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A TARTALOMBÓL
A szemét nem maradhat az utak mellett! 

Hulladékszállítási rend

Koronavírus: Mit mond az orvos, 
a szociológus, a vendéglátós és a diák?

Bócsai földesurak

Horgászni jó

A mi nemzeti parkunkban 
jártunk
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Önkéntesek az út mentén

A már lassan hagyomány-
nyá vált tavaszi bócsai 
szemétszedés a kihirde-
tett veszély helyzet miatt 
sajnos elmaradt. Azonban 
így is voltak tenni akarók, 
akik célja az volt, hogy 
községünk továbbra is 
megőrizze tisztaságát.

Így tehát nem volt ritka 
látvány, hogy gyerekek, 
családok és kisebb-na-

gyobb csoportok időről 
időre feltűntek a közterü-
leten, a játszótéren vagy 
az út mellett és szemetet 
szedtek. Egy tavaszi na-
pon Bócsa-Soltvadkert 
kerékpárút mellett ment 
végig egy csapat. Any-
nyi eldobált italos doboz, 
üveg és más szemét gyűlt 
össze, hogy ott kellett 
hagyniuk a zsákokat és 
autóval hozták el… Valaki 
a buszmegállóban például 
burkolólapokat helyezett 

el: de hogy mikor akart ott 
csempézni, sosem fogjuk 
már megtudni.

A fischeri akció

Május 16-án önkéntes 
szemétszedési  mozga-
lom indult Fischerbócsán. 
Reggel 9 órakor közel 
30 fő vállalkozó kedvű, 
környezettudatos ember 
gyűlt össze és elkezdődött 
a nagy munka. Az 54-
es főútvonaltól indultak 
a Fischeri bekötő úton 

végig, melynek 
mind két oldalát 
megtisztították 
a sok kidobott 
szeméttől. Ezu-
tán következett 
a tázlári szakasz 
egészen a Bócsa 
tábláig, majd az 

Abonyi Fogadó felé haladva 
folytatódott a gyűjtés. Közel 
20 km-es hosszú szakaszt 
tettek így szemétmentessé. 
A munkájuk eredménye 
mintegy 50 teli zsák volt, 
melyet az Önkormányzat 
szállított el.  A munka az 
Itató Kocsmában zárult, 
ahol bográcsos kecskepör-
költet fogyasztottak el. Kö-
szönjük szépen a felajánlást 
és az elvégzett, áldozatkész 
munkát! 

B.H. – K. L.B.H. – K. L.
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Anyakönyvi hírek

FELHÍVÁS
Napi menü 

szolgáltatásról
Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi me-

nüt biztosít a településen élő lakosai számára munkanapokon 
elvitelre, vagy kül- és belterületen díjtalanul házhoz szállítva  

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

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 veze-
tőnél történik  

* Banki átutalás esetén 5% kedvezményben részesül a fize-
tendő 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 önkormány-
zat 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 Önkormányzat 
facebook oldala. 

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

Spárga felajánlás

Lakossági tájékoztató 
KONTÉNER 
rendeléséről

Az FBH-NP Nonprofit Kft. által tudnak konténert rendelni 
építési törmelék/szemét esetén. A konténer megrendelését 
csak írásos formában tudja a Kft. elfogadni, melyet megtehet 
személyesen ügyfélszolgálataikon keddenként, és szerdán-
ként (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.), illetve e-mail 
formájában, a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu címen. A kon-
téner méreteiről, illetve az ürítési, bérleti díjakról a https://
fbhnpkft.hu/ oldalon találnak bővebb információt, illetve a 
+36 77 400 063-as telefonszámon.

KONTÉNER ÁRAK
Konténer árak magánszemélynek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 15.474 Ft + ÁFA/

alkalom és 2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 12.000 Ft + ÁFA/alkalom és 

2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
 
Konténer árak közületnek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 21.030 Ft + ÁFA/

alkalom és 2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 15.000 Ft + ÁFA/alkalom és 

2.300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj

Házasságot kötöttek: (május)
Úr Norbert és Szekszárdi Márta

Elhunytak: (április)
Kalmár István (1934)

Tuskán Istvánné (1930) születési név: Sós Erzsébet

Tilos a motorozás!
A Kiskunsági Nemzeti Park 

zárt, fokozottan védett terü-
letein tilos a motorozás! Az 
őrök a rendőrséggel karöltve 
— különösen a hétvégeken — 
ellenőrzést végeznek és a le-
fülelt ifjakat előállítják. Sajnos 

a szülők sem mindig tudják, 
merre vannak (némelykor még 
kiskorú) gyermekeik, és csak 
akkor eszmélnek, amikor meg-
érkezik a rendőrségi idézés és 
a vaskos természetvédelmi 
bírság. Előzzük meg ezt!

Lehoczki Zoltán bócsai vállalkozó helyi termelésű spárgát 
ajánlott fel Bócsa Község Önkormányzat konyhájának. Így a 
májusi hónapban lehetőség adódott arra, hogy spárga étkek is 
bekerüljenek a menübe. Ezek a következők voltak: rakott spárga, 
párolt spárga és spárgafőzelék fasírozottal.

Köszönjük szépen a szíves felajánlást!

Áramszünet a Hivatalban
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal 

2020. június 3. (szerda) és 4. (csütörtök) napokon áram-
szünet miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!
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Az FBH-NP Nonprofit KFT 
tájékoztatja a Tisztelt Lakossá-
got a 2020. évi (2020. májustól 
2021. áprilisig) biológiailag 

lebomló hulladék, elkülönítet-
ten gyűjtött csomagolási hulla-
dék gyűjtési rendjéről valamint 
lom hulladék elszállításának 
módjáról és a kommunális 
hulladék elszállításáról. 

*2021. januárjában két alkal-
mas fenyőfagyűjtést szerve-
zünk, amelyről külön értesít-
jük Önöket.

A biológiailag lebomló hul-
ladékgyűjtés során az ingat-
lanoknál kertekben, udva-
rokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú 
hulladék elszállítása történik 
az FBH-NP Nonprofit Kft. 
által díjmentesen biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 
70 cm hosszú 50 cm átmé-
rőjű kötegekben összekötve 
a zsák mellé helyezze ki oly 
módon, hogy a közterületen 
a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen. 
Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy 
ha a kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a gyűjtőjá-
rattal nem áll módunkban 
elszállítani.

A biológiailag lebomló hulla-
dékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. 
Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik.

A begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink annyi cserez-
sákot biztosítanak, amennyi 

kihelyezésre került. Szükség 
esetén további zsák (legfeljebb 
havonta 4 db) az Önhöz legkö-
zelebb eső ügyfélszolgálaton 

vagy ügyfélkapcsolati ponton 
igényelhető.

