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A végén pedig egy meglepő, 
de rendkívül magasztos zászló-
gyakorlat a nemzeti színekkel. 
Ehhez testnevelő kell, sok 
évtizedes tapasztalattal! 

Megnézném még egyszer!
Mint Barcsikné Weinhardt 

Éva alpolgármester ünnepi 

Október 23. — ahogy a nyolcadikosok látják

„A kockázatos fogadalom”
Áldást kaptak a jubiláns házasok Áldást kaptak a jubiláns házasok 

A házassági fogadalom 
megújítását ünnepelték a 
katolikus hívek október 24-
én. Szaniszló Tibor plébános 
az áldozatkészséget és a fo-
gadalom megtartását emelte 
ki a házastársi kapcsolat fő 
értékeként. 

És ami még elengedhetetlen, 
az a humor (mint hozzáfűzte: 
„Hofi nem hiába élt…”)

A pletyka sok 
kapcsolatot tönkre 

tesz
Ünnep. Igazi ünnep, ha egy 

szépen feldíszített templom-
ban ilyen boldog emberek 
ülnek együtt. A hosszú évek 
alatt sok mindent megél egy 
család, jót, rosszat egyaránt. 
Ehhez, a plébános szerint, sok 
rossz pletyka is hozzájárul.

Most azonban az együtt 
töltök évtizedekért, a közös 
múltért, jövőért adhattak a 
résztvevők hálát. 

A fotós véleménye
Az emberek arcát nézve 

nekem úgy tűnt, sokan örül-

tek a sikernek. Annak, hogy 
megmaradtak szépen egymás 
mellett. 

Csak így tovább! 

Káposzta LajosKáposzta Lajos

A jubiláló házasok balról jobbra: Szőke-Tóth Zsolt, Bohus Emőke (25), 
Tyukász Ernő, Kelemen Anikó (30), Babák Jenő, Farkas Ilona Katalin (35),

Molnár József, Soós Katalin (35), Molnár Béla, Rákóczi Irén (45), Pálfi József, 
Weinhardt Ilona (45), Völgyesvári László, Csipak Erzsébet (45),

 Zsikla Imre, Végh Mária (60)

Mit lehet átadni a gyerekek-
nek abból az összesűrített 
magyar érzésvilágból, amit 
1956-nak nevezünk? Ezt a kér-
dést ültette át Oláhné Marosi 
Judit osztályfőnök nyolcadik 
osztálya az idei forradalmi 
emlékműsorba. A fiatalok 
előadásában szembesültünk 
néhány korabeli ténnyel, az 
úttörőélettel, az akkori pesti 
humorral, majd a forradalmi 
gondolatokkal, az utcai har-
cokkal és a bebörtönzésekkel. 
Érzések, képek, mozgás (tánc 
is!), színek, énekek, zenék. 

beszédében elhangzott: „Az 
ünnep jelkép és tanítás. Amit 
jelképez, az a hősiesség, amit 
pedig megtanít, az a nemzeti 

egység.” Ünnepeink ugyanis 
erre irányulnak: a közös pon-
tok, örömök és célok megta-
lálására. Bócsán megtaláltuk.

A tűzpárbaj illusztrálása a színpadon 
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 

(szeptember)
Sándor József és Lehoczki Irén
Kaszás Gábor és Gulyás Anikó

(október)
Kiani Milán Dániel és Unzeitig Nikolett Krisztina

Születtek:
(szeptember)

Székely Katalin – an: Tóth Szilvia Anikó
Elhunytak:
(október)

Tóth Sándor (1933)
Lajos István (1940)

Bursa Hungarica 
pályázat

Bócsa Község Önkormány-
zata kiírta a 2022. évre a 
Bursa Hungarica „A” és 
„B” típusú Felsőoktatási 
Önkormányzat i  Ösztön-
díjpályázatot. A pályázat 

benyújtásának határideje: 
2021. november 5. Bővebb 
információ a www.bocsa.
hu illetve a www.emet.gov.
hu (Bursa Hungarica) olda-
lakon található.

Közlemény
Az MFP/5253/2020 számú támogatási döntés alapján 

4.299.000 Ft támogatásban részesültünk egy 9-személyes sze-
mélyszállító gépjármű beszerzésére.

Torockói Baráti Kör Egyesület BócsaTorockói Baráti Kör Egyesület Bócsa

Mezőgazdaság — 
aszály és lopások

Szociális célú tűzifa 
támogatás

Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy Bócsa Község Önkor-
mányzata 79 erdei köbméter 
keménylombos szociális célú 
tűzifa vásárlásához nyert tá-
mogatást a Belügyminiszté-
rium pályázatán. A rászoruló 

bócsai lakosok a szociális tűzifa 
támogatás megítélése iránti 
kérelmüket 2021. december 
10-ig nyújthatják be az Önkor-
mányzati Hivatalban, Csipkóné 
Bíró Krisztina ügyintézőnél.

Mayer Ferenc jegyző Mayer Ferenc jegyző 

Az idei aszályos tavasz és 
nyár nagyon rányomta a bé-
lyegét a mezőgazdaság több 
ágazatára. A kukorica beta-
karítása során rendkívül ala-
csony terméseredményekkel 
szembesültek a gazdák. A 
növények alacsonyak marad-
tak, kisültek, a csövek pedig 
kisméretűek lettek. A bócsai 
termésátlag amúgy sem nagy 
a homokos talaj miatt, de a 
korábbi 50-60 q/ha helyett 
voltak helyek, ahol 10 q/ha 
volt az átlagtermés. Egyesek 
inkább besilózták a kukoricát. 

