
A Bócsai Önkormányzat lapja

2021. szeptember – Földanya hava

IX. évfolyam 9. szám

A TARTALOMBÓL
Szilfák és ugróiskola

Új nádtető a parkerdőben

Bócsai önkéntes a nemzetközi eseményen

Felszentelték az evangélikus templomot

Egy szülésznő emlékére

Különleges állatok a hátsó udvarban

Megújult az iskola, megújult a parkerdő és új a templom!
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Színesebb lett az iskolaudvar
Régóta érdeklődött már az 

ötlet, hogy miként lehetne 

izgalmasabbá, érdekesebbé 
tenni az iskolaudvart. Erre nyílt 
lehetőség szeptember közepén, 
egy verőfényes szombaton.

A tantestület jó példával járt 
elöl: csaknem mindenki itt volt 

és reggelivel várták az önkén-
tes anyukákat és apukákat. 
Ezt követően csapatokba ren-
deződött a mintegy 35 ember, 
és nekiláttak a festésnek. Mi 
több: önmegvalósításnak! 

A játszótéri játékokra ráfért 
a csiszolás és újrafestés. A 
térkőre ugró játékokat festet-
tek, melyek a régi ugróiskola 

felturbósított, újra gondolt 
változatai voltak.

Egyéni ötletek
„Valahol láttam ilyet”, „a 

netről töltöttem le” — bizony, 
a kreativitás nem ismert hatá-
rokat és számos minta, ötlet, 
valamint egyéni elképzelés 

került megvalósításra az is-
kolaudvaron. Mint Barcsikné 
Weinhardt Éva igazgatónő 
elmondta, ezek fejlesztő já-
tékok: egymással szemben 
mozoghatnak a gyerekek pél-
dául a tükörkép-játékban, 
gyakorolhatják az irányokat, és 
mindenképpen nagyobb lesz a 
vidámság a szünetekben.

Kik jöttek el?
Valakinek az apukája járt 

ide, másnak a szomszéd szólt, 
valaki volt tanítvány vagy ép-

pen csak később lesz szülő… 
Mindig fontos a bázis, azaz 

akik állandóan ott vannak! 
Rázsonyi László ezúttal is 
meglepte a társaságot: saját 

nevelésű szilfákat ajánlott 
fel. Ezek nyírhatók, gyorsan 
nőnek és „jól tűrik a gye-
rekhadat”. Az biztos, hogy 

jól esett a sütemény délben 
és bizonyára lesz folytatása 

tavasz folyamán e kiváló kez-
deményezésnek.

K. L.K. L.
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Anyakönyvi hírek
Születtek:  (augusztus)

Szeg Zétény  – an: Cserkó Vivien

Házasságot kötöttek:  
(augusztus)

Szabó Tamás és Odrobina Anett
(szeptember)

Honti Árpád és Borbás Regina 
Szabó Imre és Szikora Andrea

Elhanyagolt sírok!
Tisztelt temetőlátoga-

tók, sírfenntartók! Ez-
úton kérjük a hozzátar-
tozókat, hogy a sírokat 
és azok környékét szí-
veskedjenek rendbe tenni 
Mindenszentek napjára, 
majd tisztán tartani. Ne 

engedjük, hogy elgazo-
sodjon és szemetes le-
gyen a köztemető! 
Figyelem! 
A Köztemető területe 

(megfigyelő) biztonsági 
kamerával van ellátva, és 
a felvétel felhasználható.

Iskolakezdés

Elsőseink

2021. szeptember 1-jétől is-
kolánk önálló, állami fenntar-
tású intézményként működik. 
A hivatalos neve: Bócsai Bo-
róka Általános Iskola. Állami 
iskolaként fenntartónk a Kis-
kőrösi Tankerületi Központ. 
Eddig a Kiskőrösi Bem József 
Általános Iskola tagintézmé-
nye voltunk, ami némelykor 
hátrányt jelentett. 

Ami öröm: Morvai Erzsébet 
személyében igazgató-helyet-
test nevezhettünk ki. Hor-

váth-Mucsi Tímea személyé-
ben pedig önálló vezetője lett 
az osztályfőnöki munkakö-
zöségnek. Ebben a tanévben 
három, nagy pedagógiai ta-
pasztalattal rendelkező nyug-
díjas kolléganő is visszatért 
a katedrához: Völgyesvári 
Lászlóné Mészárosné Babák 
Katalin és Viszkók Sándorné. 
Köszönjük a lelkesedésüket, 
elhivatottságukat. Emellett 
várjuk szeretettel a leendő 
fiatal kollégákat.