Az elkülönítetten gyűjtött 
csomagolási hulladék (sárga 
fedeles edényből) elszállítása 
2020.12.31.-ig páros heteken, 
hétfői napokon 2021. 01. 01.-
től páratlan heteken hétfői 
napokon történik.

A csomagolási hulladék gyűj-
tésére alkalmas edényzetben 
elhelyezhető hulladékok:

* Papírhulladék, italoskarton 
(újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, 
kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak 
nélkül.

* Műanyag- és fémhulladé-
kok (kiöblítve, kupak nélküli 
PET palack, PP, HDPE jelzésű 
flakonok, pl: tejfölös, sampo-

nos, ásványvizes, üdítős fla-
konok; műanyag zacskó vagy 
szatyor, háztartási fém, italos 
és konzervdoboz kiöblítve, 
apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ 
LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 
alkalommal / ingatlan díjmen-
tesen tudja igénybe venni az az 
ingatlantulajdonos, aki min-
den negyedévben megkapja 
hulladékszállításra vonatkozó 
számláját, valamint hátralék-
kal nem rendelkezik. Lomtala-
nítás keretében a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé 

vált használati tárgyak, esz-
közök, bútorok, egyéb kisebb 
méretű tárgyak, anyagok zsá-
kolva vagy kötegelve) kerül 
elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-
20/401-9484 telefonszámon 
tudja jelezni.

A VESZÉLYHELYZET IDEJE 
ALATT A LOMTALANÍTÁS 
SZÜNETEL.

KOMMUNÁLIS 
HULLADÉK 

GYŰJTÉS
A kommunális hulladék be-

gyűjtésének napja továbbra 
is hétfő, az eddig megszokott 
módon.

Amennyiben háztartásában 
nagy mennyiségben keletke-
zett kommunális hulladék, úgy 
többlethulladék elszállítására 
alkalmas zsákot biztosítunk 
díj ellenében ügyfélszolgála-
tunkon vagy ügyfélkapcsolati 
pontjaink egyikén.

A 2020. évi hulladékgyűjtés rendje Bócsán

 
 

  

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 

 2020. év 2021. év* 

hétfő 
 máj.   jún.   júl.   aug.  szept.   okt.   nov.   dec.   jan.  febr.  márc.  árp. 

4 1; 29 27 17 21 19 16 14 11 8 8 5 
 

 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK,  

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA,  
ELÉRHETŐSÉGEK: 

 
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. 
Telefonszám: 06-79/524-821 
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 
 
 
Ügyfélszolgálati helyek 
 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Baja,  
Tóth Kálmán u. 14/B 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 07:00 -19:00 08:00 – 12:00 

Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00 

Kiskunhalas,  
Szilády Á. u. 5-7 Zárva 07:00 – 19:00 08:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 Zárva Zárva 

 
 

Ügyfélkapcsolati pontok 
 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Kiskőrös, 
Árpád utca 8. Zárva Zárva Zárva 09:00 – 12:00 

12:30 – 16:00 Zárva 

Soltvadkert, 
Kossuth Lajos u. 6. 

Kihelyezett ügyfélszolgálat: számlázás után 2 alkalom, melyek a honlapon (www.fbhnpkft.hu) ke-
rülnek meghirdetésre 

Kecel, 
Fő tér 1. 

Kihelyezett ügyfélszolgálat: számlázás után 2 alkalom, melyek a honlapon (www.fbhnpkft.hu) ke-
rülnek meghirdetésre 

 
 

Hulladékudvar 
 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
Jánoshalma, 
0120/15. hrsz. 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 Zárva 

Kecel, 
0446/7. hrsz. 

08:00- 12:00 
13:00- 17:00 

08:00- 12:00 
13:00-17:00 08:00- 12:00 08:00- 12:00 08:00- 12:00  

13:00- 17:00 Zárva 

Kiskunhalas, 
Vállalkozók útja  
6023/10 hrsz. 

Zárva 08:00- 12:00 14:00- 18:00 08:00- 12:00 14:00- 18:00  08:00- 12:00 

Kiskunmajsa, 
Marispuszta 
0329/65. hrsz. 

Zárva 08:00- 12:00 14:00- 18:00 08:00- 12:00 14:00- 18:00 08:00- 12:00 

Kiskőrös, 
Izsáki út 1783/2. hrsz. 
04.01.-től 10.31.-ig 

08:00- 16.00 Zárva 10:00- 18:00 08:00 – 16:00 08:00- 16:00 10:00- 18:00 

11.01.től 03.31-ig 08:00- 16.00 Zárva 08:00- 16:00 08:00 – 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 
Soltvadkert, 
0218/8 hrsz. Zárva 09:00- 12:00 

13:00- 18:00 
09:00- 12:00 
13:00- 18:00 

09:00- 12:00 
13:00- 18:00 

09:00- 12:00 
13:00- 18:00 08:00- 16:00 

 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 
(zöldjárat naptár)

Szemét ügyek
Mi is az a kommunális 

hulladék, és ki gyártja 
belőle a legtöbbet?

A kommunális hulladék 
nem más, mint a háztartá-
sok, munkahelyek, boltok 
és közintézmények által 
termelt, az önkormányzat 
által begyűjtött szemét.

Az Eurostat adatai sze-
rint 2016-ban Dánia ter-
melte az egy főre eső leg-
több szemetet az Unióban, 
777 kg/fővel. Utánuk kö-
vetkezik Norvégia 754 kg/
fővel, majd Svájc 720 kg/
fővel, akiket az izlandiak 
követnek 656 kg/fővel.

A legkevesebb szemetet 
eközben meglepő módon 
Románia termeli a maga 261 
kg/fős mennyiségével. Őket 
követi Lengyelország 307 kg/
fővel, majd Csehország 339 
kg/fővel és Szlovákia 348 
kg/fővel.

Hol áll Magyarország?
Egy átlagos európai 2016-

ban 480 kg szemetet termelt, 
három kilóval kevesebbet, 
mint egy évvel korábban, és 
jóval kevesebbet a 2002-es 
negatív rekordhoz képest 
(527 kg/fő). Az átlaghoz a 
legközelebb a görögök (497 
kg) és az olaszok illetve a bri-

tek állnak a maguk 495-495 
kg szemetével. A spanyolok 
már az átlag alá kerültek: 
443 kg/fő. Magyarország 
a hatodik legkevesebb sze-
metet termelő ország az 
unión belül -  2016-ban 
kicsit kevesebb, mint 400 
kg szemetet termeltünk 
évente.

Figyelem: a hulladék er-
dőbe történő kihelyezése 
talán javítja a hivatalos 
statisztikát, de az arra 
járók közérzetét és kör-
nyezet minőségét bizony 
nem! Ne tegyük! 

