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A TARTALOMBÓL
Volt ilyen? — 1848-49 Bócsán

Hulladékudvar Soltvadkerten 

Bemutatjuk az új élelmezésvezetőt

Milyen volt a szőlőtermés 2020-ban?

Örömteli események az iskolában

Ügyes ötletek a kisbabák hordozásához

Minden kedves olvasónknak Minden kedves olvasónknak 
áldott húsvétot kívánunk!áldott húsvétot kívánunk!  
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Ismét elmaradt…
.. de 1848 szívünkben él!

Kedves Bócsai Szülők 
és Gyerekek! Ha mehetünk

templomba…
Nagyheti és húsvéti istentiszteleti Nagyheti és húsvéti istentiszteleti 

és miserend Bócsánés miserend Bócsán
Mit is mondhatnánk? — ha a vírushelyzet megenge-

di… maszkban… távolságtartással… De feltámadás 
akkor is lesz! 

Hol és mikor tartanak egyházi szertartásokat közsé-
günkben?

Katolikus 
Április 1. Nagycsütörtök 15.30
Április 2. Nagypéntek 15.30
Április 3. Nagyszombat 16.00. A nagyszombati liturgi-

ára hozzanak a hívek magukkal 1-1 szál fehér gyertyát!
Április 4. húsvét vasárnap 10.45. A szentmisén étel-

szentelés is lesz.
Április 5. húsvét hétfő 10.45
Április 17. szombat 15.00 Fischerbócsa
Április 24. szombat 16.00 Kisbócsa 

Református
Április 4. húsvét vasárnapján 9.00-kor ünnepi úrva-

csorai istentisztelet

Evangélikus
Április 2. 17.00-kor passió
Április 4. 11.00-kor istentisztelet

 Lassan közeledik, a Húsvét! 
Hangolódjunk közösen erre a 
színes és hagyományokkal tar-
kított ünnepre.

Díszítsünk együtt!
Egy kis játékra hívunk benne-

teket. Készítsetek otthon színes, 
festett, díszes tojásokat és vidám 

családi séta keretében, helyez-
zétek el a Hungarikum és Civil 
Közösségi Ház előtt felállított 
tojásfára. Tegyük közösen szí-
nesebbé és vidámabbá a Húsvéti 
ünnepeket. 

A fa körül vidám nyuszi család 
is várja a húsvéti tojásokat!

Egy kis megállás, egy főhaj-
tás, pár odaillő gondolat — 
ennyi kellett volna március 
15-én. Sajnos a vírushelyzet 
ezt sem tette lehetővé, ami a 
számok ismeretében érthető. 
Lapunkban egy kis történel-
mi visszatekintéssel és sokak 
számára ismeretlen adatok-
kal szeretnénk kedveskedni 
1848 és Bócsa vonatkozásá-
ban. Voltak előzmények!

„Bécs várában sír a német!” 
— Vajon énekelték-e a bócsai 
honvédek ezt a dalt? Egyál-
talán: harcoltak-e a honvéd-
seregben itteni férfiak? A 
válaszunk az, hogy biztos! 
A kuruc kornak megvolt a 
maga hagyománya, ami a 

pusztai lakosság körében 
tovább élt. A férfiúi virtusból 
pedig nem hiányozhatott a 
világjárt, harcokban edzett, 
történeteket mesélő katona 
képe.  Mondhatni :  vonzó 
kihívás volt a nemzeti lelke-
sedés közepette bevonulni 
Kossuth seregébe akár hon-
védnek, akár nemzetőrnek. 
Erről szól cikkünk a 9. ol-
dalon.

48-as nóta

Bécs várában sír a német, jaj!
Bécs várában könnyen éri baj!

Bús a német, 
mert a Lajtán hetek óta
Áthallik a Kossuth nóta.
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Anyakönyvi 
hírek

Születtek (február):
Úr Zalán –

an:  Szekszárdi Márta
(március)
Pagács Adél – 

an: Kovács Katalin
Elhunytak (február):

Babák Istvánné (1934) 
szül.: Segesvári Julianna
Szerencse Imréné (1942) 

szül.: Kalmár Ilona Magdolna
Erdei Mihály (1950)

Molnár Gyula Ferenc (1957)
(március)

Sós Pálné (1936) születési 
név: Vincze Mária

Gépjárműadó 
változások 

2021.
A gépjárműadóval kapcsolatos 

adóztatási feladatokat 2021. évtől 
a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
veszi át. A változás a gépjár-
mű-üzembentartókat/tulajdono-
sokat nem érinti, plusz teendőjük 
nem lesz. 

Év elején a NAV minden 
érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális 
fizetési határidőkről és az új 
számlaszámról.

2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél vala-
milyen változás történt. 

A gépjárműadó első rész-
letét 2021. április 15-éig, 
a második részletet 2021. 
szeptember 15-éig kell befi-
zetni a NAV Belföldi gépjár-
műadó bevételi számlájára. 

A változások nem befolyásolják a 
gépjárműadó alóli mentességeket: 
a 2020. december 31-én fennálló 
adómentességet és szüneteltetést 
az önkormányzatok adatszolgál-
tatása alapján a NAV hivatalból, 
automatikusan veszi figyelembe.  

A 2020. december 31-éig kelet-
kezett adófizetési kötelezettséggel 
kapcsolatos kérdésekkel továbbra 
is az önkormányzati adóhatósá-
gokhoz kell fordulni.

Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Tájékoztató a  Soltvadkerti 
hulladékudvar nyitva tartásáról

megnevezés megjegyzés mennyiségi 
korlát 
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kis és nagy 
elektronikai 
hulladék 

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, 
háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, 
televíziók, hűtő, mosó- mosogató- szárítógép) 

max. 200 kg 
/év/ingatlan 

lomhulladék 
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem 
tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, 
berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék) 

max. 1 m3 

/év/ingatlan 

személyautó 
gumiabroncs  - max. 4 db 

/év/ingatlan 
üveg 
csomagolási 
hulladék 

kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos 
üveg, befőttesüveg) 

nincs 
mennyiségi 

korlát 

egyéb 
csomagolási 
hulladék 
(műanyag, papír, 
fém, tetra-pak, 
karton) 

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, 
háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés 
mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz, 
szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: 
műanyag fólia, PET palack), szennyeződés mentes italos 
karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) 
szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: 
sörös doboz, konzerves dobozok) 

nincs 
mennyiségi 

korlát 

síküveg lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely 
mentes a nyílászáró keretétől és tokjától 

100 kg/év 
/ingatlan 

zöld hulladék lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, 
műanyagzsáktól mentes növényhulladék 

1 m3 
/év/ingatlan 

lakossági építési 
törmelék 

lakóépület karbantartásából származó szennyeződés 
mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia 
hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem 
szennyezett 

max. 1m3 
/év/ingatlan 
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használt sütő 
zsiradék, 
használt étolaj 

háztartási felhasználásból származó max. 100 kg 
/év/ingatlan 

fénycső, izzó ép állapotú max. 100 kg 
/év/ingatlan 

festékek 
csomagolásai 

veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag 
hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes 
göngyöleg stb.) 

max. 100 kg 
/év/ingatlan 

maradék festék 
háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony 
oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós 
festék maradék) 

max. 100 kg 
/év/ingatlan 

növényvédő 
szerek 
csomagolásai 

növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer 
csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz) 

max. 100 kg 
/év/ingatlan 

maradék 
növényvédőszer 

kizárólag háztartási felhasználásból származó 
növényvédőszer maradék 

max. 100 kg 
/év/ingatlan 

szárazelem  - max. 100 kg 
/év/ingatlan 

akkumulátor ép, összeszerelt max. 100 kg 
/év/ingatlan 

veszélyesnek 
minősülő 
elektronika 

Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, számítógép max. 100 kg 
/év/ingatlan 

fáradt olaj, 
szintetikus 
motor-, hajtómű- 
és kenőolaj 

kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká 
váló motorolaj hulladéka 

max. 100 kg 
/év/ingatlan 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai 
számára a Soltvadkerti hulladékudvar az alábbi nyitva tartással üzemel:

Hulladékudvar nyitva-tartás Soltvadkert
kedd: 07:00 – 16:00; szerda: 07:00 – 16:00

6230 Soltvadkert, 0218/8. hrsz.; Tel.: +36/20 3306099
A hulladékudvarban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok 

átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni 
kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja 
az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, 
a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, 
átutalási megbízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, 
annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!

A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását 
kiemelten kérjük.                                                                                                  FBH-NP Nonprofit Kft.FBH-NP Nonprofit Kft.
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Bemutatjuk az új élelmezésvezetőt
Február elsejétől Klam Márta vezeti a konyhátFebruár elsejétől Klam Márta vezeti a konyhát

Így hirdethet 
a Bócsai Hírekben 

Áraink: Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfor-
dulók (keretes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek. 

Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 
keretes hirdetés 

színes oldalon: 
1 oldal: 30 ezer Ft/alk.

1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk.

 
fekete-fehér oldalon: 

1 oldal: 24 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk.  

Hirdetéseiket az Önkormányzati Hivatalban, vagy Borbényi 
Hildánál az alábbi telefonszámon: +36 70 400 99 45 lapzár-
táig minden hónap 18-ig fogadjuk.

Menüajánlat

Érdemes áttanulmányozni 
az újság hátoldalán lévő 
havi ajánlatot és esetleg 
kivágva felmágnesezni a 
hűtőajtóra. Lehet, hogy már 
emiatt is korog sok ember 
gyomra délelőtt 11-kor? De 
lapozzunk tovább az újság-
ba: a 8. oldalon ugyancsak 
egy Márta-recept található! 
Emellett Bócsa facebook 
oldalán is megtalálható a 
havi menü. 

Soltvadkertről érkezett és 
tavaly nyár óta dolgozik az 
iskolakonyhán. Több éves 
vendéglátós tapasztalattal 
rendelkezik: többek között a 
soltvadkerti Venyige Étterem, 
a Reed Café és a tóparti büfék 
világából lehet sokaknak is-
merős. Végzettségét tekintve 
érettségi után szakács, majd 
idén januárban élelmezésve-
zetői vizsgát tett. Február 1-je 
óta ő a bócsai iskolakonyha 
élelmezésvezetője.

Jelenleg öten dolgoznak a 
konyhán, közülük két képzett 
szakács (egyikük mestersza-
kács), ugyancsak ketten pedig 
most vesznek részt a szakács 
képzésen. Egy uniós pályázat-
nak köszönhetően néhány éve 
a legmodernebb technológiá-
val dolgoznak. 

— Mekkora a konyha kapa-
citása?

280-300 főre gond nélkül 
tudunk főzni, de több is meg-
oldható. Március elejéig nagy-
jából 150 iskolás, 50 óvodás, 
valamint a bölcsőde 6-7 kis 
lakója részére főztünk. Ehhez 
jönnek a felnőtt előfizetők 
80-100 fővel. Az ő létszámuk 
folyamatosan növekszik: csak 
márciusban 13 új család je-
lentkezett. Van, aki bejön 
az ételért, de a legtöbben az 
Önkormányzati Hivatal étel-
hordó edényeit és kiszállítási 
szolgáltatását veszik igénybe. 

A mi áraink nagyon jók, sőt 
ha valaki utalással fizet, akkor 
40 Ft-tal, azaz 5 %-al olcsóbb.

— Miben változtattál?
Rendszert, változatosságot 

vittem bele. Például min-
den héten szerdán főzelék, 
kéthetente egyszer édesség 
(máglyarakás, palacsinta). 
Az előírásoknak megfelelően 
rendszeresen főzünk halas- il-
letve májas ételeket. Egy adott 
hónapon belül nem ismétlődik 
egy étel sem. A jogszabályokat 
betartjuk, de differenciálunk 
is: a gyerekek olykor mást 
kapnak, mint a felnőttek. Ők 
például nem esznek csontos 
oldalast és olyan ételt kapnak, 
amit szeretnek. Kisebb gye-
rekeknek tokányt készítünk 
inkább, mint egy nagy darab 
rántott hús. Vagy nézzük a 

még fiatalabbakat: bölcsődé-
ben nem adhatunk száraz hü-
velyest, az ő esetükben mások 
az alapanyagok és a receptek.

— Milyen új ételeket hoztál 
be?

