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Trianoni őrtűz égett Bócsán

Országos felhívás nyomán 
Bócsa központjában is felgyúlt 
a trianoni őrtűz július 4-én. Mi-
után a békediktátum százéves 
évfordulójára emlékezve dél-
után „összehúzták a haran-
gokat”, este megemlékezésre 
indultak az emberek. 

Az esti harangszó után Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
mondta el gondolatait. A be-
széd a korabeli helyzet felvá-
zolásával kezdődött. Utalt az I. 
világháború borzalmaira, illetve 
a világégés után átalakuló Euró-
pára. A vesztes országok közül 
legjobban Magyarország bűn-
hődött meg. Természetesen 

megvoltak az előzményei az 
1920-ban történt országcson-
kításnak: hibás belpolitikai és 
nemzetiségpolitikai döntések 
sorozata… 

Ezzel együtt pedig megjelent 
a külpolitikában — kimond-
va-kimondatlanul — a „Tria-
non-kártya”. Ez ott van mind 
a magyarok, mind pedig a 
környező országok vezetőnek 
kezében. Vélt és valós fenye-
getés és védekezés — százéves 
sérelmek kapcsán.

A politikusok hibákat követ-
tek és követnek el. De vajon 
lehetséges lenne-e mindez, ha 
nem uralkodott volna akkor 

és manapság is a széthúzás a 
magyar nemzet körében?

Az alkonyat beköszöntével 
meggyújtották a 100 emlék-
gyertyát a kopjafa lábánál, majd 
lángra lobbant az őrtűz is. A 
pattogó gallyfák fényében Ká-
poszta Lajos mondta el Remé-
nyik Sándor „Nem nyugszunk 
bele” c. versét, majd a Miatyánk 
és Himnusz következett. Az 
estét beszélgetés zárta le, és 

emlékfotók is készültek a 100 
mécses fényénél. 

Részlet a versből:
Kezünk bár nem pihen a kardvason
A szíveinkben nem lesz nyugalom.
Jöhetnek jöv? századok s megint
Csak felszakadnak régi sebeink.

Az oldalt összeállította: Az oldalt összeállította: 
Káposzta Lajos, Borbényi Káposzta Lajos, Borbényi 

Hilda, Bíró RóbertHilda, Bíró Róbert
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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!

Itt a nyár, túrázzunk!
A Kiskunsági Nemzeti Park sok 

szépséget és érdekességet tartogat 
helyinek és vidékinek egyaránt! A 
vezetett túrák a bugaci területen 
zajlanak, és a honlapján hirdeti 
meg őket a parkigazgatóság.

Emellett a Vincze Lovarda mö-
gött, Zöldhalomban is vezet egy 

3 km hosszú, több tájékoztató 
tablót tartalmazó tanösvény, mely 
kiváló gyalogtúra útvonal. Kezdete 
és végpontja a Lovarda mellett 
található.

Tartsanak velünk!
További info: https://www.knp.

hu/hu/

Tilos a motorozás!
A Kiskunsági Nemzeti Park zárt, 

fokozottan védett területein tilos a 
motorozás! Az őrök a rendőrséggel 
karöltve — különösen a hétvégeken 
— ellenőrzést végeznek és a lefülelt 
ifjakat előállítják. Sajnos a szülők 

sem mindig tudják, merre vannak 
(némelykor még kiskorú) gyer-
mekeik, és csak akkor eszmélnek, 
amikor megérkezik a rendőrségi 
idézés és a vaskos természetvédel-
mi bírság. Előzzük meg ezt!

Házhoz menő lomtalanítás

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

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő lomtala-
nítás bevezetése óta eltelt időszak pozitív tapasztalatait felhasználva 
a házhoz menő lomtalanítás idő intervallumát az év teljes időszakára 
kiterjeszti, és a hátralékkal nem rendelkező ügyfelek igény esetén akár 
évi két alkalommal is igénybe vehetik.

 A 2020-as évben is a házhoz menő lomtalanítást egész évben (január 
01-től december 31-ig) kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően.

ALCÍM
 A házhoz menő lomtalanítás menete:

Az ügyféllomtalanítási igényét a 
+36-20-4019484 

telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partne-
razonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lomelszállításának 
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

A lomtalanítás folyamata:
 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért 

elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársával.

 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé 
a lomhulladékot. 

 3. az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. szállító járműve az 
egyeztetett napon elszállítja azt. 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszo-
kottak szerint pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 

bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálko-

dói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

Születtek: (június)
Nagy Milán– an: Szentgyörgyi Anikó

Elhunytak: (június)
Kiss József (1930)

Vincze Józsefné (1931) születési név: Kiss Julianna
Majer Antal András (1942)

Fodor Györgyné (1936) születési név: Gál Katalin
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Használt szőlőoszlopok 
Bócsán 

egyben vagy fűrészelve 
tűzifának eladók.

78/480-761, 30/284-7148

A fagykár és a rossz idő a méhészetre is kihat
Mézárak

Tavaly 1.500 Ft / kg volt a minőségi hordós akácméz át-
vételi ára. Idén a neten már 2.200 Ft / kg körül keresik. A 
kiskereskedelmi forgalomban erre még mintegy 500 Ft jön 
rá. Keressük fel a helyi termelőket!...

A méz tárolására kóracél és 
műanyag tartályokat használnak

Az idei tavasz sok mindent 
elvitt magával: a madárinflu-
enza a szárnyasállományt, a 
fagykár pedig a gyümölcster-
mést nullázta le. Mint Láng 
Lajos, a Kiskunsági Méhész 
Egyesület titkára elmondta, 
a gyümölcsösökben 90 %-os 
a fagykár mértéke. De például 

sárgabarack esetében csak-
nem 100 %!

