
A Bócsai Önkormányzat lapja

2020. február – Böjtelő hava

VIII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL
Gazdag farsang színházzal, bálakkal

Lakossági felhívások

Mozgáskorlátozott munkahely?

Valaki Bócsából doktorál

Edzésben labdarúgóink

A kisbócsai evangélikusok



2020. február2. oldal

Farsangi forgatag a könyvtárban

Finom fánk és sütemény illata 
töltötte be a Boróka Könyvtárat 

a már hagyománnyá vált Ba-
ba-mama farsangon.  Színes jel-
mezekbe öltözött babák ropták a 
táncot, volt köztük kicsi cowboy 
nagy kalappal, hercegnő, pillan-
gó, katicabogárka, súlyemelő 
bajnok és még sok ötletes jelmez. 
Az anyukák mellett apukák 
és nagyszülők is elkísérték a 
csöppségeket, így igazi családias 
légkörben telt a délután.  

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Iskolás farsang
A diákok farsangját a tor-

nateremben rendezték meg. 
Először az elsősök jelmezes 

bemutatkozását láthattuk, 
majd következett a felsőbb 
osztályok csoportos műsora. A 
sokféle maskarás, mint bohóc, 
kalóz, katona, tündér után jött 
a meglepetés: a konyhás nénik 
is bemutatták ötletes jelmezü-
ket. Persze a tombolasorsolás 
sem maradhatott el, amit nagy 
izgalommal vártak a gyerekek. 
A büféről a 6. osztályos szülők 

gondoskodtak, ahol mindenfé-
le finomságot lehetett kapni. 
Köszönjük a támogatást a 

Szülői Munkaközösségnek a 
Poli-Farbe Kft-nek, valamint 
a rengeteg tombola tárgy fel-
ajánlását! 

A zsűrinek, nem volt könnyű 
dolga, de végül minden osztály 
megkapta a jutalmat. Tagjai: P. 
Szabó Ferencné, Tóthné Sza-
kolczai Tünde, Szűcsné Kapos-
vári Gabriella, Tyukász Éva, Kő-
hegyiné Erzsike, Benkő Attila.

Egyéni helyezettek:
Egyéni 1. osztály: 
Legötletesebb: szerelő - Lőrinczi Máté 
Legmunkásabb: Szmájli - Pálinkás Katika 
Legviccesebb: cowboy - Szalma Zsolti
Legijesztőbb: boszorkány -  Balogh Nóri 
Legmenőbb: nyúl - Ivanics Regina
Legcukibb: tavasztündér - Szabó Virág
Legszuperebb: superman - Szalay Kende
Legbátrabb: kalóz lány - Pánki Tíra
Csoportos eredmények 
Alsós  csoportos:
1. Helyezés: 2. o. CIRKUSZ
2. Hely: 4. o. Sokszínű tánc
3. Hely: 3. o. Waka-waka

Felsős csoportos: 
1. Hely: 7. o. Utazás „Boróka  
                      Airlines”
2. Hely: 8. o. Boróka gála 
3. Hely: 6. o. Cowboy tánc 
4 . Hely: 5. o. Dominók tánca

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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Házhoz menő 
lomtalanítás

Az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit KFT a házhoz menő 
lomtalanítás bevezetése óta eltelt 
időszak pozitív tapasztalatait 
felhasználva ennek lehetőségét 
az év teljes időszakára kiterjeszti, 
mely akár évi két alkalommal is 
igénybe vehető.

A lomtalanítás menete:
Az ügyfél lomtalanítási igényét a 

+36-20-401-9484 telefonszá-
mon tudja jelezni a Kft. munka-
társa felé. Ehhez szükség lesz az 
ügyfél partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. 
A lomelszállításának feltétele, 
hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen! Ekkor beszélik meg a 
helyszínt és az időpontot. 

Lomtalanítás keretében elszál-
lítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint pl. feles-
legessé vált használati tárgyak, 

eszközök, bútorok. A nagydara-
bos lom (pl. bútor) kivételével a 
kisebb méretű anyagok a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra. 
Nem tartoznak a lomta-

lanítás körébe, így nem 
kerülnek elszállításra:

• gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék; 

• elektromos, elektronikai ké-
szülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);

• veszélyes hulladékok, gumi-
abroncs; 

• heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint gaz-
dálkodói-vállalkozói tevékenység-
ből származó hulladék. 

Lakossági tájékoztató 
a KÖZVILÁGÍTÁSI hibákról

Amennyiben közvilágítási hibát észlelnek, úgy a pontos 
cím megadásával az NKM Energia Zrt felé tudják azt jelezni, 

1.  https://www.nkmenergia.hu/aram/kozvilagitasi_hi-
babejelentes/ oldalon keresztül, 

2. Az alábbi e-mail címen: kozvilagitashiba@nkm.energy 
3. Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:  

+36 62 565 881/ 4-es menüpont.

Hulladék konténer rendelés

Az FBH-NP Nonprofit Kft által tudnak konténert rendelni 
építési törmelék/szemét esetén. A konténer megrendelését 
csak írásos formában tudja a Kft elfogadni, melyet megtehet 
személyesen ügyfélszolgálataikon keddenként, és szerdán-
ként (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.), illetve e-mail 
formájában, a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu címen. A kon-
téner méreteiről, illetve az ürítési, bérleti díjakról a https://
fbhnpkft.hu/ oldalon találnak bővebb információt, illetve a 
+36 77 400 063-as telefonszámon.

