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A TARTALOMBÓL
Gondolatok az új kenyérhez

Szélsőséges aszály 

Iskolakezdő gondolatok

Történetek a Pipagyújtóból 2.

Baleset Fischerben

Citerás találkozó volt
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„Ők málló követ és elfolyó bort kaptak, én viszont a megújuló életet”„Ők málló követ és elfolyó bort kaptak, én viszont a megújuló életet”
Augusztus 20-i ünnepség Bócsán

Örökség, gazdálkodás, em-
beriesség — ezek voltak a sa-
rokpontjai annak történetnek, 
melyet a leendő hatodikosok 

játszottak el a Szent Margit 
templomban. A „Mese a búza-
szemről és az életről” tanulsága 

az volt, hogy amíg két fiú anya-
giakat örökölt az apjától, addig a 
legkisebb csak egy búzakalászt. 
Évek múltán a két, gazdagnak 
tűnő testvér koldussá lett, hi-
szen nem kellett termelniük. 
A legkisebb viszont befogadta 
és a folyton gyarapodó búzából 
készült kenyérrel kínálta meg 

őket. A műsort Paragi Anikó 
osztályfőnök és Horváth-Mucsi 
Tímea tanította be. 

Ezt követően ökumenikus 

istentisztelet keretében em-
lékeztek meg az államalapító 
nagy király napjáról. A házi-

gazda Szaniszló Tibor plébános 
orgonajátéka és igeolvasása 
után László Lajos evangélikus 
lelkész prédikációjában az is-
tentelen birodalmak pusztu-
lásáról szólt. Viszont minden 
népnek megvan a maga 40 év 
pusztai vándorlása, aszálya, 
szenvedése — ezek azonban 

megerősödést és tisztulást 
hoznak az emberek életébe.  

Sípos Ajtony Levente re-

formátus lelkész imájában 
bűnbánatra hívta fel a gyüle-
kezetet. Hiszen „egyre csak 
propagáljuk rossz tetteinket és 
büszkélkedünk vétkeinkkel”!

A polgármesteri beszéd a 
helytállásra és a jó példák 
követésére hívott fel. Hiába 
jönnek hullámhegyek és hul-
lámvölgyek, az életünknek a 
megmaradásról kell szólnia. 
Erre szervezte meg az államot 

István király — mint ahogy 
mi is napról napra „megala-
pítjuk a magunk államát” és 

új emberré válunk ezáltal. A 
hullámvölgyek pedig azért van-
nak, hogy jobban értékeljük a 
hullámhegyeket, a kudarcok-
ból pedig tanuljunk!

Az ünnepi alkalom az új 
kenyér megszentelésével, meg-
szegésével és szétosztásával 
fejeződött be.

Szöveg és képek:Szöveg és képek:
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Címlapfotó: Bíró RóbertCímlapfotó: Bíró Róbert

A csúsztatott program
Augusztus 20-án meteorológiai okok miatt a rendezők eláll-

tak az éjszakai programok lebonyolításától. Ezért a tűzijátékra 
és a parkerdei Négykézláb Disco-ra 26-án pénteken került sor.

Így talán megnyugtatóbb volt mindenkinek és ugyanolyan 
szép élményt nyújtott.
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Anyakönyvi hírek
Születtek (július):

Matei Hanna Lívia – an: Szabó Anna
Puskás Teodor Árpád – an: Ivanics Anna
Moldovan Alexa Jolán – an: Fodor Jolán

Házasságot kötöttek (július):
Hegedűs Péter és Csúri Darinka

Mitől működik?
Mármint mitől működik a Bócsai Hírek immár 10 esztendeje? 

Leginkább az információáramlástól. Azaz: aki valamilyen eseményt 
szervez, vagy tudomására jut valamely jeles dolog, helyi ember sike-
re, adott esetben problémák, az jelzi a szerkesztőségi munkatársak 
valamelyikének.

Így tudunk időben odaérni és hírt adni. A közösségi oldalakon 
kiposztolt meghirdetés nem játszik: nem mindig érünk rá ott ször-
fözni. Vagy éppen nem is állunk kapcsolatban az illető aktivistával.

A Bócsai Hírek azt a hírt őrzi meg a jövőnek, ami belekerül. És ne 
kergessünk ábrándokat: az emberek csaknem mindent elfelejtenek 
abból, ami 5-10 éve történt. Viszont így megmarad.

Kérjük tehát előzetesen telefonon vagy e-mailben jelezni, ha valaki 
valamit szeretne, jónak tartana vagy éppen kifogásol.
Káposzta Lajos, kaposztalajos@gmail.com, 06-20-9466-727
Borbényi Hilda, borbenyihilda86@gmail.com, 06-70-4009-945

Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. szept. 1-től megváltozik a 

bócsai gyógyszertár nyitva tartása.
Az új nyitva tartás:

Hétfő - Péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 12:00

A házhoz szállítás változatlan formában üzemel tovább. Elő-
zetesen leadott rendelését akár már aznap kiszállítjuk Bócsa, 
Kiskőrös, Soltvadkert, Tázlár területén (H-P: 8:00-17:00), ha 
nem érne ide nyitvatartási időben.

Megosztásokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: 

dr. Rabatin Balázsdr. Rabatin Balázs
BENU Gyógyszertár BócsaBENU Gyógyszertár Bócsa

Tájékoztatás!

Sipos Ajtony Levente református lelkész

Tájékoztatjuk Bócsa Község lakosságát, hogy a Bócsai Refor-
mátus Egyházban, 2022. július 1-től a lelkipásztori szolgálatot 
Sipos Ajtony Levente soltvadkerti református lelkész látja el.

Elérhetősége: 
6230 - Soltvadkert, Bocskai u. 12.
Telefon: +36 30 45 66 973
Email: soltvadkert@reformatus.hu
Istentiszteleti alkalmak továbbra is a megszokott rendben 

vannak:  minden hónap első és harmadik vasárnapján, 15.00 
órától, az új bócsai evangélikus templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk programjainkra!
Helyi ügyintéző: 
Takácsné Böjtös Klára
Cím: Bócsa - 6235, Kossuth L. út. 23. 
Telefon: +36 70 36 28 241
Áldás, békesség!