— És a méhek? 
Nekik az akácos lett volna jó, 

de ott a virágok 80 %-a fagyott 
le. Az idén 7 kg akácmézet 
pörgettem ki olyan állomány-
tól, amely jó évben 20 kg-ot is 
hoz. Igaz, én másban utazom: törzskönyvezett, tiszta vérvo-

nalú méhanyákat tenyésztek 
ki, amely egy állami program 
része. Viszont a fenti számok 
valamennyire mutatják az 
akácméz termelési arányt.  

— Sokan elviszik a kaptá-
rakat a hegyekbe, miután az 
alföldön elvirágzott az akác.

Idén vihették: egyrészt a 
magasabb erdőkben is volt 
fagykár, másrészt ismerek 
olyan méhészt, aki felvitte, 
aztán több napon át esett az 
eső. Ez is egy lutri ilyenkor!

— Lesznek jobb hónapok 
még?

Reméljük! Június elején 
„eldekáztak” a vadbükkönyön 
(azaz eléltek belőle), aztán 
jött volna a selyemkóró a 
hónap közepétől. Viszont a 
többnapos eső ismét bezárta 
őket a kaptárba. Ilyenkor fel- 
eszik az eddig begyűjtött mé-
zet, mert a fiasítást, azaz a kis 
méheket táplálni kell! Július 
második hetétől a napraforgó 
következik. Az eső jót tett 
ennek a növények, úgyhogy a 
kiskunsági és jászsági táblák 
remélhetőleg hoznak valamit. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Búcsú az Óvodától 

VÉRADÁS IDŐPONTJA:
2020. VII. 4. (szombat) 9 órától 12 óráig

Helye:
Bócsa Boróka Általános 

Iskola
Kecskeméti út. 1.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

A Bóbita Óvoda nagycsoportosai június közepén szűk családi 
körben búcsúztak el az óvodától.

A rendezvény rendhagyó módon zajlott, az előírásokat figye-

lembe véve, de mégis ünneplőbe öltözve az óvoda udvarán. A 
gyerekek évzáró műsora mellett a szülők is nagyon szép műsorral 
kedveskedtek az óvoda dolgozói számára köszönetképpen.
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teret, illetve egyhektáros családi 
birtokot, hogy önellátásban él-

jenek. Mindezek hatására lassan 
bár, de újra elterjednek Magyar-
országon a hagyományos építési 
anyagok és módszerek, valamint 
egy olyan ökológiai gondolkodás, 

mely egy másfajta életminőséget 
eredményez.

Erikáék szeretettel várják az ér-
deklődőket, akik velük tartanak 
Bócsáról ezekre a programokra 
és kirándulásokra.

K. L.K. L.

Négyesi Erika és Andrea ta-
nyáján vagyok Fischerbócsán. 
Már régóta ismerjük egymást, 
de a legutóbbi találkozásunk 
igazán mély benyomást tettek 
rám: közös falusi szemétszedés, 
kemencés sütés a falunapon, 
tartalmas beszélgetések. Most 
tehát kijöttem, hogy megkér-
dezzem őket, hogy vannak itt, a 
tanyavilágban?

Önellátóan, amennyire csak 
lehet — jött a válasz a két höl-
gytől. A tanyasi életformát nép-
szerűsítjük mindenhol, ahol csak 
megfordulunk.

És vajon merre is járnak Négye-
si-nővérek? Mint mesélik, vírus-
mentes időben a Hírös Rovókör 
az egyik olyan csoport, melynek 
rendezvényein rendszeresen 

megfordulnak. Ennek fő profilja 
az ősmagyar rovásírás oktatása, e 
kulturális örökség továbbadása.

Már egy tágabb, sokoldalúbb 
értéktovábbadást képvisel a 
barantások országos szervezete. 
A barantások leglátványosabb 
megjelenése a harcművészeti 
bemutatókon történik. Ott van-
nak a hagyományőrző rendez-
vényeken és botvívást, karikás 

gyakorlatokat, valamint íjászatot 
mutatnak be — sokszor zenére, 
vagy dobolás kíséretében.

De ez csak a bemutató! — 
meséli Erika. A barantás ennél 
többet jelent, hiszen foglalkozik 
népi gyógyászattal, a régi paraszti 
élelemtermeléssel és a népi kul-
túra megannyi ágával. „Év elején 
itt voltak nálunk disznóvágáson! 
Gondolhatod: egy szakember 
mutatta a fogásokat ők meg vé-
gezték utána a munkát. Aki még 
nem csinálta, azt is meg kell taní-
tani, hiszen ez a cél a Bócsatorral 
is: továbbadni a hagyományos 
ételkészítési módozatokat… De 
ha megnézel egy botos táncot, 
ott is történik eszközhasználat: 
egy botot vagy fokost forgatnak 
játékosan, de egyúttal harcra 
készen!”

MOGY 2020 — Mi ez?
Magyarok Országos Gyűlé-

se, melynek színhelye idén is 
Ópusztaszer lesz. A nyitónap 
augusztus 20., a főnap pedig 21. 
Ekkor rendezik meg a csodálatos 
élőképet, hagyományőrző egye-
sületek és baranta csapatok tag-
jainak színpompás részvételével. 
Erika a tábori konyhát szervezi 

ezen a rendezvényen, de a szol-
gálat mellett rengeteget tanulnak 
ilyenkor. A jó beszélgetések jó 
ötleteket és tudatosabb életet 
eredményeznek. Elkötelezett 
hívei Anasztáziának, a szibériai 
remete nőnek. És talán már 
sokan hallottak Vlagyimir Megre 
10 kötetes könyvsorozatáról. 
Magyarországon is egyre többen 
alakítanak ki családi szeretet 

Az önfenntartó, hagyományőrző életmód

Andrea és Erika a MOGY büféjében

Barantások
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Újra nyitva a könyvtár!
Örömmel tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy hosszú szünet után 
ismét kinyitja kapuit a Boróka 
Könyvtár, Információs és Kö-
zösségi Hely!

