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A részvétel INGYENES. 
Adományaikkal illetve a rendezvény ideje alatt üzemelő büfé bevételével további 

rendezvényeink létrejöttét támogatják.
Szervező:

„EGYBE” és a Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért 
Alapítvány Kuratóriuma

VIrÁGVaSÁrNaPI 
orGoNaKoNCErT

a bócsai Katolikus Templomban.
2014. 04. 13. vasárnap 11. 30. 

(mise után)
Fellép: Szloboda Zsolt -orgona

Máté Tamás - ének
Mindenkit szeretettel várunk
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Báli hangulat Nőnapon is

Március 14-én pénteken került sor az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre. 
A tornateremben az iskola 4. és 5. osztályos tanulói verses, tán-
cos műsorral készültek az alkalomra. A kopjafánál Szőke-Tóth 

Főétel böjt idején: Tojásos gombaragu

Március 8-án került megren-
dezésre a már több éves hagyo-
mányokkal rendelkező Nőnapi 
Bál az iskola tornatermében. 
A rendezvény főszervezője a 
Bács-Kiskun Megyei Mozgás-
korlátozott Egyesület Bócsai 
Csoportja volt. A bócsai egyesü-
leten kívül képviseltette magát a 
soltszentimrei, az orgoványi, és 
a jakabszállási csoport. Soltvad-
kertről a Nyugdíjas Klub, a Moz-
gáskorlátozottak Baráti Köre és 

műsorvezetésért, a Nosztalgia 
zenekarnak, akik díjmentesen 
szolgáltatták a zenét, Pálinkás 
Attilának és személyzetének az 
ebédért és a színvonalas kiszol-
gálásért, Szeg Károlynénak a 
desszertért továbbá Kiskopárdi 
Lajosnak és feleségének, Csipak 
Vincénének, a Fókusz Takarék 
Szövetkezetnek, Szász Imréné-
nek, a Tarkabarka papír-írószer 
bolt támogatásának, és a Wein-
haus Kft-nek. Persze nem utolsó 
sorban a csoport tagjainak a sok 
segítségért és az előkészülete-
kért.                               Sz. É.

a Soltvadkerti Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete tett eleget 

a meghívásnak. 
Szőke-Tóth Mi- 
há l y  po lgá r -
mester virág-
gal köszöntött 
minden nagy-
mamát, anyu- 
kát, lányt, majd 
beszédében ki-
emelte a nők sze-

repének fontosságát a társadal-
mi, családi és közösségi életben. 
A bőséges ebéd elfogyasztása 
után Tóth János Nosztalgia ze-
nekara biztosította az igazi báli 
hangulatot. A mulatság késő 
délutánig tartott, melyen mint-
egy 240 vendég vett részt. 

Külön köszönet jár Völgyes-
vári Lászlónénak, aki a termet 
bocsájtotta rendelkezésre, Bar-
csikné Weinhardt Évának a 

Hozzávalók:  50 dkg gomba, 
5 keményre főzött tojás, 1 fej 
vöröshagyma, 1 dl tejföl, 1 
mokkáskanál mustár, 1 kiskanál 
őrölt pirospaprika, csipetnyi 
őrölt bors, olaj, só.

Elkészítés: Az olajon üve-
gesre pároljuk az apróra vágott 
vöröshagymát, majd hozzákeverjük a felszeletelt gombát, piros-
paprikával megszórjuk, megsózzuk, megborsozzuk, és 5 percig 
főzzük. Ezután a tejfölt és a mustárt a gombához adjuk. Végül 
óvatosan beleforgatjuk a kockákra vagy karikákra vágott tojásokat, 
és együtt főzzük még 3-4 percig. Tésztával, rizzsel, nokedlivel, 
főtt krumplival tálaljuk.

A hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első 
nap, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. In-
nentől kezdve régen szigorúan tilos volt a bálozás, sőt a lakodalom 

is Az emberek sötét vagy fekete, dísztelen ruhát viseltek. Ekkor 
már nem csak húst volt tilos enni, hanem zsírosabb ételeket is, 
így terítékre a férfiak nagy szenvedésére zöldségből-gyümölcsből 
készült ételek kerültek, tojással és tejtermékkel kiegészítve.

Mihály  polgármester mondott ünnepi beszédet a szép számmal 
megjelenő hallgatóság előtt. Az ünnepi megemlékezés a kopjafa 
megkoszorúzásával zárult.                                                                                      

Sz. É. 