Másutt sem volt rózsásabb a 
helyzet: a solti jobb földeken a 
korábbi 100 q helyett 50-60 q/
ha volt az eredmény. Mindez 
oda vezet, hogy amennyiben 
nem kerül kedvező árú import 
kukorica az országba, akkor 
jelentős ár drágulás várható a 
hústermelő ágazatban. 

Ami sok gazdát kihúzott a 

nehéz helyzetből, az a bodza 
volt. Az elfagyott gyümölcs-
fák és az aszály sújtotta 
szántóföldi növénytermesz-
tés után biztatóan magasra 
emelkedett a bodza átvételi 
ára. Mint azonban a gazdák 
elmondták, a bogyók jó minő-
ségének elérése céljából sokat 
kellett öntözni. És akár kint 
is aludni a bodzásban! 

Ugyanis tolvajok járták a 
határt!

A személyautóval cirká-
ló, vidékről erre kiránduló 
bandák bizonyítottan több 
tízezer forinttal károsítottak 
meg bócsai termelőket. És 
hiába a rendőrségi feljelentés: 
az összes lopás nem bizonyít-
ható rá az egyszer tetten ért 
személyekre és a büntetőel-
járásban valószínűleg csak 
szabálysértés fog szerepelni. 
Még mindig nem elég erős a 
törvény.

Kitüntették 
Franciska nénit

Egy korábbi bócsai találkozón Hanó Mihály megyei 
elnökkel és Szőke-Tóth Mihály polgármesterrel

10 éve lépett be a bócsai mozgáskorlátozott csoportba, utána 
egy évvel már titkára lett a kis társaságnak. 2018 óta a felügyelő 
bizottság tagja. Aktivitása túlmutat községünk határain, amit 
mi sem jelez jobban, mint hogy már több alkalommal rendeztek 
Bócsán megyei mozgáskorlátozott találkozót, ünnepséget. 

2021 őszén emlékplakettet vett át dr. Mák Kornéltól, a megyei 
közgyűlés alelnökétől. Olvasóink nevében is gratulálunk neki 
ehhez az elismeréshez! Felirata a következő:

Emlékplakett
„Ember a Bács-Kiskun Megyei Egyesületekért”

Kaposvári Sándorné 
csoport titkár és FB tag

Elismerésül 
a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületénél 

végzett 
sok éves áldozatos munkájáért.

Varnyú Józsefné elnökhelyettes, Hanó Mihály elnök
Kecskemét, 2021. szeptember 09.
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1956 Mosonmagyaróvár
      Barcsik Péter írása      Barcsik Péter írása

Évekkel ezelőtt az 1956-os szabadságharcra emlé-
keztünk az iskolai ünnepségen. Az iskola igazgatója, 
anyukám is beszélt ezen a rendezvényen. Családi 
emlékeket is említett, mire a szemem könnybe lábadt. 
Akkor határoztam el, hogy megkérem a nagymamá-
mat, aki ezeket személyesen élte meg, hogy meséljen 
nekem arról az időről. Bár nem szívesen emlékezik 
azokra a napokra, de mesélni kezdett…

„Az 1956-os forradalom ide-
jén 12 éves múltam. Mosonma-
gyaróváron laktam szüleimmel 
és a 2 évvel idősebb bátyám-
mal. A nagyok politikájáról 
még keveset tudtam, de azért 
láttam, hogy egyre rosszabb 
az életünk. Az emberek sze-
gények voltak, nélkülöztek. 
Ha elküldtek a boltba, hosszú 
sort kellett végig állnom. Pedig 
nekünk volt elég élelmünk, 
mert nagyapám Hegyeshalom 
egyik szép, az osztrák határ 
melletti tanyáján több holdon 
gazdálkodott. Aztán amikor 
a szomszédos tanyákról sor-
ban deportálták a „kuláknak” 
nevezett gazdákat, és mun-
katáborokba vitték az egész 
családjukkal együtt, akkor 
kezdtünk igazán félni. 

Emlékszem, édesanyám be-
csomagolta a bőröndöket, 
ahonnan nem szabadott kiven-
ni semmit, mert nem tudtuk, 
melyik éjszaka törnek ránk, és 
visznek minket is. De szeren-
csénk volt, nem került ránk 
sor. Nagyapámnak alá kellett 
írni a nyilatkozatot, hogy be-
lép a téeszbe, ezt követően 
a földjeit és állatait elvették. 
Éjjeliőr lett.

Édesapám minden ablakra 
rácsot szereltetett, és éjszakán-
ként pokróccal sötétítette el a 
szobát. Fülét a rádióra tapaszt-
va hallgatta a Szabad Európa 
adását. Korán megtanultam 
— mert a szüleim állandóan 
ismételték —, hogy bárki bár-
mit kérdez, azt kell rá felelni: 
nem tudom, nem láttam, nem 
hallottam.

1956 októberének közepén 
már egyre többet politizáltak 
az emberek. Hírek terjedtek 
nálunk is, hogy Pesten és más 

városokban tüntetéseket szer-
veztek. Nálunk is felvonultak 
a mezőgazdasági főiskolások.  
Október 26-án pedig, mint 
mindig, iskolába mentem. Ám 
tanítás nem volt, a tanárok a 
folyosón beszélgettek. Amikor 
énekszót hallottunk, kinéztünk 

az ablakon, és Moson felől 
láttuk jönni a sok embert. A 
MOFÉM és KÜHNE gyárból 
vonultak a munkások, és sokan 
csatlakoztak hozzájuk, nők és 
gyerekek is voltak közöttük. 
Békésen énekeltek, zászlókat is 
hoztak. Az iskolából hazaküld-
tek bennünket, fiatalabbakat. A 
tanárok és az idősebb gyerekek 
pedig beálltak a menetbe.