Fontos felhívás 
sertéstartók részére!

Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT / 153/2022. számú utasításában el-
rendelte valamennyi kis létszámú sertéstelepen a sertésállományok 
korcsoportonkénti összeírását, az állattartók járványvédelmi 
tájékoztatását, továbbá a Jó Sertéstartási Gyakorlat nyomtatott 
formában történő átadását.

A tájékoztatás kitér a tartók azon kötelezettségére, hogy a sertés-
tartásban bekövetkező változást (tartás befejezése, szüneteltetése, újrain-
dítása, tartási hely változása, stb.) be kell jelenteniük a területileg illetékes 
állategészségügyi hatósághoz. 

Ezen tájékoztatást dokumentált formában kell átadni a tartóknak, amelyet 
alá kell íratni.

Az összeírást, valamint a tájékoztató nyilatkozat aláíratását az 
aktív közreműködésre kötelezett szolgáltató állatorvos végzi el.

Határidő 2022. 10.31.
Kérem, hogy minden kis létszámú sertéstartó vegye fel a kapcsolatot dr. 

Judák Róbert szolgáltató állatorvossal.
Elérhetősége hétköznap: 7.00 – 8.00 és 13.00 – 14.00 óra között. 

Telefon: 06-70-389 3461

XX. Szüreti Napok Bócsa
2022. szeptember 23-24.

Szeptember 23. péntek
„XVII. Dudás Lajos Főzőverseny”

A főzőverseny 12:00 órától kerül megrendezésre az Iskola 
mögötti P a r k e r d ő b e n, majd 17:00 órától zsűrizés és 
eredményhirdetés.

Nevezési díj: 2.500,-Ft.    
Jelentkezési határidő: 2022. IX. 19. (hétfő)

                                        
Szeptember 24. szombat

A nap 6:00 órakor zenés ébresztővel 
indul, majd sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a XX. 
Szüreti Felvonulásra

Hamarosan bővebb információval a 
Bócsa Község facebook oldalán jelentkezünk.

Ha Ön szeretné megméretni tudását a főzőversenyen, kérjük 
jelezze ezen szándékát  Borbényi Hildánál 70/400 99 45 vagy 
az Önkormányzati Hivatalban a 30/74-33-401 telefonszámon! 

Jelentkezési határidő szeptember 19.
   Bócsa Község Önkormányzat   Bócsa Község Önkormányzat
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Kommentek az aszályhoz
Fischerbócsán autózom. Sár-

ga minden, de sajnos nem a 
ringó gabonatábláktól! Tör-
ténelmi aszálynak vagyunk 
tanúi, mely leginkább az alföldi 
területeket tette tönkre. Léte-
zik-e megoldás a problémára? 
Illetve: az aszály melyik meg-
nyilvánulására milyen megol-
dás létezik?

Úr Ferenc és felesége, Zsuzsa tanyá-
jánál állok meg. Működő gazdaság: 10 

hektáros szántóföld és gyümölcsös, 5 
hektár bodza. A ház mellett konyha-
kert, előtte munkagépek és alkatrésze-
ik: itt már a betakarításra készülnek.

Igen, részben már meg is volt! Ezt 
már a gazda mondja a kávé mellett, 
a konyhában. A tritikálé és az árpa 
már a magtárakban. Elfér, mert a 
tavalyi 50 q/ha helyett csak 30 q/ha 
lett. A tavalyi mélypont alá mentünk. 
Viszont költségcsökkentő tényező, 
hogy a kukoricát nem kell törni. Mert 
nincs mit!

Az egyhektárnyi krumpli szerencséje 
az, hogy idén nagyon korán vetettük, 
március végén, és valamennyi eső is 
volt rá. Most felülről locsolom, tán 

menthető. Kevesebb van alatta, de 
az szép!

Zsuzsa vezetésével megnézzük a 
konyhakertet. A kis fóliasátor mellett 
szabadföldi termelés is zajlik. A papri-
ka egész jól bírja idekint, de vajon mi-
ért? A dolog egyszerű — mosolyog a 
háziasszony. A kukorica mellé tettem, 
ami délután már árnyékot tart neki. A 
dinnye is jó lesz. No meg persze: lo-
csolni, locsolni… De legalább tudjuk, 
mit eszünk!

A bodzát öntözőrendszerrel locsol-
juk, de a levelét így is megégette a 
nap. Na meg persze őrizzük is — a 
tavalyi példából okulva… Aztán látjuk 
persze a szőlősgazdákat: tartállyal, 

permetezővel, szippantóval, csillével 
hordják a vizet. A sorok mellé barázdát 
húznak és abba öntik. Néhánynak van 
öntözőrendszere is, ami kútról megy. 

A szőlőről
Font Gábor borász szerint a szőlő-

fajták egy részét már hiába locsolták. 
Leállt a növekedés és a nyár közepe 
óta nem veszi fel a vizet a növény. A 
szőlő átvételi árak „inflációkövetően” 
emelkednek. Persze kinek mekkora 
az infláció és mennyi volt a többlet-
költsége. Augusztus közepén 170-180 
Ft-ot adtak az Irsai szőlő kilójáért. A 
borászok pedig továbbra is a minő-
ségre törekednek, mert a fogyasztó 
könnyen átvált más italtípusra. Az 
pedig ennek a térségnek további 
nehézségeket okozna.

Egy száraz időszakban 
vagyunk

Számszerűsíteni nem érdemes a csa-
padékot, hiszen csalóka eredményre 
jutnánk. A drámai tapasztalat ugyanis 
az, hogy amellett, hogy az értékek 
rendkívül alacsonyak, még az sem 
biztató, ha valahol esetleg magasabb 
mennyiséget jegyeztek fel. 

Először is alig volt téli csapadék: 
a talaj eleve gyenge víztartalommal 
indult a tavasznak. Ha pedig a jelenlegi 

rendkívül száraz körülmények között 
leesik néhány milliméter, ez nem 
számítható be az éltető csapadék-
mennyiségbe. Oda sem ér a víz arra 
a szintre, ahol a növény felvehetné. 
Több száz mm eső hiányzik a Dunától 
keletre eső területeken.

