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A Könyvtárban is áll a bál…
Mint minden évben, idén is 

megtartottuk a Baba-Mama 
farsangot. A Boróka Könyvtár 
finom sütemény illattal, vicces 
díszekkel és gyermek kacajjal 
telt meg. A gyermekek pedig 
aranyos jelmezeket öltöttek: 
volt varázslónk, hercegnőnk, 
kiscicánk és még jó munkásem-
berünk is. Kellemes délelőttöt 
töltöttünk együtt. Köszönjük a 
szervezést a Boróka Könyvtár 
dolgozóinak és Mátyusné Van-
csik Erzsikének. 

F. K.

Újabb lendület a birkózóknál 

Rendhagyó testnevelés órákat 
tartottak a birkózók a Boróka 
Iskolában. A „Boróka Warrior” 
játéksorozattal, többfordulós 
versennyel nem titkolt céljuk 
a mozgás és a csapatverseny 
megszerettetése volt. Az 1-4. 
osztály több héten keresztül 
mérkőzött, végül pedig minden 
osztály megkapta a megérde-
melt kupáját, amit az osztály-
főnökök vettek át. Aki kedvet 
kapott a rendszeres mozgáshoz, 
netalán a birkózáshoz, megvan 
a lehetőség a folytatásra.

Januártól teljes óvodai sport-
program is indult, mely egy 
éven át tart majd. Ezen játékos 
foglalkozásokkal hozzák közel 
a kicsikhez a mozgás és a meg-
mérettetés élményét a birkózók. 
Mint Petróczi Balázs elmondta, a 
szülőkkel mindenképpen tudato-
sítani kell, hogy a birkózás nem 

durva sport! Sokkal inkább a tak-
tika és az izmok összehangolt-
sága dönt el egy-egy versenyt. A 
valós életben pedig elsajátítanak 
olyan dolgokat — megtanulnak  
például biztonságosan esni —, 
amely egy balesetmentesebb jö-
vőt biztosít nekik. 

Az óvodai egy év alatt ki-
szűrhetők azok is, akik jövőre 
már bekapcsolhatók a gyermek 
edzésmunkába. Ki tudja, ho-
gyan éli meg a kisgyerek azt, 
hogy ő már a nagyokkal edzhet? 
Természetesen rengeteg múlik 
a szülők hozzáállásán. 

Február elején látogatást tett 
Bócsán Németh Szilárd, a Ma-
gyar Birkózószövetség elnöke. 
A szakmaiság nem hiányzott a 
megbeszéléseken, hiszen maga 
a polgármester, Szőke-Tóth 
Mihály is sokat izzadt annak 
idején a birkózószőnyegen. 
Látogatása során szó esett a 
jövőbeni sportberuházásokról, 
az új birkózóteremről és a helyi 
tapasztalatokról. A program vé-
gén helyi termékeket tartalmazó 
ajándékcsomagot vehetett át 
vendéglátójától.                

K. L.
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Anyakönyvi hírek
Születtek (február):

 Medgyes Nóra Bianka – an: Vas-Molnár Dóra

Elhunytak (február):
Kőhegyi Gábor (1964) 

Varga János (1966) 
Pszota Ferenc (1925) 
Sipos Estera (1925)

Frittmann Jánosné (1942) születési neve: Nagy Erzsébet

Segítség a veszélyeztetett 
családoknak

lakossági tájékoztató

Utazáson…

mEGHÍVó!
Szeretettel hívjuk Önöket

2018. március 14-én 13 órakor 
a Hungarikum és Civil Közösségi Házban 

tartandó 
 az 1848-49-es magyar forradalom 

és szabadságharc 
alkalmából rendezendő 

ünnepi megemlékezésre.

beszédet mond: 
Szőke-Tóth Mihály polgármester

Az ünnepi műsort előadja a KT Boróka 
Általános Iskola 5. osztálya
Felkészítők: Paragi Anikó, 

Horváth-mucsi Tímea

A megemlékezést követően koszorúzás a 
Kopjafánál

Bozó Andrea vagyok, jelenleg 
Kecelen élek a családommal. 2000-
ben érettségiztem a Kiskunmajsai 
Dózsa György Gimnáziumban, ezt 
követően több OKJ-s végzettséget 
is szereztem, majd 2002-ben 
kezdtem meg tanulmányaimat a 
Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Főiskolai karán, gyermek- 
és ifjúságvédelmi specializációval. 
A diploma megszerzése után a 
szülőfalumban dolgoztam a helyi 
Alapszolgáltatási Központban 
mint családgondozó 4 évig. 

A bócsai Család- és Gyermek-
jóléti Szolgáltatnál 2013 decem-
berében kezdtem dolgozni. 2014 
nyarán megszületett a kislányom 
és gyesre mentem. A pályafutá-
som 2017. október 1. napjától 
ismét megkezdődött a Bócsai 
Önkormányzatnál.  Nagyon szí-
vesen jöttem vissza, szívügyem a 
községben élő gyermekek sorsa és 
természetesen a szakmám is. 

Feladatom a Bócsa község köz-
igazgatási területén élő szociális 
vagy mentálhigiénés problémák 
miatt veszélyeztetett, illetve krí-

zishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok életvezetési 
képességének megőrzése, va-
lamint a krízishez vezető okok 
megelőzése és megszüntetése. 
Elő kell segíteni a gyermekek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődé-
sét, a családban történő nevelését. 
Meg kell előzni, illetve meg kell 
szüntetni a veszélyeztetettséget, 
és ha lehet, vissza kell helyezni a 
gyermeket családjába, ha valami-
ért kiemelték onnan. 