Otthon a szüleim már nem 

engedtek ki a lakásból. Em-
lékszem, a bátyámat be kellett 
zárni, mert ő is szeretett volna 
felvonulni. Azt később tudtuk 
meg, hogy a több ezres tömeg 
leverte a középületekről a vö-
rös csillagokat. A különböző 
gyárakból, intézetekből, isko-
lákból érkező emberek együtt 
vonultak, békésen énekelve a 
határőrlaktanyához. Fegyverte-
lenek voltak, és a 14 pontos til-
takozásukat akarták felolvasni. 
Ekkor elkezdtek lőni a tömegre 
2-3 sorozatot, és az ablakokból 
kézigránátokat dobáltak. Soha 
nem derült ki, kinek a paran-

csára történt mindez.
Mi a lövéseket a lakásból nem 

hallottuk, de mivel a kórház-
zal szemben laktunk, láttuk 
a mentőket, teherautókat, 
szekereket, amint szállítják a 
sérülteket.

Másnap addigi életem leg-
szörnyűbb pillanatait éltem át. 
Anyukámat megkérte valaki, 
hogy segítse megkeresni az 
eltűnt fiát. Engem is magával 

vitt. Akkorra már tele volt a 
kórház sebesültekkel. A fo-
lyosón, lépcsőkön is ültek a 
betegek, bekötött fejjel, lábbal, 
karral. Sírtak jajgattak, rettene-
tes káosz volt. Mivel a fiút nem 
találtuk az épületben, egy ápo-
ló kiküldött minket az udvarra, 
hogy ott is nézzünk körül.

Soha nem fogom elfelejteni 
azt a szörnyűséget, amit ott 
láttam! Egymás mellett feküd-
tek a holtak, lábbal felénk, nem 
voltak letakarva. Azt mondták, 
több mint 100-an voltak. A 
sorok közötti úton síró embe-
rek járkáltak hozzátartozóikat 
keresve. Sok nő és fiatal fiú is 
volt közöttük.

Utána nem tudtam aludni, 
rémálmaim voltak.

Azt hallomásból tudom, hogy 
a laktanya vezetője és mások is 
elmenekültek. A feldühödött 
tömeg több katonatisztet elfo-
gott, megvert, bezárt. Egyikük 
kiugrott az ablakon, öngyilkos 
lett, egy másikat felakasztot-
tak az akkori Lenin úton, az 
evangélikus templom melletti 
óriási hársfára. Azt mondták, 
napokig ott lógott. Szerencsére 
ezt már nem láttam, de emlék-
szem, hetekig elkerültem azt 
a helyet.

Jó barátnőm, Neuberger Mar-
git édesanyját és nagynénjét is 
agyonlőtték. Őt és nővérét is 
megsebesítették a szilánkok. 
Ha az óvári temetőben járok, 
ahol a bátyám is nyugszik, el-
megyek az ő sírjukhoz is.

A sortűz helyén, a Gyász 
téren emlékpark létesült, ahol 
Rieger Tibor Golgota c. szobra 
áll és 50 kopjafa emlékezik. 
Okt. 26-át városi gyásznappá 
nyilvánítottak.”

A mamám története nagyon 
elgondolkoztatott. Annyira 
valóságos az egész, hogy akár 
újra megtörténhet? Azt hiszem 
rajtunk is múlik, hogy milyen 
lesz a jövőnk. 

(Weinhardt Józsefné Marika 
néni emlékei 1956. október 23-
ról. Lejegyezte: Barcsik Péter)Barcsik Péter)

Weinhardt Józsefné Szanyi Mária
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Elsőáldozás Táska-
szentelés

— Igen, ilyen is — Igen, ilyen is 
van!  van!  

Temetőtakarítás Kisbócsán

Balról: Szaniszló Tibor plébános, felső sor: Bondor Nóra, Borbényi Dávid, 
Szűcs Kata Sára, Tóth Lenke Leila, Lehoczki Lorenzó, Pálinkás Attila, 

Sipos Ákos Lehel, alsó sor: Tompa Mihály, Cs.Tóth Zolta, Nagy Richárd Dániel, 
Prácza Izabella, Paragi Anikó hitoktató. Két hittanosunk sajnos nem tudott 

részt venni az ünnepen, ők novemberben Fischerbócsán lesznek elsőáldozók.

Október 17-én vasárnap nagy 
ünnep volt templomunkban: 
elsőáldozáshoz járultak az 
ötödik osztályos katolikus 
hittanosok.

Egy egész évig készülünk 
erre az eseményre, hiszen két 
szentséggel is találkoznak ek-
kor a gyerekek. A bűnbocsánat 
szentségében megtisztítják a 

lelküket, és magukhoz veszik 
Jézus Krisztus átváltoztatott 
testét, az Oltáriszentséget, 
vagy más néven az Eucha-
risztiát. Mindkét szentség 
lényegének megértéséhez, 
sok tanulás, sok beszélgetés, 
előkészület szükséges. Az 
ünnepen boldogan viselik 
fehér ruhájukat, ami hófehér 

Megszépült a 
köztemető

A bócsai mozgáskorlátozottak szorgos 
kezű tagjai október 18-án ismét össze-
gyűltek, hogy mindenszentek előtt rendbe 
tegyék a köztemetőt. Kezük nyomán 
eltűntek a falevelek, a szemét és a száraz 
gyom. Bócsa Község Önkormányzata 
nevében köszönjük szépen áldozatos 
munkájukat! Ezúton is kérjük a tisztelt 
temetőlátogatókat, sírfenntartókat, hogy 
továbbra se engedjük, hogy elgazosodjon 
és szemetessé váljon a községi temető. 