Először is gazdagabb a fűsze-
rezés. Sok saját ötletet tettem 
bele, eddig itt nem főzött 
ételeket. Emellett minden 
visszajelzésre nyitott vagyok. 
Ragaszkodom az igazi magyar 
ételnevekhez is, mint például 
a Pandúrleves! Sokan húsos 

zöldbablevesnek hívják, de a 
hivatalos vendéglátós neve ez, 
amit nem árt tudni.

— Milyenek a bócsai isko-
lások?

Nagyon udvariasak és tisz-
telettudóak: használják a „kö-
szönöm” és „kérem” szavakat. 
Az ő délutáni jó hangulatuk 
sokszor itt alapozódik meg. 
Vagy még korábban, a „mi lesz 
a kaja?”-kérdéssel…

A kérdező-étkező:A kérdező-étkező:
 Káposzta Lajos Káposzta Lajos
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Visszatekintés 2020-ra
— a szőlőtermelők szemével

Változott a munkák struktúrája

A szőlőművelési rendszer átalakulásának vagyunk tanúi. A 
kézi munkákat — mint már több évtizede — a néhány helyi 
munkavállaló mellett főleg román állampolgárok végzik. 
Mostanában azonban már nem napszámosként jelentkeznek 
a gazdánál, hanem megalkudnak egy-egy területre. Azaz: 
elvégzik a metszést ekkora területen adott határidőre. Ennek 
több pozitívuma van, mint például a gazda nem idegeskedik 
a munkásokkal, akik a napszám idején elmennek telefonálni, 
rágyújtanak, vagy éppen „pihennek”. Nem kell értük menni, 
fuvarozni őket és hatékonyabb a munkavégzésük. Nekik pe-
dig jobban fekszik ez a „rugalmas időbeosztás”. Hogy aztán 
a kialkudott pénzt egymás közt hogyan osztják el, azt csak 
ők tudják.

A Bócsai Hegyközség számokban

Terület: 564 ha
Szüretelt terület 2020-ban: 526 ha
Legelterjedtebb fajták: Bianca, Kékfrankos, Cserszegi Fű-

szeres
A szőlő átvételi ára: 75-100 Ft/kg

Útmenti szőlő a vihar után 2020 augusztusában

A tavalyi év sok rosszat 
hozott: madárinfluenzát 
a baromfitenyészetek-
be, vihart a Parkerdőbe, 
no meg koronavírust az 
emberi közösségekbe. 
A szőlő ágazat viszont 
mintha könnyebben át-
vészelte volna az elmúlt 
évet: jobbak voltak az át-
vételi árak, el is fogyott a 
bor. Jól gondolom én ezt? 
— teszem fel a kérdést 
Balla Istvánnak, a Bócsai 
Hegyközség elnökének.

2019-hez képest mindenkép-
pen — bólint az elnök. De csak 
ahhoz képest: 2020-ban vissza-
tértünk a 2018-as felvásárlási 
árra. Ezek pedig immár tízéves 
árak, tehát nem igazán infláci-
ókövetők. A Kékfrankost 100 
Ft/kg, a Biancát 85 Ft/kg áron 
vették át. Ez utóbbi eredetileg 
75 Ft-ról indult, aztán nagyon 
kapós lett, sőt: azonnal ki is 
fizették. A többi fajta esetében 
a fizetés két részletben történt. 

— Szóval a Bianca előretörése 
folytatódik?

Igen, mégpedig a magas cu-
korfoka miatt, és így cuvée bo-
rokhoz szinte elengedhetetlen. 
De nem csak ez a fajta tör fel! 

— Az pozitív, ha történik 
megújulás. Mennyire jellemző a 
szőlők kivágása?

A szerkezetátalakítási támo-
gatás keretében folyik ilyen 

tevékenység. Ez azért éri meg, 
mert az állam — az elvégzett 
munka leellenőrzése és a ké-
relmek beküldését követően 
— a bekerülési költség 50 %-át 
kifizeti. Megéri, mert ezzel 
szert tettünk egy modern ültet-
vényre, ugyanis önerőből nincs 
új telepítés.

És itt következik be a fajtavál-
tás. A munkaigényes, nehezeb-
ben eladható fajták kezdenek 
eltűnni. A legmarkánsabb ilyen 
szempontból a Cserszegi Fű-
szeres, amelyre olyan büszkék 
voltunk. Kivágják, és helyette 

jön az Aletta, a Kékfrankos, 
a Bianca, a Nero és az Irsai. 
Az Aletta bora minőségben 
elmarad a Cserszegiétől, de jó 
házasítási alapanyag. Termése 
viszont duplája a Cserszegié-
nek, míg utóbbi hektáronként 
65 mázsát termett, addig az 
Aletta termésátlaga 150 q/ha 
volt a tavalyi évben. Azaz több 
mint a duplája! Van még Cser-
szegink, de a tendencia ez lesz. 
A Nero pedig csemegeszőlő-
ként és rozénak is kiváló.  Már 
szeptemberben a polcokon van. 

— Kik a felvásárlók?
Megváltozott a sorrend: a 

legnagyobb mennyiséget tavaly 
a kiskunmajsai Grape-Vine Kft. 
vásárolta fel, jó üzletpolitiká-
jának köszönhetően – mivel 
küldik a szőlőszállító kocsi-
kat. Utána szorosan ott van a 
Weinhaus Kft és Schiszlerék 

borászata is.
— Zöldszüret?
Hivatalosan nincs informáci-

ónk, mert nem a hegyközségen, 
hanem az Államkincstáron ke-
resztük zajlik a folyamat. Min-
denesetre ahogy tapasztaltam, 
Bócsán csupán néhány esetben 
történt zöldszüret.

— Aztán augusztus 4-én a 
vihar is megtette a hatását…

Megtette, de „nem számot-
tevő mértékben”. Rögtön meg 
is magyarázom: a jég a kis-
bócsai buszmegállótól Bócsa, 
Bagi, Fischer és Zöldhalom 
területén okozott károkat. Igaz, 
hogy adott táblákban túllépte a 
30—40 %-ot, de egy-egy gazda 
teljes szőlőterületén nem ha-
ladta meg a 30-at. A biztosító 
pedig ezt nézi.

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Német nyelvi 
versenyeken szerepeltünk

Zeng a lélek, zeng a net!

