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„Az életed értelme ne 
a telefonod legyen!”
Ezt már az istentisztelet 

igehirdetője, Szaniszló Tibor 
plébános mondta. Látjuk a Go-

nosz működését akkor, amikor 
egyes életcélok ártalmassá 
válnak. Nem hódolhatunk a 
pillanatnyi divatnak, egyes 
izmusoknak, de nem válha-
tunk egyszerű hagyományőrző 
klubbá sem! Bölcs szív nélkül 
szétesik a család, a közösség 
és az ország.

„Vajon mit jelent az 
utca emberének ez az 

ünnep?”
 — feszegette a kérdést be-

szédében Szőke-Tóth Mihály 

polgármester. Vajon  mindenki el 
tud igazodni az online világban?  
Meg kell tanulni kritikusan, tuda-
tosan válogatni a felénk irányuló 
információáradatból. A közösségi 
média összeköt bennünket, de 
magányossá is tesz, hiszen so-
kan rossz módon használják, 
illetve nem helyettesíti a társas 

kapcsolatokat.
A szentistváni örökséget így 

foglalta össze: 
— a haza építése és védelme
— a család védelme
— a hit megtartása
— a saját gyermek felnevelése
Ez olyan komplex cselekvési prog-

ram, melyet István király teljesít ki 
először a magyar történelemben.

Ezután következett a kenyér 
megszentelése, mely egyben az 
emberi teremtő munka elisme-
rése is ezen az ünnepen.

Egy váratlan kitüntetés 
A polgármester az ünnepséget 

folytatva Péter Szabóné Vida Judi-
tot hívta ki az ünneplő gyülekezet 
elé. Rövid életrajzi ismertető után 

Kenyérszentelés az evangélikus templomban 
augusztus 20-án

„A múltunk bár dicső, de gyakran meglátszanak rajta 
emberi gyarlóságaink” — e gondolattal indította el a 
megemlékezést László Lajos evangélikus lelkész. Az 
őt követő szónokok is a kettősséget hangsúlyozták 
augusztus 20. kapcsán.

az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem kitüntetését nyújtotta át 
a meglepődött és meghatódott 
vezető óvónőnek.   

Beszédében megköszönte azt 
a kiegyensúlyozott, korrekt, sze-
mélyes és tartalmas munkát, amit 
„Jutka néni” végez, és ahogy az 
óvodát vezeti. Idén, 40 év mun-
kaviszony után nyugdíjba vonul 
majd, de „legyél jelen továbbra 
is Bócsán!” — fogalmazta meg 
zárásként sokak véleményét a 
község első embere. A köszön-
tést odakint a kolléganők tették 
teljessé.             Káposzta LajosKáposzta Lajos
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  Több napos társadalmi mun-
kával megújult az iskolai járda. 
Mint Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató elmondta, a projekt fő 
szervezőjének, Horváth Zsolt-
nak hívó szavára hamar ösz-
szejött a csapat.  Ki géppel, ki 
szakértelemmel, ki szerszámmal 
a kezében tett a közösségért. A 
régi járda feltörése és elszál-
lítása után az ásás, zsaluzás 
és betonöntés következett. A 
csapatot látva Tyukászné Andi 
főzni való kukoricával, Hegedűs 
Péter „bócsai” dinnyével lepte meg a dolgos apukákat. Az épí-
tőanyagokat a Közép-Magyarországi Éptech Kft, az ételt, italt 
a Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért Alapítvány 
ajánlotta fel. Szeptember közepén parkosítást és udvari deko-
rációs festést terveznek. Az augusztusi munka a bizonyítéka, 
hogy bizony vissza kell és vissza lehet rázódni a COVID után a 
közösségi életbe.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 

(július)
Kuti Tamás és Török Adrien

(augusztus)
Csanádi Tamás és Kapás Olga
Kiss József és Mészáros Tímea

Születtek:
 (augusztus)

Mészáros Edvárd – an: Csiszár Klaudia
Kiss Bence – an: Balla Gréta

Varga Zalán – an: Nagy Erzsébet
Elhunytak:

 (július)
Font Gáborné (1934) születési név: Babenyecz Mária

Tisztelt Felhasználók!

Kiszállítjuk a gyógyszereket 
járványhelyzet nélkül is

Egy darab Torockó 
került Bócsára

Új járda az iskolánál

A delegáció és vendéglátóik balról jobbra: Simándi 
Emőke, Simándi Levente alpolgármester, 

Deák-Székely Szilárd Levente polgármester, Gál 
László a Baráti Kör elnöke, Rácz Judit, Rácz Ferenc 

Félix tanácsos, Szőke-Tóth Mihály polgármester

A két település harmincéves 
kapcsolatára utaló fa táblát 
hozott Bócsára augusztus 20-a 
alkalmából Torockó küldöttsé-
ge. Bócsa ugyanis az elsők kö-
zött volt az országban, amely 
a rendszerváltás után erdélyi 
testvérkapcsolatot hozott lét-
re. A mostani látogatás egyben 
Torockó és Torockószent-
györgy új közös polgármestere, 
Deák-Székely Szilárd Levente 
itteni bemutatkozására is mó-
dot adott. 