Két tucat lelkes ember — köztük gyerekek is — jött össze október közepén, hogy a 
sokéves hagyományokhoz híven ismét rendbe rakja a sírokat. A csoportkép mellett szá-
mos „munkás foto” is készült, melyeket Nagyné Sréter Orsolyánál lehet megtekinteni.

A központi, Szent Margit 
templomban sok táska szente-
lődött, Kisbócsán pedig csupán 
egy, Lőrinczi Máté 3. osztályos 
tanulóé (képünkön). Mint Tibor 
atya közölte, „ez nem szent 
szatyor”! Az egyház a táska vise-
lőjét áldja meg a szertartás során 
és nem kell komolyabb „va-
rázserőre” gondolni! Az áldás 
egyértelműen a jó tanulásra és 
a jó egészségre vonatkozik — de 
azért fel kell készülni az órára!

lelküket szimbolizálja.
Szaniszló Tibor plébános kö-

szönetet mondott a szülőknek, 
mert támogatták gyermekeiket 
a felkészülésben, és megdi-
csérte a gyerekeket is az őszin-
te bűnbánatért, a szorgalmas 
felkészülésért.

Szöveg: Paragi AnikóSzöveg: Paragi Anikó
Fotó: Borbényi HildaFotó: Borbényi Hilda
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Országos Könyvtári napok 

Ökoiskola – együtt a természettel

Az idei évben is csatlakozott könyvtárunk az Or-
szágos Könyvtári Napok programsorozathoz, mely 
október első hetében került megrendezésre. Számos, 
színvonalas előadót sikerült meghívnunk erre a hétre.

segítségével tartott játékos 
irodalmi foglalkozást az első-
söknek. A foglalkozás alapját 
Marék Veronika mesekönyve 
adta. 

Tengeri Attila
Tengeri Attila zenei oktató az 

első és második osztályosokkal 
ismertetett meg játékos formá-
ban olyan ütős hangszereket, 
mint a dob, a darbuka és a 
csörgő. A foglalkozás végére 
hatalmas buli kerekedett!

Iskolás gyerek 
a családban

A felnőttekre is gondolva, 
Török Zsuzsa pszichológus volt 
vendégünk kedden délután, aki 
a gyermekek lelki fejlődésének 

sajátosságait mutatta be növe-
kedési korszakonként. A való 
életből merített példákkal adott 
tippeket a megjelent felnőt-
teknek a bonyolult lelkivilágú 
gyermekek neveléséhez.

Iskolánk nagy hangsúlyt fek-
tet a diákok környezetvédelmi 
nevelésére. Egyik délelőtt Ha-
lasi Ágnes környezeti nevelő 
volt vendégünk, aki az alsó 
tagozatos diákoknak tartott 
rendkívüli környezetismeret 
órát „Zöld kuckó - természet- 
ismereti játszóház” címmel.

Az esemény az Országos 

Könyvtári Napok program-
sorozathoz kapcsolódóan a 
Thalia szekere IV. -V. -tájoló 
Kecskemét térségében c. prog-
ram keretében valósult meg.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap 
Hírös Agóra Nonprofit Kft.

Belákné Vincze Mónika Belákné Vincze Mónika 
könyvtároskönyvtáros

Zöld kuckó
Halasi Ágnes, környezeti ne-

velő az alsó tagozatos diákok 
számára tartott rendhagyó 
környezet ismereti órát. A di-
ákok olyan fogalmakkal ismer-
kedtek meg játékos formában, 
mint az ökológiai lábnyom és 
a komposztálás.

Mesél a Könyvtár 
Maci!

Barcsikné Weinhardt Éva 
igazgató nő a Könyvtár Maci 

Kedves Bócsai Gyerekek!
Itt az őszi szünet, a pihenés és a kikapcsolódás időszaka. Ha ég 
benned az alkotói vágy, akkor hajrá, ragadj egy papírt és alkoss 

az általad kiválasztott technikával, (színes ceruza, vízfesték, 
tempera, zsírkréta, filctoll stb.)!

Október hónapban ünnepeljük az Idősek Világnapját, illetve a 
hospice ellátás világnapját. 

Ennek tiszteletére a
Téma: 

AZ ÉN NAGYSZÜLEIM

Határidő: 2021. november 8. hétfő
A lap hátoldalán tüntesd fel a nevedet és az életkorodat!!!

A legszebb alkotásokért meglepetés jár! 
Az elkészített alkotásodat leadhatod az iskolában, és a könyv-

tárban is.  
Jó szórakozást, várom munkáitokat! 

Bozó Andrea családsegítő

„Nagyszüleim emlékére!
Régen volt már, a nyár mikor udvarotokon játszottam
Sokat jelentő emlék, mely visszatér még álmomban.
Nem tudtam még akkor mit jelent, hogy vagytok...”

Mérleg
Van a Jóistennek egy mérlege
Egyformán tesz mindenkit mérlegre
Jót tettél vagy rosszat
A mérlegen te is ott állsz a sorba

Göröngyös az út melyen haladni kell
van benne buktató, ezer!
Figyelni kell a jóra, mert az is adatik
De büszke embert a gőg elvakít.

Lehetsz koldus vagy lehetsz király
A mérlegen te is rajta állsz
Bármerre billen sorsodnak mérlege
Te is oda kerülsz, fel a magas égbe.

Szabóné Ilonka néni tollából Szabóné Ilonka néni tollából 
2021. szeptember 1.2021. szeptember 1.



