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Ünnepélyes faültetés Bócsán
30 facsemetét nyert Bócsa 

azon a pályázaton, melyet 2020 
nyarán írt ki az Agrárminiszté-
rium. Az országos településfá-
sítási program keretében nyír-, 
hárs- és platánfa csemeték 
kerültek a játszótérre, valamint 
a bölcsőde udvarára.

„A bócsaiak ismét meg-
adták a módját” — ezt már 
az egyik tapasztalt újságíró 
mondta, aki több rendezvé-
nyünkről is rendszeresen tu-
dósít. Az ünnepélyes faültetés 
ugyanis szűk, de jeles körben 
történt meg. Május 6-án ál-
lamtitkár és megyei önkor-
mányzati képviselő tisztelte 
meg községünket. A fák ül-
tetése ezen a napon újságírók 
és tévéstábok jelenlétében 
a Mózes-kosár Evangélikus 

Családi Bölcsőde udvarán 
vette kezdetét.

Először Szőke-Tóth Mihály 
polgármester lépett a mik-
rofonhoz. Beszédében utalt 

II. József királyra, aki már 
az 1780-as években szorgal-
mazta a Kiskunság fásítását. 
A mai idők kihívásai már 
komplexebbek. Ilyen a bócsai 

háztartási szennyvíz kezelése, 
melynek megoldása — az ala-
csony létszám miatt — nem 
a csatornázás lenne, hanem a 
kisközösségi biológiai szeny-

nyvíztisztítás. 
Lenkei Róbert, a megyei 

közgyűlés tagja a természet-
közeli élet fontosságát emelte 
ki. „Aki fát ültet, jövőt épít!” 
— mondta. A széndioxid 
megkötése és a friss levegő 
közös ügyünk, ezért a fásítási 

program folytatódik majd. 
A nap vezérszónoka dr. Feld-

man Zsolt mezőgazdaságért 
és vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár volt. A szép fák és 
kertek a minőségi élet részei. 
Idén 500 település kapott 
földlabdás facsemetéket, hoz-
zá való támasszal és mulccsal.   

László Lajos evangélikus 
lelkész áldást mondott az ül-
tetőkre és az adományozókra. 
„A növekedést Isten adja” — 
idézte Pál apostol gondolatait.

Ezt követően az ünnepség 
szónokai és Sulyok Ferenc, a 
Kiskunsági Erdészet (KEFAG) 
vezérigazgatója közösen ültet-
ték el az első fát a templom 
mellett. Megtekintették az 

egyház épületeit, megkóstol-
ták a híres bócsai kemencés 
lángost és beszélgettek a sajtó 
képviselőivel. 

Káposzta Lajos, Káposzta Lajos, 
az ünnepség moderátora az ünnepség moderátora 

Lenkei Róbert megyei képviselő

Dr. Feldman Zsolt államtitkár
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Nyugdíjba vonult 
Katika!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (május)
Kovács Réka és Barcsik László Tamás

Születtek:
(április)

Vincze Dominik – an: Dukai Henrietta
(május)

Gyetvai Olivia – an: Mészáros Nóra 
Holczimmer Lilla Szilvia – an: Holczimmer Szabina

Elhunytak:
(április)

Péter Alfred (1935)
Gszelmann Imréné, születési név: Kránicz Mária (1946)

Zsikla Tibor József (1947)
(május)

Frittmann Jánosné, születési név: Nagy Mária (1950)

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. Elhanyagolt sírok!

Ezúton szeretnélek benneteket 
tájékoztatni, hogy 

2021. június 2-án (szerdán) 14:00 órakor 
közgyűlést tartunk 

a Hegyközség különtermében.  
Sok szeretettel várok minden kedves tagot. 

Tisztelettel: Kaposvári SándornéTisztelettel: Kaposvári Sándorné

Tisztelt temetőlátogatók, 
sírfenntartók! Ezúton kérjük 
a hozzátartozókat, hogy a síro-
kat és azok környékét szíves-
kedjenek rendbe tenni, majd 
tisztán tartani. Ne engedjük, 

hogy elgazosodjon és szemetes 
legyen a köztemető! 

Figyelem: a Köztemető terü-
lete (megfigyelő) biztonsági 
kamerával van ellátva, és a 
felvétel felhasználható!

Egy májusi délután kedves kö-
szöntés helyszíne volt Bócsa Köz-
ség Önkormányzata. Gácsi-Varga 
Katalin 12 év tanyagondnoki szol-
gálat után elköszönt és megkezd-
te nyugdíjas éveit. Szőke-Tóth 
Mihály polgármester virággal 
és emléklappal köszönte meg a 
sok éves munkáját. A közvetlen 
kollégák is meghívást kaptak egy 
kis csemegézésre, ahol átadták a 
közös ajándékot és elköszöntek 
Katikától.

Katika 2009. március 1-jén kezd-
te meg tanyagondnoki tevékenysé-
gét az önkormányzatnál, előtte 25 
évig asszisztensként dolgozott a 
soltvadkerti háziorvosi rendelőben.

Tanyagondnokként a II. kerület, 
Fischerbócsa volt a területe. Több 
éven át segítette a külterületen 
élő lakosokat. Feladatai közé 
tartozott a bevásárlás, valamint 
a gyógyszerek és az ebéd kiszál-
lítása. Segítséget nyújtott a napi 
éleben és igyekezett enyhíteni a  
mindennapok magányát.

Katika a tanyagondnokság mel-
lett aktívan részt vett az önkor-
mányzati rendezvényeken. Segítő 
keze és mosolygós arca a bócsai 
vendégszeretet részévé vált.

Ezúton kívánunk neki jó egész-
ségben eltöltött, nyugodt, békés, 
örömteli nyugdíjas éveket!

B. H.B. H.

A hulladékszállítást végző cég a zöldhulladék elszállításakor 
térítésmentesen maximum 2 db (emblémás, zöld színű, lebomló 
műanyagból készült) zsákot bocsájt rendelkezésre ingatlanonként.