A vendéglátásból kivette 

részét a Bócsa-Torockó Baráti 
Kör, akik lelkes szervezői a 
közös eseményeknek. A ven-
dégek részt vettek az ünnepi 
istentiszteleten, a Falunapon 
és megtekintettek több intéz-
ményt. Mint testvértelepülé-
sünk polgármestere hangsú-
lyozta, „úgy szeretném, hogy 
mindkét félnek jó és hasznos 
legyen ez a kapcsolat. A to-
rockói Szilas Néptáncegyüttes 
szívesen látogat el az itteni 
rendezvényekre és tordai pe-
csenyét is szívesen sütünk!”  

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasz-
nálóit, hogy 

szeptember 10-től szeptember 15-ig
ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási 

munkát végez Bócsa Községben.
A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhi-

ánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni. 
Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok 

áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.

— mondja dr. Rabatin Balázs, a 
bócsai BENU-Patika gyógyszeré-
sze. Az eljárás roppant egyszerű: 
telefonon minden megrendelhe-
tő, majd pedig a lehetőség szerint 
aznap, vagy másnap kiszállítják 
a kért gyógyszert, krémeket, 
porokat. A gyógyszertárban, 
mint tudjuk, vannak vény nél-
kül és csak receptre kapható 
termékek. A megrendeléskor a 
bemondott TAJ-szám alapján 
már látja a gyógyszerész, hogy mi 
van a felhőben, azaz mit írt fel a 
kezelőorvos az adott betegnek.

Nincs tehát kézzel írt recept, 
és az interneten minden lekövet-
hető a páciensről. Napi egyszeri 
kiszállítást terveznek a délutáni 
órákban, mely Tázlár, Soltvad-

kert és Kiskőrös területére terjed 
ki. A külterületen a tanyagond-
nokok segítik továbbra is a lakos-
ságot, de a könnyebben elérhető 
tanyákra odaér a gyógyszertár 
járműve.

A megrendelés menete:
— az illető beteg (vagy család-

tagja) telefonon megrendeli a 
termékeket 

— a beazonosítás recept esetén 
TAJ-szám alapján történik

—  gyógyszernek nem minősü-
lő termék is megrendelhető

— a gyógyszerész tájékoztatja a 
telefonálót a kért termék meglé-
téről illetve elérhetőségéről (pl. 
a szállítási napok függvényében)

— kiszállítás 
— szükség esetén személyi 

igazolvány és TAJ-kártya felmu-
tatása kötelező

— Ezt követően átadják a 
megrendelt gyógyszereket, étel-
kiegészítőket, stb. 

A bócsai BENU-Gyógyszertár 
nyitva tartása: hétköznap 8-18, 
szombaton 8-12 óra között.

Az ekkor hívható telefonszá-
mok: 06-30-990-3115, 

       06-78-448-967
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Bócsa távfutó bajnoka

Látogatás a Parlamentbe
A Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat Soltvadkerti Csoportjától 
16 bócsai tanuló kapott lehe-
tőséget, hogy augusztus 6-án 
Budapestre látogathasson. A 
soltvadkerti gyerekekkel együtt 
egy nagy busszal indultunk út-
nak korán reggel. Egy rövidebb 
kinti séta után fél 11-kor megte-
kintettük a Parlament épületét. 
Az idegenvezetőnk sok érdekes 

információval szolgált nekünk. 
Ezután egy múzeumpedagógiai 
foglalkozás következett a láto-
gatóközpontban, melynek során 
négy csoportra osztottak szét 
minket. Első körben kérdésekre 
kellett megkeresni a válaszokat a 
teremben, majd újabb csoportos 
feladatra került sor. Zárásként 
minden csoport bemutatta a 
vezetője meséjével az adott 

Luky, azaz Lukács Sándor évek 
óta ott szerepel a hazai futók 
élvonalában. Idén a Korinthosz 
160 és az UB — azaz Ultraba-
laton 222 km — versenyekre 
készült. 

„Edzésként” részt vett egy 

osztrák 12 órás versenyen július 
3-án, ahol egy 1 km körpályán 
köröztek 12 órán át: ott 3. helye-
zett lett a 132.5 km lefutásával.

A következő versenye a Ko-
rinthosz 160 km, ami valójában 
162 km. A nevéből sokan azt 
hinnék, hogy ez egy külföldi ver-
seny, pedig nem! Szekszárdról 
elfutnak Bajáig a Duna mentén 
a töltésen, kisebb falvakon át és 
onnan vissza Szekszárdra! Tavaly 
itt a 2. helyen végzett, idén a 4. 
helyen sikerült befutnia. 