Forrás: hu.euronews.com
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A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
A Magyar Honvédség a ko-

ronavírus járvány miatt egyik 
napról a másikra munkájukat 
vesztett embereknek is szeret-
ne alternatívát kínálni.

A kialakult gazdasági hely-
zetben sok ember megélhetése 
került veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólítani, 
biztos megélhetést és kiszá-
mítható pályaképet kínálva 
számukra. A toborzás folya-
matos országszerte, a szak-
emberek azonban arra kérik 
az érdeklődőket, hogy első 
körben lehetőség szerint in-
kább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket! Elérhetőségeik 
megtalálhatók a www.hadkie-
geszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgá-

lati forma közül választhatnak: 
a szerződéses katonai szolgálat 
folyamatos munkaviszonyt 
biztosít, míg a tartalékos szol-
gálat azoknak szól, akik tanul-
mányaik vagy meglévő mun-
kahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni a honvédelmi 
feladatokból. A jelentkezési 
feltételek közt szerepel a ma-
gyar állampolgárság, az állandó 
belföldi lakóhely, a betöltött 
18. életév, a büntetlen előé-
let, valamint az egészségügyi, 
fizikai és pszichológiai alkal-
masság.

A megbízható fizetésen és 
a béren kívüli juttatásokon 
kívül változatos munkakö-
rülmények, valamint számos 
szakmai kihívás várja a leendő 

katonákat: nálunk a tehet-
ségtől, a hozzáállástól és a 
kitartástól függ, hogy ki milyen 
sikeres lesz, a honvédség pedig 
támogatja a katonák további 
szakmai fejlődését. Sokan a 
katona szó hallatán egyből a 
terepen lévő, aktív harcoló 
katonára gondolnak, viszont 
a támogató beosztások (pl. 
ápoló, logisztikus, pénzügyes) 
ugyanolyan fontos szereppel 
bírnak és – nem utolsó sorban 
– lehetővé teszik a munkaválla-
lóknak, hogy a korábban meg-
szerzett civil képesítéseiket is 
hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a 
megszokott rendben, hétfőtől 
csütörtökig 8:00-15:30 óra 
között, pénteken pedig 8:00-

12:00 óráig van lehetőség. 
A toborzóiroda munkatársai 
kérik ügyfeleiket, hogy ameny-
nyiben a személyes ügyintézés 
mellett döntenek, előzetesen 
jelezzék érkezésüket telefo-
non, vagy elektronikus úton, 
elkerülve a járványügyi rend-
szabályok miatt előforduló 
várakozást.

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS 

KÖZPONTI NYILVÁNTAR-
TÓ PARANCSNOKSÁG

1. Katonai Igazgatási és Ér-
dekvédelmi Iroda

Cím: 6000 Kecskemét, Lun-
kányi János utca 1.; Telefon: 
+36 (76) 581-600/33-62; 

E-mail: bacs.toborzo@mil.hu

Vendéglátósok
Akik a legjobban megsínylettékAkik a legjobban megsínylették

Hat hét szigorú zárlatot kap-
tak az éttermek a koronavírus 
miatt. A nyitás csak fokozato-
san történhetett: először csak 
elvitelre, aztán a teraszon (aki-
nek volt), majd következhetett 
a beltéri kiszolgálás — persze 
maszkban, így csak a mosoly-
gós pincér-szemeket látja a 
vendég. De vajon van-e miért 
mosolyogni? — erről kérdez-
tük a bócsai vendéglősöket.

Tóth Baranyiné 
Csipak Ilona, 

Abonyi Fogadó
Bezártunk márciusban, de 

eleve felújítást (is) terveztünk 
ezekre a hetekre. Az eddigi 
terasz zárt lett, viszont az 
étterem előtt kiülőket helyez-
tünk el 60 főre és a parkolót is 
behasználtuk két hétre, ideig-
lenes asztalok kihelyezésére. 
Augusztus 15-ig várhatóan 
marad ez a helyzet: a hétköz-
napok kevesebb vendéget hoz-
nak, a hétvégék majd többet.

Kukla János Józsefné, 
Kukla Csárda

Megéreztük a kiesést — a ben-
zinkúton is. Az étterem ugyan 

nyitva maradt, hiszen a fris-
sensülteknek nagy keletje van, 
de a rendezvények elmaradása 
érzékenyen érintett minket. 

Most lehet, hogy összejönnek az 
érettségi, ballagás kapcsán, de 
milyen (nagy)családi hangulat 
lesz akkor, ha elmaradnak a hoz-
zájuk tartozó, szép ünnepségek?

Lehoczki Klára, 
Pipagyújtó Csárda

Megmaradtunk a korláto-
zások idején is, viszont a 
6-15 közötti nyitva tartás 

miatt egy csomó vendég-
től elestünk, pl. akik haj-
nalok hajnalán jönnek be 
egy kávéra, szendvicsre… A 

délutáni forgalmunk pedig 
ugyancsak nem állt vissza: 
„megszokták” az átmenő-
forgalom résztvevői, hogy 
nem voltunk nyitva. A visz-
szacsalogatás új ételekkel 
(pl. hekk) és fokozott face-
boook kampánnyal történik. 
A dolgozóknál munkaidő 
csökkentést vezettünk be, de 
nem bocsátottunk el senkit.

Csipak Vincéné, 
Flóra Vendéglő

Jó apropó volt a szigorítás a 
teraszbővítésre? 24 új helyem 

lett, természetesen rakunk 
föléjük tetőt is.  Az emberek 
várták az újra nyitást: még hi-
deg időben is sokan inkább le-
ültek ebédelni, mint sem hogy 
elvitték volna. A csökkentett 
munkarend nem hozott nyere-
séget, de minimalizálni tudtuk 
a veszteségeinket. Az étlapon 
nem változtatunk és várjuk az 
élet normalizálódását. 
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Beszélgetés a doktornővel
Több helyen dolgozik, ügye-

letet lát el, beszélget, publi-
kál… Dr. Kokrehel Hajnalka 
háziorvosnak mindenki részé-
re vannak hasznos gondolatai. 
Ezeket osztjuk most meg egy 
kis beszélgetés formájában.

— Mennyire ért egyet a jelen-
legi újranyitással? Mit kellene 
másképp?

Én egyet értek a nyitással, de 
kellő óvatosság mellett. Tanul-
tunk ebben a járványban, sőt 
a sok gazdasági kár mellett 
hasznos dolgok is születtek. 
Például mi már régebben is 
használtuk az e-receptet, kü-
lönösen, akik ragaszkodnak, 
hogy a háziorvosuk legyek, de 
messzebb laknak. Ma viszont 
mindenki e-receptet kap, ki-
vétel nélkül. Ehhez elegendő 
telefonálni, vagy rám írni a 
neten, hogy kérjék az állan-
dó gyógyszereiket. Emellett 
fényképeket kaptam, kapok 
bőrelváltozásról, torokról, de 
intim terület bőrelváltozásáról 
is. Két éve, hogy használjuk 
az EKG t, transtelefonikusat, 
amelyben az EKG t egy pesti 
kardiológusnak továbbítjuk. Ő 
értékeli és szakvéleményt ír. 