Mi újság az ivóvízzel?
Mint Mátyus Zoltán, a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. igazgatója 
elmondta, Bócsán 3 mélyfúrású kút 
biztosítja a lakosság részére a vezeté-
kes ivóvizet. Ebből kettő üzemel, egy 
pedig tartalék. A 100 m3-es magastá-
rozó (víztorony) és a víztisztító (vas 
és mangán kivonására) garantálják az 
állandó, biztonságos vízellátást. Az 
átlagos vízfogyás 4-500 m3 / nap, de 
a csúcsfogyasztási időszakban sincs 
probléma. Idén nyáron 10-15 %-kal 
több víz fogyott eddig, mint a tavalyi 

hasonló időszakban. 
Észleljük, hogy a mélyfúrású kutak-

ban csökken a vízszint. — mondta az 
igazgató. — Ez a mi vidékünkön a 
Tisza vízállásával függ össze. Ez pedig 
most rendkívül alacsony.

Hová megy 
a többletvíz?

Mármint a folyóvíz! A Kárpát-me-
dencébe ugyanis beérkeznek a fo-
lyók, majd el is hagyják. A mérések 
szerint több víz megy ki, mint ami 
bejön. Ennek az az oka, hogy a helyi 
patakok, valamint a folyóparti váro-
sok bekerülő, tisztított szennyvize 
többletet eredményez. Ezt, valamint 
a némelykor bőségesen keletkező 
csapadékvizet vissza kellene tartani. 
Hiba volt a mocsarak és mellékágak 
XIX. században kezdődött lecsapolása. 
A víz megtartása jelenleg létkérdés, 
emellett a nagyobb párolgás csapadék-
felhők keletkezését is magával vonja.  

Kutak és felhasználásuk
A 500 köbméter / év felhasználásig 

lakossági felhasználás céljából enge-
délyezett a kútfúrás. Ennél nagyobb 
kapacitás esetén hatósági engedély 
szükséges. Talán felesleges is feszeget-
ni, hogy a több hektáros mezőgazda-
sági terület locsolása ezt meghaladja. 
A dolog másik oldala természetesen a 
méltányosság: eltökélt hivatal legyen 
a talpán, amely el mer járni ebben az 
esetben bármely gazda ellen! Ennél 
most nagyobb a baj…

És a nyárvégi eső?
Mindenképpen hálát kel adnunk 

érte, de a nyári kimaradást nem pótol-
ja. Szeptember végén visszatérünk rá!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

A jégelhárító
rendszer hibája?

Néhányan azt a rendszert hi-
báztatják, amely éppen a mező-
gazdasági termelés biztonságát 
garantálja. 2018 óta Magyar-
ország teljes területét lefedi és 
központilag indítják el. A szak-
emberek túlnyomó többsége 
azonban — pártállástól függet-
lenül — egyáltalán nem tartja 
megalapozottnak, hogy emiatt 
tűntek volna el az esőfelhők. 

Két érv: a rendszer áprilistól 
szeptemberig működik. Tehát 
ha ez visszafogást jelentene a 
csapadéknak, akkor a többi hó-
napban nyugodtan leeshetne az 
az eső ill. hó. Emellett Európa 
számos országában más módon 
védekeznek a jégverés ellen (pl. 
Észak-Olaszország) és ott is 
aszály van.
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IV. Vadkerti-tó 
Triatlon és 

Futóverseny

A több mint 300 résztvevő 
több korosztályban és verseny-
számban mérte össze erejét a 
tónál. Megyénken kívül szinte 

Elkészült a napelemes 
rendszer!

Futóverseny és triatlon 
bócsai szervezésben

A dobogó 2. fokán a bócsai Szabó Csaba 

Rögtön egészítsük ki a címet: bócsai és soltvadkerti 
sportolók, valamint baráti körük — azaz a GO Spor-
tegyesület — szervezésében július 30-án zajlott a 

A rendezvény fő szervező-
je, Lukácsné Völgyesvári 

Réka díjat ad át

A 3 gyermeket nevelő, bócsai ta-
nyán élő Király család július végéig 
villamos áramellátás nélkül élte 
napjait. A Civil Összefogás csoport 
szervezésében ekkorra valósult meg 
a napelemes rendszer felszerelése. 
Az aktivisták Lengyel Zsolt vezeté-
sével több akciót szerveztek a pénz 

összegyűjtésére. Emellett számos 
iparos, forgalmazó, kivitelező és 
magánszemély nyújtott támogatást 
eszközök, árengedmény, valamint 
munkafelajánlás formájában. A 
szervezők ezúton mondanak kö-
szönetet a médiatámogatóknak, így 
a Bócsai Híreknek is!

az egész ország területéről 
érkeztek versenyzők. Csak 
néhány a települések közül: 
Ábrahámhegy, Békéscsaba, Bé-
késsámson, Biatorbágy, Buda-
pest (és környéke), Csongrád, 
Dunaújváros, Esztergom, Gyál, 
Hódmezővásárhely, Keszthely, 
Kolozsvár (!), Kistelek, Komló, 
Nagyszénás, Ózd, Oroshá-
za, Pécs, Sárbogárd, Szeged, 
Székesfehérvár, Szentendre, 
Szigethalom, Veszprém, Zá-
moly…

A versenyszámok a követ-
kezők voltak: 5 – 10 – 21 – 42 
km-es futás, valamint közép-
távú triatlon, gyerekfutam 
(500 m – 10 éves korig) és 
csapatverseny.

Gratulálunk a bócsai Szabó 
Csabának, aki a 10 km-es 
távot 44 perc 16 másodperc 
alatt teljesítette. A szervezők 
köszönik minden támogató és 
közreműködő segítségét.

CseppetSem!

Helyezze el itt a használt sütő-
olajat és zsíradékot!