Nagyon fontos a versenyeken 
a megfelelő frissítés és a test 
hűtése. Mi ezt „jegelő kendővel” 
oldjuk meg. Olyan ez, mint régen 
a kisdobos nyakkendő, csak dup-
lára van varrva es abba rakunk je-
get, ami hűti a nyakát, mellkasát. 
Baseball sapka alá is szoktunk 

jeget rakni, az meg a fejet hűti. 
Ezen a versenyen sajnos a sapka 
itthon maradt, egyből picit maga-
sabb lett a pulzusa és nem tudott 
úgy futni, ahogy szeretett volna. 
Ez a verseny azért elég nehéz egy 
alföldi futónak, mert ott azért a 

dombokkal is meg kell küzdeni. 
Ezt a jegelő kendőt vittük ma-

gunkkal a nagyatádi extrememan 
(magyarul talán úgy lehetne 
ezt fordítani, hogy „a végletek 
embere”) versenyre, ahol a solt-
vadkerti Ficsor Gábor barátunkat 
segítettük a 10. Ironman (azaz 
„vasember”) kihívásainak teljesí-
tésében. Ezek a következők: 3.8 
km úszás, 180 km kerékpározás 
és 42.2 km futás. A segítés, 
frissítés azt jelenti, hogy ott 
állunk a kerékpár, vagy utána a 
futópálya szélén és kezébe adjuk 
a szükséges izotóniás italt, kólát, 
jeget, vizet. Természetesen a ver-
senyen is kapnak ilyeneket, de 
azok nincsnek lehűtve rendesen. 
Mi visszük a kis hűtőtáskánkat 
és abban van minden. Nagyon 
fontos egy ilyen 35 fokos nyári 

napon a jéghideg frissítés!
Közben július 24-én megren-

deztük a III. Vadkerti-tó Triatlon 
és futóversenyünket, ami egy 
családias, szuper kis verseny! 
Féltáv triatlonon, 5 km, 10 km 
és 21 km futáson lehetett indulni 
és idén először volt 500 m gye-
rekfutam is.

Mindezt a GO!!! Sportegye-
sület szervezi es rengetegen 
mellénk álltak, segítettek, hogy 
ilyen jól sikerüljön. Köszönjük!

Eladtuk 
a kilométereket

A Reménysugár a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány azért 
került képbe, mert a 3 éves 
keresztlányunknál leukémiát 
állapítottak meg februárban. 
Ő Luky testvérének a kisebbik 
gyermeke. Szegeden vannak 
a gyermekklinikán a legjobb 
kezekben, hál’ Isten a kezelés 
jól halad, jól reagál mindenre 
Dórika szervezete. 

Luky gondolt egy merészet, és 
„eladta” a korinthosz160 verse-
nyen lefutható kilométereit. Ez 
úgy nézett ki, hogy regisztráltál, 
kijelöltél egy kilómétert es meg-
vetted. Természetesen a pénzt 
egyből az alapítványnak utalta 
mindenki. Azt se tudjuk pon-
tosan, hogy ki mennyivel járult 
hozzá, mert azt nem láttuk és 
persze nem is akartuk… Csak az 
összes támogatást, ami 420 ezer 
Ft lett. Nagyon hálásak vagyunk 
es köszönjük! 

 
A közeli jövő

Következő cél az Ultrabalaton 

(UB), ami október 1-jén lesz... 
Vagyis reméljük, hogy ebben 
a helyzetben meg is tarthatják. 
Addig is heti 120-150 km közötti 
futással készül, néha még több is 
összejön.

Tavaly sikerült kvalifikálni 
a Spartathlon versenyre , ami 
Athénból Spártáig vezető 247 
km táv, de mivel a 2020 verseny 
elmaradt így minden csúszik egy 
évet. Tehát aki tavaly indulhatott 
volna az idén indul. Így Luky 
csak jövőre, 2022 szeptemberé-
ben indulhat ezen!

Lukácsné Völgyesvári RékaLukácsné Völgyesvári Réka

Lányocskája álma volt, 
hogy egyszer befut apjá-
val a célba... Ez szombat 
reggel hajnali 3 órakor 
a Korinthoszon meg is 

történt

Ficsor Gábor, Kiss Gábor, Kovács Péter, Luky, elöl 
Kíra, mögötte Haskó Zita, Török György és  

Lukácsné Völgyesvári Réka Baján a Korinthosz 
fordítójánál. Itt járt Luky 81 km-nél. Ez a csapat 

bíztatta, támogatta és frissítette a versenyen.

eseményt (pl. királyválasztás, 
lakoma, stb.)

Köszönjük a lehetőséget!
Mucsi ZsófiaMucsi Zsófia
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Az Egészségügyi Világszer-
vezet 1992-ben nyilvánította 
augusztus 1-jét az Anyatejes 
Táplálás Világnapjává, mellyel 
egy időben kezdetét veszi az 
anyatejes táplálás világhete is. 

A világnap célja, hogy fel-
hívja a figyelmet az anyatejes 
táplálás fontosságára (legalább 
6 hónapos korig), valamint 

arra, hogy az anyatejes táplálás 
több, mint a gyermek etetése. 

1993 óta országszerte válto-
zatos programokkal és előadá-
sokkal várják a szakemberek a 
várandósokat és a kisgyerme-
kes családokat. Ehhez csatla-
kozva, ezen a nyáron augusz-
tus 12-én szervezett a Bócsai 
Védőnői Szolgálat tartalmas 
szakmai napot. 
Az idei év jelmondata – 

Anyatejes táplálással egy 
egészségesebb világért! 