Hagyományőrző hét a bócsai iskolában

Németes tanulóink a Hebe Kft 
által rendezett kétféle online ver-
senyen is megmérettették magu-
kat, amelyen nagyszerű eredmé-
nyeket értek el. A Legendäre Sissi 
(legendás Sissi) nevű egyfordulós 
német projektversenyen 2 kate-
góriában versenyeztek egyénileg, 
illetve csapatban. 

Martin Dorka (8. osztály) 
A2-es szinten országos egyéni 
I. helyezést ért el. Az „A1 me-
zőnyben” csapat szintű meg-
mérettetés keretében  Horváth 
Tímea, Balogh Levente, Balázs 
Barnabás és Ürögi Patrik (6. 
osztály) országos II. helyezést 
szereztek. Vida Dániel (5.osz-
tály) egyénileg a 8. helyen vég-

zett. A projektfeladatok nagyon 
sokrétűek voltak, sok interne-
tes kutatómunkát igényelt a 
megoldásuk. Kreatív plakát, 
receptírás, dialektusok felis-
merése is szerepelt közöttük. 

Másik versenyük az „Es wei-
hnachtet” („Hiszen itt a kará-
csony”) címet kapta, amelyen 
Subecz Linett (2. osztály) a 6. 
helyen végzett gyönyörűen el-
készített feladatmegoldásaival. 
Örülünk, hogy ebben a hely-
zetben is versenyeznek diákja-
ink. Az elért eredményekhez és 
a díjakhoz gratulálunk. 

Szlobodáné Szlobodáné 
Rakonczay Tünde Rakonczay Tünde 
német nyelvtanárnémet nyelvtanár

Iskolánk részt vett a „Zeng 
a lélek, zeng a net” című 
tankerületi népdaléneklési 
versenyen, melyen 13 iskola 
315 tanulója mérettette meg 
magát. A mi intézményünk-
ből az első osztály indult egy 

nagyobb és egy kisebb csoport-
tal, valamint az 5. osztályos 
énekkarosok ötös csoportban. 
A kiírás szerint felvették a 
népdalcsokrukat, majd feltöl-
tötték a videót és elküldték a 
megadott címre. A zsűri tagjai 
30 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező általános és közép-
iskolai pedagógusok voltak, 
akik a mi elsőseinknek (kisebb 

csoport) ítélték meg a II. helye-
zést. Gratulálunk a helyezett 
csapatnak és a többieknek is a 
részvételhez! 

II. helyezést értek el: 1. osz-
tály Verespusztai Sára, Szent-
györgyi Léna, Eifert Adél

Akik részt vettek: 
1. osztály: Nagy Lara, Fehér 

Debóra, Pinto Lorena Ioana, Kazi 
Rebeka, Mucsi-Tóth Édua, Bon-
dor Nóra, Hadfi Nóra, Kovács 
Lia, Kovács Zalán, Nagy Lóránt

 5. osztály: Vida-Filus Szabina, 
Sréter Hunor, Topolai Fanni, 
Szalma Diána, Bartos Adél

Felkészítő pedagógus: Mucsi 
Zsófia

„Adj király katonát! Nem 
adok! Akkor szakítunk! Sza-
kíts, ha mersz, ha tudsz!” 
- gyerekkorunk ismerősen 
csengő mondatai. 

Gyerekkorunk emlékei közül 
sok minden előbukkan: a sör-
gés, az ugróiskola, a jojózás, a 
madzagolás, a büdös tojás vi-
dám percei. Igen ám, de a mai 
nebulóknak mit jelentenek 
ezek a kifejezések? Ismerik 

őket? Lehet, de látni, biztos 
nem látjuk, hogy ezekkel fog-
lalatoskodnának. A gyerek, az 
mindig gyerek, aki természe-
ténél fogva játékra termett. A 
mai világban viszont a szemé-
lyes kontaktussal, mozgással 
járó játékok helyét átvette a 
virtuális világ. 

Mi viszont 
gondoltunk egyet, 

s a nevelőtestülettel össze-

fogva hagyományőrző hetet 
tartottunk: a szünetekben 
elővettük a régi, jól bevált 
el fogla l tságokat .  Láttunk 
ügyeskedő gólyalábasokat, 
csoportos kártyázást, üveggo-
lyózást, malmozást, adj király 
katonát stb. 

Eredetileg a legnosztalgiku-
sabb osztálynak nyereményt 
ígértünk, a motiváció növelése 

érdekében. Reményeinket 
felülmúlva azonban olyan nép-
szerűek lettek a már feledésbe 
merült játékok, hogy minden 
osztály részesült egy kis ap-
róságban, emlékként elköny-
velve ezt a hetet. Köszönjük a 
támogatóknak!

Kothenczné Fűz Szilvia Kothenczné Fűz Szilvia 
pedagóguspedagógus
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Kedves Vásárlóink!
Sajnálattal közlöm Önökkel/Veletek, hogy az 1990. május 31-

én megnyitott, s azóta is sikeresen működő takarmányboltunkat
2021. március 31-én  végleg bezárjuk.
Amint az köztudott, egészségi állapotom az utóbbi időben 

jelentős mértékben megromlott. Mivel lényeges javulás sajnos 
már nem is várható, a takarmánybolti eladói munkakört ellátni 
többé nem tudom.

Szeretném itt és most megköszönni minden kedves volt és 
jelenlegi vásárlóinknak, hogy évtizedeken keresztül, oly sok 
alkalommal minket választottak. Betértek hozzánk, s nálunk 
vásároltak.

Jó egészséget, és sikeres gazdálkodást kívánok mindenkinek 
a jövőben is!

Köszönettel: Szász Imre GyörgynéKöszönettel: Szász Imre Györgyné

Élmény, kiskutya, 
mosoly!

A Kiskőrösi EGYMI Utazóta-
nári Intézményegysége jóvoltá-
ból megismerkedhettek az alsó-
saink azzal, 
hogy egy ku-
tyus hogyan 
segíthet az 
embereknek. 
Vendégünk 
vo l t  Judák 
M i h á l y n é 
Manyika ku-
tyás felveze-
tő, terapeu-
ta. Amellett, 
hogy  meg-
csodálhatták, 
hogy vezény-
szóra milyen feladatokat hajt 
végre Emili, a keverék kutyus, 
megismerkedhettek a fonto-
sabb kutyaápolási kellékekkel, 

amelyeket magával hozott a 
kutyus oktatója. A gyerekek 
gondozási ötleteket és tanácso-

kat is kaptak. A bemutató végén 
tanulóknak a legjobban a közös 
játék tetszett. (Mucsi Zsófia 
osztályfőnök 1. o.)