A digitális oktatás a nehézsé-
gek ellenére nagy, és mondjuk 
ki, pozitív előrelépést is jelen-
tett: a digitális felkészültség 
mind a pedagógusok, mind 
a gyerekek körében nagyot 
nőtt. Ezeket az ismereteket a 
továbbiakban is hasznosítjuk. 
Egyrészt előkerül az informa-
tika oktatásban, másrészt a 
napi tanítási gyakorlat része 
is maradt. Pl. egyes feladato-
kat interneten kapnak meg a 
gyerekek és ők is így nyújtják 

be. De az igazi oktatási mun-
ka a tanteremben történik, 
amikor látják, hallják egymást 
és érzik a másik rezdülését. 
A pedagógus úgy tud kitel-
jesedni, ha a gyerekek jelen 
vannak és közösségben élik 
meg a tanulást. Fontos, hogy 
a vírushelyzet nem szűnt meg! 
Ezért ez fokozott odafigyelést 
igényel. Vigyázzunk magunk-
ra, vigyázzunk egymásra!

Barcsikné Weinhart ÉvaBarcsikné Weinhart Éva
Képek: Borbényi HildaKépek: Borbényi Hilda

Az évnyitó
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A hosszú pandémiás helyzet 
után végre lehetőség nyílt egy 
kis bulizásra! A bócsai Bóbita 
Óvoda szervezésében szep-
tember 4-én egy fergeteges tó-

parti party kerekedett. Nagyon 
örültünk, hogy újra minden 
korlátozás nélkül együtt lehet-
tünk és igazán jól érezhettük 
magunkat. A jó hangulathoz a 

Kozák-tó szépsége és varázsa is 
hozzájárult. 

A bál sikerességét megala-
pozta, hogy mindenki lehető-
ségeihez mérten támogatta az 

óvodát: részvételével, felaján-
lásával, segítségével, tombo-
lával, süteménnyel, aminek 
az eredménye egy páratlan 
bevétel lett. Ezt az összeget az 

óvoda udvarának szépítésére és 
eszközkészletének bővítésére, 
megújítására szeretnénk for-
dítani. Összefogással céljaink 
elérhetővé válnak!

Ezúton is szeretnénk min-
denkinek köszönetet mondani 
a sok segítségért, támogatásért. 

Óvó nénikÓvó nénik
Fotó: Bíró Róbert Fotó: Bíró Róbert 

Tóparti party a Kozák-tón

Tapodi Dániel és Ba Luca fellépése

Bócsa jó hírét
viszik

Bak Anti bácsi és csettegője 
megyeszerte közkedvelt. Plá-
ne, ha vidám bócsai csapatot 
ültet maga mögé. A mi szü-
reti felvonulásunk elmaradt 
ugyan, de kárpótolták ma-
gukat a vadkertin. A menet-

ben „természetesen” zenész 
kocsi mögé soroltak be. Így 
a jó hangulat és a nóta végig 
biztosítva volt. Képünkön a 
kocsidíszítő verseny 1. he-
lyezését bizonyító oklevéllel. 

K. L.K. L.
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Megújul a Parkerdő 
2020. augusztus 04-én soha 

nem látott vihar csapott le 
Bócsára. Talán a legnagyobb 
veszteséget a Parkerdő szen-
vedte el, húszezer m2-en. A 
bócsaiak szomorúan vették 
tudomásul, hogy nem csak a 
koronavírus, de a közösségi 
életük színterének elvesztése 
is gátolja településünk ren-
dezvényeit.

A kárfelmérést a Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársai végezték, a tűzol-
tók pedig áldozatos munkával, 
az életveszélyes, egymásra dőlt 
körülbelül 300 m3  fát, ágat 
vágták össze. Sajnos a nádfe-
deles felépítmény sem maradt 
ép. A biztosítóval folytatott 
kártérítési ügyintézést köve-
tően lehetett a romeltakarítást 

megkezdeni, az önkormányzat 
szervezése és dolgozóinak 
tevékeny közreműködésével. 

Az újjáépítés lebonyolításá-
val Barcsik Lászlót bízták meg. 
Az építőanyagok beszerzésénél 
is sok nehézséggel kellet szem-

benézni, például áruhiány és a 
fűrészáru drámai áremelkedé-
se. Sokat segített Balogh István 
erdész az akác és fenyő kivágá-
sával. A fűrészelést rönkfából 
Barta László térítésmentesen 
végezte. 

Célunk az volt, hogy augusz-
tus 20-ig olyan készültségi 
fokot érjünk el, hogy a Szent 
István Nap a már megújult 
Parkerdőben kerülhessen meg-
rendezésre. Július közepén 
Kovács Nándor ács elkezdte az 
akác tartóoszlopokat felállíta-
ni. Közel 400 m2 tetőszerkezet 
lett felépítve. Kovács Nándi 
nem ismeretlen a faluban, 
hiszen ő a kisbíró, aki vicces 
versekkel, rigmusokkal is mo-
solyt csal az arcokra. Számára 
a hagyományőrzés, és a bócsai 

lét nagyon fontos, ez a mun-
káján is látszik. Tulipános 
motívummal díszítette az épü-
letet. Tekintettel a Kiskunsági 
Nemzeti Park közelségére a 
tető tradicionális nádfedést 
kapott, Major János nádfedő 

munkája révén. 
A térvilágítást és villanysze-

relést Gyetvai Csaba építette 
ki, és egyben modernizálta 
energiatakarékos led lámpák-
kal. Vizet is kellett fakasztani, 
amit az önkormányzat mun-
katársai oldottak meg. Nagy 

feladat volt a parlagon maradt 
terület gaztalanítása, takarí-
tása: a Mozgáskorlátozottak 
Bócsai Csoportja gereblyékkel, 

seprűkkel felfegyverkezve, 
látványos rendet teremtettek.

