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Címlapfotónkat januári számunkban a bócsai származású, 
Soltvadkerten élő művész, Sasvári Ágota készítette. A tanárnő 
a Kiskunszt Fotoklub tagja, és nem riad vissza a téli sétáktól 
a természetben. Most egy másik téli képével kedveskedünk. 
Köszönjük! 

Farsang az iskolában!
Február 5-én tartották az is-

kolások az intézmény berkein 
belül a farsangot. Igaz, kicsit 
másként a megszokottnál, 
de így is vidáman, jókedvűen 
telt a nap.

Már reggel jelmezben ér-
keztek az épületbe diákok 
és pedagógusok egyaránt. 
Az osztályok egy-egy óra 
keretében játszottak, táncol-
tak, kézműveskedtek. Kicsit 

vicces volt, hogy az udvaron 
kenguruk és királylányok fo-
gócskáztak. 

A nap fénypontja a tízórai 
volt, hiszen frissensült fán-
kot kapott az iskola apraja- 
nagyja. Köszönjük az önkor-
mányzatnak a támogatást, a 
konyhán dolgozóknak pedig 
a sok munkát.

Borbényi HildaBorbényi Hilda

 
 

MEGHÍVÓ 
Bócsa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére 

tartandó megemlékezésre. 

2021. március 15. (hétfő) 10:00 óra 
Megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál. 

Ünnepi beszédet mond: 
Szőke-Tóth Mihály polgármester 

       Áldást mond: 
László Lajos evangélikus lelkész 

Énekel: Kárász István, Konferál: Káposzta Lajos 

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

(Petőfi Sándor) 

 

A megemlékezés megtartása kizárólag a hatályos kormányrendelet szerint történik! 

Bócsa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc tiszteletére 

tartandó megemlékezésre.
2021. március 15. (hétfő) 10:00 óra

Megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál.
Ünnepi beszédet mond:

Szőke-Tóth Mihály polgármester
Áldást mond: László Lajos evangélikus lelkész

Énekel: Kárász István, Konferál: Káposzta Lajos

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
                     (Petőfi Sándor)

A megemlékezés megtartása kizárólag 
a hatályos kormányrendelet szerint történik!
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Anyakönyvi hírek
Születtek — január:

Pócsa Viktória – an: Osvath Monika
— február: 

Csipkó Balázs – an: Veiszhab Ildikó
Elhunytak — január:

Viesz Ferenc (1942)

Ne feledje: 2 x 1 % 
Kedves Olvasóink! 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2021-ben is minden 
adófizető magánszemély felajánlhatja 2020. évi adója 1-1%-át 
egy elismert egyház, valamint bejegyzett társadalmi szervezet 
(egyesület, alapítvány) részére. Kérjük Önöket, ne feledkezzenek 
meg erről — Bócsa javára döntve!
Bócsai egyházközségek és technikai számuk: 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 035 
Magyar Katolikus Egyház: 011
Magyarországi Református Egyház: 066 
Kérjük továbbá azokat az egyháztagokat, akik önálló keresettel 

rendelkeznek, hogy szíveskedjenek rendezni egyházfenntartói 
járulékukat. 

SZJA 1 % felajánlása civil szervezetnek 
Felkérünk a személyi jövedelemadót fizető lakosokat, hogy 

akinek valamelyik bócsai civil szervezet tevékenysége elnyerte 
a tetszését, támogassa azt adója 1 %-ának felajánlásával. Ezt az 
adóbevallás beadásával együtt lehet megtenni. Az alábbi szer-
vezeteket lehet támogatni:
Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány adó-
szám: 18356272-1-03
Bócsai Ovisokért Alapítvány adószám: 18356681-1-03
„Erős Vár” Bócsa-Tázlár Evangélikusaiért Alapítvány adószám: 
18741719-1-03
Bócsai Birkózó és Labdarúgó Sportegyesület adószám: 
18363405-1-03
- Bócsai BLSE Kézilabda Szakosztály
- Bócsai BLSE Birkózó Szakosztály
- Bócsai BLSE Labdarúgó Szakosztály
Bócsai Citerazenekar Egyesület adószám:18367492-1-03
Torockói Baráti Kör Egyesület adószám: 19550479-1-03
Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület adószám: 18740495-1-03
Bővebb információ a szervezetekről: www.bocsa.hu 

Köszönettel: Bócsa Község ÖnkormányzataKöszönettel: Bócsa Község Önkormányzata

Biológiailag lebomló hulladék gyűjtése
Zöldjárat 2021. március 8. (hétfő) 

és április 5. (hétfő)

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 ügyfélszolgálatainkon, illetve e-mail formájában, a  
kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu címen. 

Konténer igénylés esetén az e-mail az alábbi adatokat kell, 
hogy tartalmazza:

* igénylő neve
* felhasználási hely címe
* igényelt konténer űrmértéke
* tervezett ki és beszállítás dátuma
* kapcsolattartási adatok
A konténer méreteiről, illetve az ürítési, bérleti díjakról a  

https://fbhnpkft.hu/ oldalon találnak bővebb információt, illetve 
a +36-79 524-821 telefonszámon.

