 
tönkre fog menni.

— 2021 májusában nyír, ame-
rikai hárs és platán került kiül-
tetésre a bócsai játszótéren és az 

evangélikus templom udvarán. 
Mennyire bírták az aszályt?

A nyír eleve egy pionírfa, tehát 
a legszélsőségesebb tajgán is 
megél. Az amerikai hárs egy 
díszfa, és a platán is megmarad, 
ha öntözik. Márpedig öntözik. 
Jó döntés volt megpályázni ezt a 
lehetőséget!

Lejegyezte: Káposzta LajosLejegyezte: Káposzta Lajos

Fásítási program uniós támogatással

Több éve élő agrárminisztériumi pályázati lehetőség az, 
amikor egy adott földterületen erdőtelepítésre igényel-
hető egy nagyobb összeg. Ennek összege hektáronként 
3-3,5 millió Ft — az Euró árfolyamától függően.

Akinek rosszabb minőségű a szántóföldje, annak javasolt a 
részvétel a pályázaton. A környékben ennek révén tavaly 50-
60 hektárt erdősítettek be. A pályázat segítség a gazdáknak, 
emellett pedig növekszik az erődterület.

A pályázatnak szigorú, de végrehajtható előírásai vannak. 
Ilyen a különböző szakemberek bevonása és a tanúsítványok 
beszerzése. Pl. az erdősítéshez erdőmérnök kell, aki elkészíti 
az erdőtelepítési tervet. Ebben szerepel a talajminta vétel, a 
terület rendezése, a gödrök kiásása. A talajlaborban megnézik 
tehát a mintát, az erdészeti hatóság jóváhagyja és így lehet 
benyújtani a pályázatot. 

A talajlabor fontos dolog (akár a szőlőtelepítésnél is!), 
hiszen ha pl. nagyon meszes a talaj, abban például az akác 
nem marad meg. 

A költségekről annyit, hogy a bekerülési költség 1 mio Ft/ 
hektár. Az elnyert 3-3,5 millió Ft első felét az első 2 évben 
folyósítják, a következő 10 évben pedig elosztva a másik felét. 
Így a területtulajdonos is jól jár, és hazánk erdősültsége is 
növekszik. 

Info és jelentkezés Détári Anikónál: Info és jelentkezés Détári Anikónál: 
06/30-555-223506/30-555-2235

Info és jelentkezés Détári Anikónál: 
06/30-555-2235
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Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
Megnyílt az új önkiszolgáló vegyesüzlet!Megnyílt az új önkiszolgáló vegyesüzlet!

— na nem most, hanem már évtizedekkel ezelőtt! 
1976 nyár végén – ősz elején történt a nagy esemény, 
amikor a Soltvadkerti és Vidéke ÁFÉSZ (Általános 
Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) megnyitotta 
új, modern üzletét Bócsa központjában. A jeles napra, 
a csillogó-villogó üzletre és a hirtelen támadt nagy 
áruválasztékra most is sokan emlékeznek. Közéjük 
tartozik a soltvadkerti flekkensütő és a helytörténeti 
dolgok gyűjtögetője, Tóth István Csitta. (Édesanyjá-
ról pár hónappal ezelőtt jelent meg cikk lapunkban, 
hiszen neki is vannak bócsai kötődései!). Csitta két 
évvel ezelőtt több régi képet is megosztott facebook 
oldalán, melyeket annak idején Szávay István soltvad-
kerti művelődési ház igazgató készített a megnyitón. 
Ezeken a fotókon többen felfedezték rokonaikat, 
barátaikat, vagy éppen saját magukat. A kommen-
tek elolvasása után felkerestem otthonában a bolt 
akkori vezetőjét, Vágó Sándorné Jolit. Így mesél a 
régi időkről:

A kereskedelem szakmát 
Budapesten tanultam ki, és 
ezzel együtt 10 évig voltam 
pesti! Aztán hazajöttem és 

Vadkerten a régi „önkiben” 
dolgoztam, ami a parkban 
lévő gyógyszertár helyén állt. 
Ezt követően Bócsára, a mai 

Kozák Autóbontóval szemben 
lévő boltba kerültem. Ez egy 
hagyományos kis pultos üzlet 

volt. Innen kerültem az újon-
nan megnyílt bócsai önkiszol-
gálóba 1976-ban mint vezető. 