Hamvazószerda szigorú böjti nap, ilyenkor csak háromszor 
szabad enni és egyszer jóllakni, húst pedig egyáltalán nem 
lehet enni. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok 
minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a 
napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. 
A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka 
hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek hom-
lokára. Ezt nevezik hamvazásnak, ami a nagyböjt kezdetét 
jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, 
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. 
A barkaégetés pedig virágvasárnap történik: ez lesz a hamu a 
jövő évi hamvazó szerdán.
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Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke az országgyűlési kép-

viselők választását 2014. április 6-ra tűzte ki. Bócsa 
Bács-Kiskun megye 4. számú választókerületéhez 
tartozik, Kiskunfélegyháza központtal. A településen 
két szavazókörzet lesz; Bócsa Önkormányzati Hivatal 
(Rákóczi Ferenc u. 27.) valamint a Hegyközség épü-
letében (Rákóczi Ferenc u 25.). Településünkön 15 
egyéni jelöltre szavazhatunk.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő választópolgárok igényelhetnek, akik:

- mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyaté-
kosságuk) miatt,

- vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szem-

pontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a 
szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát 2014. 
április 4-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási 
irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 
15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól 
lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben 
szerepel.

Milyen feltételekkel lehet szavazni 
a szavazás napján?

- A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, 
aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szere-
pel.

- A választópolgárnak igazolnia kell személyazonossá-
gát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy 
személyi azonosítóját.

- A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyeg-
zett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

A választási kampányra vonatkozó szabályok az idei 
országgyűlési választástól nagymértékben átalakultak. 
Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenése a korábbi 
kampánycsend megszűnése.

Azonban a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül - közterületen - választási kam-
pánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a 
választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kér-
désekben:

Bócsa Helyi Választási Iroda 
Címe: 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27. (Bócsai Közös 

Önkormányzati Hivatal)
Telefon: 06 78 453-110
e-mail: bocsajegyzo@t-online.hu
HVI. vezetője: Mayer Ferenc jegyző, 
tel.: 06-30-969-7553
További információt a választásokkal kapcsolatban a 

www.valasztas.hu oldalon olvashat.

Segítő Kezek
az Aktív Életért

A magyarországi lakosság 
elöregedésével egyre több idős 
ember él egyedül – legyen az a 
fővárosban vagy vidéken. Hi-
hetetlen, de tény: hazánkban 
immár 470.000 ember 80 éven 
felüli, közülük nagyon sokan 
szorulnak segítségre. 2013 
őszén 32 településen indult 
meg a Segítő Kezek program, 
köztük 6 nagyvárosban és 
mintegy tucatnyi kistelepülé-
sen, mint Bócsa is. A cél az, 
hogy minél több aktivistát 
és munkatársat vonjanak be 
az idősek segítésébe. Ezzel 
egy reprezentatív próbának is 
résztvevői vagyunk, hiszen a 
tanyás modell kidolgozásában 
így községünk is részt vehet: 
Bócsán 59 nyolcvan év feletti 
idős ember él.

A program egyik fő mentora 
Lezsák Sándor országgyűlé-
si képviselő. Lapunknak így 
mutatta be az új kezdemé-
nyezést:

 – A tanyagondnokok sok 
terhet levesznek a külterületen 
élők válláról. Azonban ez nem 
minden. A magány nagy teher, 
éljen az illető akár Békásme-
gyeren, a 7. emeleten, akár a 
kisbócsai tanyán. De mégis 
van különbség, mégpedig a 
tanya javára: itt már rákény-
szerítette az embert a szükség 
a problémák megoldására. A 
vidéki ember munkaetikája, a 
kis konyhakert és az egymásra 

utaltság több száz éves hagyo-
mánya „kész recepteket” ad. 
Budapesten – higgyük el – még 
magányosabb, aki egyedül 
marad.

– Mit nyer az, aki reszt vesz 
segítőként ebben? 

A program nem csak az idő-
seknek segít, hanem a fiatalabb 
generációknak is: egy történet, 
egy süteményrecept, a tanyai 
életmód és az ott élő idős még 
mindig megmaradt vitalitása 
példa értékű. Lehet, hogy 
éppen így győzzük meg a felnö-
vekvő generációt ezen életmód 
szépségeiről. Az érem másik 
oldala, hogy az idős emberek 
nagyon áhítják az úgynevezett 
humán foglalkozást. A tolvajok 
és trükkös csalók pedig gyak-
ran kihasználják azt, és min-
denféle ürüggyel a bizalmukba 
férkőzve kifosztják őket. Az 
idősügyi program abban is 
segít, hogy felkészítsük őket az 
élet eme veszélyforrására. 