Szükség esetén további zsákokat az Önkormányzati Hivatal-
ban lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében 
a szemétszállítás előfizetője/számlafizetője nevére.

A zsák és az elszállítása ellenértéke (kommunális többlethul-
ladékos zsák árával megegyező) utólag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül 
kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák he-
lyezhető ki.

További információk: FBH-NP Nonprofit Kft., https://www.
fbhnpkft.hu/, 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz., fbhnpkft@fbhnpkft.
hu, telefon: +36 79 524 821

A zöldhulladék szállítás 
változásai 2021. július 01-jétől

Tisztelt Bócsai Mozgás- 
korlátozottak Egyesület tagjai!
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Kérdés-felelet: 

Gyorsinterjú dr. Kokrehel Hajnalka háziorvossal

2021. június 1-jén megnyitjuk 
 MEZŐGAZDASÁGI GÉPKERESKEDÉS 

Telephelyünket
6235 Bócsa, III. körzet 37. szám alatt

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 07-17 óráig

Szombat: 07-12 óráig
Vasárnap: ZÁRVA

Kínálatunk:
• Termény és takarmány

• Gázcseretelep
• Ásványvíz és üdítő 

• Olajok és kenőanyagok 
Lehetőség nyílik 

• utánfutók, kerti kisgépek, fűnyírók, mezőgazdasági 
• munkaeszközök kölcsönzésére.

Bővebb információ: 
Gillich Imre 20/431-9293 és 

Lengyelné Gillich Bernadett 20/232-2500

— Nem igazán beszélnek arról, 
mi lesz a 2. oltás után. Mi lesz 
utána? 

A vírus természetéből adódik, 
hogy miután nagyon sok embert 
megfertőzött, eltűnhet. Vagy 
jönnek az újabb és újabb mutáci-
ók! Ha van védettségünk, akkor 
ezek nem biztos, hogy nagy 
kárt okoznak bennünk. Abban 
reménykedünk, a vírus nem talál 
táptalajra és megszűnik.

— Tehetünk-e mi bármit is a 
mutációk ellen?

Olaszországban, Szlovéniában 
és Romániában már van indiai 
mutáns. Emiatt nem szűnhet 
meg a maszkhordás és be kell 
tartanunk az előírásokat. A 
fertőzés útja egyszerű: Olasz-
országból jönnek haza a román 
vendégmunkások, megállnak itt, 
és szétszórják a nagyáruházban. 

— De hát van oltóanyag!

Az oltóanyag véd, de csak labo-
ratóriumi szinten bizonyították. 
Hogy valójában mit hoz az élet, 
azt nem tudjuk

— Más kérdés: Aki túlesett a 
fertőzésen, ill. oltásban részesült, 
megkapta/megkapja a védettségi 
igazolványt. Ennek megvan a 
maga lejárati ideje. Ha én a lejá-
rat előtt elmegyek vérvizsgálatra 
és megállapítják, hogy van még 
ellenanyag a véremben, akkor 
az igazolványom is meghosszab-
bítható? Hogyan történik ez, 
hol kell jelentkezni, regisztrálni, 
intézkedni, befizetni, sorba állni?

A vérvizsgálatot én is elvégez-
hetem a Synlab keretében. Ha 
ez 50-nél magasabb antitest 

IgG-egységet mutat, meghosz-
szabbítható az igazolvány 3 
hónapra. De ezt nem mindenhol 
fogadják el. 

A Synlab szerződött partner, 3 
munkanap múlva van eredmény. 
Ezzel el kell menni az okmá-
nyirodába és úgy adják ki majd 
az igazolványt az illetőnek.

Tapasztalataim szerint a vér-
vételkor kimutatott antitest 
szám nulla és 17.000 között 
mozgott. Ez betegség átvészelt-
ség vagy oltottság után alakul 
ki. Akinek 100-200-as anti-
test anyaga van egy vérvételi 
mintában (antitest IgG, amit 
vagy a vírus, vagy a védőoltás 
alakított ki bennünk), az még 
nagyon simán összeszedheti 
a fertőzést és bele is halhat. 
Tehát sok minden múlik a saját 
immunrendszerünkön is, amit 
azonban karban kell tartani.

Valahol a plasztikkártya mellé 
csatolni kell (majd), hogy milyen 
oltást vettünk fel. Máshol a PCR 
teszt a követelmény még mindig. 
Orvosilag nézve egyébként jo-
gos. Tehát egyes országok vagy 
szervezetek (pl. idegenforgalmi 
program esetén) különbséget te-
hetnek majd a védettségi kártya 
és az oltás között. Ez jogos, mert 
tudjuk jól, hogy az első fertőzés 
után jöhet egy második fertőzés. 
A védőoltás viszont olyan típusú 
védettséget ad, ami a szövődmé-
nyek ellen is véd.

— A nyár folyamán több család 
is elmegy nyaralni (bel/külföld). 
Mi legyen a gyerekekkel? Pláne 
azokkal, akik most töltik a 18-at? 

Mennyire javasolja a gyerekek 
beoltását?

A gyerekek védőoltásával kel-
lett volna kezdeni a szakirodalom 
alapján. Egyelőre Amerikában is 
csak 12 éves kortól oltanak. Én 
mindenkinek javaslom a védőol-
tás felvételét. Nálunk ez 16 éves 
kortól lehetséges.

— Mennyire van megelégedve 

paciensei viselkedésével, hozzá-
állásával? 

A praxis és az ügyelet tapasz-
talatai szerint Bócsán az oltás-
ra jogosultak 90 %-a oltott: 
komolyan és felelősségteljesen 
viselkednek. A felelőtlenektől 
viszont félek. Azoktól, akik 
nem tartják be a szabályokat. 