Konténer árak magánszemélynek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 15.474 Ft + ÁFA/alk.
és 2300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 12.000 Ft + ÁFA/alk.
és 2300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj

 Konténer árak közületnek:
5 m3-es kommunális és zöldhulladéknak: 21.030 Ft + ÁFA/alk. 
és 2300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj
5 m3-es építési törmeléknek: 15.000 Ft + ÁFA/alk. 
és 2300 Ft + ÁFA/nap bérleti díj

A biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtés során az ingatlanoknál ker-
tekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szerves anyag 
tartalmú hulladék elszállítása 
történik az FBH-NP Nonprofit 
Kft. által díjmentesen bizto-
sított biológiailag lebomló 
zsákban. Emellett elviszik 
az ágnyesedéket is, melyet max. 70 
cm hosszú 50 cm átmérőjű köte-
gekben összekötve a zsák mellé 
kell kihelyezni oly módon, hogy a 
közterületen a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és 

kézi erővel mozgatható legyen. 
Amennyiben a biológiailag lebom-
ló hulladékot nem ilyen formában 
helyezik ki, vagy ha a kommunális 
hulladékkal keveredik, akkor a 
gyűjtőjárattal nem áll módunkban 
elszállítani.

A begyűjtéssel egyidejű-
leg munkatársaink annyi 
cserezsákot biztosítanak, 
amennyi kihelyezésre ke-
rült. Szükség esetén továb-
bi zsák az Önkormányzati 
Hivatalból munkaidőben 
kérhető.

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő lomtalanítás 
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 alka-
lommal is igénybe vehetik.

 A 2021-es évben is a házhoz menő lomtalanítást egész évben (ja-
nuár 01-től december 31-ig) kétszer kérheti az ügyfél előzetes 
egyeztetést követően.

 A házhoz menő lomtalanítás menete:
Az ügyféllomtalanítási igényét a +36-79/524-821 tele-

fonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnera-
zonosító 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 elszál-

lítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé 

a lomhulladékot. 
 3. az FBH-NP Közszolgáltató NonprofitKft. szállító járműve az egyez-

tetett 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 gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék. 
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A jó jegyző mindent lát

Ügysegéd ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk az lakosságot, hogy a járványügyi veszélyhely-
zetre való tekintettel a kormányhivatal ügysegédjének helyi 

ügyfélfogadása SZÜNETEL. 
Ügyeik intézéséhez a következő módokon 

kérhetnek segítséget:
Telefon:  +36 78/795-262,  78/795-289,  78/795-291,  

76/795-550
e-mail: kiskoros@bacs.gov.hu

Postai úton: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Bócsai Közös Önkormányzati HivatalBócsai Közös Önkormányzati Hivatal

A község egyik vezetőjét 
látogattam meg így az év 
elején: Mayer Ferenc jegy-
zőt. Mindig csak papírok-
kal a kezében látom, néha 
pedig vidéken tartózkodik. 
Így hát az első kérdés ké-
zenfekvő: Mi a működési, 
illetékességi területe a 
bócsai jegyzőnek?

A Bócsai Közös Önkormányzati 
Hivatalt Tázlárral együtt hozták 
létre a két település önkormány-
zatai — meséli a Hajósról ide-
került hivatalnokunk.  A hivatal 
mindkét településen működik, 
de Tázláron tavaly február óta 
önálló aljegyző tevékenykedik, 
tehát nekem azóta kizárólag 
Bócsa az illetékességi területem. 
Erre a lépésre a megnövekedett 
feladatok miatt volt szükség. A 

szakmai együttműködés, irá-
nyítás tovább él: ha probléma, 
kérdés merül fel megbeszéljük, 
egyeztetjük.

Hatékonyabb lett így az ügyin-
tézés, mivel Bócsán vagyok a hét 
minden napján, így gyorsabban 
tudok intézkedni. Sokszor kijá-
rok az egyes ügyeket a helyszí-
nen szemlézni és intézkedni, ha 
szükséges. 

Bócsai specialitások
Inkább az egyes ügyek gya-

korisága a mérvadó, mint pél-
dául a sok önkormányzati és 
magánszférás pályázat, beru-
házások előkészítése és azok 
kivitelezése. Dolgozik kolléga a 

hivatalban, aki főleg a pályáza-
tokkal foglalkozik: benyújtandó 
dokumentációk összegyűjtése, 
hiánypótlás, kapcsolattartás az 
érintett szervezetekkel, a pályá-
zatírókkal, stb. 

Mivel a külterületi szenny-
víztisztító illetve, a napelem 
pályázatok jelenleg aktuálisak és 
népszerűek (pl. a szennyvízest 
a jogosultak mintegy 1/3 része 
igényli az önkormányzaton ke-
resztül), így felmerültek azok 
gyakorlati problémái. Leginkább 
a napelemes pályázat előfinan-
szírozására/meghitelezésére 
keresnének a jogosultak átme-
neti (a kivitelezési költségek visz-
szaigénylésének idejére) banki 
finanszírozót, ez azonban a jelen-
legi szigorú pénzügyi szabályok 
miatt szinte lehetetlen.

Intézkedések 
a járvány idején

— Az eddiginél nagyobb hang-
súlyt kap az internetes kommu-
nikáció, ügyintézés.

— A videokonferenciák meg-
jelentek a közigazgatásban, de 
nem jellemzőek. Leginkább a to-
vábbképzések folynak ily módon 
(korábban személyes jelenléttel 
zajlottak).

