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Buli a mozgáskorlátozottakkalBuli a mozgáskorlátozottakkal
A tavasz utolsó bálja

Nem így indult, de aki ott 
volt, egy darabig erre a bulira 

fog emlékezni. Hogy miért? 
Először is azért, mert nagyon 
jól sikerült (ismét)! Másrészt 
pedig a közösségi rendezvények 
pár napra rá bekövetkezett be-
tiltása miatt kimondhatjuk: a 
bócsai mozgáskorlátozott buli 
volt a tavasz utolsó zenés-tán-

cos eseménye (sajnos).
A több mint kétszáz résztvevő 

a helyiek mellett a környező 
településekről látogatott el kis 
falunkba. Szőke-Tóth Mihály 
polgármestere megnyitója az 
ünnepeltekhez, a nőkhöz szólt. 
Mint elmondta, ők azok, akik-
nek az életet köszönhetjük és 
akik bearanyozzák a férfiak 
mindennapjait. Őt Hanó Mi-
hály, a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesüle-
tének elnöke követte. Kiemelte 
az egyes csoportvezetők mun-
káját, így a bócsai Kaposváriné 
Franciska néniét is, akinek 
46 főt számlál a csoportja. Az 
idei megyei programok nyáron 
kezdődnek, melyről hírlevélben 
értesítenek mindenkit. 

Az ebéd előtti műsor szószó-
lója a falu kisbírója, Kovács 
Nándor volt. Miután szépen 

előadta verses mondókáját, 

átadta a hordóját a sztárven-
dégnek, Party Bözsinek. Ez 

egy olyan szép asszon volt, 
hogy maga a polgármester állt 
oda segíteni neki, hátha lesz 
valami… Bözsi (azaz Nándi II.) 
a Piroska és a farkas c. mesét 
adta elő — kissé újragondol-
va… Volt ebben aztán minden 
(Don Corleone, drog, erotikus 
elemek), sokan sírtak is: a 
nevetéstől! „Mert itt már min-
denki elhagyta az első fogait, 
sokan a másodikat is, páran 
pedig néha a harmadikat is!” 

Aztán a jól sikerült ebéd 
után színpadra léptek a ván-
dorcigány-táncosok és indult a 
mulatozás — ki mennyire bírta!

Káposzta Lajos – Káposzta Lajos – 
Borbényi HildaBorbényi Hilda

Hanó Mihály megyei 
elnök Tombolanyeremények 

ifjú őre
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Anyakönyvi hírek

Szemétszállítás 
ügyintézése  

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus 
járvány megelőzése és minimalizálása érdekében
2020. március 16. napjától (hétfő) minden Ügyfélszolgálati 
irodánkban és Ügyfélkapcsolati pontunkon határozatlan időre 
szünetel az ügyfélfogadás!
Kérjük, ügyintézésére az elektronikus vagy telefonos elérhető-
ségeinket szíveskedjenek választani!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Postacím: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz

Tel.: + 36-79/524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Honlap: www.fbhnpkft.hu
Megértésüket köszönjük!

A Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
ügyfélszolgálati rendjéről

Települési ügysegédek 
szüneteltetése

Házasságot kötöttek: (március)
Petróczki Katalin és Pálinkás István

Születtek: (március)
Tóth Rókus Marcián – an: Kincses Mária

Kesztl Tibor – an: Dudás Krisztina
Sajnálattal közöljük, hogy februári számunkban 

hibásan jelent meg egy elhunyt bócsai neve. 
Helyesen: Majer Antal Andrásné (1958) 

születési név: Tóth Eszter
A szerkesztőség ezúton kér elnézést az érintettektől.

„Szellemirtók” nem léteznek!
Állami és községi fertőtlenítés? Jelenleg nincs ilyen!
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a településünkre 

vélhetően érkezhetnek fehér öltözékű maszkos, házaló egyének 
(csalók), akik fertőtlenítő szert árulnak vagy fertőtlenítést szeret-
nének végezni a ház körül.

Fokozottan figyeljünk és továbbra se engedjünk be idegeneket 
a lakásba! Ha esetleg ilyet észlel, rögtön hívja a Bócsa Község 
Önkormányzatot: +36/30/7433401 vagy értesítse a rendőrséget!

Erre hívják fel a környezetében élők figyelmét is! 
Fontos hogy vigyázzunk egymásra!

2020.március 16-ától a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. 
a személyes ügyfélszolgálati irodák nyitva tartását határozatlan 
időre szünetelteti.

Ügyfeleink Társaságunkat telefonon +36/20/9-421-622 vagy 
e-mailben: kiskunviz@kiskunviz.hu és elektronikus felületün-
kön továbbra is elérik.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
utasítására a települési ügysegédek ügyfélfogadása határozatlan 
időre-felfüggesztésre kerül.

Turánné Török Ágnes Kiskőrösi Járási hivatalvezetőTuránné Török Ágnes Kiskőrösi Járási hivatalvezető

Tisztelt Bócsaiak!

Napi menüebéd 
szolgáltatás

Bócsa község önkormányzata új szolgáltatásként napi menüt 
biztosít a településen élő lakosai számára

2020. március 30. hétfőtől munkanapokon 
 Elvitelre, vagy kül- és belterületen díjtalanul házhoz szállítva 
A menü ára 690 Ft/adag
Ebédigényét kérjük legkésőbb az igénybe vételt megelőző 

munkanapon 12:00 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén jelezni 
szíveskedjen:

Telefon: 06-78-453-110, 06-30-743-34-01
e-mail címen: bocsaph@t-online.hu
Fizetés utólag:
* Kézpénzes fizetés: minden hónap 10-15. napja között az 

Önkormányzat konyháján Mucsi Zoltánné élelmezés vezetőnél 
történik  

* Banki átutalás esetén 5 % kedvezményben részesül a fizetendő 
végösszegből, átutalás az önkormányzat Takarékbank Zrt-nél 
vezetett 57600046-11105312 számlájára, a banki átutalásos 
fizetési módot szíveskedjen előre jelezni!

Elvitel hétköznapokon 11:00-13:30 történik az önkormányzat 
konyhájáról (6235 Bócsa, Kecskeméti út 1.). Az ételhordót és a 
csereételhordót az Önkormányzat biztosítja díjmentesen.