Elhanyagolt sírok
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! 

Ezúton kérjük a hozzátarto-
zókat, hogy a sírokat és azok 
környékét szíveskedjenek rend-
be tenni, majd tisztán tartani. 
Az elhervadt virágok, koszorúk 
helye nem a kerítés tövében 
van, hanem az erre kihelyezett 

konténerekben. Ne engedjük, 
hogy elgazosodjon és szemetes 
legyen a köztemető és környéke! 

Figyelem! A temető területe 
(megfigyelő) biztonsági kame-
rával van ellátva, és a felvétel 
felhasználható!

Könyvjelző

Szeretjük 
diplomásainkat!

A Bócsai Hírekben helye van a szakdolgozatok bemutatá-
sának is. Aki úgy érzi, hogy akár diplomamunkája, akár TDK 
vagy más pályaműve érdemes az összefoglalt formában tör-
ténő megjelenésre, ne habozzon felkeresni minket! Legyünk 
büszkék együtt a fáradságos munkára!

Igen, az egyik legfontosabb kellék annál, aki olvas: könyvet, szakács-
könyvet, magazint, naptárt… És mivel ez minden bócsaira igaz, ezért 
tavasszal könyvjelző osztás lesz. A keskeny kartoncédulán az éves 
programok olvashatók magyarul és németül. Praktikus, mert turisták 
esetén éppen belepasszol a bócsai hajtogatós kék prospektusba.

Elbírálták a szociális 
tűzifa kérelmeket

A Képviselő-testület Szociá-
lis Bizottsága javaslata alapján 
a 2020. február 13-i ülésén 
tárgyalta és elbírálta a szo-
ciális célú tűzifa támogatási 
k é r e l m e k e t .  A  d ö n t é s 
meghozatalánál elsősorban 
a többgyermekes családokat, 
az egyedül élő időseket, 

illetve az alacsony jövedelmű 
személyeket részesítették 
előnyben. A rendelkezésre álló 
81 erdei m3 tűzifa vonatkozás-
ban 99 darab kérelem érkezett, 
ebből 67 háztartás kapott 
támogatást, amit az érintet-
tek részére az Önkormányzat 
térítésmentesen kiszállított.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (február)

Piller Nikoletta és Benkó Tibor
Molnár Márta és Doktor Norbert

Születtek: 
január: Úr Patrik –  an: Busa Tímea

február: Benkó Lóra –  an: Piller Nikoletta
Elhunytak: (január)

Majer Antal Andrásné (1958), születési név: Tóth Erzsébet
Viszkók Jánosné (1937), születési név: Rácz Anna

Lakossági felhívás!
 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Árpád utcai önkormány-

zati tulajdonú területen lakossági hulladék, építési törmelék, 
illetve bármilyen szemét elhelyezése TILOS! Aki ezt megszegi, 
az ellen szabálysértési feljelentést tesz az önkormányzat, köz-
tisztasági szabálysértés miatt, ami 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal büntetendő.

Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Rossz számítógép?
Kidobásra ítélt elektronikus eszközök (számítógép, monitor, 

nyomtató, stb.) gyűjtése folyamatosan történik az Önkormány-
zati Hivatal hátsó udvarában. Kérjük, hozza inkább Ön is oda!
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Bócsa egy kutató 
szemével

Tóth Bettina szegedi doktorandusz Tóth Bettina szegedi doktorandusz 
hallgató írásahallgató írása

„Bócsa, az élmények falu-
ja”- állt a szlogen egy pici 
stand felett a 2018. márciusi 
Utazás Kiállításon. Falusi 
turizmussal foglalkozó dok-
torandusz hallgatóként rög-
tön felfigyeltem erre, hiszen 
példákat kerestem a kutatá-
somhoz. Ahogy odamentem 
a standhoz, az ott dolgozó 
Káposzta Lajos készségesen 
fogadott és lelkesen bemu-
tatta nekem Bócsát. Beszélt 
arról, hogy Bócsa miért is az 
élmények faluja, és mennyire 
összetartó és vendégszerető 
a helyi közösség. 

Kívülállóként ezt csak el-
képzelni lehetett, de mind-
azok alapján, amiket elmon-
dott, tudtam, hogy Bócsával, 
azon belül is a Bócsatorral 
foglalkoznom kell a doktori 
kutatásomban. Aztán 2018. 
november végén már a buszon 
ültem, hogy találkozzam a he-
lyi emberekkel, akik elmesélik 
nekem, számukra mit jelent 
Bócsa és a nemrég lezajlott 
Bócsator. Ennek eredmé-
nyeképp egy fantasztikus 
napot töltöttem el itt olyan 
emberek között, akikkel so-
sem találkoztam korábban, 
de örömmel kínáltak étellel 
és itallal, majd saját idejüket 
nem sajnálva elkísértek a kö-
vetkező interjúmra és kész-

ségesen válaszoltak minden 
kérdésemre, mintha régóta 
jó ismerősök lennénk. Ekkor 
már kezdtem érteni azt, ami-
ről Lajos korábban mesélt  
nekem: itt tényleg a lakosok 
vérében van az egymás és az 
idegenek segítése, az össze-
fogás, az együtt szórakozás 
és a közös munka. 

