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Véget ért a tanév
„Hurrá, itt a vakáció – iskolatáska eladó!
Vigyük fel gyorsan a padlásra, őszig legyen ott lakása!” 

Én nem tudom, hon-
nan szedte a negyedik 
osztály ezeket a vidám 
rigmusokat, de hogy szí-
vemből szóltak, az biztos! 
A gyerekek tréfás „be-
szólásai”, a diák poénok 
sok szülőben előhozták a 
régi szép élményeket. No 
meg a maiakat is, hiszen 
a szülő a gyerekével újra 
éli fiatal éveit! 

Szóval lezártuk 
a tanévet

Mint kiderült, nem is rosszul 
Az igazgatónő beszámolójá-
ban csak úgy repkedtek a szá-
madatok: közel 160 tanulóval 
az iskolaátlag 4,3! A legjobb a 
másodikosoké: 4,76 ! A tavalyi 
kompetencia mérés ered-
ménye alapján a legjobbak 
között vagyunk a tankerületi 

intézmények között. 
A magatartás átlaga 4,45. 

Természetesen mindig vannak 
olyan diákok, akik itt tanulják 
meg, hogy milyen is az, ami-
kor a tettekért vállalni kell az 
— akár anyagi — felelősséget!   

A tanulmányi munka terén 
nagy az öröm: 20+8 diák ért 
el kitűnő eredményt. Őket 
személyesen, a színpadon 
köszöntötték. Sajnos öt tanu-
ló későn kapott észbe, ezért 

nekik a nyáron kell alapo-
sabban megismerkedniük a 
tankönyvvel.

 A sikereknél 
maradva

Több versenyen is részt vet-
tek az iskola tanulói ebben az 
évben is. Néhányat kiemelve: 
táncosok, néptáncosok, járási 
és tankerületi tanulmányi 
versenyek, angolos és német 

levelezős, énekversenye, a 
Szikrafutam, emellett sok 
egyéni és csapatverseny. Kö-
szönet a felkészítőknek!

A folyosón található dicső-
ség táblán, illetve az iskola 
facebook oldalán bővebben is 
olvashatunk a versenyekről, a 
résztvevőkről, emellett meg-
tekinthetők a fényképek és az 
eredmények.

A Kiskőrösi Tankerület Köz-
pont kitüntető oklevelét az 
ötödikesek osztályfőnöke, 

Paragi Anikó vehette át, több 
évtizedes kiemelkedő, precíz, 
kitartó pedagógusi, ifjúság-

védelmi munkája elismeré-
seként. 

Takácsné Böjtös Klára a 
Tankerületi Központ elismerő 
oklevelét vette át, a közne-
velési intézményben végzett 
áldozatos munkájáért.

Külön köszöntötték Tóth 
Ágota takarítónőt, aki idén 
kerek 30 éve dolgozik az 
intézményben.

Az igazgatónő kiemelte 
a Szülői Munkaközösség 
munkáját, támogatását is. 

Idén a bálat egyik percről a 
másikra sikerült megszervez-
ni. Jól esett a pedagógusnapi 
megemlékezés, valamint a 
gyereknapi feladat vállalás.  

A Bócsa Község Oktatásáért 
és Közművelődéséért Ala-
pítvány az eszköz- és anyag-
beszerzéseket, a versenyek 
díjazását és megvalósítását 
segítette. Ugyanígy jár a kö-
szönet az Önkormányzatnak 
és minden támogatónak. 

Megszavazták 
A beszéd végén a diákok 

megszavazták, hogy most 
aztán iziben legyen vége a tan-
évnek. A döntés kétharmados 
és jogerős! 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (június):

Faragó József és Tóth Vanda

Hivatali ügyfélfogadás 
szünetelés

 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadása 

2022.08.01. (hétfő) és 08.12. (péntek) 
között szünetel.

 
Halaszthatatlan, sürgős ügyekben hívható telefonszám
munkanapokon 8-15 óra között 06-30-743-3401.
Köszönjük megértésüket.
 

Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Hadifogság, malenkij robot

Nyugdíjba ment 
a református lelkész

VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2022. VII. 16. (szombat) 

9 órától 12 óráig
Helye:

HUNGARIKUM ÉS 
CIVIL KÖZÖSSÉGI HÁZ

6235 Bócsa, Kecskeméti út. 2.
Mindenkit szeretettel várunk!

Képünk az iskolai évzárón készült, ahol 
Barcsikné Weinhardt Éva igazgatónő köszöntötte 

az intézmény nevében

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. 

Ulakcsai Zoltán lelkész a június 19-i istentiszteleten feleségé-
vel, Jolikával együtt elköszönt a bócsai református gyülekezettől 
és június 30-val nyugdíjba megy. Köszönjük eddigi szolgálatát!

„Védőkörzeti zárlat 
madárinfluenza miatt”
— több mint egy hónapja ez a kiírás olvasható községünk hatá-

rán. Ennek oka az, hogy május végén a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal 34 településen rendelte el a fent említett jogi státuszt.

Április óta ismét megjelent vidékünkön a madárinfluenza. 
Sajnos az elmúlt 6 évben immár 4. zárlat. Az illetékes hatóság 
ennek során ismét felszámolta az adott településeken lévő ba-
romfiállományt. Az alkalmazott módszerek a következők voltak: 
leölés, vágóhídi értékesítés, idő előtti vágás, valamint a telepítési 
engedélyek felfüggesztése.   

Mit jelent a védőkörzeti meghatározás a helyi 
állattartóknak?

A rendeletben többek között ez olvasható: „az állati hullá-
kat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell. A védőkörzet 
területéről állati hullák kiszállítása közvetlen ártalmatlanítás 
céljára a hivatal kérelemre engedélyezheti. A védőkörzetben lévő 
gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából szár-
mazó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele vagy szétszórása. 
Azonban hivatalosan engedélyezheti a hatóság a trágya vagy 
hígtrágya kijelölt telepre történő szállítását a madárinfluenza 
vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés 
célját szolgáló köztes tárolás céljából. A védőkörzet területén 
tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, 
piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, 
versenyének a rendezése. Ugyancsak tilos – a gazdaságok ma-
gánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével – a baromfi 
vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy 
más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és 
vasúti szállítása.”

 
Meddig tart még?

A tervek szerint júliusban oldják fel a megyei védőkörzetet és 
megfigyelési körzetet. Ahol pozitív volt a tesztelés, ott 3 hatósági 
fertőtlenítés, ahol negatív volt, ott 2 hatósági fertőtlenítés szük-
séges. Az utolsó fázist követő 21. napon szabad újra telepíteni 
az állományt.

Kártalanítanak, de mit is?
A kártalanítás a leölt állományra vonatkozik, amit az EU fizet. 

Tavaly elindult a krízisbiztosítási rendszer, mely önkéntes alapon 
működik: aki ebbe belépett, annak utólag megtérítik a kieső jö-
vedelmet. Viszont felmerül a kérdés: ha a bázisév szegényes volt, 
akkor nincs is mit megtéríteni… 

Ugyanis a bázisév / bázis számok az előző három év átlaga 
alapján kerül kiszámításra. A jövedelemelmaradásnak az adott 
évben túl kell lépnie a 30 %-ot, és ennek a kiesett jövedelemnek 
csak bizonyos részét fizetik ki ebben a rendszerben. Az átfutási 
idő hosszú és mindehhez — hangsúlyozzuk — tagnak kell lenni 
a termelőnek.

Info: www.bocsa.hu, illetve portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza
K. L.K. L.
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Idősek… — vagy mégsem?
Két év kihagyás óta újra 

megrendezésre került a „Ré-
gebb Óta Fiatalok” Napja a 
Hungarikum és Civil Közös-
ségi Házban. E jeles rendez-
vényre minden helyi szépko-
rú lakos meghívást kapott. A 
program a Boróka Általános 
Iskola tanulóinak bemutató-
jával vette kezdetét. A vidám 
műsor keretében külön kö-
szöntötték a nagymamákat. 
A felkészítő tanár Farkasné 
Mucsi Zsófia volt.

