A Bócsai Önkormányzat lapja

IX. évfolyam 11. szám

2021. november – Enyészet hava

Áldott adventi felkészülést kívánunk minden kedves olvasónknak!

A TARTALOMBÓL
Márton nap

Vírus emberre, állatra

Birkózóink életéből

Egy régi bócsai körzeti orvos emlékei

Festék trendek

Zöld gondolatok

2. oldal

2021. november

Márton nap az óvodában
2021. november 10-én délelőtt tartottuk - immár hagyományosan – Márton napi
rendezvényünket az óvodában,
amire több napja készültünk
csoportonként és közösen is.
A Márton-nap hagyománya
régi időkből származik. Pannónia Szent Márton nevéhez
fűződik, aki (a mai) Szombathelyen született, majd a római
légió katonája lett. A legenda
szerint egy didergő kolduson
segített, amikor köpenyét kardjával kettévágta és odaadta
a szenvedőnek. „Akkoriban
sokan úgy gondolták, hogy a
koldus maga Jézus Krisztus
volt.” Márton hamarosan letette
a kardot és papnak állt. Továbbra is segítette, gyógyította az
embereket. Áldozatos munkájáért a francia Tours városának
püspökévé választották. Ám
ő a szertartás előtt a libaólba
bújt, mert egyszerű pap maradt
volna inkább. A libák azonban
hangos gágogásukkal elárulták a
rejtekhelyét, így nem kerülhette

el a püspökké szentelését. Élete
vége után szentté avatták, ő
a természetgyógyászok védőszentje.
A gyerekek a történetből sokat
tanulhattak az önzetlen segítségnyújtásról. Megbeszéltük,
hogy az óvodások hogyan gyakorolhatnak jó cselekedeteket
társaik közt és a családjukban.
Megerősítettük bennük, hogy
milyen fontos, hogy észre vegyük, ha valakinek segítségre
van szüksége és erönknek/
lehetőségünknek megfelelően
valóban segítsünk.
A készülődés közben régi
népszokásokról, időjóslásokról
is hallottak az ovisok, s megtudták, hogy ilyenkorra fejeződtek
be a mezőgazdasági munkák és
készültek el az új borok. Márton
napjára vágták le a hízott libákat, s csaptak jó lakomát belőlük
– hiszen a libák „árulásukért”
bűnhődtek.
A csoporton belül mindenki –
korának megfelelően- verseket,
mondókákat, körjátékokat,

táncot tanulgatott, szép libás
lámpásokat készített. A nagyok
és a felnőttek közreműködésével szép, őszi ünnepi hangulatú
díszítést kapott az udvar, a
bejáratok, ablakok. A gyerekek
kukoricát morzsoltak az udvaron, hagyományokat idézve.
Közben beszélgettek és a kezük
is ügyesedett, erősödött.
Az ünnepnapunkon együtt, az
udvaron játszottuk, énekeltük,
verseltük libás műsorunkat.

Örömmel vettek részt a gyerekek a közös programban, várták
a lámpagyújtást. Az élmény nem
volt teljes, mert a betegségekre
való tekintettel most a családtagokat nem láttuk vendégül,
és az esti lámpás felvonulás is
elmaradt. Reméljük, a következő évben újra az eredetihez
hasonlóan együtt ünnepelhetjük
Szent Márton napját.
Szöveg: óvónénik
Képek: Borbényi Hilda
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Csővári János 99 éves

Tisztelt Külterületen
élő lakosaink!

Bócsa Község Önkormányzata külterületi lakosainak lomtalanítást szervez az előző évektől eltérően, az alábbiak szerint:
2021. december 7-től december 23-ig elérhető
a Hivatal (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.) hátsó udvarában elhelyezett 32 m3-es konténer, melybe minden BÓCSAI
KÜLTERÜLETEN ÉLŐ LAKOS ingyenesen, ellenőrzött
módon helyezhet el hulladékot!
Hulladék elhelyezése hétfőtől péntekig 08:00 – 15:30
közötti időszakban lehetséges, december 11. szombaton és december 18. szombaton 08:00 – 15:00 óra
között, kizárólag dolgozóink jelenlétében!!
A konténerekbe KIZÁRÓLAG LAKOSSÁGI KOMMUNÁLIS HULLADÉK helyezhető el – ez a helyszínen
ellenőrzésre kerül!
99. születésnapján, november 11-én, a falu első embere
otthonában köszöntötte Csővári Jánost, Bócsa Község legidősebb polgárát. Szőke-Tóth
Mihály polgármester aján-

dékcsomaggal és emléklappal üdvözölte. Ezt követően
a régi időkről beszélgettek.
Egészségben és szeretettben
töltött hosszú, boldog éveket
kívánunk!

