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Jobb lesz a kisbócsai áramellátás
Oszlopáthelyezések, modernizálás, új kábelek Oszlopáthelyezések, modernizálás, új kábelek 

Két éves polgármesteri lob-
bizás és tárgyalások után meg-
oldódni látszik a kisbócsai 
áramingadozások ügye. A 
dolgok hátterében egy or-
szágos rendelet áll, melynek 
értelmében minden egyes 
trafókörzetet több (legalább 
három) irányból kell ellátni. 
Így az elektromos elosztópon-

tok akkor is működnek, ha az 
áramellátás (az egyik irányból) 
akadozik. 

Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester szerint itt nem vé-
gezhető félmunka. Így most 
tavasszal az elmúlt 50 év 
legnagyobb villamos hálózat 
fejlesztése zajlik Bócsán. 21 
kilométeren újul meg teljesen 

a 20 kV-os, középfeszültségű 
közcélú hálózat, a Vadkerti tó 
szélétől Fischerbócsa közpon-
tig. Ebben 2 db 1 megawattos 
trafóállomás is benne van. 
A 400 milliós beruházás az 
Önkormányzat 40 milliós 
önrészével teljes, melyet uni-
ós támogatásból teremtenek 
meg. 

A felújítás lényeges elemei: 
— bővülő kábel-kereszt-

metszet
— áttérés a háromszögletű 

szabvány-elrendezésre
— korszerű villámvédelem
— erősített, új típusú, beton 

oszlopok
— a biztonság növelése

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Új út a kórháznak Bócsáról

Riporterek gyűrűjében

Szőke-Tóth Mihály és Kovács Krisztián, 
háttérben az új fertőző osztály és az út. 
Címképünkön dr. Szepesvári Szabolcs 

kórházigazgatóval

Néha szükség van mecéná-
sokra, támogatókra, akik jó 

időben jót lépnek. Az újkori 
magyar történelemben gróf 

Széchenyi Istvánról jegyezték 
fel, hogy birtokai egyéves 
jövedelmét ajánlotta fel a ma-
gyar nyelvet ápoló akadémia 
részére. 

Bócsa polgármestere fertőtle-
nítőszert vitt a halasi Semmel-
weis Kórháznak, amikor meg-
látta, hogy a mentők egy félig 
zúzottköves, félig töredezett 
aszfaltburkolatú úton szállítják 

be a betegeket. Ekkor döntött 
úgy, hogy a halasi Geo Út Kft-
vel karöltve új aszfaltot teríttet 
le oda. A cég vezetője, Kovács 
Krisztián április elején önköltsé-

gen végezte el a munkálatokat, 
és az anyagot is így biztosította. 

Az ár így 6 millió Ft volt — a 
polgármester éves jövedelme.

K. L.K. L.

A büdöstói kemping mellet már az újfajta  
oszlopok állnak
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Anyakönyvi hírek

Házaló fertőtlenítők FELHÍVÁS

Napi menü 
szolgáltatásról

Házasságot kötöttek: (április)
Radics Edina és Gácsi Andor
Endre Csilla és Balázs Bálint

Endre Edina és Schneider Péter Róbert
Ferenczfi Dalma és Vincze Dávid

Születtek: (április)
Kovács Emilia Zoé – an: Ükös Cintia

Elhunytak: (március)
Kovács Károly (1944)

Turizmus lábhoz tett 
fegyverrel…

Fel szeretnénk hívni a lakosság 
figyelmét, hogy a településünkre 
vélhetően érkezhetnek fehér öl-
tözékű maszkos, házaló egyének 
(csalók), akik fertőtlenítő szert 
árulnak vagy fertőtlenítést sze-
retnének végezni a ház körül.

Fokozottan figyeljünk és 
továbbra se engedjünk be ide-

geneket a lakásba. Ha esetleg 
ilyet észlel, rögtön hívja a Bó-
csa Község Önkormányzat te-
lefonszámát +36/30/7433401 
vagy értesítse a rendőrséget.

Hívjuk fel erre a környeze-
tünben élők FIGYELMÉT is! 

Fontos hogy vigyázzunk egy-
másra!

Igen: az idegenforgalom most 
éppen szünetel. Tudomásul kell 
venni, hogy a vendéglátással 
együtt a legérzékenyebb ágazat. 
Ha szegénység, ha járvány, ha 
válság: az emberek (és a min-
denkori hatalom) ezt fogja vissza 
legelőször.
No de: eszközeink megvan-

nak, a korábban bejelentkezett 
vendégek, turista csoportok pe-
dig nem vesztek el, csak ugyan-
úgy otthon várakoznak, mint a 
bócsai vendéglátók. Hogy milyen 
rendezvényeink maradnak el, 
illetve kerülnek megtartásra, 
még a jövő zenéje…
Amit tudunk: megvannak a 

bócsai és környékbeli szórólapok, 
melyeket minden melegkonyhás 
vendéglős és szállásadó megkap 
a zárlat feloldása után. 

Mondhatni: teli a láda! Ezek-
kel az a célunk, hogy a vendégek 
lássák a lehetőségeket és ennek 
alapján tervezzék meg napjaikat. 
Amiben bízunk: amikor 

szabad lesz az út, az emberek 
megindulnak. Nyilván először a 
bátrabbak, aztán pedig mindenki. 
Mert a bezártságot egyre nehezeb-
ben viselik — pláne akik lakásban, 
és nem kertes házban élnek. 

A szakemberek azt javasol-
ják, hogy az első hónapokban 
hangsúlyozzuk: a mi szálláshe-
lyünk olyan, ahol elszigetelten, 
önmagukat ellátva lehet üdülni. 
Éttermünkből el lehet vinni 
az ételt! Ügyeljünk a rugalmas 
feltételekre, így például az előleg 
nélküli foglalás, lemondhatóság, 
átfoglalhatóság… 
Bócsa, az élmények faluja!

Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi 
menüt biztosít a településen élő lakosai számára mun-
kanapokon elvitelre, vagy kül- és belterületen díjtalanul 
házhoz szállítva  

a menü ára 690 Ft/adag
Ebédigényét kérjük, legkésőbb az igénybevételt meg-

előző munkanapon 12:00 óráig az alábbi elérhetőségek 
egyikén jelezni szíveskedjék:
telefon: 0678/453-110, 0630/743-34-01

e-mail címen: bocsaph@t-oline.hu

Fizetés utólagosan:
* Kézpénzes fizetés: minden hónap 10-15. napja között 

az Önkormányzat konyháján Mucsi Zoltánné élelmezés 
vezetőnél történik  

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

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

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

Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község Önkormány-
zat facebook oldala. 

Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves 
rendelkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal!

Az egészségért
Az Önkormányzat április végétől gyümölcsöt és D-vitamint 

ad minden 65 év feletti lakosnak.
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Ismét tarol a madárinfluenza 
Odrobina András, 

telepvezető, Fischerbócsa 
Nálunk 10.000 

db Mulard kacsa 
élt előnevelésben. 
Aztán néhány hete 
nem messze in-
nen pozitív mintát 
talált az állator-
vos: vírusfertőzött 
állomány! Ezért 
védőkörzetbe ke-
rültünk, és a hatóság meghozta a rendelkezést: kényszervágás 
a mélykúti vágóhídon. Amíg vártunk az elszállításra, addig az 
állomány itt veszteséget termelt: a 10.000 db Mulard részére 
naponta 150.000 Ft a takarmány, 50.000 Ft az energiaköltség. 
Tehát hetente mintegy 1.5 millió Ft! 

Véleményem szerint július vége-augusztus elejéig történik 
meg a károk kifizetése, az újraindulásra pedig szeptember 
előtt biztos nem számíthatunk. 

Dr. Kléh Zsolt állatorvos 
szerint ez a mostani H5N8 egy nagyon agresszív és hatalmas 

fertőzőképességgel bíró vírus. Ugyanez pusztított 2016-ban 
is. A terjedését nem lehet megállítani, hiszen bárhogy be-
juthat az ólakba: a szellőztetéssel, a ruházattal, és akár egy 
ajtónyitással, a léghuzattal együtt. A felettünk átvonuló vad-
madarak csak hordozók és meg sem betegszenek tőle. Ez ellen 
védőoltás nem áll rendelkezésre és csak a fertőzött állomány 
leölése, valamint a kivárás hozhat fertőzésmentes állapotot. 

Ellenvetések

— Mindig vannak, melyeket kezelni kell! A tanyán élők 
élettere mindig más, mint a belterületieké. A felfokozott 
helyzetben erősebben jelentkeznek azok a problémák, 
melyek megélhetésüket veszélyeztetik. Ilyen a hivatalosan 
elásott baromfitetemek ügye is. 

Kutak, ívóvíz

A tetemeket elföldelése meghatározott mélységben 
történik. Itt ezek a szakértők szerint úgy bomlanak le, 
hogy a 30-60-80 méterről felhozott víz minőségét nem 
veszélyeztetik.

Átgondolásra

Egyébiránt átgondolandó, hogy az adott tanyán milyen 
gazdasági tevékenységet végeznek. Mert ha eleve ott, a kút 
közelében fennál olaj, benzin, trágya, mosogatólé, növény-
védőszer belemosódásának veszélye, akkor ott már régóta 
csak palackos vizet fogyaszthatnának. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Településünkön és térsé-
günkben hetekkel ezelőtt 
megje lent  a  baromf i  és 
víziszárnyas állományokat 
pusztító madárinfluenza. 

A H5N8 altípusba tartozó 
járvány ellen meghatározott 
protokoll szerint történik a 
védekezés. Ennek következ-
tében csak Bócsán és Tázlá-
ron több mint egymillió álla-

tot (tyúk, kakas, kacsa, liba) 
kellett kényszerből leölni.

Mivel az állati tetem meg-
semmisítő kapacitások vé-
gesek, a leölt állatokat, a 
szennyezett takarmányt a 
járványügyi intézkedések ke-
retében ELFÖLDELHETIK.

Az ágazat megsegítését/
megmentését célzó javasla-
taimat (állatjóléti támogatás 
teljes igénylése kényszer-
leölés esetén, az állatjólé-
ti támogatás kifizetésének 
sürgetése, a járulékkedvez-
mény kiterjesztése és a ba-
romfi-víziszárnyas ágazat 
túlélése témákban) az Agrár- 
minisztérium felé eljuttat-
tam. Ezúton is köszönetet 
mondok Odrobina András-
nak a javaslatok szakmai 
hátteréért.

Szőke-Tóth Mihály Szőke-Tóth Mihály 
polgármesterpolgármester

A tetemeket szükséghelyzetben 
eláshatják

A madárinfluenza elleni védekezés készenléti terve A madárinfluenza elleni védekezés készenléti terve 
(2018. október)(2018. október)

„IV. 13 Állati tetem ártalmatlanítása
A madárinfluenza megelőzése, felderítése és felszámo-

lása során keletkezett állati tetem ártalmatlanná tétele 
állami feladat, amelynek végrehajtása iránt az állati tetem 
keletkezésének helye szerint illetékes főosztály intézke-
dik. A Tv. 24. §-ának (1) d) pontja szerint az főosztály 
járványügyi intézkedéseként elrendelt ártalmatlanná tétel 
díja a központi költségvetést terheli. A tetem és tetemré-
szek ártalmatlanná tételét a hatósági állatorvos ellenőr-
zése mellett kell végezni. A tetemeket 2. osztályba sorolt 
állati mellékterméket kezelő illetve feldolgozó üzemben 
kell ártalmatlanítani. Amennyiben a telep rendelkezik 
saját állati melléktermék égetővel, az állatok ártalmat-
lanítására hatósági állatorvos jelenlétében használható.

A 45/2012. (V.8.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése és 10. 
§ (5) bekezdése értelmében az állategészségügyi hatóság 
határozatot hozhat járványügyi intézkedés keretén belül 
a keletkező állati melléktermékek, fertőzött takarmány 
elföldelésére vonatkozóan. Az állati melléktermékek 
elföldelését a helyszínen vagy a megyei kormányhivatal 
készenléti tervében, a helyrajzi szám feltüntetése mellett 
a járási hivatal engedélyezi. Az intézkedés során figye-
lembe kell venni az adott terület adottságait valamint a 
környezetvédelmi előírások betartását.”
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Bezárt a gyógyszertár — hová tűnt a felelősség?
Avagy járvány idején nem illik ilyet tenniAvagy járvány idején nem illik ilyet tenni

Az emberek türelmetlenebbek lettek…
Beszélgetés Dr. Kokrehel Hajnalka háziorvossalBeszélgetés Dr. Kokrehel Hajnalka háziorvossal

A hír röviden: Dr. Dági 
Magdolna gyógyszerész 
április elsején bezárta az ál-
tala a község ingatlanában 
működtetett Kamilla Fi-
ókgyógyszertárat Bócsán. 
Az ablakra kitett közlemé-
nyeit az önkormányzattal 
nem egyeztette, a telefont 
nem vette fel, és újságírói 
kérésre sem adott interjút. 
A háziorvossal nem kon-
zultált, a település számá-
ra felkészülési időt nem 
hagyott. 