A következő adatok szükségesek az ebéd megrendeléséhez: név, 
születési hely, idő, anyja neve, taj szám, lakcím, telefonszám.

Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkormányzat 
facebook oldala. 

Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves ren-
delkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal!

Megpróbáltatásokkal teli he-
tek, hónapok elé nézünk. A 
COVID-19 járvány immár a 
vidéki városokat és falvakat is 
veszélyezteti. Jelen pillanatban 
Bócsán még nincs igazolt fertő-
zött, de szomszéd településeken 
már találtak koronavírusban 
szenvedő beteget.

A felkészülésben és a védeke-
zésben mindenképpen kerüljük 
el a pánikot. Nyugodtan, meg-
fontoltan kövessük az orszá-
gos híradásokban közvetített 
információkat a koronavírussal 
kapcsolatban. Kérem, csak meg-
szokott hírforrásokból tájéko-
zódjanak (televíziós híradók, ko-
ronavirus.gov.hu), ne fogyasszuk 
a főként Facebookon terjedő 
álhíreket.

A védekezésben elsőrendű, 
hogy aki teheti, maradjon ott-
hon! Főként a 65 éven felüli idős 
korosztályt kérem, érintkezze-
nek minél kevesebb emberrel és 
lehetőleg maradjanak otthonaik-

ban. Az Önkormányzat biztosítja 
a bevásárlásokat, gyógyszerki-
váltást és a meleg étel házhoz 
szállítását is.

Ugyanilyen fontos a rendszeres 
kézfertőtlenítés. A szappan hasz-
nálata alaposan, 30 másodpercig 
tartó kézdörzsöléssel elegendő 
védekezés, ugyanilyen hatásos a 
bócsai forgalmas helyeken kihe-
lyezett magas alkoholtartalmú 
gél is. A kézfertőtlenítés sose 
maradjon el!

Önkormányzatunk postai leve-
lekkel, honlapján és a Facebook 
segítségével tájékoztat továbbra 
is közérdekű információkról. Ké-
rem, a megszokott telefonszámo-
kon tartsák velünk a kapcsolatot.

Településünkön, az itt lakók 
védelme miatt is, tegyünk meg 
mindent a járvány megelőzése 
érdekében!

Vigyázzunk egymásra!
 Üdvözlettel

Szőke-Tóth MihálySzőke-Tóth Mihály
 polgármester polgármester
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Utazás pálinkával

Játékos kedvű látogatók
Kétszemélyes vacsora, egy éjszaka két főre, halászlé a horgász-

versenyen, ingyenes belépő adott rendezvényekre… Az Utazás 
Kiállítás kapcsán több bócsai étterem és szálláshely támogatta 
felajánlással a megyei vetélkedőket, kvízjátékokat. Természe-
tesen több tucat település adott hasonló értékű és minőségű 
ajándékokat. A nyertesek postai úton kapták meg a nyeremé-
nyutalványokat. 

Mi kísérő levélben felhívtuk figyelmüket a községi honlapunkon 
(www.bocsa.hu) részletesen bemutatott programjainkra, szállás-
helyeinkre, éttermeinkre és üdülési csomagjainkra.  

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a bócsai szálláshelyekről 
kiváló lehetőség nyílik csillagtúrákra, melyek keretében a vendé-
gek felfedezhetik Bács-Kiskun megye közepét: a wellness-szol-
gáltatással ellátott gyógyfürdőket, a múzeumokat, a Kiskunsági 
Nemzeti Parkot vagy a térség kisvárosait. Nagy élményt jelent a 
kerékpározás, melyre Bócsáról indulva mintegy 90 km bicikliút 
áll rendelkezésre. 

Új célcsoport a cégek kirándulása: adott társaságoknak igény 
szerint külön programokat, csapatépítő akadályversenyeket is 
szívesen szervezünk. Borkóstolóinkon a térség legnevesebb bo-
rászai mutatják be díjnyertes italaikat. Házi készítésű sonkáink, 
kolbászaink és sajtjaink mellé mindez sokkal jobban csúszik…

Rideg László megyei elnök köszöntője

Rázsonyi László idegenforgalom szakos 
egyetemistákkal (a címlapon pedig Józan 

Ágota megyei szervezővel és David Nájera 
Rivas mexikói nagykövettel)

A jövő egyik nagy célcsoportja a senior-turizmus.
A standunkat látogató mamák nagy utazók.

Na igen: ott volt Rázso-
nyi László és elvarázsolta a 
nagyközönséget fergeteges 
italaival! Ez volt a budapesti 
Utazás Kiállítás, melyen me-
gyénk ismét népes standdal 
vett részt. Mint Rideg László 
megyei elnök és csapata 
különleges attrakcióval ké-
szült a díszvendégek részére: 
tortával és pezsgővel ünne-
pelték a 70 éve megalakult 
Bács-Kiskunt.

Apropó vendégek: az általá-
nos tapasztalat, hogy a csök-
kenő látogatószám mellett a 
megyei stand vonzereje nagy 
volt. Ez egyrészt köszönhető 
a gyakorlott szervező gár-
dának, másrészt a sokfajta 
kóstoltatott terméknek. A 
bócsai standot az előbb már 
említett málna-italok mel-
lett a Weinhaus, a Lantos 

és a Font Borászat termékei 
gazdagították. Ezúton is kö-
szönjük nekik!

Beszélgetések
A látogatók elmondták, mi 

érdekelné őket és mi arra irá-
nyítottuk figyelmüket, amire 
kis falunkban (vagy környé-
kén) van lehetőség. Bővült 
címtárunk is: ahogy vége felé 
jár a Koronavírus-zárlat, kap-
ják majd a célzott, bombajó 
helyi ajánlatokat. 

Ugyanis a hosszú bezártság 
után bizony megindul majd a 
nép: menni szeretne — szinte 
mindegy lesz, hogy hova. Így 
készüljünk rájuk az év második 
felében!

