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Elballagtak…

Ismét elballagott egy nyolca-
dik osztály. Az első nagy búcsú-
zás az életükben — ha nem is a 
falutól, de attól a közösségtől, 
melyben nyolc év alatt formá-
lódtak, mindenképpen. Mint 
minden évben, idén is megható 
ünnepség keretében búcsúzott 
a húsz diák a Hungarikum Ház-
ban, a családtagok és a barátok 
részvétele mellett. 

Barcsikné Weinhardt Éva igaz-
gatónő az általános iskolai évek 
örömeit és megpróbáltatásait 
elevenítette fel. A kezdő lépése-
ket Adorjánné Csábi Éva, majd 
felső tagozatban Oláhné Marosi 
Judit osztályfőnökök irányításá-
val tették meg a gyerekek. Csi-
szolták egymást ez alatt a nyolc 
év alatt: az osztály, a többi diák 
és a felnőttek egyaránt. Végül a 
szőlőkhöz szólt:

Kedves Szülők!
Önök tudják, hogy a mai 

napig mennyi mindent tettek 
az itt álló fiatalok boldogulásá-

ért. Ugye a kamaszkort átélni 
önök számára sem volt mindig 
könnyű feladat. De kérem, ke-
ressék mindennek a jó oldalát! 
Ezt tesszük mi is nap, mint 
nap, hiszen mindegyik gye-
rekben ott lapul valami érték, 
valami szép. Most egy olyan 
időszak következik, amikor a 
küzdelmeket egyre önállób-
ban kell megvívniuk, de ne 
feledjék, még nagyon sokszor 
támogatásra szorulnak az élet 
nehézségeinek leküzdésében, 
és Önöknek, nekünk segítő 
kezet kell nyújtanunk! 

Nem maradhatott el a jutama-
zás és a köszönet szava sem.

Hagyomány iskolánkban, 
hogy a 8 éven át kitűnő ered-
ményt elérő tanulókat alapít-
ványunk, a Bócsa Község Ok-
tatásáért és Közművelődéséért 
alapítvány megjutalmazza. 
Ebben az évben Kun-Szabó 
Viktória, érdemelte ki ezt a 
jutalmat, folyamatosan kima-

gasló, szorgalmas tanulmányi 
munkájával. 

Az a 8. osztályos tanuló pe-
dig, aki mind tanulmányaiban, 
mind a sport terén kimagaslóan 
teljesített, átveheti a Boróka 
Iskola „Jó Tanuló Jó Sportoló” 
oklevelét, amihez az alapítvány 
is hozzájárul ajándékával. Az 
idén ezt a díjat Bálint Zorka 
és Kun Szabó Viktória nyerte 
el. Mellettük még két tanuló 
kapott jutalmat kiemelkedő 
sportolói munkájáért: Dudás 
Lívia, aki birkózásban nyújtott 
kiemelkedő eredményt és Hor-
váth Mihály, aki diákolimpiai 
első helyezést szerzett grapp-
ling sportágban. 

Az ünnepségen megköszön-
ték a tíz évig SZMK vezető-
ként tevékenykedő Lukácsné 
Völgyesvári Réka édesanya 

munkáját, emellett ajándékot 
vehetett át elhunyt felesége, 
Hajnalka emlékére Hadfi Szil-
viusz édesapa is. 

Oláhné Marosi Judit osz-
tályfőnök az udvarra történő 
kivonulás előtt még sportosan 
„lepacsizott” diákjaival, majd 
közös szálon vitték ki a lufikat, 
hogy együtt engedjék fel őket 
a derűs égbe, de odafenn is 
összetartozva. 

 
„Megtanultam, hogy min-

denki a hegytetőn akar élni, 
anélkül, hogy tudná, a bol-
dogság a hegyoldal meg-
mászásában rejlik. (Gabriel 
Garcia Marquez)

Menjetek! Másszátok meg 
a hegyeket!

K. L. — B. H.

Gratulálunk kézilabdás lányainknak 
a Diákolimpia aranyéremhez!

A felkészülés hátteréről 
és az edzőmunkáról következő 

számunkban részletesen 
beszámolunk.
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Anyakönyvi hírek
Születtek:

május: Deli Laura – an: Erdélyi Bernadett
június: Domokos Kristóf Rudolf – an: Ungvári Ildikó

Házasságot kötöttek (június):
Nacsa Adrien és Pócsa László
Frittman Kitti és László Lajos Gergely
Tagai Tímea és Mészáros László 

Stammtisch 
– azaz a németek törzsasztala

Erősödő turizmus

Júliustól minden hónap első 
keddjén az Abonyi Fogadóban 
gyűlnek össze azok a német 
nyelvet beszélő bel- és külföl-
diek, akik a mi környékünkön 
élnek. A cél a beszélgetés, a 
találkozás, illetve sokaknak a 
nyelvgyakorlás.

Miért jó ez nekünk?
— mert bárki szerezhet baráti 

családot a nyelvgyakorláshoz 
(angol, német egyaránt)

— mert megismerjük azokat 
a külföldieket, akik be akarnak 
kapcsolódni Bócsa életébe

— mert egy kicsit kizökkenünk 
a „magyaros hétköznapokból”

Első időpont: július 3. kedd 
18 óra az Abonyi Fogadóban

Házigazdák: Tina és Irene

Díszvendégek leszünk!
2019 idegenforgalmát máris nagy erőkkel szervezi a megyei 

önkormányzat, melyben Bócsának is komoly szerep jut. A fesz-
tiválok sikerei, a sportolók edzőtáborai és a közösségi élet miatt 
mindenképpen figyelemre méltónak ítélik az itt folyó szervező 
munkát. A jövő évi Utazás idegenforgalmi kiállítás hazai díszven-
dége Bács-Kiskun megye lesz. Erre színpadi műsort, színvonalas 
standokat és tartalmas szakmai előadásokat kell összeállítani, 
melyben községünknek is lesz feladata.