Nyakunkon az újabb
madárinfluenza

Gyorsan terjed a betegség,
Bács–Kiskun megyében újabb
baromfiállományokban igazolta a madárinfluenza vírus
H5N1 altípusának jelenlétét a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A betegség november közepén Kelebia, Mélykút
és Kisszállás településeken,
összesen négy telepen ütötte
fel a fejét. Az érintett gazdaságokban együttesen csaknem 300 ezer pecsenyekacsa
megsemmisítését rendelte el
a hatóság a járvány továbbterjedésének megakadályozása
érdekében.
Az elsődleges kitörésben
érintett állattartó telep Kelebia
külterületén található, amely
távol esik az eddigi kitörésektől.
A madárinfluenza-kitörésben
érintett gazdaságok körül a 3

kilométer sugarú védőkörzetek, valamint a 10 kilométeres
megfigyelési körzetek kijelölése megtörtént és megkezdődtek a járványügyi vizsgálatok
és azonnal életbe léptették a
járványvédelmi-, állatmozgatási korlátozásokat.
Mint írják, a vonuló vadmadarak miatt a betegség
fokozott veszélyt jelent a baromfiállományokra, ezért a
járványvédelmi intézkedések
betartása kiemelten fontos.
Az általánosan érvényes előírásokon túl Bognár Lajos országos főállatorvos Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád,
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék teljes területére
a kötelező zártan tartást is
elrendeli.
Forrás: BAON

Mivel a konténer szükség esetén ürítésre/cserére kerül, a hulladék elhelyezése előtt kérjük, keressék a hivatalt a 06-70/45578-98 számon, hogy a konténer elérhető-e az adott időpontban!
A fenti időponton kívül a hulladékátvételi helyszín zárva lesz!
Tilos veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékek, használt
gépjármű abroncs, stb.) elhelyezése!
Az elektronikai hulladékot továbbra is az Önkormányzati Hivatal udvarán helyezhetik el, kérjük ezen hulladékot a konténerbe
ne tegyék! Segítő közreműködésüket köszönöm!
Tisztelettel:
Szőke-Tóth Mihály polgármester

Szociális célú tűzifa
támogatás

Tájékoztatom a lakosságot,
hogy Bócsa Község Önkormányzata 79 erdei köbméter
keménylombos szociális célú
tűzifa vásárlásához nyert támogatást a Belügyminisztérium pályázatán. A rászoruló
bócsai lakosok a szociális

tűzifa támogatás megítélése
iránti kérelmüket 2021. DECEMBER 10-IG nyújthatják
be az Önkormányzati Hivatalban, Csipkóné Bíró Krisztina
ügyintézőnél.
Mayer Ferenc jegyző

Anyakönyvi hírek
Születtek: (október)
Balogh Bendegúz – an: Péli Fanni
Elhunytak: (október)
Vidáné Baranyi Mária Ágota (1957)
Mucsi Lászlóné (1943) születési név: Tóth Ilona
Veinhardt Péterné (1935) Születési név: Rafai Magdolna
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Az adventi időszak
Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik
vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András
apostol napjához (november
30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét és
karácsonyig tart.
Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik. Ez a nap
három időszak kezdetét is
jelenti: a keresztény egyházi
év kezdetét, a karácsonyi
ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak
kezdetét. Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kez-

dődik, így advent négy hete
is a négy vasárnapot követi.
Az utolsó hét hossza lehet
egy nap (amikor a negyedik
vasárnap december 24-re
esik) vagy akár egy teljes hét
is (amikor az utolsó vasárnap
december 18-a).
December 24. az advent
utolsó napja, még nem karácsony. Ennek megfelelően a
régebbi egyházfegyelemben
ez még böjti nap volt, így a
nap hagyományos ételei (pl.
hal, mákos guba) is böjtösek.
A sötétség beálltával fokozódik a várakozás, mely a Jézus
Krisztus születését ünneplő

Adventi alkalmak
egyházainknál
Katolikus
XI. 28. vasárnap 10.45: Advent I. vasárnapja
XII. 4. szombat 15.00: Szentmise Fischerbócsán
XII. 5. vasárnap 10.45: Advent II. vasárnapja
XII. 11. szombat 15.00: Szentmise Kisbócsán
XII. 12. vasárnap 10.45: Advent III. vasárnapja
Hétköznapokon kedden, csütörtökön, pénteken rorate szentmise lesz, reggel 6-kor.

éjszakai misével ér véget.
Az advent szó jelentése
„eljövetel”. A latin „adventus
Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az
Úr eljövetele”. A karácsonyt
megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken
„kisböjtnek” nevezték ezt az
időszakot.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila,
amely a bűnbánatot, a szent
fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Az adventi
lelki felkészülés időszakára
III. Ince pápa rendelte el a

lila miseruha használatát. Az
egész időszakban dísztelen
a templomi oltár, az orgona
szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik.
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e
nap liturgikus színe legtöbb
helyen a rózsaszín. Pl. ez
a 3. gyertya színe a hagyományőrző adventi koszorún.
E nap mottója a Filippekhez
írt levélből vett idézet: „Örvendjetek mindig az Úrban,
... mert az Úr immár közel
van hozzánk!”

Világító Adventi
Ablakok Bócsa
Kedves Ablakdíszítők!

Református
XII. 5. vasárnap 9.00: Advent II. vasárnapja
XII. 19. vasárnap 9.00: Advent IV. vasárnapja
Evangélikus
XI. 28. vasárnap 11.00: Advent I. vasárnapja, úrvacsora
XII. 5. vasárnap 11.00: Advent II. vasárnapja, úrvacsora
XII. 12. vasárnap 11.00: Advent III. vasárnapja
17.00: Adventi Lámpásozás citerazenével
XII. 19. vasárnap 11.00: Advent IV. vasárnapja
Áldott adventi készülődést kívánunk!