Biztonságos közlekedés

Kiküldik a vírus-
védettségi igazolványokat!

A kerékpározás éve alkalmá-
ból - meg a rengeteg gyermek-
baleset miatt - idén először a 
mi iskolánk is vállalta, hogy 
részt vesz a közlekedési meg-
mérettetésen. A felkészülést 
segítő munkafüzet - Közleke-
dési Kisokos - a KRÉTA online 
tanulási felületén már régen 
elérhető. A gyerekek ismerik, 
mert az érintett osztályokkal 
(4-7. osztály) már kipróbáltuk 
és gyakoroltuk az iskolában. A 
digitális oktatásra való átállás 
nem gátolta a megmérette-
tést, az iskolai gyakorlás után 

élesben a gyerekek otthon 
vizsgáztak. 

Minden várakozást felülmúlt 
a részvétel, a sikeres teljesítés. 
Kothenczné Fűz Szilvia tanár 
néni segítette, koordinálta az 
5. 6. 7. osztályosokat, Mu-
csi-Szendi Erika a negyedike-
sek osztályfőnöke pedig a saját 
osztályában nyújtott segítsé-
get. Köszönjük a munkájukat! 

Nagy öröm, hogy az érintett di-
ákok 90 %-a sikeres vizsgát tett. 

A többiek számára április 
utolsó hetében újabb lehető-
ség lesz. 

Egy február elején hozott kor-
mánydöntés értelmében korona-
vírus elleni védettséget igazoló 
kártya került kibocsátásra az elmúlt 
hetekben. 

Ez alapján háromféle módon 
lehet igazolni a koronavírus elleni 
védettséget: ha valaki megkapta a 
védőoltást, vagy igazoltan átesett a 
koronavírus-fertőzésen, illetve ha 
valaki vélhetően átesett a fertőzé-
sen, de nem tudott róla vagy nem 
készült róla teszt és utólag elvégzett 
ellenanyag-vizsgálat igazolja a fer-
tőzésen való átesését is.

Ha valaki megkapta a védőol-
tást, nem kell igényelnie az igazol-
ványt. Az állam hivatalból postázza 
az ingyenes kártyát, annak kiállítást 
külön nem kell kérni. A védőoltást 
igazoló kártyának nincs érvényes-
ségi ideje. Az igazolvány a személyi 
adatok mellett tartalmazza majd a 
védőoltás idejét, valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan át-
esett a koronavírus-fertőzésen, ak-
kor a fertőzésből való felgyógyulás 
napja jelenti a védettség kezdetét. A 
felgyógyulás napja az az Elektroni-
kus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-
ben (EESZT) nyilvántartott dátum, 
amikor negatív PCR-tesztje vagy 
antigén gyorstesztje lett miután 
korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). 
Abban az esetben, ha valakinek 
csak a fertőzést igazoló pozitív 
tesztje van, de több teszt nem ké-
szült – mert pl. tünetmentes, enyhe 
tünetes volt és otthoni karanténban 
maradt – akkor a teszt utáni 10. nap 
a felgyógyulás hivatalos napja. A 
védettségi igazolvány érvényessége 

az igazolt felgyógyulást követő 6 
hónap. A kártya ebben az esetben 
is ingyenes, az állam hivatalból 
postázza, annak kiállítást külön 
nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a 
fertőzésen, de nem tudott róla vagy 
nem készült róla teszt, akkor iga-
zolhatja a fertőzésen való átesését 
ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az 
esetben a vizsgálat önköltséges, de 
hatósági áras lesz, melynek össze-
ge 11 000 forint. Emellett ki kell 
fizetnie a védettségi igazolvány ki-
állításnak 3000 forintos összegét is. 
Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, 
hogy korábban valóban fertőzött 
volt, akkor a védettségi igazolvány 
érvényessége 4 hónap. Ebben az 
esetben a védettségi igazolványt 
elektronikus úton (a fővárosi és 
megyei kormányhivatal által rend-
szeresített elektronikus űrlapon), 
vagy személyesen is lehet igényelni 
bármely kormányablakban.

A védettséget az igazolványon túl 
applikációval is lehet igazolni. Az 
applikáció az érintett azonosítását 
követően – az EESZT-ből szerzett 
adatok alapján – igazolja az érintett 
oltottságát. Az applikáció az oltott 
nevét, az érintett TAJ számát, az 
oltás idejét, a védőoltás típusát, 
a fertőzéssel szembeni védettség 
tényét vagy annak hiányát jeleníti 
meg.

A kártya személyazonosító iga-
zolvány vagy útlevél felmutatásával 
együtt érvényes, és az egyes adatok 
megjelölését angol nyelven is 
tartalmazza.

(Kormany.hu)(Kormany.hu)
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Az Emberi Erőforrások Minisztere 
által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI 
határozatra hivatkozva a 2021/2022 
nevelési évre az

 Óvodai beiratkozás 
a következőképpen 

történik:
• Automatikusan felvételre kerül 2021.április 21-ig az a kis-
gyerek
• aki Bócsán lakik
• 2021.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
    

 Telefonon vagy e-mailban keresse 
az intézményt:

• Akinek gyermeke 2021.szeptember 1. és 2021. december 31. 
között tölti be 3. életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai 
nevelést.
• A vészhelyzetre tekintettel a bocsaovoda@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 06 70/330-9432 telefonszámon jelezheti szándékát.

            A felvételről a szülő határozatot fog kapni!    
                                                                    
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. 

szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától lega-
lább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 Akinek lehetősége van küldje el e-mail üzenetben a kisgyermek 
adatait tartalmazó okmányok másolatát:

– személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatát)
–  TAJ kártyát, lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– A szülő személyi igazolványát és lakcím kártyáját!
SOK SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ 

ÓVODÁS GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET!
P. Szabóné Vida Judit óvodavezetőP. Szabóné Vida Judit óvodavezető

Rakott penne

Viccek

Kedves Szülők!                      
Hozzávalók 4 főre:
50 dkg penne tészta
50 dkg csirkecomb filé
25 dkg trappista sajt (+ 10-15 dkg a tetejére)
450 g tejföl
5 dkg vaj (+ az edény kikenéséhez)
só, bors  ízlés szerint

A tésztát sós vízben meg-
főzzük, leszűrjük. A húst 
kisebb kockákra vágjuk. 
A vajat egy serpenyőben 
felolvasztjuk, rátesszük a 
húst és elkezdjük pirítani. 
Sózzuk, borsozzuk. Lefedve 
10 percig pároljuk, majd 
fedő nélkül addig pirítjuk, 
amíg a hús által kiengedett lé elpárolog. (Ízlés szerint rakhatunk 
bele szerecsendiót, bazsalikomot, pirított bacont, újhagymát.)