Tájfutó Világbajnokság
Július 12-13-án többek között a bócsai erdőkben is több száz 

tájfutó rajtol, hogy bebizonyítsa: az alföldi erdőkben sem té-
vednek el! Ez különösen a hegyvidékhez szokott sportolóknak 
okoz gondot, ezért nem meglepő, ha a hétvégéken „gyakorló 
külföldiekkel” találkozunk a pusztában. 

A Böllérfesztiválig tele a naptár…
Sok kisebb program mellett az augusztus 19-i Falunap, a szept-

ember 21-22-i Szüreti Napok és a november 10-i Böllérfesztivál 
azok a rangos események, melyek szervezése nap mint nap folyik. 
Különösen ez utóbbinál lesz szükség széles összefogásra, hiszen 
községünk új alapokra helyezi ezt a gasztronómiai és néprajzi 
jelentőségű, egyedülálló rendezvényt. A böllércsapatok mellett 
vidám vetélkedők és jó hangulat várja majd a nagyközönséget.

Az új jegyző

Kollárné dr. Lengyel Linda 
egy hónapja dolgozik az Ön-
kormányzati Hivatalban. Kis-
kőrösről jár át, heti három 
napot Bócsán, kettőt Tázláron 
töltve. Hétfőn és szerdán 7.30-
15.30, pénteken 7.30-12.00 
óra között áll a helyi lakosság 
rendelkezésére. 

Végzettségére nézve jogász, 
diplomáját a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen sze-
rezte 2010-ben. Ezután az 
államigazgatásban dolgozott 
Budapesten, Kiskőrösön, majd 

Kiskunhalason — legutoljára a 
város aljegyzőjeként.

Mint elmondta, szereti a 
munkáját és az itt van bőven. 
Fő feladatának a hivatal sza-
bályszerű működését tekinti. 
Emellett nem idegen tőle a 
közösségi munka sem: több 
fesztiválon is „szerepelt már” a 
kínáló pultnál és fogadta a ked-
ves vendégeket. Reméljük, jól 
fogja magát érezni községünk-
ben és a mi fesztiváljainkon is 
köszönthetjük a házigazdák 
sorában.

Rendőrségi Hírek

Nyár, kerékpár, gyerekek!
Az iskola kapui ugyan bezár-

tak egy időre, de a gyerekek 
szívesen játszanak, bicikliznek 
az utcákon késő estig. Gépjár-
művezetőként nyáron fokozot-
tan figyeljünk az utak mellett 
játszó, kerékpározó szemé-

lyekre, főleg, hogy a hőségben 
mindenkinek megváltozik a 
reakció ideje! Üljünk le gyere-
keinkkel és tanítsuk meg nekik 
a helyes közlekedési szabályo-
kat gyalogosként és biciklisként 
is! Gondoskodjunk megfelelő 
védő- és láthatósági felszere-
lésről, mellyel megelőzhetjük 
a balesetek előfordulását! 

Kiskőrösi Rendőr-
kapitányság Közlekedés-

rendészeti Osztály 

A www.bocsa.hu és a Bócsa 
Község Facebook oldalán bő-
vebben olvashatnak a Kiskőrősi 
Járásban történő balesetekről 
és azok megelőzési lehetősé-
geiről.
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Pedagógusok 
köszöntése

A tárgyak története

Június elején pedagógusnapi ünnepséget tartottak a Boróka 
Könyvtárban. Előszőr Szőke-Tóth Mihály polgármester kö-
szöntötte az ünnepelteket. Ezt követően az óvodás gyerekek 
Fleisz Dorina és Tamás Leona, majd az iskolás gyerekek Tamás 
Albert �. osztály, Pálinkás Attila 1. osztály, Schiszler Nóra 5. 
osztály, Kun-Szabó Viktória 8. osztály és Szloboda Erna 7. osz-
tályos tanulók adtak egy kis műsort tanáraiknak, óvónőiknek. 
Zárszóként Pálinkás Attila mondott köszönetet a Szülői Mun-
kaközösség nevében, majd a gyerekek virággal köszönték meg 
kitartó munkájukat. A hangulatos együttlét közös vacsorával és 
csoportképkészítéssel (ld. címlapunk!) ért véget.

B.H.  

Aki nem szereti a történelmet, 
az főleg az évszámok és az 
adatok bemagolási kényszere 
miatt nem szereti. Mert minek 
is az, ha van internet? — teszik 
fel egyesek a kérdést. Amit 
azonban Horváth Mucsi Tímea 
és Káposzta Lajos talált ki, az 
éppen a velünk élő történelem 
élménye.

Az ötödikesek egy szép nyári 
délelőtt a tájház felé vették 
útjukat. Az osztály egyik fele az 
udvaron asztalnál ülve vizsgálta 
meg az eléjük tett régi tárgyakat. 
Igen, amellett, hogy a jelszó ez 
volt: „Fényképezni szigorúan 
kötelező!”, a tárgyak megfogan-
dók és kipróbálandók voltak. 
Vonalzó, nagyító, fényképe-
zőgép és jegyzetfüzet szolgált 
segítségül a megörökítéshez. 

Közben bent, a tájházban a 
régészek, majd a néprajzosok 
munkája volt a téma. Azaz: mi 
mire való, mit hogyan használ-

tak, vagy éppen ki mit gondol 
róla. Mert azóta bizony sok 
kiállított tárgy esetében már 
eltelt vagy száz év… 

 Az ötödik osztályosok még 
nem járnak ott történelemből, 

hogy magát a település történe-
tét tanulnák, így a foglalkozás in-
kább az élmények és a praktikus 
ismeretek szerzésére irányult. 
A csontok, a régi rádió vagy az 
iskolai golyós számológép kézbe 
vétele lényegesen több infor-
mációval szolgál, mintha csak 
beszéltünk volna róluk. 

A jegyzetanyagból később 
prezentáció készült történelem 
órára, hiszen a modern tárgy-
feldolgozásnak része a technika 
alkalmazása is!

A másfél óra hamar eltelt: 
jövőre folytatjuk, a kedv min-
denkiben megvan.