Balogh Renáta a program 
egyik helyi munkatársa. Ő így 
mesél élményeiről: 

– Nagyon új volt nekem ez a 
tevékenység, de óriási élmény! 
Meghallgatjuk az időseket, be-
vásárolunk neki, beszélgetünk 
velük. Az életük bámulatos: 
sokszor nehéz volt nekik, de 
kibírták. A nélkülözés sok 
mindenre megtanította őket. Jó 
hallgatni a régi történteket!

K. L.

lezsák Sándor Bócsán
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az Utazás Kiállításon 
jártunk

Bicskey Lukács szívesen eljönne Bócsára…
Ismerős a szlogen: „Látogasson 

el hozzánk!” — de vajon miért? 
Ezt a kérdést igyekeztünk megvá-
laszolni a Bócsai Hírek legutóbbi, 
februári számában. Vendéglők és 
tanyasi szálláshelyek sora, ren-
dezvények, fesztiválok és nem 
utolsó sorban kedves emberek! 
Ezek vagyunk mi itt, Bócsán! 

Szóval: valahogy meg kell 
győzni az utazni vágyó embere-
ket, hogy mi is lehetünk úti cél! 
Erre több módszer van, kezdve 
az internetes hirdetéstől egé-
szen a közvetlen rábeszélésig. 
Ez utóbbinak volt helyszíne a 
Hungexpo vásárterület Buda-
pesten, március első napjaiban. 
Községünket Káposzta Lajos 
és Szentgyörgyi Éva képviselte. 
A standon természetesen a 
kistérség egésze jelent meg, 
hiszen aki Bócsán éjszakázik 
valamelyik szépen kialakított ta-

nyán, az kisebb-nagyobb utakat 
is tehet. Ehhez adott ötleteket 
a stand személyzete, akik ha 
kellett, bort kínáltak a vásárlá-
togatóknak, ha kellett, a bócsai 
augusztus 20-ról meséltek, vagy 
éppen a bicikliutak romantikáját 
ecsetelték.

A látogatók sorában rendre 
váltották egymást a jeles mű-
vészek és közéleti emberek, 
köztük Szegedi Gábor, a Pusz-
tatízes hajtója, Bicskey Lukács 
színész (Argo), valamint Karda 
Bea, a még mindig aktív és nép-
szerű énekesnő. Mint kiderült, 
Bicskey művész úr több szállal 
kötődik a környékhez: rendsze-
resen jár például Bugacra, jó 
lovas és ő konferál a Kurultaj 
hagyományőrző rendezvényen. 
Érdekli Bócsa – lásd címlapfo-
tónk –  és szívesen meglátogatna 
minket…                           K. L.

A stand egy részlete: a Lantos-bornak nagy sikere volt  

Bócsa Önkormányzat 2013. májusában pályázatot nyújtott 
be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett „EU 
Élelmiszersegély 2013” programra. Az Európai Unió által 
finanszírozott program szervezője a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal. A pályázat eredményeként Bócsa község 332 
szociálisan rászoruló lakója részesült 2014. március 4-től 6-ig 
élelmiszer adományban. Összesen 880 kg liszt, 960 kg cukor és 
490 kg tészta került kiosztásra. A segélycsomagok osztásában az 
Önkormányzat dolgozói működtek közre. A külterületi lakosok 
számára Frittmann János tanyagondnok, valamint a Segítő Ke-
zek munkatársai juttatták el a csomagokat. Az élelmiszersegély 
telephelyről való elszállításában Bíró István és Deli István segéd-
kezett.                                                                               Sz. É.

Bócsára látogatott
az Atomerőmű kamionja

Kiosztásra kerültek
az EU élelmiszercsomagok

Március 5-én településünkre érkezett a Paksi Atomerőmű inte-
raktív kamionja. Az itt tartózkodásuk során megismerkedhettünk 
az Erőmű működésével, történetével, jövőjével. Az áramfejlesztő 
kerékpáron kipróbálhattuk, hogy mennyit kellene tekerni például 
egy tablet, laptop vagy egy LCD televízió működtetéséhez. Egy 
szimulátoron keresztül bepillantást nyerhettünk az Atomerőmű 
bonyolult irányításába. A kamionhoz sok érdeklődő ellátogatott, 
többek között az általános iskola felső tagozatos osztályai is. Az 
MVM (Magyar Villamos Művek) Paksi Atomerőmű Zrt. Magyar-
ország meghatározó villamosenergia-termelő vállalata. Az erőmű 
négy blokkja jelenleg a hazai villamosenergia-termelés 40-45 
százalékát biztosítja.                                                         Sz. É.