— A korábbiaktól eltérő felada-
tok is jelentkeztek: gyógyszer- és 
ebédhordás, valamint egyebek 
beszerzése mindenkinek, aki 
kéri.

Az önkormányzat nem szabott 
korlátot: bárki telefonálhat és 
kérheti segítségünket. 

K. L.K. L.

Ki miért felel?
Az Önkormányzat egy nagy, összefogó községi szervezetet 

jelent, amelynek szervezeti egységei, szaknyelven költségve-
tési szervei a helyi hivatal, a konyha és az óvoda. Az általános 
iskola már országos szakmai felügyelet és működtetés alá 
tartozik, a bölcsőde pedig egyházi fenntartású (helyi evan-
gélikus gyülekezet). A Képviselő-testület hozza a fontosabb 
döntéseket, amelynek a vezetője a polgármester.  A képviselők 
helyi ügyeket tárgyalnak, azokban dönthetnek. Ilyen lehet 
például pályázatok beadása, vagy egy esetleges új óvodai 
csoport beindítása, milyen helyi rendezvényeket tartanak, 
vagy közterületet érintő kérdések.

Munkáltatói szempontból a Hivatal szakmai vezetője a 
jegyző, viszont az ő munkáltatója a polgármester. Szakmai, 
jogszabályi kérdésekben fontos, hogy a szakszerűséget és a 
jogszerűséget képviselje a jegyző.

Tájékoztató SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS rendjéről 

A hivatal udvarában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe 
hulladékot (papír, üveg, műanyag) elhelyezni munkanapokon 
07:30 – 15:30 közötti időszakban lehet. A szelektív hulladék 
elhelyezése hétvégén és ünnepnapokon nem lehetséges!

A bócsai Hivatal nem zárt be 
a vírushelyzet miatt — hangsú-
lyozza Mayer Ferenc. Maszk vi-
selése, kézfertőtlenítés kötelező 
a dolgozóknak és az ügyfeleknek 
is. Igyekszünk csak a legszüksé-
gesebb személyes kapcsolatot 
tartani az ügyfelekkel, de nyitva 
voltunk és vagyunk. Vegyük sor-
ra, miben kellett változtatnunk:

— A rendkívüli helyzet idő-
tartalma alatt a polgármester 
gyakorolja a Képviselő-testületi 
jogköreit. (Ez országosan így 
van).

— Fertőtlenítés, maszk viselé-
se, távolságtartás.
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Lakossági tájékoztató 
a KÖZVILÁGÍTÁSI hibákról

Amennyiben közvilágítási hibát észlelnek, úgy a pontos 
cím megadásával az NKM Energia Zrt. felé tudják azt jelezni, 

https://www.mvmnext.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelen-
tes/ oldalon keresztül, 

1. Az alábbi e-mail címen: kozvilagitashiba@mvm.hu  
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: +36 

62 565 881/ 4-es menüpont

Felhívás a tűzeseti halálozások 
megelőzésére

De jó lenne

egy lakatlan szigeten élni! 
Vagy a nagy magyar rónán! Nem 
találkozni senkivel, ahol nem 
zavar sem a traktorok zaja, sem 
az állattartó telepek szaga. 

Ez egy svájci házaspár vágya, 
akik Magyarországon kívánnak 
letelepülni. Amit keresnek: 
4 hektár terület, legelő, fás, 
erdős, csalitos, valami kis 

szőlő-gyümölcs is lehet, házzal 
vagy akár anélkül (majd építe-
nek rá valamit), távol a jártas 
utaktól. Még a természetvédel-
mi terület kellős közelében is 
lehetne…  

Akinek van ilyen eladó, most 
tehet egy lépést az ügyben. 
Hívja magyarul vagy németül: 
+36 30 9126 348 

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente 
átlagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak 
hátterét vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a 
szociálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb személyek 
vannak kitéve. Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része 
a fűtési szezon hónapjaihoz köthető. A megállapított tűzkeletkezési 
okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng 
volt. 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése 
érdekében a következőkre hívjuk fel figyelmüket:
- Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!
- Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, tűzhely) a ki-

pattanó szikra ellen védelmet kell biztosítani megfelelő 
méretű, nem éghető anyagú tálca alkalmazásával! 

- Tüzelő- és fűtő berendezés valamint annak kéménye 
közelében – minimum 1 méteres környezetében – éghető anya-
got ne tároljunk!

- Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és 
egyéb hulladék égetése a kémény károsodását, későbbi tűz 
keletkezését okozhatja!

- Csak megfelelő műszaki állapotban lévő tüzelő- és 
fűtő berendezést használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés 
hiányos műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

- Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen ellenőriztes-
sük szakemberrel. 

- Az égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, 
szükség esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

- Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag kukában, 
zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizárólag nem éghető 
edényzetbe öntsük!

- Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszélyes! 
(adventi koszorú, mécses, stb)

- Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűzhelyen!

FELHÍVÁS
NAPI MENÜ SZOLGÁLTATÁSRÓL

Bócsa község önkormányzata új szolgáltatásként napi menüt bízto-
sít a településen élő lakosai számára

Hétfőtől munkanapokon 
 elvitelre vagy kül- és belterületen díjtalanul házhozszállítva  

A menü ára 690 Ft/adag
Ebédigényét kérjük, legkésőbb az igénybevételt megelőző munkana-

pon 12:00 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén jelezni szíveskedjen: 
Telefon: 06 70/501-54-20, e-mail cím: klam.marta@gmail.com vagy 
bocsaph@t-oline.hu

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

mányzat konyháján Klam Márta 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 cse-
reételhordót 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, https://bocsa.hu/
Bármilyen felmerülő kérdésben állunk a lakosság szíves rendelke-

zésére, forduljanak hozzánk bizalommal! Márciusi étlapuinkat a 12. 
oldalon találják.