K. L.
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„Rakjuk össze, fogjuk kézbe, 
lőjünk célba!” — ez is lehe-
tett volna a mottója annak a 
gyereknapi akadályverseny-
nek, melyet június közepén 

szervezett az iskolai SZMK a 
diákok részére. Még a tanárok 
is együtt versenyeztek a külön 
alsó és felső tagozatos csapa-
tokra bontott gyereksereggel 
a parkerdőben. Az akadályver-
senyt ugyanis ezúttal Káposzta 
Lajos és barátai tartották a 
mintegy 160 nebulónak.

Nem egyszerű dolog úgy 
megrendezni valamit, hogy 
tekintettel legyenek a korosz-
tályi különbségre 7 és 15 éves 
között, no meg bármikor be 

tudjanak szaladni az oltalmazó 
nádtető alá a fenyegető eső 
elől. És persze tartani kell a ta-
valyi évek színvonalát is, amely 
itt mindig magasan volt. 

8 csapat indult neki tehát az 
erdei kalandnak. Az egyes ál-
lomásokon a legkülönbözőbb 
ismereteket szerezhették meg, 

de nem maradt el a tartalmas 
játék sem. A vadászházban a 
trófeák és a prémek világába 

nyerhettek bepillantást. Utána 
erdei tornapálya várta őket, no 
meg egy kis fizika: hogy mé-
rünk ki egy liter vizet egy kiló 
cukor segítségével? A piros 
szalagok nyomán elértek egy 
természetbúvárhoz is, aki az 
erdők növényvilágát mutatta 

be. A lőtér medvéi és farkasai 
(mint céltáblák) türelmesen 
állták a nyílzáport, utána pedig 
egy kis régészet következett 

az árnyékban. A szólások ki-
rakása a magyar irodalomba 
vezette a versenyzőket, majd 

a régi edények, sütési módok 
és recept-kvíz vitt el mindenkit 
az idősek konyhájába. 

És mire minden csapat ki-
rakta az állomásokon kapott 
betűkből a megfejtést — „Az 
erdő hősei” — a szülők már 
készen álltak a hot-doggal, az 

üdítővel és a jégrémmel a nád-
tető alatt. Mert a versenyzők 
bizony alaposan rászolgáltak! 

K. L.

baba-mama gyereknap

Gyereknapi akadályverseny 

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is a „100 éves Bócsa gyer-
mekeiért” játszótéren került 
megrendezésre a Baba-Mama 
gyereknap. Május végén gyűl-
tek össze a mamák és babák, 
hogy egy kellemes délutánt 
töltsenek el együtt, a gyerek-
nap jegyében. Most is volt lufi 
hajtogatás, légvár, finom sü-
temények és igazán kellemes 
hangulat. A nap meglepetése 
pedig egy-egy gombóc fagylalt 
volt a gyerekeknek.

Köszönjük szépen mindenki-
nek a jelenlétet és a segítséget 
a szervezésben.

F.K.
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birkózó sikerek

10 éves nyáj

Szabadfogású nemzetközi 
gyermek, diák, serdülő birkózó 
versenyt rendeztek május 26-
án Kiskunfélegyházán. Ezen 
33 csapatból 231 versenyző 
indult, ahol a bócsai csapat 
az egyéni versenyben pontok 
alapján a második helyen vég-
zett. A legjobb vidéki verseny-
ző díjat Petróczi Péter kapta. 

Egyéni eredmények:
Gyermek II:
23 kg Borbényi Dávid II. hely 
2� kg Bökönyszegi Levente 
III. hely 
Gyermek I: 
26 kg Petróczi Péter I. hely 
Diák ll: 
26 kg Németh Bálint III. hely
�5 kg Lengyel Zoltán I. hely 
Diák I: 
�5 kg Holczimmer Tamás III. 
hely 
58 kg Zsebi László I. hely
58 kg Pap Máté III. hely 
Serdülő: 
44 kg Varnyú Bálint I. hely 
44 kg Wéber Dominik II. 
hely 
�8 kg Bogáromi Bence I. hely 

52 kg Wéber Patrik I. hely
 +76 kg Schnürlein Benedek 
I. hely 

Ugyanitt rendezték a serdü-
lő országos csapatbajnokság 
területi elődöntőjét. Bócsa 

csapata Törökszentmiklós 
és Kecskemét (KTE) csa-
patait legyőzve, Orosháza 
mögött a 2. helyen végzett. 
Így bejutottunk az országos 
döntőbe.

A Bócsa BLSE Labdarúgó 
Szakosztály 2008 nyarán ala-
kult meg, melynek alapjait a 
pénteki bulis focik rakták le. 
Maga az ötlet birkalegeltetés 
közben született meg. De az 
idő is sürgetett. Péter-Szabó 
Zsolt szakosztályvezető így 
mesél erről: két hetünk volt a 
bajnokság rajtjáig. Az idősebb 
játékosok az idő hiányára hi-
vatkoztak, mely szerint várni 
kellene legalább még egy évet 
a nevezéssel. De nem hagytuk 

annyiban! Fiatalok és idősek ös-
szefogtak és a kemény, hosszú 
munka meghozta gyümölcsét. 
Megalakult a csapat: félig focis-
tákból, félig birkózókból és félig 
nyugdíjasokból.

Négy éven keresztül a közép-
mezőnyben stagnáltunk, de 
kisebb nagyobb sikereket el is 
értünk. 

Például 2011-ben Kiskunmaj-
sa nyerte ugyan meg a bajnok-
ságot, de egyetlen vereséggel: 
ezt tőlünk szenvedte el. 2013-

ban és 201�-ben volt az eddigi 
legnagyobb sikerünk, amikor a 
�. helyen végeztünk, és a követ-
kező szezontól, a megye II-ben 
indulhattunk.  Közel két évet 
töltöttünk itt, bár kevés sikert 
hozott, de ennek köszönhetően 
az akkori fiatal csapatból több 
játékos is csapatunkban maradt, 
és így új lendületre kaptunk. 