Kiemelten foglalkozunk a csa-
ládon belüli erőszak gyermek-
áldozataival. Ide tartozik a gyer-
mekpszichológiai tanácsadás és 
a fejlesztőpedagógia is. Meg kell 
adni a segítséget a családoknak 
a hivatalos ügyek intézésénél! 
Ehhez hozzá tartozik a tájékoz-
tatás nyújtása a gyermeki, szülői 
jogokról, valamint a támogatások-
ról. A védőnők, tanyagondnokok, 
pedagógusok segítsége éppen 
olyan fontos, mint a szabadidős 
programok szervezése, melybe 
a veszélyeztetett családokat be 
kell vonni!

A Szociális Bizottság javaslata 
alapján a Képviselő testület 2018. 
február 1-jei ülésén elbírálta a 
szociális célú tűzifa kérelmeket. 
A döntés meghozatalánál elsősor-
ban a többgyermekes családokat, 
az egyedül élő időseket, illetve az 

alacsony jövedelmű személyeket 
részesítették előnyben. Az össze-
sen 80 erdei m3 akác tűzifát az 
érintettek részére az Önkormány-
zati Hivatal február hónapban 
térítésmentesen kiszállította.

Mayer Ferenc jegyző

A tavalyi eredményekre való 
tekintettel idén is részt vesz 
községünk az „Utazás 2018” or-
szágos idegenforgalmi szakvásá-
ron. A Hungexpo vásárcsarnok-
ban március elején megrende-
zésre kerülő nagyrendezvényen 
a Bács-Kiskun megyei standon 
kapunk helyet, mely a színpad 
közelében, a terem közepén 
találnak az érdeklődők. 

Bor- és sajtkóstoltatás, kvízjá-
ték és vendégcsalogató transz-

parensek teszik vonzóvá a ké-
pet, emellett a kivetítőn a bócsai 
Balázs Viktor rendezvény filmjei 
lesznek láthatók. Így könnyebb 
lesz hívogatni a csoportokat és 
a családokat a főzős, táncos, tú-
rázós, zenés, dutrás és betyáros 
programjainkra.

A község facebook oldalán 
naponta jelentkezünk be képes 
híradással a rendezvényről.

Káposzta Lajos 
standvezető    

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kőhegyi gáBor 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot 
helyeztek és fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család

KöSzöneTnyilváníTáS
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Kis gyülekezet nagy döntés előtt

Közeleg a húsvét!
A télből hamar tavasz lesz, és azonnal itt a húsvét! 

Idén meglehetősen hamar, április 1-2-án ünnepel-
hetjük Krisztus feltámadását. Ezúton hívjuk fel ol-
vasóink figyelmét a böjti időszak komolyan vételére, 
a bűnvallásra és az egyházi alkalmak rendszeres 
látogatására. 
Kérjük, tájékozódjanak egyházközségüknél az 

ünnepi istentiszteleti és miseidőpontokról. Legyen 
az idei húsvét a lélek ünnepe is, amikor együtt ör-
vendhet minden bócsai Urunk feltámadásának!

Evangélikus egyházunk tör-
vényei értelmében 2018-ban 
lejár a mostani presbitérium 
megbízatása (akárcsak or-
szágszerte, minden gyüleke-
zetben), ezért választást kell 
tartanunk a 2018-2024-es 
időszakra minden tisztségre. 

Sokkal inkább megtartó erő-
vé, erőforrássá, lelki otthonná 
tud válni a gyülekezeti közös-
ség, ha feladatokat vállalunk 
benne és felelősséget érzünk 
érte.

Mint fiatal, önálló gyüleke-
zet, legfontosabb feladatunk 
az evangélikus közösség újjá-
építése, és a hitélet erősítése. 
Az új templom felépítése a 
következő évekre nagyon sok 
felelősségteljes, akár kétkezi 
feladatot ad. 

Leginkább az szolgálná gyü-
lekezetünk érdekét, ha olyan 
egyháztagokat választhatnánk 
meg tisztségviselőknek, akik-
nek fontos a gyülekezeti élet. 
Fontos, mert szülei, nagyszülei 
teremtették meg a mai egyház-
község alapjait, építették fel 
imaházunkat. Fontos, mert 
életének legfontosabb esemé-
nyei ide kötik: itt keresztelték 
meg, itt konfirmált vagy itt 

kötött házasságot.  Fontos, 
mert gyermekét evangélikus 
hitéletre szeretné nevelni és 
ehhez a legjobb feltételeket 
szeretné biztosítani számára. 
Egészen egyszerűen lehet azért 
is fontos, mert a gyülekezeti 
élet minden területét szívügyé-
nek tekinti.

Nagy elhivatottságot kíván 
ez a mai világban, mert időt és 
erőt kell áldozni a feladatra.
Hálánk és tiszteletünk 

kifejezéseként nagy örö-
münkre szolgálna, ha ez 
előttünk lévő generációk 
presbitereinek leszár-
mazottai (gyermekek, 
unokák) elfogadnák jelö-
lésünket és olyan elhiva-
tottsággal és szeretettel 
segítenék munkánkat, 
mint azt elődeik tették.

A leköszönő presbitérium ne-
vében köszönetet szeretnénk 
mondani azoknak a testvérek-
nek, akik az elmúlt időszakban 
nem csak résztvevői voltak a 
gyülekezet alkalmainak, ha-
nem velünk együtt gondolkod-
tak is a gyülekezet jövőjéről, 
és különféle szolgálatokkal 
hozzájárultak annak alakítá-
sához. Sokan, sokféleképpen 

tették és teszik ezt. 
Biztatjuk a testvéreket, ha 

készek arra, hogy felelősséggel 
dolgozzanak egy közösségért, 
akkor bátran vállaljanak fel-
adatokat és tisztséget a gyüle-
kezeti életben! 