— Tehát eddig „fiókban lapu-
ló”, vagy nem annyira elterjedt 
módszerek robbannak be az 
egészségügy világába?

Mondhatjuk. Egy éve Medi-
Call telefonos központnak is 
munkatársa vagyok, ami azt 
jelenti, hogy az ország bármely 
területéről kérhetnek orvosi 
konzultációt: háziorvosként és 
diplomás természetgyógyász-
ként adok tanácsokat, amit 
most videós konzultációval 
bővítettek ki. 

— Mekkora a realitása egy 
második hullámnak? 

Nagyon nagy a realitása a 
következő hullámnak. Még-
pedig szeptemberben, ha meg-
kezdődik az iskola. Ezt már 
36 éve tapasztalom, hogy 
szeptemberben kezdődnek a 
felső légúti megbetegedések: 
nátha, láz, köhögés és a há-
nyás, hasmenés. Fontos lesz 
a tantermek fertőtlenítése, 

ózongenerátorral, állandó 
kézfertőtlenítés, valamint 
a kézmosás és a szájmaszk 
viselése. 

Szeptembertől egy lázas, 
náthás, köhögős sem me-
het iskolába, óvodába! Az 
influenza járvány október-
ben kezdődik. A nagy ren-
dezvények megtartásával 
vigyáznunk kell — minél 

kevesebb legyen! A bálakat, 
szüreti mulatságokat le kell 
redukálni.

— Páciensi körében hány 
százalék az, akinek veszélybe 
került a megélhetése a járvány 
miatt? 

Több embernél így van ez, 
hiszen megszűntek, szüne-
telnek vállalkozások. Ilyen 
az idegenforgalom, az eskü-
vőszervezés, a vendéglátás. De 
amiatt is leálltak nagy cégek, 
mivel megállt az élet Kíná-
ban, és nincs nyersanyag. Ez 
újratervezést kíván tőlünk. A 
mi vidékünkön rugalmas em-
berek laknak, mindig képesek 
megújulni és alkalmazkodni a 
körülményekhez. Itt köszön-
ném meg a bócsai polgármes-
ter által kikézbesített kéz és 

felületfertőtlenítőt, amelyet a 
Polifarbe Festékgyár kezdett 
gyártani. 

— Mennyire lesz hosszú tá-
von jellemző a maszk? Tá-
vol-keleti turisták rendszeresen 
így jártak Budapesten eddig is. 

Ezek a turisták a légszeny-
nyezettség miatt jártak így 
és a náluk, a melegebb tró-
pusokon előforduló sok-sok 

pandémiás megbetegedés 
miatt. Nekünk is hozzá kell 
szoknunk, viseljük nyugodtan, 
főleg télidőben, ha betegek 
vagyunk, legfőképpen. Nem 
tudom elégszer mondani, hogy 
minden lázas betegséggel ma-
radjanak otthon a dolgozók, de 
hányás, hasmenés esetén is, 
mert azok a járványok is folya-
matosan itt vannak közöttünk! 

— Hogy élték meg az embe-
rek, hogy most nincsenek ezek a 
szolgáltatások? Én úgy tudom, 
hogy a legtöbb szépségiparos fű 
alatt tovább dolgozott…

Nagy probléma lett volna, ha 
itt valódi járvány indul, mert 
általuk is, mint ahogy az orvo-
sok által is, könnyen terjeszt-
hető a járvány. Ezt megúsztuk, 
de vegyük komolyan, hogy 

betegen ne menjünk se fod-
rászhoz, se kozmetikushoz. 

— Mennyire volt jellemző, 
hogy emberek attól „diliztek 
be”, amit a médiában hallot-
tak? 

Ügyeletben több ilyen ese-
tünk volt: fokozott szorongást, 
depressziót okozott mind a 
munkahelyek elvesztése, mind 
a pánikszerű hírek folyamatos 
hallgatása és a családtagok 
féltése.

Elmondható, hogy több lel-
ki segítségre van szükség! 
Nagyon megterhelő volt ez 
a két hónap és hiszem azt, 
hogy az elkövetkező időszak 
is erről fog szólni. Pszichote-
rapeuta, természetgyógyász 
végzettségem segít gyógyírt 
találni ezekre a problémákra. 
A pszichiáterek közül is sokan 
segítségünkre voltak, a legtöb-
ben távkonzultációban.

— Hogyan tovább?
Szerintem mindenki számára 

egyértelművé vált, hogy 5-10 
évente vannak nagyon erős, 
sok szövődménnyel járó jár-
ványok, melyekre készülnünk 
kell! Kormányzati szinten is 
átszervezés fog következni, 
szigorú eljárásrendekkel. A 
pandémia a világ minden 
egészségügyi ellátórendszerét 
váratlanul érte, nemcsak a 
magyart. 

A jó immunrendszer akkor 
igazán erős, ha lelki álla-
potunk is jó. Koncentrál-
junk a reményre, szeretetre, 
megértésre, nagy türelemmel 
viseljük a másságot! Hasz-
náljuk napi rendszerességgel 
D és C vitamint. Emellett 
segítségünkre lehet az Echi-
nacea, olajfalevél, fokhagyma, 
méhpempő, méz, sok friss 
zöldség, gyümölcs, sok moz-
gás a szabad, tiszta levegőn. 
Védekezzünk, de ne féljünk, 
ne rettegjünk! Nagyon jó volt 
látni Bócsa község területén az 
összefogást, segítségnyújtást, 
a józan ész, ép lélek megnyil-
vánulásait, a jó védekezést. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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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 juthatnak. 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 eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával megszerkeszteni rövid szö-

vegét, 
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket, 
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók haszná-

latával.
Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehetőségeit, 
* 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 használni, felismerje az elektro-

nikus levelezés veszélyhelyzeteit és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni, 
* képes legyen közösségi portálok önálló használatára. 
Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál: 70/400-9945. 
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

Digitális oktatás

Ballagás, évzáró, nyári táborok?
Igen, lesz minden. A következő kérdés persze az, hogy mikor 

és hogyan. Mivel a helyi oktatás teljes mértékben az orszá-
gos szabályozásoktól függ, a válasz erre az, hogy igyekeznek 
mindent a legjobban megszervezni. Az érintett gyerekeket és 
hozzátartozóikat az interneten, szórólapokkal, élő szóval és 
természetesen a Bócsai Híreken keresztül tájékoztatják majd 
az időpontokról, valamint a lehetőségekről. 