Nem állt meg ezzel a bócsai 
kutatásom, hiszen a 2019-es 
Bócsatoron már én is részt 
vettem, hogy a saját szemem-
mel is lássam az eseményt. 
Ezúttal a résztvevőkkel ké-
szítettem rövid interjúkat, 
akik között helyiek és turis-
ták egyaránt szerepeltek. Az 
interjúzás során arra voltam 
kíváncsi, hogy a résztvevők 
hogyan értékelik a Bócsatort, 
hogyan érzik magukat, mit 
tesz hozzá az esemény a falu 
életéhez. Nem ért nagy meg-
lepetés a korábbi interjús 
tapasztalataimhoz képest: az 
eredmények egybehangzóak. 
Mind a 30 személy, vagy kis 
csoport, akiket megkérdez-
tem, egyöntetűen élvezték 
a Bócsator hangulatát és 
a finom ételeket, nagyon 
kedvesnek és befogadónak 
találták a közösséget, illetve 
hozzám, mint kutatóhoz 
is mindenki segítőkészen 
állt. Még a más faluból ér-
kező vendégek is lelkesen 
beszéltek arról, mennyire 
jól érzik magukat ebben a 
közösségben.

Mindezek alapján állítha-
tom, hogy Bócsa valóban az 
élmények faluja, ugyanis a 
helyi lakosok jó kedélye, a 
vendégszeretete lehetővé 
teszi, hogy minden ideér-
kező maradandó élménnyel 
távozzon innen és várja, hogy 
visszatérhessen.

TBTB

Ne feledje: 2 x 1 % 
Kedves Olvasóink! Kedves Olvasóink! 

Az egyházak technikai száma és a 
bócsai egyházközségek bankszámla száma: 

Magyar Katolikus Egyház: 011
Egyházközségi számlaszám: 
        OTP 11732181-20035853-00000000

Magyarországi Evangélikus Egyház: 035 
Gyülekezeti számlászám:  
         TAKARÉKBANK ZRT. 57600046-10505685-00000000

Magyarországi Református Egyház: 066 
Gyülekezeti számlaszám: 11732064-20068695

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek 
Akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 

a tetszését, kérjük, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. 
Ezt az adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi 
szervezeteket 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 (BLSE) 
adószám: 18363405-1-03
Ezen belül a BLSE Kézilabda Szakosztály, 
a BLSE Birkózó Szakosztály és
 a BLSE Labdarúgó Szakosztály külön megjelölhető.
Bócsai Citerazenekar Egyesület 
adószám:18367492-1-03
Torockói Baráti Kör Egyesület
adószám: 19550479-1-03
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület 
adószám: 18740495-1-03
Tázlári Református Gyülekezetért Alapítvány 
(Bócsára lehet címkézni az adományt) 
adószám: 18351181-1-03
Bővebb információ a szervezetekről: www.bocsa.hu 

Köszönettel: Bócsa Község ÖnkormányzataKöszönettel: Bócsa Község Önkormányzata
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A fogyatékkal élők…

Műteremmé alakult a könyvtár
Különleges élménnyel gaz-

dagodtak, akik részt vettek a 
Boróka Könyvtárban rendezett 
élményfestésen, amelyet Fülöp 
Szilvia bajai kineziológus tar-
tott. Mindenféle előrajzolás 
nélkül, teljesen saját kezűleg 
megalkotott gyönyörű fest-
mények születtek. Az alkotó 
folyamat igaz hosszúra nyúlt, 
de jó társaságban, remek han-
gulatban telt. Aki kedvet ka-
pott a festéshez, és szereti a 
kihívásokat, az jelentkezhet a 
tavaszi élményfestésre.

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Bócsán, mint minden ki-
sebb közösségben, az orszá-
gosnál jobban odafigyelnek 
arra, hogy fogyatékkal élő 
embertársaink ne szenved-
jenek hiányt. Ez elsősorban 
a társaságra, a lelki vigasz-
ra és a napi szükségletek 
előteremtésére vonatkozik. 
Jól működik a mozgáskor-
látozott csoport, jó a kap-
csolat megyei szervezettel 
és immár 5. alkalommal 
rendezték meg azt a terem-
labdarúgó tornát, mellyel 
kerekes székbe kényszerült 
barátjukat támogatják a 
sporttársak.

Ez utóbbi eseményen kér-
deztem meg Veiszhab Pétert, 
hogy hogy telnek minden-
napjai. Hiszen az évek alatt 
átépült a ház, beszerezték a 
szükséges eszközöket és — a 
gyógyászati eljárásoknak kö-
szönhetően — stabilizálódott 
az állapota.

Először is nagyon hálás va-
gyok mindazoknak, akik se-
gítettek és segíteni akarnak 
nekem! — kezdte Peti. — 
Másrészt néha nehezebb, néha 
könnyebb. A legnehezebb a téli 
időszak, de idetartoznak azok a 
napok is, amikor rossz az idő: 
az eső, a szél és a hideg nem 
enged kimozdulni.