A választás menete:
A részvétel feltétele
A 2018-as választáson az 

ajánlhat személyeket, az vá-
laszthat és választható külön-
böző tisztségekre, aki

• evangélikus, azaz kereszt-
ségben részesült, az evangéli-
kus egyház tanítását elfogadja, 
vallja és képessége szerint 
megtartja,

• nagykorú és
• 2017-ben gyülekezetünk-

ben egyházfenntartói járulékot 
fizetett.

A jelöltlista véglegesítése
Március 4-én, vasárnap dél-

előtt gyülekezeti közgyűlés 
véglegesíti a jelöltek listáját 
és a templomban közzétes-
szük azt.

Választás
Március 11-én, vasárnap dél-

előtt gyülekezeti közgyűlésen 
a választók írásban adhatják 
le szavazatukat valamennyi 
jelöltre. Tisztséget az a jelölt 
tölthet be, aki az összes szava-
zat 50%-ánál több szavazatot 
kapott.

beiktatás
A megválasztott tisztségvise-

lőket – terveink szerint - 2018. 
március 18-án ünnepélyes 
istentisztelet keretében Gáncs 
Péter püspök iktatja be.

Ezen az ünnepi istentiszte-
leti alkalmon kerül sor az új 
templom alapkövének leté-
telére is.

Szeretettel várunk március 
18-i ünnepi istentiszteletünk-
re minden kedves érdeklődőt! 
Kérjük a gyülekezeti tagokat, 
hogy az egyház fenntartói 
járulékot március 14-ig szí-
veskedjenek rendezni.

A gyülekezet elnöksége

Nagyböjti 
lelkigyakorlat:

Március 4-én vasárnap 
11 órakor kezdődő szentmisén

Csernák Pál apát úr tart 
lelkigyakorlatot a katolikus templomban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kedves Katolikus 
Testvéreink!!

Szeretnénk kérni,  hogy 
aki még nem fizette be az 
egyházi hozzájárulást, azt a 
lehetőségeihez mérten tegye 
meg!

Egyben felhívjuk fiataljaink 
figyelmét is, hogy amen-
nyiben önálló rendszeres 
jövedelemmel rendelkeznek, 
támogassák, egyházunkat! 
Ezt egész évben, amikor 
legjobban ki tudják gazdál-
kodni, befizethetik. 

A befizetés többféle módon 
történet:

Á t u t a l á s s a l ,  a z  O T P 
11732181-20035853 számú 
számlára.

Személyesen, egyházkö-
zségi képviselőknél: Lenthár 

Dezsőnél, Paragi Anikónál, 
Kiskopárdi Lajosnénál, és 
természetesen Mezei Ferenc 
Plébános úrnál is

Aki szeretné, hogy sze-
mélyesen menjen el hozzá 
valaki, úgy a 06-70-330-
9211 számú telefonszámon 
jelezze.

Az egyházi hozzájárulás 
éves összege: aktív kereső 
esetén 3000,- / fő/év nyug-
díjas: 2000,-/fő/év. 

Köszönjük szépen a segítő 
közreműködésüket, mellyel 
hozzájárulnak egyházközsé-
günk fenntartási költsége-
ihez! 

Bócsa, 2018. 01. 11.
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Felülről nézi az eseményeket…
… legalábbis a bócsai kisbí-

ró. Megszoktuk, hogy mindig 
ott áll valami kocsin, dobo-
gón, hordón és kivágja a szó-
noklatot, ahogy kell. De azt 
már kevesebben tudják, hogy 
Kovács Nándor civilben ács. 
Így aztán gyakran „minden 
dolgok felett” áll. De hogy 
is kezdődtek a magaslatok? 
— erről beszélgettem vele 
egy építkezés szünetében.

Kiskőrösön végeztem 1992-
ben — kezdi az emlékezést. 
De nem helyezkedtem el a 
szakmában, hanem állat-
tartásra adtam a fejemet. 
Egészen 2003-ig a kacsa volt 
a fő profilom. 

— Viszont ahogy hallom, 
ácsra egyre nagyobb szükség 
lett!

Igen, újra megindult az épí-
tő kedv, a munka megtalál, 
csak győzzem: tető, gipszkar-
ton, szigetelés, bádogozás, 
legutóbb már rusztikus dí-
szítés… Az igazi az, amikor 
különleges munkára kérnek 
fel: neked kell kiválasztanod 
a fát, amit oda beépítesz. És 
olyan nem lesz senkinek, 
mert a fához találtad ki az 
egészet. Illetve a megrendelő 
álmát idomítottad hozzá a 
különleges faanyaghoz! 

— Ha jól tudom, a Betyár-
találkozó játékelemei is a te 
kreativitásodat dicsérik.

A megbeszélés és az ötle-
telés mindenképpen közös 
munka, melyben Szabó Csa-
ba a fő partner. Itt minden 
évben kell a változtatás, de 
egyre merészebbek és konst-
ruktívabbak vagyunk.  Eláru-
lom, hogy kaptam egy régi 
szekeret, amit idén felújítok. 
Egyes fa részeket ki kell cse-
rélni, meg kell erősítani és 
kész: lehet akár húzni-vonni 
is a versenyen! 