Rendkívüli öröm számunkra, hogy ilyen sokan jelentkeztetek
idén is a játékra!
A szabályokon nem változtattunk a tavalyi évhez képest. A
játék lényege:
Minden nap rejtvény formájában osztják meg a facebook-csoportban, hogy hol nyílik aznap ablak.
Így a kereséssel lesz egy kis izgalom, és ha megtaláltátok a
gyönyörűen kidekorált ablakokat, csináljatok róla fényképet, és
töltsétek fel a csoportba! Szelfizni is ér!
A készülődés öröméért vegyünk részt a játékon, mert ez nem
verseny, nyeremény nincs. A mindennapi rohanás mellett kicsit
lelassíthatunk, sétálhatunk egyet a friss levegőn, s válthatunk
pár szót egymással.
A találós kérdések és mókás versikék segítségével jussunk el
a díszes ablakokhoz!
Kövessétek a Facebookon a játékot!
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A negyedik hullám

Kérdések dr. Kokrehel Hajnalka háziorvosnak

Kérdések dr. Kokrehel Hajnalka háziorvosnak
— Sokan mondják, hogy mi
van most, ennyi embert beoltottak, mégis ilyen sok a beteg
ill. fertőzött?
Tényleg nagyon sok fertőzött beteg és COVID pozitív
van. Ez abból adódik, hogy
van elég elérhető tesztünk.
Ellenben tavasszal alig volt,
és sokára jött meg az eredmény.
A magas számok abból is

adódnak, hogy sok embert
tudunk tesztelni. Valójában
szeptember 1. óta, ahogy a
tanév elkezdődött, azonnal
megnőtt a betegek száma. Ez
általános tendencia: az óvoda,
iskola indulásával megszaporodnak a felső légúti és a
gyomor-bélrendszeri fertőzések. Most ezekhez társult a
koronavírus is.
— De hát a magas oltottság?
A védőoltások bevezetésével senki sem ígérte, hogy
nem leszünk betegek 2-3
oltás után, csak annyit, hogy
nem kerülünk kórházba,
lélegeztetőre. Enyhébb tünetekkel vészeljük át.
— És akkor a beharangozott
delta-variáns…
Igen, ma már itt van a delta
variáns, és a delta plusz variáns is. Ezek 10x gyorsabban
és 10x több embert fertőznek.

Nagyon különbözőek a tünetek. Vannak, akiknél csak
nátha, köhögés, izomfájdalom és gyengeség az összes
tünet. Mások lázzal, fulladással fordulnak orvoshoz, de
előfordul súlyos tüdőgyulladás
és thrombosis is.
— Mit tegyünk, ha ezeket
észleljük magunkon?
Fontos, hogy enyhe tünetek
esetén is forduljunk orvoshoz! Tesztet készítünk a rendelőben, és ha pozitiv, akkor
10 napos karantén, pihenés,
sok folyadék, vitamindús
ételek fogyasztása.
Ha a tünetek Covid gyanúját
felvetik és az antigén teszt
negatív, akkor fontos a PCR
teszt elvégzése, amit Kiskunhalason végeznek el.
— Tehát kombinált fertőzési
lehetőségek és… kombinált
védekezés?

Összegezve: fontos a védőoltás, de egymagában kevés. Fontos a maszk viselése, a gyakori szellőztetés, a
kézmosás, a fertőtlenítés, a
rendezvények kerülése. Attól, hogy törvény nem tiltja a
több 10 fős rendezvényeket,
attól mi még kerüljük el, hogy
tömegesen fertőződjenek
szeretteink, barátaink! Ami
nagyon lényeges még, hogy
immunrendszerünk is toppon
legyen, tehát fontos a sok
folyadék, C, D3 vitamin, friss
zöldség és gyümölcs fogyasztása, Ezek igy együtt jelentik
a védelmet, és ha csak egyet
kihagyunk, már ott a veszélye
a megbetegedésünknek. Ezek
a szabályok fontosak, annál is
inkább, mert még fokozza a
veszélyt a madárinfluenza is,
ami humán vírus és embereket is betegíthet meg.

Birkózó eredmények
A birkózó naptári év tavaszi és őszi félévből áll. A tavaszi félévben tartják a területi bajnokságokat, ősszel pedig az országos
döntők zajlanak, melyeken ezúttal három bócsai versenyző
indult. Ezekre a versenyekre októberben és novemberben került sor.
A sorban kivételt képezett a Kecskeméten megrendezett Balla
József nemzetközi, meghívásos emlékverseny, melyen Bócsát
Petróczi Péter képviselte.
Az alábbi listán a Zalaegerszegen rendezett serdülő versenyen
volt a legtöbb súlycsoport. Ezen Németh Bálint egy korcsoporttal
idősebekkel indult és így lett második!
Az éves versenysorozat országos bajnokságai:
* 2021. X. 22. Tatabánya Serdülő Kötöttfogású Országos

Diákolimpia: 57 kg Gáspár Bálint 3.
* 2021. X. 30. Dorog Kadet Kötöttfogású Országos Bajnokság:
55 kg Gáspár Bálint 2.
* 2021. XI. 06. Püspökladány Serdülő Szabadfogású Országos
Bajnokság:
57 kg Gáspár Bálint 2.
* 2021. XI.13. Kecskemét Balla József Nemzetközi Szabadfogású Emlékverseny:
38 kg Petróczi Péter 3.
* 2021.XI. 20. Zalaegerszeg Serdülő Kötöttfogású Országos
Bajnokság:
38 kg Németh Bálint 2.
57 kg Gáspár Bálint 3.