— Hogy telik egy napod?
Reggel rádióhallgatás, majd 

torna, átmozgatás. Ez utóbbira 
naponta többször is szüksé-
gem van. Ezután számítógépes 

gyakorlat — elég nehezen 
áll rá a kezem — telefonok a 
barátokkal és ismerősökkel, 
délután pedig lehetőség sze-
rint kimerészkedek az utcára, 
vagy pingpongedzésre megyek. 
Oda azonban kell, aki elvisz. 

— Vannak már eredményeid 
ebben a sportban?

Hazai versenyeken indultam 
már több-kevesebb sikerrel. 
A megyében van még egy 
hozzám hasonló sporttárs, 
néha összefutunk egy meccs-
re. Az olimpia miatt csak az 
év második felében lesznek 
kerekesszékes versenyek. De 
nem is az a cél, sokkal inkább 

a mozgás! Az edzőpartnereim 
egészséges asztaliteniszezők. 
Nekik is meg kellett tanulni, 

hogy hová lehet adniuk a lab-
dát, hogy nekem még kihívás 
és élmény legyen a játék…

— Van-e kilátásod munka-
helyre?

A végzettségem karosszé-
rialakatos, ezzel nem tudok 
elhelyezkedni. Az irodai mun-
kával az lenne a gond, hogy 
maguk az irodák szűkösek, no 
meg nincs is tapasztalatom 
ebben a tevékenységben. A 
munkahelyre való bejárás 
— mint már említettem — 
meglehetősen időjárásfüggő. 
És mit tudnék végezni itthon? 
Így egyelőre nincs kilátás mun-
kahelyre.

Bozó Andrea 
családsegítő

szerint ma Magyarországon 
— a szemléletváltás és a tá-
mogatások miatt — már több 
lehetősége van elhelyezkedni 
a fogyatékkal élőknek, mint 
10-15 évvel ezelőtt. 

De csak egy kicsivel 
— és ez elsősorban az főváros-

ra, a járási és megyeszékhelyek-
re jellemző. 

A fogyaték fajtája és fokozata 
abszolút meghatározza a munka 
lehetőségét, hiszen nem mind-
egy, hogy testi vagy szellemi 
fogyatékkosságról beszélünk 
és ott is nagyon fontos, hogy 
halmozati-e a fogyatékosság.

Vannak jó példák a megválto-
zott munkaképességű emberek 
alkalmazására, de leginkább 
a fővárosban. Szekszárdon a 
közelmúltban nyílt egy étterem 
ahol néhány pozícióban kifeje-
zetten fogyatékkal élőket fog-
lalkoztatnak. Miskolcon pedig 
Szimbiózis Alapítvány törekszik 
arra, hogy fogyatékkal élőket 
alkalmazzanak. 

Mint elmondta, lehetne ki-
helyezett munkával támogatni 
fogyatékkal élőt, de nem tud 
róla, hogy itt helyben vagy a 
környező településeken lenne 
rá lehetőség. 

Szóval… gondolkodjunk 
együtt!

 K. L. K. L.
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Térítésmentes képzések indulnak Bócsán 
a Boróka Könyvtárban! 

Az IKER 1 és IKER 2 alatt alapfokú informatikai képzéseket értünk, amelyeken a résztvevők 
35 órában a számítógép, a tablet és az okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz 
juthatnak. A képzéseken mindenki részt vehet, aki elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogvi-
szonya, de nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka világában is hasznosítani tudja 

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja: 
* infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit, 
* eszközét hanghívásra és szöveges üzenet küldésre használni,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával megszerkeszteni rövid szövegét, 
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket, 
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehetőségeit, 
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait, 
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szö-

veget szerkeszteni, 
* fel tudja dolgozni az internetes információkat, 
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus 

levelezés veszélyhelyzeteit és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni, 
* képes legyen közösségi portálok önálló használatára. 
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál: 70/400-9945. 

GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

Helén, a tehén

— és még más félreértések, 
szóviccek és népi humor. Ez 
jellemezte a keceli Kétszék 
Színkör bócsai előadását, mely-
re sokan eljöttek. Ami érdekes, 
hogy vidékről is! — tán még 
a végén kistérségi központ 
leszünk?

A színház egyébként fontos: 

hajdan sokfelé működtek fa-
lusi-tanyasi színjátszókörök, 
akik mindig máshol szerepelve 
összehozták a téli napokon a 
puszta lakóit. Most ezt a hagyo-
mány élesztik fel Kaskantyú, 
Bugac, Orgovány után Kecelen 
is. Legközelebb is várunk min-
denkit színielőadásainkra! 

2020. május 23. szombat

A bócsai parkerdőben Bak Antal 
szervezésében ismét összejönnek 

a régi zöldhalmi jó barátok, kollégák és 
munkatársak. 

Vendégvárás 10.00 órától, majd ebéd, 
zene, nótázás és tánc!

Jelentkezés a szervezőnél, illetve 
a 20/333-9007-es telefonszámon.

Visszajelzést legkésőbb 
2020. május 10-ig kérünk! 
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Versmondó verseny

Január 31-én rendezték meg 
a második versmondó ver-
senyt a Bóbita óvodában. 
Összesen tizenhárom kis-
gyerek nevezett be a középső 
és a nagycsoportos gyerekek 
közül. 