A „CseppetSem!” programban 
a társadalmi felelősségvállalással 

a környezetvédelem jegyében a 
hasznosítást szervező Biotrans 
Kft. vállalja, hogy évente egy alka-
lommal a gyűjtőponton összegyűlt 
minden hasznos kg után 25 Ft 
visszatérítést fizet a Bócsai Bóbita 
Óvoda alapítványa részére.

A használt sütőolajt és zsiradé-
kot az óvodánk mellett kihelyezett 
sárga színű tárolóban helyezheti el 
a lakosság lezárt PET- palackban, 
lezárt műanyag vödörben vagy 
befőttesüvegben. Az összegyűjtés-
ről és a szakszerű elszállításról a 
Biotrans Kft gondoskodik.

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Bócsai BLSE labdarúgó csapat 
mérkőzései hazai és idegen pályán:

2022.09.03. 16:30 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE- KECEL FC II
2022.09.10.  16:30 Kaskantyú Sporttelep
KASKANTYÚI FSE- BÓCSAI BLSE
2022.09.17. 16:00 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE- VADKERT FC STE II.
2022.10.01. 15:00 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE-TÁZLÁRI FC
2022.10.09. 15:00 Császártöltés Sporttelep
CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK- BÓCSAI BLSE
2022.10.16. 14:30 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE-KUNFEHÉRTÓ KSE
2022.10.22. 14:30 Kiskőrös Sporttelep
KISKŐRÖSI LC II.- BÓCSAI BLSE
2022.10.29. 14:30 Izsák Sporttelep
IZSÁKI SSE- BÓCSAI BLSE
2022.11.05. 13:30 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE – BALOTASZÁLLÁSI FC
2022.11.13. 13:30 Akasztó Sporttelep
AKASZTÓ FC II. - BÓCSAI BLSE
2022.11.19. 13:00 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE – TABDI KSE
2022.11.26. 13:00 Szank Sporttelep
SZANK OBSE – BÓCSAI BLSE
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Nyár a könyvtárban
Kreatív foglalkozások
Hiába kongtak az iskola fo-

lyosói az ürességtől, a könyv-
tárban minden héten volt 

program! A nyári szünetben 
csütörtökönként kreatív foglal-
kozással vártam a gyerekeket, 
amihez mindig társult egy-egy 
meglepetés is! Itt szeretném 

megköszönni Nagyné Sréter 
Orsolyának az arcfestést, Szűcs 
Fanninak és Schiszler Hanná-
nak a hajfonást! 

Ezek mellett volt társasozás, 
gofrisütés és muffindíszítés 
is. Minden egyes alkalom 
felejthetetlen élmény volt a 
gyerekekkel!

Sulikezdő divatbörze
Augusztus második hétvégéjén 

megtartottuk az első divatbörzét 
a fenntarthatóság jegyében. A 
textilipar a második legszennye-
zőbb iparág a világon. 

Ezzel a börzével hozzájárul-
tunk, hogy ennyivel is csök-
kentsük ökológiai lábnyo-
munkat, továbbá segítséget 

nyújtottunk a családoknak a 
tanévkezdésben. 

Ez a kezdeményezés a használt 
dolgok adás-vételét célozta meg. 
De érkezett igény más jellegű (pl. 
babaholmik) termékek börzéjére 
is. Ezeket a lakosság igénye sze-
rint fogjuk majd szervezni.

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika
könyvtároskönyvtáros

A tanévzáró óta készülünk az új tanévre 
Barcsikné Weinhardt Éva igazgató jegyzeteBarcsikné Weinhardt Éva igazgató jegyzete

Second hand shop nyílt az udvaron?
Nem, csupán rengeteg ruha maradt itt. Sajnos a gyerekek egyszerű-

en nem ismerik fel az itt hagyott holmijaikat. Kérjük ezért a szülőket, 
hogy alkoholos filccel, tollal írják be a nevet a kabát, pulóver, póló 
nyakába, a cipőbe és a sapkába.

Bár csendes az iskola a nyári 
hónapokban, nincs a megszokott 
gyerekzsivaj, a munka mégsem állt 
le: festés, új felszerelés és bútorok 
beszerzése, locsolóberendezés 
kialakítás és folyamatos épületfel-
újítás a program. A tető felújítása 
elengedhetetlen, már nagyon vár-
juk a megvalósulást — a pályázat 
folyamatban. Köszönjük a sok 
munkát a kollégáknak, a segítő 
szülőknek!

A cél az, hogy kulturált, tiszta 
intézmény várja a mintegy 150 di-

ákot szeptember elején. És persze 
meglepetés is lesz: az Alapítvány 
jóvoltából egy nagyteljesítményű 
vezeték nélküli hangszórót, és 
mikrofonokat kaptunk, mely segít-
ségével akár az udvaron is szólhat 
a zene a szünetben! Emellett egy 
nagy kézműves csomag is érkezik 
szeptemberben.

Fiatalodik, megújul a tantestület: 
új pedagógusok érkeznek Soltvad-
kertről.  Jaksa Dominika az első 
osztályban fog tanítani. A másik 
kolléga Ocskai-Takács Bernadett 

nem ismeretlen már a diákjaink 
számára, hiszen több éve kézilabda 
edzőként dolgozik a BLSE kerete-
in belül nálunk. Ettől a tanévtől 
félállásban testnevelést is tanít. 
Völgyesvári Lászlóné Erzsi néni 
pedig —örömünkre — óraadóként 
folytatja a munkát, 5-6. osztályban 
matematika órákat tart majd. 

Iskolaszintű feladata-
ink, célkitűzéseink: 

Fontos, hogy a fiatalokkal elsajá-
títtassuk a tudatos, felelősségteljes 
viselkedést. Óvjuk a körülöttünk 
lévő világot, vigyázzunk magunk-
ra, társainkra és legyen igényünk 
környezetünk rendezettségére! 
A viselkedési kultúra fejlődése 
éppúgy, mint a biztonságos köz-
lekedés elsajátítása. Fontosnak 
tartjuk a olvasás megszerettetését, 
az igény felkeltését, az olvasóvá 
nevelést. A szövegértés amellett, 
hogy a hétköznapi életben is 
nélkülözhetetlen, segíti szókincs 
bővítését, a kommunikációt, a 
szövegalkotást. A szülők sokat dol-
goznak, ezért tudatosítanunk kell a 
gyermekekben, hogy az önállóság, 

amit elvárnak a nagyobbaktól, 
bizony egyben felelősség is!