— És ha már a népi meg-
mérettetésnél tartunk, kö-
vetkezzék az, ami mindenkit 
érdekel: 

A kisbíróság története
Szabó Csaba főböllér el-

kezdte a Bócsatort. A má-
sodik ilyen rendezvény után 
nekiálltunk gondolkodni, 
hogy mit vigyünk bele valami 
különlegest. Így találtuk ki 
az én szerepemet: a „kis-
kondás”, aki viszi a szót a 
rendezvényen. Neki is álltam 
keresgélni, készülni: vőfély-
könyv, internet, saját ötletek 
— aztán szépen összejött 
minden csapatról a köszön-
tő vers. Mára csak a reggeli 
köszöntő és az eredmény-
hirdetési  beszéd maradt 
meg. Jaj, ki ne felejtsem a 
„keresztséget”: polgármes-
terünk tovább fejlesztette 
ezt a szerepet és Vincze 
Csaba segítségével elkészült 
a rólam szóló verse: 

„Te is föltörtél, mint a hu-
szár s…ge: 

Kisbírónak öltöztél a szü-
reti estre!”

— Nehéz műfaj a könnyű-
műfaj?

Bócsa kis falu: sok minden 
történik és sok mindent tu-
dunk egymásról. Más dolog 
meg/ki/átbeszélni a dolgo-

kat egy kisebb társaságban 
és más a plénum előtt. Mert 
ugye: csak az igazat lehet 
elmondani egy-egy köszön-
tőben vagy szüreti felvonu-
láson, de fontos, hogy ne 
legyen harag abból, amit 
elmondok. Figyelem a (Bó-
csai) híreket, jövök-megyek 
az emberek között, merthogy 
mindig mást és újat kell adni. 
Az emberek pedig várják: 
nevetni akarnak, ami teljesen 
normális dolog.

— És nem lehet hibázni, bár 
ez téged nem fenyeget: kiváló 
asszisztencia áll melletted!

Igen: a feleségem és a lá-
nyom. Én mindig leírom kéz-
zel füzetbe a verseket, a nők 
átnézik, megbírálják, aztán 
Niki lányom sorba szedi és 
begépeli, sőt: adott esetben 
még tartja is a mappát, amíg 
én dobolok és felolvasok.

Káposzta Lajos

növelni
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A kézműves sajtok világa

A parenyica sajt gyártásának lépései

1. A tehéntejből elkészítem az alapsajtot
2. Érlelés
3. Nyújtás 
4. Formázás, sózás (ekkor kerül be adott esetben a sonka, 

az aszalt szilva vagy paradicsom, a kolbász és még ki mit 
szokott)

5. Egy nap szikkasztás
6. Füstölés hideg füstön 5-6 órán keresztül (a bükkfa a 

legjobb). Utána egy nap szikkadás majd csomagolás.

Annak idején nagyszüleink 
még háznál készítettek sajtot, 
túrót, tejfölt, vajat. Az istálló-
ban álló tehén biztosította a 
nyersanyagot, a háziasszony 
pedig a szaktudást. Megvoltak 
hozzá az eszközök. Például a 
bócsai helytörténeti gyűjte-
ményben látható a tejszepará-
tor, mellyel házilag választot-
ták külön egymástól a sovány 
tejet és a tejszínt. 

Manapság kézműves ter-
mékeknek nevezzük a házi 
készítésű élelmiszereket. Bi-
zony „kézműves”, mert kézzel 
művelik. Erről győződtem meg 
a napokban magam is, amikor 
látogatást tettem a bócsai sajt-
készítő műhelyben. Aki pedig 
a sajtkészítést „művelte”, ő a 
rendezvényekről is ismert Rá-
zsonyiné Majer Szilvia volt. 

Saját tehenek tejéből, saját 

kezűleg, mindennemű tar-
tósítószer nélkül — mond-
ja ki a műhely vezérelvét a 
háromgyermekes édesanya. 
Nézz körül: itt most minden 
a sajtkészítésről szól! Az elő-
térben lévő hűtőkben a már 
elkészült termékek. De a nagy 
kerek, érlelt sajtok a külső 
helyiségben, az asztalon pi-
hennek, mivel még elég hideg 
van. Hogy meddig tartom itt? 

Valamelyiket � hétig, de olyan 
is van, amelynek � hónap a 
várakozási ideje.

— Na jó, de te itt most éppen 
tésztát nyújtasz. Az meg mire 
kell?

Tésztát? Ja, amit itt látsz, az 
éppen a parenyica sajt nyújtása. 
Az un. alaptésztát már elkészí-
tettük délelőtt, és most, dél-
utánra elérte azt a ph-értéket, 
hogy nyújthatjuk. Éppen emiatt 

is mondhatom, hogy ez a leg-
macerásabb sajtunk. De látod 
is: ez készül a legtovább.

— Mi kell ahhoz, hogy idáig 
eljussunk az alapanyaggal?

Tegnap elkészítettem az alap-
sajtot. Ennek helye a nagy 
pasztőrözőkád itt mellettem. 
Ebben 38 C-ra felmelegítet-
tem a bócsai házitejet, majd 

bekultúráztam. Ez egy por, 
ami mélyhűtött baktériumokat 
tartalmaz és megadja a sajt 
jellegét. Fél–egy óra elteltével 
következett az oltás. Ez az 
oltóanyag, melyet dédanyáink 
még borjúbélből állítottak elő, 
felelős a tej megaltatásáért. Fél 
óra elteltével egy nagy aludttej 
tömb jött létre. Ezt vágtam fel 
az itt látható kockákra. Minél 

kisebbre vágom, annál több 
savó jön ki belőle, azaz annál 
keményebb lesz.  A PH értéke 

5,2 kell, hogy legyen, mert 
akkor lehet jól nyújtani. Ahogy 
látod is: mint a tésztát! De 
nem lehet megengedni, hogy 
túlsavanyodjon… 

— Állj, leakadtam a szám-
adatoknál! Szóval itt nem 

megérzésre és a tapasztalatokra 
hagyatkozol? 