Állami támogatás, 
mert jók voltunk!

Köztudomású, hogy Magyarország mintegy 3.000 önkormány-
zatának többsége kisebb-nagyobb mértékben eladósodott az 
elmúlt évtizedekben. Az adósságállomány vonatkozhat közüzemi 
díjra, hitelre, vagy egyéb működési költségre. A kormány, belátva 
a helyzet tarthatatlanságát, igyekszik tehermentesíteni a bajba 
jutott településeket. Viszont akik „jók voltak”, és nem terheli 
őket adósságállomány, pluszpénzhez juthatnak.

Bócsa, mint a jól gazdálkodó kistelepülések egyike, 20 millió 
Ft kötött támogatáshoz jut, melyet ez év március végéig a 
Belügyminisztérium folyósít a községi pénztárba. És hogy mire 
költik? Már kovácsolódnak a tervek…                           K. L.  
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Tájékoztatás a külterületi
lakosoknak

Március 14-én tanyagond-
noki fórumot tartottak az 
önkormányzat házasságkötő 
termében. A gyűlés során 
Frittmann János és Veiszhab 
Imréné tanyagondnokaink 
bemutatták a szolgálat műkö-
dését, ismertették feladataikat. 
Jelen volt Csörszné Zelenák 
Katalin a Falugondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesüle-
tének vezetője. Üdvözítőnek 

tartja, hogy községünk 2 falu-
gondnokkal, valamint „Segítő 
Kezek” szolgálattal is bír, akik 
lelkiismeretesen, becsülettel 
folytatják azt a munkát, mely-
nek alapjait Mucsi Tibor – Bó-
csa első falugondnoka – tette 
le. A tanyagondnoki szolgálat 
munkájáról, működéséről a 
következő számunkban bő-
vebb híradást közlünk.

Szentgyörgyi Éva

Az éves hazai termelés egy százaléka
Új baromfitelep Fischerbócsán 

Február 21-én ünnepélyes 
keretek között került átadás-
ra egy ÁTK pályázaton 950 
millió forintos támogatásból 
megvalósult baromfi állattartó 
telep Fischerbócsán, amely 
30 helyi család számára biz-

tosít megélhetést. Az átadó 
ünnepségen Czerván György, 
az agrárgazdaságért felelős 
államtitkár és Font Sándor or-
szággyűlési képviselő mondott 
köszöntőt.

Két helyi családi vállalkozás, 
a Bócsai Csíró Kft. és a Szár-
nyas Nevelő Kft. partnerséget 
alakított ki a Napsugár Trade 
Kft.-vel melyben a takarmány-
keverőtől, az állattartó telepe-
ken át a vágóhídig megtalál-
ható az állattartó szegmens 
szinte összes része. A családi 
vállalkozások az állattenyész-

tési technológiai 
fejlesztésére (ÁTK) 
kiírt pályázaton 950 
millió forintos tá-
mogatást nyertek, 
amelyből a telepen 
teljes számítógé-
pes korszerű telep-
irányítási rendszert 
építettek ki. 

Az ünnepélyes 
megnyitóra több 
mint száz vendég 
érkezett: az egyik, 
később baromfi-
nevelésre szolgáló 
csarnokban a tu-

lajdonosok és önkormányzat 
meghívására újságírók, politi-
kusok és állattenyésztési szak-
emberek foglaltak helyet. 

A díszvendégek közül első-
ként Font Sándor országgyű-
lési képviselő kapott szót. 

Stílszerűen nyugodt alvást kí-
vánt a tulajdonosoknak, utalva 
arra, hogy ebben az ágazatban 
nagy a rizikó, sok a váratlan 
esemény és ennek megfelelően 
mindig készen kell állni.

A szegedi Hajnal Éva a 20 éve 
alakult Napsugár Trade Kft-t 
mutatta be a hallgatóságnak. 
Mint elmondta, Kiskunmajsán, 
Kalocsa környékén és Fischer-
bócsán vannak telepeik, vala-
mint egy vágóhídjuk Szegeden. 
Ez a telep a két itteni céggel 
kialakított együttműködés 
alapján épült ki mai formájára. 