A környezettudatosság, fenn-
tarthatóság a mai ember életében 
elengedhetetlen, ezért központi 
helyet foglal el iskolánk életében 
az ÖKO program. Ebben az évben 
pályázunk az Örökös ÖKO iskola 
címre. 

Sok országos mérés lesz az 
idei tanévben: ötödik osztálytól 
kezdve matematika, szövegértés, 
idegen nyelv, természettudomány 
témákban már év elején is felmérik 
a gyerek tudását (bemeneti), majd 
ugyanígy a tanév végén is.

A nyolcadikosok esetében egy 
úgynevezett pályaorientációs fel-
mérés segíti a diákokat továbbta-
nulás terén. Előnye, hogy a gye-
rekek érdeklődését mérve segíti 
a megfelelő irányt, a megfelelő 
iskolát megtalálni

Az tanévről:
Nyugodt, kiegyensúlyozott évre 

készülünk. Személyi feltételeink 
adottak, a költségvetés stabil. 
Jókedv, kitartás és szorgalom az, 
amit a gyerekeknek kell hozniuk! 
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Anyatejes táplálás világnapi rendezvény Bócsán

Kiss Ferencné 90 éves

90. születésnapján, július 30-án, Barcsikné Weinhardt Éva 
alpolgármester és Gál Tamás képviselő köszöntötte otthonában 
Kiss Ferencnét. Virág és emléklap került átadásra, valamint 
megkapta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját. 
Egészségben és szeretettben töltött hosszú, boldog éveket 
kívánunk!

Nem kellene randalírozni!...

Az idén is megrendezésre 
került a településen a szoptató 
édesanyák megünneplése. Au-
gusztus 23-án számos program 
várta az anyukákat és gyerme-
keiket a helyi könyvtárban. A 
rendezvény elején Szőke-Tóth 
Mihály polgármester köszön-
tötte a résztvevőket. Férfiként 
és apaként nagyra értékelte azt 
a pluszt, amit az édesanyák a 
gyermeki fejlődés kezdetén 

adni tudnak: ez egészségügyi 
és lelki szempontból egyaránt 
felbecsülhetetlen érték.

Miért szükséges ez, 
mit mondanak 

a szakemberek?
A szoptatás természetes 

módja annak, hogy az édes-
anya a csecsemőt az első idő-
szakban minden szükséges 
tápanyaggal és táplálékkal 
ellássa. Az Egészségügyi Vi-

lágszervezet (WHO) a kizá-
rólagos szoptatást ajánlja a 
születést követő első hat hó-
napban, majd javasolja, hogy 
2 éves korig vagy akár tovább 
is maradjon fenn az anyatejes 
táplálás kiegészítésként a hoz-
zátáplálás mellett.

Íme néhány nyomós érv a 
szoptatás mellett:

1. A legtökéletesebb táplálék
2. Védi a gyermeket a beteg-

ségektől
3. Az anya egészségét is 

támogatja
4. Kényelmes
5. Költséghatékony és kör-

nyezetbarát
6. Szoptatás meghatározó az 

anya gyermek kapcsolatában
Az anyatejes táplálás vi-

lágnapja minden évben más 
üzenetet tűz zászlajára, hogy 
ezáltal egy-egy szoptatáshoz 
kapcsolódó témát a kom-
munikáció középpontjába 
állítson. 2022-ben ez a „Lépj 
fel a változásért!” lett. Ez arra 
fókuszál, hogy a világjárvány 
utáni világban még inkább 
előtérbe helyezzük a társa-
dalom különböző szintjein a 
szoptatás védelmét.

Az anyatejes táplálás világ-
napja egy aktív, társadalmi 
beszélgetést előirányzó moz-
galom, amelynek az a célja, 
hogy az édesanyák és a csalá-
dok támogatást kapjanak az 
anyatejes tápláláshoz és ezáltal 
egy egészségesebb jövőhöz.

Mátyusné Mátyusné 
Vancsik ErzsébetVancsik Erzsébet

Fotó: Bíró István 

 Egy nyáréjszakai incidens miatt a Kozák horgásztón 
az éjszakai horgászat megszűnik. 

A tó nyitva tartása: 
Vasárnaptól csütörtökig: 7-18 óráig
Péntek-szombat: 6-20 óráig
Ennek be nem tartása intézkedést von maga után.
A napijegy ára: 2.000 Ft/bot
Az üzemeltető egyúttal köszöni a megértést és a szabályok 

betartását!
Horgászverseny volt

Augusztus 21-én a rossz idő ellenére 16 résztvevővel ismét jól zaj-
lott a horgászverseny. Az összes kifogott hal mennyisége 180 kg volt.
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Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
„Csak ülő vendéget szolgálunk ki”„Csak ülő vendéget szolgálunk ki”

Folytatjuk a Pipagyújtó 
Csárdáról szóló helytör-
téneti írásunkat. Ezúttal 
Bukovszki Erzsébet bócsai 
születésű szakácsnővel és 
pultossal beszélgetek. A 
téma: vendéglátós világ 
a 70-es 80-as években 
Bócsán.

Nem a Pipában indultam — 
kezdi történetét Erzsike néni. 
Előtte, 1972-től a bócsai óvo-
dában dolgoztam szakácsként. 
Kezdetben nem sokan ebédel-
tek: mintegy 16 gyerek. Ez volt 
az indulás, aztán lassan gyarapo-
dott a létszám. Viszont nagyon 
keveset fizettek: 1.100-at

Aztán 1974-ben szólt Tégen 

Imre bácsi, hogy menjek át 
a Pipába szakácsnak. Többet 
ajánlott: 1.650 havi nettót. 
Az akkor jó pénz 
volt. Vagyis hát: 
jobb! A Pipagyújtó 
Csárda 1972-ben 
épült. Az ÁFÉSZ 
beruházása volt, a 
nevét pedig a közeli 
Pipagyújtó-dombról 
kapta. Azért volt 
rá szükség, mert 
kinőtte a régi helyét 
a vendéglő az Imre 
bácsiéknál (Ez volt 
a „Tégen-kocsma”). 
Annak idején két 
szobát nyitottak 
össze a kocsmának, 
emellett báloknak 
még sátrat is állí-
tottak. Szóval kellett 

egy új, falusi, modern vendéglő!
Szóval ott dolgoztam a ven-

déglő konyháján. Felsége, Irén-
ke mindig intett, amikor sokan 

voltak a vendégtérben, hogy 
„gyere ki segíteni”. Aztán egy-
szer csak úgy döntöttek, hogy 
maradjak kint, pincérnek. 