Káposzta LajosKáposzta Lajos
 szervező szervező
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Kerítésen kívül maradvaKerítésen kívül maradva
Tanyagondnokok a járvány idején

És a belterület?
Mindenki tudja: 

az idősek rendkívüli kockázatnak vannak kitéve a jelenlegi 
helyzetben. Mint dr. Kokrehel Hajnalka háziorvos is írja egy 
jegyzetében, „az 60 éven felüliek helyzete a mindennapok 
legfontosabb kérdése. Fontos, hogy a fertőzés veszélye miatt 
ne hagyják el lakásukat, kertjeiket, teraszaikat. Szabad levegőn 
viszont legyenek, hiszen az fontos! 

Az időseknek adjuk át a bevásárolt dolgokat, de ne sokat 
tartózkodjunk ott, viszont telefonon sokkal sűrűbben keres-
sük őket és nyugtassuk meg őket, mert ők most is a gyereke-
ikért, unokáikért aggódnak. Igyekezzünk a kapcsolattartást 
igy végezni!”

Ez az orvosi vélemény, mely teljes izolációt követel meg a 
senior korosztálynak. Bizony, sokan a tanyán élőket féltik 
attól, hogy ettől kezdve ők ott egyedül maradnak. Tény, 
hogy sok tanyasi özvegy — legyen férfi vagy nő — eddig is 
egyedül látta el a kis gazdaságát, és ezután is egyedül fogja. 
Más szóval: ők megszokták a magányt, és együtt élnek vele. 

Viszont azok, akik eddig aktív életet éltek, élvezték és ki-
használták a család közelségét, sőt: feszes napirend szerint 
mozogtak, ott az elmúlt hetekben le kellett erről mondaniuk. 

Ezért a belterületen élő idősek gondozása is lehet olyan 
komoly feladat, mint a külterületen élőké. Ez viszont a család 
és a barátok dolga! A bevásárlás mellett pótoljuk az unokákat, 
az ölelést, a beszélgetést, ahogy csak lehet.

A szeretet most sem múlhat el!
Mi marad az időseknek a bezártság idejére? Bizony, ha 

végeztek a kiskerttel, a tévé és a számítógép. Esetleg a má-
sikhoz pár szó… 
Kürtösi Gizella írása következik:
Pillanatkép
Kellemesen sütött a nap. Az asszony a nyári konyhában fő-

zött. Férje bejött a házba vízért, majd kifele menet az ajtóban 
halkan, kedvesen megjegyzett valamit. Felesége nem értette, 
azért utána szólt: 

— Mondtál valamit?
A férfi megállt, lassan megfordult. Csodálkozva nézett az 

asszonyra, és határozott, elutasító hangon ennyit mondott: 
— A kutyához szóltam.
A nap kellemesen sütött tovább…

Bevásárlás, étel kihordás, 
ügyintézés, egy kis beszélge-
tés… Ez a tanyagondnokok 
feladata Bócsán, melyet ketten 
látnak el. A külterületi lak-
helyeket elosztva, szolgálati 
autóval, rendes munkaidőben 
végzik munkájukat. A járvány 
megjelenésével megsokszoro-
zódott a feladatuk és a fele-
lősségük. 

A hangulat még rendben 
van — meséli Frittmann Já-
nos. Az emberek tudomásul 
vették, hogy jobban oda kell 
figyelnünk az egészségükre, 
biztonságukra. Az érintkezés-
ben biztonsági intézkedéseket 
vezettünk be: amit hoztam, 
leteszem a kiskapunál. A pénzt 
átadják, vagy adott helyre kite-
szik. Nem megyek kerítésen 
belülre. Így hát elmarad az, 
ami a munka lelki gondozás 
részét jelentette: a beszélgetés, 
a szükséges dolgok és a hírek 
megtárgyalása. 

Az is igaz, hogy egyre keve-

sebb a rendelkezésre álló idő, 
hiszen az izolálási (otthon 
maradási) kényszer miatt meg-
szaporodott a munka, a gondo-
zandó személyek száma. Így 
hát többször kényszerülnek 
rögtönzésre. Felmerül a foko-
zott fertőzésveszély, hiszen a 
tanyagondnokok mindenhol 
megfordulnak. Ezért gyakran 
végeznek kézfertőtlenítést. 

Van gumikesztyű is, de az 
csak azt védi, aki hordja: a 
kórokozók megtapadnak a 
külső felén, és átragadhatnak 
más felületre — kilincs, edény, 
szatyor, pénz… Nagy tehát a 
felelősség!

A tanyagondnokok termé-
szetesen kapcsolatban állnak 
más községbeli társaikkal: a 
módszerek és eljárások emel-
lett központi utasítások formá-
jában is megjelennek. Ahogy 
szigorodik a helyzet és esetleg 
terjed a betegség, úgy hozzák 
majd meg a döntéseket a ta-
nyagondnokok működésével 
kapcsolatban is. 
Az biztos, hogy a ma-

gányos, elesett emberek 
segítése nem áll le!

Mint elmondták, a gyógysze-
rek és az étel kiszállítása el-
sőbbséget élvez. Hogy a boltok 
bekapcsolódnak-e a kért áruk 
kiszállításába? — még nem 
került rá sor.  Valószínű, hogy 
hosszú távon szükség lesz 
majd az önkéntesek munkájára 
ezen a téren. 
Mi helyzet a csalókkal?
A kérdés jogos — eddig 

is jártak, ha volt miért. A 
fertőtlenítő szerek árusítása, 
valamint a „lakásfertőtlení-
tést végzünk” ne tévesszen 
meg senkit! Az Bócsa Község 
Önkormányzata időben jelzi 
majd, ha ilyesmit tervez.

K. L.K. L.
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A tanítás kihívásai

Munkaidő és feladatok

A kormánydöntés alapján a munkarend március 17-től 
változatlan, azaz a tanároknak óráikat az órarend szerint 
kell megtartaniuk. Csak éppen nem az iskolában, hanem 
akár otthonról, az internet kínálta lehetőségek igénybe véte-
lével. A diákoknak online felületen kell átadni a tananyagot 
olyan formában, ami a számukra érthető, tanulható, illetve 
segíti az egyéni tanulást. Ennek a konkrét módszerét már a 
tanerőkre bízzák. 

Lehetőség szerint minden óra tananyagának tartalmaznia 
kell megoldandó feladatot. Ezt a diáknak vissza kell küldenie 
a tanár által megadott határidőre, melyre ő osztályzatot ad.  