A TISZTA 
FALUÉRT 
PROGRAM

Téged is zavar, hogy Bócsán szemét szegélyezi 
a kerékpárutat, az utcákat?

Akkor itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene.
2021. március 27-én (szombaton) reggel 8 órakor csat-

lakozz te is a szemétgyűjtés önkénteseihez a Hungarikum és Civil 
Közösségi Háznál.

* zsákot, kesztyűt biztosítunk
* láthatósági mellényt, aki tud, hozzon magával
* az Önkormányzat gondoskodik a meg telt zsákok elszállításáról

Bővebb információ: Bócsa Község Önkormányzat facebook oldalán 
vagy Borbényi Hildánál az alábbi telefonszámon +36 70 400 9945

Tegyük széppé, rendezettebbé környezetünket!
Bócsa Község ÖnkormányzataBócsa Község Önkormányzata
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Állati oldal

Megszülettek a kisbárányok, jöhet a húsvét!

Madárinfluenza: 
a nyakunkon van?

Nem lehet tudni. A szél, a 
vándormadarak, az autógumi, 
a dolgozók cipője mind bevi-
heti a vírust az állományba. 
A szakemberek szerint a zárt 
tartás sokat jelent a védekezés 
szempontjából, viszont sok több-
letmunkával jár pl. az almozás 
szempontjából.

A lappangási idő 2-3 hét, tehát 
semmi sem zárja ki, hogy márci-
us közepén itt lesz. Vagy éppen 
elkerül minket. 

Kutyaügyek 
Bócsán meglehetősen elhanya-

golt a kutyahelyzet. Mármint a 
tartási feltételek és az oltottság. 
Mint dr. Judák Róbert állatorvos 
elmondta, ez örök téma, de mivel 
az állatvédelem Magyarországon 
egyre népszerűbb, így helyi 
szinten is egyre kínosabbak a 
hiányosságok.

Véleménye szerint jegyzői fela-
dat lenne háromévente összeírni 
az ebeket. Aki pedig bekopogtat-
hat az egyes háztartásokba oltási 
papírt ellenőrizni, az a hatósági 
állatorvos. Persze kinek van 
erre energiája? A megoldás csak 
is az, ha működne a lakossági 
fegyelem és elvinnék a kutyákat 
a kihelyezett oltásokra…  

És de jó is lenne, ha kinyithat-
nának addigra az éttermek!... Na 
jó: a húsvét lényege nem az evés, 
de mindenképpen hozzátartozik. 

Barangoljunk kicsit a határ-
ban! Bócsán mintegy 8-10 
család foglalkozik birkate-
nyésztéssel. Ebbe beletarto-
zik a hobbiállat („éppen van 
valamennyi, fűnyírónak”) és 
a nagyobb állományok egy-

aránt. Ezek mérete eltérő: az 
állatorvos szerint 50-től 700 
birkáig terjed.

Ami a tél nagy eseménye, az 
az elletés. Az első bárányok 
decemberben jönnek világra, 
és február közepéig eltart ez 
a szezon. Az ellés az akolban 
történik, és ha minden rend-
ben, 5 perc alatt megtörténik 

a csoda. Komplikáció esetén 
a gazda segít, végveszélyben 
pedig az állatorvost hívják. A 
következő feladat az anyaállat 
és kisbárányainak figyelemmel 

kísérése. Ha az anyabirka nem 
akarja elfogadni a kicsinyeit 
(adott esetben nem csupán 
egyet, hanem kettőt-hármat 
is ellik egyszerre), akkor elveri 
magától. Ekkor kerül be egy 
kis karámba az aklon belül, a 
kényszerítőbe, ahol rávezetik 
a szoptatásra. Egyes csalá-
doknál kecske mellé adják a 
kisbárányt, hogy annak teje 
táplálja föl.

Ellés után 1-10 napig vannak 
tehát összezárva, attól függő-
en, hogy jön létre a kapcsolat. 
Aztán 3-4 nap kisebb, majd 4-5 
nap nagyobb csoport követke-
zik a bárányoknak. Figyelik, 

melyik mennyire erős, hogy 
él meg az anyja nélkül, persze 
csak napi pár órában. A szop-
tatás mellett táppal is etetik: 
először jön a bárányindító (15 

kilóig) majd báránynevelő táp, 
25 kg-tól pedig a hizlaló.

Az anyabirkák megeszik az 

abrakot az udvaron a vályúból, 
az akolban széna várja őket, 
mivel télen nincs legeltetés. Az 
anyaállomány aztán kimegy az 
udvarra az itatásra, majd mikor 
bejönnek, rájuk eresztik a kis-
bárányokat, hogy szopjanak. 