Szabad kasszásként kerültem 
ki a pultba és „postáztunk”. Ez 
azt jelenti, hogy aláíratott velem 
főnökhelyettesként és anyagi 
felelősként, azaz: én feleltem a 
szabályos elszámolásért. Nem 
volt akkor még pénztárgép, csu-
pán kézzel írt blokkot adtunk, a 
pénzt meg beledobtuk a fiókba.

Délután 3 órakor az addigi be-
vételt minden munkanap felad-
tuk a bócsai postán az ÁFÉSZ-
nek. Nem volt még akkor banki 

átutalás. Szépkúti Éva volt az 
ÁFÉSZ könyvelő, Imre bácsi 
bevitte a számlákat és ott min-
dent lerendeztek. Rendszeresen 

kijártak hozzánk leltározni, az 
is előfordult, hogy váratlanul. 
Nem lehetett tévedni! 

Az italt mi rendeltük, még a 
rövidital is demizsonban jött. 
Külön beszállítói voltak az 
ételek nyersanyagának. Imre 

bácsi néhányszor a piros Volks-
wagenje csomagtartójában, nej-
lonzsákban hozott Debrecenből 
egy csomó, gyönyörű pacalt. Azt 
este meg kellett pucolni! Azelőtt 
meg se ettem, de aztán odabent 
megjött az étvágyam. De most 
is csak azt eszem meg, amit én 
pucolok meg.

Általában 9-10 dolgozója volt a 
vendéglőnek. Én nyolc osztállyal 
csináltam mindent, sőt: 2 hó-

napig megbízott főnök voltam. 
Amikor Szikszai László karam-
bolozott, kijött az ÁFÉSZ elnök, 
dr. Juhász Imre és engem bízott 
meg, mint legidősebb dolgozót.

Hosszabb volt a nyitvatartási 
idő a mainál: nyáron 6-kor 
nyitottunk és este 10-ig volt az 
üzem. Két műszakban dolgoz-
tunk: reggel 6-tól 2-ig, aztán 
2-től 10-ig. Étel mindig volt 
valami: menü vagy frissensül-
tek. Sokan jöttek ebédelni, de 
vacsorázni is. Néha nótaestet is 
rendeztek, pl. Bojtor Imrével. 
Hozott magával zenészeket, 
énekesnőket is. Volt vadászva-
csora, más meg a lakodalmát 
tartotta itt. Akkor egyébként 
hosszabb volt a terem: később 
erről választották le a ma itt üze-
melő Kőhegyi-féle virágboltot.

1980 körül után Szikszai Lász-
ló vette át az üzlet vezetését, 
akkor mentünk át standíves 
elszámolásra. 1984-ben Le-
hoczki Klára az üzletvezető. Én 

1990-ben jöttem el a Pipagyúj-
tóból, de aztán kisegítőként még 
bejártam.
Kedves Olvasóink! To-

vábbra is várjuk ötletei-
ket a helytörténeti rovat 
témáihoz.

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Lektorálta: Lektorálta: 
Lehoczki Klára, Lehoczki Klára, 

Balogh Lajos Balogh Lajos 
és felesége Magdolnaés felesége Magdolna

Pult a kávégéppel. De volt bortégely is: ezekből a kis, 
fedős tartályokból mércével vették ki az italt a pultosok.

„Csak ülő vendéget szolgálunk ki!” — így akarták 
elkerülni a talponálló jelleget

Kalmár Mihály, Bukovszki Erzsébet, 
Gillich Sándorné Gizella
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Sült paradicsom szósz

Vidám percek

Könyvajánló
Az idei nyár sokunk 

számára a befőzéssel 
telik. Vannak olyan re-
ceptek, amelyek hosszú 
évtizedek óta család 
kedvencei, de érdemes 
újakat is kipróbálni. 
Ennek a szósznak nem-
csak az illata de az íze is 
nagyon finom!

Hozzávalók:
4 kg érett paradicsom
5 nagy fel vöröshagy-

ma
2 nagy fej fokhagyma
5 kápia paprika
2 ek só
2 ek cukor
1 tk őrölt bors
1 csomag olasz fűszerkeverék (vagy bazsalikom, oregánó, 

kakukkfű, petrezselyem, zsálya babérlevél)
2 dl olíva olaj
Elkészítés:
A megtisztított zöldségeket az olajjal kikent, magas falú tepsibe 

beleaprítjuk. Ezt megszórjuk a sóval, cukorral, borssal és a fű-
szerekkel (ha friss fűszernövényeket használsz, aprítsd azokat is 
össze), majd jól összeforgatjuk a zöldségekkel. Ezután 2000-on 
2 órát sütjük. A sütőből kivett alapot egy lábosba öntjük, és bot-
mixerrel homogén masszává aprítjuk. Ezt felforraljuk, legalább 
5 percet forrnia kell! Sterilizált üvegekbe töltjük, 5 percre fejre 
állítjuk, majd mehet a szárazdunsztba. Pizzaszósznak, bolognai 
alapnak, lasagnéhoz vagy melegszendvics krémnek is kiváló.

A tanár figyelmezteti a diákokat:
- El ne mulasszátok 20:50-kor a holdfogyatkozást!
A hátsó padból megszólal egy hang:
- Melyik csatornán lesz?