Derült égből villámcsa-
pás: még esélyük se volt 
a pedagógusoknak arra, 
hogy bármiről élőben elő-
re egyeztessenek a diá-
kokkal és a szülőkkel. Az 
iskolák hétvégén bejelen-
tett bezárása egy csapásra 
szüntette meg azokat a 
formákat és eszközöket, 
melyekkel eddig a tanítás 
működött. Ebből kell új tí-
pusú iskolát kialakítani az 
elkövetkező hónapokban!

Mint Barcsikné Weinhardt 
Éva, a bócsai Boróka Iskola 
igazgatója elmondta, a tanárok 
és tanítók előtt eddig sem volt 
idegen az internet és a digitális 
világ. A tanórákon rendszeresen 
alkalmaztak számítógépet, in-
ternetes feladatot és kivetítést.   

Most azonban rövid idő alatt 
kell megváltoztatni az óra 
módszertanát, feladatait, me-
netrendjét, kommunikációját 
és magát a számonkérést is. A 
kollégák szerencsére meglehe-
tősen kreatívak — meséli az 
igazgatónő. Az országos háló-
zaton is rengeteg ötlet érkezik, 
melyeket vegyíthetnek saját 
tapasztalataikkal és anyaga-
ikkal. Most a próba fázisában 
vagyunk: rá kell jönnünk olyan 
módszertani dolgok előnyeire 
és hátrányaira, melyeket eddig 
alig, vagy nem használtunk.

Vannak 
nehézségeink!

A több mint egy hete zajló 
internetes órák során számos 

(helyi) hiányosságra derült 
fény, melyek valójában most 
jelentenek (néha túl nagy) 
problémát. 

— Nincs meg a személyes 

érintkezés, ezzel együtt a 
szemkontaktus és a gyengéb-
bek segítésének lehetősége. A 
jó pedagógus ugyanis rögtön 
látja, ha valaki az osztályból 
nem ért meg valamit. Ott egy-
két irányított kérdés, gyakorlás 
sokat segít. Itt ebben most a 
szülőnek kell odafigyelnie!

— Nem minden háztartásban 
biztosított olyan számítógép, 
melyen rajta vannak a kívánt 
programok (pl. Messenger, 
Word szövegszerkesztő). Az 
is előfordul, hogy a tanyá-
ban nincs megfelelő erősségű 
áram. Adott családokban 3 
gyerek osztozik egy számító-
gépen, miközben az otthon 
maradt szülő is azon dolgozna. 

— Különösen az első év-

folyamokra jellemző, hogy 
a szülőnek bizony oda kell 
ülnie a gyerek mellé a géphez 
és a tanítóval együttműködve 
együtt kell tanulniuk. Hogy 
közben mi történik a kisebb 
testvérekkel, az egy külön 
stratégiát érdemel. 

 
Pozitív visszajelzések

Az igazgatónő szerint a szü-
lők hozzáállása túlnyomó részt 
pozitív! Igyekeznek együttmű-
ködni, elmondják tapasztalata-
ikat és ötleteiket. Létrejöttek a 
facebook-csoportok, lezajlot-
tak az első próba-órák, ezzel 
együtt kiderültek a már fent 
említett technikai hiányos-
ságok.

A tanárok 
munkaideje: 
24 óra / nap!

Sokaknak eddig is túlmuta-
tott a 8 órán, hát még most! 
Tantárgytól és évfolyamtól 
függően akár meg is duplázód-
hatott a szükséges munkaidő. 
Ez nem csupán az újfajta fel-
adatok kidolgozásában, hanem 
a szülőkkel való telefonos és 
internetes kommunikációban 
is jelentkezett. Hirtelen nem 
napi 10-20 facebook üzenetre 
kellett teljes értékű választ 
adni, hanem 60-80-ra! 

És a szülő?

Ez nem egy téli-nyári szünet, 
amikor tele vagyunk családi 
programokkal, táborokkal, 
emellett pedig harcra készen 
ott állnak a nagyszülők és a 
rokonok! Ez munkaidő, szinte 
szobafogsággal: otthon vannak 
a gyerekek egész nap és szét-
szedik a lakást.

Mint egyik ismerősöm talá-
lóan megjegyezte: „Ha sokáig 
lesznek bezárva az iskolák, a 
szülők hamarabb megtalálják 
a vírus ellenszerét, mint a 
tudósok!”

Káposzta Lajos, Káposzta Lajos, 
tanár és szülőtanár és szülő
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Az állat mint vírushordozó?

Karantén, lázadás, nevelés
A történelem folyamán a 

XX. sz. elejéig szinte min-
den emberöltőnek megvolt a 
maga járványa. Bócsa ritkán 
lakott település volt, így a 
tanyavilágban és a pásztornép 
körében csak akkor terjedt el 
járványos betegség, ha valaki 
egy közösségi rendezvényről 
behozta azt. Ilyen lehetett egy 
vásár, bál, templomi alkalom 
vagy látogatás a falusi-városi 
rokonoknál. 

A XVIII. században már köz-
pontosított, a helyi szintűnél 
komolyabb védelmet lehetővé 
tévő közegészségügyi rendel-
kezéseket hoztak a járványok 
megfékezésére. Ezek hatáso-
sak lehettek volna, ha nem 
ütköztek volna heves ellenál-
lásba a lakosság részéről. Az 
írott források szerint az em-
berek gyakran nem tartották 

be a karantént, mindig voltak 
renitensek, akik átszöktek a 
megyénként vagy települések-
ként felállított egészségügyi 
kordonokon. A saját házaikban 
elkülönítettek megpróbáltak 
megszökni betegeik mellől, az 
ispotályokba elkülönítetteknél 
viszont azt kifogásolták, hogy 
nem ápolhatják fertőzött csa-
ládtagjaikat.

Többnyire ezért el is titkolták 
a megbetegedéseket, mert a 
települések lezárásai komoly 
megélhetési gondokat okoz-
tak, a javarészt mezőgazdaság-
ból élő lakosok nem jutottak 
ki a földekre betakarítani a 
termést. Ráadásul a betegeket 
ki is vetette a közösség, volt, 
hogy egész családokat űztek 
ki az erdőbe falun, és hagy-
ták őket sorsukra. Az 1831-
es első nagy kolerajárvány 

idején (melynek egyik híres 
áldozata Kazinczy Ferenc volt, 
egyik kormánybiztosa pedig 
a fiatal Kossuth Lajos) is a 
megélhetési gondoktól való 
félelem miatt tört ki a kolera-
lázadás, amely során kétségbe-
esett parasztok támadták meg 
a földesurakat, orvosokat, pa-
pokat és hatósági személyeket.