Vannak azok is, de a leg-
fontosabb itt van, ebben a kis 
füzetben. Amikor a szakmát 
tanultuk, mindent ide jegyze-
teltünk, aztán levizsgáztunk 
belőle. A tapasztalat a műhely 
hőmérsékletére és a levegő 
páratartalmára vonatkozik, 
mivel akkor változnak az idők. 
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A többi sajtról

Rázsonyiné Szilvi természetesen több fajta sajtot készít. 
Vannak például az un. friss sajtok. Délelőtt megcsinálja 
és délután már fogyasztható is. Ilyen a gomolya, mely egy 
lágy sajt, sok savóval. A készítés közben ízesíthető chillivel, 
borssal, paprikával és más fűszerekkel.  

Az érleltek közé tartozik az ementáli és a kéksajt (tényleg 
kék, kívül-belül a benne lévő penész miatt — de ez „jó pe-
nész”!)

Emellett más, házilag elkészíthető tejtermékekről is szót kell 
ejtenünk, melyek finom ételek alapanyagai lehetnek. Ilyen a 
tejszín, a joghurt, a túró, a vaj és a ricotta (más néven orda 
vagy zsendice). 

Vagy akár azt is mondhatnám, 
hogy bizonyos hőmérséklet 
fölött, így júniustól augusztus 
végéig leállunk, mert abban a 
melegben nem szabad ezzel 
foglalkozni.

— Szóval most nyújtasz. Mi 
lesz ezután a sajttal?

Az összevágott kockákat be-
raktam a 86 C-os meleg vízbe, 
amint látod, ez folyamatosan 
történik, majd összegyúrom 
az anyagot és nyújtom.  Min-
dig annyit, hogy folyamatosan 
menjen a munka.  

— És ezek a csövek itt?

Ennek a neve: pasta filata. 
Ha a tésztának látszó sajtba 
beletöltök aszalt szilvát, aszalt 
paradicsomot vagy sonkát, utá-
na feltekerem, mint a piskótát 
és bekerül ebbe a formába. 
Utána karikára vágható lesz, 
ettől különleges.  

Sokáig beszélgettünk még 
Szilviával a kézműves tejter-
mékekről. Ez egy külön világ, 
egy külön csoda. De egyben 
nemzeti kultúránk része is, 
amit tovább kell adni!

Káposzta Lajos 

Nyugdíjasok batyus bálja

A havazás ellenére a kemény 
mag itt volt — leginkább így 
lehetne jellemezni az idei 

nyugdíjas farsangi 
batyusbálat. Hiába 
riasztotta vissza a hó-
esés az orgoványiakat 
és pár vadkertit, a 
60-70 résztvevő így 
is táncra perdült a 
Hungarikum és Civil 
Házban. Az arabok 
(Sz. Tóthné Kocsis 
Ildikóval és Csillik Beával az 
élen) jól beindították a bulit, 
nemkülönben a népi ruhába 
bújt, jócskán nyugdíj előtt álló 
helyi fiatalok.

Divat vagy nem divat a 
házasság?

A Házasság Hetét 2008 óta 
minden év februárjában tartják 
meg, felhívva ezzel a figyelmet a 
komoly párkapcsolat fontosságá-
ra. Ebből az alkalomból a Bócsai 
Boróka Könyvtárban egy kis 
kiállítás is helyet kapott. Fritt-
man Kitti könyvtáros és Kovács 
Violetta könyvtári asszisztens 
az elmúlt száz év esküvői képei 
között tallózott az interneten és 
így nyomtatták ki azt a foto-vá-
logatást, mely megadta a hátteret 
a Házasság Hetéhez. 

Téveszmék 
a házasságról

— ezzel a címmel tartott elő-
adást a bócsai Boróka Könyv-
tárban Beke László pasztorálp-
szichológus, aki a Házasság 
Hete keretében látogatott el a 
kis faluba. A vitaindító előadást 
követően kötetlen beszélgetés-
re került sor az érdeklődőkkel. 
Olyan tévhitek kerültek szóba, 
mint a „magától is megy ez” 

problémaköre, a kommuniká-
ció hiánya, valamint az egész-
séges vagy ártó függőség. Mert 
ki függ kitől egy kapcsolatban? 
Valójában meg kell találni a 
megfelelő kapcsolódási pon-
tokat, meghatározni az egész-
séges távolságot és a lényeges 
elemeket. Nem mindent egy-
szer, s mindenkorra, hanem 
sokszor átbeszélve, a hibá-
kat korrigálva. A házasságban 
ugyanis fejlődnek az emberek: 
ki így, ki úgy. Ezt tekintetbe 
kell venni akkor, amikor a felek 
rádöbbennek: „Már nem is az-
zal élek, akibe beleszerettem”. 
De mitől is lenne ez így? Az 
ember változik, ugyanakkor 
a szeretet és a dolgok meg-
beszélése, a közösen eltöltött 
hasznos idő és a közös célok 
— így a gyereknevelés — sok 
mindent megold. Ha mindkét 
fél akarja. 

Frittman Kitti

Nem maradt el a Balázs Feri 
bácsi féle kabaré sem. A vidám 
történet szerint az öregedő férj 

gPS-t szerelt 
az asszonyra

— mivel nem bízott meg a 
feleségében, és minden áron 
tudni akarta, merre jár-kel, ha 
nem éppen otthon van. Az meg 
azt hitte, valami csipeszt kapott 
ajándékba, kabalából. Lett is 
ebből bonyodalom…

A párbeszédet két rátermett 
asszony Vincze Imréné és Bor-
bényiné Csipak Julianna adta 
elő. Az előadás, mint a többi 
műsorszám, természetesen nem 
volt híján a népi csipkelődő 

humornak. Mindez február első 
szombat délutánján zajlott az él-
mények falujában, szokás szerint 
zenekarral, jelmezesekkel és jó 
borokkal.             K. L. - B. H.
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Viccek

Könyvajánló

Felnőtt: B. A. Paris - összeomlás

Ha önmagadban sem bízhatsz, kiben bízhatsz? 
Azon az éjszakán kezdődött az erdőben. 
Cass Anderson nem állt meg segíteni annak a nőnek az 

autóban, és az a nő immár halott. 
Azóta néma telefonhívások teszik pokollá Cass életét, és 

biztos benne, hogy figyelik. 
A bűntudat lassan felemészti, kezd mindent elfelejteni. 