A tízéves jubileum alkalmá-
ból június 2-án összegyűlt a 
csapat, hogy együtt ünnepel-
hessék a jeles eseményt. Ennek 

a fischerbócsai Itató Kocsma 
adott helyett.

Először Szőke-Tóth Mihály 
polgármester köszöntötte a csa-
patot, majd Péter-Szabó Zsolttal 
minden focistának 1-1 emlékla-
pot adtak át a 10 év emlékére. 
Végezetül felszolgálásra került 
a birkapörkölt, mely előállítója 
Kovács Károly volt, majd jött 
a megérdemelt torta. Ezen a 
„habot” Benkő Attila a „10 éves 
nyáj” tagjait bemutató tablója 
jelentette.                        B.H. 
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Elsőáldozás Bócsán

Határtalanul!...

Először vehették magukhoz az Oltáriszentséget a bócsai 
negyedik osztályos katolikus gyerekek. Ez az elsőáldozás ün-
nepe, melyre több éven át készültek hittanórák és más egyházi 
alkalmak keretében. Az áldozás olyan szentség, melyet maga 
a Megváltó rendelt el, ezért nagyon fontos egy hívő katolikus 
ember életében. 

A gyerekek az ünnepi alkalomat versekkel és dallal tették szebbé. 
Családjuk is elkísérte őket, megtelt a templom. A szentmisét Me-
zei Ferenc plébános tartotta, a gyerekek felkészítője Paragi Anikó 
hitoktató volt.

Borbényi Hilda

A KT Bem József Általános 
Iskola Boróka Általános Is-
kolájának 7. osztályosai ez 
év májusában ellátogattak 
Erdélybe, a Határtalanul 
pályázat keretén belül. E 
pályázati lehetőséggel fe-
deztük a szállás és az utazás 
költségét,  a  fennmaradó 
fizetni valókat osztálypénz-
ből valósítottuk meg. Már 
az indulás előtti időszak 
is tartogatott izgalmakat, 
különösen a szervezőknek. 
Sok munka, telefonálás után 
azonban útjára indulhatott 
az osztály Bócsa testvérte-
lepülésére, Torockóra. 

Első állmásként tisztele-
tünket fejeztük ki az aradi 
vértanúk emlékműve előtt, 
majd szerettük volna meg-
tekinteni Déva várát. Sajnos 
műszaki problémák miatt a 
felvonó határozatlan ideig 
nem üzemelt, így csak lent-
ről csodáltuk meg a várat. A 
gyerekeknek nagy élményt 
jelentett, amikor a gyalog-
túra során megpillantottuk 
Torockó jellegzetes házait, 
utcáit. Mintha a múlt szá-
zadba csöppentünk volna 
vissza, hiszen például az ita-
tóban történő szőnyegmosás 
igazán nem jellemző a mai 
időkre. Jó volt látni a helyi 
iskolásokat, milyen körül-
mények között tanulnak. 

A legnehezebb próbatétel a 
Székelykő megmászása volt, 
ám a gyerekek igazi csapat-
ként viselkedtek, azonnal 
nyújtották egymásnak a 
segítő kezet, ha valaki fé-

lénkebb, vagy lassabb volt. A 
tordai sóbánya látványvilága 
pedig szemet kápráztató 
volt, a legtöbben nem várták 
ki sorukat a liftnél, inkább 
gyalog tették meg a 1� eme-
letnyi  magasságot.  Majd 
utána következett a hegyi-
túra: az 1270 m hosszú Tor-
dai-hasadék útvonalát ro-
mantikus függőhidak és a 
sziklafalba vájt, néhol sod-
ronykötelekkel megtámo-
gatott szakaszok teszik még 
izgalmasabbá.

Többször is átkelünk a pa-
takon, közben a helyenként 
200 méter magas, függőle-
ges sziklafalban barlango-
kat is láthatunk. A hasadék 

a sziklamászók kedvenc gya-
korlóhelye, volt szerencsénk 
látni néhányat közülük. 

Ku l turá l i s  éhségünket 
csillapította Kolozsvár és 
Nagyszalonta. Ezekben a vá-
rosokban Mátyás királyhoz 
és Arany Jánoshoz fűződő 
látnivalókat tekintettünk 
meg. Az utóbbiról elneve-
zett  emlékmúzeum idén 
nyílt  meg, amelynek ve-
zetőjét hatalmas kacajok 
között hallgattuk, annyira 
humorosan beszélt Arany 
Jánosról. 

A szállásra érve a gyerekek 
alig várták, hogy önfeled-
ten, szabadon focizzanak, 
tollasozzanak, vagy csak 

úgy beszélgessenek. A visz- 
szaút sem volt mentes az 
izgalmaktól, hiszen egy idő-
közben elvesztett érvényes 
útiokmány nélkül hatalmas 
köszönömöket rebegtünk a 
vámosnak, aki hazaengedett 
minket. Szeretnénk köszö-
netet  mondani  iskolánk 
Alapítványának, valamint a 
Baráti Körnek, hogy anya-
gi támogatásukkal hozzá-
járultak a kiránduláshoz. 
Gyermeknek- fe lnőttnek 
egyaránt  maradandó é l -
ményt nyújtott.

Szlobodáné 
Rakonczay Tünde

osztályfőnök
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Darált hússal töltött 
cukkini

Vidám percek
Kemény az orosz tél!

19�5-ben újrahúzzák a lengyel-szovjet határt. Kissé nyugatra 
tolják. Megy a bizottság a térképpel, verik le a határkarókat. 
Estére egy tanyához érnek. Látják ám, hogy épp a tanya köze-
pén kellene leverni a karót. Na, menjünk be és megalszunk 
itt! — mondja a bizottság elnöke. Reggelre majd okosabbak 
leszünk. 