A kolera Vadkerten 1855-ben 
kimondottan sok áldozatot sze-
dett. Köztük volt az evangélikus 
lelkész és a katolikus pap is. Bi-
zonyára a háztól való temetések 
és a hívek lelki gondozása egy-

aránt közrejátszott halálukban. 
Az 1872-73-as évben is magas a 
temetések száma a kolera miatt, 
amely aztán eltűnik. Érdekes az 
1800-as évek végén a központi-
lag kiadott, evangélikus keresz-
telési emléklap szövege, mely 
a szülők figyelmét „ezúton is 
felhívja a gyermek himlő elleni 
beoltására”. 

Elmondható, hogy a Monar-
chia népnevelése meghozta 
hatását, bár a lakossági enge-
detlenség miatt addig nagyon 
sok embernek kellett szinte 
értelmetlenül meghalnia… 

Ha megsimogatom a 
szomszéd kutyát vagy 
macskát, én is elkap-
hatom a koronavírust? 
Mennyire kell tartanom 
fertőzéstől, ha leszáll 
mellém a kertben egy 
galamb?

Nem alaptalanul félünk et-
től, hiszen az elmúlt évek 
baromfi-megbetegedései, vagy 
éppen a tavaly ősszel (a véde-
kezés miatt idáig el nem jutó) 
afrikai sertéspestis kapcsán 
felmerül a kérdés: mennyire 
kell tartanunk attól, hogy 
háziállataink ezúttal (is) vírus-
hordozóvá válhatnak? 

Dr. Kléh Zsolt 
állatorvost kérdeztük

Ezt a koronavírust az állatok 
nem hordozzák — állítja a 
közismert állatorvos. Nem ter-
jeszti a szúnyog és a légy sem. 
Hajdan a pestist a patkányok, 
a bolhák terjesztették, a kolera 
pedig az ivóvíz rossz minősé-
gével és a higiénás viszonyok-
kal volt összefüggésben.

— Mennyire készültek fel a 
bócsai állattartó telepek a fo-
kozott járványügyi előírásokra, 
amennyiben lesznek ilyenek?

A bócsaiak 2016-ban súlyos 
hónapokat éltek meg, és ez 
rendkívül fegyelmezetté tet-
te őket. Megértik, hogy adott 
esetben szükséges a maszk, 
a fertőtlenítő kézmosás és 
az elővigyázatosság. Állat-
szállításkor előfordulhat, 
hogy a szállítóeszközökön 
(edényzet, jármű, ketrec) 
megtapadt a koronavírus 
— éppen a korábban azon 
dolgozó emberek keze nyo-
mán. Erre figyelniük kell a 
munkásoknak!

— Lehet-e fennakadás a szál-
lításokban?

Állategészségügyi szem-
pontból aligha, sokkal inkább 
emberi erőforrás szempont-
jából. Hiszen nem tudhatjuk, 
hogy állami utasításra mikor 
csökkenti vagy állítja le tevé-
kenységét egy-egy tenyész-
telep, átvevő vagy vágóhíd. 
A járvány közvetett hatása 
tehát akár lehet az ágazat 
csökkentett működése.

Szakdolgozati segítség
Nincs ötleted? Nem tudsz konzultálni a tanároddal? Kifutsz 

az időből? Szakdolgozatod megírásában kérj segítséget!  
Káposzta Lajos: 06-20-9466-727
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172 éve
lobbant fel Pesten a forradalom lángja. Noha az ün-

nepség elmaradt, a vers megszületett. Emlékezzünk így 
1848-49 hőseire!

Szabadság napja
Rügyet bont a természet
A szabadság napjára,
Márciusi ifjak esküt tettek rája.
Ébred a természet, a szívek dobognak,
Nemzeti zászlóink magasan lobognak.

Márciusi szél lengeti a zászlót,
Legyél mindig boldog, ha ezt látod
Neked is leng, Te fiatal!
És neked is, ki magyar vagy!

Vetőmag nélkül üres a föld,
Üres a lélek, ha nincs benne öröm.
Szabadságunk magvát elvetették.
Márciusi ifjak küzdöttek ezekért.

Jobb-bal jobban

Bohóctanoda

A memória fejlesztéséről, a 
gyorsabb és hatékonyabb tanu-
lásról tartott könyvbemutatóval 
egybekötött előadást Weitz 
Teréz a Boróka Könyvtárban, 
aki több évtizedes tapasztalat-
tal rendelkező nyelvtanár és 
tolmács. Egy igazán gyakorlati, 
interaktív előadás részesei lehet-
tek a hallgatók. A vendég sok ér-
dekes és hasznos információval 
szolgált, beavatva a közönséget 
az általa kifejlesztett két féltekés 
tanulás technikájába. 

Az oldalt összeállította: Tóthné Szakolczai TündeAz oldalt összeállította: Tóthné Szakolczai Tünde

A Boróka Könyvtár vendégei 
a Lyra együttes két tagja, a 
Csorvási házaspár, Kata és 
Zoltán voltak. Ezúttal a Bohóc-
tanoda című előadásukat mu-
tatták be. Nagyon jó hangulatú 

délutánt töltöttek a gyerekek 
a társaságukban, tele zenével, 
verssel, mókával. Köszönjük 
a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtárnak a rendez-
vény megszervezését.

Kicsi hazánknak van egy álma,
Minden embernek legyen szabadsága!
Vívjad ki te magyar, vívd a szabadságot!
Soha el ne veszítsd e gyönyörű országot!