Petróczi Péter (jobbra) Kecskeméten 3. lett

Németh Bálint Zalaegerszegen 2. helyezést ért el (balra)
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Poli-Farbe szemmel: A ház külső falainak állagmegóvása és szépsége

Minden, amit a kültéri festékekről
és a homlokzati vakolatokról tudni érdemes
A házfelújítás, házépítés talán egyik legizgalmasabb része,
amikor a külső vakolatot és annak színét tervezzük. Részévé
válunk az utcaképnek és ebből
szerzik az első benyomást a
hozzánk betérő vendégek is.
Nagyon nem mindegy tehát,
milyen árnyalat és vakolóanyag
mellett tesszük le a voksunkat!
Ebben segít nekünk a
bócsai Poli-Farbe Kft!
A ház vakolása, festése természetesen nemcsak esztétikailag
fontos, hanem az állagmegóvás
miatt is. Sőt, növeli az ingatlan
értékét is egy igényes kivitel.
A tulajdonosok általában a
színeket szeretik kiválasztani
először. Azon kívül, hogy mely
árnyalatokat tartunk szépnek,
sok szempontot kell még figyelembe venni a külső falak megtervezésénél. Először is a ház
jellegét építészeti szempontból,
számít a kora, a mérete és
formája. Ha minimál stílusú,
akkor furán hatna az élénk
színű külső festés, a régebbi
típusú kocka házaknak viszont
kifejezetten jól áll a merészebb
színválasztás, mert ezzel kiemelkedhetnek a többi közül.
Sokat nyom a latba az utcakép
és a környék is: érdemesebb
belesimulni az összképbe.
Hogyan válasszunk
színt?
Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon
jellemzően a fehér, a szürke,
a barna és a sárga árnyalatai
dominálnak a ház falain. Természetesen élénk színeket
is választhatunk, különösen
akkor, ha az indokolt is pl:
üzlethelyiséget, szálláshelyet
stb. szeretnénk kiemelni az
utcaképből.
Érdemes figyelembe venni
azt is színválasztáskor, hogy
milyen az ingatlanunk elhe-

lyezkedése. Közvetlenül utcai
bejáratú-e, forgalmas úttest
mellett található-e, mennyire
és milyen közel veszi körül
növényzet. A világosabb színek kétségtelen hamarabb

koszolódnak, viszont a sötét
színek esetén érdemes azzal
kalkulálni, hogy jobban meglátszanak az esetleges falhibák
és hamarabb vesztik színüket
az erős UV sugárzás és környezeti hatások miatt.
A szín mellett
a festék típusát is
tudatosan érdemes
kiválasztani
Kültéri festékek esetében
is érdemes figyelembe venni
olyan tulajdonságokat, amelyekkel a különböző típusú
festékek rendelkeznek. Kültéri felületeink fokozottan ki
vannak téve a nedvességnek,
az erős UV sugárzásnak, ezért
nem mindegy, mennyire időtálló festéket választunk, és
az mennyire óvja a felületet.
Nézzük végig mely tulajdonságokra érdemes figyelni a
döntés előtt!
A kültéri diszperziós homlokzatfestékek vízzel hígítható
festékek, amelyek tartós és
matt felületet adnak. Árban a
kedvezőbbek közé sorolhatóak, épülethomlokzatok, kül- és
beltéri beton, mészhabarcs,

tégla, gipsz és egyéb ásványi
kötésű felületek, vakolatok
festésére alkalmazható.
A szilikát homlokzatfestékek
kiemelkedő lég- és páraáteresztő képességgel rendelkez-

nek, így természetes szellőzést
biztosít a falaknak. Korábban
mészfestékkel festett felületekre használható, azonban
diszperzit festékek átfestésére
nem alkalmas.
A szilikon homlokzatfesték
legnagyobb előnye a magas páraáteresztő képessége mellett,
a kiváló víztaszító-képesség,
így a vizesedésnek fokozottan
kitett felületek sem algásodnak, gombásodnak. Kiválóan
alkalmas történelmi épületek,
tégla, vályog, vagy vert falazatú
házak felújítására, kőzetgyapot, illetve egyéb hőszigetelő rendszerek kialakítására
Mindhárom típusú festékről
elmondható, hogy felhordani
hengerrel, illetve ecsettel lehetséges és mindegyik változat
színezhető is.
Melyiket válasszuk a
különböző vakolatok
közül?
Általában 15-20 évre választunk vakolatot, amely
hozzájárul a megfelelő hőszigeteléshez, tompítja a hangot,
és vízálló bevonatot képez,
ellenáll az időjárásnak, az erős

