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Soha tán még így nem vártuk az iskolakezdést!

— e szívből jövő gondolattal indította beszédét Barcsikné Weinhardt Éva, a Boróka Iskola igazgatója. A térkövezett és parkosított
udvar nem 2-3, hanem több mint
5 hónapja nem látott rohangáló
gyerekeket! És ez nagy idő!

A sportcsarnokban tartott
évnyitón kedves műsort állított össze Adorjánné Csábi
Éva tanárnő. Ebben a legifjabb
„borókás” diákok is bemutatkozhattak. A 16 elsős osztályfőnöke Mucsi Zsófia. Nyúl Anna

a másodikosokat vezeti. Az új
tanító nénit, Lőrinczné Hefkó
Júliát a harmadik osztályban
és a napköziben látják majd
sokszor.
Köszöntésekre is sor került:
Paragi Anikó épp 30 éve kezdte
itt Bócsán a pedagógus pályafutását. A tanév végén nem
volt mód, így most adták át a
Kiskőrösi Tankerületi Központ
elismerő oklevelét Oláhné Marosi Juditnak, aki a sport, a
versenyek és a kézilabda elkötelezett híve. Az utóbbi években
kiemelkedő eredményekkel
gazdagította iskolánkat.

Végezetül egy búcsú következett, de nem végleges, hiszen
„csak” nyugdíjba vonulásról
van szó: Mészárosné Babák Katalinnak több, mint 40 év után
ez az első szeptember, amikor
az iskolai tanóra kezdetét jelző
csengőszót már nem kell figyelnie. Tanítványai közül Szabó
Virág búcsúzott első tanító
nénijétől. (Ld.: címlapon)
A kiemelkedő munkát —
több száz gyermek írni-olvasni
tanítását — miniszteri kitüntetéssel, a Pedagógus Szolgálati Éremmel köszönte meg az
igazgatónő.

Két gyermekük kezdte az elsőt
Hadfi Szilviusz és Hadfiné
Harangozó Márta két gyermekét indította az első osztályban: Hadfi Nóra és Kazi
Rebeka az új házasság révén
lettek „testvérekké”.
Mint megtudtuk a felkelés
kicsit nehezen ment ilyen hosszú szünet után, de lelkesen
indultak neki az iskolának, amit nagyon vártak már. Megegyeztek, hogy az iskolában külön ülnek, de odahaza együtt
tanulnak és oldják meg a házi feladatokat.

Az elsősök, balról, 1. sor: Kazi Rebeka, Eifert Adél, Szentgyörgyi Léna, Pinto Lorena,
Fehér Debóra, Mucsi Zsófi, Mucsi-Tóth Édua, Verespusztai Sára, Kovács Lia
2. sor: Dávid Fernanda, Hadfi Nóra, Nagy Lóránt, Bondor Viktória, Schneider Benedek,
Kovács Zalán, Nagy Lara
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Tűzgyújtási tilalom
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a község belterületén szabadtéri
tüzet gyújtani, hulladékot égetni tilos. (kivéve otthoni sütés-főzés,
bográcsozás)
Bárminemű hulladék elégetése környezetszennyező és egészségkárosító tevékenység. A zöldhulladékot (biológiailag lebomló hulladék)
havonta díjmentesen elszállítja a szolgáltató, ha közterületre kihelyezik
az ingyenesen biztosított zsákban, illetve az mellé kötegelve. (elszállítási időpontok 2020. évben: X. 19., XI. 16. , XII. 14.)
Ingatlanonként havonta 4 db zsák átvehető az önkormányzati hivatalban. Egyéb hulladék égetése szabálysértés, ami pénzbírsággal sújtható.
Az önkormányzat tudomására jutott, általa észlelt belterületi tűzgyújtási eseteket jelezzük a kormányhivatal szabálysértési hatóságának.
Külterületen irányított égetés (tarló, ugar, árokpart stb) végezhető,
amit a katasztrófavédelmi szervhez előzetesen be kell jelenteni. (lásd:
www.katasztrofavedelem.hu)
Kérem együttműködésüket környezetünk és egészségünk megóvása
érdekében.
Mayer Ferenc jegyző

JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete
Az Önkormányzat intézményeibe - önkormányzati hivatal, könyvtár,
Hungarikum és Civil Ház (művelődési ház), Konyha, óvoda - történő
belépés és tartózkodás szabályai 2020.09.21.-től alapján az alábbiak:
- a belépés előtt a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező,
- hatéves kor felett az intézményben mindenki köteles maszkot
viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük.
Bócsa Község Önkormányzata

Napi menü szolgáltatás

Bócsa Község Önkormányzata új szolgáltatásként napi menüt
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 vezetőnél történik
* Banki átutalás esetén 5 % kedvezményben részesül a fizetendő végösszegből, átutalás az önkormányzat Takarékbank
Zrt-nél vezetett 57600046-11105312 számlájára, a banki
átutalásos fizetési módot szíveskedjen előre jelezni!
Elvitel hétköznapokon 11:00-13:30 történik az önkormányzat konyhájáról (6235 Bócsa, Kecskeméti út 1.). Az ételhordót
és a csereételhordót az Önkormányzat biztosítja díjmentesen.
A következő adatok szükségesek az ebéd megrendeléséhez: név, születési hely, idő, anyja neve, taj szám, lakcím,
telefonszám. Heti menü közzétételi helye: Bócsa Község
Önkormányzat facebook oldala.
Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves
rendelkezésére, forduljanak hozzánk bizalommal!
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Újra indult a
baromfitenyésztés