Bócsa, 2020. március 15.
Szabóné Ilonka Szabóné Ilonka 



2020. március 9. oldal

Hozzávalók:
Tortalap:
30 dkg liszt, 6 dkg cukrozatlan kakaópor, 

1 kiskanál szódabikarbóna, 1 csipet só, 15 
dkg vaj vagy margarin, 24 dkg kristálycukor, 
4 db tojás, 2,5 dl tejföl, 1,5 dl tej, 3-4 csepp 
piros ételfesték, 1 csomag vaníliás cukor

Krém:
40 dkg krémsajt, 10 dkg vaj vagy mar-

garin, 4 evőkanál tejföl, 1 csomag vaníliás 
cukor, 30 dkg porcukor

Elkészítés:
180 fokra melegítjük elő a sütőt. Bevajazunk és belisztezünk egy 21 

cm átmérőjű tortaformát. 
- Átszitáljuk a lisztet és összekeverjük a kakaóporral, a szódabikar-

bónával és a sóval. Félretesszük egy kis időre. 
- Elektromos habverővel közepes sebességgel összemixeljük a vajat 

és a kristálycukrot (nagyjából 5 percig). Egyenként adagoljuk bele a 
tojásokat.

- Elkeverjük benne a tejfölt, a tejet, az ételfestéket és a vaníliás cukrot.
- Fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztes keveréket és mixeljük pár 

percig. Nem szabad túlságosan sokáig keverni. A masszát tortafor-
mába öntjük, és 35-40 percig sütjük, majd tűvel ellenőrizzük, hogy 
elkészült-e. 10 percig a tortaformában hagyjuk hűlni. Ezt követően 
kivesszük a formából és sütőrácson hűtjük tovább.

- A krémhez összemixeljük a krémsajtot, a tejfölt és a vaníliás cukrot.
- Szép fokozatosan adagoljuk bele a porcukrot és addig keverjük, 

amíg teljesen sima masszát nem kapunk.
- A kihűlt tortát félbevágjuk, és a krém felével megtöltjük, majd 

ráhelyezzük a tetejét.  A krém másik felével bevonjuk a tortát, tetsző-
legesen díszítjük.

Jó étvágyat!

Vörös bársony torta Kedves Olvasók! 

Aranyat érő gondolatok

A COVID-19  koronavírussal kapcsolatban az alábbi tájékoz-
tatót adom:

A könyvtár nyitva tartásának szüneteltetéséről a könyvtár fenn-
tartója dönt, illetve a központi illetékes szervek előírása szerint 
kell eljárni, így 2020. március 17-től a könyvtárak is egységesen 
bezártak az országban.

Ebben a szokatlan és nehéz helyzetben egy jó könyv az ottho-
nunk biztonságában szinte nélkülözhet.

Ezért, hogy ne maradjunk jó könyvek nélkül, összegyűjtöttem 
egy csokorra valót ingyen letölthető pdf formátumú könyvekből.  
A Boróka Könyvtár facebook oldalán folyamatosan találhatnak 
ingyenesen letölthető könyvajánlókat a továbbiakban is. Kérem, 
kövessék figyelemmel. 

Jó egészséget kívánok. Vigyázzunk magunkra, egymásra és 
főleg idős hozzátartozóinkra.

kangapdfkonyvei.blogspot.com
pdfkönyvek.com
Ingyenes pdf könyvek letöltése — pdfkonyvek.hu
nogradi.hu/konyvek/ingyenes
ekonyvkucko.blog.hu

Tóthné Szakolczai Tünde könyvtárosTóthné Szakolczai Tünde könyvtáros

Isten megteremtette a vi-
lágot, minden más Kínában 
készül..

***
Nem vagyok kövér, csak nagy 

felületen szép..
***

5 fontos eligazítás: 
1. A pénz nem boldogít, de 

kellemesebb sírni egy Audi-
ban, mint egy biciklin.

2. Bocsáss meg az ellensé-
geidnek, de jegyezd meg a 
rohadékok nevét.

3. Segíts a bajbajutottakon, 
emlékezni fognak rád,........... 
mikor megint bajba kerülnek. 

4. Sok ember csak azért él 
még, mert törvénybe ütköző 
lenne lelőni őket.

5. Az alkohol nem megoldás, 
de a tej sem.

***
Ha valakinek problémája van 

veled, mindig jusson eszedbe, 
hogy az az ő problémája.

***
Ne feledd, ha bármikor szük-

séged van egy segítő kézre, 
mindig találsz egyet a karod 
végén.

***
Mire megfejted, hogy mit 

gondol egy nő, már meg is 
gondolta magát.

***
Olyan jó volt látni a főnökö-

met az új kocsijával! Tudom, 
milyen keményen megdolgoz-
tam érte.

***
A szomszédaim jó zenét hall-

gatnak! - ha akarják, ha nem ...
***

A házasság egy olyan kap-
csolat, amiben az egyik félnek 
mindig igaza van..., a másik 
meg a férj.

***
- Te, volt a férjednek egyálta-

lán jó tulajdonsága ?
- Persze, de azt már elköl-

töttem.
***

Ketten jönnek ki az erdőből, 
az egyik futva, a másik medve.

***
Az a férfi aki szerint a nő 

helye a konyhában van, az 
nem tud vele mit kezdeni a 
hálószobában.

***
Panasz szállodában : 
- Két egér kergetőzik a szo-

bámban!
- Mit akar ennyi pénzért, 

bikaviadalt?
***

A pénz beszél. Azt mondja, 
viszlát.

***
Ne köpködj a sivatagban! 

Még szükséged lehet rá.
***

Van egy túlélő késem. Túlélte 
az apámat, a nagyapámat...

***
Messziről jött ember sokára 

ér ide.
***

Bombaszakértő vagyok. Ha futni 
lát, próbáljon velem lépést tartani.

***
Soha többet nem veszek fe-

leségül kézilabdás nőt. Bármit 
vág hozzám, eltalál.

***
Aki utoljára nevet, annak 

lassú a felfogása.
***

Ha azok vagyunk, amit meg-
eszünk, akkor én olcsó vagyok, 
gyors, könnyű és ízetlen.

***
Nem értettem mit mondott 

a doktor, elmehetek, vagy 
elmebeteg?

***
Evés közben jön meg a szom-

széd.
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Nehéz lenne belesűríteni egy 
cikkbe vagy egy beszélgetésbe, 
mit jelentett Bócsán az állami 
gazdaság, a TSZ, vagy a szak-
szövetkezet. Hiszen munkahely, 
közösségi színtér és támogató 
háttér volt ez mindenkinek, aki a 
70-es évektől itt kereste a kenye-
rét. Valakinek az építkezésben, 
valakinek a stabil munkahely-
ben, másnak a magánvállalkozás 
megindításában szolgáltak bázi-
sul ezek a szervezetek. 