Augusztus 20-án a rendez-
vény résztvevői, vendégei vég-
re birtokba vehették újra a 
Parkerdőt egy vidám, főzéssel, 
fellépésekkel, sztárvendéggel, 
tűzijátékkal színesített prog-

ramot sikerült megrendezni, 
hosszú idő után. 

Barcsik László -Barcsik László -
 Borbényi Hilda  Borbényi Hilda 

Újra vár a konditerem 
és a wellness!
Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!

A bócsai konditerem megalapításának célja egy olyan funk-
cionális edzőterem kialakítása volt, ahol kiemelt figyelmet 
kapnak az egyéni képességek és készségek. A fő feladat itt a 
betegségek megelőzése és az egészség megőrzése. 

Mi mindenre nyílik itt lehetőség?
* új képességek megtanulása, fejlesztése
* kikapcsolódás
* a mindennapi stressz csökkentése
* Ingyenes teremedzői tanácsadás
Célunk az, hogy vendégeink — legyen szó hobbi/profi, 

kezdő/újrakezdő/haladó sportolókról — állapotuknak meg-
felelő terhelést kapjanak, így hosszú távon legyenek képesek 
sérülésmentesen a funkcionális sport gyakorlására. 

Nyitva tartásunk:
Hétfő – Péntek: 16:00 – 21:00
Szauna sziget – finn szaunával, infra szaunával, só kabin-

nal — és jakuzzi. A bócsai wellness felfrissülést, relaxációt 
valamint pihenést nyújt edzés után mindenkinek. Emellett 
segít feloldani a mindennapok során felgyülemlő stresszt és 
feszültséget. És a legfontosabb: jókedv, hogy öröm legyen a 
mozgás.

Nálunk az egészség és a test van a középpontban!
Bócsa Wellness-Konditerem



2021. szeptember6. oldal

Felszenteltük az evangélikus templomot

A presbitérium
A templom megvalósulásában nagy szerepe volt a gyülekezet 

presbitériumának. Nekik változatos kihívásokkal és felada-
tokkal kellett megbirkózniuk az építkezés éveiben. Köszönet 
nekik áldozatos munkájukért! 

Tagok: Csipkóné Veiszhab Ildikó (felügyelő), Tóth Márta 
(jegyző), Gáspár Endre, Gillich Sándor, Kalmárné Vida Judit, 
Kőhegyi Gáborné, Tóthné Péczka Melinda, Petróczi Balázsné, 
Veiszhab György, Vida György és Vida Györgyné.

„Isten kegyelméből elkészült 
a templom: átadom kulcsát az 
egyházkerület püspökének. Isten 
áldja meg a mi kezünk munkáját, 
hogy áldás legyen ez a szent ház 
Krisztus gyülekezete számára 
nemzedékről nemzedékre”
— ezekel a szavakkal 

adta át az egyházi hagyo-
mányok szerint Joó Lajos 
építészmérnök a bócsai 
evangélikus templom kul-
csát a püspöknek. Ő pedig 

hasonló magasztos gon-
dolatokkal a gyülekezet 
lelkészének.  Hosszú út 
vezetett idáig, kezdve az 
építési szándék megfo-
galmazásától, folytatva 
a pályázatokkal, a támo-
gatásokkal, a sok közös 
munkával, a szépítéssel 
és a teljes berendezéssel. 
Majd jött a járvány és a vá-
rakozás. Egészen eddig az 
augusztus végi vasárnapig. 

László Lajos Gergely, 
a gyülekezet lelkésze 
így ír a templomszen-

telési ünnepségről:
Hála a gyülekezet Urának, 

minden nehézség után, gyö-

nyörű időben teljesült a nagy 
álom. Ugyan 2020 karácsonyát 
már az új templomban ünne-
pelte a bócsai evangélikusság, 
a hivatalos első ajtónyitásra, és 
az épület felszentelésére 2021. 
augusztus 29-én került sor. 
Az ok egyszerű, mint annyi 
mindenben a község és hazánk 
életében: a járványhelyzet. 