Van, aki szereti és van, aki 
gyűlöli ezt a módszert. A 
többség elfogadja, de bizony 
— a szaktanárok véleménye 
szerint — vannak azonban 
többen, akik valamilyen okból 
lemaradtak. Júniusban lehe-
tőség nyílik majd arra, hogy 
kiscsoportos foglalkozások 
keretében behozzák ezt az 
esetleges hátrányt és a többi-
ekhez felzárkózva kezdjék meg 

a szeptemberben a tanévet.
Ki mit gondol?

Az alábbiakban olvassuk el 
néhány bócsai diák vélemé-
nyét — mert értük és miattuk 
történt az átállás!

Az elején nehéz és szokatlan 
volt, de aztán beállt a rendszer. 
Tetszett, mert nem kellett 
korán kelni és tetszőleges 
időben, sorrendben oldhattuk 
meg a feladatokat.

Megtapasztaltuk, melyik ta-
nár hogyan kéri a feladatokat. 
És most tűnik ki igazán, ki volt 
eddig, aki rendesen készült az 
órákra és megcsinálta a fel-
adatokat. Az biztos, hogy ha 
nem osztjuk be rendszeresen 
az időnket, elveszünk! 

Számomra ez a digitális oktatás 
inkább negatív! Noha tartottak 
online órákat, mégis nehezebb 
egyedül megfelelni, és nincsenek 
ott a társaink, akikkel esetenként 
mindent megbeszélhettünk. 

Felborultak a mindennapja-
ink: a dolgozó szülők mellet 
sokat vagyunk egyedül, időnk 
nagy részét pedig a számítógép 
előtt töltjük. A megszokott 
testnevelés órák és sportlehe-

tőségeink nagyrészt megszűn-
tek. Avagy: ránk van bízva…

A digitális oktatás egy újabb 
előrelépés az oktatásban. Igaz, 
rendszeresebben kell figyel-
nünk a bejövő üzenetekre és 
jó kell kezelnünk az anyagokat. 

Az internet újabb előnyeit 
ismerhettük meg: oktató ol-
dalak, érdekes információk, 
önképzési lehetőségek. Vi-
szont akinek nincsenek meg 
a szükséges digitális eszközei, 
vagy nem szereti ezeket, annak 
ez a módszer nem jön be.

Végre megértettem a fizikát! 
Nem értem a fizikát!
Elmaradtak a történelem órai 

kis mesék!
Hiányoznak a barátaim!
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Könyvtárosunk, Tóthné 
Szakolczai Tünde készített 
egy felmérést, melyet most 
rövidítve közlünk. Büszkék 
vagyunk arra, hogy közsé-
günk ismét főiskolai kutatás 
kiindulópontja lehetett.

A jelenleg kialakult ko-
ronavírusjárvány okozta 
változások a mindennapja-
inkra gyakorolt hatásáról, 
megszokásaink, szabadidős 
tevékenységeink átalakulá-
sáról készítettem kérdőívet, 
amelyet a Facebookon tettem 
közzé, kérve ismerőseimet a 
kitöltésére.

Ami rögtön kiderült: a leg-
többünknek hiányoznak azok 
a mindennapos találkozások, 
beszélgetések, amelyeknek 
csak a személyes jelenlét adja 

meg a savát-borsát. Ember-
nek lenni annyi, mint beszél-
getni, személyes találkozókat 
lebonyolítani. A digitális 
világ csak szegényebb pótlé-
kokat nyújt. 

A biztonságérzetünk megin-
gása, az aggasztó hírek miatt 
könnyen pánikba eshetünk. 
A pánik jelei: az emberek 
megrohamozták a boltokat, 
felvásárolták a tartós élelmi-
szereket, elfogytak a kézfer-
tőtlenítők, az antibakteriális 
tisztítószerek, a szájmaszkok, 

a wc papír. Ez mind az isme-
retlentől való félelemre adott 
természetes reakció. 

Bócsa nem fél

A válaszadók mintegy 70 
%-a faluban, tanyán él. Mint 
a válaszokból kiderült, az ő 
esetükben ez a félelem nem 
annyira intenzív. Viszont akik 
korábban átéltek már járvány 
miatti karantént, elmondták, 
hogy ha nem kapnak kellő 
információt, az fokozott szo-
rongást, bizonytalanságot 
okoz, és hajlamosak még 
rosszabbra gondolni, mint 
a valós helyzet. A félelem, a 
szorongás teljesen természe-
tes a jelen helyzetben — a 
válaszadók 19 %-a jelölt meg 

depressziót a járvány miatt. 
Az elemzés során sok min-

den kiderül, és árnyaltabbá 
válik a kép. Így megtudjuk, 
hogy pozitív hatásai is vannak 
az otthonlétnek. 

Az emberek többet olvas-
nak, kertészkednek, kézmű-
veskednek, írnak, festenek. 
Egyszóval olyan tevékenysé-
gekre is jut most idő, amire 
a rohanó, mindig felgyorsult 
világban nem volt idő, vagy 
pusztán energiája nem ma-
radt rá az embernek. 

Sorozatok, napi 
sokszori étkezés, 

sport
Viszont a sorozat nézés, 

magasan vezet a válaszok 
alapján. Sajnos ez főleg a 
fiatalabb korosztályt érinti. 
Sorozatfüggők lesznek a most 
rájuk szaladt szabadidőben. 
A zugevés, vagy csak egyálta-
lán a többletevés is jellemző 
probléma. Jobban ráérnek az 
emberek otthonuk kényel-
mében főzőcskézni, főleg ha 
figyelembe vesszük a női nem 
nagyarányú válaszadását. Va-
lószínűsíthető, hogy a karan-
tén megszűnésével sokaknál a 
mérleg magasabb értéket fog 
mutatni, mint március elején. 
Sokak erre tudatosan figyelve 
nagyobb hangsúlyt fektetnek 

az egészséges táplálkozásra, 
illetve a sportolásra, élve az 
otthonuk adta lehetőségekkel.  

Több idő 
a természetjárásra

Jobban értékeljük a zöldte-
rületeket, erdőket, mezőket, 
a benne élő állatokat. Ahány 
család, annyi különböző prob-
léma adódik: egyesek elvesz-
tették a munkahelyüket, és 
rengetegen a home office 
kihívásai mellett próbálják 
még a gyerekekkel is telje-

síteni az iskolai elvárásokat. 
Kérdésemre, hogy változtak-e 
a szokásaik a karantén alatt, 
csak 8% válaszolta azt, hogy 
igen. A válaszadók 15 %-nál 
semmilyen változás nem tör-
tént szokásrendszerükben. A 
legtöbb válasz, 34 % szerint 
közepesen változtak meg 
szokásaik.  