Itt a legmodernebb kereske-
delmi ellátás és technika állt 
rendelkezésünkre. Ebben a 

boltban, mint a vadkertiben 
is, már pénztárgép működött. 
Hatalmas volt az áruválaszték, 

új pultokat és tárolókat állítot-
tak be, emellett megjelentek a 
kiírások is. Ebben a boltban 

minden volt: az élelmiszerek 
az eddigieknél sokkal na-
gyobb választékban volt jelen: 

Molnár Ferenc tanácselnök és 
Juhász Imre soltvadkerti ÁFÉSZ-elnök
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pékáru, sonka, húsáru, fel-
vágottak, sajtok... Ezen kívül 
illatszer és vegyi áru, textíliák, 
ruhanemű, vas-edény, 

Az eladók viselete fehér kö-
peny és fityula volt — mint a 
képen is látszik! Emlékszem: a 

megnyitón nagyon izgultunk. 
Molnár Ferenc helyi tanácsel-
nök, Juhász Imre az ÁFÉSZ 
vezetője, emellett sok más 
nevezetes ember és érdeklődő 
volt jelen.

A lakosság nagyon szeretett 

A bolt eladói a megnyitón: Vágó Sándorné Joli, Lenthár Dezsőné Marika, Deli Ilonka, 
Szeg Károlyné Marika, Péli Gizella, Kürtösi Éva, Faddi Katalin, Turcsik Katalin

ide járni. Normál időszakban 
legalább négy boltos dolgozott 
bent: egyikünk a pénztárban, 
a többiek a pultokban. Én 
a 80-as évekig dolgoztam a 
kereskedelemben, közben 
GYES-en is voltam, aztán a 
TSZ-hez kerültem. Onnan is 
mentem nyugdíjba.
Lejegyezte: Káposzta LajosLejegyezte: Káposzta Lajos

Képek: id. Szávay István, Képek: id. Szávay István, 
Tóth István Csitta Tóth István Csitta 
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Epres-banános fagyi

Vidám percek

A könyvtár ajánlata 
minden generációnak

Legyen a nyár az olvasásé!Legyen a nyár az olvasásé!
Az eperszezon idején remek frissítő ez a gyorsan összedob-

ható fagyi. Laktóz érzékenyek használhatnak magtejet illetve 
kókuszkrémet. A fogyókúrázók kihagyhatják a mézet, mivel a 
banán eleve édes, a friss, bócsai eperről nem is beszélve!

Hozzávalók:
0,5 kg eper 
3 db banán 
100 g étcsokoládé 
200 ml 3,5%-os tej 
400 ml habtejszín 
3 - 4 ek méz

Elkészítés:
Az epret és a banánt feldaraboljuk apróra, majd ezt követően 

a csokit is. A tejet, a tejszínt egy nagy tálba öntjük, és beleke-
verjük a banánt, az epret és a mézet is. Alaposan leturmixoljuk 
egy botmixerrel. Ezután belekeverjük a csokit.  30-40 percre 
berakjuk a fagyasztóba. Kivesszük, és robotgéppel átkeverjük, 
hogy a kialakuló jégkristályokat összezúzzuk. Ismét mehet a 
fagyasztóba, majd kb. fél óra múlva újra átkeverjük, ezt még 2-3 
alkalommal megismételjük. Ezután már krémes fagyit fogunk 
kapni, amit az utolsó keverés és hűtés után gombócozhatunk is.

Trójai csata
Vidéki kislány felel ókori történelemből.
- Mondd meg szépen, kivel harcolt Achilles a Trójai csatában?
- Plutóval.
- Egyáltalán nem! Törd még a fejed!
- Néróval.
- Szó sincs róla.
- Akkor Hektorral... de hogy valamelyik kutyánkkal, az biztos.

Maffiózó
- Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család 

vagyunk.
- Na, majd bemegyek, és elintézem a dolgot.
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön, mint a múltkor!

Olaszország államformája
Pistikét történelemórán felszólítja a tanár.
- Pistike, mondd meg, mi volt Olaszország államformája a 

második világháború alatt!
Pistike nézegeti a térképet, majd bizonytalanul megszólal:
- Háááát... csizma?

A lódító nagypapa
Kisunokám, azt tudnod kell, hogy én abban a csatában elvesz-

tettem a fél lábomat!
Na ne már, papa, hiszen megvan mind a két lába!
… Hát igen… mert a békekötéskor a nagyhatalmak vissza-

csatolták! 