Úgy is lesz. Bemennek. A tanya egy lengyel gazdáé. Vendégül 
látja őket, bevodkáznak, a gazdasszony is kedves, megalsza-
nak. Reggelre kelve aztán így szólnak a lengyelhez. Figyeljen 
ide uram, most már eláruljuk, miért vagyunk itt: mi húzzuk 
meg az új határt. És mivel maga nagyon derekasan vendégül 
látott minket, eldöntheti, melyik országba akar kerülni. Ha ide 
verem a karót, a tanya és az udvar Lengyelországban marad, de 
az összes földje és erdeje elvész, azaz a Szovjetunióba kerül. 
De ha ideverem, akkor minden vagyonával a nagy Szovjetunió 
állampolgára lesz. Na?

A lengyel gondolkodik, majd így szól: maradjak a házzal len-
gyel földön.

Leverik a karót, majd azért visszakérdeznek: mondja, miért 
jobb így magának? Az országa megmaradt ugyan, de elveszett 
mindene!

Mire a lengyel: tudják, uraim, nem igazán szeretem az orosz 
telet!

Könyvajánló

hozzávalók / � adag
* 1 nagy db cukkini
* 1 közepes db vöröshagyma
* 2 gerezd fokhagyma
* 0.5 kg darált sertéshús
* 250 ml paradicsomlé
* 2 közepes db paradicsom
* 10 dkg trappista sajt
* 1 csokor petrezselyem
* só, bors
* oregánó bazsalikom 

Elkészítés
1. A cukkiniket megmossuk, kettévágjuk, közepüket kanállal 

kiszedjük. Kicsit besózzuk, és állni hagyjuk.
2. A vöröshagymát apróra vágjuk, és olajon megdinszteljük. 

Mikor megpuhult, beletesszük a szeletekre vágott fokhagymát. 
Ezt is kicsit hagyjuk, majd beletesszük a darált húst. Fehéredésig 
pirítjuk. Közben összekeverjük a paradicsomlét, sót, borsot, és 
az aprított petrezselyemzöldet, amit aztán ráöntünk a darált 
húsra, és puhára pároljuk takaréklángon.

3. Mikor kész a hús, egy hőálló tál aljára öntünk pici olajat, 
beletesszük a cukkiniket, amikből előzőleg kiöntöttük a levet, a 
mélyedésekbe beletesszük a ragut, rákarikázzuk a paradicsomot, 
sajtot rászeleteljük. Előmelegített sütőben alufólia alatt kb. 200 
fokon sütjük (közben ellenőrizni kell, és ha szükséges, feljebb is 
lehet venni a hőmérsékletet), miután a cukkinik puhák lettek, 
rápirítjuk a sajtot. 

Felnőtt: 
Nele Neuhaus: 

Hófehérkének meg kell halnia
1997 szeptemberében két kamasz lány eltűnik egy Frankfurt 

melletti, álmos faluból. Bár sohasem találják meg a holttestüket, 
a gyanú a barátjukra terelődik. Tobias hiába bizonygatja, hogy 
semmire sem emlékszik a végzetes estéből, mégis elítélik kettős 
gyilkosság miatt. 

A férfi tizenegy év múlva szabadul a börtönből, és visszatér a 
szülei otthonába, hogy új életet kezdjen, és megpróbálja tisztára 
mosni a nevét. A falubeliek azonban nem titkolják az iránta 
érzett gyűlöletüket, és mindent megtesznek, hogy elűzzék a 
településről. 

Amikor a környéken egyre szaporodnak a gyanús esetek, a 
rendőrség nyomozni kezd, és hamarosan még több kérdés merül 
fel a szörnyű esettel kapcsolatban. Valaki azonban nem szeretné, 
ha fény derülne a több mint tízéves titokra, és ezért, akár újra 
gyilkolni is képes.

Kamasz:
Kevin Costner - Jon baird: 

Felfedezők Társasága 
A Felfedezők Társasága, kalandorok egy rejtőző csoportja, 

amelynek tagjai vakmerően bejárják azokat a helyeket, ahol a 
fény nem képes áttörni az árnyakon, és a józan észt megfosztják 
trónjától a mítoszok. A titkok, amelyek után kutatnak, zord 
hegyláncok között rejlenek, a sivatagban hevernek elfeledetten, 
az óceán fenekén nyugszanak, vagy a sarkvidék vastag jegébe 
zárva szunnyadnak. A Felfedezők Társaságának célja a rejtélyek 
felderítése, amelyek az ismert világ határain túl várják az elszánt 
kutatókat. 

Gyermek:
berg Judit - Kertész Erzsi: A négy madár titka
Az egész egy titkos ládikával kezdődik, és a rejtélyek egyre csak 

szaporodnak: Mit rejt a titkos tégely? Hová tűnt Gerda? Mik azok 
a furcsa rajzok a füzetében? Kicsoda DR??És miről csicseregnek 
a madarak? Kövesd a sorokat és nyomozz együtt Kikivel! 

„Galamb mutatja az utat, Sas őrzi a fészket. A titok fölött holló 
köröz, A veréb nem közönséges madár.”

Sok szeretettel várunk mindenkit nyáron is a Boróka Könyv-
tárba!

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

Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
A ruszki világ

A búcsú
Balogh Lajos visszaemlékezése szerint mielőtt az oroszok 

kivonultak, egy búcsúvacsorára meghívták Eifert Ferenc polgár-
mestert és őt, mint szövetkezeti elnököt. A tisztek jó része beszélt 
magyarul. Tudták, ha hazamennek, ott le fogják őket szerelni, de 
bíztak abban, hogy a nyelvtudás miatt majd a piacozásból meg 
tudnak élni.  Bencze Izabella történész szerint a Szovjetuniónak a 
legnagyobb problémát nem is igazán a megszállt országok feletti 
hegemónia megszűnése, hanem kivont haderejük otthoni elhe-
lyezése, pontosabban az elhelyezés lehetetlensége okozta.