Tanár a diákhoz:
- Ha jól felelsz egy kérdésemre, akkor megkapod a kettest 

földrajzból. Hány csillag van az égen?
- 2.316.524. - feleli a diák.
- Hát ezt meg honnan vetted?
- Ez már egy második kérdés, tanár úr.

Iskolásfiú az apjának:
- Papa te is szerelmes voltál a tanító nénibe?
- Igen, fiam, de anyádnak el ne áruld.

Szülő „bemegy a tanárhoz”
— Miért buktaták meg a fiamat matematikából?
— Mert nem érte el a kettes szintet… 

Gyermek — Lovász Andrea: Dzsungeldzsem
A Dzsungeldzsem az éppen olvasni tanuló gyerekeknek készült. Azt 

szeretnénk, hogy az iskolába lépők kiváló, szépirodalmi mércével is 
értékes művekből tanuljanak meg olvasni. Ezért kínáljuk nekik ezt a 
könyvet, amelyben a kortárs (gyerek)irodalom legjobb képviselőinek 
meséit, verseit gyűjtöttük egybe.

A kötet a magyar ábécé minden egyes betűjéhez kínál szövegeket 
úgy, hogy az adott betűhöz kapcsolódó legfontosabb helyesírási 
problémákra is ráirányítja a figyelmet.

Betűtanítás, helyesírás együtt – s mindez úgy, hogy elsősorban 
szórakoztató!

Ifjúsági — Bosnyák Viktória: A cseles bálnales
Körtemájer-Sercli kapitányról köztudott, hogy igyekszik utasai 

kedvében járni. Cápa Robyval mégsem valami segítőkész. Roby 
ugyanis valami hatalmas disznóságra készül bálnaügyben. Akkorára, 
mint egy bálna.

A bálnát pedig jobb nem felbosszantani, mert akkor az expedíció 
kudarcba fulladhat, a Csámpás hableány teljes legénysége meg vízbe.

Vajon a világ legnagyobb állata a legdühösebb is? Minek egy cápá-
nak egy bálna? És ki a csuda flexel állandóan?

Bosnyák Viktória és Dudás Győző Tengernyi kaland-sorozata nem-
csak izgalmas olvasmány, de nézegetni is öröm – kicsinek és nagynak. 
Főleg 8-11 éveseknek, rókáknak és környezetvédőknek. De fiatalabb 
halszemű nénikék és idősebb tengerbiológusok is élvezhetik. (Meg 
a tengerbiológus halszemű nénikéje, ha épp nem flexel.)

Felnőtt — Jeff Abbott: Özvegyek klubja
Két holttest. Két gyilkosság. Két nő, akiket a halál köt össze.
Két férfi hever vérbe fagyva egy raktárban Austinban, Texas fő-

városában. Az egyikük kiberbiztonsági szakértő New Orleansból, 
akinek épp leáldozóban van a szakmai csillaga, a másikuk Austin 
egyik legsikeresebb befektetői cégének társalapítója. Soha életükben 
nem találkoztak, semmit nem tudtak egymásról. Mégis egyszerre 
haltak erőszakos halált egy olyan helyszínen, ahol egyikőjüknek sem 
lett volna semmi keresnivalója. Mi kötötte össze őket? És vajon mi 
történhetett velük?A kérdésekre nemcsak a rendőrség igyekszik 
választ találni, hanem az egymást korábban szintén nem ismerő két 
feleség is. A két nő összefog, és közösen néznek szembe a befolyásos 
ellenséggel, aki mindenáron tévútra akarja vezetni a nyomozókat. 
Miközben mindketten sorra tesznek meg olyan lépéseket, amelyekre 
korábban képtelennek gondolták volna magukat, gyökeresen meg-
változik az életük, és gyökeresen megváltoznak ők maguk is.

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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Anyósom azonnal levágott egy birkát 
és szétosztotta a szegények között

Egy bócsai baleset utóéleteEgy bócsai baleset utóélete

BAON — 2022. 08. 05. 07:05

Tragédia: három ember elhunyt és 
11-en megsérültek a bócsai balesetben

Pénteken 2 óra körül az 54-es főút 34-es kilométerénél, 
Bócsa külterületén, két jármű összeütközött. Az egyik jár-
műben (furgonban) migránsokat szállítottak. A baleset során 
ebben az autóban három utas bennégett, valamint összesen 
11 ember sérült meg.

Ennyi a hír, ami napokon-hete-
ken keresztül beszédtéma volt a 
faluban. Emellett, mementóként 
még mindig látszik az égésnyom 
a fischeri bekötőúttal szemben. 
Nekem is részem volt benne, 

mégpedig a vétlen német autó-
sok tolmácsaként. 

És hogy miért közöljük le ezt 
az anyagot a Bócsai Hírekben? 
Mindenek előtt azért, hogy áté-
rezzük: itt emberi sorsok dőlnek 
el és egyáltalán nem mindegy, 
hogy hogyan bánunk az érintet-
tekkel. Akár Bócsán, akár hazánk 
más településén élve. 

Napló
Augusztus 5., reggel 6.07: Csö-

rög a telefonom. Már amúgy is fel 
akartam kelni. — Halló!

— Jó reggelt! Pataki százados* 
vagyok a Kiskunhalasi Rendőrfő-
kapitányságról. Lajos, be kéne 
jönni tolmácsnak. Talán hallott 

róla: a fischeri baleset vétlen 
német áldozatai…

— Most?
— Most. Kórház vagy rendőr-

kapitányság, még nem tudom. 
Addig még felhívom. Tud jönni?

Elég hamar átértem. A ren-
dőrségen már ott ült a vétlen 
sofőr, Yazin. Egy évtizedek óta 
Németországban élő török szak-
munkás. A helyzethez képest 
stabil lelkiállapotban volt. In-
téztük neki a német követséget, 
az ügyvédet és a feleségének a 
kórházat. Hosszú menet lesz! 
— így a rendőr. 

— Mesélje el az esetet az elejé-
től! — következtek a jegyzőköny-
vi kérdések.**

Nyári rokonlátogatáson vol-
tunk Törökországban. Úgy dön-
töttünk, hogy éjjel megyünk 
vissza Németországba. Nekünk 
már ez a hazánk, bár gyerekeim 
és unokáim mindkét nyelvet jól 

beszélik. Három autóval jöttünk, 
mintegy 2-300 méterre követve 
egymást: elöl a két gyerekünk 

családja, hátul pedig mi a fele-
ségemmel. 