1.400.000 barom-
fi hagyja el évente 
a nevelőházakat, 
amely a magyar-
országi termelés 1 
%-a. Döbbenetes 
szám! A folyamat 
végét a szegedi 
pecsenyekacsa vá-
góhíd jelenti. Ter-
mékeikkel többek 
között Hollandia, 
Németország és Ausztria üzle-
teinek polcain is jelen vannak, 
emellett növekszik a belföldi 
piaci részesedésük.

Czerván György államtitkár 
elmondta: a magyarországi 
viszonyok mássága miatt — itt 
gondolhatunk a forró nyárra, a 
tőkehiányra vagy a némelykor 
fellépő értékesítési nehézsé-
gekre egyaránt — fontos, hogy 
a magyar kormány folyamatos 
párbeszédet folytasson Brüsz-
szellel a pályázatok harmoni-
zálása ügyében. 

Ezt követően fehér védőruhába 

öltözött a vendégsereg, hisz a 
többi épületbe, ahol már javában 
folyik a tenyésztés csak így me-
hettünk be körülnézni. Itt már 
Szabadi Tamás, a telep működési 
vezetője kalauzolt bennünket. 

Az egészségügyi felügyeletet 
dr. Kléh Zsolt tázlári állatorvos 
látja el, akinek fő feladata a 
járványveszély minimálisra 
csökkentése és az állomány 
vitamin- ill. gyógyszeradago-
lása. És vajon mivel ért véget 
az ünnepség? Sült csirkés 
lakomával. Stílszerű.

Káposzta Lajos
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javítom a minőséget.
Fontos számomra, hogy a 

vállalkozásom beindításával 
munkát adjak a térség mun-
kavállalóinak, a segédmunká-
soknak, a feldolgozóknak, az 
értékesítőknek, valamint, hogy 
az adók fizetésén keresztül nö-
veljem az állami bevételeket.

A bodzatermesztéssel kapcso-

latos kérdésekben készséggel 
állok a fiatal termelők rendel-
kezésére! 

 Révész Zsanett
70/708-4124

Kedves szülők!
Óvodai, iskolai beiratkozás áprilisban

Az óvodai beiratkozás időpontja: 
2014. április 28-án és 29-én (hétfő, kedd) 800 

órától 1600 óráig
A beíratásra kérem, hozza magával:
a kisgyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyát, a szülő 

személyi igazolványát és lakcím kártyáját
A közoktatási törvény szerint kötelező óvodába járnia annak a 

kisgyermeknek, aki betöltötte az ötödik életévét.
Azokat a kisgyermekeket is most kell beíratni, akik 2014. szept-

ember 1. után töltik be 3. életévüket, és a szülő hozni kívánja 
óvodába.

Az iskolai beiratkozás időpontja:
2014. április 28-29-30-án (hétfő, kedd, szerda) 

800 órától 1800 óráig
A beíratásra kérem, hozza magával: 
a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát, születési anyakönyvi 

kivonatát, a gyermek iskolaérettségi igazolását, a szülő személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját

Minden gyermeket kötelező beíratni az iskolába, aki 2014. augusz-
tus 31-ig betölti a 6. életévét.

„Gondoskodásból Jeles! – 
Gyűjts szelektíven, 

élj sportosan!”
Kedves Szülők, Nagyszülők, Bócsaiak!

A bócsai Bóbita Óvoda csatlakozott a „Gondoskodásból Jeles” kreatív 
programhoz, melynek legfontosabb célja a gyermekek környezettudatos 
gondolkodásmódjának kialakítása, a természeti és épített környezet 
megóvása, a jövő nemzedékek életminőségének megőrzése. Ehhez ismét 
összefogásra van szükség!

Az akció keretében gyűjtünk minél több:
• újrahasznosítható műanyag hulladékot (gyűjthető minden a ház-

tartásban és a körül keletkező műanyag hulladék a tönkrement kerti 
bútoron, selejtes játékon, rekeszen, vödrön, ládán, fólián keresztül a 
csomagolási hulladék és PET palackig);

• műanyag kupakot, tetőt és csavarzárat (gyűjthető üdítős, ásványvi-
zes, gyümölcsleves, tejes, kakaós, sportitalos, boros és sörös műanyag 
csavarzár, a dezodoros flakon kupakja, tusfürdős, samponos, folyékony 
szappanos, testápolós és tejszínhabos flakon tető, folyékony mosószeres, 
az öblítős, a Domestos-os flakonok teteje).