A tavaszi kényszer leállás után
nyár végén fokozatosan újra beindultak a baromfinevelő telepek
Bócsa határában. Hogy ez miként
történt és mik a kilátások, erről
kérdeztük Odrobina András
telepvezetőt Fischerbócsán.
Igen, újra megindult a termelés, sőt egyesek már le is adták
az első csoportot. Az állami
kártalanítás szeptember végére
bizonyára minden termelőhöz
megérkezik. Úgy tervezzük,
hogy teljes kapacitással megyünk
tovább. Igen ám, de ez egyben
kényszerpálya is: az imputanyagok (azaz beszerzési anyagok)
ára kúszik felfelé, a baromfi ára
pedig változatlan marad. 2019ben például még 5.500 Ft volt
egy nagyipari szalmabála ára,
2020-ban pedig már 6.300 Ft.
Ugyanez áll a takarmányra is.
Ennek oka az, hogy másfajta

hasznosítások is előtérbe kerülnek: a kukoricából esetleg jobban
megéri zacskót készíteni (a
műanyag kiváltására), a szalma
meg bemegy az erőműbe.
A szárnyasra viszont nincs
akkora kereslet: a koronavírus
miatt lecsökkent a turizmus és
sokkal kisebb az éttermek forgalma. A megtermelt kacsa és liba
mintegy 25 %-a marad itthon, a
többi főleg az EU-piacra menne.
Októbertől pedig ismét indulhat
az áru az ázsiai országokba is.
A kisebb termelők megsínylették a szigorodó egészségügyi
előírásokat: a kerékfertőtlenítő,
a trágyatároló és a szociális
épület hiányosságai, valamint a
bizonytalanabbá váló árak miatt
néhányan felhagytak ezzel az
ágazattal és — egyelőre — inkább más megélhetés, munkahely után néznek.
K. L.

Elhanyagolt sírok!
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a
hozzátartozókat, hogy a sírokat
és azok környékét szíveskedjenek rendbe tenni Mindenszentek napjára, majd tisztán tartani.

Ne engedjük, hogy elgazosodjon
és szemetes legyen a köztemető!
Figyelem! A köztemető területe (megfigyelő) biztonsági kamerával van ellátva, és a felvétel
felhasználható.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
(augusztus)
Trungel Irén Linda és Virág Zoltán
(szeptember)
Slezák Virág és Szabados Roland
Vida Laura és Wágner Richárd Károly
Születtek:
(augusztus)
Molnár Invira – an: Berényi Bernadett
(szeptember)
Petróczi Áron – an: Péter-Szabó Bianka
Elhunytak: (szeptember)
Kiss Kálmán Róbert (1962)
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25 éve nyitva a bolt!

A Piroska Divat és Vegyiáru üzlet
25. születésnapját ünnepelte
Ki ne ismerné Benkó Sándorné Piroskát, aki rendszeres
segítője és résztvevője a bócsai

épület, ami tűzoltó szertárként
és busz garázsként működött,
kiadóvá vált. Ezt 14 éven ke-

Az épület jelenleg 200 m2.
2011-ben pályázati forrásból
bővült az üzlet. Ekkor a Piroska
Divat és Vegyiáru nevet kapta.
Profilja: férfi, női, gyerek ruházat
és cipő, fehérnemű, ágynemű,
hírlap, telefontöltés, sorsjegy és
vegyi áruk. A paletta azóta egy
trafikkal és lottózóval egészült
ki, amit lánya, Dóra működtet.
A Piroska Divat 2020 augusztusában ünnepelte a 25.
születésnapját. Ezen a kis ünnepen Bócsa polgármestere,
Szőke-Tóth Mihály is részt vett,
ahol méltatta és megköszönte,
hogy negyedszázada színes
pontja Bócsa életének.

Mint a tulajdonos széles mosollyal meséli, gyermekei a
boltba nőttek fel, és mára már
az unokái is. Ezúton szeretne
köszönetet mondani P. Szabóné Csipak Ildikónak azért, hogy
segítette, támogatta a pályázat
elindításában, Szabadi Tamásnak a kivitelezésben, a családjának, lányainak pedig, hogy
mindig segítették és kitartóan
mellette voltak. Külön köszönet férjének, Benkó Sándornak,
hiszen nélküle nem valósulhatott volna meg az álom.
Vásárlóinak köszöni a 25 év
bizalmat.
Borbényi Hilda

Átépítés 2012
rendezvényeknek? Közszolgálata abban is megnyilvánul,
hogy az önkormányzat szociális
bizottságának tagja. És ki ne
ismerné üzletét, amely — ki
hinné? — idén 25 esztendeje
áll a lakosság szolgálatában?
Piroska 42 éve dolgozik a kereskedelemben. Ahogy meséli,
egy nyári napon besétált egy
kis ruhásüzletbe és jött egy
gondolat, hogy ő is szeretne egy
ehhez hasonló üzletet nyitni.
A lehetőség adott volt: az önkormányzat tulajdonában lévő

resztül bérelte.
1995-ben így nyitotta meg az
üzletet Kínai Ruházat néven.
10 m2 helyiségben 3 db Salgó
polcrendszerrel, ahol női, férfi,
gyermek ruházat és cipők vártak a vevőkre.
1998-ban továbbfejlődött az
üzlet: teljesen felszabadult a
volt tűzoltó szertár, így bővült
a polcrendszer, több lett az áru.
Aztán 14 év után lehetősége
volt megvásárolni az épületet
az önkormányzattól, így tulajdonossá vált.

Utasi Ferenc nyugdíjba ment
Egy emberöltő ugyanazon
a munkahelyen? Ma már
szinte hihetetlen! De ahogy
Utasi Ferenc meséli, van
ebben jó is! A munkahely
megnevezése anno igen
bonyolult volt: a Dél-BácsKiskun megyei Vízmű vállalat Kiskunhalasi központ
Kiskőrös üzemmérnöksége:
itt kezdte meg a munkát
1984. szeptember 3-án.
Feri bácsi munkaköre először a következő volt: vízműkezelő, vízóra leolvasó és
vízdíj beszedő. A napi feladatok része volt az üzemnapló
vezetése, a faluban kisebb
csőtőrések, aknafolyások
elhárítása, vízóra csere, új
vízbe kötések, vízóraolvasás
kéthavonta és vízdíj beszedés.