Erről folyt beszélgetés március 
elején a Boróka Könyvtárban. 
Az interjúalany id. Balogh Lajos 
volt, aki évtizedeken át látta el 
a Szőlőskert Szakszövetkezet, 
majd a Bócsai Hegyközség el-
nöki tisztét. Emellett számos 
kor- és harcostárs is részt vett 
ezen az esten, akik hozzászólá-
saikkal ugyancsak gazdagították 
az eseményt (ld. címlapfotónk).  

Lajos bácsi így mesél az el-
múlt 82 évről:

1973 márciusában a fischerbócsai 
Arany Homok Szakszövetkezet 
elnöke lettem, melynek 1962-től 
tagja, 1970-től pedig az ellenőrző 
bizottság elnöke voltam.

1962-ben házasodtunk össze fele-
ségemmel, akivel jelenleg is együtt 
élvezzük az élet örömteli pillanatait 
és együtt vívjuk nehézségeit. Két 
gyermekünk született.

1975-ben a szakszövetkezetek 
egyesültek, így lettem a Szőlőskert 

Mezőgazdasági Szakszövetkezet 
elnöke 1998-ig, a szövetkezet 
végelszámolásáig.

1970-80-ig tagja voltam a Bócsa 
Községi Tanácsnak, 15 évig pedig a 
Hazafias Népfront Bizottság elnöki 
tisztségét töltöttem be. 1996-ban, 

a hegyközségek megalakulásával 
lettem a Bócsai Hegyközség elnöke 
2018. március 22-ig.

És a fényképek nézegetése 
közben előjöttek a kis történe-
tek: az 1973-ban elkezdődött 

tanyavillamosítások, a szövet-
kezeti segítséggel megvalósított 
belterületi házépítési program, 
az augusztus 20-i ünnepségek a 

Parkerdőben, több helyi kezde-
ményezés támogatása…

A Szőlőskert Mg. Szakszövet-

kezet az 1975-ös egyesülés után 
tejátvevőt épített (a jelenleg 
Vince ABC helyén). 

Telepítettünk közel 100 ha szőlőt, 
több mint 30 ha almást. 

Építettünk sertésátvevőt, a telep-
helyen szőlőfeldolgozót, bortárolót, 
gabonaszárítót, mészoltó üzemet.

Rendszeresen szolgáltattunk a 
tagságnak gépparkunkkal, kőmű-
ves brigádot alakítottunk, sze-
relőműhely szolgálta a gépeink 
javítását, valamint a tagság ilyen 
irányú igényét.

Volt olyan esztendő a 80-as 
években, hogy egy évben több, mint 
40 ezer liter tejet és 8 ezer hízót 
vettünk át a tagjainktól.

Voltak mellék üzemágaink, mint 
a nádüzem, varroda, a Petőfi 

Nyomdának boríték- illetve doboz-
hajtogatás.

A 80-as évek elején a szövet-
kezetnek 800 tagja, és a mellék 
üzemágakkal együtt 200 dolgo-
zója volt. Ez nagyban segítette az 
őszi betakarítást. Ha kellett, az 
iskolások is részt vettek a szüreti 
munkákban.

Gazdaságilag sokat fejlődött 
Bócsa ezekben az évtizedekben: 
a mezőgazdasági üzemeknek 
köszönhető, hogy nem volt 
nagyarányú elvándorlás, mint 
az ország, sőt a megye egyes te-
rületein. A rendszerváltásra egy 
tetterős, a kapitalista formákat 
már ismerő lakosság élt itt.

A beszélgetést vezette: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
A Szőlőskert évtizedeiA Szőlőskert évtizedei

Idősek napja a Parkerdőben (1980-as évek közepe)

Az épülő Ady utca (1980-as évek eleje)
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A Bócsai Önkormányzat lapja

I. Bócsai Babgulyás Fekvenyomó Bajnokság

Eredményeink:

Kategória: testsúly: Név: helyezés: fekvenyomás:

Ifjúsági  80 kg  Solti Árpád I.   100  kg

Junior 80 kg Lehoczki Erik I.     85  kg

Junior 90 kg Hurtony Bence I.   122,5  kg

Női felnőtt 70 kg Schütz Anett I.     35  kg

Férfi felnőtt 95 kg Mayer Ferenc I.   102,5 kg

Férfi felnőtt 100 kg Mészáros Zsolt I.   105  kg

Férfi felnőtt 120 kg Kovács Krisztián I.   160  kg

Masters 100 kg Barcsik László I.     85  kg

A bócsai konditeremben rend-
szeresen edzeni járó sportolók 
beneveztek a XXIV. Csárdaszál-
lás kupa fekvenyomás és erő-
emelő versenyére. A koronavírus 
terjedése miatt — a kormány 
megelőzési intézkedéseivel össz- 
hangban — határozatlan időre 
ezt a rendezvényt is elhalasztot-
ták. A bócsai csapat úgy döntött, 
hogy egy kisebb létszámú ver-
seny megrendezése még belefér 
a szigorú korlátok közé.

Mayer Ferenc felajánlotta, 
hogy füstölt csülkös babgulyást 
főz erre az alkalomra, így lett a 
verseny neve: 

I. Bócsai „Babgulyás” Fekve-
nyomó Bajnokság.

A fekvenyomás egy olyan sport, 
melynek során arra edzenek a 
versenyzők, hogy — szakmai 
irányítással és segítőkkel — mi-
nél nehezebb súlyt emeljenek a 
magasba az emelőpadon fekve. 
Rendezvényünket Réz István 
mesteredző és Barcsik László 
az esemény házigazdája nyitotta 
meg. 

A bemelegítés és a kategóriák 
kiírását követően jó hangulatban 
zajlott le a verseny, amit csak 
fokozott a bográcsban készülő 
étel illata.

Köszönjük minden résztvevő 
lelkesedését, étel-ital felaján-
lását. Reméljük, mindenki jól 
érezte magát, és hagyományt is 
teremtük. 

Szeretettel várunk minden 
vállalkozó szellemű, sportolni 
vágyó vendéget, a korona vírus 
járvány megszűnését követően!