UV-sugárzásnak, és könnyen
tisztítható felületet képez. A
diszperziós homlokzati nemesvakolat kiváló időjárásállóságú felületet alakít ki,
védelmet biztosít az algák,
zuzmók megtelepedése ellen.
Bevonata lég- és páraáteresztő,
jól tapad, nem repedezik.
A szilikonvakolat előnye ott
érvényesül, ahol szükséges a
kiváló páraáteresztő és víztaszító képesség. Ilyen lehet
például a műemlék vagy történelmi épületek felületei, de a
tégla, vályog, illetve polisztirol
hőszigetelő rendszerek fedőrétegeként is alkalmazható.
Előnye még, hogy rugalmas
anyag, ezért hajszálrepedések
nem keletkeznek a felületen.
A szilikát homlokzati nemesvakolat is jó páraáteresztő képességű, és remek időjárásálló,
de kevésbé rugalmas az anyaga
és idővel könnyebben fakul.
Valamennyi külső használatra alkalmas vakolata – így
van ez a Poli-Farbe nemesvakolataival is – több ezer
árnyalatra színezhető, vagyis
abszolút személyre szabható,
mindenféle egyedi elképzelés
megvalósítható vele. Felvitel
előtt a mélyalapozás lépését se
hagyjuk ki! Ne feledkezzünk el
külön a lábazati vakolatokról
sem, ami egy gyárilag előkevert, vizes akrilát bázisú és
színes ásványi őrlemény alapú
vakolat diszperziós kötőanyaggal. Cement, beton műkő,
eternit, lábazati hőszigetelő
rendszer és alapvakolattal ellátott felületek bevonására egyaránt alkalmas. A ház színétől
eltérőt, de azzal harmonizálót
érdemes választani, ez adja
majd meg a ház keretét.
Kufár Róbert,
a Poli Farbe Kft.
sajtóreferense
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Martinstag 2021

November 12-én került megrendezésre iskolánkban a Martinstag, vagyis Márton-nap. A
német gyökerekkel rendelkező
hagyomány már ismert a nyelvet tanuló gyerekek előtt, idén
is izgalommal várták. Nagy
örömünkre jó néhány angolt
tanuló gyermek is elfogadta
meghívásunkat, akik lelkesen
álltak be a betegségek által
megtizedelt csapatokba tagoknak illetve segítőknek. 7
csapatban versenyeztek egymással a diákok. Nem csak a
Márton-napi tudásukat mutatták meg németül a kvízversenyben, hanem ügyességüket,
gyorsaságukat és kreativitá-

sukat is. Ebben az évben a
benevezett lámpások mellett
a különleges süteményeket is
díjaztuk. A zsűrinek valóban
nehéz dolga volt, hiszen szebbnél-szebb alkotások érkeztek.
A szünetben lehetett fotózkodni a libaselfie mögött. A
szülők által felajánlott zsíros
kenyér és sütemény gyorsan
elfogyott, hálásan köszönjük!
Ezután indult a lámpás menet Martin Krisztián és Pais
Zsuzsanna vezetésével. Igazán
hangulatos volt, és a ködös,
hideg időben félúton nagyon
jól esett a Pálinkás Attila és felesége által felajánlott forró tea!
Szlobodáné R. Tünde

A verseny bizony nagyon szoros volt,
ám végül kialakult a végeredmény
Csapatok versenye:
I. hely: Gänse csapat
II. hely: Sonne csapat
III. hely: Sankt Martin csapat.
Lámpásverseny
I. hely: Subecz Linett és Subecz Bella
II. hely: Pálinkás Attila
III. hely: Sipiczki Zsombor
Különdíj: Szabó Virág.
Süti szépségverseny:
I. hely: Kothencz Nimród
II. hely: Lőrinczi Máté
III. hely: Vida-Filus Szabina
Különdíj: Ürögi Patrik

Köszönet a segítőknek,
akik a következők voltak:

Nyúl Anna, Kőfalvi Erika, Kothenczné Fűz Szilvia, Nagyné
Morvai Erzsébet, Pálinkás Attila és Judit, Szloboda Erna,
Csipkó Hédi, Káposzta Lajos, iskolánk Alapítványa, a Szülői
Munkaközösség tagjai, Martin Krisztián és Pais Zsuzsanna.
A Bócsai Önkormányzat lapja

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda
ISSN 2677-0695 (Nyomtatott), ISSN 2677-0709 (Online)
ISSN 2677-0695 (Nyomtatott)
ISSN 2677-0709 (Online)
www.bocsa.hu
Tördelés és nyomdai munkák: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
Megjelenik havonta.
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Csokigombok
Hozzávalók
A tésztához:
* 300 g liszt
* 50 g darált dió
* 50 g kakópor
* 100 g Koronás Porcukor
* 1 cs. vaníliás cukor
* 250 g vaj
* 1 tojás
Díszítéshez:
* felaprított pisztácia
* felaprított mogyoró
* aranypor
Elkészítés
Keverjük össze a lisztet, a diót, a kakaóport, a porcukrot és a
vaníliás cukrot, majd dolgozzuk hozzá a kockára vágott vajat
és a tojást. Gyúrjuk sima tésztává, majd csomagoljuk fóliába és
legalább 1 órára tegyük hűtőbe. Melegítsük elő a sütőt.
Formázzunk a tésztából kis golyókat, tegyük a sütőpapírral
bélelt tepsibe, és a keksz 1/3-át pisztáciával, 1/3-át pedig
mogyoróval szórjuk meg. A fennmaradó harmadot sütés után
díszítjük majd.
A kekszeket süssük 180 ° C-on kb. 18 percig. Hagyjuk őket kihűlni,
és a maradék golyókat aranyporral (ecset segítségével) díszítsük!