Mátyus Zoltán, a Kiskun-Víz ügyvezető igazgatója átadja a kitüntetést és az oklevelet
36 éve dolgozik a cégnél,
melynek jelenlegi neve Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.
2019 júniusában nagy mun-

kálatok kezdődtek Bócsán:
ekkor kezdték kialakítani az
új kutat, és teljesen felújították a géptermet. (Annak
idején a Bócsai Hírek részle-

tesen beszámolt erről).
2020. január 22-től indult
a próba üzemmód. A vízellátás, a Vízmű teljesen
automatizált lett, és ezzel új
számítástechnikai eszközök
álltak rendszerbe.
Feri bácsi a cégnél töltött
36 év munka után nyugdíjba
vonult, de továbbra is dolgozik Bócsán mint vízmű
kezelő, vízóra leolvasó és
negyedévente ő hordja majd
ki a számlákat is.
Az ünnepi alkalomra szeptember 11-én került sor.
Meghívta otthonába a kollegákat és vezetőket egy közös
ebéd elfogyasztására, ahol
Szőke-Tóth Mihály polgármester is tiszteletét tette.
BH

2020. szeptember
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Még helytállunk a fertőzéssel szemben…

A tanév a szabályokat betartva, zökkenőmentesen
indult. Segítette a pontos,
hiteles információátadást dr.
Kokrehel Hajnalka bócsai háziorvos, aki öt osztály szülői
értekezletén is részt tudott
venni. Egyik előadása után
beszélgettünk vele a jelenlegi
egészségügyi helyzetről.
Sajnos környékünkön is szaporodnak a megbetegedések
az egyetemisták és középiskolások körében. A koronavírus náluk enyhe tünetekkel,
orrfolyással, torokkaparással,
köhögéssel jár. A szeptember eleji hullám a bulik és a
gólyatáborok eredménye. Ha

csak ezt a generációt érinti,
és ennyire enyhe tünetekkel,
akkor a nyájimmunitás kialakulásában jó lenne. Azonban
a félelmem, mint orvosnak ott
van, hogy a szakirodalomban
közöltek olyan eseteket, ahol
kétszer is fertőződtek, tehát
nem alakul ki védettség a
betegség átvészelésével.
Elérkeztünk ahhoz, hogy
egyre több fertőzött van a környezetünkben, ezért fontos,
hogy vigyázzunk egymásra,
előzzük meg a betegséget!
Mindegy, hogy az koronavírus, influenza vagy baktérium
okozta fertőzés. Egyik elkerülési módja, hogy nem megyünk rendezvényekre, egész-

ségügyi intézménybe, csak ha
létfontosságú. A háziorvosi
rendelőbe is csak előzetes telefonos egyeztetés után lehet
bejönni, időpontra. Gyógyszerfelírás (főleg az állandók
esetében) továbbra is kérhető messengeren, sms-ben,
email-ben és telefonon.
Minden fertőzés, ami lázzal
jár, átvihető másik emberre.
A fertőzés valójában a szervezet és a kórokozó harca. Aki
nem betegszik meg, annak a
szervezete erős és legyőzte,
elpusztította a kórokozót.
Ahol pedig a vírus, a baktérium a győztes, ott az ember
megbetegszik. A baktérium és
vírus viszont a szervezetben
ott marad gyógyulás után is,
mint ahogy bárányhimlő után
is ott marad a vírus. Aztán
ha 50 év múlva legyengül
a szervezet, előjön a vírus
— igen fájdalmas övsömör
formájában. Ugyanez lehet
a koronavírussal is az eddigi
tanulmányok szerint. Ezért
fontos a megelőzés: legyünk
fegyelmezettek, hogy a munkahelyek tudjanak működni,
iskoláinkat ne kelljen bezárni
és egészségesek is maradjunk!

Hogyan erősíthetjük
meg az immunrendszerünket?
A cél az, hogy toppon legyenek az immunsejtjeink, ha
találkoznak vírussal és a falósejtek el tudják pusztítani azokat.
Ezért fontos sok TISZTA VÍZ,
C vitamin, D vitamin és gyümölcs mellett a betaglukánok
fogyasztása. Azaz: sok rostban
gazdag étel, útifűmaghéj, zabpehely, friss zöldségek, de nem
főve, nem tartósítva! Emellett
sok MOZGÁS a friss levegőn.
És ha betör életünkbe
a korona?
A tünetek: láz, száraz köhögés, valamint az íz és a szaglás
elvesztése — vagy ebből akár
egy is. Ilyenkor nem rohanunk
be a rendelőbe, ügyeletre, kórházba, hanem telefonálunk és
megbeszéljük a további teendőket! A tesztelés folyamatának
rendje folyamatosan változik,
mert hatalmas a teher a tesztelő
mentőkön, a népegészségügy
dolgozóin. Sokan közülük is
megbetegedtek, így kiestek a
frontvonalból. Sok türelem,
kitartás szükséges a betegek
és az egészségügyi személyzet
részéről egyaránt!
K. L.

A Lóca együttes Bócsán
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár jóvoltából
a Boróka Könyvtár, Információs és Közösségi Hely vendé-

gül láthatta a Lóca együttest.
Az iskola udvarán, a színpadon tartotta meg a koncertet
az együttes, amelynek címe:

,,Elmúlt a nyár, itt az ősz”.
A népzenével átitatott vidám
műsor az őszi munkákról, a
szüreti időszakról szólt.
A gyerekek a megfelelő

távolság tartásával Incivel,
az együttes énekesével együtt
táncolva, énekelve búcsúztatták a nyarat, és köszöntötték
az őszt.
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
Tarjányiék – egy család, mely két papot is adott a hazának
Most, hogy készültünk
a zöldhalmi kisboldogas�szony búcsúra, a szokásosnál is többet leveleztem az
onnan elszármazott nyugalmazott egyetemi tanárral,
dr. Tarjányi Béla profes�szorral. Betegesége miatt
nem merte bevállalni az
utat Budapestről, de bőségesen ellátott szövegekkel
és képekkel családja és szülőhelye története kapcsán.
Ebből következzék most
néhány gondolat:
Árvíz a pusztában
1940/41 telén nagyon hideg volt, és a Kiskunságban
is méteres hó esett. A Duna
vize befagyott, és a jugoszláv
szakasztól egészen Budapestig 4 m vastagságban feltorlódott. 1941. február 17-én
a jégtorlasz által felduzzasztott víz a déli órákban
több helyen átcsordult az
árvízvédelmi töltésen, majd
délután Apostagnál négy
helyen átszakította a gátat.
A jeges vízár elöntötte szinte
az egész Kiskunságot.
A mi tanyánk magasabb helyen állt, így megmaradt, de
számos házat elpusztított az
áradat. A károsultak közül sok
családnak házat építettek Bócsa
központjában (ún. ONCSA-telep), másokat pedig elköltöztettek Vác közelébe, Gödre
(„Új-Bócsa” Göd mellett).
A helyükön maradt családok számára is katasztrófa
volt az az év. A tanyák között
csónakkal közlekedtek, nem
sok helyen lehetett vetni,
aratni, a földet megművelni.
A szántóföldeken árkokat
ástak, hogy mélyebb területekre vezessék a vizet.
Ezeken a csatornákon és a
vízállásokba sok hal is érkezett a Dunából. A pusztai
emberek csónakkal halászták
az árvíz váratlan ajándékát.