Csak Németországból mintegy 76 ezer, Magyarországról 50 
ezer tiszti családnak kellett volna lakást, orvosi ellátást, gyógy-
szert biztosítani. Nálunk több mint százezer fő állomásozott 90 
helyőrségben. Volt hat repülőterük, 328 ingatlanjuk, 65 lakta-
nyakomplexumuk. A sokak által tagadott atomtölteteket egyes 
források szerint Mihail Gorbacsov szállíttatta el Magyarországról 
1989 szeptemberében. Hogy ezek Bugacon is hadrendben voltak-
e, ki tudja?

Ha nem is nosztalgiából, de 
mindenképpen a fiatalságukra 
emlékezve előfordul, hogy a 
tanyasi emberek olyan története-
ket hoznak fel, amelyek a szovjet 
csapatok ittlétével kapcsolato-
sak. Mert mi is történt? Magyar-
ország 19�5 és 1991 között a 
Varsói Szerződés tagjaként olyan 
katonai szövetségben vett részt, 
melynek keretében több százezer 
szovjet katona állomásozott 
hazánkban. Mint hangoztatták: 
„ideiglenesen”. Ezek az évti-
zedek sok helyen nem csupán 
nagyhatalmi megszállást, erős 
talajszennyezést és némelykor 
sajnos közúti baleseteket jelen-
tettek, hanem egyfajta lakossági 
együttműködést is. Hiszen em-
berek voltak a bugaci laktanyán 
belül és kívül egyaránt. No meg 
nem is volt háborús helyzet, így 
adott esetben fellazulhatott a 
fegyelem.

Mint Frittmann József nyugal-
mazott iskolaigazgató mesélte, 
a (kis)bugaci laktanya a régi 
magyar katonai repülőtér épüle-
teit használta fel, közel a bócsai 
határhoz, az út mellett jobbra. A 
kőépületek mellett barakkokat 
is emeltek, a repülőtér később 
megszűnt. Az évtizedek során 
betonbunkereket is létesítettek. 
A lőtér az út másik oldalán, 
Orgovány területén feküdt. Ide 
tankokkal jártak át, a kövesútra 
esetenként kihúzott gumisző-
nyegen keresztül.

Ha idősekkel találkozunk, az 
egyik fő téma a futball: mint 
mesélik, Kecskeméten a Ho-
mokbányai sportpályán játszot-
tak a bócsaiak a bugaci szovjet 
alakulat csapata ellen. Aztán a 
laktanyában is játszott ellenük a 
bócsai futballcsapat. Ahogy em-
lékeznek, meg is vertük őket.

A másik téma a kereskedelem. 
Ami keresett termék volt, az a 
ruszki kisbolt, a „topor”, aztán 
a gyakorló katonai ruha és a 
rohamkés volt. De valakinek így 
lett zongorája és színes tévéje. 
Baromi nehéz volt és a színek 
is inkább egzotikusan hatottak, 
mint élethűen.

Csipkó József így mesél erről a 
színvilágról: a ruszkik olyan ta-
lálékonyak voltak, hogy a fekete-
fehér tévé képernyőjét át tudták 
színezni. Elé raktak valami plexi 
lapot és színes lett. Persze ez 
csak a tiszteknek volt kiváltsága. 
Nekem is csináltak színes tévét, 
működött is. Beadtam a tévémet, 
aztán pár hét után érdeklődtem a 
tisztnél. Elmentünk a műhelybe, 
már ott várt a készülék! 

És pontosan hogyan is műkö-
dött ez a kereskedelem? Mint 
mesélik, közel a laktanyához 
illetve a lőtérhez voltak olyan 
tanyák, melyekben egyfajta „le-
rakat” működött. Ide hordták ki 
a katonák a benzint, a gázolajat, 
és itt vették át az árát vagy a 
cseretermékként felkínált al-
koholt. Merthogy azt nagyon 
szerették. A hazai üzemanyag 
árnak harmadáért-feléért adták 
a „megszálló baráti katonák” az 
általuk „elkommunizált” katonai 
benzint. Aztán aki továbbadta, 
rátette a saját hasznát, de még 
így is megérte tőle vásárolni. 

Nekem is volt otthon két hektó 
benzinem — meséli Csipkó 
József mosolyogva. Vigyázni 
kellett a tárolásnál, hogy hű-
vösön legyen, egy vastag falú 
vastartályban. Tűz, szikra nem 
lehetett a közelben, de nem is 
történt baj. Emlékszem, egy-
szer bejött két tiszt a tanyára, 
a Cigány Gyurka volt velük a 
tolmács. Feleségem, Ilona, éppen 
túrót készített. Megkínálta őket, 
azok meg nekiestek hárman vil-
lával és megették. Ittak is, nem 
keveset. A sofőr, aki hozta őket, 
nem jöhetett be. De én kioson-
tam hozzá, adtam neki egy üveg 
bort. Úgy bekapta, mint a fene. 
Azt már tudtuk, hogy nem árt 
mindenkivel jóban lenni.

— Mivel lehetett még üzletelni 
velük?

Szinte bármivel — viszi to-
vább a szót Molnár Béla. Kin-
cses Karcsi Zöldhalomban vas 
szerelvényeket szerzett tőlük: 
volt nála csavar, szög, kapocs 
— minden! Még egy ruszki vas 
mobil börtöncellát is beszerzett. 

Ez nem vicc: oldalt lehetett egy 
kisajtón bemenni, felül meg volt 
a szellőző. A 2-3 fogoly meg 
bent ülhetett egy padon. Na, ő 
másra használta: elásta a földbe 
és veremként teljesen bevált. 
Nekem volt egy fekete harcko-
csizó ruhám. Téli munkához jó 
meleg volt, erős anyag, elkelt a 
disznóknál. Viszont nagyon bü-
dös, ruszki szaga volt. Azt nem 
tudtuk belőle kimosni! 

Csipkó József szerint: bor, 
pálinka, házi élelmiszer, kolbász, 
szalonna mind mehetett. Egy-
szer vittem nemes kadarka bort. 
Azt mondták rá, hogy finomabb 
mit a rum.

— Milyen kapcsolat volt 
még?