Ezt követően Szőke-Tóth 
Mihály polgármester mon-
dott köszöntőt. Beszédében 

kiemelte annak az élettapasz-
talatnak a fontosságát, amit 
a szépkorúak át tudnak adni 
a következő generációknak.

Elkészült az ebéd: a helyi 
szakácsok által készített 
gyümölcsleves, marhapör-
költ tarhonyával és házi 
készítésű linzer. Az egyes 
fogásokat a községi dol-
gozók közreműködésével 
tálalták fel. 

A meglepetés énekes Sol-
tész Rezső volt, aki nagy 
sikereket aratott. 

A talpalávalót a Stafy Band 
szolgáltatta. 

Borbényi HildaBorbényi Hilda

Köszöntések
50 éves házassági évfordu-
lót ünnepel idén:
Mucsi Gyula és Dér Mária
Martin Imre és Mészáros  
   Mária
Kesztl Jakab és Horváth 
   Rozália Erzsébet
55 éves házassági évfordu-
lót ünnepel idén:
Faragó János és Végh Irén
60 éves házassági évfordu-
lót ünnepel idén:
Balogh Lajos és Kiss 
    Magdolna
A legidősebb polgár: 
Kiss Illés Józsefné 94 éves
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Gyermeknapi Nagy Játék az iskolában 

Június közepére csak elérke-
zett a Gyereknap az iskolába. 
Ennek keretében több játékos 
program várta a nebulókat. 
Néhányat elevenítsünk fel 
közülük!

Járd és nézd a tánc neme-
it! címmel a Kárpát-medence 
hagyományait bemutató inter-
aktív előadás keretében nyer-

hettek bepillantást a magyar 
népi kultúra. Az előadást tánc- 
és viseletbemutatók, ének és 
tánctanítások gazdagították. 

A Szivárvány játéktár logikai, 
társas, ügyességi játékokat tar-
talmazott, melyet animátorok 
vezettek.

A Mesebusz is megérkezett 
a Bács-Kiskun megyei Önkor-

mányzat jóvoltából
Ami mindig kell: arcfestés, 

csillámtetoválás, hajfonás, 
csontvázépítés (ez utóbbi 
nem kell, de jó ötletnek bizo-
nyult…)

Jó érzés volt látni, ahogy a 

gyerekek kizökkenve a hétköz-
napokból, vidáman játszottak, 
beszélgettek. A program: Thá-
lia szekere V. tájoló programok 
Kecskemét környéki kistelepü-
léseken c. projekt keretében 
valósulhatott meg.

Ovis évzáró és ballagás
Már májusban megkezdődtek 

a tanév végi rendezvények az 
óvodában: a kiscsoportosok 
anyák napi és évzáró ünnepsé-
ge megható volt azok számára, 
akik csemetéje ebben tanévben 
kezdte az ovis időszakot.

Június elején jött a következő 
felvonás: egy kellemes délutá-
non együtt ünnepeltek a gyer-
mekek és a családok. Először 
a középsősök évzáró műsorát 

tekinthették meg, majd a 16 
nagycsoportos ballagása, bú-
csúztatása zajlott.

A gyerekek pünkösdi nép-
szokásokat adtak elő, majd a 
búcsú percei következtek: a 
„nagyok” ballagó tarisznyát 
kaptak az óvónéniktől, benne 
tablóképpel és az iskolára való 
útravalóként ceruzával, radír-
ral és kisnotesszel.

K. L. – B. H.K. L. – B. H.

Néhány adat az óvodáról
Az intézményben hét óvónő és három dajka foglalkozik a 

gyerekekkel. Egész napos óvodáról beszélünk, sőt a nyári 
időszakban is nyitva tart: mintegy 20 gyerek tart igényt majd 
a „megőrzésre”, hiszen a szülők nagy része dolgozik. 