Háború
Három év múlva, mire az
emberek kicsit magukhoz
tértek, jött a háború. A németek nem garázdálkodtak.
A bugaci erdő mellett volt a
katonai tábor, és repülőteret
is építettek. Ahogy az oroszok közeledtek, elmentek.
Sok minden maradt utánuk
a táborban, még egy nagy
szállító, Me 323 Gigant repülőgép is. A környékbeli
gyerekek, köztük a bátyám
is, kijártak oda alkatrészeket
szerezni. (Én is örököltem
ezekből néhány érdekes dolgot. Gimnazista koromban
az egyik alkatrész szigetelt
rézdrótjaiból készítettem el
a detektoros rádióm tekercsét.) A Rákosi-korszakban
édesanyám féltében elásta
ezen szerzemények többségét valahol a szántóföldön.
Sosem találtam meg.
Aztán jöttek az oroszok. Raboltak, fosztogattak, lányokat
kerestek – és találtak... Édesapám húga hozzánk menekült
Félegyházáról, és azokban a
napokban egy kukorica-szárkúpban rejtőzött.
Tőlünk a lovakat is elvitték. Aztán visszajöttek, és
követelték a lószerszámokat,
amit édesapám elrejtett,
hogy ha ló nincs is, legalább
a szerszám megmaradjon.
Az orosz tudta, hogy ahol
ló van, ott szerszámnak is
lennie kell, ezért édesapámat
a falhoz állította, ráfogta a
puskáját, hogy agyonlövi,
ha nem adja elő a szerszámokat. Édesanyám ott állt
mellette a négy gyermekkel,
engem a karjában tartott.
Mivel édesapám ekkor sem
volt hajlandó előadni a kért
dolgokat, az orosz lőtt – de
előtte egy kicsit megemelte
a puska csövét, így a golyó
fent a falba fúródott.
Amikor a front elhaladt,

visszajöttek az oroszok, és
összefogdosták az embereket, hogy elvigyék „egy kis
munkára”. Édesapámat is
elvitték, de a bugaci tábornál
azt mondta, hogy félre kell
mennie. Bement az erdőbe, és
sikerült hazajönnie. Így úszta
meg a deportálást.
A szüleim rendszeresen
elmentek Soltvadkertre (18
km) a piacra, ha tudtak valamit eladni, vagy venni kellett
valamit (pl. sót, gyufát és petróleumot otthonra a lámpához,
stb.). A háború után az egyik
ilyen alkalommal édesanyám
körbejárt a piacon, és ahogy
elment a lovaskocsik előtt, az
egyik ló felröhögött (a „röhögés” a lovaknál az öröm kifejezése). Édesanyám jobban
megnézte, és felismerte, hogy
az a ló a mi Totyli lovunk,
amit az oroszok elvittek. A
ló megismerte édesanyámat!
Nagy üggyel-bajjal így került
haza azután a mi jó lovunk.
Még vagy két évtizeden át
türelemmel szolgálta a családunkat.
Rákosi korszak
Amint a nép egy kicsit fellélegezhetett, jött a Rákosi
korszak. Mivel 30 kataszteri
hold földünk volt, édesapám
kulák lett, nem érdekelte őket,
hogy a földünk fele használhatatlan (homok és mocsár). A
kulákokra kivetett, egyre csak
növelt adó mellett terményeket is kellett beszolgáltatni
(kukorica, gabona, disznó,
baromfi, tojás, napraforgó-olaj
stb.) Ha valakinek nem volt,
annak meg kellett venni és
úgy beadni. Akinek adóhátraléka volt, az nem vághatott le
disznót, nem vághatott ki fát
az erdőből. Volt, hogy három
félig hízott disznót kellett
kicsapnunk a legelőre, mert
nem kaptunk disznóvágási
engedélyt.

Persze azért nagy titokban,
éjjel egy-egy süldő kés alá
került a házaknál. Közben
hetente többször jöttek az
ellenőrök, rendőrök, hátha
találnak valami tilos dolgot.
A feketevágásért börtön járt.
Egyszer mi is levágtunk így
egy süldőt. De mindent még
az éjjel el kellett rejteni, hogy
nehogy megtalálják. Néhány
nap múlva édesanyám kocsonyát főzött, és az éléskamrában egy nagy asztalra sorban
lerakta a leveses tányérokat,
hogy megaludjanak. Másnap persze megjelentek az
ellenőrök. Minden el volt
rejtve, de édesanyámnak
hirtelen eszébe jutottak a
kocsonyás tányérok. Gyorsan
besurrant a kamrába, és mást
már nem tudott tenni, csak
lefelé fordította a tányérokat. Az ellenőrök mindig,
mindenhová benéztek. Ha
a padlásra mentek, a gazdát
előre küldték, nehogy elvegyék alóluk a létrát, amikor
ők fent vannak. A nevezetes
napon természetesen az
éléskamrába is bementek.
Látták a lefordított tányérokat, és kérdezték, ezek miért
vannak itt így. Édesanyám
azt felelte, hogy éppen elmosogattunk, és száradnak…
Így úszta meg édesapám a
börtönt.
Az ellenőrök rendszeresen
jöttek, mindenféle kifogásokat találtak és büntettek. Az
udvaroknak mindig rendben
kellett lennie. Édesapám mindig feltakarította az udvart,
gereblyével fel is kaparta a
szemetet. Egyik alkalommal
mégis megbüntették. Ma is
megvan az a büntető értesítés.
Az volt a kifogás, hogy „bár
kaparta, de nem seperte” az
udvar környékét. 100 Ft lett a
bírság (mai megfelelője legalább 10.000 Ft.).
Káposzta L. - Tarjányi B.
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Tarjányi Ferenc
(1932-2013)

A Magyar Kurír megemlékező cikkéből
2013. január 17-én a reggeli órákban, életének 81.,
áldozópapságának 56. évében
elhunyt Tarjányi Ferenc szalézi
szerzetes pap.