A részvevő családok együtt 

vonultak ki az egészségházból 
a játszótérre, hogy közösen el-
töltsenek egy kellemes napot. 
A rendezvény vendége volt 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter, aki köszönetet mondott 
az édesanyáknak fontos híva-
tásuk ellátásáért. Tisztelete 
jeléül egy szál virágot és egy 
emléklapot nyújtott át minden 

édesanyának.
A délután programja sok-

színű volt: Sipiczkiné Rabi 
Boglárka az anyaságról mesélt 
el szívhez szóló történetet, 
utána gyerekek az óvó néni 
előadásában az eltévedt kiscica 
c. mesés bábjátékot élvezhet-
ték. 

Eifert Laura hordozókendős 
bemutatót tartott.  A kisgyer-
mekeket lufi hajtogatás, színe-
zés, közös játék, légvár is várta.

Mátyusné Mátyusné 
Vancsik ErzsébetVancsik Erzsébet

Egy vegyes citerazenekar: 
Kútágas ’77

Az anyatej fontossága

Ovis iskola

— vagy valami hasonló… Az történt, hogy egy szép nyári napon 
látogatóban voltak az iskolában a leendő elsősök. Mucsi-Szendi 
Erka tanító néni és Barcsikné Weinhardt Éva igazgatónő várta 
őket, s bemutatta az iskolát. Bizony nagy volt az izgalom! A 
könyvtárban megismerkedtek a gyerekek a Könyvtári Macival és 
egy papírszínházi mesét is meghallgathattak. Várunk benneteket 
szeptemberben!

Balról jobbra: Lengyel Alexandra (Bócsa), Szikora 
Bence (Kiskunmajsa), Lengyel Zsolt (Bócsa), Sző-

ke József (Pirtó)

Több településről jöttek ösz-
sze annak a citerazenekarnak 
a tagjai, melyet a bócsai Tóth 
János és Duchai Judit vezet. A 
soltvadkerti Kútágas dűlő ne-
vét vették fel, utalva ezzel arra 
is, hogy a jó citerás nótázások 
színhelye annak idején a tanya 
volt. A 77-es szám az alakulás 
évére utal.

A próbák az elmúlt másfél 

évben ugyan megritkultak, de 
mégis elegendőnek bizonyul-
tak ahhoz, hogy augusztus 
közepén zenés délutánt tart-
hassanak a soltvadkerti Kiskun 
Agro udvarán. Erre balota-
szállási és kikindai barátaikat 
is meghívták. A tagok közül 
többen bócsaiak, de vannak, 
akik egész távolról járnak a 
próbákra.

Balról jobbra: Szikoráné Katika (Kiskunmajsa), Schütz 
Sarolta (Kecel), Lengyel János (Bócsa), Lajos Károly 
(Soltvadkert), Páska Norbert (Algyő), Szeg Adrienn 

(Bócsa), Duchai Judit (Bócsa)
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52. Nemzetközi 
Eucharisztikus 

Kongresszus, Budapest
2021. szeptember 5-12.

Ilyen se volt még Bócsán: 
bölcsődei ballagás

„Erős Vár” 
Élménytábor 2021.

Augusztus 10-13-ig került meg-
rendezésre a már hagyománnyá 
vált evangélikus hittantábor a 
Kozák-Tó és rendezvényház-
nál. A reggeli áhítatok és közös 
éneklések után csapatépítő játé-
kokat szerveztünk Szűcs Fanni 
és Schiszler Hanna vezetésével. 
Egész napos fürdés volt a Rázso-
nyi család medencéjében (fahá-
zaknál), megtekintettük Pécs és 
az egész Mecsek panorámáját a 
Misina-tetőn lévő TV-toronyból, 
jártunk az abaligeti cseppkőbar-
langban és a Mecsextrém kaland-
parkban. Pénteken a kaposvári 
Mosolygyár Egyesület hozta el 
programjait a templom udva-

rára: homokkép készítés (nagy 
sikere volt), VR ismeretterjesztő 
program, RC távirányítós kisautó 
verseny (akadálypálya), majd dél-
után a Kozák-tó partján drón-sulit 
szerveztek a gyerekeknek. Estén-
ként szalonnát sütöttünk, vala-
mint kerti moziztunk a tó partján. 
Összesen 40 gyerek vett részt a 
táborban, de a kirándulásra ismét 
nagy létszámmal, közel 70-en 
mentünk (szülők, nagyszülők 
is). A táborozók korosztálya 6-16 
éves között mozgott, emellett 
segített 5 közösségi szolgálatos 
diákunk is. Pályázati azonosító: 
NEAO-KP-1-2021/6-000710

Tóth MártaTóth Márta

A világ katolikus egyházának 
nagy eseménye zajlik Buda-
pesten szeptember közepén. 
Utoljára 1938-ban rendeztek 
ilyen gyűlést Magyarországon, 
melyre már erősen rávetült a 
közelgő II. világháború árnyéka. 
Kovács Illés mint leendő önkén-
tes segítő, nagy várakozással néz 
a rendezvény elé. 