Barcsik LászlóBarcsik László
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Volt már ilyen: háborúk, szükségállapot, vallásüldözés és most 
a járvány miatt. A templomok zárva vannak, de a lelkek nyíljanak 
meg jobban! Bócsa papjai ezekre a nehéz hetekre, a húsvétra 
való várakozás idejére most egy külön oldalt állítottak össze a 
hitben élő, vígaszra vágyó olvasók részére. 

Részlet a 91. zsoltárból:
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek min-

den utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe 
botoljék a lábad. Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, 
oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.  „Hű volt hozzám, 
azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha 
hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben kö-
zel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek 
neki. Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki 
üdvösségemet.”

Az ima megerősít és védelmet is ad. Kérjük az Úrtól a gyó-
gyulást és a védelmet...és az élő hit ajándékát.

Ima járványok idejére 

Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége, hallgass meg 
minket, amikor irgalmadat és segítségedet kérjük a betegsé-
gek, vírusok és járványok terjedésének napjaiban. Könyörülj 
népeden, hogy ha megérdemelte e csapásokat, jobbá váljon, 
ha pedig hitét teszed próbára, szilárdnak bizonyuljon a pró-
batétel idején. 

Add, hogy bátran és élő hittel nézzünk az eljövendő meg-
próbáltatások elé, és bajban lévő testvéreinket hatékonyan 
segítsük. Erősítsd meg hitünket, hogy mindig, kétkedés 
nélkül bízzunk atyai gondviselésedben, és mindenért hálát 
tudjunk adni Neked, a világ Teremtőjének. Ámen 

Őszinte szívvel és bizalommal könyörögjünk Istenhez, 
— hogy a vezetők bölcsességgel, a kutatók és orvosok tu-

dásukkal segítsék a járványok megállítását! 
— hogy az orvosok, ápolók és minden segítőjük, hittel, 

reménnyel és egészséggel szolgálják beteg testvéreinket!
— hogy megfertőződött testvéreink mihamarabb meggyó-

gyuljanak, megtérjenek és újjászülessenek a hitben!
— hogy a félelmet, aggodalmaskodást és pánikot legyőzze 

hitünk, és Krisztus békéje töltse be szíveinket!

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen

Húsvétra készülve

„Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így 
lehelte ki lelkét, ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia 
volt!” (Mk 15,39)

Most, itt, Jézus Krisztus Urunk kereszthalálára, és feltámadá-
sára emlékezve mi sem mondhatunk mást, mint amit a római 
százados: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” Mi sem tehe-
tünk mást, mint a kereszt drámáján keresztül, melyet az imént 
közösen is átélhettünk szemléljük Jézust, s egész földi életét.

A kívülálló, pogány százados rádöbbent arra, amire a kiválasz-
tott nép nem. Lehet, hogy sosem látta azelőtt Jézust, tán nem 
is értette mi ez a nagy felhajtás egy elítélt miatt. Ám mégis, ez 
az idegen, mikor Jézus meghalt, kimondta az Igazságot, mely 
megváltoztatta a világot.

A kereszt mellett senki sem mehet el szó nélkül! Egykor 
a legkegyetlenebb kivégzési mód volt, amely teljesen meg-
alázta az elítéltet, aki általában köztörvényes bűnöző volt. 
A kereszt ma is mindenkiből kivált valamilyen érzést, mely 
lehet tisztelet, sőt imádat, vagy megvetés is. De egy biztos, 
érintetlenül nem hagy!

Jézust nem fogadták el az övéi, s valószínűleg ma is halálra 
adnánk mi is, hiszen annyira nem a mi, emberi elvárásainknak 
akar megfelelni, hogy az áldozatunkká válik. S pontosan ez a 
lényeg! Mi is ott állunk a tömegben, Barabást és szidalmakat 
szórva. Mi verjük bele a szögeket, s igen, mi koronázzuk meg a 
tövis koronával. Miértünk kellett meghalnia!

Az Isten Fia emberré lett. Itt járt közöttünk, átélte mindazt, 
amit nekünk is át kell, hogy éljünk. Evett, ivott, szeretett, 
szenvedett, emberként élt, s úgy hirdette Isten országát, mint 
ember. Ezért úgy kellett meghalnia, mint a legbűnösebb em-
bernek, holott nála ártatlanabb azóta sem született. A teljes 
megalázottságban halt meg, holott egyedül Övé a dicsőség.

Engedelmes volt az Atyának, mert tudta, hogy ennek így kell 
lennie. Megtehette volna mindazt, amit a Kísértő kér, amit a 
nép skandál, hogy szálljon le a keresztről, ha valóban Ő az Isten 
Fia. Megtehette volna, hogy azt mondja: „Nem, nem akarom.” 
De nem tette, mert tudta, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy 
a Gonoszt a saját tőrébe csalja. Ezért kellett meghalnia Isten-
nek, hogy ne a Halálé legyen az utolsó szó az ember számára.

A kereszt így válik Isten féltő, önmagát feláldozó szeretetének 
a jelképévé. Mert Isten nem tudott belenyugodni abba, hogy 
az övéi, akiket annyira szeret, a vesztükbe rohannak. Mindent 
odaadott hát, hogy ez ne így legyen. Magára vette mindazt az 
átkot, melyet az ember a nyakába vett a Kísértőtől, ezt hordozta 
el értünk. Ez az, ami egyedül számít, ezen áll vagy bukik a mi 
sorsunk is, hogy Isten önfeláldozó szeretete bennem van. 

Isten munkája miértünk egy ilyen kegyetlen helyen válik 
nyilvánvalóvá. Mindaz, ami botrány a zsidóknak, s esztelenség 
a pogányoknak, Isten ott mutatja meg önmagát: Önfeláldozó 
Isten. 

De mindez csupán tragédia volna, ha nem követné a kereszt 
drámáját a húsvét hajnali csoda: a feltámadás! Isten Fia nem 
csak volt, hanem van! Hiszen feltámadt, legyőzte az ősi átkot: 
szabadságot szerzett mindenki számára, aki felismeri és hiszi, 
hogy „bizony, ez az ember Isten Fia volt!”

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
Ámen

Amikor a vallási élet az otthonokba szorul