Tarjányi Ferenc újmiséje 1959. jún. 23.
ünnepi menet a háztól a kápolnáig.
Balról jobbra Tarjányi Veronika (fehérben), Tarjányi Béla 3. oszt. gimnazista (sötét öltönyben), Tarjányi Ferenc újmisés pap, Rábai András
plébános, Tarjány G. Ferenc (nevét így írta!) édesapa, Nagy Ferenc
(szalézi szerzetes), Zsédely Gyula

Kiskunfélegyházán született
1932. szeptember 14-én, első
szerzetesi fogadalmát 1949ben tette le Tanakajdon, majd
1957-ben örökfogadalmat tett.
Pappá szentelése 1957. június
16-án volt Egerben. Testvére,

Béla így emlékezik rá:

Szentképosztogató
szent Ferenc

Tarjányi Ferenc újmiséje 1959. jún. 23.
Balról jobbra:
bal szélen ismeretlen pap; Zsédely Gyula ODB (Ordo don Bosco —
szalézi szerzetes); Szőke Tóth Mihály volt esperes (ekkor Homokmégyen kisegítő); Tarjányi Ferenc újmisés pap; Rábai András plébános
(Bócsa); háttérben ismeretlen pap; Nagy Ferenc ODB (Ordo don Bosco
— szalézi szerzetes, ő ekkor Géderlakon kisegítő); Tóth Ferenc esperes plébános, Soltvadkert – Fotó: Dr. Rónaszéki Aladár körzeti orvos,
Kiskőrös (nyolc fia közül a legidősebb Dr. Rónaszéki Aladár neves
nyugdíjas szívgyógyász, Budapest; az egyik menye
Rónaszékiné Keresztes Mónika. Háttérben az újmise helyszíne,
a lombsátor

„– így csúfolták a háta mögött, mert mindenkinek, akivel
csak találkozott, adott egy
szentképet. Szentképet osztogatott a híveinek, a közértesnek, a hivatalnoknak az
Önkormányzatban, de még a
közlekedési rendőrnek is, aki
lemeszelte az út szélén. És
járt hozzá néhány jó szó, egy
mosoly is. És az emberek kicsit
zavarba jöttek a közvetlenségétől, de tulajdonképpen örültek.
Csak a Jóisten a megmondhatója mennyi pénzt fizetett be
a mennyei bankba: Számtalanszor becsapták a kölcsönkérők,
meglopták, mégsem fogyatkozott meg benne a jóság és az irgalom, újra és újra adott a hozzá
fordulóknak. Akik keresztelő,
házasságkötés vagy temetés
miatt megkeresték, azokat sohasem utasította el. Egyébként
egyedi jelenség volt nagy termete, kövérsége miatt, sokszor
fázósan sálat tekert a nyakára,
kötött sapkát húzott a fejére,
nem törődött vele hogy néz
ki. Mikor egészségi állapota

megromlott, a Székesfehérvári
Papi Otthonba került, ahová

volt hívei autókkal, buszokkal
mentek a látogatására.”
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Kedves Olvasók!
A Boróka Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
továbbra is várja kedves olvasóit a járványügyi előírások
betartása mellett. Belépéskor
kötelező a szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés, valamint a 1.5 méteres egymás
közti távolság megtartása.
Rendezvények, előadások,
baba-mama klub megtartása
egyelőre nem lehetséges.
Természetesen megvannak
a terveink a későbbi időkre.
Tóthné Szakolczai Tünde

Indiános viccek
Hogy hívják az ejtőernyős indiánt? - ??? - Aaa... paccs.
Hogy köszön a kikapcsolt indián? - Off
Hogy hívják az autószerelő indiánt? - Hengerfej.
— Miért teszi az indián a kezét a homlokára?
— ???
— Mert ha a szemére teszi akkor nem lát.
Két indián először lát vizisít.
— Miért megy olyan gyorsan a csónak?
— Hát nem látod, hogy az ember üldözi?
Bemegy egy turista az USA egyik rezervátumában található
kocsmába. Rendel egy italt, rágyújt, és elkezd pöfékelni. Mikor
a harmadik füstkarikát fújja ki, odamegy hozzá egy indián: — Te
sápadtarcú, ha tovább szidod az anyámat, véged van!
Indián család ül este a tűz mellett. Ifjú indián elkezdi piszkálni
a tüzet. Öreg indián:
— Mondtam már fiam, hogy ne játssz a telefonnal!
— Miért temetik el az öreg indiánt a hegyoldalba?
— Mert ott van a temető?
— És miért nem temetik oda az öreg indián asszonyt?
— Mert még nem halt meg!

Minden hét
szombaton
08:00 - 12:00 óráig
* új és használt
felnőtt ruhák
* táska, bizsu, sál
* cipők
Helyszín: Bócsa, Fenyő utca 10.
Mindenkit szeretettel várok!