Történt egyszer, hogy Csontos 
Gáspár tanyájánál volt egy nagy 
vihar. Az egyik fa rádűlt az istál-
lóra, de csak úgy éppen. Ott volt 
éppen egy orosz major (őrnagy), 
és rögtön küldte a lánctalpast. 
Nem tank volt ez, hanem amo-
lyan „műhelykocsi”. Kiugráltak 
belőle a katonák, előhoztak 
egy nagy, kétszarvú, motoros 
fűrészt. Elkezdték vágni a fát, 
de a lánctalpassal meg húzatták 
is le a tetőről. Utána feldarabol-
ták, odapakolták a tanya mellé, 
köszöntek, elmentek.

Káposzta Lajos

Helyesírók sikere
 Ebben a tanévben a he-

lyesírók versenyének tanke-
rületi döntőjét a kiskunhalasi 
Fazekas Mihály Általános Isko-
la rendezte. Nagy örömünkre 
iskolánkat két tanuló Nagy 
Norina (7. oszt) és Petróczi 
Szonja (6. oszt.) képviselte. 
Ők a járási versenyen elért 
kiemelkedő eredményük mi-
att jutottak be erre a rangos 
megmérettetésre.

A lányok itt is bizonyítottak, 
hiszen saját korosztályukban 
mindketten a harmadik helyet 
szerezték meg. 

Barcsikné Weinhardt Éva



2018. június10. oldal

még mindig jól esik a csók!

Ki miért megy Dubaiba?

„Na, merre van az új as-
szony? Lássuk azt a csókot!” 
— És a csók ment: Csipkó 
József és Rákóczi Ilona 50 éves 
házassági évfordulóját ünne-
pelte május végén. Lányuknál 
tartották az aranylakodalmat, 
melyen az ebédet jubileumi 
torta zárta. A gyertyák láttán 
a lelkes család azonnal csókot 
követelt az ifjú pártól. Nem 
volt apelláta… 

Józsi bácsi Móricgáton gyere-
keskedett. Még ma is szívesen 
emlékezett vissza a téli irongá-
lásokra, azaz csúszkálásokra a 
befagyott vízállásokon. Szerin-
te nem volt gond, ha elmaradt 
a tanítás, mivel amit tudnia 
kellett az életben, azt meg is 

tanulta. Ilona néni bócsai. A 
Kiskőrösi Állami Gazdaság 
bócsai telepén dolgoztak, itt 
ismerkedtek meg. Hosszú 
együtt járás nem volt. „Nagy 
szoknyavadász volt ez az em-

ber, nem bízhattuk a véletlen-
re!” — emlékezik mosolyogva 
az „új asszony”. 

Közös életüket Bócsa III. 
kerületben, egy faluközeli 
tanyán kezdték el. 196�-ban 

beköltöztek, de néhány éve 
újra kimentek, a régi tanya 
közelébe. Mint Józsi bácsi 
mondja, azért jó ott, mert ott 
nincs lépcső. 

Fő foglalkozásuk még min-
dig az állattartás: anyadisznó, 
hízók, baromfi, hozzá egy 
kis földművelés. „De azért 
most már, ha szép zene szól 
a Dankó Rádióban, leülünk és 
meghallgatjuk”. Megtehetik: 
a munka dandárját és a gon-
dokat már három gyermekük: 
József, Zsuzsa és Péter segít 
elhordozni. Unokáik pedig 
Bence, Dávid, Eszter és Zalán, 
akiknek van mit mesélni a régi 
időkről.

K. L.

Egy szakember akkor halad a 
korral, ha rendszeresen képezi 
magát. Így tett dr. Kokrehel Haj-
nalka háziorvos is, aki tavasszal 
az Egyesület Arab Emírségekben, 
Dubaiban járt. Arabian Health 
— az Arabok Egészsége. Ez 
volt a címe annak a nemzetközi 
orvosi szakkiállításnak és kon-
ferenciának, melyen térségünket 
több szakembere is képviselte a 
magyar egészségügyet. 

A rendezvény az arab világ 
legnagyobb orvosi eseményei 
közé tartozik — meséli a dok-

tornő. Természetesen mindenki 
számára nyitott, sőt: mondhatjuk 
úgy is, hogy bizonyos szakmai 
szinttől kötelező! Minden évben 
megrendezésre kerül, és aki 
online regisztrál, annak teljesen 
ingyenes a belépés. Idén �00.000 
kiállító személy volt és közel 1 
millió látogató. Én a kiskőrösi 
ILZSU hajregeneráló és táplálék-
kiegészítő kapcsán értesültem 
az eseményről. Ők már 5. éve, 
hogy kiállítanak Dubaiban és 
visszatérő vevőik, forgalmazóik 
vannak ott.

— Hogyan történik a kommu-
nikáció? 

A nyelv az angol: a világ minden 
tájáról érkezett kiállítók ezt értik 
és használják. A nagy európai, 
amerikai és japán gyártók mind 
képviseltették magukat. A palet-
tán egyaránt szerepeltek sebészeti 
eszközök, kórházi bútorok és 
ápolási eszközök. Voltak kiállítók 
a sürgőségi orvosi ellátásról. Az 
előadások külön szekciókban 
folytak, természetesen engem a 
háziorvosi és ügyeleti ellátásról 
szóló témák érdekeltek. 

— Mi az, ami ebben a hihetetlen 
gazdagságban egy magyar orvos 
számára elérhető jövő?

Fontos a trendek megismerése. 
A kiállításon például jelen voltak a 
biztosítók és a nagy gyógyszerlán-
cok. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk 
a kardiológiai (szívgyógyászati) 
intenzív ellátásról, valamint a 
baleseteket és agyi történéseket 
követő rehabilitáció eszközeiről. 
Nem csoda egyébként, hogy itt 
állítják ki ezeket, hisz mindent 
meg tudnak vásárolni a dubai 
kórházak. Orvosaikat ugyancsak 
meg tudják venni, hisz a minimá-
lis bér az orvosok számára 10.000 
Eurónál kezdődik, de nem kevés 
a 20-30 ezer eurós havi fizetés 
sem. Nagy a tőkekoncentráció, 
több amerikai kórház is működik 

Dubaiban: ezek versenyeznek a 
betegekért! A verseny része a fel-
szerelés, de például a betegszobák 
minősége a mi luxus hoteleinkkel 
vetekszik.