Vidám percek
- Főnök úr, én felmondok - jelenti be a takarítónő a bankfiók
igazgatójának. - Nem tudom elviselni a bizalmatlanságukat!
- Mi az, hogy bizalmatlanság? Még a páncélszekrény kulcsát is
mindig itt hagyom az íróasztalon!
- Az igaz, de a kulcs nem illik a zárba!
Mit mond a kéményseprő a tükör előtt?
- ???
- A koromhoz képest jól nézek ki.
- Milyen a villanyszerelő munkája?
- ???
- Feszültséggel teli.
- Na mi volt az érettségin? - kérdezi a fiát a bűnöző.
- Ne izgulj, másfél órán át faggattak, de az égvilágon semmit
nem tudtak kiszedni belőlem!
Még a kommunista világban játszódik
Próbarendőrt vizsgáztat a főnyomozó. „— Ki írta a Tőkét?” —
teszi fel a kérdést. Ám ebben a pillanatban megszólal az asztalán
a piros telefon, felveszi, majd csak ennyit szól bele: „Parancs,
értettem, indulok, ezredes elvtárs!”
Kimegy és odaszól a folyósói ügyeletes rendőrnek: „Főtörzsőrmester elvtárs, ennek az embernek itt feltettem egy kérdést, még
gondolkodik, maga meg ügyeljen rá!”
Mire két óra múlva visszaér, a vizsgázó kékre-zöldre verve fekszik a földön, a főtörzs pedig büszkén jelenti: „Százados elvtárs,
a vizsgált személy először tagadott, de aztán bevallotta, hogy ő,
meg a bátyja csinálták!”

Novemberi könyvajánló

Felnőtt
Kerry Fisher: Nem titok,
amit ketten tudnak
Susie tisztában volt vele, hogy örökké bánni fogja a döntését, mégis megtette az elképzelhetetlent: örökbe adta a
kisfiát, hogy hűtlenségét titokban tartsa családja előtt.
A terhességéről senki, a hosszú bevetésen lévő férje sem
tudott, és a nő remélte, hogy ez így is marad. A család megszenvedte Susie ballépését. Az egyik lányával, Louise-szal
túl keményen, míg a másikkal, Grace-szel túl engedékenyen
bánt. Danny, a férj pedig hiába imádta az asszonyt, legbelül
érezte, hogy valami nem stimmel a házasságukkal.
Amikor tragédia történik a családban, úgy tűnik, napvilágra
kerül az igazság. A múlt súlyos titka a nővérek kapcsolatát
is próbára teszi, hisz lehetetlen választás előtt állnak…
Ifjúsági
Karl May: Winnetou I.
A hajdanában világszerte divatos német kalandregényírónak legismertebb és legjobb könyvét ajánljuk. Hősének,
a legeszményibb indiánnak neve – Winnetou – immár
fogalommá lett, akárcsak e könyv többi hősének neve: Old
Shatterhand, Old Firehand, Old Death. Szép vadászatokkal, izgalmas vágtákkal és indián csatákkal fonódtak össze
ezek a nevek, velük gyermekkorunk fordulatos, érdekes
olvasmányaira emlékszünk valamennyien, apák és nagyapák
egyaránt. Karl May néhány maradandó regénye közül ez a
história is érdemes volt arra, hogy megmentsük a feledéstől.
Gyerek
Bojti Anna: A kék ajtó titka
Végre elmehetsz anyukáddal az állatkertbe! Olyan rég
vártál erre, és most puff neki, összefuttok Jolán nénivel,
aki lecsüccsen anyukáddal csevegni, te meg kóborolhatsz
egyedül az állatok között. Szerencsére hamarosan elképesztő
kalandokba keveredsz: varázsgyűrűd segítségével mindenféle
állattá át tudsz változni, és csatlakozik hozzád Ottó bácsi, az
állatgondozó is. De vajon a sok kalamajka hogy fog elvezetni
a titokzatos kék ajtóhoz?
Ebben a könyvben TE segítesz a főhősnek megoldani a feladatokat és megfejteni a rejtvényeket, hogy célhoz érjetek!
Közben megismerheted az állatok szokásait, a budapesti
állatkertet, és észrevétlen kiolvasol egy izgalmas regényt!
Szükséged lesz dobókockára, ceruzára, ollóra, ragasztóra.