Ez aztán persze nagy zajjal 
jár: bégetés, futkározás, ke-
resgélés, majd következik az 
elcsendesedés. Az átlagidő 
5-10 perc: addigra találnak 
egymásra a hang és a szag 
alapján. A kisbárányok sorsa 
sok helyen az olasz vagy tö-
rök export, esetleg a tovább 
tenyésztés. A jó gazda tudja, 
hogy melyik apa- és anyaállat 
milyen szaporulatot hozott, 
de nem elhanyagolhatók a 
tenyésztési körülmények sem. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Valakinek csúnya sérülése volt 
éppen, egy úr pedig két héten 
belül külföldön járt. Ebben 
a járványügyi helyzetben ez 
sajnos kizáró ok…  
Minden bócsainak azt 

kívánjuk, hogy sokan él-
jék át a segítségnyújtás-
nak ezt a fajta örömét is!

K. L. – B. H. K. L. – B. H. 

Farsangi mulatság a bölcsődében 

Véradás Bócsán
A várt létszám jelent meg A várt létszám jelent meg 

Félévente rendeznek véradást 
Bócsán, melynek ezúttal a 
Hungarikum és Civil Ház adott 
helyet. Már reggel megszállták 
az épületet az Országos Vér- 
ellátó kecskeméti stábjának 
tagjai. Fogadó irodista, vizsgá-
ló orvos, ajándék- és vértasak 
osztó állomás, valamint maga 
vérlevétel helyszíne: a dönt-
hető fotelek. Az eseményt 
lapunkban is meghirdettük, 

remélve, hogy sok segítőkész 
ember jön majd el. 

A rendszeres véradók 
mellett voltak újak is: P. 
Szabó Zsolt első véradó-
ként érkezett. Zsikla Niko-
letta pedig már 20. véradó: 
eddig 60 embernek segített 
a vérével. — De ezt már 
Sutus Etelka, a Magyar 
Vöröskereszt kiskőrösi 
területi vezetője mondja. 
Tehát miért 60 ember?  
Egy-egy véradótól 4,5 dl 
vért vesznek le, melyből 
plazmát, vörösvértestet és 
fehérvérsejtet nyernek ki. 

Kinek mit igényel a szerve-
zete az egészségügyi ellátás 
során, azt kapja. Elsősorban 
műtétek esetén van szükség 
vérre, de sokat felvesz a 
kórházak daganatos osztá-
lya is. Ha pedig valakinél 
„elromlanak” a vérképző 
szervek, ott is szükséges 
lehet az utánpótlás.

De vajon van-e 
elegendő véradó?
Megtudtuk, hogy a megye 

településein különböző 
intenzitással jön el a la-
kosság. Vannak alacsony, 
kiemelkedő és „megfelelő” 
részvételi arányok. Bócsán 
ez utóbbi a jellemző: 38 fő 
jelent meg, ami a lakosság 
5 %-a. Közülük 31-en adhat-
tak vért.

A többi miért nem?
Ez az 5 %-os megjelenés is 

sok szervező munkát igényel 
a segítők részéről — állítja a 
területi vezető. És természete-
sen mindig van, aki éppen nem 
adhat a megjelentek közül. 

Február 12-én pénteken 
érkezett el nálunk a farsangi 
mulatság ideje. A gyerekek 
már a hó eleje óta türelmet-
lenül várták a napot, amikor 
végre beöltözhetnek ked-
venc jelmezükbe és egy nap-
ra királylánnyá vagy éppen 
verdává válhatnak. Többen 
szárnyat növesztettek. Így 
aztán repkedett a bölcsiben 

katica, méhecske és tavasz-
tündér. Testi épségünkre a 
pókember és az indiánlány 
vigyázott, a lovas megtanított 
bennünket lovagolni, a cica 
lány pedig vígan dorombolt 
a kis csapat mellett. A szülők 
elláttak minket minden földi 
jóval, Szegné Marika néni 
pedig finom farsangi fánkkal 
lepte meg a csöppségeket. 

Egész nap ettünk, ittunk, 
táncoltunk, jó kis muri volt. 
Reméljük, újabb életre szóló 

élménnyel gazdagodtak pi-
cikéink!

Tóth MártaTóth Márta
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Gesztenyés fánk
Hozzávalók 4 adaghoz
* 50 dkg finomliszt
* 3 dl tej
* 3 dkg élesztő
* 5 dkg vaj
* 6 dkg cukor
* 1 csipetnyi só
* 2.5 dkg geszte-

nyemassza
* 3 db tojássárgája
* sütéshez olaj

Egy tálba szitáljuk 
a lisztet. Tejbe tesz-
szük a cukrot, langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt.

Tojások sárgáját felverjük, beleöntjük a lisztbe sóval, vajjal, 
gesztenyemasszával együtt.

Simára összedolgozzuk, majdnem hólyagosra. 
Meleg helyen duplájára kelesztjük.
Lisztezett munkafelületre borítjuk, kb. 10 percig pihentetjük.
Kb. 2 cm vastagságúra nyújtjuk, kiszaggatjuk.
majd fedő alatt, (nem túl forró) olajban kisütjük.

Farsangi menza recept Könyvajánló

Vidám percek
Üzleti siker

Egy milliomos üzletembert faggat egy újságíró:
- Mondja, mi az üzleti sikerének a titka?
- Jó döntések.
- És mire alapozza ezeket a jó döntéseket?
- Tapasztalat.
- És honnan szerzi a tapasztalatot?
- Rossz döntésekből.