K. L.K. L.
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Szóval a fenti idézet azt jelen-
ti, hogy adott egy prédikációs 
program és a misék folyamán 
többször lesz szó adott témák-

ról? — teszem fel a kérdést a 
szentmisét követően Szaniszló 
Tibornak, a bócsai katolikusok 
új plébánosának. 

Igen, adott lelkipásztori tervvel 
dolgozunk, ezt viszem végig. 
Vallom, hogy a Szentírás nem 
csupán az, amit a Szentmisén 
vagy odahaza felolvasunk, ha-
nem egyben iránymutatás a 
mindennapi életünkhöz. Ezért 
aktualizálni és egyben magyaráz-
ni kell annak tartalmát! 

— A bócsai egyházközség kü-
lönleges: van egy központi, fa-
lusi templom, és mellett három 

tanyasi. Egyazon egyházközség, 
de azért sokan inkább csak oda 
mennek el, ahová gyerekkoruk 
köti őket. 

Fontos egy gyülekezet életé-
ben, hogy hagyjuk munkálkodni 
a közösség aktív tagjait! Tudom, 
hogy mindegyik templomhoz, 

misehelyhez tartozik egy-egy 
kör. A célom szeptemberig, 
hogy megismerkedjem velük. Az 
idősekkel, a fiatalokkal, minden-
kivel. Vissza kell vinnünk azokra 
a helyekre a miséket, ahonnan 
ezek megindultak. Ha ez a tanya-
si kistemplom, akkor ide! 

— Ön évtizedek óta szolgál 
papként. Mik a pálya eddigi 
tanulságai?

A legfontosabb az emberi hang, 
amit egy jó párbeszédnek kell 
követnie. A papi elhivatottság 
elengedhetetlen, de úgy kell át-
adnunk mindent, olyan biblikus 
alapon, hogy eredményes legyen 
az a szolgálat! Minden állomás 
jó, mindnek megvannak a maga 
tanulságai.                          

    K. L.    K. L.

„Nem megyünk bele jobban, lesz rá még időnk…”
Beszélgetés Bócsa új plébánosával, Szaniszló Tibor atyávalBeszélgetés Bócsa új plébánosával, Szaniszló Tibor atyával

Életrajz röviden
Tibor atya Nyírlövőről származik, Északkelet-Magyaror-

szágról.
A teológiát a veszprémi szemináriumban végezte el, amit 

másfél év Kiskunmajsa, majd másfél év Kiskunfélegyhá-
za-ótemplom követett. Ezek voltak a kápláni évek, az első 
tapasztalatok megszerzésnek ideje. Félegyháza után már 
önálló plébánosként hét év szolgálat következett Csengődön. 
A következő állomás Nagybaracska volt — egészen eddig. Az 
ottani jó közösség, a lelkes iskolai és ifjúsági munka, valamint 
az összetartó gyülekezet szép emlék az atya szívében. 

Bócsán május elején kezdte meg a szolgálatot, majd pár 
hétre rá az érsek rábízta a hirtelen megüresedett Bugac 
plébániáját is.

Néhány gondolat a május 16-i 
szentbeszédből, amin ott voltunk

„Mit üzen Isten a tanítványoknak nagypéntek után? Először is azt, 
hogy nem kell türelmetlenkedni!”

„A türelem az első. A bátorság a második. Ha ez a kettő helyet 
cserél, akkor azt már vakmerőségnek hívják.”

„Ahhoz, hogy egy gödröt betemessünk, ásni kell egy másik gödröt.”
„Nem mindent mi, emberek oldunk meg. Hagyjunk valamit az 

Istennek is!”
„A pandémia időszakában elindult egy önsajnálati mozgalom. Pedig 

erre aztán igazán kár időt szánni: pörög az ember agya, miközben 
bezárkózik, és egyszer csak elfogy az energiája, amit másra kellett 
volna szánnia.”

„Az isten kegyelem segít abban, hogy egyszer csak egy nagyot lépj.”

Az eddigi vasárnapi mellett pénteken és szombaton 18 órakor tartanak misét 
a bócsai Árpád-házi Szent Margit templomban.
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
A kisegítő iskolárólA kisegítő iskoláról

Megkérdeztük Frittmann 
József nyugdíjas igazgatót, 
hogyan is működött ez az ok-
tatási forma.

Már az 50-es években, a 
tanyasi iskolák működésekor 
felfigyeltünk arra, hogy nem 
minden tanuló érkezik olyan 
képességekkel, melyekkel 
el lehetne kezdeni az első 
évet. Aztán voltak olyanok 
is köztük, akik különböző 
f igyelemzavarral küzdöt-

Lassan már csak az idősek emlékeiben él, hogy volt 
egy ilyen oktatási intézmény községünkben. Ez a fajta 
oktatás az iskola oldalán Kecskemét felé haladva, a 
mai szolgálati lakásban indult. Pár év múlva átköltö-
zött az akkori buszgarázs mellé. A mai Piroska bolt 
helyén, a hajdani tűzoltó szertárban alakítottak ki 
részükre egy osztálytermet. Mintegy 15 éves műkö-
dése során a kisegítő iskola hasznos feladatot látott 
el, hiszen azon kisdiákok tanulását segítette, akik az 
első években nem tudták felvenni a lépést társaikkal 
és segítségre szorultak a tanulás terén.

Hogy megy ez manapság?

Mint Markó Ibolya, a kiskőrösi EGYMI igazgatója elmondta, 
nagyon fontos a pedagógusok összehangolt munkája: ha az óvó-
nő idejében észreveszi a hiányosságot a kisgyereknél, nagyobb 
hatékonysággal lehet megkezdeni a korrigáló, felzárkóztató 
foglalkozásokat. A Nevelési Tanácsadó munkatársai tesznek 
javaslatot a fejlesztésre vagy a logopédiai foglakozásokra. Az 
is egyre gyakoribb, hogy a szülő szeretné a gyermeket a spe-
ciális iskolába járatni. A tanulók mellett pedig fejleszteni kell 
a szülőt és az un. „többségi iskolák” pedagógusait is. Mivel a 
szűrőrendszerek érzékenyebbek lettek, több értelmi, tanulási 
probléma orvosolhatóbb, mint ezelőtt 20-30 évvel.