Az összegyűjtött műanyag hulladék és kupak külön-külön válogatva, 
tisztított állapotban gyűjtendő.  A hulladékok mérlegelése, szennye-
ződésmentesség ellenőrzése és elszállítása az óvoda előtti parkolóból, 
körülbelül 2 hetente történik. Az akció 2014. április 30-ig tart.

Gyűjtések időpontjai:  
2014. március 4. (kedd)  de. 8-9 óra
2014. március 18. (kedd)  de. 8-9 óra
2014. április 1. (kedd)  de. 8-9 óra
2014. április 15. (kedd)  de. 8-9 óra
2014. április 25. (péntek)  de. 8-9 óra

Az összegyűjtött és elszállított hulladék után az óvoda a program 
támogatói által díjazásban részesül.  Az összegyűjtött hulladék és kupak 
mennyisége határozza meg a DECATHLON sportszer vásárlási utalvány 
értékét. 

Célunk, a hamarosan felépülő óvodai tornaterem
sportszerekkel történő ellátása. Kérjük minden Bócsai Lakos segítségét! 

Bővebb információ az óvónőknél, illetve Tóth Márta
kapcsolattartónál kérhető.

Révész Zsanett, 
mint fiatal gazda

1981. január 18-án születtem 
Mezőtúron. Szüleim is a mező-
gazdaságból éltek, így tanultam 
meg a természet adta értékek 
megbecsülését. 

2004-ben Gödöllőn a Szent 
István Egyetemen végeztem 
gazdasági agrármérnökként. 
Emellett mérnöktanári képe-
sítést, majd export–import 
menedzser diplomát sze-
reztem. 2002-ben férjhez 
mentem, így kerültem 
Bócsára.                                

2012-ben sikeresen pá-
lyáztam 8 ha termőföld 
vásárlására és annak bo-
dzával való betelepítésé-
re. Ezzel az volt a célom, 
hogy egy jól jövedelmező 
ültetvényt hozzak létre Bó-
csán. A technológiai újítá-
sok folyamatos bevezetésével 
csökkenteni kívánom az élő-
munkaigényt és ugyanakkor 

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Szentgyörgyi Éva

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja
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Sok csepp emberség - példamutatásból jeles
Az Önkormányzat és a Vö-

röskereszt szervezésében kö-
zségünk többszörös véradóit 
köszöntötték fel március 8-án. 
A rendezvényen jelen volt Sutus 
Etelka a Vöröskereszt Kiskőrösi 
területi titkára, Dr. Horváth 
László a Magyar Vöröskereszt 
Bács-Kiskun Megyei Szerveze-
tének igazgatója, Szőke-Tóth 
Mihály Bócsa polgármestere. 
Külön említést érdemel Kürtösi 
Sándorné, aki 1981 óta szerve-
zője, összetartója ennek a nemes 
cselekedetnek, ő maga is negy-
venszer adott vért. Immár 33 
éve, hogy a véradókat, a véradást 
támogatja, szervezi Bócsán.

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester köszöntő beszédében 
megjegyezte annak fontosságát, 
hogy aki vért ad önmagából ad, 
s ez az önzetlenég legnagyobb 
példája, melyet mindenkinek 
– aki teheti – követnie kell.

Az emléklapokat és az aján-

Baranyi Mária, Deli Lászlóné, 
Deli László, Kaposvári Sándor, 
Kozma Imréné, Lengyel Gábor, 
Láng Lajos Istvánné, Mintál 
Miklósné, Nagy Istvánné, Májer 
Antalné (24x), Martin Krisztián 
(24x), Gere Anita (25x), Kalmár 
Istvánné (25x), Molnárné Jaksa 
Katalin (25x), Májer Istvánné 
(25x), Mészáros Mihály (25x)
30 szoros véradóink: Bak An-
talné, Balogh Imre,  Bozorádi Ti-
bor, Deli István József, Frittman 
Ferencné, Lenthár Dezső Lajos, 
Martin Imre, Szőke-Tóth Imre, 
Tyukász Nándor, Zsikla Imre, 
Gáspár Endre (39x)
40 szeres véradóink: Babák 
Mihály, Kürtösi László, Lajos 
István, Mucsi Mihály
50 szeres véradónk:
Lengyel Jánosné (58x)
60 szoros véradónk:
Tuskán József
70 szeres véradónk:
Mészáros György          Sz. É. 