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00-12:00
és 13:00-17:00
Szombat: 10:00-13:00
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Körzeti orvos voltam Bócsán

Már az 1970-es években
készült dokumentumfilmekben találkozunk dr.
Schwarcz László, jelenleg
is praktizáló soltvadkerti
háziorvossal. Annak idején a tanyavilágban élők
egészségügyi helyzetéről
beszélt. A 60-as évek végétől Bócsán dolgozott és
kezdő körzeti orvosként
bőven volt része szakmai
kihívásokban. Mondhatni:
ezek voltak az egyetem
utáni gyakorlati, alapozó
évek. Felkerestük rendelőjében és így emlékezett
vissza erre az időszakra.
1967-ben kerültünk oda,
amikor is feleségem, Mária,
frissen végzett orvosként elfoglalta a bócsai körzeti orvosi
állást. Jómagam akkor voltam
utolsó éves egyetemista. Szeptemberben végeztem, majd bevonultam fél évre katonának,
ahogy ez akkor a rend volt.
1968 tavaszán leszereltem,
és én lettem a körzeti orvos Bócsán, feleségem pedig
átkerült Kiskőrösre KÖJÁL
(Közegészségügyi és Járványügyi Állomás) főorvosnak.
Bócsán 1974-ig láttam el ezt
a feladatot. Az orvosi rendelő
ugyanott volt, ahol most, csak
még nem volt kész teljesen
a ház. Be lehetett költözni a
szolgálati lakásba, ez volt a

lényeg. Dr. Dérer István volt a
másik körzeti orvos a faluban.
A körzetemben minden feladat hozzám tartozott, amit
egy körzeti orvosnak el kellett
végeznie. Még a fogászat is:
egy-két húzásra, tömésre és
fogpótlásra emlékszem.
Az biztos, hogy a tanyasi
embert nehéz volt rávenni,
hogy orvoshoz menjen. A
megelőzés se nagyon működött. Dolgoztak éjjel-nappal,
viszont kevesen voltak benne
a társadalombiztosításban.
Aki fizetett, annak volt TB-je,
például a szövetkezeti tagoknak. De soknak nem. Így hát
csak maszek orvoshoz mentek,
leginkább végesetben...
A lakosság egészségi állapota
nyilván hagyott kívánnivalót.
Alkoholizmus például volt
akkor is, de ma is — mint
ahogy betegségek is. Nem
volt mindenhol fürdőszoba
vagy folyóvíz. Éppen ebben az
időszakban vett nagy lendületet a belterületi házépítés:
ott már divat lett a modern,
egészséges, tisztább életvitel.
Az egészségre nevelés úgy
történt, hogy akivel találkoztam vagy bejött a rendelésre, és
láttam valami problémát, azt
elmondtam neki. Babonaság
vagy népi gyógyászat biztos
volt, de nem emlékszem kirívó
esetre. Persze hogy előfordult,

(mint ahogy manapság is),
hogy valaki főzetekkel és „bevált módszerekkel” gyógyította
magát, de aztán csak eljött,
hogy beteg. A tüdőszűrés kötelező volt: adott időpontban
eljártak az állomásra, de az
is megtörtént, hogy kijött a
tüdőszűrő csoport.
Jöttek hozzám, akár éjjel: motorral, lovaskocsival, szánnal…
Kivittek a tanyára, megvizsgáltam a beteget, aztán döntöttem, hogy mi legyen vele.
Ha kórházba kellett szállítani,
akkor visszamentem a faluba,
telefonáltam, jött a mentő,
és valahogy elmagyaráztam,
merre menjen. Ha meg nem
volt egyértelmű, akkor kísértem a mentőt. A postáról
telefonáltam, mivel az orvosi
rendelőben nem volt. Ennek
megfelelően nem lehetett minket telefonon riasztani.
Én voltam a gyerekorvos is. A
védőnő behívta az anyukákat,
megtartottam a tanácsadást és
megvizsgáltam a gyerekeket.
Adott esetben megkapták a
kötelező oltásokat. Ez már
egy beállt rendszer volt a 60-as
70-es években és kialakult egy

fegyelmezett szülői generáció.
Ha valaki a kórházból kikerült, utókezelésben kellett
részesíteni. De akkor még
nem működött a mostani „egynapos sebészet”! A beteget
a műtét után egy hétig bent
tartották, legalább a varratszedésig, és csak úgy mehetett
haza. De a kötözés, a seb
utógondozása a mi feladatunk
volt: kijárt a körzeti ápolónő,
Szentgyörgyi Pálné. A tanács
csézájába befogtak és együtt
mentünk ki a betegekhez. Ez
volt az előfogat.
Gyógyszertár még nem volt a
faluban. Én vittem ki a vadkerti
patikából egy láda gyógyszert,
felírtam a receptet, amit a
beteg nálam „kiváltott”, utána
pedig Vadkerten elszámoltam
a gyógyszerésszel.
Az a hat év Bócsa nekem jó
tanulóidő volt. Akkor kerültem ki az egyetemről, majd a
fél év katonaság után ez volt a
mélyvíz. Amit friss tudásként
elsajátítottam az egyetemen,
azt csak bele kellett helyeznem
az adott szituációba.
Lejegyezte:
Káposzta Lajos

Tanyasi élet —
egészséges gyerekkor
Több külföldi orvosi szaklapra
hivatkozva a következőket olvastam egy internetes portálon:
Az allergiás megbetegedések
kevésbé fenyegetik azokat a
gyerekeket, akik tanyán nőttek
fel, szemben a kül- vagy belvárosi társaikkal. Ennek az az oka,
hogy a kórokozó csírákkal és
potenciális allergénekkel való
korai expozíció csökkenti az allergiás megbetegedések számát.
Azoknak a nőknek, akik gyermekkorukban tanyákon éltek,
felnőttkorukra sokkal jobb lett
a légzésfunkciójuk.
Évi egy kiló kosz, és
egészségesek leszünk!