Frittmann József 
nyugalmazott igazgató
iskolák és minden gyerek 
bejött a faluba, akkor már 
évfolyamonként alakítottuk 
ki az osztályokat. Ott aztán 
jobban kiütközött az adott 
diák tanulási, valamint beil-
leszkedési problémája. De a 
szükségben ott volt a segít-
ség is: meg tudtuk teremteni 
azt a képzési formát Bócsán, 
melyet akkoriban kisegítő 
iskolának neveztek.

Nem mindenki járt óvodá-
ba — főleg a tanyasiak nem 
—, de törekedtünk rá, hogy 
minél több gyerek járjon. 
Így jobban fel lehetett mérni 
a képességeket és ki lehetett 
szűrni a problémákat. Ezek 
nagy részére akkor is, ma is 
megvannak az óvodai gya-
korlatok, egyéni és csoportos 
foglalkozások.

A nagy előrelépés a diákott-
hon felépítése volt: ezzel még 

több gyerek részesülhetett 
abban az ellátásban, mely a 
rendszeres étkezés és kom-
fortos szállás mellett a szelle-
mi odafigyelést is jelentette. 
Hogy mire gondolok? 

Külső szakemberek, a kis-
kőrösi Pedagógia Intézet 
munkatársai a megfelelő fel-
mérésekkel megállapították, 
hogy melyik gyereknek mi-
lyen hiányosságai, problémái 
vannak, és kinek kell emiatt 
a bócsai kisegítő iskolába jár-
nia. Ebben elsőtől negyedikig 
tanultak a gyerekek, majd 
pedig eldőlt, hogy itt kezdi az 
ötödiket, vagy busszal Kiskő-
rösre jár be felső tagozatra.

A tanítójuk helyben Szabó 
János volt és mintegy 15 éven 
át, 1976-tól 1990-ig műkö-
dött az intézmény a központi 
iskola melletti épületben. 
Volt köztük szellemi problé-
mákkal, beszédhibával vagy 
figyelemzavarral küzdő kisdi-
ák egyaránt. Nagy feladat volt 
őket tanítani. Intézményileg 
a kiskőrösi központhoz tarto-
zott ez az iskola és a felügye-
letet is onnan látták el.

A létszám kezdetben 10-20 
fő között mozgott, a vége 
felé már csak 5-6 gyerek 
tanult itt.  Biztos vagyok 
benne, hogy sokukból így vált 
egészséges, jó gondolkodású, 
dolgozó ember.

K. L.K. L.

Pro Ecclesia Hungariae díjjal tüntették 
ki dr. Tarjányi Béla biblikus professzort
A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia (MKPK) Pro Ecc-
lesia Hungariae díjat adományo-
zott Tarjányi Béla professzornak. 
A kitüntetést a testület nevében 
az MKPK elnöke, Veres András 
püspök adta át április 21-én 
Budapesten a lelkipásztornak. 
A díjjal a püspöki konferencia 
elismerését fejezi ki azért a szol-
gálatért, amelyet élete folyamán 
dr. Tarjányi Béla a Katolikus 
Egyházért végzett.

Lelkipásztori szolgálata, szentí-
rástudományi munkássága révén 
papok, teológusok és hittanárok 
generációival szerettette, illetve 
ismertette meg a Bibliát.

A bócsa-zöldhalmi születésű 
professzor a díj átvétele után arról 
beszélt, hogy olyan volt, mint A 
kishercegben a róka: legalább há-
rom napig készült a találkozásra. 
Jóleső érzés lenne a püspöki kar 
előtt a székházban átvenni ezt az 
elismerést, de óriási megtisztel-
tetés, hogy a püspöki konferencia 
elnökétől és titkárától a saját 
lakásában vehette át a díjat. 

Forrás: Magyar Kurír

tek. Sokuknak jól jött az a 
rendszer, hogy az összevont 
oktatás során több évfolyam 
ült a tanteremben. Akinek 
ugyanis nehézségei voltak 
mondjuk a számtannal, azt 
be tudtuk vonni újra az alatta 
lévő évfolyam feladataiba, 
hogy ezzel is felhozzuk. Na 
meg akkoriban nem volt 
olyan fontos a tudomány…

Aztán amikor a 70-es évek-
ben megszűntek a tanyasi 
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Elmentünk egy különleges munkahelyre
Beszélgetőtársam: Harkai-Adorján Csenge gyógypedagógusBeszélgetőtársam: Harkai-Adorján Csenge gyógypedagógus

Mindig is érdekelt a gyó-
gypedagógia: különleges 
türelem és érzék kell hoz-
zá! Sok szülőnél már az 
kiveri a biztosítékot, ha 
a gyereke elsőre nem fog 
fel néhány egyszerűbb 
számtani vagy nyelvtani 
törvényszerűséget. „Hát 
hogy nem lehet ezt érte-

ni?” Tudományos tény, 
hogy szakszerű fejlesz-
téssel sokat lehet segíteni 
azokon, akik nem mindent 
értenek elsőre. Csenge 
gyógypedagógusként dol-
gozik a kiskőrösi EGY-
MI-ben. Ez az a speciális 
oktatási intézmény, ahová 
Tompától Szabadszállásig 
nap mint nap jönnek a 
különböző nehézségek-
kel küzdő gyerekek, hogy 
mégiscsak megtanulják 
azt, amit megtanulhatnak.

— Mi a munkád pontosan? 
A kiskőrösi EGYMI-ben óvo-

dáskorú gyerekeket egyéni és 
kiscsoportos formában habili-
tálok, ami annyit jelent, az óvo-
dai foglalkozásokon kívül, egy 
külön kis teremben személyre 
szabottan az egyéni képessége-
ket figyelembe véve különböző 

fejlesztő feladatokat végzünk. 
Ezek szorosan kapcsolódnak az 
adott óvodai vagy iskolai pro-
jektekhez. A fejlesztés formái 
kimeríthetetlenek, legyen ez 
mozgás vagy játék, tantermen 
belül is vagy kint a szabadban.