Az idei évben a választott 
téma a „Kedvenc versem Men-
tovics Évától” volt. A verseny 
célja a tehetséggondozás, a 
gyerekek beszédkészségének, 
szóbeli kifejező képességének 
fejlesztése és az önbizalom 
erősítése. A legjobb értéke-
lést kapott versmondókat a 

Farsang az óvodában

Február 20-án az óvodába 
költözött a tréfa és a bolon-
dozás. A termekbe belépve a 
farsangi hangulatot a mókás 
dekorációk, illetve a kis mas-
karába bújt gyerekek vidám 
dalai adták meg. Volt közöttük 
bohóc, katica, hercegnő, és 
megannyi mesehős serege. A 

jelmezes bemutatkozást kö-
vetően egy meglepetés vette 
kezdetét. 

Megérkezett a Lóca együttes, 
aki műsorával kápráztatta el a 
gyerekeket és a szülőket egy-
aránt. Jó kis hangulatban telt 
a délelőtt. Köszönet a Bócsai 
Ovisokért Alapítvány anyagi 

támogatásáért, a finom fánko-
kért és a sok házi süteményért 

az ügyes kezű anyukáknak.
Borbényi HildaBorbényi Hilda

szanki versmondó versenyre 
nevezik be.
Helyezések:
Középső csoport 
I.  Mészáros Miléna
II.  Horváth Gréta
III. Sipiczki Zsombor
Nagycsoport
I. Szentgyörgyi Léna
II. Verespusztai Sára
III. Mucsi-Tóth Édua Abigél
Köszönjük szépen a zsűri 

tagok munkáját, akik a követ-
kezők voltak: Mucsi Zsófia, 
Tóthné Szakolczai Tünde és 
Tófeji-Molnár Katalin. Emellett 

A nagycsoportos díjazottak

A középső csoportos díjazottak

köszönet az óvónéniknek és az 
anyukáknak a felkészítésért! 

Gratulálunk! Ügyesek vol-
tatok.
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Labdarúgóink a tavaszi szezonra készülnek

Edzünk

A csapat két motorja

Bócsai BL SE — talán nem mindenki tudja, hogy B = Birkózó 
és L = Labdarúgó! Amíg az első sportág önálló küzdés, addig 
a második bizony csapatjáték a javából. A mieink rendszere-
sen készülnek a meccsekre és hogy pontosan miként, erről 
kérdeztük a csapat vezetőjét, összetartóját, P. Szabó Zsoltot.

A Megye III. középső csoport-
jában játszunk. Az őszi szezon 
során bebizonyosodott, hogy 
változtatnunk kell az edzési 
módszereken: ettől kezdve 

heti 2 alkalommal átjárunk 
Soltvadkertre Ugrai Imre ifi 
edzéseire. Ezekre a csapat 5-10 
tagja mindig eljön. Fontos az 
alapozás, és heti 3-4 alkalom-

mal az év első két hónapjában 
ezt a munkát erősítjük. Az is 
igaz, hogy a bentiek mellett 
a kinti edzések is fontosak, 
hiszen a meccsek nagy része 
a szabadban zajlik. Az edzés 
célja az erőnlét és a technika 
mellett az, hogy elkerüljük a 
sérüléseket a pályán.

— Mennyire érnek rá a játé-
kosok edzeni?

Nehéz dolog munka és iskola 
mellett kiszorítani az időt. 
Talán azzal tudjuk motiválni 
a játékosainkat, hogy bócsaiak 
vagyunk, Bócsáért is küzdünk, 
no meg jó társaságban va-
gyunk. A munkának megvan 
az eredménye, hiszen csak 
azoktól van esélyünk kikapni, 
akik nagy csapatok. A kivétel 
Csólyospálos: kis falu, de ruti-
nosabbak nálunk.

– Mennyire öregek a bócsai 
focisták?

A legtöbben 3-4 éve még az 
ificsapatban játszottak, tehát 

azt mondom, a többsége hu-
szonéves. Én a helyi fiatalokból 
akarom összerakni a csapatot, 
és noha van néhány „idegenlé-
giós”, a lényeg, hogy a bócsaiak 
akarjanak játszani. Emellett 
természetesen mindig öröm, 
ha beállnak a „vén rókák”, 
hiszen tőlük csak tanulhatunk.   

– Télen nincs is meccs?
De, a helyi januári labdarúgó 

teremfoci kupa mellett részt 
vettünk a kiskőrösi, valamint 
a VFC teremtornán Soltvad-
kerten. Ez utóbbin nagyon 
kemény volt a befejezés: Táz-
lárra döntőztünk és hetesekkel 
kaptunk ki. Így lettünk máso-
dikak, megelőzve Kiskőröst és 
Városföldet! 

Március 7-én lépünk legköze-
lebb pályára. Azt is reméljük, 
hogy idén már a saját, bócsai 
pályánkon játszhatjuk a mecs-
cseinket, amire a helyi közön-
ség is kijön szurkolni.