2021. október 7. oldal

Erzsébet tábor ZánkánAz idei tanév 4. hetén egy nyer-
tes pályázatnak köszönhetően 
iskolánkból 3 osztály 60 gyermeke 
eljutott Zánkára, az Erzsébet 
táborba. Kísérő pedagógusok 
illetve osztályfőnökök voltak Pa-
ragi Anikó, Horváth-Mucsi Tímea, 
Völgyesvári Lászlóné és Szlobodá-
né Rakonczay Tünde, ezen kívül 
segítőként vett részt Horváth Zsolt 
és Szloboda Zsolt. Az időjárás nem 
volt túl kegyes hozzánk, az utolsó 
napokra azonban már legalább 
nem esett az eső. A teljesen fel-
újított szobákban sokan aludtunk 
együtt. Figyeltünk egymásra, 
együtt mentünk mindenhova, és 
ez bizony maximális alkalmaz-
kodást igényelt kicsik-nagyok 
részéről egyaránt. Volt itt minden, 
ami egy táborozáshoz szükséges: 
csapatépítő játék, színházi előadás, 
terápiás kutyabemutató, sétahajó-

kázás a Balatonon és persze disco. 
Jó volt látni az önfeledten éneklő, 
táncoló gyerekeket. 

Hazafelé Tihanyból komppal 
is utaztunk és levendulás fagyit 

ettünk. A gyerekek nagy örömmel 
fogyasztották el az ajándékként 
kapott menüt a siófoki gyor-
sétteremben. A tábori ellátás 
és a programok a pályázatnak 

köszönhetően ingyenesek voltak, 
az útiköltség egy részét pedig az 
Önkormányzat biztosította. Kö-
szönjük a lehetőséget!

Szlobodáné R. TündeSzlobodáné R. Tünde

Világbajnokságon „Bócsa Tankja”
A Kaposváron megrendezett diákolimpia kötöttfogású or-

szágos döntőjén két bronzérmet szereztünk: 
35 kg Petróczi Péter (8 induló közül)
38 kg Németh Bálint (14 induló közül)
Tatabányán serdülő diákolimpiát rendezték október 22-én. 

Ezen Gáspár Bálint (57 kg) kötöttfogásban szerzett bronz- 
érmet.

Gratulálunk minden birkózónak a szép sikerekhez!

Most a hajdani jeles edzők fiai állnak mellette: a képen 
Benkő Attila Filus Erik és Petróczi Andor között

A 2001-es taskenti (Üz-
begisztán) junior világbajnok-
ság 58 kilogrammos verseny-
zője, Benkő Attila a 10. helyen 
végzett. Akkor Filus Sándor 
és Petróczi Balázs állhattak 
mellette büszkén.

Eltelt 20 év 
és 20-szal fentebb 78 kilog-

rammban Attila megnyerte a 
veterán országos bajnokságot.

Kvalifikálta magát a görögor-
szági Loutraki-ban rendezett 
veterán világbajnokságra, a 
legfiatalabb “A” divízió kötött-
fogás 78 kg súlycsoportjában.

Ez október 24-én zajlott, ahol 
az előkelő 7. helyen végzett a 
13 indulóból.

Forrás: 
Bócsai BLSE Bócsai BLSE 

BirkózóBirkózó
SzakosztálySzakosztály

Bécsi út adventkor
Egynapos utazásra indulunk Bécsbe, az adventi vásárra. A 

buszos út időpontja bócsai megállással 2021. december 3. pén-
tek. A programban szerepel egy vár vagy kastély megtekintése, 
városnézés, idegenvezetés és a részvétel az adventi vásáron.

Az akkor érvényes osztrák  járványügyi előírások betartandók 
(jelenleg oltási / védettségi igazolvány kell a határon).

Érdeklődni Szlobodáné Rakonczay Tündénél vagy Káposzta 
Lajosnál lehet.  
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* 4 db libacomb
* 40 dkg aszalt szilva
* 2 dl édes vörösbor
* 4 szelet bacon
* só
* bors
Elkészítés: Az aszalt szilvát 

1 napra a vörösborba áztatjuk.
A combokat felszúrjuk, a hús 

és a bőr közötti hártyát óvatosan ujjal elválasztjuk. Az egészet 
kevés sóval és borssal bedörzsöljük, majd combonként 10 dkg 
aszalt szilvát töltünk óvatosan a bőr alá. A húsokat ezután kör-
betekerjük a baconnel, és alufóliába csomagoljuk, majd parázson 
vagy sütőben puhára sütjük.

Párolt lilakáposztával tálaljuk.

Vörösboros aszalt 
szilvával töltött libacomb

Vidám percek 
(A kommunista idők korabeli viccei)(A kommunista idők korabeli viccei)

ÁVH-n
- Nos, Orsós elvtárs, tán visszakívánja a régi rendszert! És mit 

szólna akkor, ha az utcán csendőrök igazoltatnának?
Gondolkodik a more és cinikus mosollyal válaszol:
- Én csak-csak, de maguk!?...

Inkognitóban
Rákosi Mátyás pártfőtitkár, hogy állítólagos népszerűségét megtud-

ja, titkon beül egy moziba. Épp pereg a híradó, melyben az augusztus 
20-i friss kenyeret adják át neki. Behúzott nyakkal, meghúzva magát, 
titkon mosolyogva látja, hogy a mozi közönsége felállva, skandálva, 
tapsolva mondja: Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!

Mire a mellette lévő ember rácsap Rákosi kopasz fejére és rákiált:
- Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVO!...

Szent Antal segített
A téeszesítés idején János bácsi belépett a pártba, és leszokott a 

templomba járásról. De itt a tél, és nincs tüzelője. Kér ezer forintot a 
szakszervezettől, de az nem ad. Elmegy a templomba, letérdel Szent 
Antal elé, és buzgón imádkozni kezd.