dékokat Dr. Horváth László és 
Szőke-Tóth Mihály adta át az 
elismerésben részesülőknek. 
Nőnap alkalmából a hölgyeknek 
egy-egy szál virággal kedves-
kedtek. Bács-Kiskun megyében 
évente körülbelül 25 ezer egy-
ség vért adnak az önkéntesek. 
Büszkék lehetünk arra, hogy a 
bócsai véradók is hozzájárul-
nak ehhez a mennyiséghez, 

mely minden percben életet 
menthet. A véradás önkéntes, 
önzetlen egyben felelősségteljes 
segítségnyújtás, amit nem lehet 
elégszer megköszönni; a véradók 
emberségéért, segítőkészségéért 
hálánkat kifejezni.

 Jubiláló véradóink:
10 szeres véradóink: Láng 
Hajnalka, Láng Lajos, Mucsi 
László, Nagy István, Pagács 
István, Petrócziné Molnár Rená-
ta, Pálinkás Istvánné, Seres 
Istvánné,  Bak Ágota,  Benkó 
Sándor, Bondor József, Borbé-
nyi Norbert, Bozorádi Tiborné, 
Csányi Csaba, Gáspár István, 
Gál Józsefné, Lenthár Dezsőné, 
Szerencse Imre, Szerencse Szil-
via, Szőke-Tóthné Lehr Anikó, 
Tarjányi Nándor, Tóth Róbert, 
Vida Györgyné,  Vincze Gábor, 
Koller Lászlóné (19x), Lenthár 
Józsefné (19x)
20 szoros véradóink: Schiszler 
Gábor, Utasi Krisztina, Vidáné 

Szeretem a focit!Nem múlt el sikerek nélkül a 
tél a labdarúgóknál. A csapat az 
utolsó hazai, Szank elleni mecs-
csén mindent beleadott, hogy 
sikerüljön győzni a helyi közön-
ség előtt, akik meccsről-meccsre 
nagyobb létszámban látogatnak 
ki a mérkőzésekre.  Persze ezt a 
szereplést nagyban befolyá-
solják azok a fejlesztések, 
amelyet az elmúlt időben 
vittek véghez. Például im-
már büszkén fogadjuk szép 
új öltözőinkben a vendég 
csapatokat. A csapat még a 
téli időszakban sem pihen 
és szakad szét. Több csapat-
tal is neveznek különböző 
teremfoci tornákra, ahol 
Kun Szabó László irányítja 
a felnőttek és az öregfiúk 
csapatát, Péter-Szabó Zsolt 
a Bócsa Junior csapatát, 
nem is akármilyen sikerrel. 
2013/14-es idényben a felnőttek 
és az öregfiúk az első helyet, míg 
a fiatalok pár ponttal lecsúszva a 
dobogóról, a 4. helyet szerezték 
meg.

Látva ezeket a sikereket, az ön-
kormányzat joggal mondhatja, 
hogy van értelme támogatni a 

helyi labdarúgást, és persze meg-
jön az ember kedve a focihoz. 
Ennek köszönhetően beindult 
kis községünkben az utánpót-
lás nevelés is, amelyet szintén 
Péter-Szabó Zsolt irányít, edzve 

a csapat reménységeit. Egyre 
többen kapnak kedvet nem csak 
nézni, de űzni is ezt a sportot. 
Egyre több az esti „focizgatás” az 
iskola tornatermében és a füves 
pályán, amely egyre jobb állapot-
ba került. A Szabadi Tamás által 
készített pályázatnak köszön-

hetően öntöző rendszert és egy 
önjáró fűnyírót, nyert a csapat. 
Itt szeretnénk megköszönni 
Ficsor Zoltánnak lelkiismeretes 
szervezõ munkáját.

Köszönetet jár még Szabó An-

talnak, Lőrincz Istvánnak, Kozák 
Lászlónak, Vincze Zoltánnak, 
Vágó Sándornak, Vincze Ár-
pádnak, Tóth Jánosnak, Molnár 
Istvánnak, Deli Szabolcsnak, 
Farkas Zsigmondnak, Kutasi 
Lászlónak, Pálinkás Attilának, 
Szabó Csabának, Lehoczki Zol-

tánnak, Kiskopárdi Lajosnak, 
Balogh Imrének és Nagy-Biri 
Imrének a pályával kapcsolatos 
fejlesztések támogatásában.