A tésztát a tejföllel, a reszelt sajttal, valamint a hússal össze-
keverjük. Egy lapos sütőformát kivajazunk és belesimítjuk a 
tésztát. Tetejére sajtot reszelünk. Sütőben addig sütjük, amíg a 
teteje szép piros lesz.

Jó étvágyat! — kíván Klam MártaJó étvágyat! — kíván Klam Márta

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe 
az első, megvallja bűneit, és ezzel zárja: „bedobtam a vízbe a 
tökmagot”. A plébános nem érti, de nem kérdez rá.

Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe 
a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem 
említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez:

- Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
- Nem - feleli a gyerek - én vagyok Tökmag!

 Melyik a húsvéti nyuszi kedvenc zenei stílusa?
- Természetesen a hip-hop.

Vicces locsoló versikék

Kertekbe bementem, nefelejcseket csentem.
Settenkedtem csendesen, nem neszeztem egyet sem.
De egy helyen rettenetest tettem, 
s egy fergetegeset szellentettem.
Ez lett vesztem, megleptek, s emberesen elvertek.
Nefelejcsem elveszett, kerek fejem berepedt.
Egyebet nem tehetek, ezzel keresem fel kegyedet:
Megpermetezhetem-e fejedet/begyedet?

Ajtó mögött állok, piros tojást várok.
Ha nem adtok, lányok, estig is itt állok!

Erdőt-mezőt bejártam, sok virágot találtam.
De hogy most már ideértem: teli asztal? Mindjárt végem!
A kert végén büszke tölgyek — hol vagytok hát, drága hölgyek?
Egy kis kölnit szórok rátok… De ugye, lesz majd pálinkátok?

Közlemény a 2021/2022. tanítási 
évre történő iskolai beiratkozások

 szervezését érintően 
az aktuális törvényi szabályozások értelmében

A Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Boróka Általá-
nos Iskolája szeretettel várja leendő első osztályosait!
Tankötelesek a 2021/2022-es tanévben: 2014. 

szept. 1. és 2015 augusztus 31. között született gyerekek
Beiratkozás időpontja:

 2021. április 15. napján (csütörtök) 
2021. április 16. napján (péntek) 

Az általános iskola beosztást készít a beiratkozás időpont-
jára vonatkozóan, mely az iskola honlapján (http://boro-

ka-bocsa.sulinet.hu) kerül közzétételre. 
A beiratkozáshoz szükséges: 

A gyerek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, 
TAJ kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A szülő azonosító dokumentumai
Érdeklődni: +36 78 553-144 vagy +36 70 330 9204- es 

telefonszámon.



2021. március 9. oldal

Fejezetek a 115 éves Bócsa történetébőlFejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Bócsaiak az 1848-49-es szabadságharcban

Nehéz annak a történésznek 
a feladata, aki Bócsa XIX. 
századi eseményeit kutatja. A 
lakossági nyilvántartások nem 
sokat mondanak erről a térség-
ről, lévén a községgé alakulás 
csak 1906-ban történt meg. 
Addig vagy Tázlár vagy Vad-
kert, esetleg Kiskőrös lakosai 
között kell keresni a bócsaia-
kat. Hogy miért? Iskolába ott 
jártak (ha jártak), a temetkezés 
pedig leginkább Vadkerten 
történt meg. Különösen igaz 
ez a szabadságharcban történő 
részvétel vizsgálatakor.

Mit érezhettek az itt 
élők a forradalomból?
Mivel újságok nem jártak, és 

a közlekedés is meglehetősen 
fejletlen volt akkoriban, ta-
vasszal csak szóbeszéd útján 
terjedhettek az információk. 
Ami bizonyos, hogy a jobbágy-
felszabadítás és a tisztviselői 
kar hazafias személyekkel 
történő megújítása májusban 
vidékünkön is bekövetke-
zett. 1848. július 5-én nyílt 
meg Pesten (tehát már nem 
Pozsonyban mind eddig) az 
alkotmányozó nemzetgyű-
lés. Ezt követválasztások és 
intenzív korteskedés előzte 
meg. Úgy is mondhatjuk: az 
eddigiekhez képest 

felgyorsultak 
az események!

A nemzetgyűlés egyik fő 
feladata a honvédelem meg-
szervezése volt. Hogy miért? 
A hazánkban akkor állomáso-
zó Habsburg katonaság nem 
ált egyértelműen a független 
magyar kormány mellett. Ezért 
— éppen egy megyénkbeli kép-
viselő, Nyáry Pál javaslatára 
— 200.000 újoncot szavaztak 
meg, melyből 40.00 azonnal 
kiállítandó! Ebből Pest megyé-
re (ahová akkor Bócsa puszta is 
tartozott) 6.200 újonc esett. A 
későbbiekben ennél többen is 
bevonultak Kossuth seregébe 
a megyéből. Volt kiegészítő 

toborzás ősszel, illetve gon-
doljunk Kossuth 1849 tavaszi 
ceglédi, kecskeméti és szegedi 
beszédeire!

Vadkerti és bócsai 
szabadságharcosok

Azt tudjuk, hogy Vadkertről 
(ahogy akkor a települést ne-
vezték) sokan vonultak be a 
magyar kormány felhívására. 
A listák töredékesek: Galgóczy 
Károly 1876-ban megjelent 
könyve 285 nemzetőrt említ 
ugyan, de a jelenlegi kutatások 
alapján csupán 63 nevet isme-
rünk. Ezt a listát 1849-ben, 
Haynau idejében állították 
össze, megtorlás céljából. Sok 
mindenre forrás ez a táblá-
zatszerű névsor. Foglalkozá-
sukra nézve 54 földműves, 
8 kézműves és Gánt (Gaál) 
János római katolikus tanító. 
Közöttük lehettek a bócsaiak 
is: akik ott laktak, vagy ott volt 
birtokuk, vagy ott (is) végeztek 
mezőgazdasági tevékenységet. 
Akinél tudták, megadták a 
katonai rendfokozatot is. Így 
tudjuk, hogy többségük gya-
logos közlegény volt (hiányos 
a kitöltés!), emellett 6 káp-
lárt (tizedest) és 2 őrmestert 
jegyeztek fel. A magaviselet 
rovatnál 5 „rossz” minősítés 
olvasható, a többi „jó”. 