A község vezetése szerint a 
bezárás nem jogszerű és etikai 

szempontból is helytelen: ponto-
san ellentétes a Magyar Kormány 
járványügyi védekezésének irá-
nyával, ésszerűségeivel.

A gyógyszertári helyiségben 
található az egészségház központi 
routere, mely az épület internet 
szolgáltatásában elengedhetetlen. 
Ez pedig április 2-án meghibá-

sodott. A másik gond az orvosi 
eszközöket sterilizáló készü-
lék, melynek a speciális dugalja 
ugyancsak ebben a helyiségben 
található. Tehát az eszköz csak 
innen volt működtethető.

Dr. Dági Magdolna nem vette 
fel a telefont és nem nyitotta ki 
az ajtót. Ugyanakkor tudták, hogy 

a hívások időpontjában a gyógy-
szertárban tartózkodott — isme-
retlen okból. Bebizonyosodott, 
hogy nem kíván együttműködni, 
majd elhagyta az épületet. Ekkor 
a polgármester utasítására Mayer 
Ferenc jegyző egy asztalos köz-
reműködésével, hatósági tanúk 
előtt kinyittatta a gyógyszertár 
ajtaját. Lett internet, dugalj, ezzel 
együtt jegyzőkönyv és még több 
kérdőjel az ügyben. 

Tekintettel a rendkívüli járvá-
nyügyi helyzetre az önkormány-
zat természetesen megszervezte 
a lakosság gyógyszerellátást, 
melyről az információt mindenki 
megkapta. (Ld: 12. oldal)

Óhatatlanul is félnek 
attól, amitől eddig nem 
kellett: a láthatatlan ve-
szélytől, annak minden ho-
zadékától, ami eddig nem 
volt! Emellett aggódnak 
egymásért: félnek a beteg 
hozzátartozó elégtelen 
ellátásától és az otthoná-
polás kihívásaitól.  

— Csapjunk a dolgok közepébe: 
szükséges váltás történik azzal, 
hogy a súlyosabb betegeket kiteszik 
a kórházból?
Dr. Kokrehel Hajnalka: Az 

biztos, hogy meg kell változnia 
az egészségügyi kultúránknak! 
Magyarországon hiányoznak a 
szociális otthonok és azok fi-
nanszírozása. Németországban 
a betegbiztositó fizeti a szociális 
ellátást, mert bűn arra aktív, 
drága betegágyat fenntartani, 
hogy valakit „csak” ápoljanak. A 
lakosságot viszont itt arra „ne-
veltük” hogy az idős embert „be 
kell tenni” a kórházba. Kemény 
szavak ezek, nem így kellene 
történnie…

— Szóval ezzel a koronavírussal 
most lehull a lepel?

Valamilyen szinten igen. Cso-
dákat várnak az emberek a kór-

házaktól és az orvosoktól, de 
sajnos az idős otthonok ápolóitól 
is: előfordul, hogy fenyegetik az 
ott dolgozókat. Felhánytorgatják, 
hogy a 80-90 éves emberek ugyan 
miben haltak meg, mit csinál-
tak rosszul. Sajnos koronavírus 
nélkül is úgy áll a helyzet, hogy 
100 gondozottból 10 meghal egy 
hónap alatt, mert olyan súlyos 
a betegségük. És a korképhez 
sajnos hozzátartozik, hogy a 
feljelentgetések, számonkérések 
hatására (is) alig van ápoló, aki 
ezt vállalja.

— Térjünk rá a megváltozott napi 
rutinra! Mik az új eljárások?

Lecsökkentettük az orvos- 
beteg személyes kontaktokat: 
receptíráshoz, panaszok elmon-
dásához és segítség nyújtás-
hoz is csak telefonálni lehet. 
Telefonon kérhetők az állandó 

gyógyszerek. Ha lázas a beteg, 
semmiképp nem vizsgálhatjuk, 
akkor lázcsillapitás, kikérde-
zés után dönteni lehet, hogy 
koronavírus gyanús-e, ha igen, 
akkor a kiskunhalasi kórház fer-
tőzőambulancia vizsgálja, mert 
ők rendelkeznek megfelelő vé-
dőruházattal, védőfelszereléssel. 
Más betegségnél is csak kellő elő-
vigyázatossággal vizsgálhatunk, 
mert soha sem tudhatjuk, hogy 
nem tünetmentes fertőzőről van 
szó. Fontos, hogy mi ne fertő-
ződjünk, hogy ne adjuk át több 
embernek. Olaszországban ebből 
volt a gond, hogy az orvosok 
fertőződtek és továbbadták napi 
100 páciensnek. 

Nem lett kevesebb a munkánk 
ettől, hisz 3 telefonunk, vezeté-
kes, két mobil állandóan csörög, 
és intézzük a recepteket, amit 
telefonon tudunk kikérdezés 
után diagnosztizálni , azt terápi-
ával ellátni. 

— Védik a kórházat, így meg-
nőtt a háziorvos leterheltsége? 

Hetente egyszer van helyben 
vérvétel, a véralvadásgátlót 
szedőknek, cukorbetegeknek, 
rheumatikus gondozottaknak, 
daganatos betegeknek és terhe-
seknek. Hisz a szakrendelések is 

szünetelnek, viszont a kontroll 
vizsgálatokhoz a véreredmé-
nyeket e-mailben továbbítjuk a 
szakorvosoknak. Vizeletvizsgá-
latra is van lehetőségünk, több 
hólyaggyulladást igy kezelünk, 
kötőhártyagyulladás is kap ke-
zelést fotók alapján. Súlyosbítja a 
helyzetünket a pollenek megjele-
nése, orrfolyás, köhögés kíséreté-
ben, sőt sokszor fulladás is kiséri. 
Ha nincs láz, akkor a megszokott 
allergia gyógyszereit írjuk fel. 