Könyvajánló

Felnőtt — J. R. dos Santos: Az isteni formula
Az Egyiptomi Múzeum lépcsőjén, Kairó kellős közepén, Tomás Noronhát megszólítja egy vadidegen nő. A neve Ariana Pakravan, iráni,
és nála van egy régi, kiadatlan kézirat másolata. Ezen egy furcsa cím és
egy rejtélyes vers áll.
A váratlan találkozás életveszélyes kalandokba sodorja Tomást,
amelyek során belekeveredik az iráni nukleáris válságba és az Albert
Einstein legfontosabb, ám befejezetlen tudományos felfedezése körüli
bonyodalmakba.
Egy szerelmi történet, egy árulás, egy könyörtelen hajsza, egy spirituális
keresés során jut el az olvasó minden idők legmisztikusabb felismeréséig.
A regény a legfrissebb és leghaladóbb szellemű fizikai, kozmológiai és
matematikai felfedezéseken alapszik. Az isteni formula megdöbbentő
utazásra invitálja az olvasót; az úti cél az idők kezdete, az univerzum
lényege, az élet értelme.
Kamasz — Perrot: Muszáj-kalózok
A ?kalandvágyó ifjú, John Tobair régi álma teljesül, amikor egy kereskedőhajóval nekivághat az óceánnak a legendás karibi szigetvilág felé.
Már közel a cél, mikor lázadás tör ki a fedélzeten, és Tobair az elűzött
Inch kapitánnyal együtt egy aprócska, lakatlan szigeten találja magát.
De a tapasztalt tengeri medve és az okos, leleményes fiatalember nem
adja fel. Felfedezik, hogy a sziget különös titkokat rejt — és ezzel elindul a nem mindennapi események sorozata. Miközben kénytelenek
a kalózok számkivetett életformáját élni, újabb és újabb kalandokba,
veszélyekbe keverednek, de barátokra és szövetségesekre is lelnek.
Zsarnokok, ármánykodók eszén kell túljárniuk, mindvégig bizonyítva
a bátorság, a helytállás, a hűség és az igaz szerelem erejét. Lebilincselő
kaland egy mesés szigetvilágban, mely a könyv szinte minden lapján
izgalmas fordulatot vesz.
Pierrot, akit a közönség zenészként és játékfejlesztőként is jól ismer,
több regény szerzője. Első ifjúsági regénye, a Muszáj-kalózok témáját a
fiával való közös játék, az ezek köré szőtt történetek ihlették.
Gyermek — Bagossy László: A sötétben látó
tündér
Pirinyó Minyó egy apró kis tündér. Nem is tündér még, éppen csak egy
kicsi lány, aki úgy érzi, semmivel nem tud kiemelkedni a testvérei közül.
Pedig ő az egyetlen, aki látja a gondolatokat és a kimondott szavakat!
Vajon hogyan érdemli majd ki tündérnevét, és lesz belőle az, aki: egy
különleges, tehetséges tündérlány?
Bagossy László varázslatos, népmesei elemekből építkező, mégis
nagyon mai meséje az utóbbi évek gyerekirodalmának egyik legszebb
darabja. A mesét az Ibby-díjas Takács Mari finom, érzékeny rajzai kísérik.
Nyitva tartás:
Hétfő: Szünnap
Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17.00
Szombat: 10:00-12:00
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„Ha nem is futnak, legalább sétáljanak rendszeresen!”
Szűcs Fanni a rendszeres mozgásról

Egyre több futó és kerékpározó
embert látni Bócsa-szerte. Valaki
az erdőben, más a földúton vagy
éppen a buckásban edz. Divat lett
az egészséges, aktív élet. Ezúttal
Szűcs Fanni csecsemő és kisgyereknevelőt, a bócsai Mózeskosár
Bölcsőde dolgozóját kérdezzük
edzésmódjairól és legutóbbi
eredményeiről.
Anyukám hatására kezdtem el
sportolni. Kicsi koromban is rengeteget jártunk túrázni, biciklizni.
Először csak kísértem őt biciklivel
vagy görkorival, amikor futott,
majd később én is futócipőt húztam. Mondhatni megfertőzött.

— Legutóbb egy komoly versenyen vettél részt a Velencei-tó
körül. Ez hogy jött?
Együtt készültünk: nekem ez

már kijárt út volt, mert ő tavaly is
lefutotta! Emlékszem, barátnőmmel ültünk a parton és szétfagytunk, vártuk, hogy beérjen, akkor
már elindult a bogár a fejemben,
hogy ezt csak le kéne nekem is
futni, de januárban még nem voltam elég bátor, hogy benevezzek.
Most nyáron két nevezési lehetőségünk volt, aztán úgy hozta
az élet, hogy én lettem a másik
futó. Ez a verseny nekem lelkileg
keményebb volt, mint fizikailag.
Eredetileg apukám nevezett, de
úgy hozta az élet, hogy ő nem
tudott indulni, így én vettem át
az ő helyét!
— Volt még más is, aki rávett
erre?
Senki nem kötelezett. Egyszerűen egyik reggel úgy keltem

XV. Böllhoff Tóparti futóparty Agárd
Fanni meséli:
A 30 kilométeres útvonal a Velencei-tó körül vezet. Nem
egy szokványos futóversenyről van szó: itt mindenki saját
magának méri az időt, nincsenek helyezések, a frissítő pontokon is azokat a dolgokat teszik ki, amit a futók visznek
reggel! Laza verseny: jöhet velünk kísérő is biciklivel! Engem
barátnőm kísért végig és segítette utamat. Adta a sótablettát,
vizet vagy éppen mire volt szükségem. Anya futott még — őt
apa kísérte biciklivel.

fel, hogy én ezt meg szeretném
csinálni. Azt gondolom máshogy
nem érdemes nekiállni — még
felkészülni sem, nemhogy elindulni!
— Megbántad vagy megerősített?
Az utolsó 5 km-ben arra gondoltam, hogy úgy elrakom a
futócipőm, hogy ne találjam meg
többet, de az csak egy pillanatnyi
mélypont volt. Azóta már vannak
új célok.
Az elsődleges dolog önmagam
legyőzése. Ez sikerült is, hiszen
a versenyen teljes mértékben
kiléptem a komfortzónámból. Az
is célom, hogy példát mutassak
másoknak, hogy sportoljanak,
mozogjanak. Ha nem is futnak,
legalább sétáljanak egyet! Nem
kell mindenkinek ennyire feszegetni a határait, de az egészsége
érdekében egy sétát megtehet.
— Igényel ez a sport különleges
étkezést?
Nem követek semmi különös
diétát, nem számolom a szénhidrát bevitelt, és nem vonok meg
magamtól semmit. Őszintén?
Szeretek enni, de nyilván edzések
előtt odafigyelek és nem eszek
össze mindent!
K. L.