A szentelés, és az igehirdetés 
szolgálatát Kondor Péter, a 
Déli Evangélikus Egyházke-

rület püspöke végezte. Mint 
hangsúlyozta, keresztyénsé-

günk Jézus nélkül csupán egy 
üres eszme a többi közül. A 
jézusi tanítás ismeretében 

azonban a „szoros kapun” és a 
„keskeny úton” is célba érünk.

Az ünnepi alkalom zenei ré-

szét Kárász István és Szloboda 
Zsolt biztosította. Horváth 
Zsolt pedig Reményik Sándor 
Templom és iskola c. versét 
mondta el. 

Az istentiszteletet ünne-
pi közgyűlés követte. Ezen 
köszöntőt mondott Kondor 
Péter püspök, Font Sándor 
a Déli Evangélikus Egyház-
kerület felügyelője, Gáncs 
Péter nyugalmazott püspök, 
Radosné Lengyel Anna korábbi 

kerületi felügyelő, Homoki 
Pál Bács-kiskuni Evangélikus 
Egyházmegye esperes, Dudla 
Erzsébet egyházmegyei fel-
ügyelő, valamint Szőke-Tóth 
Mihály polgármester. A köz-
gyűlésre meghívott vendégek 
között ezenkívül jelen volt 
Lupták György nyugdíjas es-
peres, Joó Lajos építész, Nehéz 
Tamás ács (akinek köszönhető 
a gyönyörű, belülről látha-
tó gerendázat), Bán Róbert 
Tázlár község polgármestere, 

Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester, Bócsa község 
képviselő testülete, a gyüle-

kezet presbitériuma, valamint 
sok jószándékú testvér, akikre 
a gyülekezet hálás szívvel 
gondol. 

A közgyűlés után egy közös 
asztali áldással szeretetven-
dégség, közös étkezés adott 
lehetőséget a találkozásra és 
beszélgetésre. Külön köszönet 
illeti a sok étel és sütemény 
adományt készítőket!

A Bócsa-Tázlári Evangélikus 
Egyházközség ezúton is szeret-

né megköszönni, mindenkinek 
az idejét, energiáját, odaszáná-
sát, segítségét, imáját, azok-
nak, akik bármilyen formában 
segítették, mind a gyülekeze-
tet, a templom elkészültét, és 
a szentelési ünnepség méltó 
lebonyolítását. Legyen a temp-
lom valóban lelki otthona, és 
találkozó helye minden jóaka-
ratú embernek!

László Lajos GergelyLászló Lajos Gergely
evangélikus lelkészevangélikus lelkész

Képek: Borbényi HildaKépek: Borbényi Hilda
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Templombúcsú? 
Ez egyfajta számvetés az eddigiekkel…

Evangélikus Hirdetmény
Kedves Testvérek! Szere-

tettel, és örömmel hirdetjük, 
hogy 2021. október 17-én, 
(egyházi naptár szerint Szent-
háromság ünnepe utáni 20. 
vasárnapon) Tázláron 9.00-
kor, Bócsán 11.00-kor gyü-
lekezetünk korábbi lelkésze, 

Eszlényi László fog szolgálni közöttünk Isten igéjével! 
Vigyük hírét, és hívogassuk egymást! 

Erős Vár a Mi Istenünk!

A templombúcsú napja
A kisbócsai templom búcsúja mindig a Szent Kereszt 

Felmagasztalása ünnephez kötődik. Tudatosítani kell a 
bócsaiakban, hogy nekik 3 szép templomuk és egy ugyancsak 
kedves kápolnájuk van (Zöldhalom). A templombúcsúk és 
más emlékünnepek erre szolgálnak.

Kibővülő miselehetőségek

Októbertől szombat esténként misére várják a híveket a 
következő helyeken:

1. szombat: Fischerbócsa 
2. szombat: Kisbócsa
3. szombat: Zöldhalom
4. szombat: Bócsa Szent Margit templom 
A szertartások 17 órakor kezdődnek. Éljünk ezzel a lehető-

séggel minél többen!

Elsőáldozás 

Október 17-én vasárnap elsőáldozás lesz 
Bócsán az ünnepi szentmise keretében. Az 5. 
osztályos katolikus gyerekek először részesülnek 
ebben a szentségben.

„Néha hátrább kell lépnem, 
hogy megnézzem, hol is tar-
tok!” — így foglalta össze 
Szaniszló Tibor atya a búcsú 
lényegét Kisbócsán, melyet 
a Szent Kereszt tiszteletére 
tartottak szeptember elején a 

hívek. Azok az emberek, akik 
több irányból és többfajta hát-
térrel jöttek ide a kistemplom-
ba. „Mert Kisbócsára több út is 
vezet, és nem mindet ismeri a 
navigációs rendszer.” — utalt 
erre a plébános.

Vajon ki mibe 
kapaszkodik?  