Bevonulás
és hadszínterek

Ez a 63 honvéd és nemzetőr 
már a pákozdi csata után 
(1848. szeptember 29.) vo-
nult be. Az utolsó bevonulás 
az 1849. nyári mozgósítás-
kor történt. Természetesen 

nem kizárt, hogy előttük már 
kerültek be bócsai férfiak a 
seregbe. A helyi emlékezet 

szerint főleg a délvidéki, azaz 
a szerb felkelők elleni harcok-
ban vetették be őket. A járás 
területén a szabadságharc ide-
jén sem csata, sem nagyobb 
hadi átvonulás nem történt.

Rokkantellátmány
A megye közgyűlése 1849 

májusában mintegy 200 hadi-
rokkant ápolási díját szavazta 
meg. Ez a napi 6 krajcár/fő 
szociális juttatás azért is volt 
szükséges, mert a hadisérü-
lések sok embert visszaret-
tentettek a harcokban történő 
aktív részvételtől. Ebből az-
után a világosi fegyverletétel 
után semmi sem valósult meg. 

Hadikiadások
A szabadságharc előreha-

ladtával egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy csak és kizárólag 
állami pénzen nem lehet ek-
kora hadsereget fenntartani. 
A honvédek és nemzetőrök 
ugyanis nem ingyen har-

coltak, hanem hadipénzért. 
Volt külön készenléti díj és 
csatapénz. Az állami költ-

ségvetés mellett történtek 
adományozások (a megyék és 
egyes szabadságpárti főurak 
által), de egyre jelentősebb 
lett a hitelállomány is. Mert a 
háborúhoz bizony pénz kell!

A megtorlás
Nagy-Pál István soltvadkerti 

helytörténész szerint legalább 
fél éven át egy cseh katonák-
ból álló csapat állomásozott 
a környéken 1849-1850-ben. 
A helyi lakosok összetartását 
dicséri, hogy nem sokat talál-
tak meg a Haynau-féle listán 
szereplő 63 névből. A nevük 
után legtöbbször az áll, hogy 
„nem tért vissza”, ill. „holléte 
nem tudatik”. Az 1950-es 
években még azt mesélték, 
hogy sokan a szőlőkben lévő 
kunyhókban, szárkúpokban 
vagy idegen házaknál húzták 
meg magukat, amíg a veszély 
el nem múlt. Ez akár a bócsai 
tanyákon, pásztorszállásokon 
is megtörténhetett.
Felhasznált irodalom: 

Galgóczy Károly: Pest, Pilis 
és Solt törvényesen egyesült 
megye monographiája (Buda-
pest, 1876)

Nagy-Pál István: Soltvadkert 
(Soltvadkert, 1975.)

Magyarország hadtörténete 
(Budapest 1985.)

Levéltári anyagok
Káposzta LajosKáposzta Lajos

A vadkerti / bócsai férfiak bevonulásának 
adatai: 

1848. október 4.:  16 „önkéntes” 
1849. február 27.:  9 „kötelezett”, „fogadott” és „önkéntes”.
1849. március 4.:  24 „önkéntes”
1849. május 4.: 4 „fogadott” és „önkéntes”
1849. június 27.: 10 „kötelezett”
Ebből kitűnik, hogy többféle katonai kategória volt, a szak-
irodalom szerint ennek megfelelő felszereléssel és fizetési 
osztállyal.
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Kisgyerekes szülő vagyok…
             Felvegyük – ne vegyük?             Felvegyük – ne vegyük?
                           Szeretgessük – ne szeretgessük?                           Szeretgessük – ne szeretgessük?
                                                Vigasztaljuk – hagyjuk sírni?                                                Vigasztaljuk – hagyjuk sírni?
Az örök kérdések egy 

kisgyerekes családban. 
Az immár bócsainak szá-
mító Eifert Laura egysze-
rűen azt mondja: hordoz-
zuk! És itt ne keressünk 
semmilyen „átvitt értel-
met” vagy „költői meg-
oldást”. Helyette inkább 
kössük, illetve rögzítsük 
magunkra a kisbabát és 
„vele együtt” nyugodtan 
mossunk fel, vásárol-
junk be vagy éppen ren-
dezkedjünk a kertben! 
Továbbá, akár sportol-
hatunk, kirándulhatunk, 
de még táncolhatunk is 
hordozott babával.

Laura eredeti foglakozására 
nézve közgazdász. A gyerekek 

születése előtt marketinges-
ként dolgozott Budapesten. 
3 éve él Bócsán (ismét) a 
család. A falusi-tanyasi turiz-
mus keretében működtetett 
szálláshely, a Cserszegi Ven-
dégház szolgáltatásai körébe a 
„babahordozási tanácsadást” 
is beletették. Na de vajon mit 
is jelent ez? Erre voltam kí-
váncsi, amikor meglátogattam 
Laurát, hogy tanácsadóként 
tartson nekem egy foglalko-
zást. 

Amit itt az asztalon látsz, a 
bemutató foglalkozás kellék-
tára — mutat körbe a kendő-
kön és más kis csomagokon. 
Ugyanis egyre több anyuka, 
apuka és nagymama érdeklő-
dik a módszerek iránt. Az in-

ternetes szakmai közösségek 
tagjaként pedig látom a leg-
újabb fejlesztéseket és máris 
be tudom mutatni Bócsán. 
Minden megnyilvánulásunk 
baba- és családbarát: gyerme-
keimet magam is hordoztam 
— ez rá a kifejezés — és a ne-
gyedik baba bizonyára ugyan-
csak kendőlakó lesz. Ehhez 
elvégeztem egy tanfolyamot, 
így hordozási tanácsadóként 
dolgozhatom. Anyukák, apu-
kák és nagyszülők részére 
tartunk bemutatókat. 