Hogy bevette-e a gyógyszerét, hogy mi a háza biztonsági 
berendezésének a kódja, vagy hogy volt-e vér azon a késen 
a konyhában. 

B. A. Paris legújabb, meglepő fordulatokban bővelkedő 
pszichológiai thrillerét az olvasó garantáltan nem tudja 
majd letenni.

Kamasz: Kelly oram - Sz mint szűz

Szűznek lenni szívás. Valerie-t eddig is sokan hülyének 
nézték, amiért a házasságig várni akar a szexszel, az viszont 
már nagyon gáz, hogy emiatt a pasija szakít vele, Val nyilvá-
nos kiborulása pedig felkerül a YouTube-ra. De a lány kitart 
az elvei mellett, és ha már úgyis milliók röhögnek rajta, 
elindítja a „V mint vigyázz a szüzességedre!”-kampányt, 
ami pillanatok alatt országos méretűre nő. A szívdöglesztő 
rocksztár, Kyle Hamilton is hall Valerie fogadalmáról, és 
mindent elkövet, hogy a lány khm… meggondolja magát. 
Ellenállni „Az év legszexibb pasijá”-nak, amikor hódító 
üzemmódba kapcsol? Sok sikert, Szűz Val!

Gyermek: bartos Erika - Te is voltál 
kicsi, dédpapa?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, 
kamasz, felnőtt, apa, nagyapa és dédapa? Hogyan követi a 
gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik 
lelkünket a jó és rossz emlékek?

Bartos Erika, meseíró új könyve az életszakaszok sorrend-
jébe vezeti be a legkisebbeket, a tőle megszokott egyedi 
grafikával, a gyereklélekhez szóló végtelen szeretettel.

Sok szeretettel várunk mindenkit a Boróka Könyvtárba!

hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 

és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00

Az új vendéget megvágja a borbély. Némi mellébeszéléssel próbálja 
kiengesztelni, majd megkérdi:

- Uram, járt már nálunk korábban is?
- Nem, a lábamat a háborúban vesztettem el.

- Mit keresel a WC kagylóban?
- Csak beleesett a kabátom.
- És ennyire szereted azt a kabátot, hogy képes lennél ezek után 

még felvenni?
- Fenét, a kabát nem érdekel, de a zsebében van az uzsonnám!

Irodalom órán:
- Pistike, neked ki a kedvenc íród?
- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök 

iskolába.

Szőke nő a kollegájának:
- Laci, hogy kell kinyitni a pénztárgépet?
- Nyomd meg a C-t!
- Lacccccci, hogy kell kinyitni?

recept
Kinder Bueno

Hozzávalók / 6 adag
A tésztához: 6 db to-

jásfehérje, 7 dkg cukor, 
1 ek napraforgó olaj, 2 
dkg finomliszt (finom), 
1 dkg zsemlemorzsa, 
0.5 csomag sütőpor, 11 
dkg dió (vágott)

A mogyorókrémhez: 20 
dkg nutella

A csokis és a sárga krémhez: 0.5 l tej, 6 db tojássárgája, 25 dkg cu-
kor, 1 csomag vaníliás pudingpor, 3 dkg finomliszt (finom), 10 
dkg csokoládé (olvasztott), 25 dkg vaj

A borításhoz: 10 dkg háztartási keksz, 1 dl tej, 2 dl habtejszín
Elkészítés
1. A tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük. Hozzáadjuk 

a lisztet, a sütőport, a zsemlemorzsát és az olajat.
2. Tepsibe tesszük, és megszórjuk a dióval. Előmelegített sütőben 

180 fokon, kb. 30 percig sütjük.
3. A tésztát megkenjük a mogyorókrémmel.
4. Ezután elkészítjük a krémet: a tojássárgákat, a pudingport és a 

lisztet simára keverjük egy kevés tejjel (a fél literből).
5. A maradék tejet a cukorral felforraljuk
6. A pudingos masszát hozzáöntjük a tejhez, majd folyamatos 

kevergetés mellett besűrítjük. A krémet elfelezzük, az egyik feléhez 
hozzáadjuk az olvasztott csokit.

7. A vajat simára keverjük és elfelezzük. Az egyik felét a csokis 
krémhez adjuk, a másikat a sárgához.

8. A mogyorókrémes tésztát megkenjük a sárga krémmel.
9. A háztartási kekszeket tejbe áztatjuk, majd beborítjuk vele a 

süteményt.
10. Erre kerül a csokis krém.
11. A 2 dl tejszínt habbá verjük, és a sütemény tetejére simítjuk.
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két nagyobb és egybeillő penge-
darab hossza a markolattövist is 
számítva 61,3 cm. A penge széles-
sége tövénél �,8 — igen enyhén 
keskenyedik, mert a markolattö-
vistől 56 cm-re is 3,6 cm széles. 
Foka ezen a részen egyenletesen 
0,72 cm. Mind markolatát, mind 

pengéjét rározsdásodott famarad-
ványok borítják. Ebből rekonstru-
álható, hogy tokja és markolata 
falemezekből állott, amelyeket 
a bőr(?)-borításon kívül arany-
veretek fogtak össze. Minden 
bizonnyal a markolat dísze volt az 
a két rekeszes aranyszeg, amelyet 
különváltan találtak. Ha összevet-
jük a töredékeket a már ismert, 
hasonló leletanyaggal, akkor a 
teljes kard hossza 110 cm lehe-
tett. Az avarok egyébként nem 
tekinthetők egységes népnek 
— korszakonként és népenként 
találunk eltéréseket. Az avar nép 
soraiba, azaz a Kárpát-medencé-
be időről időre bekéredzkedtek 
más népek. A tudomány mai 