A nyári szünet itt csupán két hétig tart, július 1-15. között. 
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Már öt csapatban folyik a kézilabda!
Kezdetben vala a tanyasi foci, 

még az ötvenes években meg-
indítva. Aztán kikerekedett a 
birkózás. Nagy lélegzetet véve 

megalakult a sportegyesület, 
melyhez nemrég betársult a 
kézilabda. Erről a sportágról 

írunk most. Beszélgető társam 
Marosi Judit testnevelő, kézi-
labda edző.

— Többen felvisítottak, akko-
ra meglepetés ért minket 2018-

ban: a bócsai lányok megnyer-
ték a Kisiskolások Országos 
Diákolimpiáját. El is hangzott 
rögtön: „Ezt a sikert überelni 

nem lehet, egy életben ez egyszer 
van!” Mit mondasz erre?

Amellett, hogy lehet benne 

igazság, tegyük hozzá: a szor-
gos munka meghozza gyümöl-
csét. Annak idején 2 kislány 
járt át Kiskőrösre edzeni, a 
többieket pedig az iskolában 

edzettem. Mondhatni, egy 
hibrid csapat volt, de sikeres! 

A győzelemtől lendületet vett 
Bócsán a sportág: 2019 janu-
árjában létrehoztuk a BLSE-n 

beül a kézilabda szakosztályt. 
Akkor 2 csapattal indultunk 

el, valamint Ocskai-Takács 
Betti edzővel és velem, majd 
ez folyamatosan bővült: Nyúl-

Boróka Kupa

Június elején zajlott a Boróka Kézilabda Kupa, melyen 
Jakabszállás két lány kézilabda csapatát láttuk vendégül. A 
végeredmény kiegyenlített volt: az 5-6. osztályosoknál Bócsa 
nyert, míg a 7-8. osztályban a vendégek. Cikkünk fényképei 
is itt készültek.

Tóth-Baranyi Patrícia, a balkezesek gyöngye

A játék alapja a védekezés

Székely Dóra kapus, védési pozícióban

Nyúl Csenge egy átlövés után

Gáspár Villő egy gyönyörű labdaszerzés után ziccerben
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né Sörös Gabriella is belépett 
edzőként, és jelenleg immár 5 
csapatunk van, felmenő rend-
szerben. Sokat lendít a minő-
ségi munkán az idén átadott új 
kézilabda pálya!

— Mi a jelenlegi struktúra?
Teljes tanévet zárunk, mely-

ben immár rendszeresen zaj-
lottak az edzések. A lányok 

esetében U 8–11 évesig dol-
gozunk, mellette pedig van egy 
fiú csapat. A legidősebb kor-
osztály az 5-6. osztály. Rajtuk 

már meglátszik a befektetett 
munka, a heti több edzés és 
havonta a versenyek. Itt elég 
nagy rutint lehet szerezni. A 
7-8. osztálynál a kézilabda ez 
más kategória: náluk csupán 

iskolai foglalkozások kereté-
ben,  tömegsport szinten mű-
ködik, heti egy órás edzéssel. 

Az edzések eredménye egyre 

inkább meglátszik: jó érzéssel 
tölti el az embert, amikor a já-
tékos úgy mozdul, védekezik, 
viszi a kezét, támad, ahogy 

 Topolai Fanni (labdával) hatodikosként játszott a na-
gyobbak között

Tóth Lenke a 6. osztályosok kapusa 

Topolai Fanni sánca

Molnár Alexa koncentrál (jobboldalon)

Horváth Tímea és a szurkolótábor

Taktikai megbeszélés az 5-6. évfolyammal

az edző megmutatta. Meg az, 
hogy szeretnek edzésre járni, 
jól érzik magukat és szívesen 
játszanak.

— Továbblépési lehetőség?
Nagyon nagy elszántság, 

szülői motiváltság, lemondás, 
anyagi bázis kellene hozzá… 
Sok minden szükséges a kiug-
ráshoz, de nem is ez a cél. A mi 
esetünkben adott 8-9 kislány 
évfolyamonként, aki megje-
lenik a toborzáson: a többiek 
inkább máshová mennek. 
Ebből kell csapatot kovácsolni! 
A kicsiknél talán egyszerűbb, 
mert a szivacskézilabda a nye-

rő: kevesebb létszámmal, 3 + 
1 fővel kell pályára lépni. 