— Odaérünk mi valaha erre a 
szintre?

Valójában a jövőt láttuk. Vannak 
eszközök, melyek megjelenésére 
nekünk még sok évtizedet kell 
várnunk. De például pár évvel 
ezelőtt nem gondoltuk, hogy a 
szív érfestés és koszorúér tágítás 
alkalmazásában ennyire élen 
járunk. Sajnos ezt nem követi a 
szívhalálok számának csökkené-
se. Miért nem? A választ is láttuk 
odakint: Dubaiban nagyon sok 
preventív (megelőző) eszközt 
láttunk, ami életmódváltásra 
serkent. Ezt még tanulnunk kell. 
A lakosság várható élettartama 
ugyanis nemcsak az eszközökön 
múlik, sokkal inkább az élet-
módon.

Káposzta Lajos
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Nagy Találkozó!

Időskorú bócsai 
lakosok figyelmébe!

A Digitális Jólét program 
keretében lehetőség van a 65 
ÉVEN FELÜLI LAKOSOK 
számára DIGITÁLIS KÉSZ-
SÉGEK FEJLESZTÉSÉRE IN-
GYENESEN! 

Jelenleg az igényfelmérés 
folyamata zajlik.

Kérem az érdeklődőket, szán-

dékukat jelezzék a Boróka 
Könyvtárban, vagy Borbé-
nyi Hildánál személyesen a 
70/400-9945 telefonszámon!

Igen, ez már tényleg nagy ese-
mény! És lebonyolítási forgató-
könyve is csak finomodik: idén 
május végén egymást követték a 
szép versek, énekek és köszöntők. 
A citerazene, a nóták és az elhang-
zott gondolatok a régi pusztai 
világot idézték. 

Mindenkit elhívnak a parker-
dőbe egy ebédre és beszélge-

tésre, akik hajdan a zöldhalmi 
tanyasi iskola tanulói voltak. A 
két szervező, Bak Antal és Balázs 
Ferenc sokoldalú tevékenységet 
végez a közösség javára. Mint 
Szőke-Tóth Mihály polgármester 
köszöntőjében kiemelte, a falu 

„emblematikus alakjait” meg kell 
tisztelni, ők pedig azok. Feri bácsi 
nótaköre, Anti bácsi csettegője 
„messze földön híres”. És mivel 
Anti bácsi nagy hangsúlyt helyez 
arra, hogy a magyar zászló mindig 
ott lengjen a jármű elején, ha ven-
dégeket visz, lassan ideje, hogy 
Bócsa-zászlót is kapjon…

Külön köszöntötték a legidő-
sebb résztvevőt, a 93 éves Bak 
Mihálynét. A néni még mindig 
tanyán él. Igaz, nem egyedül, 
hanem az unokájánál, az Abonyi 

Fogadó mellett. Szeret ott lenni, 
mivel közel van a bolt. Humora, 
jó hangulata mindenkit meg-
hatott.

László Lajos lelkész gondolatai 
után a csodálatos marhapörkölt és 
sütemény következett. Ezt köve-
tően a beszélgetésé, a nótázásé és 
a táncé volt a terep. Rég elmúltak 
már az iskolás évek, de a hangulat 
és a szeretet örökké megmarad a 
volt diáktársak között.

Káposzta Lajos
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Június 1-én rendezték 
meg a Bóbita Óvoda udva-
rában az óvodai ballagási 
ünnepséget.  A búcsú az 
óvodától német évzáró mű-
sorral vette kezdetét, mely-
re Szlobodáné Rakonczai 
Tünde tanárnéni készítette 
fel a 21 kis ballagó ovist. 
Ezt követően Éva óvó néni 

és Edit óvó néni áldozatos munkájának köszönhetően minden gyermek szavalt 
és énekelt, majd elbúcsúztak a nagycsoportosok az óvodától. Az óvó nénik a 
műsort követően vállukra akasztották a ballagó tarisznyát, elköszöntek a kis 
ballagóktól és közösen útjára engedték a lufikat.                                     B. H

A kiscsoportos 
évzárón az év köz-
ben tanult mon-
dókák és versek 
hangoztak el. Ez-
után a kismalac 
és a farkas című 
mesét játszották 
el a legkisebbek, 
majd a műsor végén virággal köszöntötték a gyere-
kek az anyukákat.

A középső csoport az évet cirkuszi jelmezbe bújva 
zárta le. Reméljük, nem az egész év volt cirkusz 
ebben a nagyreményű társaságban!

Évzáró ünnepségek az oviban ballagó ovisok!

orosz táncosok az oviban
Június 2-án rendezték meg 

a Bóbita Óvoda udvarában a 
gyerek és családi napot. Évek 
óta hagyomány, hogy ilyenkor 
a Vándor Játszóház kézműves 
programokat hoz a kicsiknek, 
melyet a Bócsai Ovisokért Ala-
pítvány és az SZMK támogat. 
Az egész napos program során 
lehetőség nyílt arcfestésre, 
csillám tetoválásra, légvárra 
és különböző, mozgásfejlesztő 
játékok kipróbálására. A nap 

egyaránt a felszerelések és 
kellékek kipróbálására. Majd 
ezt követően a nyári születésű 
gyerekek tortával ünnepelték 
meg a születésnapjukat, min-
denkit megvendégeltek, majd 
a nagycsoportos gyerekek 
orosz táncos műsorral zárták 
a napot. Külön köszönet a 
szülőknek a sok segítségért 
valamint a tombola felaján-
lásokért. 

B.H.
folyamán még meglepetés is 
érkezett: az Orgoványi Önkén-

tes tűzoltók adtak lehetőséget 
a gyerekeknek s felnőtteknek 