A megszokott nyitvatartási 
időben várjuk olvasóinkat a 
kötelező járványügyi intézke-
dések betartása mellett:

— szájmaszk viselése, 
— kézfertőtlenítés, 
— távolságtartás.
Az olvasóknak lehetőségük 

van könyvek, folyóiratok köl-

csönzésére, visszahozatalára, 
könyvtárközi kölcsönzés ké-
résére. A DJP pont használata 
sürgős ügyintézésre, a könyv-
táros felügyeletével lehetséges.

július 1-től kiscsoportos fog-
lalkozások, Könyvtár Mozi, 
táborok is szervezhetőek a 
könyvtárban a járványügyi 
előírások betartásával.

Szeretettel várjuk új köny-
vekkel, újdonságokkal kedves 
olvasóinkat!

Tóthné Szakolczai TündeTóthné Szakolczai Tünde

Varró szakkörVarró szakkör
A Boróka KönyvtárbanA Boróka Könyvtárban

Szeretnél megtanulni szabni-varrni?
Szeretnél egyedi megjelenést 
kölcsönözni ruhatáradnak?

Szeretnéd lakásodat saját készítésű 
párnákkal, takarókkal berendezni?

Ha igen, jelentkezz nyári varró szakkörünkre, 
és mindez a tudás a TIED lehet!

Jelentkezni személyesen a Boróka Könyvtárban lehet 
július 11-ig.

A szakkör ingyenes!
Mit kell hoznod magaddal?

 Saját varrógép,
kisolló, nagyolló, tű, cérna,

szabócenti.

A foglalkozásokat vezeti: 
Tóthné Szakolczai Tünde

Első megbeszélés:
2020. július 15. szerda 16 óra

A lehetetlen nem létezik…
Ezt a tanévet rendhagyó módon 

fejeztük be. Hatalmas kihívás volt 
a március közepén bevezetett 
digitális oktatási rend. Gratulálok, 
és egyben nagyon köszönöm a 
pedagógusoknak, szülőknek, gye-
rekeknek, hogy sokszor erőn felül 
dolgoztak a sikerért, bizonyítva, 
hogy a lehetetlen nem létezik, ha 
összefogunk.

A Boróka Általános Iskola dol-
gozóinak, az iskolatitkárnak, 
a technikai dolgozóknak, és a 
szakács néniknek is szeretném 
megköszönni a pontos, precíz, 
szorgalmas munkát.

Köszönjük a szülők és a Szü-
lői Munkaközösség munkáját, 
támogatását! Így épült meg a 
fedett kerékpártároló. Támogat-
ták a versenyek díjazását, és a 
rendezvényeink megvalósítását. 
Segítettek a Mikulásnak besze-
rezni a csomagokat. Köszönjük 
a pedagógusnapi köszöntést is. 

Köszönjük a Bócsa Község Ok-
tatásáért és Közművelődéséért 
Alapítványnak, az eszközbeszer-
zéseinket (nyomtató patronok, ja-
vítási munkák), a fedett kerékpár-
tároló építéséhez a hozzájárulást, 
a parkosítást és a locsolórendszert 
is. A Kiskőrösi Tankerületi Köz-
pontnak, mint fenntartónknak az 
iskolaudvar térkövezését, mellyel 
régi vágyunk teljesült.

De köszönet jár a vállalkozók-
nak, cégeknek és magánszemé-
lyeknek is a segítségért. 

Szeretném megragadni a lehe-
tőséget, hogy megköszönjem az 
Önkormányzat, a Polgármester 

úr és a képviselő-testület tá-
mogatását, mely iskolánk külső 
pozitív megítéléséhez is nagyon 
fontos. Segítségükkel kaptunk 
lehetőséget a lovaskultúra-ok-
tatásra, úszásoktatásra, az is-
kolapszichológus-szolgáltatásra, 
illetve az utaztatást versenyekre, 
edzésekre, színházba, kirándu-
lásra…. Nagyon örülünk, hogy 
a település újságjában is mindig 
jut hely az iskolával kapcsolatos 
hírekre, és ha bármilyen akadály-
ba ütközünk, mindig kapunk 
segítséget.

Néhány adat a tanév végén: 
47 tanulónk ért el kitűnő, 

illetve jeles eredményt. Ők a ju-
talomkönyv mellé a Kecskeméti 
Malom Mozi ajándékjegyét is 
megkapták. 

A nyárra tartalmas kikapcsoló-
dást, jó pihenést kívánok min-
denkinek!

Barcsikné Weinhardt Éva Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgatóigazgató

Újra megnyílt 
a konditerem!

Július 1-től újra a szokott módon működik a konditerem. 
Kérünk mindenkit, hogy a higiénés szabályokra és a rendre, 
tisztaságra fokozottan figyeljen! A kihelyezett kéz és eszköz-
fertőtlenítőket kötelező használni! Bővebb info a facebook-on 
vagy személyesen.

Figyeljünk egymásra!
Barcsik LászlóBarcsik László
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Ha az ember elmúlt „annyi”, 
igyekszik olyan mederbe terelni 
az életét, amely tartalmasabb, 
mint esetleg korábban volt. 
Vagy mondjuk inkább úgy: más 
tartalommal bír, mint az eddigi 
programjai. Hiszen ekkorra 
már kirepültek a gyerekek, (va-
lamennyire) rendben megy a 
vállalkozása és olyan kérdései 
vannak az élettel kapcsolatban, 
melyek az elmúlt évtizedek ta-
pasztalatai kapcsán merültek fel. 