— Mi miatt hagy fel valaki az 
edzésre járással? 

Nem biztos, hogy minden 
gyerek szereti a versenyhely-
zetet. Aztán mindig lesz, akit 
ezért, vagy azért nem tudsz 
elvinni. Ott vannak az egyéb 
iskolai elfoglaltságok, a tanul-
mányi versenyek, a családi ese-
mények, no meg a kamaszkor. 
Ezzel mind számolnunk kell! 
De nem lehetünk elégedet-
lenek, inkább meséljenek a 
Boróka Kupán készült fotók!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Szöveg és képek:Szöveg és képek: Káposzta Lajos Káposzta Lajos
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Keresztpályás focikupa a Vincze Lovardában
Június közepén rendezték meg 

a lovarda pályáján a helyi „labda-
rúgó bajnokságot”, melyen négy 
csapat vett részt. A nevezés max. 
12-12 fővel volt lehetséges, a 

pályán egyszerre 7+1 játékos 
tartózkodhatott csapatonként. 
A körmérkőzés után a következő 
eredmény született:

1. Turbo Run (Soltvadkert)

2. Wolves
3. Bócsa
4. Bajnokjelöltek
Az utóbbi 3 csapatot nagy-

részt bócsaiak alkották. A bir-

kapörköltet és az estébe nyúló 
bulit mindenki megérdemelte. 
Vincze Árpád szervező jövőre 
is várja a focibarátokat!

Képek: Németh ImreKépek: Németh Imre

Civil összefogás június elején
A Cél

A bócsai Civil Összefogás cso-
port szeretné felzárkóztatni a 
külterületen élő Király családot. A 
gyermekek miatt elengedhetetlen 
az, hogy a mindennapi életükben 
elérhető legyen az elektromos 
áram megléte! A cél a napelemes 
rendszer kiépítése a család ingat-

lanjában és ezzel a mindennapi 
higiénés és egyéb szükségletek 
biztosítása. 

A megvalósulás
Mint Lengyel Zsolt főszervező 

elmondta, június elején zenés 
jótékonysági délutánnal, sü-
tivásárral és bográcsos ételek 

eladásával igyekeztek anyagi 
forrást teremteni a napelemes 
akcióhoz. Az általuk kínált ételek 
közt megtalálható volt a zúza 
pörkölt nyakkal, köröm pörkölt 
füstölt hússal, babgulyás, sült 
kolbász, a kemencében sült pizza 
és kenyérlángos is.

A zenéről Kútágas Citera Egye-
sület, valamint a kiskunfélegy-
házi tekerőlantos, Nagy Tünde 
gondoskodott. A gyermekeket 
csillám tetkó és lufi hajtogatás 
várta. Kb. 200 adag ételt adtak 
el, 23 kg édes és 10 kg sós süti 
fogyott, valamint 240 adag pizza 
készült.

A szervezők a nap végi összesí-
tés után 685.280 Ft-ot helyeztek 
el a család gyűjtő számláján!

A következő lépés
Mivel a szükséges összeg még 

nem áll rendelkezésre, ezért jú-

lius 2-án egy újabb rendezvényt 
szerveznek, melyen jelen lesz 
Gáspár Anni, aki a Dankó Rádió 
és a Duna Tv állandó énekese. 
Ezen kívül motoros csoportok is 
jelezték részvételi szándékukat.

A szervezők ezútön is köszönik 
mindenkinek a támogatást és a 
segítséget.
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Meggyes, kelt pite

Vidám percek
Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Tegnap megettem a strandon egy dagadt nőt, de annyira hájas 

volt, hogy elrontottam a gyomrom.
- Én egy szőke bombázót faltam fel, de annak meg olyan üres 

volt a feje, hogy már egy hete nem tudok lemerülni.

Azt mondja a strandon a feleség a férjének:
- Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az 

úszómester mentett ki.
- Tudom, az előbb volt itt bocsánatot kérni.