Ahogy kilép a templom kapuján, összetalálkozik a párttitkárral.
- János elvtárs, mit keresel a templomban?
- Nincs tüzelőm, itt a tél, a család fázik, a szakszervezet meg nem ad.
- Gyere velem, János elvtárs, a párt mindig segít!
Hazafelé János bácsi megint betér Szent Antalhoz.
- Köszönöm a pénzt, Szent Antal, de máskor ne a párttitkárral 

küldd, mert ötszáz forintot ellopott belőle!

Sírdogál a nyuszi...
Sírdogál a nyuszi az erdőben.
- Miért sírsz, nyulacska? - kérdi a varjú.
- Jaj, kedves varjú, nagy baj van! Mindjárt itt lesz Pestről az egész 

Központi Bizottság, Rákosival az élen, vaddisznóra vadásznak! Jaj, 
hova bújjak, hová bújjak?

- Bolond vagy, te kisnyuszi - mondja a varjú -, ha vaddisznóra 
vadásznak, akkor miért vagy úgy berezelve?

- Hát csak azért, mert tévedtek ezek már ennél sokkal nagyobbat is!

— bizony, idén is csak így kö-
szönhetett ránk Kovács Nándor 
kisbíró (és csapata) egy őszi 
délutánon. A szőlőjében felvett 
kis filmecske célja csupán annyi 
volt, hogy nevessünk együtt 
— az interneten keresztül! 
A kakaskukorékolásra hamar 
magára talált a kisbíró, elővette 
bicskáját és belekezdett a szü-

retbe. Egész addig, amíg két palack bor akadt a kezébe a tőkén: 
„Na, ez aztán gyorsan megérett” — gondolhattuk.  

Nem is szüretelt ő tovább, hanem kidobolt nekünk néhány 
bócsai hírt. Merthogy — mint elmondta: 

„Régóta nem voltam köztetek,
Annyi dolog történt, hogy az rengeteg.”

És hogy mi minden? Szóltak a rímek egy tűzesetről, mezőőrről, 
kutya szerelmi háromszögről, születésekről, vírusról, polgármes-
teri retro-autóról, nagy- és kispolitikáról — ami csak eszébe jut 
egy kis falu nagy gondolkodójának. Olvassunk bele a hírekbe!

***
Tolvaj is járt a faluba,
Kijárási tilalom alatt rúgott a farunkba.
Mit vigyen el magával ez a kérdés eldőlt,
Úgy se vesszük semmi hasznát, vigye el a rendőrt.

A riadalom nagy összefogást hozott,
Alakultak Facebook csoportok.
Polgárőrök, civilek heteken keresztül,
Vigyáztak a rendre önzetlenül.

Hiszen érdemes mindig tanulni,
Úgy lehet előre jutni.
És a szorgalmas munkának mindig meg van az eredménye,
Így is tett falunk ifjú legénye.

Ő a jánoshalmi mezőgazdasági szakgimnáziumot sikeresen elvégezte,
És a szakmai érettségi tantárgyak Országos versenyét megnyerte.
Ezzel a bizonyítványt soron kívül megkapta,
Gödöllői agrár egyetemre készül azóta.

E néhány sor szólt most neki,
Gratulálok Borbély Peti.
E szép eredmény büszkeség szülőinek, tanárnak.
De legfőképpen saját magadnak.

***
Ezúton mondunk köszönetet a kisbíró mellett feleségének 

Móninak, aztán pedig Feleki Viktornak a rendezésért, Kovács 
Nikolettának a vágásért, Barna Dzsenifernek és Lizának pedig 
a díszletmunkáért! 

„Elmaradt a szüreti, pedig 
mindenki várta,

Ezért az interneten dobolok 
másodjára.”

Bócsa Község Önkormányzata Bócsa Község Önkormányzata 
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Érzelmi nevelés
A pedagógusok munkájuk 

során nem csak oktatnak, 
hanem nevelnek is, amely 
szintén sokrétű történet. A 
gyermekek érzelmi nevelése 
is hozzátartozik az intézményi 
oktatáshoz és nem csak a lexi-
kális tudás átadása. Az érzelmi 
intelligencia a képességek azon 
fajtája, ami a saját és mások 
érzelmeinek érzékelésével, 
megértésével, kifejezésével, és 
befolyásolásával kapcsolatos. 
Ha nem értjük az érzelmein-

ket, akkor nem is éljük meg 
azokat, aminek következtében 
nem leszünk jól, nem lehetünk 
jól, nem lehetünk boldogok. 

Rengeteg tippet kap az em-
ber, ám mégis a legfontosabbat 
sokszor kifelejtik a médiumok, 
az ajánlatok: a család szerepét. 
Érzelmileg stabil, kiegyensú-
lyozott, boldogságra képes 
gyermek nem a kütyük, a 
villogó játékok, a méregdrága 
járművek által lesz, és nem is 
a legújabb youtube videótól, 
vagy a lézerharctól, hanem a 
családjától. 

A család az alapvető 
közeg és tér, amiben 

megkaphatja a boldog-
ság alapfeltételeit a 

gyermek: 
a biztonságot, elfogadást, a 

feltétel nélküli szeretetet, a 
biztonságos kötődést, az ér-
zelmek szabad kifejezését és 
megélését. A szülő az érzelmi 
nevelés és példamutatás során 
adja át azokat a tapasztalato-
kat, élményeket, melyekből 
a gyermeke táplálkozhat, fel-
épülhet, és képes lehet teljes 
életet élni.

Mi pedagógusok a szülők 
munkáját tudjuk szélesíteni, 
elmélyíteni, de nem tudjuk he-
lyettesíteni az érzelmi nevelés 
során. Ennek egyik alappillére 
az érzékenyítés. 