Erre jó a zarándoklat!
Egy hónappal ezelőtt lelkes 

bócsai csapat kelt útra, hogy 
végigmenjen gyalogosan a Szent 
Jakab zarándokút egyik magyar-
országi szakaszán. Ez kapcso-
lódik a közismert El Camino 
úthoz, mely ugyan tőlünk távol 
található, de már itthon is „el 
lehet kezdeni”.

Kövesd a kagylót!
— igen, ez a szimbólum vezeti 

végig a résztvevőket az úton: Ti-
hanyból indultak és (a legelszán-
tabbak) Lébényben fejezték be. A 
180-190 km egy hétnapos túrát 

jelent, napi átlag 20-30 kilométe-
rekkel, néha igen kemény hegyi 
szakaszokkal. Mint mesélték, az 
éjszakákat (érvényes „zarándok 
útlevél” birtokában) zarándok-
szállásokon töltötték, néha tel-
jesen kimerülve. Kérdésemre, 
hogy mi adja a lelki töltetet a 

vándorlás során, egyértelműen a 
napok teljeségét és az útitársak 
egymásra figyelését emelték ki. 
Ahogy túrázik az ember, elér 
egy adott kis templomhoz vagy 
kegyhelyhez… Viszont egy ima 
bármikor elmondható, közben 

rácsodálkozik a természet szép-
ségeire és csendben van… 

Megvannak a tervek a folytatás-
ra, hisz hazánkban több zarándo-
kút is kiépült már. És a csoport 
nyitott mindenki számára!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Szent Jakab út: a „Kagylós zarándoklat”  

Ezúton is köszönik a csapat tagjai Bócsa Község Önkor-
mányzata segítségét. 

A résztvevők: Heródek Mónika,  Kissné Csányi Klára( szek-
szárdi zarándok), Frittmanné Erzsike, Császárné Pálfi Anikó, 
Kőhegyiné Erzsike, Végh Máti (dunaföldvári zarándok), 
Pálfiné Ica, Baloghné Sári.
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Egy hajdan volt kisbócsai gazda emlékeiEgy hajdan volt kisbócsai gazda emlékei

Ezúttal Gál Imrével beszél-
getünk a régi időkről. Solt-
vadkerti otthonában ülünk, 
és bor mellett elevenítjük fel 
a bócsai évtizedeket. Mint 
meséli, 1966. február 19-én 
lett kisbócsai lakos. Felesége, 
Tóth Erzsébet 23 éven át 
vezette az ottani kisboltot, 
ahol anno megismerkedtek. 
Ugyanis Imre bácsi hetente 
két alkalommal hordta ide a 
kenyeret Soltvadkertről. 

Igen, ott volt a pékség, ahol 
most a vadkerti Átrium van. 
Elláttuk emellett Tázlárt, 
Bócsát, Fischerbócsát, Zöld-
halmot (utóbbit heti egyszer, 
szombaton lovaskocsival). 
Ez volt a 60-as 70-es évek. 
Tejet nem kellett vinni, mert 
rengeteg tehén volt: kannából 
árulták, kimérve.

Szóval jártam a kenyérrel, 
aztán összejöttünk. Az es-
küvőt a kisbócsai katolikus 
templomban tartottuk és oda 
is költöztem: Anyósom, Tóth 
Józsefné Bacsa Veronika is ott 
élt. Hadiözvegy volt, mindig 
várta haza a román fronton el-
esett urát. 70 forint járulékkal 
kezdte, aztán az ment följebb.

A munkahely mellett 25 
hektáron gazdálkodtunk Kis-
bócsán. Rossz földek voltak 
azok: ötven centis volt a ga-
bona. Azután beültettem egy 
holdat Ezerjóval, majd többet 
is, mindenféle fajtákkal, és 8 
hold szőlőm lett a végén.

Aratásra, szőlőszüretre ösz-
szejöttek a szomszédok. Mert 
mi még kaszával arattunk. A 
gabonánál egymás mellett 
mentünk és rendet vágtunk. 
(Egyébként a fűkaszálás nehe-
zebb, mert az hajlik. Rendesen 
meg kellett kalapálni a kaszát, 
hogy jól vigye.) Aztán persze 
volt napszám is: 80 Ft az ele-
jén, aztán kúszott fölfelé. 

Szóval levágtuk kaszával a 
rozsot, az árpát, összegyűjtöt-
tük, kévébe kötöttük, köröszt-
be raktuk, aztán két hét eltel-
tével behordtuk asztagba és 

úgy jött a cséplőgép. Ezt már 
akkor traktor húzta. De kis-
gyerek koromból emlékszem 
a cséplőmozdonyra is: fával 
fűtötték és úgy kellett húzatni 
bivalyokkal vagy lovakkal. A 

szérűn végezte a cséplést, az-
tán mikor elfogyott a gabona, 
fütyült, hogy „jöhettek a fo-
gattal” és húzatták át a másik 
helyre. A cséplés borzasztó 
nehéz munka: tizenegynéhány 
ember dolgozott a gépnél a 
cséplőbandában. Sok porral 
járt, meleg volt. Ma meg már 
egy ember elvégzi az egész 
aratást és cséplést a kombáj-
nnal.

Ha a bükköny ráfonódott a 
gabona szárával, azt nagyon 
nehéz volt elvágni. Vele nőtt 
együtt, aztán ha elkaptunk egy 
ilyen darabot, ott lelassult az 
aratás. A rozsot leginkább fe-
letettük a jószággal: tartottam 
12 anyadisznót két kannal. 
Emellett az istállóban két 
tehén, ló — ha kellett, külön 
ekézést is vállaltam. A gépek 
is ekkortájt jelentek meg: 
a „traktoros” Gáspár Pista 
bácsinak volt kis Dutrája: 
elment szántani, segíteni, de 
nem pénzért, hanem viszont 
segítségért. A kisbócsai au-
tóbuszmegállónál lakott a 
második tanyában. A kombájn 
csak a hetvenes évek vége felé 
jelent meg arrafelé.