— Tudom, hogy dolgozol a 
bócsai iskolában is.  

Az intézményünk látja el az 

utazó tanári hálózatot is. Ennek 
keretében azokkal a gyerekekkel 
foglalkozunk, akik többségi 
(azaz általános) iskolába járnak, 
de sajátos nevelési igényűek 
(SNI), olvasási, írási, számolási 
problémákkal, vagy éppen figye-
lemzavarral küzdenek.

A bócsai Boróka Általános Is-
kolában is vannak tanítványaim, 
akikkel kiscsoportos formában 
délutánonként foglalkozom. 
Személyre szabott feladatokat 
oldunk meg, valamint fejlesztő 
(társas) játékokat játszunk. 
Ilyen például a szókirakós já-
ték, ahol szavakat rakunk ki, 
de közben számolunk is… Az 
utazó tanári munkához termé-
szetesen hozzátartozik, hogy 
kommunikáljunk a fejlesztés-
ben részt vevő pedagógusokkal, 
ugyanakkor a szülőknek is ren-
delkezésére kell állnunk.

— Mennyire találkozol társa-
dalmi előítéletekkel vagy éppen 
értetlenséggel?

Ezek leküzdése neveléssel 
és információkkal történik. 
Intézményünk több érzékenyí-
tő akciót szervez a környező 
intézmények tanulóinak és pe-
dagógusainak, hogy csökkent-
sük az előítéleteket. Ezeket a 

programokat a világnapok köré 
kapcsoljuk, célunk, hogy minél 
ismertebb legyen a koraszülöt-

tek problémája, a siketek és na-
gyothallók élete, a down-szind-
rómások és az autizmussal 
élők világa. Ezek az alkalmak 
nem csak a fogyatékkal élőknek 
szólnak, hanem segítségnyújtás 
is a velük való bánásmódhoz. 

Amit a COVID 
leginkább visszavetett, 

az a gyerekek szocializáltsága 
volt — ezt már Markó Ibolya, az 
intézmény igazgatója mondja. 
Ahogy az újrakezdéskor lekérdez-
tük az osztályokban, a gyerekek 
99 százaléka nagyon várta már 
az iskolát. 

Egyébként pedig a különleges 
oktatáshoz az is hozzá tartozik, 
hogy az egyes — a megszokottnál 
jóval kisebb létszámú — osz-
tályközöségek a saját maguk 
által meghozott szabályok szerint 
élik iskolai, közösségi életüket. 
Nagyon szép, nagy udvarunk 
van, ami rengeteg játékra ad 
lehetőséget. Az oktatásnak része 
a növényápolás és a kutyás terá-
pia — a gondoskodás folyamatos 
lendületet és új életet teremt a 
közösségben. Országos referencia 
intézmény vagyunk: sok szakem-
ber jár ide, hogy tanulmányozza 
az itt folyó, sokrétű munkát. 
Ennek része egy kicsit Bócsa is.

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Az intézmény adatai

EGYMI, azaz Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola 
és Készségfejlesztő Iskola. 

Miért ennyi minden? 
Mert vannak olyan gyerekek és fiatalok, akik különleges 

környezetben, különleges módszerekkel és különleges embe-
reknek kell megtanítaniuk mindarra, ami a társadalom nagy 
részének nem annyira különleges. Az óvodától a szakmai 
előkészítésig zajlik az oktatás és a nevelés az iskolai falain 
belül és kívül egyaránt.
Létszám: az intézményben 130-140 gyerek + a 9 utazó 

tanár által gondozott külső létszám: 80 gyerek.
Szakmai modulok a felnőtt kor felé haladva: 
mosodai kisegítő, kert- és parkápoló, kisegítő takarító, 

háztartás és életvitel, konyhai kisegítő. Ezek mind-mind 
összehangolt gondolkodást és cselekvést kívánnak meg a 
vizsga során, amely sok diáknál hosszú évek után érik be.
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Vagy inkább 120 százalékkal…
Hiszen van mit bepótolni. Barcsik-

né Weinhardt Éva igazgató szerint a 
gyerekeknek leginkább a közösség hi-
ánya fájt az elmúlt hónapokban, így 
a szokásosnál nagyobb a csatazaj…
Nem könnyű visszazökkenni az iskolás 
életbe, a szabályok közé. Bár néhányan 
kénytelenek voltak közben is bejönni. 
Mint elmondta, a digitális oktatás 
időszakában az intézmény biztosította 
a felügyeletet és a segítséget azoknak 
a gyerekeknek, akiknél a szülők ezt 
kérték. Ez 9-10 tanulót 
érintett a nyolc évfo-
lyamból. Ők pedagógus 
felügyelete mellett külön 
tanultak. 

A kollégák is sokat dol-
goztak, tanultak azért, 
hogy jól  működjön a 
digitális oktatás. Ebben a 
helyzetben azonban még 
a jótanuló gyerekeket 
sem lehetett magukra 
hagyni. Szükséges volt 
otthon a szülői segítség, 
köszönet érte minden-
kinek.  A nyitás előtt 
tel jes,  ózongeneráto-
ros fertőtlenítést, füg-
gönymosást és takarítást 
végeztek az iskolában. 
Májusban újra indultak 
a délutáni szabadidős programok, a 
szakosztályi edzések, a társastánc ok-
tatás. Elkezdődtek a mérések: idegen 
nyelv, kompetencia, belső vizsgák. Ez 
utóbbin a nyolcadikosok adnak számot 
tudásukról: magyar történelem és ha-

zánk földrajza, magyar irodalom, ma-
tematika, idegen nyelv tantárgyakból. 
Ezek a tételsorok sokak számára talán 
feleslegesnek tűnnek, hiszen „mindjárt 
itt a középiskola...” Igen: pont ezért! 
Jobb esélyekkel kezdi az a gyerek szep-
temberben az új iskolát, ha a nyár elején 
már ráismételtek.