Az érzékenyítés célja: 
A társadalom különböző ré-

tegein és csoportjain keresztül 
tudatosan hatni a tanulókra, és 
ezzel együtt egy megértőbb, 
érzékenyebb környezet kialakí-
tása számukra. Fontos, hogy az 

érzékenyítettek közvetlen ta-
pasztalatok megélésével, saját 
élményen keresztül váljanak 
nyitottabbá a befogadásra és 
az elfogadásra.

Az empátia, a jóság és a se-
gítőkészség kialakítását szem 
előtt tartva, október közepén 
iskolánk a felső tagozat tanulói 
számára többféle érzékenyítő 
programot szervezett. Egyik 
vendégünk Lantos Zita moz-
gásfejlesztő gyógypedagógus 
volt, aki afrikai, pontosabban 
a ghánai (Afrika) missziójáról 
tartott képes élménybeszá-
molót a nebulóknak. Ő ott 
mozgásfejlesztést tanított a 
helyi pedagógusoknak, ezzel 
segítve a munkájukat. 

Hatásos, megrendítő elő- 
adásmódjával teljes mérték-
ben megelevenítette az afrikai 
gyermekek nehéz sorsát. A 
világ egy más része tárult a 
bócsai diákok elé, akik megrö-
könyödve hallgatták, tapasztal-
ták, hogy fényévekkel eltér az 
ő kis életük a ghánai nebulók 
mindennapjaitól. Említsük 
akár a megszokott 1-2 napos 
éhezést, a vízhiány elképesztő 
vonzatát, a szegényes étrendet, 
a gyümölcsök, zöldségek nél-

külözését. A hónapokig tartó 
távolságot a családtól, melynek 
lelki terhéről már ne is beszél-
jük, mindezt azért, hogy tanul-
hassanak és kitörhessenek a 
mélyszegénységből. 

A segítés egy csoda annak, 
aki adja és annak, aki kapja. 
Mindkét fél számára emelke-
dett érzelmi állapotot hoz létre. 
Zita januárban ismét visszatér 
a ghánai iskolába, ahová a 
gyermekeknek tanszereket visz 
ki adományokból összegyűjt-
ve. Határtalan büszkeséggel 
elmondhatjuk, hogy mi kis 

iskolánk tanulói is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a világ egy 
jobb hely legyen. Ők a már nem 
használt, de még jó állapotú 
tolltartókat, írószereket, vo-
nalzókat, apró játékokat hoztak 
otthonról, hogy új kis gazdájuk 
örömét lelje majd benne. 

Köszönjük Zita a 
szemléletformálást!
Ehhez kapcsolódóan egy 

másik alkalommal megnézték 
diákjaink a Mindennapi út az 
iskolába című dokumentumfil-
met, amely igaz történetként 
mutatja be 4 gyermek viszon-
tagságait a tanulás rögös útján. 
Buzdítom a kedves olvasót, 

hogy ön is nézze meg, amely az 
elképesztő   elszántságról szól, 
hogy mi mindent megtesznek 
a diákok csupán azért, hogy 
eljussanak az iskolába a világ 
különböző pontjain.

Az érzékenyítés 
másik eleme 

 a fogyatékkal élő emberek 
elfogadása, segítése, megisme-
rése. Ehhez hívtuk segítségül 
a Vakok Állami Intézetének 
munkatársát, Joszt Lászlót. 
Videóhívásos kapcsolaton 
keresztül, élő adásban me-

sélte el történetét. A jelenleg 
40 éves Laci 18 éves korában 
egy betegség következtében 
mindkét szemére megvakult. 
Saját sorsát, érzelmi hullám-
vasútjait tárta a tanulók elé: 
hogyan épített újra mindent a 
nulláról, hogyan dolgozta fel 
lelkileg a traumát és hogyan 
lett végül boldog kétgyerme-
kes családapa, önálló kere-
settel. A tanulók nyugodtan 
feltehették neki a kérdéseiket, 
ő készségesen válaszolt min-
denre. Alapelve, hogy minden 
kérdés jó kérdés, nem létezik 
rossz kérdés. Köszönjük Laci a 
felejthetetlen élményt!

Kothenczné Fűz SzilviaKothenczné Fűz Szilvia

Lantos Zita és a cikk írója
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Búcsú a tanárnőtől
Fekete zászló leng a Bócsai Boróka Általános 

Iskola homlokzatán. 

Vidáné Baranyi Mária 

munkáját a település szellemi színvonalának emeléséért 
végezte 40 éven keresztül. Óvónőként, óvodavezetőként, 
nevelőtanárként és tanítóként dolgozott. Volt alkalma a 
könyvtárosi, közművelődési munkában is elmélyülni.

Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai 
tevékenysége révén az intézményünk meghatározó szemé-
lyisége volt. Egész pályafutása során a tanítványok szeretete, 
tisztelete, példamutató pedagógus hivatástudat jellemezte. 
Mindig a jobb működés, a fejlődés érdekében cselekedett.

Hitvallása volt, hogy mindenkit hozzá kell segíteni ké-
pességei maximális kibontakoztatásához. Szabadidejében 
önzetlenül vállalta a gyengébb tanulók felzárkóztatását. Te-
vékenységének szerves része volt a tanulmányi versenyekre 
való felkészítés, a közösség életében való részvétel.

Körültekintően, alkalmazkodva a tantervi elvárásokhoz és 
az osztály képességeihez tervezte oktató-nevelő munkáját. 
Pedagógiai módszertárát folyamatosan fejlesztette. Képzé-
seken, vett részt, bemutató órát vezetett, versenyeztetett. 
2015-ben 100 %-os eredménnyel minősült, és Pedagógus 
II. fokozatba került. Szívesen fogadott minden új ötletet, 
lehetőséget, amivel a gyerekek érdeklődését, lelkesedését 
felkelthette. Óráit barátságos légkör jellemezte, eszköztárából 
nem hiányzott a humor sem. A lemaradókat külön segítette, 
lehetőséget adott a hibák javítására.