„Nem mindig egymásba kell 
kapaszkodni, mert csak leránt-
juk a másikat a mi szintünkre. 
Sokkal inkább Istenbe. Mert az 
egyház nem emberi közegben 

született, hanem isteniben. A 
mi küldetésünk az, hogy min-
den nap hűségesek legyünk, 
amihez nagy bátorság kell! És 
mivel szabad akaratunk van, 
szabadon választhatunk.”

K. L.K. L.
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Ajvár Könyvajánló
Hozzávalók:
* 2 kg padlizsán
* 1 kg paprika - vegyesen 

a legjobb, tehát 1 hegyes 
erős, 1-2 kápia, a többi 
pedig tv

* 2-3 gerezd fokhagyma
* olaj
* só, frissen őrölt bors

Elkészítése: egy vékonyan kiolajozott tepsit készíts elő, a sütőt 
melegítsd elő 190-200 fokra, és amíg felmelegszik, dolgozd fel a zöld-
ségeket. Ehhez a paprikákat csumázd ki, a padlizsánok végeit vágd 
le, majd vágd őket félbe. Ha ez megvan, mehetnek is a tepsibe – vagy 
még jobb, ha grillezni tudod őket –, és ott nyugodtan eltölthetnek 
45-50 percet. A paprikák akkor jók, ha egy kicsit már megkormozó-
dott a héjuk, a padlizsánok pedig akkor, ha a húsuk felülete szépen 
lebarnult. Amikor ezt elérték, vedd ki a tepsit a sütőből, a padlizsánok 
húsát egy fakanállal szedd egy edénybe, a paprikák kormos héját vedd 
le pár gyors mozdulattal, majd tedd őket is az edénybe. A fokhagy-
mát reszeld rájuk, sózd és borsozd kedvedre, majd egy botmixerrel 
pépesítsd az egészet. Egy kis olívaolajjal még gazdagíthatod.

Ifjúsági: Cookie O’Gorman: Piszkos tánc 
Sadie sosem hazudik, nem csal, és nem lóg a suliból, igazából 

fogalma sincs, hogy hogyan lehetne egy kicsit kalandosabban és 
bevállalósabban élni. Úgy is mondhatnánk, hogy egy földre szállt 
angyal. Nem csoda, hogy a pályaválasztási teszt eredménye szerint 
csodás apáca lehetne, holott ő a tánc világában képzeli el az életét.

Azonban épp elutasította beküldött videóját a Tánc a peremen, a 
világ legnagyobb online táncközössége. Ráadásul a Sarki Táncstúdi-
óban is azt mondják, hogy a lány túl kedves és ártatlan, érezhetően 
nincs elég élettapasztalata, pedig egy művésznek igenis ismerni kell 
az élet minden bugyrát. Barátai, Kyle és a 79 éves Betty egyetértenek 
abban, hogy itt az idő, Sadie-nek bele kell vetnie magát a dolgok 
sűrűjébe. A nagy megújuláshoz azonban szüksége lesz egy edzőre is.

Kyle ikertestvére, Colton hajlandó tanítani a lányt egy feltétellel: 
az elkövetkezendő hónapban mindent meg kell tennie, amit csak 
parancsol neki. A kezdeti nehézségek után, Sadie határozottan bel-
erázódik a szerepébe. Lehet, hogy rossznak lenni jó?

Felnőtt: Arne Dahl: Valaki figyel 
A svédországi Västerasban nyomtalanul eltűnik egy tizenöt éves lány, 

egy évvel később pedig újabb hasonló eset történik. Az ügyekben nyo-
mozó Sam Berger felügyelő mindössze egy-egy parányi fém fogaskereket 
talál az áldozatok után, de biztos benne, hogy olyasvalaki hagyta ott 
őket, aki tudja, hogy ő érteni fogja a titokzatos nyomokat. Hamarosan 
egy harmadik tinilánynak is nyoma vész, és Sam igyekszik meggyőzni 
feletteseit, hogy sorozatgyilkossal van dolguk. A rendőrség tovább keresi 
az áldozatokat, Sam pedig kénytelen újra szembesülni saját, rég elteme-
tett démonaival. Nincs más választása, ha meg akarja fejteni a gyilkos 
üzenetét, aki mintha kizárólag az ő „kedvéért” gyilkolna…

Felnőtt: Francine Rivers: Híd a múltba 
Lena Scott az egyik leggyorsabban emelkedő hollywoodi filmcsillag, 

ám kevesen tudják róla, hogy a valódi neve Abra, és hatalmas árat 
fizetett azért, hogy végre valakinek érezze magát. Ezekiel Freeman 
tiszteletes és a fia, Joshua számára a lány mindig az a síró újszülött 
lesz, akit a Havenbe vezető híd pillérei alatt hagytak. Születése körül-
ményei azonban olyan mély sebeket ejtenek az egzotikus szépséggé 
váló Abrán, hogy az első adandó alkalommal az „álmok városába” 
szökik. Hollywood sok millió mérföldnyire tűnik Haventől, és a 
naiv Abra hamar ráébred arra, hogy a sikerért önmagát is fel kell 
áldoznia... Francine Rivers, a Megváltó szeretet népszerű szerzője 
ebben a sodró lendületű történetben a kísértésről, a kegyelemről és 
a feltétel nélküli szeretetről mesél.