A permetezést hátigéppel, 
Vermonellel végeztük. 6-7 
hektót kellett egy embernek 

elszórnia egy nap. Régen, 
a 70-es évekig még gáliccal 
permeteltünk, aztán amikor 
este levetettük a nadrágot, 
megállt magától. Évente 4-5-
ször alkalmaztuk. Ártalmas 

volt az egészségre, a lábunk 
fejére meg gumi-védősapkát 
húztunk, mert marta. Abban 
a melegben a fene akart gumi-
csizmát húzni…

Szórakozás? Bálokba nős 
emberként már nem igazán 
jártam el. Havonta egyszer 
tartottak mozit az iskolánál. 
Serfőző Tibi volt a gépész. 
Diesel aggregátor adta az az 
áramot. Aztán ha elromlott, 
akkor nem volt áram, és ab-
bamaradt a vetítés. 

Egyszer jön haza a feleségem 
és mondja: „Apa, hívd be ezt 
az embert, tud jósolni kézből, 
a tenyérvonalakból!” Először 
meg kellett kínálni egy jó kis 
Kadarka borral. Aztán olvas-
ta a tenyerünket rendesen: 
„Lesz két családod, egy fiad és 
lányod. Ha vigyázol az egész-
ségedre, sok időt megélsz. 
Sok pénzed lesz, majd mindig 
elköltöd. Erzsikém, ne hara-
gudj, de te nem fogod megélni 
az 50 évet…” Hát úgy is lett 
minden: megszülettek a gye-
rekek, a feleségem pedig 49 
évesen elment… Ott vannak 
eltemetve anyósommal a kis-
bócsai temetőben. 

A fiam ott kezdte az elsőt, a 
lányom már bent. Diákottho-
nosok voltak: hétfőn vittem 

őket autóval, a többi gyerek-
kel együtt. Eleinte rossz volt, 
hogy elkerültek otthonról. 
Minden szerdán lehetett lá-
togatni őket. Elbeszélgettem, 
a tanárokkal, kivel mi van, 
vittem 1-1 palack bort. Nehéz 
lett volna megoldani, hogy na-
ponta hozzuk-visszük őket. A 
kislányom mondta is sokszor, 
hogy adjátok el a tanyát és 
költözzetek ide, hogy minden 
este együtt legyünk. De aztán 
belejött.

A munkahelyem leghosz-
szabb ideig a mostani Wein-
hausnál volt: először brigád-
vezetőként, gépkezelőként, 
majd egy baleset kapcsán 
leszázalékoltak, és aztán por-
tásként dolgoztam. Rugal-
masak voltak: munkásabb 
időszakban minden másnap 
kellett csak menni: 12 / 24 
órás váltás. Aztán a borá-
szatban Szakács Ferenc volt 
a főnököm és megegyeztünk, 
hogy a munkák dandárjánál 
egy hetet otthon, egy hetet 
a munkahelyen. Így tudtuk 
ellátni a gazdaságot.

17 évig voltam presbiter az 
ottani evangélikus gyülekezet-
ben, még Huley Alfréd lelkész 
idejében. Volt, hogy televolt 
a kisbócsai templom, aztán 
később egyre kevesebbek let-
tünk. Pedig tartottak esküvő-
ket is. Aztán sokan kihaltak, 
beköltöztek Bócsára, Vadkert-
re, máshova. A templom még 
áll. Volt róla szó, hogy talán 
szeretetotthon lehetne belőle, 
de abbamaradt.

Aztán a feleségem halála 
után, úgy 10 éve, bejöttem. 
Összekommendáltak Ilonká-
val és most Vadkerten lakunk. 
A családjaink kölcsönösen 
elfogadták egymást és most 
így vagyunk.

De a kisbócsai tanya meg-
van! Naponta kijárok, néha 
kétszer is. Vannak csirkék, 
nyulak, jószág. Nem éri meg, 
de nem tudok nélküle meg-
lenni.
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Hozzávalók a salsához:
1 db nagy avokádó kockára 

vágva, 1/2  sárgadinnye kockára 
vágva, 1 db kisebb lilahagyma 
apróra vágva, kis csokor pet-
rezselyem zöldje apróra vágva, 
1 db csilipaprika apróra vágva,  
1/2 citrom, vagy lime leve, 1 
db mandarin vagy narancs leve, 1 evőkanál olívaolaj, só, bors

Hozzávalók a csirkéhez:
4 db csirkemell filé, 2 db tojás, 1 kanál tej, 1/2 bögre mandula-

liszt vagy őrölt mogyoró, 1/2 bögre zsemlemorzsa,  2 teáskanál 
apróra vágott rozmaring, só, bors, étolaj

Elkészítés:
* A salsa hozzávalóit finoman összekeverjük, és a hűtőbe 

tesszük.
* A csirkemelleket hosszában vékony szeletekre felvágjuk, majd 

besózzuk, borsozzuk.
* A tojásokat egy tálba leütjük, villával felverjük, kicsi tejjel 

lazítjuk és megsózzuk.
* Egy másik tálban összekeverjük a zsemlemorzsát, a mandu-

lalisztet, a rozmaringot.
* Felteszünk serpenyőben kevés étolajat melegedni
* A húsokat először a tojásba, majd a mandulás egyvelegbe 

mártjuk, és szép ropogósra sütjük.
* Ha kisült papírtörlővel leitatjuk a felesleges étolajat.
* A behűtött salsával tálaljuk
Jó étvágyat!
Salsa:  [ejtsd: szalsza] egy latin-amerikai mártás-, vagy szószfé-

le. Ezt kínálják a tortilla chips mellé mártogatni, de töltelékként 
is használják a különféle ételekhez. Rengeteg ízben készítik, 
alapja általában kicsi darabkákra aprított zöldség ezt a keveréket 
ízesítik sóval, borssal és más fűszerekhez. Kedvelt alkotóeleme 
a lime (zöldcitrom).