Felnőtt — Sarah Dessen: Tökéletes
Jason tökéletes. A zárkózott, maximalista Macy is az akar lenni, 

ezért jár a fiúval. De létezik-e tökéletes ember, és egyáltalán jó-e 
hibátlannak lenni? Macy sokáig úgy érzi, a válasz igen. Ezen a 
nyáron azonban megismerkedik egy egyáltalán nem tökéletes 
csapattal: a Wish partiszervíz fiatal munkatársaival. Ez a barátság 
és az új szerelem a büntetett előéletű, de jóravaló és művészi 
hajlammal megáldott Wesszel felszabadítja, boldogabbá teszi, s 
átértékelteti a lánnyal egész addigi életét, kapcsolatát „tökéletes” 
édesanyjával. Végre elkezdheti feldolgozni imádott apja halálát 
is, amiért alaptalanul felelősnek érzi magát.

Ifjúsági — Mészöly Ágnes: Fekete nyár
Urara már mindent előkészített a teaszertartáshoz. Harci ruhája 

helyett egyszerű, fekete-ezüst selyemkimonót viselt, arca fáradt 
és gondterhelt volt. Meghajolt a fiú felé, majd elhelyezkedett 
vele szemben a tatamin.

Pamuk Fanni utálja a gimit és az otthoni nyomasztást. Csak az 
lelkesíti, hogy elkészítse Urara, a haláldémon jelmezét a nyári 
Conra. Terve megvalósításában a szomszéd néni lesz fő szövet-
ségese, sőt, valami szerelemféle is megjelenik az életében. És 
bár szeretné, ha a valóság hasonlítana a filmek fantáziavilágára, 
nem számít rá, hogy ennyire azonosulnia kell kedvenc rajzfilmka-
rakterével. Mégis ő az egyetlen, aki ebben az elfuserált világban 
félelem nélkül beszél a halálról egy haldoklóval – ahogy Mészöly 
Ágnes az, aki pátosz nélkül, vagányan ír az elmúlásról, meg arról 
a fura valamiről, amit előtte életnek nevezünk.

Gyermek — Vadadi Adrienn: 
Dorci, a legkisebb óvodás (Óvodás lettem!)

Dorci a legkisebb az óvodában. Mindenki szeret vele játszani, 
mert kedves és vidám, csak éppen azt nem szeretik, ha Dorci is 
szóhoz akar jutni! De őt sem kell félteni: bebizonyítja, hogy a 
legkisebbre is figyelni kell.

    Persze ha az ember ilyen kicsi, akkor más ügyes-bajos dolga 
is akad: például nem szívesen végzi a dolgát az óvodai vécébe, 
ahogy a nagyok. Máskor meg az anyukája hiányzik rettenetesen, 
hiába jár már jó ideje az óvodába. Ezeknek a problémáknak a 
megoldásában segít Vadadi Adrienn.

Melegszívű mesekönyv az ovisok mindennapjairól Igor Lazin 
mulatságos rajzaival.

Minden ovis polcán ott a helye!
A Boróka Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00

Szombat: 10:00-13:00
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Bócsai birkózó siker

Horgászverseny a Kozák-tónál

és pörkölt ebédre. Röviden 
így lehetne összefoglalni az 
idei május 1-jei horgászver-

senyt, melyet hagyományo-
san a Kozák-tónál rendeztek 
meg. 

Mint Bíró István („Liba”), 
a verseny fő munkatársa el-
mondta, a résztvevők létszáma 
emelkedő tendenciát mutat.

A helyezések 
a következők voltak:

Legnagyobb hal: Kecskeméti 
Zsombor (4,62 kg)
Legkisebb hal: Boka János 
(0,033 kg)
 
Legtöbb kifogott hal összsúlya 
alapján

1. hely: Hegyesi István (36,15 kg 
— tavaly május 1-jén: 50,5 kg) 

2. hely: Jagodics Zsolt (31,5 kg) 

3. hely: Herceg Gyula (20,5 kg 
— tavaly május 1-jén: 36,62 kg)  

Gáspár Bálint tavaly szeptem-
ber óta a Kozma István Birkózó 
Akadémia tagja. Az Akadémia 
és az iskolája is Csepelen van, 
ettől függetlenül a nevelő egye-
sületét — azaz Bócsát! — kép-
viseli a versenyeken.