Folyamatosan megújuló könyv kínálatunkkal várunk sok sze-
retettel mindenkit a könyvtárban! Gyertek olvasni, nézelődni, 
beszélgetni! Sokféle újság kölcsönzésére is van lehetőség! 

Nyitva tartás: 
Hétfő: szünnap, kedd - péntek: 10:00-17:00

Vidám percek
Kiütés

Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. menetben az egyik félt. A 
bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:

- Ismerem a buszról, nem fog felállni!

Semmi rossz szokás
Orvos a beteghez:
- Érdeklik önt a léha nők?
- Nem különösképpen! - von vállat a beteg.
- Hát az ital?
- Cseppet sem.
- És a dohányzással hogy áll?
- Nem dohányzom.
- A fenébe is! Magának semmi rossz szokása nincsen?
- De, van egy kis hibám.
- Micsoda?
- Sokat hazudok.

Zászlókitűzés 
Két hegymászó nehezen, de végre felérnek a Mount Everest-re. 

Egyik:
- Végre felértünk ide, és kitűzhetjük országunk zászlaját! Vedd 

elő gyorsan!
- Én? Azt hittem nálad van!

Ha már ilyen sok egyházi hírünk van:
Fémből van és sok ember veszi körül, mi az?
- Plébános

A fotós műterme (a szülőotthonos cikk kapcsán)
Volt egy lány, aki egyszer elment a fotóshoz, hogy készítsen 

róla egy szép portrét a vőlegénye számára,
 - Na, most maradj így! - szólt a fotós.
Aztán a lány úgy maradt... 
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Bócsán az anyakönyvek sze-
rint egy időben nagyon sok 
gyerek született. Aztán egyre 
kevesebb. De ez nem azt 
jelenti, hogy nincs gyerek a 
faluban. Csupán azt, hogy 
amíg eredetileg itt, illetve a 
tanyavilágban jöttek világra 
a kisbabák, az 50-es évek 
végétől egyre inkább a szü-

lőotthonokba és a kórházakba 
tevődött ez át.  Anyakönyve-
zésre pedig azon a településen 
kerültek, ahol meglátták a 
nap- vagy éppen a holdvilágot.  

Otthonszülés
Igen, hajdan ez volt az egyet-

len lehetőség. Amikor úgy 
érezte az édesanya, hogy itt 

az idő, elmentek a bábaasz-
szonyért, aki jött és ott a 
háznál levezette a szülést. 
A fertőtlenítés egyszerű esz-
közökkel történt, a mentális 
gondozást pedig a családtagok 
és a szomszédok szeretete je-
lentette. Vitték az asszonyok 
a pamodát: egy kis levest és 
más könnyű ételeket a kisma-

mának, hogy legyen elég teje. 
Aztán amikor bírta magát, 
felkelt és ellátta mind a kis-
babát, mind pedig a családot. 
A tanyán nem volt megállás.

A II.  világháború után, 
amint hazajöttek a férfiak a 
frontról, magasba szökött a 
születések száma. Évente 60-
70 gyerek jött világra. Mint 

már korábban írtuk, bővíteni 
kellett a tanyasi iskolákat. 
Közben pedig — hogy jót is 
mondjunk a szocializmusról! 
— emelkedett az egészség-
ügyi ellátás színvonala. Bein-
dult a kötelező egészségügyi 
tanácsadás, a szűrések és 
gyógyszerellátás. Igyekeztek 
minél jobban lecsökkenteni 
a születéskori és a gyerek-
kori halálozást. Ennek egyik 
fő eszköze a szülőotthonok 
létesítése volt.

Ki hol szülte meg a 
gyereket?

A bócsai anyukák az 1960-
as évek végéig Soltvadkertre, 
aztán Kecelre vagy Kiskunha-

lasra jártak. A dolgok menete 
az volt, hogy a szakorvos 
a rendelése során beutalta 
a várandós anyukát a szü-
lőotthonba. A veszélyeztetett 
terheseket már korábban 

befektette. Itt aztán tiszta, 
szakszerű módon levezették 
a szülést. Biztosították a kis-
babák elhelyezését, és rend-
ben megtörtént a szoptatás, 
valamint az édesanya ellátá-
sa, gyógyulása. Az 5. napon 
történt a varratszedés, majd 
első gyereknél a 10. napon, 
a továbbiaknál a 8. napon a 
hazaengedés. Ha komplikáció 
gyanúja merült fel, a szülő nőt 
mentő vitte Kiskunhalasra.  