— Mit a helyzet a halasi kórházzal?
Minket a kórházi ágyak katonai 

parancsra történő kiürítése nem-
igen érintett, mivel eddig is alig 
voltak krónikus ágyai. A törvényi 
és szakmai feltételeknek megfe-
lelően jól szervezetten működik 
az SBO és a fertőző osztály SBO 
ambulancia, különválasztva a fer-
tőző és nem fertőző betegeket. Jól 
szervezett acut betegágyak miatt 
mi nem éreztük a miniszteri 
rendeletet sem, mert meg tudtak 
felelni az elvárásoknak. Viszont a 
józan ész kell beteg és háziorvos 
részéröl is, hogy ne terheljük 
le őket, mert összeomlanak, ha 
bagatell tünetekkel elvesszük a 
lehetőséget a súlyos betegek elől!

Aki a frontvonalban dolgozik, 
nem hagyhatja, hogy eluralkod-
jon rajta a félelem — félelem 
helyett a reményre építsünk!

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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     Egy ifjú bócsai írónő
Balázs Lili 7. osztályos tanuló. Nagyon szeret 

olvasni és rendkívül szárnyaló fantáziával rendel-
kezik. Kedvenc műfaja a fantasztikus regény. Ez a 
novellája is ebben a szellemben született, melyet 
a Költészet Napján mutattak volna be a könyvtár-
ban, melynek főhőse egy fiatalember. A rendezvény 
sajnos elmaradt, így ezúton osztjuk meg írását a 
kedves olvasókkal. 

A kép 2019-ben készült: Lili a Katona József 
Könyvtár által szervezett mesenapár 
pályázaton nyert jutalomkönyveivel.  

A szüleim munkája miatt so-
kat utazom a nagyvilágban. Jár-
tunk már Afrikában, Indiában, 
Kínában, Svájcban és még sok 
más szép helyen. Most éppen 
Angliába megyünk repülővel. 
A gép folyamatos, egyenletes, 
halk zúgása álomba ringatott. 
Az álom olyan volt, mintha 
lebegnék a fellegekben. Sípolás 
– zúgás. Sípolás – zúgás. Ez is-
métlődött a fülemben, mint va-
lami gép rendszerezett moraja. 

Aztán egyszer csak felébre-
dek: egy fa alatt fekszem egy 
szép parkban. Az első kérdés: 
hol vagyok? Körbe nézek, de 
egy ember sincs itt. Megindu-
lok az egyik irányba, amikor 
egy lágy, de rekedtes hang 
szólal meg mögöttem:

-  Eltévedtél fiam? – meg-
fordulok, és egy ősz hajú, 

Balázs Lili: Út egy másik élet felé

szemüveges öregemberrel 
találom szembe magam. A jó 
idő ellenére egy piros, kötött 
sál van a nyakában.

- Igen Uram. Fogalmam 
sincs, hogy hol vagyok. – int, 
hogy kövessem. 

- Hol laksz? – kérdi, miközben 
a pirosló rózsabokrokat nézi.

- Budapesten.
- Tényleg? Hogyan keveredtél 

ide?
- Ez az, amit nem tudok. 

Sőt azt sem tudom, hogy hol 
vagyok.

- Szarajevóban, a népek ten-
gerén. – leesik az állam. A 
jó égbe, hogy kerültem ide?! 
Tovább sétálunk úton, míg ki-
érünk a házakig. Az utcán ren-
geteg ember sorakozik, mintha 
várnának valamit. A sarkon 
befordul több fekete színű 
kocsi. Tudom már, mit várnak 

az emberek! Ez egy felvonulás 
ősrégi autókkal. Haladnak 
pár métert, de egyszer csak a 
menetből felrobban a második 
jármű. Eléggé meghökkenek, 
de nem csak én: a mellettünk 
álló emberek is elkezdenek 
kiáltozni. Észreveszem, hogy 
az öregember visszasétál a 
parkba, ahonnan jöttünk. Utá-
na sietek és leülünk egy padra. 
Az arckifejezése olyan, mintha 
bosszankodna.

- Mi történt ott?
- Egy merénylet a trónörökös 

ellen.
- Milyen trónörökös? Itt 

trónörökös van?
- Nem itt, hanem az Oszt-

rák–Magyar Monarchiában. 
Ferenc Ferdinánd és a felesége 
ült az autóban – magyarázza az 
öregember. Csönd telepedik 
közénk. A távolból még hallat-
szódik egy-két kiáltás. Fejben 
sorra veszem, hogy mit tudok. 
A repülőgépen elaludtam, és 
itt ébredtem fel, Szarajevóban. 
Volt még az a fura sípoló hang 
is a fülemben. Itt pedig valaho-
gyan vissza-kerültem az idő-
ben, mivel Ferenc Ferdinánd 
1914-ben járt Szarajevóban. 
Két merénylet történt ellene, 
amiből az első már megvolt. 
A legőrültebb ötletem az, hogy 
a repülőgép egy időgép, és a 
sípolás jelezte az időutazást. 
A másik, kicsit realistább öt-
letem az, hogy ez csak álom.

- Nagyon elmerültél a gon-
dolataidban.

- Csak próbálok egy értelmes 
választ összerakni egy értel-
metlen helyzetre. Úgy láttam, 
hogy magát is bántja valami.

- Egy gondolat bánt enge-
met… már évek óta. Én is 
magyar földön születtem, és 
teljes szívemből magyarnak is 
vallom magam. Volt egy szép 
kis családom, szép feleségem 
és egy egészséges fiam. Csak-
hogy a háború és a szabadság-
harc szétválasztott minket. 
Már van hatvanöt éve, hogy 
utoljára láttam őket. Nem is 
fogom többé. Az bánt, hogy 

a fiamnak apa nélkül kellett 
felnőnie.

- Én nem tudom milyen érzés 
bárkit is elveszíteni. A szüleim 
élete az utazásokból áll. 

- Ott vannak a barátok. Nem 
hiába találta ki Isten a bará-
tokat. Nélkülük nem is lenne 
világ a világ. 

- Nincsenek barátaim, maxi-
mum a könyvek. Maga szeret 
olvasni?

- Őszintén szólva van pár 
regény, ami tetszett, de a ver-
sek sokkal jobban megfogtak 
engem. Ifjúkoromban azok 
éltettek.

- Én versekkel még nem 
próbálkoztam. Egyszerűen 
nem találtam olyat, ami kedvet 
hozott volna hozzájuk.

Pedig olyan sok vers létezik- 
e világon. 

- Tudom… A barátja tudja, 
hogy kijött Szarajevóba?

- Nem. Senkinek sem mond-
tam el. Egyedül voltam, ami-
kor ideérkeztem.