K. L.K. L.

Csattognak a gépek, bicikli 
surrog, valaki a fűtópadon iz-
zad: a bócsai edzőteremben va-
gyunk. Egy idősebb, rendkívül 
vállas úr lép be: Réz István már 
jócskán elmúlt 70 éves, de ezt 
nem sokan tudják. Körbejárja 
az eszközöket, tanácsokat ad a 
sportolóknak, beszélget. 

Ő maga fekvenyomó világ-
kupa győztes. Mint mesélte, 
2 évvel ezelőtt volt az európai 
négy legjobb ország első fek-
venyomó versenye, ahol súly-
csoportjában és évjáratában 
megnyerte a versenyt. 

— Kiskunhalasról ismerjük 
egymást. És itt Bócsán mi já-
ratban?

Először is nagyon jó, színvo-
nalas az edzőtermetek — kezdi 
a választ a még mindig fitt 
sportember. Kiskunhalasról 
járok át ide. Érdekel a munka, 
ami itt folyik. 36 éve edzek és 
edzősködöm, korábban tor-
nász voltam. De azelőtt meg 
atletizáltam, a magasugrás is 
jól ment: a saját 170 centis ma-

gasságomat simán átugrottam. 
A futásban a rövidtávot sze-
rettem. Itt pedig Barcsik Laci 
barátomat edzem és segítem 
tapasztalataimmal a vizsgákra 
történő felkészülésben-

— Emellett, ahogy láttam, 
számos vendég is kíváncsi az 
edzés-ötleteidre…

Bócsára heti háromszor járok 
át: kedd-csütörtök-szombat az 
én napjaim az edzőterembe, 
ahol mindig délután 3-kor 
kezdek.

— Mit várnak el a bejövők?
Kicsit túlzóan és egyben 

leegyszerűsítve: „Fogyni és 
erősödni” szeretnének. Ami-
kor ezeket megbeszéljük és 
leírom nekik a szükséges gya-
korlatokat, máris sokan visz-
szakoznak. Hát igen: hetente 
1-2 alkalommal nem elég ide 
jönni! A rendszeresség nagyon 
fontos. De be kell látnunk, 
hogy egy dolgozó embertől ezt 
nem lehet elvárni. Magyarul: 
Ki mikor ér rá, akkor erősítse 
magát!

— Fiúk vagy lányok jönnek 
inkább?

Eleinte csak fiúkkal, férfiakkal 
dolgoztam. Néha bejön női 
társaság is, de ők bizony vagy 
elkopnak, vagy saját edzéster-
vet követnek. Az is igaz, hogy 
errefelé a „testépítést” inkább a 
férfiak művelik. A másik igazság 

pedig az, hogy nem mindenki-
nek kell állandó tréner, mint 
a fociban vagy a kézilabdában. 
Az edzőteremben inkább a 
rendszeresség a lényeg.
Edzőterem és wellness 

nyitva tartás: keddtől 
szombatig 16.00 – 21.00.

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
A kisbócsai evangélikus pusztai templomA kisbócsai evangélikus pusztai templom

Mára susnyával benőtt, om-
ladozó épület, melyet utoljára 
az 1980-as években használ-
tak. Akkoriban hagytak fel 
ott az istentisztelettel, mert 
kiöregedett, a faluba költözött 
vagy elvándorolt az evangéli-
kusság. „Tisztelendő úr, már 

csak maga miatt jövünk el mi 
négyen az istentiszteletre, de 
tudja, a faluba is bejárnánk” — 
mondták a lelkésznek az egyik 
utolsó alkalommal. 

Pedig nem volt ez mindig így. 

A feljegyzések szerint az 1950-
es évek közepére beérett az 
elhatározás, mely szerint kell 
ide egy evangélikus templo-
mocska. Az iskolában ugyanis 
már nem volt szabad istentisz-
teletet tartani a kommunizmus 
idején. Ennek nyomán Huley 

Alfréd, 1954-ben beiktatott 
bócsa-tázlári lelkész megter-
vezte, az akkor odatartozó 
„165 lélek” pedig felépítette, 
akik között számos katolikus 
segítő is volt. A templomépítő 

Konfirmáció Kisbócsán az evangélikus imaházban 1956. május 27-én, Szentháromság ün-
nepén. A nevek Huley Alfréd lelkész anyakönyvi bejegyzése szerint a következők: Molnár 
Ferenc, Barna Péter, Eiler Ilona, Bukovszky Julianna, Kőrös Mária, Valenda Mária. A gyerekek 
Kisbócsán, a Gáspársoron, valamint a központban laktak. 

Források: 
Élet a pusztán (Huley 

Alfréd lelkész kéziratos 
emlékkönyve, melyet 1963 
októberében dr. Káldy Zol-
tán püspöknek adott át és 
az Evangélikus Országos 
Levéltárban került elhelye-
zésre. Ez a bócsai és tázlári 
egyházközséget fényképek-
kel bemutató anyag annak 
idején német fordításban 
is elkészült — valószínűleg 
egy nemzetközi delegáció 
számára) — a gyülekezet 
birtokában.

Az Evangélikus Egyház-
község anyakönyve

Emléklap és okirat (Font 
Sándor és családja birtoká-
ban Soltvadkerten)

Személyes visszaemléke-
zések

bizottság elnöke Péczka Ferenc 
volt, aki később a gyülekezet 
felügyelője is lett. 