Mutatvány
Egy artista jelentkezik a cirkuszigazgatónál azzal, hogy egy 

nagyszerű mutatványa van:
- Felmegyek a 20 méter magas kupolába és fejjel belevetődök 

egy betontömbbe úgy, hogy semmi bajom nem lesz.
Megegyeznek, de az artista kiköti, hogy csak háromszor csinálja 

meg a mutatványt.
Másnap megtelik a cirkusz és az artista belevetődik a kupolából 

fejjel a betonba, de semmi baja.
Másnap ismét sikeresen megcsinálja a mutatványt.
Harmadnapra kibérelnek egy stadiont, de az is megtelik. Az 

artista kifogástalanúl megcsinálja a mutatványt, óriási kassza-
siker. Megy az igazgatóhoz kérni a bérét.

Az igazgató próbálja marasztalni, de az artista hajthatatlan. 
Utoljára még megkérdezi az igazgató:

- De hát miért csak háromszor? Miért nem csinálja tovább?
Mire az artista:
- Mert k@-ra fáj, azért!

Miért fáj?
— Doktor úr, ha a hasamnál nyomom, nagyon fáj, a derekam-

nál, ott még jobban, de ha a térdemnél, ott kibírhatatlan! 
— Hát.. önnek alighanem el van törve az ujja!

Leiner Laura — Bízz bennem
Egy év telt el az Iskolák Országos Versenye óta. A Szirtes tavalyi 

győzelme után a gimi összes diákja beadta a jelentkezését a következő 
évi megmérettetésre. Kocsis igazgatón hatalmas a nyomás: melyik 
négy diákja lehet képes a címvédésre amellett, hogy nem roppan 
össze a negatív kritikák, kommentek súlya alatt, ami az interneten és 
a táborban éri őket? Az igazgató úgy dönt, ezúttal nem a tanulmányi 
versenyeken jeleskedők közül választ... A tizenhét éves Major Sára 
tehetséges táncos, azonban egy balul sikerült buli után kirúgták a 
csapatából, a történtek miatt pedig megbélyegzetté vált az iskolájá-
ban. Éppen ezért ő is meglepődik, amikor Kocsis igazgató esélyt ad 
neki, és beválogatja a Szirtes Gimnázium csapatába, hogy három 
hasonló sorsú társával részt vegyen az Iskolák Országos Versenyén.

Finy Petra — Bodzaszörp
Vannak bizonyos színek, illatok, hangok, melyeket a nagyszü-

leinkhez kapcsolunk. A cseresznye pirosa, a bodza illata, vagy a 
lágy dúdolás, amivel a mama álomba ringat. A nagyszülők olyan 
szeretetet tudnak adni, melyet senki más, mégis talán méltatlanul 
kevés történet szól róluk. Ebben a könyvben viszont minden mese 
nekik tiszteleg.

Stephen King — A kívülálló
A Mr. Mercedes — Aki kapja, marja - Agykontroll trilógia után 

Stephen King — vagy ahogy rajongói világszerte emlegetik: a 
Mester, ismét egy hátborzongató thrillerrel hozza rá olvasóira az 
álmatlanságot. 

Az oklahomai kisváros, Flint City egyik parkjában brutálisan 
megerőszakolt, meggyilkolt és megcsonkított holttestre bukkan-
nak. Az áldozat Frank Peterson, egy fehér fiúgyermek, életkora 
11 év. A felfoghatatlan tett elkövetője pedig szemtanúk állítása és 
több, cáfolhatatlan bizonyíték szerint Terry Maitland gimnáziumi 
irodalomtanár és baseballedző, azaz T. edző, egy mindenki által 
ismert, köztiszteletben álló ember, két kislány édesapja. Ralph 
Anderson nyomozó letartóztatja az edzőt, méghozzá a lehető leg-
megalázóbb módon: a Maitland csapata számára kulcsfontosságú 
meccs közben, a szurkolósereg szeme láttára. Anderson indulata 
érthető: az ő kamasz fia is T. edző keze alatt tanulta a sportot. Az 
igazságszolgáltatás folyamatában azonban fennakadást okoz, hogy 
Maitlandnek kikezdhetetlen alibije van: szemtanúk, ujjlenyomatok, 
sőt DNS-minta igazolja, hogy a gyilkosság idején egy másik, távoli 
városban tartózkodott. Anderson nyomozónak segítőtársaival együtt 
választ kell találniuk a kérdésre: hogyan lehet ugyanaz az ember 
egyszerre két helyen? A rejtély megoldása Kinghez méltóan egyszerre 
hihetetlen és kétségbevonhatatlan, bármennyire sokkolja is azokat, 
akik egy texasi barlang mélyén végül szembe kerülnek vele. A kí-
vülálló amellett, hogy a New York Times bestsellerlistájának élére 
került, a Goodreads-en 2018-ban kategóriájának legjobb könyve lett, 
és az HBO minisorozatot készített belőle.