Feleség a férjnek:
— Szívem, megyek, úszom egyet, hisz tudod, az slankít.
— Persze, csak nézd meg a bálnákat!

Három professzor megbeszéli, hogy kipróbálnak egy nudista 
strandot. Vígan napozgatnak, újságot olvasnak, mikor ijedten 
felkiált az egyik:

- Ajaj! Itt jön a Molnárné a fizika tanszékről!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyékuk elé teszik az újsá-

got, a harmadik professzor viszont a fejére. Üdvözlik Molnárnét, 
majd miután távozott, megkérdik a harmadiktól:

- Te, hogyhogy a fejedre tetted az újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem általában az 

arcomról ismernek meg!

Könyvajánló
Itt a meggyszezon! Nagymamám régen többször is sütött kelt 

pitét a szezonnak megfelelő gyümölccsel teledobálva. Idejét 
sem tudom, mikor ettem utoljára! Ti mikor ettetek utoljára? 
Na, ugye! Ideje elkészíteni!

Hozzávalók:
* 50 dkg liszt
* 3 ek cukor
* 1 tk só
* 5 dkg élesztő 
* 4,5-5 dl tej
* 10 dkg vaj
* 3 tojássárgája
* citrom héj ízlés szerint
* 50 dkg meggy
* 3-4 ek cukor
* 1 kk fahéj
Elkészítés:
Először a lisztet összekeverjük a cukorral, a sóval és a citrom-

héjjal, majd elmorzsoljuk benne a szobahőmérsékletű vajat. 
Ezután hozzáadjuk a 3 tojás sárgáját és az élesztőt, amelyet nem 
szükséges felfuttatni. Következik a langyos tej folyamatosan 
adagolva, nagyon lágy kelt tésztát kell kapnunk belőle. Belülről 
kifelé haladva keverjük fakanállal a lisztet a nedves hozzávalók-
hoz. Addig félre tesszük pihenni a tésztát, amíg a gyümölcsöt 
előkészítjük. A meggyet kimagozzuk, elkeverjük néhány kanálnyi 
kristálycukorral és egy teáskanálnyi fahéjjal.

Egy közepes méretű, magas falú tepsit kikenünk zsiradékkal, 
kilisztezzük, beleöntjük a tésztánkat, elsimítjuk. Ezután jöhet 
a tetejére a gyümölcs. 180 °C-on 30-35 perc alatt szép pirosra 
sütjük.

Gyermek: Harcos Bálint - Szofi nagy képeskönyve
Ki ne ismerné őt, a vörös hajú, rakoncátlan kislányt, vagy 

ahogyan egyik olvasója nevezi: a szófogadatlanság királynőjét? Ő 
Szofi, az utánozhatatlan, az óvodások kedvence, aki a kalandjaiba 
mindig teljes szívével veti bele magát, legyen szó tüsszentésről, 
varázslásról, bújócskáról vagy szánkózásról. Néha krampuszként 
segít a Mikulásnak, vagy fölébreszt egy egész vidámparkot, vagy 
átváltozósat játszik egy áruházban – néha pedig emberére akad… 
vagyis lufijára!

Szofi összes már megjelent történetét tartalmazza ez a képes-
könyv, Cristina Quiles eredeti, meseszép illusztrációval.

Ifjúsági: Leiner Laura – Állj mellém
A végéhez közeledik az Iskolák Országos Versenye, a négy 

kitaszított szirteses diák pedig rendületlenül menetel a döntő 
felé. Sára, Vivi, Rajmund és Dominik határozott céllal érkeztek 
a versenyre: meg akarják nyerni a kupát, ezzel bizonyítva, hogy 
ők többek, mint néhány múltbéli hiba. Napról napra szorosabb 
barátság fűzi össze a piros csapat tagjait a Hortobágyon, ahol 
az elszántság, a taktikázás, néha pedig a megérzésük az, ami 
továbbsegíti őket a következő körbe. Kérdés, hogy ez elegendő-e 
a végső győzelemre.