— Hogy történt a baleset?
Normál, 90-es tempóban ha-

ladtunk, amikor jobbról, Ficher-
bócsa felől, teljesen váratlanul 
belém rohant oldalról a migrán-
sokat szállító kisbusz. Az autónk 
átfordult, pörögtünk, majd az 
oldalán megállt. A légzsákok 
kinyíltak, be voltunk kötve, de 
az övemet utána nem tudtam 
kinyitni. Még szerencse, hogy 
mindig nálam van egy zsebkés, 
azzal most elvágtam. Kimász-
tam, és hívtam a feleségemet, de 
ő nem mozdult. Visszamásztam 
tehát és kihúztam.

— Ekkor már égett az önök autója?
Nem, először a migránsoké 

gyulladt ki. Aztán ahogy a fel-
ségemmel kiszabadultunk és a 
súlyos sérüléseivel odébb von-
szoltam, áterjedt a tűz a mienkre 
is. Addigra már visszafordultak a 
lányomék.

A hatósági 
roncstelepen

Néhány nap múlva elmentünk 
az autóhoz. Zárt udvarban őrzik. 
Nagyon nincs mit: egy roncs, 
benne félig megégett és az ol-
tásban átázott táskák, ruhák, 
ajándékok… Még jó, hogy a 
biztosítás rendben van!

— Maguk ebből a kocsiból élve 
kimásztak ketten? 

Igen. 

— Mi ez a megégett gyerekülés a 
hátsó ülésen? 

A szerb határig hátul ült a két 
unokánk: 5 és 7 évesek. Beszél-
gettünk, kicsit aludtak is. Aztán 
Tompán átmentek a szüleik 
autójába. Na mindegy, kipakolok 
aztán majd szortírozom, hogy mi 
maradjon meg…

Yazin meséli 
az autómban

Én a muszlim vallást nem gya-
korlom, mert teljesen átszőtte a 
politika. De a szokásainkat kö-
vetem. Ilyen például az is, hogy 
ha valaki megmenekül egynagy 
bajból, akkor jótékonykodik. 
Törökországi anyósom amikor 
megtudta, hogy megmaradunk 
a balest után, azonnal levágott 
egy birkát és szétosztotta a 
szegények között. Feleségem 
súlyosan sérült, de már elszál-
líthatta a német mentőszolgá-
lat egy otthoni kórházba. Ha 
kijön, bizonyára követi majd 
a jó példát. 

Lejegyezte: Káposzta Lajos Lejegyezte: Káposzta Lajos 
hatósági tolmácshatósági tolmács

*A neveket megváltoztattuk
** A mindenkori jegyzőkönyv titok-

védelem alatt áll. Cikkünkben csak a 
hivatalos adatok kivonata olvasható.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

A Kútágas ’77 Citerazenekar bócsai tagjai: Duchai Judit, 
Lengyel Alexandra, Lengyel János, Lengyel Zsolt, Szeg Adri-
enn, Tóth János + Szeg Norbert videós

Citerás találkozó volt Bócsán
Az eredetileg soltvadkerti 

Kútágas 77 Citerazenekar né-
hány éve több szállal is kötődik 
Bócsához. Először is azért, 
mert a vezetők, Duchai Judit 
és Tóth János községünk lakói. 
Másodszor pedig azért, mert 
sokszor még a próbákat is itt 
tartják, melyekre a 6 bócsai 
mellett Soltvadkertről, Algyő-

ről, Kiskunmajsáról, Pirtóról és 
Kecelről érkeznek a zenészek. 
A próbákon a minőségi munka 
mellett a gyerekek tanítása a 
legfontosabb. 

Az augusztus közepén ren-
dezett zenés délutánra a Hun-
garikum Házban került sor. A 
műsor köszöntésekkel vette 

kezdetét. Szőke-Tóth Mihály 
polgármester az alapító Duchai 
családról emlékezett meg és az 
arcokat látva a közös zenélés 
örömét emelte ki. Temerini 
Ferenc Kodály örökségét emelte 
ki, mely szerint a zene közösé-
get teremt — itt, helyben is. 
Káposzta Lajos esperes-lelkész 
a család régi barátjaként állt a 

mikrofon mögé. A zenekar 45 
éves történetét elemezve rámu-
tatott: „Ide az jön, akinek van 
éneke és nótája. Az az ember 
pedig rendben van!”

A történetek mesélése végig 
kísérte az egész délutánt. Len-
gyel Alexandra és Szikora Bence 
moderálásával egymás után lép-

tek fel a hazaiak és a vendégek: 
a Balotaszállási Citerazenekar, 
a keceli Bográzó Citerazenekar, 
a nagykikindai Őszirózsa Asz-

szonykórus, valamint az átányi 
Nyugdíjas Népdalkör. A csopor-
tok bemutató szövege jelezte, 
hogy ezek a fellépők bizony nem 
ma kezdték. 

A sok zeneszám között sze-
repelt citera duó (a Kútágas 77 
tagjaiból), valamint egy igazi, 
profi néptáncos (Balotaszállás). 
Aztán egyszer csak félbe szakadt 
a műsor, és két pletykás mamika 
is odatelepedett a mikrofon elé. 
Alexanda és Judit nem kímélték 

a nevetőizmokat! És persze csak 
alapigazságok hangzottak el, 
mint pl: „Olyan minden párkap-
csolat, mint a sakk: várod-várod 

a sugárzó, fehér királyt, de csak 
a sötét paraszt jön!”

És akkor következzék egy 
csokor a vendégek búcsúzáskor 
elmondott gondolataiból is:

„Egy ilyen nehéz évben külö-
nösen értékes ez a rendezvény”

„Tele lett a szívem ezen a mai 
délutánon!”

„Nem tudsz egyedül citeraze-
nekar lenni, csak ha mások is ott 
állnak melletted!”

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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