Pánikoljak vagy segítsek? 
Mit tegyünk, ha egy társunknak 

fennakad a szotyihéj (rágó, cukorka) 
a torkán és mindjárt megfullad, stb.? 
Hogyan kell valakit újraéleszteni? A 

napokban tartott előadást a kiskőrösi 
pedagógus Kutyifa Anikó, aki az Orszá-
gos Mentőszolgálat képzésén vett részt. 
A 7. osztály részére tartott előadásának 
és gyakorlati bemutatójának témája az 
újraélesztés volt.

Iskola — újra teljes gőzzel! Iskolai 
rendezvények
Az újraindulás lelkesedésével 

és egyben bizonytalanságával 
hirdetjük a következőket:

Június 12. szombat 
10.00

Szabadtéri 
iskolai ballagás  
Az eseménnyel kapcsolatos 

konkrét információkat az or-
szágos és helyi rendeletek is-
meretében pontosítják majd a 
szervezők.  cél az, hogy minél 
több családtag vehessen részt 
ezen a magasztos eseményen.   

Amit mindig nagyon 
sokan várnak:

Iskolai évzáró
Az utolsó tanítási nap

június 15. kedd. 
Iskolai tanévzáró: 
21. hétfő délután

Nyári táborok 
lesznek! 

 Nyári táborok lesznek! Az 
alsósoknak június hónapban 
nyári napközit biztosítunk. A 
sporttábor és a tánctábor ugyan-
csak megrendezésre kerül, térí-
téses részvétellel. A kézisek Az 
evangélikus gyülekezet szokásos 
helyi nyári tábora augusztusban 
várja az érdeklődő fiatalokat.   
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Szapporói csirkemell 

Vidám percek
Ha nincs baj, majd csinálunk
Nagy csata után rettenetes állapotban tér haza a lovag. Horpadt 

a páncélja, megrepedt a sisakja, száz sebből vérzik, szinte kizu-
han a nyeregből. Csak sánta lova viszi nehézkesen a király elé.

- Hát veled mi történt, vitéz lovagom?
- Felség, hűséges maradtam hozzád, becsülettel harcoltam 

érted, és az ellenséget visszaűztem nyugatra.
- Nyugatra?? - kérdi emelt hangon a király - Hiszen nyugaton 

nem is voltak ellenségeim!
- Nem? - réved el a lovag - ... hát most már vannak!

Megtörte a verdát
Este hazamegy a feleség, és így szól a férjéhez:
- Drágám, van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam 

előbb?
- A jót.
- Működött a légzsák!

Fejlődik a világ
Egy idős férfi moziba megy. Megveszi a jegyét, majd beáll a 

sorba pattogatott kukoricát venni. Amikor meghallja, hogy 5 
dollárba kerül, megszólal:

- Tudja, amikor én utoljára moziban voltam, még csak 10 cent 
volt a pattogatott kukorica.

- Uram, akkor nagyon fogja élvezni az előadást, ugyanis most 
már hangja is van a filmeknek!

Egy férfit becsületsértés miatt beperelt egy nő. A vád az volt, 
hogy a férfi disznónak nevezte a nőt. A bíró bűnösnek találta a 
férfit, és pénzbüntetésre ítélte. A férfi utána odament a bíróhoz 
és megkérdezte:

- Bíró úr, ezek szerint akkor nem nevezhetem disznónak Mrs. 
Johnsont?

- Nem, mert egyébként újra megbüntetem.
- És egy disznót nevezhetek Mrs. Johnsonnak?
- Igen, természetesen, ezért nem jár büntetés.
A férfi ekkor szélesen mosolyogva odafordult a felpereshez és 

nyájasan azt mondta neki:
- Viszontlátásra, Mrs. Johnson!

Hozzávalók 4 személyre: 
* 2 evőkanál liszt
* ízlés szerint bors
* ízlés szerint konyhasó
* 2 dl kókusz tej
* 2 csokor kapor
* 2 evőkanál curry por
* 1 fej vöröshagyma
* 4 gerezd fokhagyma
* 3 evőkanál olíva olaj
* 1 evőkanál vaj
* 60 dkg csirkemell
A csirkemellet dobókockányira vágjuk, majd a liszttel, a sóval és 

a borssal összeforgatjuk. A félretett vaj olaj keveréken átsütjük, 
majd félretesszük. A sütőzsiradékon átpirítjuk a hagymaféléket, 
belekeverjük a curryt, a kókusztejet, a konzerv kukoricát és a 
finomra vágott kaprot, majd a csirkehússal összeforraljuk.

Párolt rizzsel vagy főtt burgonyával tálaljuk.

Bócsai birkózó bulgáriai 
versenyre megy

A horgászverseny 
eredményei

Lapunk megjelenésekor már tudni fogjuk, milyen eredménnyel 
fejezi be ifjú sportolónk, Gáspár Bálint a Burgaszban megrende-
zésre kerülő birkózó Európa Bajnokságot.

Bálint nemrégiben nyerte meg a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia kötöttfogású versenyét, mely alapján méltóvá vált a 
nemzetközi porondra. Korosztálya, a 14-15 éves serdülő váloga-
tott Bócsán készült a burgaszi versenyre: mintegy 30 fiatalember 
edzett nap mint nap a birkózók létesítményeiben. 

A 8. osztály elvégzése után Bálint Budapesten folytatja tanul-
mányait, közben pedig a birkózó akadémia gondozásában fő 
profilja a sport marad.

K. L.K. L.

Május 1-jén ismét megrendezésre került a hagyományos hor-
gászverseny a Kozák-tónál. A 20 nevező összesen 403,41 kg 
halat fogott ki. Plusz atrakcióként sárkányrepülős cukorszórás-
sal kedveskedett délután a kilátogató gyerekeknek a szervező 
Kozák család.