A családias légkörbe termé-
szetesen a családi látogatás is 
beletartozott. A szülésznők — 
például a közismert Haszilló 
Józsefné — megtanították a 
szoptatást, a helyes fejést és a 
baba ellátását. A soltvadkerti 

szülőotthon a régi orvosi 
rendelő helyén (mai Szent-
háromság utca) volt. A 60-es 
évek végén szűnt meg.  

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos

Fejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Gyermekáldás, szülészet, egészségügyGyermekáldás, szülészet, egészségügy

A soltvadkerti szülőotthon előtt a 60-as évek kö-
zepén: Dr. Resch Béla (orvos), Haszilló Józsefné 
Tárnoki Ilona (szülésznő), Gellénné asszisztens, 

Ledniczkiné (szülésznő) 

Bócsai születések

1940-es évek második fele: 60-70 gyerek évente
1950-es évek első fele: 30-40 gyerek évente
1960-as évek első fele: 7-11 gyerek évente
1965: nincs helyben születés, azután is évente csupán 1-5 fő.
1970-es évek: Elmondható, hogy a bócsai gyerekek ettől 

kezdve már nem Bócsán jönnek világra.

Haszillóné, a szülésznő ekkor lett nagymama. A 
képen lányával, Haszilló Margittal és unokájával, 

Tóth Istvánnal.

Babakocsi eladó
Gombnyomásra szétszedhető, összehajtható, a kerekek ki-

vehetők, így kisebb autó csomagtartójában is elfér. Elől-hátul 
nagyméretű, felfújható gumikerekek, teleszkópos rugózás, 
bolygósítható-fixálható első kerekek, masszív vázszerkezet 
önsúlya csupán 6 kg. Lábbal stabilizálható fék. Szellőző nyí-
lások, lábzsákok, esővédő, szúnyogháló. Alsó bevásárlókosár, 
állítható magasságú tolókar, napernyő.

Mózeskosár, sportrész, autóshordozó, 3 ill. 5 pontos biz-
tonsági öv. Összecsukva: 60 x 31 x 81 cm. 

Tel: 20/9466-727
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Bócsai önkéntes az Eucharisztikus Kongresszuson
De mi is az az Eucharisztikus Kongresszus?De mi is az az Eucharisztikus Kongresszus?

Bócsa így készült a Kongresszusra:
Kiállítás az 1938-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszus 

bócsai emlékeiből a katolikus templom bejáratánál. 
Gyűjtötte: Kovács István
Emellett a helyi egyházközség a világméretű szentségimá-

dás elnevezésű kezdeményezésbe is bekapcsolódott, mely 8 
alkalmat jelentett.

Egy négyévente megren-
dezésre kerülő katolikus 
világesemény, melynek alap-
vető célja, hogy elmélyítse és 
tudatosítsa a hívekben, hogy 
az egyház életének forrása és 
csúcsa az Eucharisztia, vagyis 
az Oltáriszentség. 

Kovács Illés önkéntesként 
volt jelen az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszu-
son (NEK) Budapesten. Az 
ő beszámolóját adjuk közre.

Önkénteskedésem kezdete 
a 2019-es évre nyúlik vissza. 
Ebben az évben a Kongresz-
szus eredeti, 2020-as idő-
pontja alapján már javában 
folytak az előkészületek. A 
szervezők önkéntes progra-
mot hirdettek, én pedig éltem 
a lehetőséggel és jelentkez-
tem. A Kongresszus azonban 
a koronavírus járvány miatt 
egy évvel későbbre tolódott 
s egy, így már 2 éven át tartó 
folyamatos levelezést, kap-
csolattartást eredményezett 
a NEK Önkéntes Program 
Irodájával. A világméretű 
eseményt hatalmas előké-
szítő munka előzte meg és 
már ehhez is szükség volt a 
munkánkra. A népszerűsítés, 
valamint a jelentkezési plat-

formok tesztelési feladatai 
ugyanis lelkes önkénteseket 
kívántak. A hosszas vára-
kozás után végül elérkezett 
a Kongresszus hete, 2021. 
szeptember 5-12. 

A rendezvényen résztve-
vőként és önkéntesként is 
jelen voltam. Fontos azonban 
kihangsúlyozni, hogy a kettő 
egyszerre nem működik, így 
el kellett döntenem, hogy 
mikor melyiket tudom és 
szeretném vállalni. Egyetemi 
tanulmányaim miatt csak a 
hétvégi programok jöhettek 
szóba. Szeptember 10-én, 
pénteken érkeztem Budapest-
re a Forráspont Ifjúsági Estre, 
mely a Papp László Sporta-
rénában került megrende-
zésre. Szeptember 11-én, 
szombaton eredetileg csak 
az önkéntes próbanapom lett 
volna. Minden vállalt nap-
nak megvolt ugyanis a maga 
próba napja, az én vállalt na-
pom pedig a vasárnapi pápai 
szentmise volt. De egy nagy 
rendezvényen mindig elkél a 
segítség, így egy gyors szom-
bat délelőtti eligazítás után 
szombat délután már meg is 
kezdtem önkéntes munkámat 
a Kossuth téri szentmisén és 