Előadások, szentmisék, ifjú-
sági programok és koncertek 
zajlanak majd ezen a héten — 
vázolja a programokat. Az oltári 
szentség — a Krisztus testévé 
átváltoztatott ostya — áll a ren-
dezvény középpontjában. Az én 
munkám időpontja szeptember 
12-e. Ezen a napon tart Ferenc 

pápa szentmisét a Hősök terén. 
Az egész világ ránk figyel ezek-

ben a napokban. Koordinálni kell 
az embereket: útba igazítunk és 
segítünk. Az én munkámban az 
angol lesz az alapnyelv.

Pápalátogatás 1991-ben és 
1996-ban volt hazánkban (II. 
János-Pál), ezért ez most egy 
különleges alkalom. 

Akit érdekel a kongresszus, 
annak tudnia kell, hogy közös 
utazást nem szerveztünk, de 
bárki bármire jelentkezhet, 
majd pedig részt vehet. Az 
egyházközségnél segítünk a 
jelentkezésben.

Információ és jelentkezés: 
iec2020.hu

A Mózes-kosár Evangélikus 
Családi Bölcsőde első ballagási 
és évzáró ünnepségére — más-
fél év működés után — 2021. 
augusztus 7-én került sor. Dél-
után 4 órakor az új evangélikus 
templomban ünnepélyes keretek 
között mondtunk hálát az elmúlt 
másfél évért és kaptak lelké-
szünktől áldást az óvodába in-
duló gyerekek, szüleikkel együtt. 

Az ünnepség után felengedtük az 
elköszönést szimbolizáló lufikat, 
majd a bölcsőde udvarán családi 
nap keretében folytatódott az 
ünneplés. A bölcsőde és a szülők 
együtt sütögették a finom falato-
kat, a gyerekek légvárban ugrál-
tak, a nagyszülők az árnyékban 
beszélgettek. Nagyon hangulatos 
rendezvény volt.

Tóth MártaTóth Márta



2021. augusztus 7. oldal

Elkészítése:
Felhevített 

olajon kissé 
m e g f o n y -
nyasszuk az 
apróra vágott 
h a g y m á t , 
majd hozzá-
adjuk a fel-
k a r i k á z o t t 
sárgarépát, 
a felszeletelt 
zellert, a vé-
kony szele-
tekre vágott 
póréhagymát, 
a zúzott fok-
hagymát, és 
még 10 per-
cig pároljuk. 
Ezután felen-
gedjük a zöldségalaplével (vagy a leveskockából készített lével), 
beletesszük a paradicsompürét, a paradicsomot, és a száraztész-
tát, majd sózzuk, borsozzuk. Miután felforrt, mérsékelt lángon, 
fedő alatt 30 percig főzzük.

2 evőkanál olívaolajba apróra vágott bazsalikomlevelet és zúzott 
fokhagymát keverünk. Közben megpirítjuk a kenyerek mindkét 
oldalát, mindegyikre fűszeres olajat és egy szelet mozzarellát 
teszünk, majd parmezánnal megszórjuk. Ezután grillezzük, amíg 
aranysárga színt kap. A levest előmelegített tányérban, tetején 
egy-két szelet kenyérrel tálaljuk

Hűtőszekrényben legfeljebb 5 napig áll el, de le is fagyaszt-
hatjuk.

Minestrone 
(olasz zöldségleves) 

sajtos pirítóssal

Egy nyári éjszaka
Amikor az égen fölragyog a csillag
Elnémul a határ és leszáll a harmat. 
Országút szélén szerelmespár,
Éjjeli ragadozó prédára vár.

Amikor az égen fölkel a Hold,
Romos ház padlásán vén bagoly huhog. 
A jó Teremtőnek van miránk gondja,
Sok boldog ember az álmát alussza.

Nyári éjszakán, úgy éjfélen túl
Nyugatról az ég lassan beborul.
Villámok cikáznak szépen sorjában, 
Megered az égnek esőcsatornája.

Mennydörög az ég, zuhog az ár,
Elázott kis ürge árokparton áll.
Csendes kis pataknak csobog a vize,
Az emberi lét éltető ereje.

Amikor az égen meghasad a hajnal,
Szent János bogárka hazafelé ballag.
A teremtett lélek napkeltére vár, 
Lombos erdő szélén kismadár hangicsál.

Szabó Imréné 2012. április 15.Szabó Imréné 2012. április 15.

Hozzávalók 4 személyre:
400 g paradicsom
120 g fejes káposzta
2 közepes fej vöröshagyma
2 közepes sárgarépa
2 közepes zellerszár
1 közepes póréhagyma
2 gerezd fokhagyma
2 liter zöldségalaplé (leveskockából is lehet)
2 ek. olívaolaj
2 ek. paradicsompüré
30 g levesbe való apró száraztészta
1 kávéskanál só

A sajtos pirítóshoz:
8 szelet franciakenyér
120 g mozarella sajt
30 g reszelt parmezán
2 ek. olívaolaj
friss bazsalikom
fokhagyma

Hogyan szüreteljünk
1. Sose kezdjük borivással a napot. A reggeli bor megfekszi a gyomrot, 

rátelepszik a mozgásközpontunkra, azonkívül kettős látás is kialakulhat. 
Tapasztalt szüretelő törkölypálinkával indítja a reggelt féldecis kiszere-
lésben, ennek kiváló az értágító hatása, meg a muslincák sem jönnek 
ránk annyira, mint bor esetében.