Aki járt mostanában a kecs-
keméti Cifrapalotában — akár 
a nemrég itt vendégeskedő 
Seuso-kincsek kapcsán — az 
bizonyára nem hagyta ki az 
emeleti kincstárban állandó 
jelleggel kiállított avarkori 
emlékeket. Az egyik vitrin 
teljes egészében rólunk, vagyis 
nekünk szól: A bócsai nagyúr 
sírlelete. 

Mit tudunk erről 
a harcosról?

1935-ben, az akkor Kisbócsá-
hoz, ma Kaskantyúhoz tartozó 

Hemző-soron, szőlőmunkák 
közben találták meg a magányos, 
fejedelmi sírt. A munkások arany 
övvereteket és ékszereket, arany- 
és ezüstedényeket, valamint 
fegyvertöredékeket találtak, ám 

ezeknek csak egy részét sikerült 
később összegyűjteni, melyek 
a Magyar Nemzeti Múzeumba 
kerültek.

A hitelesítő ásatás már nem 
hozott sok eredményt, annyi 
azonban bizonyos, hogy igen 
gazdag férfit, az avarok egyik 
legelőkelőbb vezetőjét temették 
el itt a 600-as évek 2. felében. A 
ránk maradt leletek alapján László 
Gyula professzor feltételezte, 
hogy „a temetéskor aranyfüsttel 
díszített ruháját adták rá és két 
övvel övezték…” Ezek közül az 
aranyveretes díszövön viselhette a 
kardot. A megmaradt dísztárgyak 
közé tartozik az arany és ezüsttel 
szegélyezett arany övvereteken 
kívül egy arany fülbevaló-pár, két 
aranygyűrű, egy aranykehely és 
egy arannyal díszített kürt. 

Egyenes kard
Az egyélű, egyenes kard több 

darabra törve került a Nemzeti 
Múzeumba. E töredékekből nem 
állítható össze hiánytalanul sem 
a markolat, sem pedig a penge. A 

álláspontja szerint a szablyát az 
onogurok hozták be, később. 

A tegez
A harcosnál 25 db háromélű 

nyílhegyet találtak, mindegyike 
harci típusú. Maguk a vesszők az 
évszázadok folyamán elenyésztek 
a vizes földben. A tegeznek is 
csupán részben eldeformálódott 
arany veretei maradtak fenn. A 
rekonstruált tegez mintegy 80 cm 
hosszú, lefelé szélesdő tok volt. 

 
A fejedelmi méltóság 

jelei
A fejedelem ugyancsak az olda-

lán viselte a csúcsán és peremén 
arannyal díszített kürtjét. Ez a 
megfújva hangot adó tülök bizo-
nyára egyszerre volt uralkodói, 
hadvezéri jelvény és a harcokban 

gyakorlatban is egyfajta jeladó 
eszköz a csapatok irányítására. 

Összefoglalva megállapítható, 
hogy a bócsai nagy valószínűség-
gel magányos, feltételezhetően 
fejedelmi sír. Rekonstruálható a 
tegez, részben a bőrövek, a fegy-
verek és más eszközök. Noha nem 
ásatás során tárták fel, a bócsai le-
let még töredékesen is jelentős for-
rás a Kárpát-medencei történetírás 
számára. Valószínűsíthetjük, hogy 
a 600-as évek vége felé eltemetett 
fejedelem annak idején az egész 
Avar Birodalom ura volt. 

Ajánlott olvasmányok: Tázlár 
története (2017), valamint dr. 
Wicker Erika régész tanulmányai 
az interneten.     Káposzta Lajos

Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
Avar vezér sírja a határban
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A madarak téli élete

Nyelvi verseny

Az Öko csoport januári té-
mája a madarak téli élete és 
etetése volt. Az osztályok kü-
lönböző módon és különbözõ 
mélységben érintik ezt a fel-
adatot. A felsősök osztályon-
ként madáretetők kihelyezésé-
vel, folyamatos töltögetésével, 
figyelemfelhívó plakátok ké-
szítésével igyekszenek tenni 
az ügy érdekében. Az alsósok 
madáretető készítéssel, mese-
feldolgozással, színezéssel és 
kreatív munkákkal ügyesked-
nek. Ennek apropóján elhív-
tuk iskolánkba a Kiskunsági 
Nemzeti Park dolgozóit, hogy 
bővítsék tanulóink ismereteit 
ebben a témában. A színvo-
nalas előadást a 3.4.5. és 6. 
osztály hallgathatta meg.

Kothenczné Fűz Szilvia

A Hebe Szolgáltató és Kiadó 
Kft idegen nyelvi országos 
levelezős versenyein iskolánk 
majd 15 éve indít diákokat. Eb-

ben a tanévben indítottak őszi 
egyfordulós csapatversenyeket 
is, ahol a versenyző diákoknak 
a német-és angolnyelvű orszá-

gok őszi ünnepeivel, hagyomá-
nyaival kapcsolatos feladatsort 
kellett megoldaniuk. Emellett 
különböző projektmunkákat, 

mint pl. tabló, fogalmazás, 
PowerPoint bemutatót kellett 
készíteni. A bócsai gyerekek 
igazán felkészültek ebben a 
témában, hiszen minden év-
ben részt veszünk a németes 
Martinstag ill. az angolos 
Halloween rendezvényeken. 
Mindkét nyelvből több száz 
gyerek versenyzett, emiatt még 
inkább elismerésre méltóak a 
szerzett eredmények.