Sajnos továbbra is zárva tart a Boróka Könyvtár. 
De a könyvek kérhetőek, rendelhetőek 

a következő elérhetőségeken:
borokakonyvtar@gmail.com

a Boróka Könyvtár facebook oldalán 
Csütörtökön és pénteken 10-12-ig 13-16-ig ab-

lakkölcsönzés lehetséges
Bővebb információ: Barcsikné Weinhardt Évánál

+36 78 553-140 • +36 70 330 9204
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetébőlFejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Amikor még nem volt sem telefon, sem autó, 

sem internet — mégis működtek a kapcsolatok…
Az alábbi képeslapot a solt-

vadkerti jeles pecsenyesütő 
mester, Tóth István Csitta 
osztotta meg az interneten. 
A fényképes oldalon egy ak-
kor modernnek számító vad-
kerti épület, mely azóta már 
többször átalakult: az akkori 
Takarékpénztár látható! 
Azon túl a Kossuth utca há-
zai, azaz a mai ÁBC helyén 
álló épületek. Tudjuk, hogy 
az Osztrák-Magyar Monar-
chia utolsó évtizedeiben jött 
divatba a képeslap, mely 
igen gyakran városrészeket, 
jeles épületeket ábrázolt. Ez 
a módi Soltvadkertre is elju-
tott. Bócsáról tudomásunk 
szerint ilyen lap nem ké-
szült, de magáról a pusztai 
életről (Bugac, Hortobágy, 
stb.) igen.

Ki írta kinek?
A képeslap címzettje: Nagyságos 

Faragó Gizus urleány Bocsa Pester 
Comitát (azaz magyarul „Pest 
megye” — merthogy 1950-ig ez 
a terület is Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyéhez tartozott, és csak akkor 
alakult meg a déli járásokból Kecs-
kemét székhellyel Bács-Kiskun 
megye.)

A két bélyegző szerint a feladás 
helye Soltvadkert 1910. augusztus 
19. és ugyanezen a napon történik 
a bócsai érkeztetés is. 

A szöveg a következő:
Édes Gizuska! Szívélyes névnapi 

üdvözletét és kedves holdvilágos lapját 
a meghatottság érzetével köszönöm 
– igazán nagy meglepetésnek vettem, 
nem gondoltam (volna) erre az értékes 
figyelemre, — 

Százezer kézcsók, szívből adással, 
forrón köszönöm, —!

Hisz csak úgy sikerülhetne a valóság-
ban is mint szerény ideális álmom. Ismét 
csókolom kis kacsóját önre örömmel 
gondoló Lajcsi.”

Lajos nap!
Ebből az írásból kiderül, hogy La-

jos napot már akkor is ünnepeltek. 
Mégpedig nem csupán a mostani 
naptári napján, azaz augusztus 25-

én! A http://www.nevenapja.hu/ 
szerint a naptárban nem szereplő 
Lajos névnapok lehetnek még: 
augusztus 19. és október 10. 

Gizuska vélhetően nem bízta a 
véletlenre és biztos ami biztos, a 
gratuláló lapot időben feladta a 
tanyasi postán soltvadkerti Lajo-

sának. A címzett pedig úgy vélte, 
ez a vas most forró, most kell ütni!

Lajos lelki mélységei
Manapság szmájlikat teszünk 

egy-egy rövid internetes levelezés-
be. Ez azt jelzi, hogy mosolygunk, 
mélyen érzünk, vagy éppen szo-
morúak vagyunk. A mi Lajosunk 
is alkalmazott egy ilyen eszközt: a 
gondolatjelet, mégpedig kétszer.

A magyar helyesírás szabályai, 
Bp. 1936., kötet 48. oldalán ez áll 
erről: „… gondolatjelt teszünk, 
ha a gondolatok új sorát akarjuk 
erősebb szünettel jelezni, 

Petőfi Sándor így alkalmazta: 
„Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! — A 
magyarok istenére esküszünk…”

A történet vége
Sajnos a családi visszaemlékezé-

sek szerint Faragó Gizus esetében 
nem jött össze a frigy, mivel beteg 
lett és néhány évre ezután elhunyt. 
Sírja valószínűleg a soltvadkerti 
Lukács kápolna körül található 
a Koltói Anna utcában. A fellelt 
képeslap azonban megható bizo-
nyíték arra, hogy hiába tanyavilág, 
az itt élők között is voltak olyanok, 
akik szépen beszéltek, úrileánynak 
/ úriembernek számítottak és kö-
zéposztályi körökben is megállták 
a helyüket. 

Káposzta Lajos – Káposzta Lajos – 
Veszelszkiné Huszárik IldikóVeszelszkiné Huszárik Ildikó
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A fogászat a járvány alatt is működik

A Miradenta Kft. csapata: dr. Kollár Csaba és 
dr. Kővágó Gergely fogorvosok, Nyúl Szilvia,  

Gálna-Baksai Barbara, Szabó Angéla, Deák Katalin

Igen, az előírások és a 
fertőtlenítés maradék-
talan végrehajtásával 
— vágja rá azonnal dr. 
Kővágó Gergely száj-
sebész. A fog bármikor 
megfájdulhat és ezzel 
együtt élni sok esetben 
lehetetlen…

Szóval itt vagyunk a bócsai 
Fogászati és Szájsebészeti 
Rendelőben. Éppen most ér-
kezik meg a második orvos is: 
dr. Kollár Csaba a konzerváló 
fogászat és fogpótlástan szak-
orvosa. A betegek egy része 
nemsokára miatta jön majd, 
hiszen ő gyökérkezelési speci-
alista, és bizony van rá igény. 

— Pár éve beszélgettünk utol-

jára: amikor éppen elkészült az 
épület. Azóta látom, megnyílt a 
második rendelő helyiség is.

Sok a beteg, de Bócsán ezzel 
a másfél orvosi praxissal el 
tudjuk látni őket. A megyében 
több helyen vannak betöltendő 
fogorvosi körzetek: nincs elég 
szakember. Bócsa az átlaghoz 
képest jó helyen áll.