A múlt hónapban Bálint egy 
10 napos edzőtáborban vett 
részt Teheránban. Irán a világ 
birkózásának egyik fellegvára. 

A 7 fős magyar csapat az iráni 
U17-es válogatottal (azaz a 
17 éves utánpótlással) edzett. 
Kiváló alkalom volt arra, hogy 
a gyerekek szembesüljenek 
azzal, milyen kultusz övezi ezt 
a sportágat Iránban. Valamint 
érzékelhették a kontrasztot, 
hol tartanak a sportban a világ 
élvonalához képest. Testkö-
zelből láthattak hat olimpiai 

bajnokot, és együtt edzhettek 
az ottani felnőtt- és utánpót-
lásválogatottal. 

Az edzőtábort egy bukaresti 
nemzetközi verseny követte, 
ahol versenyzőnk 3. helyen 
végzett.

Egy héttel a bukaresti mér-
kőzések után, Püspökladány 
adott helyet az U17-es korosz-
tály kötöttfogású országos baj-
nokságának. Ez volt az utolsó 
és a legnagyobb jelentőséggel 
bíró válogató verseny idén, 
mely válogatás célja az U17-es 

Európa- és Világbajnokságon 
való indulás joga. 

Tudatos birkózással 3 győz-
tes meccs után jutott a dön-
tőbe, ahol korábbi legyőzőjét 
múlta felül pontozásos győ-
zelemmel.

A verseny végén az olimpiai 
bajnok és egyben az akadémia 
szakmai igazgatója, Lőrincz 
Tamás adta át versenyzőnknek 
a magyar bajnoki címet jelentő 
kupát és aranyérmet.

Gratulálunk!
Petróczi AndorPetróczi Andor

26 nevező, 220 kg összsú-
lyú kifogott halmennyiség 
és persze finom halászlé 
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Találkozás Balázs Viktorral
Nyugodtan nevezhetjük így azt a könyvtári rendez-

vényt, melynek keretében Balázs Viktor operatőrrel 
beszélgetett Káposzta Lajos újságíró. Találkozás, 
hiszen eddig mindig csak kamerával a kezében láttuk, 
munka közben, amikor sok szót nem válthattunk. A 
mostani beszélgetés a tanulmányokkal kezdődött.

— A kiskőrösi gimnázium 
elvégzése után tovább tanul-
tál. Hol és mi a szakmád neve 
pontosan?

A Budapesti Metropolitan 
Egyetemen végeztem, mégpe-
dig — jó hosszú! —  Mozgó-
képkultúra és médiaismeret 
alapszak mozgóképkészítő 
szakirányon.

— Emellett úgy tudom, több 
továbbképzés is futott.

Igen, így például az Erasmus 
Plus Program keretében néhány 
évvel ezelőtt egy Erdélyben ren-
dezett filmes táboron vehettem 
részt. Erre tíz országból hívtak 
meg 10-10 fiatalokat. Én akkor 
másodéves voltam a filmes 
főiskolán és nagyon sokat jelen-
tettek az előadások, valamint 
a szakmai gyakorlatok. Együtt 
kellett megoldanunk az egyes 
filmes feladatokat, nemzetközi 
stábbal, leginkább angol nyel-
ven kommunikálva.   

— Pár éve már írtunk arról 
lapunkban, hogy közreműködtél 
egy jótékonysági film elkészíté-
sében Magyarországon.  

Igen, ez az enyingi kisfiú, Levi 
gyógyításáról szólt. Teljesen 
amatőr, de lelkes emberek 

szerepeltek a filmben és az 
volt a története, hogy labdákat 
gyűjtenek a főszereplőnek. Ez 
átvitt értelemben arról szólt, 
hogy pénzt kell gyűjtenünk, 
hogy elvégezhessék rajta a gyó-
gykezeléseket. Aztán ez meg is 
valósult: Levi a gyógyulás útjára 
lépett!  

— Közben viszont sajnos jött 
a COVID…

Jött és átalakultak a dolgok. 
Nem álltak le, csak átalakultak! 
Kevesebb lett a rendezvényfil-

mezés, több lett a videoklipp 
és az interneten közvetített 
események. Beregisztráltam 
például egy olyan csoportba, 
amelyben az a cél, hogy inter-
neten, azaz Zoom programon 

életről énekel nekünk, amit egy 
csinos hölgy is meghallgat, ter-
mészetesen a felvétel közben. 
Tehát jelen van a klippben. Per-
sze fárasztó egy ilyen pusztai 
forgatás, meg a talicskatolás…

— De a diplomafilmed éppen 
egy ilyen. Sőt: pestiekkel ját-
szódik!