Német nyelv: Ficsor Vivien, 
Borbényi Dániel, Ürögi Ta-
más (20. hely), Geiger Csaba, 
Horváth Péter, Borbély Eszter 
(17. hely), Hilberink Richelle, 
Görög Adrienn, Frittmann 
Fanni (15. hely) és Frittmann 
János, Schiszler Nóra, Martin 
Dorka (6. hely). 

Felkészítő tanáruk Szlobodá-
né Rakonczay Tünde. 

Angol nyelvből Székely Dóra, 
Tímár Boglárka, Tóth-Baranyi 
Patrícia és Balogh Gergő az 
előkelő 3. helyezést érték el, 
amellyel már tárgyjutalom is 
együtt járt.

 Felkészítő tanáruk Kőfalvi 
Erika.

 Gratulálunk a gyerekeknek!
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

„belépés csak jelmezben”
A már hagyományokká vált 

SZMK jelmezbál az idén is meg-
rendezésre került a Hungari-
kum és Civil Közösségi Ház 
nagytermében. Már a terembe 
lépve farsangi hangulat várta a 
különleges maskarákba öltözött, 
közel 300 fős vendégsereget. 
Barcsikné Weinhardt Éva isko-
laigazgató köszöntő beszédében 
elmondta: hihetetlen összefogás 

és nagy akaraterő, ami dacolva 
az influenzával előkészítette ezt 
a napot. Külön köszöntötte Sző-
ke-Tóth Mihály polgármestert, 
aki stílusosan tartva magát a 
hagyományokhoz, ismét ame-
rikai elnöknek öltözött. A báli 
hangulat egy Michael Jackson 
thriller dance koreográfiára épü-
lő, horrorisztikus elemekből álló 
műsorral vette kezdetét — Ká-

rász István vezetésével. (Aki 
felismerte őt első pillantásra, az 
röntgenszemű!) 

A fergeteges buli hangulatfele-
lőse a Tutti Frutti zenekar volt. 
Sikerült is hajnalig mulatniuk a 
legkitartóbbaknak. A bál bevé-
telét, mint minden alkalommal, 

most is az iskolára és a gyere-
kekre fogják fordítani. A buli 
sikeres lebonyolításáért és meg-
szervezéséért külön köszönetet 
mondunk a szülőknek, Lukácsné 
Völgyesvári Réka, Balázsné 
Ferenczfi Mária főszervezőnek, 
a vacsora előállítóinak, Pálinkás 
Attilának és kollégáinak, vala-
mint a tombola felajánlóinak.

 Borbényi Hilda
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Sulis farsang

Február 12-én az iskolás gye-
rekek farsangját tartották a 
Bócsai Boróka Iskola tornater-
mében. Az  ünnepség zenével, 
tánccal és finomságokkal fűsze-
rezve zajlott. A pedagógusok 
nagy lelkesedéssel készítették 
fel a diákokat egy-egy csoportos 
műsorra, amit a vendégsereg 
előtt elő is adtak. Először az 

elsősök jelmezes bemutatko-
zását láthattuk, majd követ-
kezett a többi. Volt itt minden 
féle maskarás: pingvin, katica, 
kalóz, katona — kinek mi volt 
a szíve vágya. Persze a tombo-
lasorsolás sem maradhatott el, 
amit nagy izgalommal vártak a 
gyerekek. Ezt követően táncos 
műsorral kedveskedtek, az 
iskolában működő társastánc 
tanszak kezdő és haladó cso-
port növendékei, amit Néber 
Árpád tanított nekik. Végül 

Farsang az óvodában
Február 14-én az óvodába 

költözött a tréfa és a bolon-
dozás. A termekbe belépve a 
farsangi hangulatot a mókás 
dekorációk illetve a jobbnál 
jobb kis maskarába bújt gye-
rekek vidám dalaik adták meg. 
Volt közöttük vadász, rendőr, 
hercegnő, és megannyi mese-
hős. A jelmezes bemutatko-
zás egy meglepetéssel vette 
kezdetét. Megérkezett a piros 
orrú Rudi Bohóc, aki műsorá-
val szórakoztatta a szülöket 
és a gyerekeket egyaránt. Jó 

kis hangulatban telt a dél-
előtt. Külön köszönet a szülői 
munkaközösségnek az anyagi 

támogatásért és a finom házi 
süteményekért!

B.H.

böllérbál

minden osztály megkapta a 
jutalmat, a Szegné Marika néni 
által készített sütemény-költe-
ményeket. Köszönjük szépen! 
A büféről a 6. osztályos szülők 
gondoskodtak, ahol mindenféle 
finomságot lehetett kapni. Kö-
szönjük a támogatást a Szülői 
Munkaközösségnek, valamint a 
rengeteg tombola tárgy felaján-
lását!                                B.H.

Ilyen még nem volt, de ez is a sorozat 
része! Szabó Csaba és szervezőtársai 
úgy gondolták, hogy a hagyományt és a 
barátságot farsang végén is ápolni kell. 
A gyertyafényes vacsorára 160-an jöttek 
el a Hungarikum és Civil Házba, melyen 
disznótoros finomságokat szolgáltak fel. 
A házigazda falu mellett soltvadkerti, 
valamint bakonyi betyárok, böllérek és 
hagyományőrzők jöttek el a jeles bálra. 
Találkozunk nyár elején a parkerdőben!

KL – BH