eucharisztikus gyertyás kör-
meneten. Ezen a helyszínen 
beléptetési, terelési, infor-
málási feladatokat végeztem. 
A vasárnapi nap viszont már 
jóval nagyobb feladatot je-
lentett minden önkéntes 
számára. Ferenc pápa ugyanis 
ezen a napon mutatott be 
szentmisét a Hősök terén. A 
rengeteg zarándok terelése, 
a tömegkezelés nagyon nagy 
odafigyelést igényelt. Én itt 
a regisztrációban vettem 
részt, feladatom a zarándo-
kok jegyeinek ellenőrzése, 
illetve egyéb problémáinak 
mielőbbi megoldása volt. 
Sajnos Róma püspökét jelen 
esetben élőben csak nagyon 
messziről láthattam, még is 
boldog vagyok, hogy részt 
vehettem ezen a csodálatos 
rendezvényen. Mivel 2018-
ban a Nemzetközi Minist-

ráns Találkozón Rómában 
testközelből láthattam, így 
most ez miatt már annyira 
nem voltam izgatott. Mind-
két napon kiemelten fontos 
volt az angol nyelv ismerete, 
hiszen sok, a Kongresszus-
tól függetlenül Budapestre 
érkező turista kért tájékoz-
tatást a rendezvényről. Ösz-
szességében elmondható, 
hogy a rendezvény hatalmas 
szervezési munkát, valamint 
összhangot igényelt minden 
közreműködő részéről. A 
szervezők mindenre kiterjedő 
figyelemmel fáradoztak azért, 
hogy a rendezvény valóban 
színvonalas legyen.

Örülök, hogy ott lehettem, 
köszönöm szüleim támoga-
tását.

Bővebb információ az ese-
ményről: www.iec2020.hu

Kovács IllésKovács Illés
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A Bócsai Önkormányzat lapja

„Egyre több a pesti 
gyerek”

— legalábbis így gon-
dolja Duchai Judit és 
Tóth János, akik az uno-
kák miatt (és persze 
saját gyönyörűségükre) 
idén nyáron jelentősen 
kibővítették a háztáji 
gazdaságot. Vagy inkább 
nem is gazdaság ez, ha-
nem „állatfarm”. 

És hogy mit is jelent 
ez a fővárosi jelző

Na nem mintha lenéznénk 
őket — mentegetőznek. Vi-
szont az tény, hogy az unoká-
ink — noha kisvárosban élnek 

— már nem élik meg nap mint 
nap azt a természeti közeget, 
amiben mi felnőttünk. És az a 
célunk, hogy itt, nálunk, meg-
ismerjék, hogy milyen egy kis 
állat, egy születés, egy költés 
és maga az állatok gondozása. 
No meg: egyszerűen szépek, 
csak nézz körül!

 

A galambok 
története

Több éve akartam már ga-
lambot — de nem csak a szép-
ségéért, meséli Judit. Annak 

idején, gyerekkoromban, ná-
lunk mindig voltak galambok. 
És most megint lettek.

Aztán idekerült egy páva 
pár. De hogy el ne repülje-
nek, épült nekik egy pávaház. 
Aztán érkeztek mellé néma-
kacsák, tyúkok, pulykák — 
nézd, milyen gyönyörű az a 
pulykakakas, ahogy sátorozik. 

Ők a legjobb anyukák: kot-
lósnak kiválóak. A pulyka 
kikölti az összes tojást, itt is 
ül egy ni, a sarokban. Most 6 

van alatta, de 10-12-t elbír.
Az egész napos munka után 

kijövünk és etetjük, csodáljuk 
az aprójószágot.

Juhok 
Közép-Ázsiából

Hátramegyünk Janival. Ez a 
karakül juhok világa — Nézd 

meg ezt a kisbárányt, milyen 
selymes a szőre. Ebből készül 
a perzsabunda prémrésze — a 
kikészített báránybőr Ázsiában 
sok helyen fizetőeszköz. Jó ba-
rátok révén került hozzánk az 
első: születésnapomra kaptam 
azt a nagy kost, aztán bővítet-
tük az állományt 3 jerkével, 
mégpedig Hortobágyról. Így 
alakult ki a család. A hátsó kert-
ben fűnyíróként működnek. 

Nincs a húsában faggyú. Egész 
más az íze: szinte nem érzed 
rajta, hogy birkahús. Mindet 
begyűjti a farka tövéhez. Olyan 
a faggyúja, mint a mangalica 
zsír: ikrás. A szakemberek bőr 
termékek ápolására használják, 
például lószerszám, csizma, 
táska.

(Folytatjuk)
Az állatokat végigcsodálta: Az állatokat végigcsodálta: 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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