Eredmények: 

Legnagyobb hal: Varga Mihály (5,10 kg)
Legkisebb hal: Haip Zoltán (0,05 kg)
1. helyezett: Hegyesi István 
                    (összesen 50,5 kg hal)
2. helyezett: Szabó Dávid 
                    (összesen 42,48 kg hal)
3. helyezett: Herceg Gyula 
                    (összesen 36,62 kg hal)

Tudósító és szervező munkatárs: 
Bíró István LibaBíró István Liba
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Új szelek fújnak a Weinhausnál
Tavaly tulajdonosváltás 

történt a Bócsa hatá-
rában lévő Weinhaus 
Kft-nél. Czeglédi Tamás 
személyében új tulajdo-
nos került a cégcsoport 
élére, az ügyvezető pe-
dig a kecskeméti Szabó 
Ferenc lett.

Az irodájában ülünk és 
borászatról, piacokról, 
termékekről beszélge-
tünk.  

— Milyen állomások és 
kihívások vezették önt 
idáig? 

Budapesten, a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemen 
végeztem 1994-ben. Végzett-
ségem élelmiszeripari mérnök 
— a borászatot tanultam fő 
szakirányként. Izsákon a pezs-
gőgyárban kezdtem pályafutá-
somat. Közben három évig a 
neszmélyi Hilltop Borászatban 
dolgoztam, majd Kiskunmajsán 
a Grape-Vine Kft. következett. A 
pozíciók tekintetében bejártam 
a szamárlétrát: dolgoztam pa-
lackozóban, voltam laborvezető, 
borászati üzemvezető, majd 
pedig termelési igazgató. 2020. 
március 1-től a bócsai Wein-
haus Kft ügyvezetője vagyok.

— Mit és hogyan tud hasznosí-
tani itt eddigi tapasztalataiból?

Izsákon és Kiskunmajsán el-
sősorban a fehér bor készítés, 
a palackozás, termelésvezetés 
és termékfejlesztés területén 
tanultam sokat. A Hilltopnál 
az export piacok igényeinek 
megismerése volt jelentős, 
illetve tapasztalatot szereztem 
a minőségi fehér, a rozé és a 
vörösborkészítés terén. Egy 
cég vezetésekor a technológia 
mellet fontos figyelni a beszer-

zésre, a raktározási feladatokra, 
a kereskedelemre és a minősé-
girányításra.  

— Sok európai vinotékában 
jobban ismerik az olasz, a francia 
vagy a tengerentúli borokat, mint 
a magyarokat. Jól gondolom ezt?

A szocializmus időszakában 
Európa egyes országaiban job-
ban ismerték a magyar boro-
kat, mint jelenleg. Nagyobb 
mennyiségben, irányítottan 
exportáltunk, de jellemzően 
alacsony árkategóriájú borokat. 
Százalékban kifejezve, európai 
szinten azonban nem megha-
tározó a magyar bor jelenléte. 
Mennyisége szerint semmi 
esetre sem. A minőséget tekint-
ve azonban bizonyos fajtáknak 
mindenképpen ott a helye a 
legjobb szaküzletek, illetve a 
nagyáruházak polcain.

— A Weinhaus borai már 
korábban is ott voltak a bel- és 
külföldi üzletláncok árukészleté-
ben. És most? 

Továbbra is a Lidl, Spar, Tesco, 
Auchan és Metro üzletláncok 
rendszeres beszállítói vagyunk. 
Az elmúlt évben az export pia-
cok növelése volt a meghatározó 
célunk: saját termelésű, felsőkö-

zép kategóriájú borainkkal, 
mint a Chardonnay, Merlot 
és Szürkebaráttal megje-
lentünk az angol piacon. 
Ezeket ma is folyamatosan 
szállítjuk — idén január-
jától már Írországba is. Az 
idei számaink szerint kb. 
60 % export, 40 % pedig 
belföldi értékesítés várható. 
Nagy az árverseny: a nyu-
gat-európai piacon fontos 
a termőhely, a szőlőfajta, 
a termék presztízse és az 
árszínvonal. Szigorúak az 
elvárások: vevőink jellem-

zően többlépcsős borkóstolási 
folyamat során évente választják 
ki a beküldött mintákból a szá-
mukra megfelelőt. 

A közeljövőben nagyobb hang-
súlyt helyezünk a belföldi piac-
ra: új termékcsaládok bevezeté-
se a következő lépés. 2022-ben 
új brand-del és új csomagolással 
szeretnénk megjelenni, a felső 
középkategóriás borok szeg-
mensében. 

— Mi a helyzet a szőlővásárlás-
sal? A tavalyi felvásárlási árak 
Kiskunmajsán jobbak voltak, 
mint Bócsán. Miért? 

Nem terveztünk a korábbi 
évekhez hasonló nagy mennyi-

séget felvásárolni, mert jelentős 
átmenő készletünk volt még 
a pincében. Viszont akikkel a 
Weinhaus Kft-nek korábban 
is volt szerződése, azoktól ter-
mészetesen megvásároltuk a 
termést. Hosszú távon min-
denképpen számítunk a helyi 
termelőkre. Tavaly 110.000 
mázsát dolgoztunk fel Bócsán, 
ez évben 150-160 000 mázsát 
látunk szükségesnek.

— A külföldről behozott borok-
nak van-e jelentősége önöknél?  

Nem hozunk be külföldi bort 
és nem is tervezzük. A felvá-
sárlást elsősorban a térségből, 
valamint az ország más borvi-
dékeiről, a cég tulajdonosi, ill. 
érdekkörébe tartozó területek-
ről végezzük. Borainkat saját 
üzemünkben, saját technológi-
ánkkal és szakembergárdánkkal 
készítjük el. 

A cégcsoport több mint nyolc-
száz hektár saját szőlőterülettel 
rendelkezik: 400 ha a Mátrai 
Borvidéken, más része pedig a 
Hajós-Bajai és a Tolnai Borvi-
déken található. 