Összegzésként elmondhat-
juk, hogy a megváltozott 
körülményeket is el lehet 
fogadni. Az ember próbál al-
kalmazkodni az új, szokatlan 
helyzetekhez, és a többség 
igyekszik kihozni a lehető 
legjobbat a bezártságból is. A 
tájékozódás a legtöbbjüknél 
hiteles forrásból történik, az 
álhíreknek nem adnak teret.

Minden hozzáállás kérdése. 

Hogy a poharat félig üresnek, 
vagy félig telinek látjuk-e, 
csak rajtunk múlik. Az embe-
riség már nagyon sok mindent 
túlélt alkalmazkodókészségé-
nek, találékonyságának kö-
szönhetően. Ezen a helyzeten 
is intelligenciával, türelem-
mel, találékonysággal túljut. 
A legfontosabb:

 “Legnagyobb cél pedig, itt, 
e földi létben, ember lenni 
mindég, minden körülmény-
ben.” — Arany János

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Hogyan változtak a mindennapjaink 
a koronavírusjárvány alatt?

1: nem; 5: nagyon
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A nagy bezártság idején 
többet olvas az ember. Ke-
zembe került egy régi lexi-
kon: Magyarország várme-
gyéi és városai, melyet egy 
egész tudós-had szerkesz-
tett, Borovszky Samu veze-
tésével.  A Pest-Pilis-Solt-
Kiskun Vármegyét bemutató 
kötetek 1910-ben jelentek 
meg. A további kiadásoknak 
az I. világháború szabott 
gátat. Mivel Bócsa akkor 
ehhez a megyéhez tartozott, 
örömmel lapoztam végig az 
idevágó oldalakat.

Olvasunk bele együtt a 
korabeli leírásba!

Bócsa, magyar nagyközség a 
kiskőrösi járásban 211 házzal 
és 2950, nagyobbára r. kath. 
vallású lakossal. Postája, táví-
rója és vasúti állomása Solt-
vadkert. Azelőtt Tázlár néven 
szerepelt s hat pusztája volt. 
1906-ban Tázlár, Harka és 
Kötöny puszták előbb Tázlár, 
majd Prónayfalva név alatt 
önálló nagyközséggé alakultak. 
Az anyaközség Bócsa név alatt 
tovább működik mint nagyköz-
ség s Kisbócsa, Nagybócsa és 
Zöldhalom puszták tartoznak 
hozzá. A községnek belterülete, 
rendezett utczája nincs, hanem 
csak szétszórt tanyákból áll. 
Legelső, legrégibb földesura a 
kiterjedt Wattay család volt, 
de később báró Redl Lajos 
volt itt a birtokos. A XIX. szá-
zad második felében még Be-
niczky Bélának és Attilának 
voltak itt nagyobb birtokaik s 
állandóan itt is laktak. A XIX. 
század első felében az akkori 
Kisbócsa, Nagybócsa, Zöld-
halom puszták földesurai a 
következők voltak: Tóth Imre, 
János, László és Zsigmond, 
1820–1852; báró Fiáth Gyu-
la 1820–1880; Hajós József 
1820–1852; Bereczky Károly 
1820–1880; Gellényi Károly 
1820–72; Sárközy Ferencz 
1820–55; gróf Degenfeld Jó-

zsef 1800–1886; Sigray Ge-
deon 1839–56; Sigray Mihály 
1836–49-ig. 

Jelenleg Szappanos Elek-
nek, Strassburger Emánuel-

nek, Faragó Antalnak, Kis Mol-
nár Józsefnek, Greskovics Pál-
nak, Sárkány Kálmánnak, Bra-
da Pálnak és Gauzer Jánosnak 
van itt nagyobb birtoka. A 
helységben álló régi úrilak, 
mely azelőtt Beniczky Béláé 
volt, jelenleg Láng Lajosé. A 
községben csak egy r. kath. 
kápolna van, mely 1907-ben 
épült. A határban sűrűn ke-
rülnek felszínre római leletek, 
török pénzek és fegyvertöre-
dékek.

Vajon milyenek lehet-
tek az itteni földesurak? 
Mind megannyi Döbrögi, 
aki sanyargatta a népét? 
Vagy csak tiszttartói útján 
érintkezett a lakossággal, 
beszedette az adót és meg-
szerveztette a munkálato-

kat? Bizonyára volt köztük 
ilyen is, olyan is. Az biz-
tos, hogy az urak inkább 
a fővárosban vagy az adott 
megyeszékhelyen laktak, és 

úgy élték a társasági életü-
ket, ahogy a „korszellem” 
megkívánta. Aztán akinek 
volt itt kastélya — a Benicz-
kyeknek például Kisbócsán 
és Tázlár-Felsőtelepen — 
alkalom adtán bizonyára 
népes baráti körnek adtak 
fogadást egy jól sikerült 
vadászat után. Olvassunk 
bele néhány jeles, minket is 
érintő nemesi család életébe 
a lexikonban! 

Beniczky (Beniczei és Mi-
csinyei). Túrócz vármegye ősi 
családja. Első ismert őse Imre 
de Thuruch 1269 táján élt. 
Nógrád vármegyében a család 
már a XVIII. század közepén 
birtokos volt. Az 1754–55. évi 
országos nemesi összeírásban 
e családból Tamás, Sámuel és 
László szerepelnek Nógrád 

vármegye nemesei között. 
Tagjai közül Lajos 1836–38-
ig Nógrád vármegye másod 
alispánja. A család a XIX. 
század első felében Terbeléd, 
Mohora, Nagy-Haláp, Guta 
helységekben és Lázi-pusztán 
bírt földesúri joggal. 

Címer: Kékben, a pajzs 
felső jobb sarkában fogyó 
hold és a balsarokban hatágú 
arany, csillagtól kísért tavon 
úszó hattyú, nyakán hátulról 
irányzott ezüstnyíllal átlőve. 
Sisakdísz: arany-markolatú 
és hegyével fölfelé álló két 
hegyes tőr között három ezüst 
strucctoll. Takarók: Kéka-
rany-veresezüst. 

(Ld: a címlapon)

Sigray (Bátori). E család 
első ismert őse János comes 
Zsegra (hajdan Sigra) sze-
pesmegyei községben tűnik 
fel. Pest vármegyébe Szabolcs 
vármegyéből Mihály szárma-
zott át, aki mint nagykőrösi 
lakos és birtokos, 1736-ban 
hirdettette ki régi nemessé-
gét Szabolcs vármegye bizo-
nyítványa alapján. E Mihály 
mint huszárkapitány a Mária 
Terézia királynővel szövet-
séges németalföldi államok 
szolgálatába lépett át s ott 
1748-ban már brigadéros 
lett. Fia István (1740–1810) 
nagykőrösi ügyvéd, várme-
gyei főpénztárnok, táblabíró, 
a kecskeméti ref. egyházme-
gye gondnoka. Utódai közül 
is többen előkelő vármegyei 
tisztségeket töltöttek be. 
A család vármegyénkben 
birtokos volt Nagykőrösön, 
Bócsán, Köncsögön, Daba-
son, Gyónon, Ordasházán és 
Délegyházán. 