— És a lakosság fogai?
Azt kell mondanom, hogy 

az is átlagon felüli! Ez többek 
között annak köszönhető, 
hogy a legtöbb embernek van 
munkahelye, és olyan a közös-
ségi élet, amely „megköveteli” 
az ápoltságot. A gyerekek 
egészségtudatossága is folya-
matosan javul.

— Milyen fajta ellátást biztosí-
tanak a bócsai rendelőben?

Finanszírozási szempontból 
kétfajta ellátást nyújtunk: 
TB-támogatott és magán ellá-
tást. Ezt a hatályos rendelke-
zések szabályozzák, melyeknél 
mérvadó a beteg kora (pl. gye-
rek) a kezelés milyensége és a 
beépítendő anyagok fajtája. Az 
alapellátás fő kiindulópontja 
a panorámaröntgen elkészí-
tése, mely külön helyiségben 
történik. Ennek alapján lá-
tom, melyik fognak mi lehet 
a belsejében, de ugyanígy 
következtetek az állkapocs és 
a fogíny minőségére. Ezután 
teszek javaslatot.

— Magyarul: nem lehet minden-
kinél minden kezelést elvégezni?

Én inkább úgy fogalmazok: 
mindenkinél azt a fajta ke-
zelést javasoljuk, ami az ő 
életkorának, egészségi állapo-
tának és adott esetben anyagi 
helyzetének megfelel. Egy fog-
mentés vagy fogpótlás például 
megoldható koronával, híddal 
vagy beültetéssel. 

—  Különlegességek?
Tervezzük egy fogászati 

CT-készülék beszerzését, ami 
egy teljes, háromdimenziós 
képet készít. Nagy segítség 
a szájsebészeti ellátásban és 
korábban sikertelen gyökérke-
zeléseknél. És egy másik dolog: 
itt kell megjegyeznem, hogy 
fogszabályozást — mivel nem 
szakterületünk — a jövőben 
sem tudunk vállalni.        K. L.K. L.

A fogászatra bejelentkezés szükséges: 
06-70/4588-234

Mi újság az óvodában? Mi újság az óvodában? 
A szülő csak az ajtóig jöhet! 

Kicsit féltünk, hogy majd 
megviseli a gyereket a benti 
búcsúzkodás hiánya és sírnak 
a szülő után. De nem történt 
semmi gond: elfogadták. — 
Ezt mondja P. Szabóné Vida 
Judit óvodavezető, miközben 
57 kisgyerek játszik az udvaron 
a késő téli napsütésben. Nincs 
beteg: a szülők köhögősen, 
orrfolyással be sem hozzák a 
gyereket, október 1-től pedig 
hőmérsékletmérés történik a 
bejáratnál. De hogy is zajlott 
a tanév első fele?

„Amikor szeptemberben el-
kezdtük, sejtettük, hogy nem 
lesz egyszerű a tanév. Egy 
dolog volt biztos: a bizony-
talanság.” Viszont — mint 
meséli — a tavasszal otthon 
maradt gyerekek, no meg a leg-
kisebbek hamar beszoktak az 
óvodai rendszerbe. A kapcsolat 
a szülőkkel újszerűen alakult: 
már tavaly március óta közös 
facebook csoportban tartják a 
kapcsolatot az óvónők. Eleinte 
otthoni játékokat és foglalko-
zásokat ajánlottak az intéz-

mény bezárása miatt. Ősztől 
pedig a benti foglalkozásokon 
készült képeket és fontos 
információkat osztják meg. 
Bemenni külsősnek nem lehet! 

Csoportbezárás egy pozitív 
teszt nyomán

A Márton napi ünnepség 
november 11-én még szépen 
lezajlott, majd a rákövetkező 
héten a középső csoportot 
járványügyi megfigyelés alá 
helyezték. Az egyik dolgozón 
végzett teszt jelzett vírust, 
így a gyerekek mellett 4 fel-

nőtt dolgozó maradt otthon. 
Nagyobb baj nem történt, a 
szülők megértően viselték a 
helyzetet — no meg a rendőr-
ségi ellenőrzéseket.    

A pedagógia tervek nem min-
dig valósulnak meg. A Mikulás 
be se jöhetett, csak beküldte a 
csomagokat. Vendégművészt, 
zenészt, bohócot még nem 
hívhatnak meg. De várják a 
tavaszi rendelkezéseket: vajon 
lehet-e ballagás és gyereknap 
az udvaron?

Ezúton köszönik minden-
kinek a pozitív hozzáállását 
ebben a néha szigorúan sza-
bályozott helyzetben!

K. L.K. L.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Farsang az óvodában!
Február 19-én reggel az óvodában farsangi hangulat és 

mókás dekorációk várták a maskarába bújt gyerekeket. Volt 
köztük vadász, pókember, királylány és megannyi mesehős 
serege. Ezt követően csoportonként mutatták be a gyerekek 
egymásnak az ötletes jelmezeket egy kis műsorral és verssel 

fűszerezve. Majd pedig kezdetét vette a lakoma. 
Köszönjük a szülöknek a sok finomságot, az önkormány-

zatnak a finom meleg fánkot és az óvónőknek a gyerekek 
felkészítését! 

Borbényi HildaBorbényi Hilda
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