A templomszentelést 1956 
pünkösd hétfőjén tartották. A 
berendezés lassan jött össze: 
ajándékok, országos és kör-
nyékbeli támogatások nyomán 
oltárkép, kegytárgyak, padok és 
harmónium került a terembe. 
Az 1963. évi jelentés szerint 
65 családban 142 lélek tarto-
zott ide (ebből csak 38 „közel 
lakó”). Közülük 52 ifjú és gye-

rek. A hittan oktatása házaknál 
vagy az istentisztelet előtti/
utáni félórában történt meg.   

A faluközpontban ma álló 
imaház építése több fázisban 
történt meg. 1956-1958-ban 
ott is folytak munkálatok.

Szerzők, források:Szerzők, források:
Káposzta Lajos (volt kis-Káposzta Lajos (volt kis-

bócsai kántor), valamint ifj. bócsai kántor), valamint ifj. 
Ulakcsai ZoltánUlakcsai Zoltán

országos levéltáros és országos levéltáros és 
László Lajos ev. lelkészLászló Lajos ev. lelkész



2020. február10. oldal

Hozzávalók: 
* 60 dkg liszt
* 1 cs élesztő
* 2 dl langyos tej
* 15 dkg vaj 
* 20 dkg cukor
* 2 db tojás
* 1 db tojás sárgája a kenéshez
* 2 db narancs leve
* 4 cent rum- vagy rumaroma
* díszítéshez: ízlés szerint kandírozott citrom vagy narancshéj, 

mazsola, aszalt áfonya, magvak
Elkészítés:
* Az élesztőt egy kanál cukorral némi langyos tej társaságában 

felfuttatjuk.
* A lisztet egy nagy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a cukrot és egy 

csipet sót.
* A liszt közepére egy kis lyukat kerekítünk, belefacsarjuk a 

narancsot és belecsurgatjuk a rumot, majd hozzáadjuk a felfut-
tatott élesztőt

* Dagasztógép alacsony fokozatán, vagy kézzel elkezdjük ösz-
szedolgozni a tésztát.

* Apránként hozzáadjuk a langyos vajat és a tojást.
* Ha ezzel készen vagyunk, akkor gyengéden átgyúrjuk a tész-

tát. Nem kell megijedni, nagyon laza az állaga, ezért bőségesen 
kell lisztezni a deszkát, hogy ne ragadjon le.

* A tésztát egy óra alatt meleg helyen a duplájára kelesztjük.
* Utána átgyúrjuk és kerek cipókat formálunk belőle, majd lisz-

tezett kézzel a közepét kivájjuk. Figyeljünk arra, hogy legalább 
10-15 cm legyen a rés átmérője, különben a második kelesztés 
közben eltűnik! 

* Konyharuha alatt ismét egy órát pihentetjük a tésztát, majd 
megkenjük tojássárgájával és ízlés szerint kidekoráljuk kan-
dírozott narancshéjjal, aszalt áfonyával, mazsolával, magvakkal.

* 160 fokon előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt készre 
sütjük.

Jó étvágyat!

A fánk és a kalács 
szerelemgyereke — 

Roscón de reyes

Vidám percek
Otthon vacsora közben a férj és feleség beszélgetnek: 
- Mondd, drágám, mit szeretsz bennem jobban: az intelligen-

ciámat vagy inkább a csodás testemet? — kérdezi a férj.
- A humorodat, szívem, a humorodat!- válaszolja a feleség.

Apuka a két fiával szánkózik. Így szól az idősebbikhez:
- Jenőke, ne legyél irigy, engedd az öcsédet is szánkózni!
- De hát én engedem apa! — mondja Jenőke. — Minden körben 

én megyek vele lefelé a dombon, az öcsi pedig felfelé egyedül.

Egy lány mondja az apjának:
- Apa, egy srác tegnap a suliban olyat mondott, amit nem értek. 

Azt mondta, hogy szép a szélvédőm, gyönyörű a csomagtartóm 
és a futóművem, jó a kasznim és kifogástalan a lökhárítóm. Ez 
mit jelent?

- Üzenem neki, hogy még garanciális vagy, és ha fel meri emelni 
a motorháztetődet, lerúgom a kipufogóját!

Könyvajánló

Felnőtt: Leah Fleming — A kesztyűkészítő lánya
1666: Joy Moorside mártír szülők gyermekeként jön világra 

Windebankban, és nem sokkal ezután elárvul. Nagybátyja neveli 
fel, majd annak ellenére, hogy tehetős nagyapja magához venné, 
mások szolgálójaként éli életét. Joy, aki szépségével sokak figyel-
mét magára irányítja, s aki sosem szerette a szabályokat, végül egy 
csapat kvékerrel együtt Amerikába utazik, hogy az indián őslakosok 
szomszédságában, saját települést hozzanak létre. Az új világ új kihí-
vásokat, veszélyeket, szerelmet és kísértéseket tartogat Joy számára, 
hamarosan úgy érzi, végleg el kell döntenie, milyen életet akar élni.