- Miért nem ment vissza a 
hazájába?

- Mert… gyáva voltam. Fél-
tem a következményektől. Így 
hát megpróbáltam itt segíteni, 
amiben tudtam. Mindig is a 
forradalom szele hajtott, és 
amikor megtudtam, hogy ezért 
a szép országért harcolnak, 
nagy elhatározásra jutottam.

- Mire?
- Alapítottam egy szervezetet 

lázadó lelkű ifjúkból. A nevünk 
Fekete Kéz. Igazságot akarunk 
az itt élőknek, és szeretnénk, 
ha észre vennék, hogy mi tör-
ténik ezzel az országgal.

- A merényletet… a Fekete 
Kéz szervezte meg?

- Igen. Mi szerveztük meg. 
Öreg vagyok én már ahhoz, 
hogy karddal harcoljak a lán-
cok ellen. Helyette más utat 
kellett választanom a szabad-
ságért. – újra pár perces csönd 
telepedik le közénk. 

- Melyik a kedvenc verse? 
- Ez nehéz kérdés. Nagyon sok 

verset szeretek. Talán a kedven-
cem az Alföld. Ismered a verset?
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A humor percei

- Ezt igen. Sok Petőfi Sándor 
verset kellett megtanulnom az 
iskolában.

- Az iskolában meg kell tanul-
ni ezeket a verseket?

- Igen. Jó párat. Az irodalom 
tanár az osztályfőnökünk, és 
nagyon szereti a Petőfi ver-
seket.

Majd másra terelem a szót:
- Kitől van a sál? – az öreg 

elmosolyodik.
- A feleségemtől, Júliától. 

Nehéz küzdelmek után szerez-
tem meg a kezét. Az apja nem 
akarta féltve őrzött leányát egy 
vándorhoz hozzáadni. Sokáig 
udvaroltam neki, mire végül 
igent mondott. Őszi esküvő 
volt. A sárguló levelek me-
seszerűvé tették a hangulatot. 
Abban az évben találkoztam 
Jánossal is először. Igaz, jó 
barátok lettünk. A következő 
évben már mindenki érezte 
a változás szeleit. Egyre több 
tüntetés történt országszerte, 
melyek megváltoztatták a 
közhangulatot. Sokat jártam a 
Pilvax kávéházba Budapesten, 
ahol újabb barátokra tettem 
szert. Majd elkezdődött a 
háború. Több, mint egy évig 
tartott a szabadságharc. Bú-

- Hm... - csóválja a fejét az orvos. - Önnek rettenetes és nagyon 
ritka fertőző betegsége van... Elkülönítőbe kell helyeznem, és 
kizárólag palacsintát ehet.

- És attól meggyógyulok?
- Nem, de azt be lehet csúsztatni az ajtó alatt.

Egy férfi két nővel sétál az utcán, igazoltatja őket a rendőr:
- Neve?- kérdi a férfit
- Batik János
- És a magáé?- kérdi az egyik nőt
- Batik Jánosné
A rendőr a másik nőhöz fordul.
- Maga is Batik?
- Ha mutáj…

Szellemes
Egy ember nagyon fél a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn 

kell átmennie a faluba. Óvatosan lépked, amikor egyszer csak 
kopácsolást hall. Nagyon fél, de aztán csak továbbmegy. Észre-
veszi, hogy a holdfényben és a beszűrődő utca világításban az 
egyik sírnál egy fickó a sírkövet vési.

- A francba, a szívbajt hozta rám... Mit csinál itt maga az 
éjszaka közepén?

- Elírták a nevemet, azt javítom.

Miért sírsz Móricka?
- Apukám kalapáccsal ráütött az ujjára.
- De hát ezért neked nem kellene sírnod.
- Először én is csak nevettem...

Egy férfi egyik reggel arra ébred, hogy megérkezett a kukásautó, 
és ő elfelejtette kitenni a kukát. Köntösben kirohan az utcára, 
ahol a kukások már a szomszéd ház előtt állnak. Megkérdezi 
tőlük:

- Nem késtem el?
- Dehogy! Gyerünk, ugorjon be!

 Halló, tűzoltóság? Kérem, jöjjenek gyorsan, ég a házam!
- És hogy jutunk el önhöz?
- Hát már nincs meg az a szép piros autójuk?
 
Szőke a lottózóban:
 - Mi az a lottó?
 - El kell találni 5 számot....
 - Értem...és milyen messziről?

csút vettem a családomtól, és 
harcba vonultam. 

Aztán egyszer csak Seges-

várnál több, mint ötszörös 
túlerőben volt az ellenség. A 
bajtársaim és barátaim mind 
odavesztek. Én is csak úgy 
tudtam megmenekülni, hogy 
mivel eléggé hegyes-völgyes 
tájon voltunk, befutottam 
egy bányaaknába. Amikor 
elmentek a katonák, és én 
hosszú-hosszú utazások és ka-
landok árán eljutottam idáig. 
— mire befejezte, a szemében 

könnyek csillognak. – Viszont 
egyvalamit még mindig nem 
tudok rólad ifjú barátom. Mi 

a neved?
- Bence. Szalay Bence, és Önt 

hogy hívják? – az öreg elmoso-
lyodik, majd feláll és leporolja 
a ruháját.

- A nevem nem lényeg, bár 
szerintem te is rá fogsz jön-
ni ifjú barátom – válaszolja. 
Megfogja a faragott sétabotját, 
amit eddig észre sem vet-
tem, és lassan, komótosan 
elkezd elsétálni. Pár lépés után 

Szarajevó óváros. Innen nem messze történt 
az a bizonyos merénylet…

megtorpan és visszafordul. 
– Nemsokára kezdődik itt a 
káosz. Nagyon örülök, hogy 
megismerhettelek ifjú bará-
tom. – végleg eltűnt a parkban 
a fák sűrűjében. Az utcáról egy 
hangos dörrenés hallatszódik 
és az emberek jajveszékelése. 
Megvolt a második, végzetes 
merénylet. Hirtelen nagyon 
álmos lettem. Nem tudom, 
hogy mitől vezérelve, de le-
feküdtem a padra szundítani 
egyet. Mikor elaludtam, újra 
az a bizonyos lebegő álom kö-
vetkezett, és a sípolás-zúgás. 