Mandulás csirkemell 
sárgadinnyés-avokádós 

salsával

Könyvajánló

Felnőtt: Hiro Arizawa — 
Az utazómacska krónikája

Néha messzire kell utaznod, hogy megtaláld azt, ami ott van 
előtted

Nana úton van, de nem biztos benne, hová tart. A lényeg az, 
hogy imádott gazdája, Szatoru mellett terpeszkedhet az ezüst-
színű furgon anyósülésén. Szatoru nagyon szeretne találkozni 
három régi, ifjúkori barátjával, Nana azonban nem tudja, miért, 
a férfi pedig nem akarja elmondani.

A ritka szelídséggel és humorral elmesélt történet, amely Japán 
változó évszakaiban játszódik, az élet váratlan fordulatainak 
csodáját és örömét mutatja be.

Arra tanít, hogy tudjuk, mikor adjunk, és mikor kapjunk.
Több mint egymillió olvasót indított már meg világszerte a 

kedvesség és igazság üzenete.
Egy csodálatos történet hűségről és barátságról.

Kamasz: Laira Steven — Minden csak nem oké
A 18 éves Izzy O’Neill mindig is tudta, hogy nem dédelgethet 

nagyratörő álmokat. Nem mehet főiskolára és nem vár rá nagy 
karrier. Ám egy nap a szerencse rámosolygott, és egy olyan 
lehetőség hullott az ölébe, ami az egész életét megváltoztathat-
ja. De arra nem számított, hogy hamarosan minden reménye 
szertefoszlik…

Miután elég sokat mutató fotók látnak napvilágot róla és egy 
politikus fiáról egy kerti padon, rögtön minden figyelem rá 
irányul, gúnyolódások céltáblája lesz, és folyamatosan szem-
besülnie kell a megaláztatásokkal. Izzy eleinte megpróbál csak 
nevetni a dolgok – de ahogyan a mindennapos zaklatások egyre 
intenzívebbé válnak, hamar rájön, hogy az, ahogyan a világ 
kezeli a tinédzser lányokat, az egyáltalán nem oké. Minden, 
csak nem oké

Gyermek: Angela Nguyen — 
Rajzoljunk imádnivaló dolgokat

Az imádnivaló dolgok körbevesznek bennünket, nem tud-
juk kikerülni őket, még a lakásunkban sem. Megjelennek a 
tevékenységekben, melyeket élvezettel végzünk, kisállataink 
tekintetében, vagy az emberekben, akiket szeretünk. Ebben a 
könyvben azt mutatjuk meg, hogyan tudunk aranyos figurákat, 
élőlényeket, illetve tárgyakat ábrázolni.

Sok szeretettel várunk mindenkit a nyári szünetben is!

Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

Kedd- Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10.00-13.00

Vidám percek
Sajnos jelenleg éppen nincsen muskátlink - mondja a virágárus 

a vevőnek. - Nem lesz jó helyette afrikai viola? Az is nagyon szép.
- Nem, nekem csak a muskátli jó. A feleségem két hete el-

utazott, és megbízott azzal, hogy rendszeresen öntözzem. Ön 
szerint hogy magyarázzam meg neki, hogy két hét alatt violává 
változott a muskátli?

- Vigyázzon Jean! Kifut a tej!
- Azt nem hiszem uram. Az összes ajtót bezártam!

Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy 
a többi juhász, meglátják, kérdik tőle:

- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van a nyájad?
- Azon gondolkodom...
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„Még nem tudjuk, mikor 
versenyzünk élesben, de mi 
készülünk!” — talán ez is le-
hetett volna a mottója annak 
az egyhetes tábornak, melyet a 
felnőtt kötöttfogású válogatott 
részére szervezett a Magyar 
Birkózó Szövetség június kö-
zepén Bócsán. Az egyhetes 
kemény edzésen mintegy 30 
férfiú „szenvedte végig” az 
edzőterem kínzóeszközeit. 

Kiss Balázs „Balu” birkózó-
val beszélgetek. Ő lassan már 
tiszteletbeli bócsai, annyiszor 
járt erre. A BVSC csapatából, 
Zuglóból érkezett: kötöttfo-
gású világbajnok és 97 kilója 
tiszteletet parancsoló. Aztán 
érkeznek a többiek is a par-
kerdőbe, a búcsúvacsorára: 
a Vincze Lovarda felől Dutra 
traktor érkezik egy pótkocsi 
vidám izomemberrel. Csak 
pár név: Sike András 88 Szöul 

(szövetségi kapitány), Módos 
Péter London 2012 bronz, az-
tán az olimpiai várományosok, 
mint Korpási Bálint és Lőrincz 
testvérek…

— Ki a főnök itt? 
Az edzések Sike András és 

Módos Péter vezetésével tör-
téntek, mégpedig négy szőnye-
gen — meséli Balu. A napi 
program sok olyan elemet 
tartalmazott, amely elsajátí-
tása és sorozatos gyakorlása 
elengedhetetlen a sikerhez. És 
persze ott az edzőterem, amely 
az egész alapját adja: erőnlét és 
kitartás. A közeli parkerdő és 
a földutak pedig kiváló lehető-
séget biztosítottak a kocogásra 
(ha éppen nem esett az eső).