Munkáját kiválóan végezte, pontosság, precíz munkavég-
zés, fegyelmezettség voltak fő jellemzői. Tanítványait is e 
szellemben nevelte, oktatta, kihozta belőlük a maximális 
tudást, nagy hangsúlyt fektetett tanítványai harmonikus 
személyiségformálására, a jó osztályközösség kialakítására, 
a szabadidős programok szervezésére. 

Diákjai fegyelmezett magatartású, kötelességtudó embe-
rekké váltak. 

2017-ben a pedagógusi pályán eltöltött 40 évi magas szintű 
oktató-nevelő munkájáért nyugdíjba vonulásakor miniszteri 
kitüntetést, Pedagógusi Szolgálati Emlékérmet kapott. 

Emlékét szívünkben őrizzük.

Könyvajánló

Berg Judit: A keresők (ifjúsági)
A Seuso-kincs nyomában
Egy fesztiválozás reményében Az őrzőkből megismert középiskolások nyári 

munkát vállalnak a Balaton közelében, ahol hamarosan gyanús alakok buk-
kannak fel körülöttük. Renard felügyelő Párizsból nyaralni jön a gyerekeivel a 
Balatonra, ám pihenésük közben a magyar gimnazistákkal együtt szövevényes 
bűnügybe bonyolódnak, amely egyre szorosabban kapcsolódik a Seuso-ezüstök-
höz. Ez a páratlan értékű együttes az előkerülése óta bűntények és gyilkosságok 
középpontjában áll, és a mai napig számtalan rejtély övezi.

Az őrzők 2020-ban Az év ifjúsági regénye diákzsűrijének díját nyerte el. A 
folytatása Berg Judit legújabb kalandos krimije: A keresők, amelyben a történe-
lem, a régészet és a közelmúlt valós eseményei fordulatos bűnügyi történetté 
fonódnak össze. A gimnazistákat mind sebesebben sodorják magukkal az 
események, miközben az olvasóval együtt betekintést nyernek a 4. századi 
Pannónia életébe, a Seuso-kincs történetébe, sőt még talányos dél-amerikai 
legendákba is.

Nora Roberts: Napfogyatkozás (felnőtt)
Ahogy a világunk véget ér, egy új világ kezdődik.
Egyetlen csepp vérrel mindörökre eltűnik a régi világ. A helyén pedig vala-

mi különleges veszi kezdetét… A Végzetnek nevezik – halálos járvány veszi 
kezdetét egy szilveszteri éjjelen Skóciában. Sem a vírus, sem a terjedése nem 
szokványos, és miközben milliárdok betegszenek meg és esnek a kór áldoza-
tául, a túlélők némelyikében különös, váratlan képességek ébrednek fel.Lana, 
a New York-i séf, puszta akaratával mozgatni képes bármit. Fred fényt gyújt a 
sötétségben. Jonah, a mentős, látja azok jövőjét, akiket megérint. Katie pedig, 
aki ikreket szült, úgy sejti, az új élettel együtt a mágiát is elhozta a világba. A 
Végzet azonban mindenkire másként hat. A fény mellett sötét és rémisztő mágia 
is erőre kap. Miközben a hatóságok az immunisakat és a bűbájosokat keresik, 
hogy vizsgálatokat végezzenek el rajtuk, Lana, Katie és a többiek elmenekülnek 
New Yorkból, hogy biztonságos menedéket keressenek. A régi világ letűnt, 
és új korszak kezdődik.Nora Roberts, a világhírű bestsellerszerző új regénye 
a remény és veszély, káosz és mágia nagyszabású krónikája

Beatrix Potter: Nyúl Péter és barátai (gyerek)  
Ez a különleges könyv egyetlen vaskos és gyönyörű kötetben adja át az ol-

vasóknak Beatrix Potter huszonhárom meséjét és versét, melyek mind Nyúl 
Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is megjelenő teljes kiadás, 
amely tartalmazza az összes eredeti, színes és fekete-fehér illusztrációt, illetve 
a szerző minden meséjét, versét Szabó T. Anna és Dragomán György fordításá-
ban. A történeteknek gyakran ismerjük valóságos tájait, állatait és emberekhez 
kapcsolódó hátterét, ezeket az érdekességeket a mesék előtti rövid bevezető 
szövegekben gyűjtöttük össze. A könyv tartalmaz még négy olyan mesét is, 
amelyek nem jelentek meg a szerző életében, de megmutatják elbeszélői és 
rajzolói tehetségét. Beatrix Potter világa most is éppen olyan lenyűgöző, mint 
annak idején, amikor – több mint száz évvel ezelőtt – először vehették a kezükbe 
a gyerekek a könyveit.

Folyamatosan megújuló könyv kínálatunkkal várunk sok 
szeretettel mindenkit a könyvtárban! Gyertek olvasni, 
nézelődni, beszélgetni! Sokféle újság kölcsönzésére is 

van lehetőség! 
Nyitvatartás: Hétfő: szünnap

Kedd - Péntek: 10:00 - 12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10:00-13:00
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Örömmel nyelvet tanulni!
Október közepén játékos 

vetélkedőt szervezett az 
angolos diákoknak Kőfalvi 
Erika angol szakos tanárnő. 
A „Halloween” témakörben 
tartott programot igazi buli 
zárta. Köszönjük a segítők-
nek, támogatóknak! A ké-
pek magukért beszélnek…
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