2. Lehetőség szerint keveset tartózkodjunk napon. A szeptemberi-ok-
tóberi napsütésnek még ereje van, könnyen okozhat szédülést, kóvály-
gást, egyensúlyi zavarokat. Ha tehetjük, vonuljunk a pince hűvösébe, a 
megfáradt, kitikkadt szervezet itt tud igazán akkumulálódni.

3. Ernyőt, botot sose vigyünk magunkkal a pincébe, ez tudniillik 
a lépcsőn való lezuhanásunkban akadályozhatja a biztos talajfogást, 
plusz a poharakat is leverhetjük vele, ami újabb bajforrás lehet (vágásos 
sérülések stb).

4. A lopót mindig egy kézzel fogjuk, így szabad kezünkkel megtámaszt-
hatjuk szüretelő társunkat.

5. Sose vedeljük a bort, csak hörpöljük, kortyolgassuk. A vedelő borivó 
nem esztétikus, beárnyékolja az egész szüretet, azonkívül a saját kezére 
is rá szokott lépni.

6. Ne kívánd meg felebarátod borát, ott a tiéd!
7. Óránként, kétóránként jöjjünk fel a pincéből, nézzük meg, hol tart 

a szüret, mire jutottak az asszonyok és a gyerekek. Ha a tőkék között 
szemlélődünk, kapaszkodjunk erősen a karókba, lábunkat próbáljuk 
meg ciklikusan egymás elé rakni.

8. Az éneklés (Részeg vagyok, rózsám...), a szavalás (Ej, döntsd a tő-
két...) jótékonyan hat a tüdőre, szívre, növeli az együvé tartozás érzését, 
sőt még a seregélyek is elmenekülnek a környékről.

9. A házassági ígéretekkel csínján kell bánni, ez másnap rossz közér-
zetet okozhat.

10. Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát, hordódongát nem illik 
használni, kínáljuk meg óborral az ellenfelet, az majd leteríti.

11. Ha beszédünkben már túlságosan sok a mássalhangzó, taglejté-
sekkel is kifejezhetjük magunkat. Ennél kifejezőbb, ha csak ülünk a 
sarokban támasztva a falat.

12. Pincelépcsőre ne feküdjünk le aludni, mert áteshetnek rajtunk 
poharastól, lopóstól.

13. Reggel ne ijedjünk meg a táskás szemű, piros orrú embertől a 
tükörben. Megvan szegénynek a maga baja.
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Történetek a bócsai postáról és a fischeri kisboltbólTörténetek a bócsai postáról és a fischeri kisboltból

Ebben a cikkben két olyan 
munkahelyről emlékezünk 
meg, ahol még mindig „sok ti-
tok rejtezik”: a posta és a bolt. 
Beszélgetőtársam Haszilló 
Margit, aki jelenleg Soltvad-
kerten él. Évtizedeken át azon-
ban Bócsán dolgozott: először 
a postán, majd a fischeri bolt-
ban. Történetei egy hajdanvolt 
világot hoznak közel az ő 
szemszögéből.

Haszilló Margit, a 
postás és fischeri 

boltos
Amikor elkezdtem a soltvad-

kerti postán dolgozni, egy kis-
mamát helyettesítettem. Ezek 
voltak a tanuló évek. Majd ami-
kor ő visszajött dolgozni, a 60-
as évek közepén kihelyeztek 
Bócsára. Reggelenként a 7 órás 
busszal jártam át. Itt egyesített 
felvevő voltam: levél, távirat, 
csomag, valamint én kezeltem 
a helyi telefonközpontot is. 
Nem volt sok telefon a faluban, 
csupán 1-2 tucatnyi: tanács, 
iskola, boltok, stb. A legtöbb 
embert már a hangjáról meg-
ismertem, amikor beleszólt a 
kagylóba és kérte a számot. 
Ilyenkor az volt az eljárás, 
hogy átdugtam a kábelt a kért 
számra, megcsörgettem és ha 
ott felvették, létrejött a kézileg 
vezérelt kapcsolat. 

Történt egyszer, hogy Zöld-
halomból csörögtek és Kis-
kőrös 60-at kérték. Jacsó Er-
zsébet volt a postafőnök. Azt 
mondja: „Hagyd, ezt majd én 
behozom!” Tudta ugyanis, 
hogy az a szám a fináncoké. A 
fülhallgatón belehallgatott a 
beszélgetésbe (ami nem volt 
szabályos), majd amikor véget 
ért, rá tíz percre egyszer csak 
így szólt: „Elmegyek Margó-
kám, de nemsokára jövök.” 
Hát kiderült, hogy szólt egy 
belterületi rokonnak, hogy 
ugorjon ki a tanyára és figyel-
meztesse az illető családot, 
hogy dugják el pálinkafőzőt, 
mert éppen most jelentették 

fel őket. Utána aztán nem 
győztek hálálkodni az érintet-
tek, mert a fináncok tényleg ki-

vonultak a feljelentés alapján.
De hogy ki volt a feljelentő, 

én nem tudtam meg sohasem.