A birkózás tudomány! 

Olyannyira, hogy amikor 
vacsora közben elbeszélgettem 

A magyar birkózó válogatott Bócsán
Beszélgetés a sportolókkalBeszélgetés a sportolókkal

az ifjú sportolókkal, kiderült, 
hogy többen már szakirányú 
tanulmányokat végeznek a 
Testnevelési Egyetemen, hogy 
később edzőként, sportmene-
dzserként vagy tanárként adják 
tovább a sportág szeretetét. 

Noha még nem egyértel-
mű, hogy mikor indulnak a 
megmérettetések, a birkózók 
bizakodók. Az olimpia egy 
évvel eltolódott és úgy tűnik, 
minden esély megvan a kiju-
tásra, valamint az eredményes 
szereplésre. Ezúton köszönik 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter és minden kedves bócsai 
segítségét, valamint támogató 
szavait.

K. L.K. L.

A válogatott tagjai a bócsai birkózókkal a Parkerdőben
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— Mi adta az apropóját, hogy a 
magyar birkózó válogatott a nyári 
edzőtáborozását Bócsa város, il-
letve falu vendégszerető közegében 
töltötte el?

Bócsa falu, viszont örömmel jegy-
zem meg, hogy a birkózás szem-
pontjából város vagyunk. Ugyanis 
a korábbi szövetségi elnök, dr. 
Hegedűs Csaba a Birkózás Városa 
címet adományozta Bócsának.

Engem pedig meglepetésemre 
2013-ban az Év Birkózó Polgár-
mestere díjjal tűntettek ki, ezzel 
elismerve a sportért tett erőfeszí-
téseimet, munkásságomat.

Bócsán nagy hagyománya van a 
birkózásnak. Én magam, hatéve-
sen, elsős koromban kezdtem el 
birkózni. Öt évvel később ’95-ben 
épült az iskola területén a birkózó 
csarnok. Mindez egy akkor majd’ 
2000 fős településen nagy dolog-
nak számított. Később, 1998-ban, 
erre a csarnokra újabb tervek 
születtek: a megszűnt kollégium 
helyére birkózó iskola, birkózó 
kollégium létrehozása volt a cél. 

Egy 2013-as sikeres pályázat 
segítségével a sport-ifjúsági szál-
láshely megépítésével, a kollégium 
épület tetőterében kialakított, 
harminc fő komfortos elszálláso-
lására alkalmas fejlesztés jött létre. 
A csarnokunk is egy felújításon 
esett át, a Szövetség támogatásával 
építettünk egy konditermet, és 
egy wellness részleget. Jelenleg 
is folyamatban van egy kondite-
rem és öltöző bővítést, fejlesztést 
eredményező nyertes pályázatunk.

— Mi ezeknek a fejlesztéseknek 
a motorja?

Az elmúlt öt évben rendszeresen 
edzőtáborozó helyszínt biztosí-

tunk a sportolóknak. Jellemzően 
a kadet korú lány és fiú válogatott 
tagjai jártak nálunk. Elmondásuk 
és a szakmai vezetés szerint is 
egy kiváló edzőtáborozó helyszín 
vagyunk, hiszen a korábbi helyszí-
nekkel ellentétben mi alázatosak, 

és vendégszeretők, egyben pedig 
pozitív hozzáállásúak vagyunk.

Mi, Soltvadkerthez hasonlóan, 
nagy megtiszteltetésnek vesszük 
azt, hogy a válogatott Európa-, 
világ-, és olimpiai bajnok sportolóit 
vendégül láthatjuk a nyári felké-
szülés alkalmából.

Számunkra a vendégszeretet, és 
a birkózás iránti rajongás teljesen 
természetes, hiszen Bócsán is élő 
birkózás van, minden korcso-
portban szőnyegre tudnak lépni a 
sportolóink.

Természetesen a válogatott nyári 
felkészülésein túl voltunk már 
házigazdái régiós ifjúsági kor-

osztály versenyeinek és százfős 
nyári edzőtáborozásának is. A 
Dél-Alföldi Régió egyesületeivel is 
jó kapcsolatokat ápolunk, vannak 

közös szervezéseink is. Nemzetkö-
zi kitekintésben felvidéki, délvidéki 
és német birkózó egyesületekkel 
működünk együtt. Háziversenyek, 
baráti találkozások, szakmai össze-
jövetelek fémjelzik ezeket. És nem 
utolsó sorban említem meg helyi, 

saját birkózótáborunkat, Erre La-
katos Attila edzővel összefogva a 
soltvadkerti gyerekek is eljönnek. 
Hálásak vagyunk a szövetség 
támogatásáért, és segítségéért 
melyet a fejlesztéseinkhez projekt-
jeink megvalósításához nyújtanak!

— Miben nyilvánul meg az együtt-
működésetek a Szövetséggel?

Májusban jártam a Magyar Bir-
kózó Szövetség elnökénél, Német 
Szilárdnál (aki egyben a Honvé-
delmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára). A megbeszélésünk 
során több területet is érintettünk, 
Mi felajánlottuk a következő egy 
évre a harminc fős szállás kapacitá-
sunkat azzal, hogy a Szövetség által 
küldött táborokban térítésmente-
sen biztosítjuk a szállást a sporto-
lók számára. A döntés alapja az 
volt, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az összes országos 
sport szervezet büdzséjét 20 % -kal 
csökkentette. Mivel értesültem 
arról, hogy Soltvadkertre még 
nem tudnak eljönni a tervezett 
időpontban a kötöttfogású felnőtt 
válogatott tagjai, felajánlottam erre 
az időpontra Bócsa segítségét. 