Varróklub a Boróka Könyvtárban
Július közepén indult útjára a
könyvtárban a 30 órát felölelő
varróklub, amelyre 6 fő jelentkezett. A jelentkezés feltétele a
saját varrógép volt. Tematikusan
felépítve, óráról órára haladtak
előre a varrás rejtelmeiben.
Megismerkedtek a varrógép
funkcióival, a varrótalpakkal és
aparátokkal, illetve a különböző
anyagok tulajdonságaival, cérnákkal, és varrótűkkel. Közösen
ellátogattunk Kecskemétre a
Kuti Méteráruba is, ahol az
üzletet szabadon bejárva kézzelfoghatóan is megismerkedtek
az anyagfajtákkal. Megtanultak
cipzárt bevarrni, gumipántot
készíteni, gomblyukat és gombot
varrni a varrógéppel. Tudnak

A klub tagjai balról-jobbra: Vida-Filus Dóra,
Nagyné Sréter Orsi, Frittmanné Jutka, Sipiczkiné
Rabi Bogi, Takácsné Klári, Csúri Darinka
méretet levenni, blúzt, nadrágot
és szoknyát szerkeszteni. Ezeket

ki is tudják szabni és meg tudják
varrni.

A lelkesedésüknek és kitartásuknak hála sokkal messzebbre
jutottak el a varrás útján, mint
remélni mertem. Egyre több
kreatív ötlettel és kérdéssel állnak elő. Egymásból is merítenek
inspirációt, emellett összetartó
kis csapattá kovácsolódtak.
A továbbiakban is szeretnénk
folytatni a varróklubot, havonta
egy alkalommal, szombat délelőttönként. Aki szeretne csatlakozni hozzánk, azt örömmel
látjuk közöttünk. A jelentkezés
feltétele továbbra is egy működő
varrógép. Mert saját kezűleg készíteni el egy ruhát nagy kihívás,
de még nagyobb öröm.
Tóthné Szakolczai Tünde
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Felrakom a fészre,
de nehogy kritizáld!
Mennyire
illik kritizálni
azt, amit más
megoszt az
interneten?
Vagy inkább
kérdezzük
úgy: men�nyire vis�szataszító a
magamutogatás? Beszélgetőtársam egy
volt kiskunhalasi gimnáziumi évfolyamtársam,
Kelemenné Szilágyi Noémi. Ő
civilben sportmenedzser, aki
amúgy lelkes futó, emellett
pedig coach, azaz lelki segítő,
lélek-mentor.
— Nekem az álságos világ
a vesszőparipám. Igen sokan
vannak, akik már nem a piacon
pletykálnak, hanem a tinder,
facebook, stb. megosztások és
követők a mérvadók — gyűjtjük
a rajongókat?
Noémi: Aki rákattan a social
médiára, azt nehéz onnan levenni. (Pedig vannak leszoktató módszerek.) Inkább azt kell
megtanítanunk magunknak,
hogy van élet azon kívül is! Tudomásul kell vennünk, hogy az
internethasználat a napi rutin
részévé vált. A mérték viszont
fontos! Erre van gyógyír…
— Mit vihetünk túlzásba
még?
Sok mindent. Ez lehet a
sport, az alkohol, a szeretet...
És persze mindig jönnek kóros
hóbortok. Szeretjük például
azt is begyűjteni, hogy ki mit
mond rólunk. De: a kéretlen vélemény nem vélemény!
Mindenkinek nem felelhetünk
meg. Ha van egy önképem, önértékelésem magamról, akkor
nem esem kétségbe amiatt,
hogy valaki kritizálja az éppen
kiposztolt bármilyen képemet.
— És ha rátapint a gyengémre
vagy megsért?
Hát ne rakj ki olyat! Ha

posztolsz valamit, azzal támadhatóvá válsz, legyen az a
nyaralásod, a kutyád, vagy egy
idézet. Ismerd meg magad és
viselkedj úgy, ahogy kell! Azt
nem mondhatod mindig, hogy
„anyám miatt lettem ilyen”!
— Mennyire győzhetők meg
erről az emberek?
Véleményem az, hogy enélkül nem igazán lehet létezni.
Viszont sok klienssel találkozom, aki kimondja: önismereti foglalkozásra nincs
szükségem.
— Fél saját magától?
Ez is lehet. Meg sok más is.
Tabu téma. Az egyik kliens
mesélte, hogy öt éve volt a
cégnél önismereti tréning, és
az neki elég is volt. Mondhatni: kipipálta! Persze azóta új
pozícióba is került és éppen
válófélben van! De „nem kell
önismereti tréning”!
— Na és akkor mesélj! Mi
történik egy ilyen önismereti
tréningen?
Olyan eszközöket használunk, melyek egyszerűek, néha
bugyuták, de ugyanakkor sok
mindent megmutatnak az
illetőről. Nem nekem, hanem
neki saját magának! Mindan�nyian a saját életünk hősei
vagyunk. A helytállás viszont
nem mindig megy. Elkél a
segítség!...
Lejegyezte:
Káposzta Lajos

Kedves Érdeklődők!
Térítésmentes képzések!
Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket jelent, 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 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 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 elektronikus 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.
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Hazakerült a Mária szobor
Különleges eseménnyel gazdagodott az idei Kisboldogas�szony búcsú Zöldhalomban.
A „természet bazilikájában”,
azaz a kápolna előtti téren
szeptember 6-án tartott szent-

megszüntette a régi iskolakápolnát, a szobrot hetven évig a
Tarjányi család őrizte. Utoljára
Tarjányi Veronika restauráltatta is. Most pedig hazakerült.
Mezei Ferenc atya szent-