Címer: kékben, hármas 
zöld halmon jobbra fordult 
ágaskodó fehér egyszarvú. 
Sisakdísz a pajzsalak növek-
vőn. Takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst.

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Bócsa egy 1910-ben kiadott lexikonbanBócsa egy 1910-ben kiadott lexikonban
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Fűszeres, édeskés-savanykás in-
diai szósz vagy mártogatós cukor 
és hosszas főzés nélkül. Vadhúsok, 
leveshúsok, grillezett húsok és zöld-
ségek remek kiegészítője.  Előételek 
ízesítéséhez, salátaöntetek kialakítá-
sához, sőt akár extra gofri-feltét vagy 
palacsinta töltelék is lehet. 

Hozzávalók:
* 40 dkg eper
* 1 kk. őrölt fahéj
* 1/2 kk. őrölt szegfűszeg
* 2 kk. rózsabors mozsárban összetörve
* 1/4 kk. frissen őrölt fekete bors
* 1 kk. himalája só
* 2 kk. frissen reszelt gyömbér
* 1 db. lime
* 50 g chia mag
* késhegynyi stevia, ízlés szerint
Elkészítés:
* Tisztítsd meg és felezd el az eperszemeket. A lime héját 

vágd le és kockázd fel a gyümölcshúst. Tedd az epret és a lime 
kockákat aprítógépbe, és aprítsd darabosra.

* Tedd egy kis lábosba a felaprított gyümölcsöt az összes fű-
szerrel együtt. Önts hozzá annyi vizet, hogy majdnem ellepje 
az eperdarabokat.

* Közepes hőfokon kezdd el melegíteni. Amikor elkezd forrni, 
vedd le a tűzhelyről és keverd bele a chia magot. Kóstold meg, 
és ízlésed szerint igazíts a fűszerezésen, vagy édesítsd még egy 
késhegynyi steviaval.

* Töltsd előzőleg sterilizált befőttes üvegekbe vagy csatos 
üvegbe, tedd a hűtőbe egy éjszakára. Másnapra a chia magoktól 
szép zselés és sűrű lesz.

* Jó étvágyat hozzá!

Eper chutney chiával Könyvajánló

Viccek

Felnőtt: Victoria Eugenia Henao - Mrs Escobar — 
Életem Pablóval

PABLO ESCOBAR TÖRTÉNETE ANNAK AZ ASSZONYNAK A TOL-
LÁBÓL, AKI A LEGKÖZELEBB ÁLLT HOZZÁ. Egy fiatal nő élete, aki a 
világ egyik legértékesebb műkincsgyűjteményét mondhatta magáénak, és 
szolgák hada leste a szavát, aki a világ egyik leggazdagabb asszonya volt, 
aki túlélt egy bombamerényletet, és aki hosszú évekig a saját, a férje és a 
gyermekei életéért rettegett… Victoria Eugenia Henao tizenhárom évesen 
ismerte meg a nála több mint tíz évvel idősebb Pablo Escobart, minden idők 
talán leggazdagabb, leghatalmasabb és legellentmondásosabb drogbáróját. 
Tizenöt volt, amikor elszökött vele, és a felesége lett. Közismert hűtlensége, 
és kegyetlensége dacára a következő tizenhat esztendőben, egészen a férfi 
haláláig mellette maradt. Arra próbálta ösztönözni a férjét, hogy kössön békét 
az ellenségeivel, és adja fel magát. Pablo halála után elképesztő bátorsággal 
küzdve a túlélésért, sikerült megváltania a saját és a gyermekei életét és a 
szabadságát, a cali kartell vezetőivel megegyezést kötve.

Kamasz: Jessica Park — 180 másodperc
Vannak, akik az egész életüket anélkül élik le, hogy megváltozna a gon-

dolkodásmódjuk. Allison Dennisnek viszont mindehhez 180 másodperc 
is elég… Allison, aki a gyerekkorát nevelőcsaládok között ingázva töltötte, 
elhatározta, hogy senkit nem enged közel magához. Tizenhat éves koráig 
nem fogadták őt örökbe, így megtanulta, hogy jobb nem bízni a dolgok 
állandóságában. De harmadéves egyetemistaként egyre nehezebben tud 
elveszni a fülében zúgó fehérzajban. A gyanútlan Allison egy délután épp a 
kampusztól nem messze sétál, amikor belerángatják egy társadalmi kísérlet-
be. Azt a váratlan feladatot kapja, hogy lépjen interakcióba egy vadidegennel, 
180 másodpercen keresztül. Sem ő, sem a másik fél, a szívdöglesztő közös-
ségi média sztár Esben Baylor, nem áll készen arra, ami ezután következik. 
Amikor lejár az idő, az érzések olyan intenzitással törnek Allisonra és Es-
benre, ami mindkettőjüket összezavarja és felvillanyozza. Legjobb barátnője 
unszolására Allison utazásra indul, hogy kiderítse, vajon az élmény, amin 
Esbennel osztozott, valódi-e – és azt, hogy képes lesz-e végre bízni magá-
ban, a többi emberben és a szeretet erejében. Az egyik legmélyebb szerelmi 
történet, amit valaha olvastál, melyben egy szorongó lány rátalál önmagára.

Gyermek: Andrea Schütze — 
Nagy boldogság kis patkón

A Hannsen gazda tanyáján töltött kéthetes vakáció után Csodamezei 
Tündi egyetlen dologban biztos: Molli minipóni és ő örökre összetartoznak. 
A kislány szülei azonban nem így vélekednek erről; sajnálatos módon nem 
szeretnék hazahozni magukkal az állatot… Tündinek ki kell hát találnia 
valamit – még szerencse, hogy amit a fejébe vesz, azt mindig meg is valósítja! 
A terv egyszerű: testvéreivel addig győzködi Aput, amíg el nem hangzik 
a várva várt mondat: „Megkapod a minipónit… ha tíz boszorkány táncol 
át a kerten!”. Juhúúú, ez már félsiker! Már csak azt kell kitalálni, honnan 
kerítsenek boszorkányokat…

A könyveket a ,,KÖNYVET HÁZHOZ” szolgáltatás keretében 
kérhetik az olvasók a borokakonyvtar@gmail.com e-mail címen, 
vagy a Boróka Könyvtár Facebook oldalán, vagy a 06 78/553-140-es 
telefonszámon.

Találkozik reggel két szomszédasszony. Mivel egész éjjel esett 
az eső, így szól az egyik a másikhoz:

- Jól esett az éjjel.
Mire a másik:
- Mit tagadjam, nekem is

- Hogy találod meg a nagy ő-t?
- Shift + kis ő.