Reméljük, ezután is több 
bócsai rendezvényen találko-
zunk a Weinhaus boraival!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Számadatok, fejlesztések
A Weinhaus Kft termelési volumenét tekintve az ország 

első öt borászata közé tartozik.
Az 58 dolgozó 2020-ban 13 millió palackot töltött meg a 

bócsai üzemben. 2021-re 16-17 millió palack bort terveznek, 
mely mind saját termék.

Idén kapacitásnövelés történik: lecserélik a csomagoló-
gépeket a palackozóban, valamint új szőlőprés és flotáló 
berendezés kerül be, lehetővé téve a nagyobb mennyiségű 
szőlőfeldolgozást. A következő évben további technológiai és 
műszaki fejlesztések, valamint az új termékcsalád kialakítása 
lesz a fő feladat.
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Folytatjuk a Bócsa-kör-
nyéki erdőjárást Sineger 
Dániel hivatásos vadás-
szal. A Hubertus vadász-
társaság autójával járjuk 
a földutakat: takarmányt 
hordunk ki a szórókhoz és 
közben beszélgetünk. 

— Érdekes, hogy só-téglákat 
is hoztunk. Ezek mi célt szol-

gálnak?
A só elsősorban az őz és a 

szarvas részére kerül kihelye-
zésre: amikor nő az agancsuk, 
fontos a test ásványi anya-
gokkal történő ellátása. Egyik 
tagunk mesélte, hogy a nyúl 
is szereti. 

— Milyen a kapcsolat a gaz-
dákkal?

Erre nagyon odafigyelünk. 
Nyár végén, kukoricaéréskor 
érkeznek jelzések a disznó-
kondák megjelenéséről. Vad-
riasztó anyaggal látjuk el őket, 
de ha kell, kiülünk egy mobil 
lesre a kukoricatábla mellé és 
kilövünk párat: főleg a süldő-
ket és a kanokat.

— Közben újabb szóróhoz 
érkeztünk. Két magaslessel is. 
Van egy sejtésem...

Igen, a nagyvadnak is: ha sza-
got fog… Ezért aztán a vadász 
úgy ül ki, hogy a szél ne a les 
felől fújjon a szóró felé. És 
persze a másik lesre ekkor nem 
ül ki másik vadász! Itt jegyzem 
meg, hogy nagyon komoly biz-
tonsági előírások érvényesül-
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Úton a hivatásos vadásszal
(folytatás az előző számból) (folytatás az előző számból) 

Ha nem úgy fogjuk a 
szarkát, nagyot csíp!

nek a vadászatokon, történjék 
ez egyénileg vagy csoportosan, 
illetve sörétes vagy golyós 
puskával. Vonatkozik ez az 
alkoholfogyasztás teljes tiltá-
sától a lőirány megválasztásán 
át egészen fegyverszállításig és 
-tárolásig mindenre. 

— Mennyire jellemzők a tár-
sas vadászatok?

Télen majdnem minden 
szombaton kijött a tagság 
valamelyik területre. Főleg 
fácánra mentünk, de tartot-
tunk három nyúlvadászatot 
is. Ezekre vendéget is lehetett 
hozni. Na meg — akinek van 
— vadászkutyákat: van itt 
drótszőrű és simaszőrű ma-
gyar és német vizsla egyaránt. 
Sokat segítenek a megbúvó vad 
felhajtásában, majd eredmé-
nyes lövés után a keresésben 
és odahozatalban.

— A te kutyád, Roxi?
Mindig kihozom a területre. 

Rendszeresen tanítom, lassan 
megyünk vadászkutya munka-
vizsgára — ha megrendezhető 
lesz. Ez olyan feladatokat tar-

talmaz, amiket tudnia kell egy 
jó vadászkutyának. Vadkeresés 
szagnyom után, terepakadá-
lyok leküzdése, paransok vég-
rehajtása, fegyelmezettség… 
Egyébként a jó vadászkutya 
nagy érték! 

— Ezért is szomorú, ha kóbor 
kutyák mászkálnak az erdőben. 
Ők valamiért nem kellettek 
otthon…

Nehéz ügy ez: előfordul, hogy 

valaki kutyát sétáltat az erdő-
ben, aztán a kutya visszatér 
magától is… Kötelező a póráz, 
a tanyán élőknek pedig oda kell 
figyelniük a helyes állattartásra! 
Ez vonatkozik természetesen a 
chippelésre és az oltásra, pláne 

hogy a termésezt közelsége 
miatt hamarabb kerülhet kap-
csolatba veszett állatokkal. 

— Egy faketrechez értünk, 
benne madár. Hogy került ez 
ide?

Én raktam bele. Ez egy szar-
ka-csapda, benne igazi csa-

li-szarkával. Mivel fészekrabló 
madár, dúvadnak számít. A 
szajkó és a dolmányos var-
jú kollégával együtt. A bent 
lévő és persze rendszeresen 
etetett csalimadár „odahívja” 
magához a többit. A mellette 

lévő ketrec részbe teszek pár 
csillogó tárgyat, na meg saját 
készítésű madárfészket is pár 
csalitojással. Garantált siker — 
hacsak valami erre járó állatvé-
dő tönkre nem teszi a csapdát. 
Pedig nagy pusztítást előzünk 
meg a szarkák megfogásával. 
Ezért aztán rendszeresen vál-
togatom a csapdák helyét.

Még sok mindenről beszél-
gettünk Bócsa hivatásos va-
dászával. Számos jelét is láttuk 
az elsivatagosodásnak, befor-
dultunk pár elpusztult tanya 
udvarába és meggyőződtem ar-
ról, hogy az erdészek mellett a 
vadászok azok, akik felügyelik, 
gondozzák Bócsa nagy értékét: 
az erdőket és mezőket, a hoz-
zájuk tartozó vadállománnyal. 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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