A babahordozás 
pedig egy öröm! 

Nem tudom a babakocsit mi-
kor találták fel, de bizonyára 
nem több százéves találmány. 
Pláne, hogy itt faluhelyen ko-
rábban járda és kövesút sem 
volt, így a parasztasszonyok 
a gyerekeket magukra kötve 
hordták: úgy végezték az ott-
honi munkát és úgy mentek 
ki a földekre is velük. 

— Mennyire fogékonyak a 
bócsaiak erre a módszerre?

Úgy veszem észre, hogy 
megnőtt az igény az effajta 
babahordozásra — vidéken 
is. Különböző módjai vannak.  
És hogy nekem miért kellett?  
Egy majdnem négyéves, egy 
majdnem kétéves és egy igen 
pici baba mellett kellett helyt-
állnom. Úgy, hogy a négyévest 
hordjam óvodába, a kétéves 
ide-oda rohangál, a pici pedig 
nem akart (mindig) a babako-
csiban és a járókában maradni. 
Akkor Budapesten éltünk és 
ott kényelmi szempontból is 
jól jött. 

Ez azonban nem csupán egy 
praktikus dolog, hanem egy 
fiziológiai szükséglet is. Az 
anya mindig maga mellett, a 
saját testén tudhatja a kisba-
bát. De magának a picinek is 
jó: ott érzi a biztonságot je-

lentő szülőt. A kutatások sze-
rint pedig fejlettebb érzelmi 
intelligenciával rendelkezik 
az a gyermek, akit így hor-
doznak. A „kötődő-válaszkész 

nevelés” elmélete kapcsán is 
egyre többet lehet hallani: ez 
az igény szerinti táplálást, az 
együtt alvást és a babahordo-
zást jelenti. Jobban megismer-
jük a kisgyermeket és jobban 
megértjük, hogy miért sír, 
azaz: mire van szüksége.

Tehát nem hagyják 
sírni a kiságyban

— Mutasd be, miket raktál 
ki!

Ez egy demo-baba, négyki-
lós, emeld meg! Rajta mu-
tatom be a kötéseket és a 
technikákat. Először rajta 
gyakorol az anya, illetve az 
apa. Ez egy hosszú, szövött 
kendő, amely 0 napos kortól 
használható egészen 2-3 éves 
korig. Speciális szövésű, erre 
célra kifejlesztett hordozóken-
dő, amely megtartja a babát: 
van rugalmassága, de erős is 
egyben. Többféle hordozási 
módot tesz lehetővé: elől, 
csípőn, és háton hordozást. 

Folytatás a 11. oldalon.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Folytatás a 10 oldalról.
Ez pedig itt egy „karikás 

kendő”: az előbbinél rövi-
debb, melyben előre vagy 
oldalra tehetjük a babát.

—  Mibe kerül egy i lyen 
kendő?

A szövött kendőket 5-10 
ezer forinttól már megtalá-
lod a neten. Van másodlagos 
piaca is: használtan ajánljuk 
kezdő szülőknek. Az már 
rögtön puha, könnyen köt-

hető! Egy kendő akár több 
gyereket is kiszolgál.

— És ezek itt?
Ez egy mei-tai! Készülhet-

nek szövött kendő anyag-
ból,  de ismerünk dekor-
vászonból is. A kendőnél 
fixebb eszközök: a te vagy 
a baba méretei mérvadók. 
Van egy derékpántja, amit 
magunkra kötünk. Aztán 
van egy body-része, amibe 
belecsücsül a baba. Meg-

keresztezzük a szárakat és 
elől vagy hátul a lábai alatt 
kötünk egy csomót. Kiesni 
nem tud. 

— Mint egy kenguru?
Olyasmi, de kicsit más. Az 

egy kicsit egyszerűbb: csak 
elől lehet benne hordozni, 
amit 7 kilós súly felett nem 
igazán ajánlunk. A szülés 
utáni gátvédelem miatt a 
nőknél igen fontos ez, no 
meg a férfiak dereka sem bír 
el minden tartós terhelést. 
Azért sem igazán praktiku-
sak a kenguruk, mert merev 
a faluk. Ezáltal nem pontról 
pontra támasztják a baba 
gerincét, emellett pedig a 
lábaik is lógnak benne.

Van egy olyan szabály, 
hogy térdhajlattól térdhaj-
latig kell a babát alátámasz-
tani, mert úgy kényelmes 
neki. Ezt tudják a kendők, 
vagy a  mei- ta i -ok,  mint 
például ez, ami 2-3 hónapos 
kortól körülbelül egyéves 
korig használható. Utána 
jönnek  a  f é l csa tos  hor -
dozók: praktikusak, mert 

felül kötözöd, de alul már 
csatolod. Ugyanez itt van 
alul-felül csatos és állítható 
kivitelben, melyben akár 
kétéves korig is hordoz-
ható a gyermek. A bemu-
tatóimon több változatot 
ismertetek meg a szülőkkel 
— mint például tavaly a 
bócsai baba-mama klubban.

— Mi történik akkor, ha 
valakinek nem válik be az 
eszköz?

A tanácsadó fe ladata a 
segítség és az ötletadás. 
Jómagam kölcsön is adom 
az eszközöket, és amikor 
valami beválik, megrendel-
hetik a szülők neten. Elsőre 
nem b iz tos ,  hogy  megy 
például egy kendőhasználat: 
gyakorolni kell. Aztán van, 
aki nem tud megbarátkozni 
például a karikás kendővel. 
Gyorsan felkapható ugyan, 
de félvállra terhel, nekik ak-
kor másik eszközt ajánlunk. 

 
És persze minden 

baba más
Meg ke l l  i smernünk  a 

saját gyerekünket! Én fel-
kötöttem magamra,  tet -
tem-vettem a konyhában, 
felmostam, majd amikor 
elaludt, óvatosan letettem 
az ágyába. De egy másik 
gyerek lehet, inkább más 
módszert igényel. 

A zárlat  feloldása után 
remélhetőleg újra érkező 
üdülővendégeinknek külön 
program lesz a babahor-
dozási  tanácsadás.  Ettől 
kezdve ez  is  egy  bócsa i 
specialitás lesz!

A lelkes hallgató: A lelkes hallgató: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos
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