Küldtem egy üzenetet Bácsi 
Péternek (kétszeres világ- és két-
szeres Európa-bajnok, jelenleg a 
Szövetség szakmai igazgatója), 

hogy szívesen várjuk bármikor a 
felnőtt válogatottat. Néhány napra 
rá felvettük a kapcsolatot, és Sike 
Andrással (olimpiai bajnokbirkózó 
– 1988 Szöul, jelenleg a válogatott 
kapitánya) személyesen meg-
tekintették a létesítményünket. 
Mindent megfelelőnek találtak az 
edzőtáborozás lebonyolításához.

— Az étkezést miként tudtátok 
megoldani a sportolók részére?

Az Önkormányzat modern 
konyhája készítette el a dieteti-
kus szakember által összeállított 
étrendet.

—  Korona vírus. Az nyilvános 
információ, hogy a sportolók kettő 
érvényes, igazolt negatív tesztigazo-
lással érkeztek. Ha arra igény van, 
megoldható itt helyben egy esetleges 
teszt lefolytatása?

Jelenleg kifelé megyünk a járvány 
időszakból, de még mindig van 
korona vírus veszély, bármikor ki-
alakulhat egy gócpont. A birkózás 
jellege miatt egy személyi kon-
takttal járó sportág, tehát a vírus 
átadásának esélye meglehetősen 
nagy. Ezért a sportolók folyamatos 
tesztelés alatt állnak. Bármikor 
tudunk megfelelő antitest teszte-
ket beszerezni, de ha valakinél a 
korona vírus tüneteit felfedezzük. 
A kiskunhalasi kórházzal együtt-
működve tehát azonnal tudunk 
PCR tesztet végezni.

Az edzések zárt edzések voltak 
— a zavartalan szakmai munka ér-
dekébeni. De gyerekeink számára 
biztosítottuk azt, hogy találkozhas-
sanak a példaképekkel, valamint és 
közelről is láthassák, hogy állhata-
tos, kitartó munkával milyen szép 
eredmények érhetőek el.

Bíró RóbertBíró Róbert

A magyar birkózó válogatott Bócsán
Interjú Szőke-Tóth Mihály polgármesterrelInterjú Szőke-Tóth Mihály polgármesterrel
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A gyerekek egyik legszebb 
ünnepe idén sem maradhatott 
el. A húsz nyolcadikos talán kicsi 
szerényebb körülmények között, 
de mégis megható módon vehe-
tett búcsút kedves iskolájától. 

Barcsikné Weinhardt Éva igaz-
gatónő ezekkel a gondolatokkal 
engedte útjára a rendhagyó 
tanévet záró ballagókat.

Kedves végzős tanulók!
Ez az év különleges számotok-

ra, mert a valódi „iskolábajárós” 
tanév március közepén véget 
ért. Néhány tanulsága azért 
van ennek az időszaknak. Most 
szembesültök azzal, hogy mi 
és mennyi a kötelező tananyag. 
Hogy mennyire fontos az időbe-
osztás, a feladatok tervezése. Az 
írásbeli kommunikáció, az on-
line világ szabályai, lehetőségei 
is okoztak meglepetéseket. És 
persze színesítette az online órát 
egy-egy családtag, házikedvenc 
megjelenése, reagálása. Sírtunk, 
nevettünk. 

Nehéz a búcsúzás. Hol van 

már az az elsős kisgyerek, aki 
izgalomtól kipirult arccal, hátán 
hatalmasnak tűnő iskolatás-
kájával először búcsút intett 
könnyes szemű anyukájának az 
iskola ajtajából? Vidáné Baranyi 

Mária, Marika néni örömmel várt 
benneteket és fogta kezeteket, 
mindenben segített nektek.  

Felsőben Morvai Erzsike néni 

gyerekei lettetek, aki abban 
próbált segíteni, hogy megismer-
jétek saját lehetőségeiteket, egy-
ben korlátaitokat; s tetteitekért 

vállaljátok a felelősséget.

Kedves Szülők!
Önök tudják, hogy a mai napig 

mennyi mindent tettek az itt álló 
fiatalok boldogulásáért. Ugye a 
kamaszkort átélni Önök számára 
sem volt mindig könnyű feladat.  
Most egy olyan időszak követke-
zik, amikor a küzdelmeket egyre 
önállóbban kell megvívniuk, de 
ne feledjék, még nagyon sokszor 
támogatásra szorulnak az élet 
nehézségeinek leküzdésében, és 
Önöknek, nekünk segítő kezet 
kell nyújtanunk 

Kedves Ballagó Diákok!
Az idén kicsit más módon 

osztunk jutalmat.  Szorgalmat, 
kitartást, teljesítményt értéke-
lünk. Nem volt vita, hogy kik-
nek a nevét olvassam fel. Szabó 
Ildike, aki a nyolc év alatt csak 
egyetlen négyest gyűjtött be 
még alsóban. Szorgalma legen-

dás, s rá biztos lehet számítani. 
Sokoldalú, s a sportban is, a 
lovaglásban is sikeres.

S vajon ki a másik diák? Aki-
ről a legtöbbször szólnak a hí-
rek. Aki maximalista magával 

szemben, a környezetével, s aki 
mindig a lehető legmagasabb célt 
választja és küzd is érte. Fárad-
hatatlan, ha a táncról, tanulásról 
van szó. Máté Milán gratulálok 
az elmúlt évek teljesítményéhez! 

Köszönjük a szmk-s anyukák-
nak, Máténé Mucsi Brigittának, 
Fenes Barbarának lelkesedését, 
aktivitását!

Tervezzetek, gondolkodjatok 

és a terveket valósítsátok meg! 
S ha közben máshogy alakul, 
akkor csak – mint a gps-nél, 
navigációnál — jöhet az újra-
tervezés…
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