Az Iskolák Országos Versenye befejező kötetében kiderül, 
hogy Kocsis jól döntött-e, amikor Sárát, Vivit, Rajmundot és 
Dominikot választotta a címvédő csapatba, és lesz-e másodszor 
is „Nyertes Szirtes”, emellett arra is fény derül, hogyan alakul a 
még függőben lévő kapcsolat…

Az Állj mellém az Iskolák versenye második trilógia harmadik része.

Felnőtt: Stephen King – Billy Summer
Billy Summers bérgyilkos, a legjobb a szakmájában. Kitüntetett 

iraki háborús veterán, a világ legjobb mesterlövészei közé tar-
tozik. Munka után viszont felszívódik. Erkölcsi kódexe szerint 
csak az igazán rossz emberekre vadászik. Billy végleg ki akar 
szállni, előbb azonban vár még rá egy utolsó munka. Ugyan mi 
sülhetne el rosszul? Persze hogy minden. És miközben Billy 
megpróbálja összerakni szétesett világát, megmenti a fiatal 
Alice-t is, és végül együtt indulnak megbosszulni egy rendkívül 
gonosz ember bűneit.

A láttató erejű, izgalmas könyv részben háborús történet, rész-
ben óda az amerikai kisvárosokhoz és az ott élő emberekhez, 
ráadásul a King-próza egyik leglenyűgözőbb és legmeglepőbb 
párosát mutatja be. Regény a szerelemről, szerencséről, sorsról 
és egy olyan összetett hősről, aki mindössze az utolsó lövésre 
van a megváltástól.

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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Elsőáldozás

Konfirmáció 
a reformátusoknál

A katolikus egyházközségben 
pünkösdhétfőn ünnepelték az 
elsőáldozást. A negyedik osz-
tály hittanosai közel egy évig 
készültek erre az alkalomra, 
amikor először vehetik ma-
gukhoz az Oltáriszentséget. 
Ez nagy esemény a gyerekek-
nek, és a családoknak is. Az 
emelkedett hangulathoz az 
is hozzájárult, hogy három 

pap koncelebrált a szentmi-
sén: Szaniszló Tibor plébános 
mellett jelen volt Tápai Péter 
jánoshalmi káplán atya és Tóth 
Tibor keceli káplán, jövendő 
kiskőrösi plébános is, aki az 
egyik elsőáldozó keresztapja. 
A szentmise után a szülők 
süteménnyel, üdítővel kínál-
ták meg az elsőáldozókat és 
a híveket.

Bérmálás bócsaiaknak 
Soltvadkerten 

Felső sor balról jobbra
Nagy Zalán Bence, Kovács Bálint, Borbényi Máté, 

Tóth Ferenc, Sipos Előd Zalán
Első sor balról jobbra:

Csima Alexandra, Mónus Felícia, Tóth-Baranyi Patrícia 
Mária, Székely Dóra Edina, Misándi Lilien, 

Paragi Anikó hitoktató

A bérmálás a felnőtté avatás 
szentsége, ezért hosszú előké-
szület, majd egy komoly vizsga 
előzi meg. A felkészülés alatt 
lelkileg is megérnek a fiatalok 
arra, hogy a Szentlélek segít-
ségét kérjék felnőtt életükhöz. 
Soltvadkerten június 5-én, 

Pünkösd ünnepén szolgáltat-
ta ki a bérmálás szentségét 
Dr. Bábel Balázs érsek atya, a 
megjelent fiataloknak, köztük 
tíz bócsai nyolcadikosnak is. 
Köszönjük a szép ünnepet a 
szervezőknek, a sok áldozatot 
a szülőknek!

A református egyházban konfirmációnak nevezik azt az ese-
ményt, amikor a fiatalok (de akár érettebb felnőttek is, akik 
most csatlakoznak az egyházhoz) vizsga keretében számot adnak 
vallási ismereteikről és először vesznek úrvacsorát. Pünkösd 
vasárnapján két 14 esztendős lány konfirmált Bócsán: Hajnal 
Vivien és Tímár Boglárka. Ezzel ők a református egyház felnőtt 
tagjaivá váltak.