2014. Az angliai Yorkshire-ben élő Rachel Moorside egy nap kü-
lönös e-mailt kap, mely teljesen felbolygatja nyugodt hétköznapjait: 
egy bőrkötéses könyvre bukkantak a

pennsylvaniai Jóreménység Gyűlésházának falában, s a könyv 
szerzője valószínűleg egy felmenője. Sam Storer építész, a könyv 
megtalálója, Rachellel egyetemben beleveti magát Joy történetébe, 
s mire eldöntik, mi legyen a különleges napló sorsa, az ő sorsuk is 
megpecsételődik.

Kamasz — Kelly Barnhill: A lány, aki holdfényt 
ivott

„A csillagfényben természetesen varázserő lakozik. Ezt mindenki 
tudja. De a holdfény, az egészen más. A holdfény maga a varázslat. 
Erről bárkit megkérdezhetsz.” 

A Protektorátus lakói minden évben egy csecsemőt hagynak az 
erdőben, hogy feláldozzák az ott élő boszorkánynak. Ám Xan való-
jában jó boszorkány. Megmenti a kisbabákat, és az erdőn keresztül 
elviszi őket egy szerető családhoz, s hogy útközben ne éhezzenek, 
csillagfényt ad nekik táplálékul. Az egyikükkel azonban csillagfény 
helyett holdfényt itat, ezzel pedig rendkívüli varázserővel ruházza fel 
a gyereket. Xan elhatározza, hogy magához veszi a kislányt, és a Luna 
nevet adja neki. Luna tizenharmadik születésnapjának közeledtével 
a lány varázsereje fokról fokra a felszínre tör, ami számos veszélyes 
és izgalmas következménnyel jár.

Gyerek — Bartos Erika: Kistestvérek, nagytest-
vérek

A kistestvér érkezése minden gyerek életében fontos esemény. 
Egy nyári napon a hatéves Brúnó megtudja, hogy kistestvére lesz. 
A kisfiú megosztja a hírt a barátaival, akik sorra elmesélik saját tör-
ténetüket. Megtudhatjuk, hogyan fogadta kistestvérét Orsi, Olívia, 
ikeröccseit Zsolti, kishúgát Kata és Lackó, és végül elolvashatjuk 
Brúnó és Blanka meséjét 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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A Bócsai Önkormányzat lapja

A felnőtt farsang mindent visz! 
„Szerencsés helyzetben va-

gyok” — kezdte megnyitó beszé-
dét Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester. „Ha egy iskolának 
ennyi támogatója van, ott jövő 
is van. Ezúton is köszönöm az 
SZMK és minden közreműködő 
munkáját!”

Utána a sztárvendégek léptek 
színpadra: Kárász István és ba-
rátai „Ahol a tündérmese véget 
ér” címmel adták elő a nyitó ko-
reográfiát. Volt vele munka, akár 
a felkészülés, akár a rákészülés 
terén: csak Pisti sminkjéhez 2 
óra kellett! 

Na de a többi jelmezesen is 
volt mit nézni! A mesehősök, 
celebek, tündérek, rockerek, 
filmsztárok, papok közül kiemel-
kedtek a csoportosan beöltözők: 
a tantestület „fekete-piros-kirak-

tuk-a-szívünket” csapata, a Har-
ry Potter Varázslóiskola, a Menő 
Manó Ügynökség, a rock-and-
roll táncosok… Némelykor azt 

sem tudtam, hogy szólítsam az 
illetőt: asszonyom, vagy uram? 

A „Búgató elixír” és „Röffentő 
böffentő” behörpölése után a 
raguleves és a marhapörkölt töl-
tötte a bendőt. A zenéről ezúttal 
Barta Zsolt, egri DJ és kongás 
gondoskodott.

KL – BHKL – BH
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Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját

2020. március 4. szerda 17 órára2020. március 4. szerda 17 órára
a Boróka Könyvtárba

id. Balogh Lajos
,,Bócsai évtizedek”

Bócsa közelmúltjának eseményei
c. fényképekkel illusztrált előadására

Beszélgetőpartnere: Káposzta Lajos 
középiskolai tanár

MeghívóMeghívó

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Bócsa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc tiszteletére tartandó rendezvényeire.

2020. március 13. (péntek) 13:00 óra
A Boróka Általános Iskola 5. osztályosainak ünnepi műsora 

a Hungarikum és Közösségi Házban 
Felkészítők: Szlobodáné Rakonczay Tünde, Horváth-Mucsi Tímea

2020. március 15. (vasárnap) 10:00 óra
Megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál.

     Ünnepi beszédet mond:
Szőke-Tóth Mihály polgármester

     Áldást mond:
László Lajos evangélikus lelkész

Énekel Kárász István, verset mond Szabóné Ilonka

A TISZTA FALUÉRT  
PROGRAM 

Téged is zavar, hogy Bócsán szemét szegélyezi a 
kerékpárutat, az utcákat? 

Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene. 

2020. március 28-án (szombaton)  
reggel 8 órakor  

csatlakozz te is a szemétgyűjtés önkénteseihez a 
Hungarikum és Civil Közösségi Háznál. 

Tegyük széppé,  
rendezetté környezetünket! 

Bővebb információ 
Borbényi Hildánál az 
alábbi telefonszámon: 

 +36 70/400 99 45 

 Zsákot, kesztyűt 
biztosítunk,  

láthatósági mellényt, aki 
tud, hozzon magával. 

Bócsa Község Önkormányzata 