A fischerbócsai évek
Aztán megismertem Sáfrán 

József tanítót Fischerbócsán. Ő 
lett a férjem, a második. Kiköl-
töztem hozzá a tanítói lakásba 
és én lettem a fischeri boltos, 
amit a soltvadkerti ÁFÉSZ 

üzemeltetett, a kocsmával 
együtt. A kocsmáros akkor 
Pálfi Józsefné volt. Mivel én 
is tanyán nőttem fel, Imrehe-
gyen, nagyra értékeltem ezeket 
a tiszta szívű, egyszerű embe-
reket. A vegyes boltban volt 
minden: petróleum, cukor, 
konzerv, kenyér… Reggel 7-től 
14.30-ig voltunk nyitva. Ma is 
szívesen emlékszem azokra a 
jó beszélgetésekre, amíg vár-
tuk az emberekkel a kenyeret. 

Hetente kétszer hordta lovas 
kocsin a Hirsch Tibi bácsi. 
1973-83 között éltem ott. 
Aztán az Imrehegyen élő apám 
annyira megbetegedett, hogy 
odaköltöztem ápolni.

Kártyaparti vendéglá-
tással – vagy anélkül
Szokás volt a tanyavilágban, 

hogy az emberek összejártak 
kártyázni. Az egyik kártyás-
nak, nevezzük Józsi bácsinak, 
sehogy sem akaródzott meg-
kínálni a vendégeket a disz-
nósajtjából. Pedig jól csinálta, 
tudta ezt mindenki. Addig-ad-
dig, hogy kilopták a kamrájá-
ból a kisablakon a disznósajtot, 
bevitték neki, hogy kóstolja 
csak meg! Nagyon dicsérte, 
„majdnem mint az enyém” — 
mondta többször is. Aztán a 
kártyaparti végén visszalopták 
a maradékot. Na, másnap reg-
gel aztán rájött, hogy miért is 
volt olyan ismerősen finom az 
a disznósajt…

Kizárta a részeg 
asszonyt

A tanyavilágban bizony néha 
összeszólalkoztak az együtt 
élő emberek. Történt egyszer, 
hogy az egyik férfi októberben 
kizárta éjszakára a feleségét, 
mert az berúgott. Mármint 
az asszony. Nem szép dolog 
ez, de hát megtörtént. Az asz-
szonynak kinn kellett hálnia 
a hidegben. Híre ment. Aztán 
amikor jött az ember a boltba, 

én is, meg mások is igyekez-
tünk szót érteni vele, hogy ez 
bizony nem járja, nem tehet 
ilyet a feleségével, még ha be 
is iszik néha. Megbékítettük 
őket.

A megszálló csapatok
Gyakran előfordult, hogy 

orosz kiskatonák bejöttek a 
boltba rágóért: 3 Ft volt az 
ötdarabos kiszerelés. Egyszer 
egy oldalkocsis motoros ka-
tonát helyeztek ki Fischerbe. 
Három napon át posztolt a bolt 
előtt. Megszólítottam: „Topor 
jeszty?” Azaz: van kisbaltád? 
Volt neki. 500-at kért érte, 
én lealkudtam 300-ra. Aprófa 
hasogatására kiváló. Még ma is 
megvan, csak a nyelét kellett 
kicserélni, a fejét a betonba is 
bele lehet vágni, annak nem 
megy ki az éle egyhamar. 

Volt olyan, hogy az egyik 
orosz katona még magyarul 
is megszólalt: kiderült, hogy 
ungvári, kárpátaljai gyerek 
volt.  

Epilógus
El kell mondanom azt is, 

hogy én ide járok fogorvoshoz. 
Látom a falut, olvasom az 
újságot és csak bámulok. Cso-
daszép lett Bócsa! A rendezett 
utcák, a virágok, a középületek 
mind-mind azt hirdetik, hogy 
jó kezekben van a község!

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta Lajos Káposzta Lajos 

(folytatjuk) (folytatjuk) 

Bócsa az 1970-es években (Rákóczi utca)
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Földbe ásott autók földjén
Igen, ez Fischerbócsa!Igen, ez Fischerbócsa!

Aki Tázlár felé jár, ismeri 
az útmenti udvart: a jobb 
oldalon először egy külön-
leges kaput lát, aztán pedig 
egyszer csak autók állnak ki 
a földből. Hogy aztán ezek 
felülről csapódtak be ilyen 
formán, vagy magról keltek, 
nem tudható. — Na, ezért 
kopogtattam be hozzájuk: 
Doktor Norbert és felesége, 
Márta lakik itt

Épp másfél éve házasok — 
mondhatni: Fischerben kezd-
ték „hivatalos” közös életü-
ket. Norbert Kecskemétről, 
Márta pedig Soltvadkertről 
került ide, igaz, Márta bócsai 
nagyszülőkkel.

Egy helyen kezdtünk el dol-
gozni Kecskeméten. Megis-
merkedtünk, aztán idekeve-
redtem Vadkertre — meséli 
Norbert. Aztán jött egy olyan 
lehetőség, hogy kacsázzunk 

Bócsán. Telephelyet bérel-
tünk, aztán úgy döntöttünk, 
hogy itt, Fischerben tele-

pedünk le. Ennek már vagy 
7 éve.