Amikor felébredek egy puha 
ágyban feküdtem, egy narancs-
sárga szobában. A falon külön-
féle képek sorakoztak. Sípo-
lás-zúgás. Hallom mellőlem ezt 
a bizonyos, titokzatos hangot, 
amit egy időgép rendszerezett 
morajának véltem. A szoba cit-
romsárga ajtaján egyszer csak 
anya és apa jött be. Nem szóltak 
semmit, csak megöleltek. Nem 
értettem, hogy miért sírnak. 
Oldalra nézek, és az ágyam 
mellett meglátok egy szívmoni-
tort, mely egy bizonyos hangot 
adott ki. 

Sípolás- zúgás.
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Koronavírus: a munkáltatói oldal
Ki hogyan éli meg?Ki hogyan éli meg?

Körbejártunk néhány vállalkozást, hogy megkérdez-
zük, hogyan tudják kezelni az új helyzetet. Melyik 
termék és szolgáltatás nyerő, mire kell odafigyelni, 
esetleg külön szabályozni. 

Korkép-körkép Bócsáról

Poli-Farbe Kft
A járvány új terméket hozott: a fertőtlenítő szer először a bócsai 

intézmények illetve nagyobb embertömeg által látogatott helye-

ken vizsgázott, majd a halasi kórház következett. Adományuk 
értéke akkor mérhető igazán, amikor tudatosítjuk: márciusban 
több ezer forintot is elkértek a boltok a fertőtlenítőszer literjéért, 
lévén hiánycikké vált. A munkavállalók helyzete stabil.

Sandratrans Kft
Farkas Zsig-

mond  ügy -
v e z e t ő  í g y 
summázza az 
elmúlt hete-
ket: „Amikor 
Olaszország-
ból visszajő-
ve hat sofő-
rünket házi 
karanténba 
küldték, kis-
sé ledöbben-
tünk: ennyire veszélyes a helyzet? De aztán szerencsére nem 
lett baj, és a megfelelő óvintézkedések mellett folytathatták 
munkájukat a többiekkel együtt. Hihető az aggodalom, hiszen 
sokuknak vannak idős családtagjai.” 

A szállítási megrendelések továbbra is jönnek, így mind a 24 
alkalmazott állását meg tudták tartani. Később lehetnek fenna-
kadások, hiszen ahová árut hordanak, esetleg felraktározódik és 
lemondanak pár fuvart, de most még minden rendben. 

A hazai szállítások nincsnek veszélyben: gabona, vegyipari 
termékek, Poli-Farbe. Ez amiatt is stabil, mivel a sütőipar és az 
építőipar egyáltalán nem állt le!

LTZS Kft
A PET-flako-

nokat gyártó, 
húsz főt fog-
lalkoztató cég 
t u l a j d o n o s a , 
Lőrincz István 
szerint a koro-
nav í rus  nem 
sújtja a műanya-
gipart. Sőt: in-
kább fokozott 
termelésre ösz-
tönzi. Mint el-
mondta, létszá-

mot kellett bővíteniük, mert a kézfertőtlenítők miatt megnőtt 
a 100-200-500 ml-es flakonok iránti kereslet. Igen, ilyen kicsi 
kell, mert ez fér el jól a táskában és a zsebben!

Új vevők jelentkeztek, új igényekkel. Ami a gyenge pont, az 
a kupak. Ezek nagy részét nem Magyarországon gyártják, a cég 
például Szerbiából importálja. Amennyire egyszerűnek tűnik, 
annyira sok mindennek kell megfelelnie: legyen könnyen ráte-
kerhető, cseppmentes és garanciazáras! 

Véleménye szerint a koronavírusra a műanyagipar sem volt 
felkészülve, így előfordulhatnak selejt áruk pár kisebb, „most 
begyorsult” vállalkozásnál. Ha lecseng a járvány, újabb termék 
jelenhet meg: a sok kézfertőtlenítő használat miatt egyeseknél 
ekcémás betegség léphet fel, tehát krémekre, gyógyászati ter-
mékekre lesz szükség…

A földeken nincs korona

— ott aszály van! — ott aszály van! 
Pálinkás Attila mező-

gazdasági vállalkozó bo-
rúsan nézi a derült eget: 
ha a hónap végéig nem 
esik jelentősebb csapa-
dék, a gabonatermésnek 
80 %-a elmegy az aszály 
miatt. Ráadásul meg-
jelent a lisztharmat is, 
amit permetezéssel kell 
ártalmatlanítani. Tavaly 
sem volt jó a termés: 30 % 
veszett el a száraz tavasz 
miatt. Idén pedig hó sem 
volt, tehát még kevesebb 
a talaj víztartalma. 

Az emberi munka ta-
vasszal még csak-csak 
kiváltható, bár a szőlő és 

a gyümölcs megkívánja ilyenkor is. Hogy az augusztus 20. utáni 
bodzaszüretre mennyi munkása lesz, még kétséges. Azt pedig 
nem lehet gépesíteni! 

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Az első flakonokat személyesen Szabó Antal 
ügyvezető adta át (jobbra)



2020. április 9. oldal

Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Vadkerti gazdák BócsánVadkerti gazdák Bócsán

Porczió: eredetileg hadiadó, majd 
birtokrész — és még…

A porczió jelentett mást is: kimért szénaadag, egy igásállat 
napi szükséglete, amit rendszerint összekötnek, s a kötélnél 
fogva visznek rendeltetési helyére. Bekötözésére porció kö-
telet használtak. Ez kb. 1,5 m hosszú, egyik végén hurokkal, 
másik végén fapecekkel (bóda) ellátott 1–2 cm vastag kötél. 
A széna porcióba kötése főként az Alföldön és a Dunántúlon 
terjedt el. („…mert a széna porcóba van kötve, van kötve, de 
van kötve, gyere rózsám, tedd a lovam elébe!”)

A mezőgazdaság több ága 
volt honos vidékünkön az 
elmúlt századokban. A régi 
iratok szerint legeltetés, er-
dőgazdálkodás, valamint a 
XX. századtól szántóföldi 
növénytermelés és szőlészet 
honosodott meg. Kisebb mér-
tékben jelen volt a kis állóvi-
zekben a pákászat, melynek 
során a tanyasi emberek ha-
lat, vízimadarat fogtak), va-
lamint a vadászat (puskával, 
csapdával, hurokkal). A nád 
kitermelése, a szénatermelés 
és a háztáji gazdálkodás a ta-
nyás életmód velejárója volt. 
Ez a települési forma mindig 
is megvolt, de a XIX. sz. 2. 
felében vett nagyobb lendü-
letet, mely 1906-ra a község 
önállósodásához vezetett.  