 Hogy hívják zenei nyelven a férfiak sliccét?
- ???
- Nyitány a Varázsfuvolához.

A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól:
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz.
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!

A fogorvoshoz új beteg érkezik. A doki ismerősnek találja. 
Figyelmesebben megnézi, majd felvidulva mondja:

- Örvendek! Ön volt az a rendőr, aki tegnap megbírságolt a 
parkolóban ugye?
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A Bócsai Önkormányzat lapja

KEDVES GYEREKEK!
Szeretettel várunk a 

Boróka Általános Iskolába a

,,Kreatív Délelőttök”
című

népi kézműves foglalkozásainkra
Időpont:

2020. június 29-től július 3-ig
8:00-12:00 közt
(hétfő-péntek)

A foglalkozások ingyenesek, 
de előzetes jelentkezés szükséges,

 amelyet személyesen 
az iskolatitkárságon tehetsz meg:

2020. június 19-ig!
Izgalmas, népi ihletésű kreatív

 feladatokkal 
várunk benneteket!

A foglalkozásokat vezeti:
Bozó Andrea és Tóthné Szakolczai Tünde

 Bócsa Község Önkormányzata 

Egy pillantás a tópartraKutasi Zente és Tóth-Baranyi 
Botond szeret horgászni. A Ko-
zák-tónál kaptam lencsevégre 
őket. Mint Zente édesapja, 
László elmondta, a hétvégéken 
nem maradnak otthon: irány a 
vízpart! A nyáron sátorozás is 
kilátásban van: vagy a Kígyósra 
mennek ki, vagy itt, helyben 
oldják meg a tóparton. Hogy 
visznek-e haza halat? Kárászra 
fáj a foguk…

A Kozák-tóban ponty, amúr, 
busa, kárász, naphal, compó, 
süllő és sügér fogható. A víz 
biológiája nagyban meghatá-
rozza, hogy melyik hal érzi 
magát jobban benne. A hor-
gászok közül valaki a sűrűbb 
kapást kedveli, mások a folyó-
kat, vadvizeket, ahol jobban ki 
kell várni a megfelelő halat.

A fő módszer a fenekező 
a módszere, amiben bízik. 
A kosárnál aztán ott várja a 
horog a gyanútlan halat. A bot 
mozgásából látja meg, hogy 
kapás van. Viszont nehezebb 
vele nagy halat fogni.

Aztán valaki inkább úszózni 
szeret, mert az a nagyobb 
élmény. Ebben a szélirány is 
meghatározó. A hal amúgy 
sérülékeny jószág: a bőrt kí-
vülről egy nyálkaréteg védi. 
Ha a horgász nem vigyáz a 
kifogott halra és sérülten 
dobja vissza — merthogy nem 
kötelező megtartani — akkor 
kifekélyesedhet a dörzsölés 
helyén. 

K. L.K. L.

horgászat. A legtöbben féde-
reznek: csontkukac, ízesített 

kukorica kerül az etető ko-
sárba — mindenkinek más 
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Sokan csak a tiltó és figye-
lemfelhívó táblákat látják… Na 
meg számunkra szokványos 
e táj. 

Pedig: 
1975-ös megalakulásakor 

éppen a mi háborítatlan pusz-
táink, erdőink és buckásaink 
adták a nemzeti park egyik 
törzsterületét a kilenc közül. 
Ezekhez csatlakoztak később a 
tájvédelmi körzetek, természet-
védelmi területek. A jellemző 
kép errefelé a borókás-nyáras 
erdőtársulás, buckások és a 
rétek. Lucza Márk természet-
védelmi őrkerület vezetővel és 
egy lelkes kisfiúval kirándulok.

— Milyen elnevezések vannak a 
Bócsához tartozó területen?

Először is ki kell hangsúlyoz-
nom, hogy mi egyben kezeljük 
a két falu külterületét, mely 
összesen mintegy 12.000 hektár. 
Az elnevezés Bócsa-Bugac Nem-
zeti Park törzsterület, de ez érint 
több települést is: Bugac, Bu-
gacpusztaháza, Orgovány, Páhi, 
Kaskantyú, Bócsa. Amerre most 

járunk, az a Szappanos-szék.  
Korábban szikes tó is volt itt, 
jobb tavaszokon újra megjelenik 
vízivilág, de ez az elmúlt években 

nem volt jellemző. Jelenleg legelő 
és kaszáló. 

— Nemzeti parkban kaszálás?
Igen, éppen ezzel gátolják meg 

a nem ide való növények elterje-
dését, de a bozótos elterjedését 
is. Ami rét, az maradjon rét! 

Elsősorban a legeltetés a ked-
vező ezeken a gyepeken, de ha 
a fűhozam és egyéb tényezők, 
mint pl. a gyomosság, invazív 
fajok jelenléte indokolja, akkor 
a kaszálás is engedélyezett lehet. 

És bizony tartozik a nemzeti 
parkhoz szántó is! Aztán útba 
ejtjük majd a Kargalát, ami már 
Orgovány széle és a Nagybuga-
ci-erdő nyúlványa.

— Miért kell védeni a réteket? 
Mik itt a különleges növények?

A mindenki által ismert árva-
lányhaj mellett az agárkosbor, a 
pókbangó és egyéb orchideák a 
legfontosabbak, magas eszmei 
értékkel! Viszont ki kell hang-
súlyoznunk, hogy nem csupán 
az egyes növények és állatok 
fontosak, hanem az egész táj, be-
leértve a talajt és a domborzatot. 

— Itt állunk ennél a táblánál, a 

térszinteket jól látjuk.
Igen, jobbról kezdve mutatom: 

ez egy zárt homokpuszta gyep, 

melyen jobb tavaszi időszakban 
víz is áll és (szürke)marhalegelő-
nek kiváló! 

Majd jön egy zártabb erdős 
rész. Ezek a homoki boró-
kás-nyárosok árvalányhajjal, 

szürkenyárral, borókával, külön-
böző cserjékkel.

Tovább haladva felfelé (már-
mint a tengerszinten) következ-
nek a nyílt buckások, viszonylag 
gyérebb növényzettel. Itt a zöld 
gyík és lappantyú — egy jeles 
madárfaj — a jellemző állatvi-
lág. A legelterjedtebb növény a 
báránypirosító, melynek gyöke-
rében vörös nedv kering. A juhá-
szok ezt annak idején bárányok 
megjelölésére használták, innen 
a neve. (Folytatjuk)

További info: http://knp.nem-
zetipark.gov.hu/

Káposzta LajosKáposzta Lajos

A mi kincsünk: a Kiskunsági Nemzeti Park

Ez a báránypirosító, melynek amúgy 
kék a virágja