— Működik?
Nyögvenyelősen, madár-

influenzásan, koronásan — 
nem mindig vállalkozó, néha 
inkább „próbálkozó” módon.

— Elég különleges ez a por-
ta: tollas vaskapu, a címetek 
is egy fa faragványon látható, 
no meg a földbe ásott autók…

Úgy döntöttünk Mártival, 
hogy ha már kacsázunk, 
alakítsuk ki ehhez kapcso-
lódóan a bejáratot. Bár a 
tollakat már többen pálma-
ágnak nézték! Úgy készült, 
hogy kivágattuk lézerrel, 
idehaza meg összeraktuk… 
A fatáblát születésnapomra 
kaptam, egy szegedi fafaragó 
munkája. 

— És az autók?
A második madárinfluenza 

alatt sok időnk volt tévézni. 
Az egyik műsorban mutat-
ták, hogy Texasban létezik 
egy Cadil lac ranch nevű 
különleges hely a 66-os út 
mentén. A szántóföldön egy 
csomó Cadillac van elásva. 
Több történet kering az 
eredetéről: az egyik szerint 
figyelemfelhívás a balesetek 
elkerülésére, a másik szerint 

művészek alkotása: érdekes-
ségként fel akarták hívni a 
figyelmet erre a márkára. 

— Az biztos, hogy szemléle-
tes! Mit kell tudnunk erről a 
négy járműről? 

2 db Suzuki, egy BMW és 
egy Fiat Marea. Ezeket az 
autókat a családtagoktól 
szedtük össze, mondhatni, 
a kert végéből.  Tehát már 
„kilehelték a lelküket”: nincs 
bennük se motor, se folya-
dék, se más mérgező anyag. 
Minden autó háta mögé be-
tettünk keresztbe egy akácfa 
oszlopot, hogy az autót ne 
nyomja el a saját súlya ebből 
a dőlésből. 

— Mi a tapasztalatotok a 
helyi átutazókkal?

Három fajta ember van: 
valaki megáll, tetszik neki, 
fényképezkedik. A második, 
aki fel van háborodva — 
főleg a BMW-sek a márka 
„kicsúfolása” miatt. A har-
madik meg nem érti. A cél 
az, hogy jó kedvre derítse 
az embereket. Úgysem lehet 
gyorsan menni, legalább van 
mit nézni. Úgy érezzük, ezzel 
is tettünk valamit a fischeri 
családias légkör érdekében.

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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„Adjon isten szerencsés jó napot,
Kisbíróként emelek önöknek kalapot.
Köszönteném a falusi elöljáróságot,

És az itt megjelent díszes társaságot”

A jól ismert arc és a régóta hiányolt kisbírói hang várta a 
falunapi vendégsereget a Parkerdőben. Jobban mondva annak 
helyén, hiszen fa már alig áll a tavalyi vihar által szerencsétlenül 
járt területen. A nádtetők azonban megújultak, és ebben Kovács 
Nándor ácsmesternek is jelentős szerepe volt. 

Az országos rendelkezések értelmében nem volt teljesen egyér-
telmű, mit és hogyan szabad szervezni ebben a COVID-szünet-
ben. A helyszín éppen helyreállt, de a futballpálya még nem volt 
járható: a minap kerültek ki a gyeptéglák. 

 „Megkezdjük műsorunk 3 órai kezdettel,
Hajnalig tartó végzettel.

Műsorunk után, ha valaki nem érezné jól magát,
Mellé fogjuk ültetni Müller Ceciliát.”

A hangulatos kezdésről a Boróka Iskola társastánc tagozatának 
növendékei gondoskodtak. Utána Káposzta Lajos és a Kisbíró 
vezetésével kis vetélkedőkre várták az önként jelentkezőket. Volt 
itt célbalövés szódával, tökgurítás és szembekötősdi egyaránt. 
Közben a gyerekeket ugrálóvár, többfajta játék és vattacukor 
várta.

Az ünnepi, megszentelt kenyér idén is Négyesi Erikáék jóvol-
tából került az oltárra, illetve utána a Parkerdőbe. De mást is 
lehetett találni a kemence melletti standnál, ahol Erika Gulyás 
Krisztián Farkassal és Négyesi Andreával árulta termékeiket. A 
házi sütemények, a pusztajava buci és a péklángos a koncertig 
bizony szépen el is fogyott.

Kedves színfolt volt Varga Tibor megköszöntése, aki a Megye 
III. Labdarúgó Bajnokság gólkirálya címet nyerte el. 

A Bócsai Boróka Citerazenekar három tájegységből készült 
dalcsokorral. Őket Kárász István és Szloboda Zsolt zenés műsora 
követte. Az örökzöld dallamok sokak szívét megdobogtatták. 

De már jött Delhusa Gjoni, aki fiatalos jókedvvel vette át az 
uralmat a színpadon — és a közönség szívében. A műsor után 
még sokáig együtt maradt a bócsai ünneplőkkel.

A tűzijáték sokaknak visszahozta a régi, megszokott ünnepi 
érzést: Boldog születésnapot, Magyarország!

Káposzta Lajos – Borbényi HildaKáposzta Lajos – Borbényi Hilda

A Falunap sok képpel
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