Kik laktak itt és milyen 
célból? 

Ez a kérdés gyakran felme-
rül, melyre most Nagy-Pál 
István, Soltvadkert XX. szá-
zadi történetírója ad részle-
ges választ. Mint írja, „Több 
okmány tanúsítja, hogy 1766 
óta a vadkertiek más határban 
is bérelnek földeket a köny-
nyebb megélhetés érdekében. 
A Pest megyei levéltárban 
(lévén ez a terület 1950-ig 
Pest megye volt — K. L.) van 
néhány följegyzés a bócsai 
bérletekről.”

Vizsgáljuk meg ezeket köze-
lebbről, ahogy a kutató leírja!

1800. Szent György napjától 
(április 24.) bérlik Vadkert 
lakosai Nagybócsa Zöldha-

lom pusztáját az ottani ven-
dégfogadóval együtt.

1800. október 10-én Fara-

gó János és özvegy Faragó 
Istvánné 12 évre bérbe adják 
Bugacz pusztán lévő porció-
jukat (azaz birtokrészüket, 
birtokhasználati, avagy le-
geltetési jogukat) Vadkert 
helység lakosainak a pusztába 
levő „korcsmával” együtt.

1803. Demeter napjától 
(október 26.) Sigray István 
és neje Sárközy Éva bócsai 

birtokát bérbe veszi Laidert 
Sámuel, Stephert Fridrik, 
Meskó Mihály és Taigert 

Salamon vadkerti lakosok. A 
bérlet 5 évre szól. A bérlők 
kocsmát is építenek.

1805. június 14-én további 
két esztendőre bérbe veszik 
Zöldhalom pusztát évi 1.200 
rhénes (rajnai) forintért az 
alábbi aláírók: Font Pál a 
helység bírája, Csányi János, 
Faragó György, Veneluhez 
Fülöp esküdtek és ezek által 
az egész Vadkert helység. A 
bérbeadók: Sárközy Judit, 
Sárközy Éva, Tóth Imréné 
szül. Sárkány Anna.

1806. március 13-án Eiler 
Konrád és Vindecker Márton 
bérbe veszik Szalay János 
bócsai birtokát, melyet az 
előző évben Dukai Márton 
bérelt.  

1806. április 26-án Szalay 
Sándor Nagybócsa pusztán 
lévő birtokát árendába (bér-
be) adja 6 évre Vindecker Fü-

löp, Font Henrik és Baumann 
Ádám vadkerti lakosoknak. 

1806. június 22-én Snajder 
György, Lenard Fülöp, Snaj-
der Friderik és Holczimmer 
Jakab 4 esztendőre árendába 
(bérbe) veszik Sárközy Judit 
kecskeméti lakos Nagybócsa 
pusztán lévő birtokát. A Bü-
döstó nádasa is oda tartozott.  
A szerződés egyik igen érde-
kes pontja: mivel a homok 
terjedését leginkább a föld 
gyakori felszántása okozza, 
hogy ezáltal a hasznavehe-
tetlen föld ne szaporodjék, 
új gyöpöt föltörniük nem 
szabad!

A kiemelt események jól 
példázzák egyes gazdák be-
fektetői, terjeszkedési szán-
dékát. Az ezeket megelő-
ző, illetve követő években 
is sokan igyekeztek bócsai 
bérleményekhez jutni. Kö-
zülük aztán többen is ott 
maradtak állandó bócsai la-
kosnak. Különösen az 1806 
utáni években történhetett 
ez így, amikor a vadkertiek 
összeütközésbe kerültek új 
földesuraikkal, Lukáts An-
tallal és Lukáts Miklóssal. Az 
árendált (bérelt) területek az 
ekkori összeírások szempont-
jából nem kerültek feljegyzés-
re vagyonként a bérlőnél. A 
vadkertiek az iratok szerint 
nagyon nem akartak gazdag 
emberként feltűnni az új 
uraság előtt, hogy az nehogy 
magas adókat követeljen 
rajtuk. Később aztán néhány 
család visszaköltözött. Az 
egyik Font család az 1970-es 
években úgy tartotta, hogy ők 
Bócsáról kerültek Vadkertre. 

Természetesen a vadker-
tieken kívül valószínűleg 
más települések lakosai is 
béreltek földeket Bócsán — 
és viszont. Jelen forrásunk 
azonban — Nagy-Pál István: 
Soltvadkert c. könyve — ezen 
közléseket tette lehetővé.

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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RAKOTT SPÁRGA
HOZZÁVALÓK:
* 1 kg zöld spárga
* 60 dkg darált pulykahús
* 30 dkg rizs
* 2 fej vöröshagyma
* só, ételízesítő
* őrölt bors
* étolaj
* 40 dl tejföl
* 5 dkg vaj

ELKÉSZÍTÉS:
A spárga végeit levágjuk, majd sós, ételízesítős vízben meg-

pároljuk, leszűrjük.
A spárga főzővízében megpároljuk a rizst.
A hagymát apróra vágjuk, kevés olajon megpároljuk, rátesszük 

a darált pulykahúst, sózzuk, borsozzuk, és 15-20 percig párol-
juk-pirítjuk. Hozzákeverünk egy kanál tejfölt és a párolt rizst.

Kivajazott tepsibe rakunk egy réteg spárgát, majd ráterítjük a 
párolt rizst és a lepirított pulykahúst. Erre jön a maradék spárga.

Tejföllel alaposan megkenjük, és előmelegített sütőben 30 
percig sütjük.

Jó étvágyat hozzá!

Kedves Érdeklődők! 
Térítésmentes képzések!

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

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja: 
* használni az infokommunikációs eszközének alapvető 

funkcióit, 
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az esz-

közét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával 

megszerkeszteni rövid szövegét, 
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket, 
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az 

alapvető funkciók használatával.

Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehe-

tőségeit, 
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait, 
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával 

rövid, de kerek egész szöveget szerkeszteni, 
* fel tudja dolgozni az internetes információkat, 
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat hasz-

nálni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit és 
képes legyen azokat egyszerű módon kezelni, 

* képes legyen közösségi portálok önálló használatára. 
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hil-

dánál: 70/400-9945. 
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

Kedves Olvasók!
Bár a Boróka Könyvtár a koronavírus miatt kialakult helyzetben 

zárva tart, mégis szeretnénk segíteni abban, hogy ezen idő alatt 
se maradjanak könyvek nélkül ilyen hosszú ideig. 