Balról jobbra:
Paragi Anikó hitoktató, Frittman Sára, Venczák Vanessza,

Lengyel Angéla, Bondor Noémi, Gál György, 
Bozorádi Bálint, Győri Bálint, Szabó Bence

Atyák az oltár mögött: (balról jobbra)
Tápai Péter atya, Tóth Tibor atya,  

Szaniszló Tibor plébános atya
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A Bócsai Önkormányzat lapja

„A világ tárt karokkal vár, és hogy szép lesz-e, csak rajtatok áll!”„A világ tárt karokkal vár, és hogy szép lesz-e, csak rajtatok áll!”
Elballagtak a nyolcadikosok

Idén júniusban 25 tanuló bú-
csúzott a Boróka Általános Is-
kolától. Nyolc évvel ezelőtt 
Adorjánné Csábi Éva tanító néni 
„kapott egy zsák bolhát”, akiket 
Oláhné Marosi Judit tanárnő 
vett át ötödikben. Most pedig 
eljött a búcsú pillanata: a virág 
és a kis ajándékok a padon, egy 
mindenképpen olvasmányos 
sportkönyv, a diáktársak sorfala 
és a feldíszített iskola. 

Részlet Barcsikné Weinhardt 
Éva igazgató beszédéből:

Ha rátok nézek az utolsó év 
emlékei a legfrissebbek. Az ok-
tóber 23-i ünnepi zászlós-táncos 
produkció annyira jól sikerült, 
hogy az emlékkőavatás műsorá-

ban ismét bemutatásra került. 
Bálint gyönyörű szavalata, Lehel 
néptáncos évzárója, Barbi málnás 
nutellás palacsintája, az angol és 
német versenyek, a tavaszi zán-
kai Erzsébet táboros kirándulás, 
a Nemzeti Színházi előadás, pár 

nappal ezelőtt a belső vizsga 
izgalmait éltétek át. Ez aztán 
kinek hogy sikerült. Aztán jött a 

papírgyűjtést, amiből különösen 
kivettétek a részeteket, a gye-
reknapi csontváz szerelés, majd 
a bolondballagás és a szerenád,

Kedves Szülők!
Amikor egy családban gyer-

mek születik, minden meg-
változik. Máshogy vélekedünk 
az életről, a jövőről. Mások 
a terveink, áthelyeződnek a 
súlypontok. A legnehezebb rész 
az, hogy elengedjük őket most 
következik, innentől a legtöbb 
már rajtuk múlik!

Tudni kell csendben figyelni 
őket, segíteni a fejlődésüket, de 
már nem védhetjük meg őket 
mindentől, mert nem leszünk 
mindig velük. Egyedül is meg 
kell állniuk a helyüket! 

Tisztelt Kollégák!
Furcsa érzés ez. Mintha most 

jöttek volna, de már búcsúznak. 
Évek, de mintha egy pillanat 
lenne. A mi megbízatásunk 
ezennel véget ért, tovább nem 
követjük a fiatalokat az úton, a 
célhoz most már nélkülünk kell 
eljutniuk. 

Kitüntetések
A Bócsa Község Oktatásáért 

és Közművelődéséért alapít-
vány azt a tanulót jutalmazza 
meg, aki szorgalmával, tanul-
mányi eredményével segítő-
készségével, szerepvállalásával 
kiemelkedett. Ő idén Kovács 
Bálint. 

Másik hagyomány iskolánk-
ban, hogy az a 8. osztályos tanu-
ló, aki a sport terén kimagaslóan 
teljesített, átveheti a Boróka 
Iskola „Jó Sportoló” oklevelét, s 
a hozzá tartozó serleget. Ő pedig 
Gszelmann Tamás. 

Az SZMK virággal köszön-
te meg Borbényiné Harnóczi 
Anikó és Tóthné Szakáll Mária 
szülők több éves munkáját. 

Különösen megható pillanat 
volt, amikor a ballagók ezt kö-

vetően 1-1 szál virággal mentek 
oda szüleikhez és így mondtak 
köszönetet.

A ballagást a hetedig osztály 
szervezte meg, példás rendben 
és minőségben!

K. L.K. L.
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