Nevezzük őket inkább egy-
szerűen nagyvárosiaknak! Az 
„Egyél csak, kislányom” c. 16 
perces alkotás egy kisjátékfilm. 
A stáb és a szerepelők közül 
többen ugyancsak ezt a filmet 
adták le diplomamunkaként 
— mindenki a maga szakte-
rületének megfelelően. Én a 
rendező és a forgatókönyv író 
voltam benne. Hazai pályán, 
nagypapám fischeri tanyáján 
vettük fel a filmet. Maga a 
történet arról szól, hogy egy 
tanyasi, egyetemista fiú haza-
hozza bemutatni barátnőjét a 
nagymamának. A néni tanyán 
él, és a lánynak segítenie kell a 
konyhai munkálatokban. Ilyen 
a krumplipucolás, de nem pu-
colóval, hanem késsel! Aztán 
jön a csirkevágás, ami számára 
egy horror. Haza is menne a 
menetrendszerinti Volán busz-
szal, de már a tanyasi (fischeri) 
kocsmánál töltött várakozás és 
„vadnyugati élmény” számára.

— Na, ez volt a kedvenc 
részünk a bemutatón: igazi 
tanyasiak, igazi kocsmában, 
ivás közben…

Igen, ezt mindenki élvezte és 
a végén kellemesen ellazultak... 
A többnapos forgatás pedig 
ugyancsak nagy élmény volt 
— persze sok tanulsággal, mint 
minden csapatmunka…

Viktor jelenleg a gödöllői 
Magyar Agrár- és Élettudo-
mányi Egyetem videostúdi-
ójában dolgozik. Sokszínű 
munka ez, de szeretne né-
hány külföldi munkát is 
megkapni. Szakmai pél-
daképei Antal Nimród, 
George Lucas, Milos For-
man és Quentin Tarantino. 
Van még lehetősége, hiszen 
még csak 26 éves!Akik eljöttek. Külön köszönet Belákné Vincze Mónikának a szervező és 

háziasszonyi munkáért!

keresztül forgassunk le filmet. 
Rengeteg nagy művész fut itt 
össze. Ez korábban elképzel-
hetetlen lett volna.

— Meg sokak számára most 
is… De hallottam, hogy a bócsai 
homoktenger kiválóan alkalmas 
videoklipek készítésére.

Hogyne! Vannak olyan ze-
nészek, akiknek kimondottan 
jól áll ez a táj. Ilyen az egyik 
RAP-zenész ismerősöm, Atesz. 
A klip arról szól, hogy a zenész 
a kemény munka közben az 

K. L.K. L.



2022. május 11. oldal

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

Tavaszoló Bál

Két év kihagyás után ismét 
bálozhattunk a Hungarikum 
és Civil Közösségi Házban. A 
Szülői Munkaközösség szerve-
zésében május 14-én tavaszoló 
bált rendeztek.

A bálozókat Barcsikné We-
inhardt Éva iskolaigazgató és 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter köszöntötte. 

2021 októberétől új SZMK 
elnök van hivatalban: Szabó 
Klára. A COVID miatt azonban 
nem volt mód a korábbi elnök, 
Pálinkás Attila elbúcsúztatásá-
ra. A bál elején — megragadva 
az alkalmat — neki és család-
jának mondtak köszönetet a 
Szülői Munkaközösség elnö-

keként végzett munkájáért és 
a segítségért.

A fellépők a tánc világából 
érkeztek: a Boróka Iskola tár-
sastánc tanszakos növendékei 
mutatták be tudásukat és 
egyben megalapozták a bál 
alaphangulatát. A fergeteges 
buliról ezt követően Fagyi és 
Fatboy, az ételről pedig az 
Abonyi Fogadó gondoskodott. 

A bál nyereségét iskolai rendez-
vényekre, műsorokra, valamint 
az iskola eszköz állományának 
bővítésére szeretnék fordítani. 

Ezúton is köszönik minden 
segítő és támogató hozzájá-
rulást!

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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