Május elejétől heti egy napra a megfelelő óvintézkedések mel-
lett nyitva lesz a Boróka Könyvtár. A könyvtárban szájmaszk és 
gumikesztyű használatát kérjük. A visszahozott könyvek egy 
hétre karanténba kerülnek.  
Heti egy nyitvatartási nap: SZERDA 10:00-12:00 

és 13:00-15:00 
 Május elejétől elindítjuk ,,Könyvet házhoz” szolgáltatásunkat 

is. A szolgáltatás keretében a kiválasztott könyveket becsomagol-
va házhoz visszük. A kiszállítás hetente egy alkalommal, minden 
csütörtökön 10:00-12:00 és 13:00-15.00 közt történik.  
Első kiszállítási nap: 2020. május 7. csütörtök
Hogyan kérhet könyvet?
Az olvasni kívánt könyvek listáját küldje le a borokakonyvtar@

gmail.com e-mail címre, vagy a Boróka Könyvtár Facebook 
oldalára, vagy a 78/ 553-140-es telefonszámon kedd-péntek 
10:00-15:00 közt.

Ha nincs konkrét elképzelése, vagy éppen a kiválasztott könyv 
kölcsönzés alatt áll, szívesen segítünk másik könyv választásá-
ban.  Figyeljék a Boróka Könyvtár Facebook oldalán megjelenő 
könyvajánlókat, ezek is segíthetnek a választásban.  Reméljük, a 
könyvtár új szolgáltatásai kellemesebbé teszik az otthon eltöltött 
időt. Jó olvasást kívánunk. Vigyázzunk egymásra!  

Tóthné Szakolczai Tünde könyvtárosTóthné Szakolczai Tünde könyvtáros
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A Covid- 19, koronavírus 
terjedése mindannyiunk életét 
befolyásolta. Március 17-től a 
könyvtárak zárva vannak, így a 
Boróka Könyvtárban is szünetel 
a nyitva tartás. Viszont a könyv-
tárosok a zárt ajtók mögött 
továbbra is dolgoznak. Az első 

héten még sok volt a feladat, és 
jutott idő az elmaradt dolgok 
pótlására. Az addig nyüzsgő, 
élettől lüktető könyvtár hirte-
len csöndes lett. Elmaradtak a 
rendezvények, szakkörök. 

A hírek a szájmaszkok és kéz-
fertőtlenítők hiányáról szóltak.  
Megszületett az elhatározás, 
hogy szeretnék a magam mód-
ján segíteni. Megemlítettem 
Barcsikné Weinhardt Éva is-
kolaigazgatónak, aki támogatta 
az elképzelést. A Bócsa Község 
Oktatásáért és Közművelődé-
séért Alapítvány anyagi támo-
gatásával az elhatározást tettek 
követték. Az alapítvány tagjai 
(Szűcsné Kaposvári Gabriella, 
Nagyné Balogh Dóra, Gáspár-
né Bíró Katalin, Szűcs Fan-

ni, Gillichné Bácskai Gizella) 
segítségével nekikezdtünk a 
maszkok gyártásának. A maszk 
szabásánál és varrásánál fontos 
szempont volt, hogy tartós, 
jó minőségű pamutvászon 
anyagból készítsük, fehér lepe-
dővászon bélelővel. Ennek bel-
sejében egy kis nyílás található, 
ahova szűrőt lehet elhelyezni a 
két anyag közé.  

A maszk többször használa-
tos, de 4 órás használat után 
feltétlenül vegyük le, sterili-
záljuk, fertőtlenítsük. Magas 
hőfokon mossuk ki, majd va-
saljuk át gőzölős vasalóval. Az 
alapítvány tagjai gondoskodtak 
a maszkok eljuttatásáról az 
Önök otthonába.  Vigyázzunk 

egymásra, óvjuk az egészségün-
ket, használjuk a maszkokat. Jó 
szívvel készítettük- használják 
szívesen.
Akik külterületen élnek, 

május 10-ig a Tarkabarka 
üzletben (a COOP ABC 
mellett) 8.00 - 12.00 és 
12.30-15.00 között átve-
hetik maszkjukat, termé-
szetesen ingyenesen.

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Szájmaszkok 
a könyvtárból

Nyugdíj előtt álló
kolléganő is beletanult!

Digitális oktatás BócsánDigitális oktatás Bócsán

Üresen áll a márciusban elkészült kerékpár-
tároló: a diákok otthon tanulnak! Az építési 
munkálatokat Pálinkás Attila irányította. A 
térkövezés, a vasmunkák, a tető és a festés 
helyi vállalkozók és önkéntesek jóvoltából 

valósult meg. Az anyagiakat a Bócsa Község 
Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány, 

az SZMK és az önkormányzat biztosította.

  Az angoltanár hanganyagot 
mond fel, mások mesélnek 
a diákjaiknak, messengeren, 
élőszóban felelnek, webex fe-
lületen online órákat tartanak, 
és sokan már megírták az első 
időhatáros dolgozatokat. Itt 
bizony nincs idő puskázásra! 

Ki kell találnunk az új mód-
szereket a tananyag feldol-
gozására — mondja Barcsik-
né Weinhardt Éva igazgató. 
Szerencsére sok a lehetőség, 
melyeket alkalmaznunk kell 
a bócsai viszonyokra. Szükség 
van a tanárok találékonyságára 
és határozottságára. Nem a 
kor számít, hanem a gondol-
kodás: a nyugdíj előtt álló 
kolléganő youtube videókat 
gyárt és tesz fel a tanulóinak. 
Büszke vagyok a kollégáimra, 

a diákokra, de a nagy feladatot 
vállaló szülőkre is! 

Vannak azonban gyerekek, 
akiknek ez nagyon nehéz: kü-
lönböző a technikai ellátottság, 
és sokaknak szükséges lenne 
a tanító személyes jelenléte. 
Adott helyekre a tanyagond-
nok viszi ki a leckét és hozza 
be a házi feladatot… Emellett 
alsós korban még nem értenek 
annyira a számítógéphez, ezért 
külön köszönetet mondok a 
segítőkész szülőknek!

Lesz-e ballagás? 
Nálunk ez nagy hagyomány 

és mindig is igyekeztünk mél-
tón megünnepelni. Idő és kor-
mánydöntés kérdése, mikor és 
milyen módon szervezzük meg 
az ideit.  K. L.K. L.
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