A szobor leírása
Mintegy 120 cm magas és 40 x 30 cm széles. Anyaga valószínűleg gipsz. Uralkodó színei: vörös, fehér, kék. Mária jobb
karján a kisded országalmával és kereszttel, bal kezében jogar.
Mezítláb áll, fejét félig lehajtja.
misén újraszentelték, majd
visszakerült a kápolnába, „régi
helyére” a Mária-szobor.
Mi ennek a története?
Mint Tarjányi Béla Biblikus
professzor, Bócsa szülötte írja,
az iskolakápolnát a tanteremmel egybe lehetett nyitni,
ott állt minden készen, csak
díszíteni kellett, amit a buzgó
lányok, asszonyok végeztek. A
szentmisére összegyülekezett
a környék hívő népe, és buzgón
meggyóntak, imádkoztak, énekeltek. Egy bugaci hívő, Kocsó
Zakariás vezette az éneket
egy öreg harmóniummal. A
kápolna titulusa Kisboldogas�szony volt, ezért mindig ősszel
szeptember 8-a környékén volt
a búcsú. Ott állt egy gyönyörű
Mária-szobor, a kis Jézussal a
karján. Mivel a kommunista
hatalom az 50-es években

beszédében Máriát „minden
kegyelem birtokosának és hor-

dozójának” jellemezte. Származása visszavezethető Dávid
királyig, Izrael ősi történelmi

idejéig. Az édesanyai oltalom
példája, aki azonban a kereszt
alatt a „fájdalmak anyjává” lesz.

kultusza szerte a világon.
A búcsú szervezői ezúton
mondanak köszönetet min-

Ő a példája annak, hogy nem
lehet elválasztani a születést a
haláltól. A katolikus egyház az
összes angyalok és szentek fölébe helyezte, ezért van ekkora

denkinek, akik a munkák során
segítségükre volt. Találkozzunk jövőre ugyanitt!
Káposzta Lajos Tarjányi Béla
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Paella

— Tyukász Éva konyhájából
Hozzávalók 4 személyre:
* 1 dl olaj
* 50 dkg csirkemell vagy
combfilé
* 20 dkg rizs
* 20 dkg piros és sárga
kaliforniai paprika
* 20 dkg zöldborsó
* 10 dkg paradicsom
* 1 közepes fej vöröshagyma
* 1-2 gerezd fokhagyma
* 1 csipet sáfrány
* 1 szál zöldhagyma
* 1 liter csirke alap lé
* só, bors ízlés szerint
Elkészítés:
* A csirkemellet 5 cm hosszú csíkokra vágjuk, és forró olajon
elősütjük. Ha szépen átsült kiszedjük a serpenyőből és félre tesszük.
* A visszamaradt zsiradékon megfonnyasztjuk az apróra vágott
vöröshagymát, fokhagymát, paradicsomot. Hozzáadjuk az 2x2
cm-es kockákra vágott kaliforniai paprikákat és lepirítjuk őket.
* Ha szép kérget kaptak a paprikák felöntjük a csirke alap lével,
vagy vízzel és megvárjuk, míg felforr.
* A forrásban lévő ételhez keverjük a zöldborsót és a rizst,
szép egyenletesen eloszlatjuk a serpenyőben, takarékra vesszük.
Sóval, borssal, sáfránnyal ízesítjük, és egyszer megkavarjuk.
Lassú tűzön félkészre pároljuk. Közben ne kavargassuk, csak
rázogassuk, mert mászkossá válik a rizs.
* Ha félig megfőtt a rizs, a tetejére szórjuk a lepirított csirkemelleket és készre pároljuk. Ha szükséges pótolhatjuk az elpárolgott
folyadékot. Akkor jó, ha szaftos marad az étel.

Elmaradt a szüreti felvonulás…
…de a kisbíró mégis megtartotta köszöntőjét. Ez
kisfilm formájában került a
nagyközönség elé, amely a
facebook-on villámgyorsan
terjedt. A stáblistából kiderült az is, hogy kik a lelkes
elkövetők. Kovács Nikoletta
így nyilatkozott lapunknak:
„Az ötlet apa, Kovács Nándor
fejéből pattant ki, hiszen a
karantén ellenére idén is gyűjtötte a „falusi pletykákat”. De
mivel a felvonulás elmaradt,
kerestük a lehetőséget, hogy
a rímek ne menjenek kárba.

Ekkor jött a videó gondolata,
ami az Önkormányzatnak is
nagyon tetszett. Rögtön biztosították is a megjelenést a
Facebook oldalukon.
Amatőr, de annál lelkesebb
stábbal dolgoztunk, amely ez
a videó végén említést is kap.
Emellett rengeteg bakizós
videó készült, amin sokat
nevettünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Saját stúdiót
rendeztünk be a szőlőnk végében, ahol még súgógépet is
alkalmaztunk! Mindenki tudta
a dolgát, így egy délelőtt alatt
megvolt a felvétel. Délután a
nyersvágás is elkészült, de a
finomításokat, mint a képek
szerkesztése, zenék vágása az
utolsó pillanatig csináltam.
Hogy lesz-e folytatás, az a
videó sikerétől (is) függ, de
azt mindannyiunk nevében írhatom, hogy igazi családi program volt, szuper hangulattal!”
Kovács Nikoletta

A tájfutók idén is itt
vannak!

Az apukák...

Településünk önkormányzatának anyagi támogatásával új,
takarékos vízcsapok, szappanadagolók, wc papír tárolók kerültek
beszerzésre, amiknek felszerelését apukák vállalták. Köszönet
Bócsa Község Önkormányzatának a támogatásért, és az apukáknak, Pálinkás Attilának, Bondor Norbertnek és Molnár Zsoltnak
a szerelési munkáért.
Ugyancsak nagy öröm, hogy a Poli-Farbe jóvoltából fertőtlenítőszer is bőven érkezett az intézménybe, így megfelelően tudunk
védekezni a vírus ellen.

„Eltájoló Kupa” címmel országos tájékozódási túraversenyt
rendeztek Bócsán szeptember elején. A rendkívül népszerű
borókásban és a környező erdőkön-réteken rekordszámú versenyző indult: a legfiatalabb 2 éves, a legidősebb pedig jócskán
70 pluszos volt. Az előkészítő munkák két hónapot vettek
igénybe: a Bócsa-rajongó Döme Géza vezetésével kitűzték a
pályát, megrajzolták a térképeket és elkészítették a menetutasításokat. A környező települések mellett Tiszaújvárosból, Vácról,
Gyöngyösről, Pécsről, Budapestről, Kaposvárról, Szentesről és
Mohácsról érkeztek versenyzők.
Ez a sport az erőnlét mellett szakértelmet, játékszeretet és
tapasztalatot egyaránt igényel. Örülünk, hogy itt voltak!