Az önkormányzat, a labdarú-
gók baráti köre, valamint a csa-
ládtagok segítsége is szükséges 
a sikerekhez. Köszönjük!

További eredmények: 
Soltvadkert – Fakupa:
2010/11 Bócsa 1. helyezés, 
Bócsa Öregfiúk 1. helye-
zés
2011/12 Bócsa 2. helyezés, 
Bócsa Öregfiúk 2. helye-
zés
2012/13 Bócsa 1. helyezés, 
Bócsa Öregfiúk 1. helyezés
2013/14 Bócsa 1. helyezés, 
Bócsa Öregfiúk 1. helyezés

Kiskunhalas - Joma te-
remfoci:

2011/12 Bócsa 3. hely
2012/13 Bócsa 3. hely, Bócsa 

öregfiúk 1. hely
2013/14-es szezon: 31 részt-

vevő csapattal indult, melynek 
abszurd bajnoka Bócsa

Gratulálunk a sikeres sporto-
lóknak!
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az abonyiban mulattak a birkózók
Több száz lelkes sportbarát 

találkozott a bócsai birkó-
zóbálon, melyet az Abonyi 
Négyeshez címzett fogadó 
különtermében rendezett 
meg a helyi szakosztály már-
cius 8-án. A többgeneráci-
ós sportnak köszönhetően 
(hiszen már a nagypapák is 
meggyomrozták egymást a 
mezőn, ha valami nézetel-

térés akadt!) valóban együtt 
mulathattak a nagyszülők és 
az unokák. Hála a nyári „bir-
kó-táboroknak”, gyerekekben 
tényleg nem szűkölködik a 
sportág errefelé. Ezt méltatta 
nyitó gondolataiban Szőke-
Tóth Mihály polgármester is. 
Emellett felvázolta a birkózók 
és a község előtt álló pályá-
zati lehetőségeket, melyek 

követése manapság szinte a 
legfontosabb dolog egy-egy 
település vezetése előtt. Ami 
realitás: az iskola épülettömb-
jénél található régi diákotthon 
35-40 fős szállássá fejlesztve 
birkózók, osztálykirándulá-
sok, sporttáborok, de akár a 
torockói citerások magyaror-
szági kirándulása részére is 
szállásul szolgálhat. Az est 
díszvendége a Magyar Birkó-
zószövetségtől érkezett: Ma-
róti István és kedves felesége, 
akik jól elbeszélgetek a helyi 
lelkes birkózókkal, illetve a 
feleségekkel és a szülőkkel. 
A menü — mindenki meg-
elégedésére — ragulevesből 
és vegyes sültes tálakból állt. 
Mint az egyik fő szervező, 

Petróczi Andor, a bócsai BLSE 
Regionális Kiscentrum veze-
tő edzője elmondta, a bál, a 
büfé és a tombola nyeresége 
a sportág helyi támogatását 
szolgálja: „Ebből utazunk, 
ebből készítünk csapatpóló-
kat és jut belőle a nyári tábor 
támogatására is”.

K. L.

A legifjabb és a legidősebb korosztály egyaránt 
ropta: Zsikla Milán nővérével, Fannival,

valamint Petróczi Balázs a hölgykoszorúban

Újabb örvendetes bócsai birkózó eredmények a Kiskőrös 
Petőfi Kupa, Dél magyarországi meghívásos diák és gyermek 
versenyén, 2014. március 15-éni: Holczimmer Tamás: 1., Pap 
Máté: 1., Zsebi László: 3., Gáspár Bálint: 2., Csipkó Dávid: 
4., Bogáromi Bence: 2., Babenyecz Bence: 6., Varnyú Bálint: 
4., Wéber Dominik: 1., Wéber Patrik: 5.

Edzők: Kiss Imre Petróczi Andor

Vidám pillanatok
A farmon megbetegszik egy ló.
Az állatorvos azt mondja a parasztnak:
- Beadtam neki egy gyógyszert, de ha 3 nap múlva sem gyógyul 

meg, akkor agyon kell lőni.
A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak:
- Kelj fel!
De a ló túl elcsigázott ehhez.
Második nap a disznó újra azt mondja:
- Kelj fel gyorsan! Baj lesz!
De a ló még mindig túl fáradtnak érzi magát.
Harmadik nap a disznó megint azt mondja:
- Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak lőni!
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló föláll.
A paraszt látja és örömmel mondja a családnak:
- Ezt megünnepeljük! Levágjuk a disznót!