Koszosnak lenni csupán átmenetileg megengedhető manapság, még a gyerekeknek is.
A tisztaságnak azonban - pláne
ha túlzásba visszük - nagy
ára van: akár betegségeket
is okozhat az, ha túl steril
körülmények között élünk. A
Life.hu összegyűjtötte azokat
a betegségeket, amelyeket a
kosz hiánya okozhat.
A tanyasi léttel együtt jár a
munka és az állattartás. Ezzel
együtt a természet megismerése és a gondoskodás megtanulása.
K. L.
Forrás: www.life.hu/egeszseg/
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Zöld gondolatok
A Boróka Általános Iskola ökoiskolaként is funkcionál. Hogy mit jelent ez? Röviden megfogalmazva talán
annyit, hogy természetközeli életet közvetítünk. Fő
nevelési célunkat a tanulók környezettudatos személyiségfejlesztésében határoztuk meg.
Hogyan is kell ezt elképzelni? Mi ennek a lényege, értelme?
Az alábbi néhány sorban igyekszem felvázolni.
A „Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan elv” elsajátítását
tekintjük kiemelendő feladatnak.

Bócsa melletti védett táj a Kiskunsági Nemzeti
Parkban

műanyag. Sosem bomlik el. Első intézkedési tervnek az egyszerhasználatos műanyagtermékeket vonták ki a forgalomból.
Mihály napi vásár
Ezt a hullámot meglovagolva hirdettük meg iskolánkban a
Mihály napi vásárt. Fő célunk ezzel az volt, hogy otthon készített ínyencségeket hozzanak a tanulók és piac formájában ezt
árusítják egymásnak. A hangsúly a csomagolásmentességen volt.
Hiszen míg a bolti termékek be vannak borítva műanyaggal,
papírral, addig a hazai finomságokat a lurkók elhozták tálcán,
dobozban és onnan folyt a kereskedelem. Rengeteg finom falat
talált gazdára mindenféle csili-vili csomagolás nélkül is. Tehát,
ha mindenki picit növeli az otthon készített étel értékét, már ott
tettünk bolygónkért. A gyerekekkel nagyon tudatosan készültünk az eseményre. Nem műanyag terítőket használtunk az asztalokra, hanem az általuk dekorált csomagolópapírt alkalmaztuk.
Ugyanezt a terítőt vettük elő a bolhapiacunk során is. Ennek
a megmozdulásnak más volt az üzenete. Azon kívül, hogy a
gyerekek elképesztően jól érezték magukat, mint kis kofák
teljes beleéléssel szabadultak meg portékáiktól már hagyományszerűen. Bolhapiac mindig is volt a diákok szórakoztatására.
De ma már olyan időket élünk, mikor már fontos üzenetet
is sugall. Vagyis ami valakinek szemét, másnak érték. Tehát
egyfajta hulladékcsökkentő funkciót is betölt. Valószínű, hogy
a termékek nagy része rövidesen a kukába landolt volna, ezzel
is tovább növeleve bolygónk terhét. Viszont így még a sok kis
kacat értékként vándorolt tovább új kis gazdájához, aki örömét
lelte abban, amit már másik megunt.

Vagyis hogy a gyerekek mit tehetnek a Föld nevű bolygóért
otthon, a saját környezetükben.
Ennek tükrében igyekszünk kialakítani a tanulói hozzáállást
bolygónkhoz, környezetünkhöz. Ezt a rendkívül felelősségteljes,
tudatos magatartást, mint egy kis magot elvetjük tanulóink személyiségében. Hisszük, hogy közös erővel ki tudjuk csíráztatni
ezt a magot és az elméleti síkról gyakorlati szintre emelkedik
a környezettudatos tevékenységük, melyet napi rutinjuk során
alkalmaznak.
A család szerepe
Természetesen az iskola szülői háttér nélkül fél karú óriás.
Tehát ahhoz, hogy ezek a valóban hasznos környezetvédelmi
gondolatok tettekben is mérhetőek legyenek, az otthoni megerősítés is szükséges. Fáklyaként utat tudunk mutatni a diákoknak,
de az úton tartáshoz már elengedhetetlen a szülői minta. Mi
ennek érdekében minden szinten, azaz iskolai, szaktantárgyi,
szabadidős tevékenységek keretében megcélozzuk az ökoiskola
címének méltó viselését.
Mit veszünk meg úgy, hogy aztán ki is dobjuk?
A pazarló életmód visszaszorítása közös érdek. Ezt el lehet
bagatelizálni, figyelmen kívül lehet hagyni, de nem következmények nélkül. Bolygónk elérte végső kapacitását. Mind
ásványkincsek, energia, hulladéktárolás, mindenféle szennyezések területén. Már nincs tiszta levegőnk, talajunk, vizünk.
Sok esetben az egészségünk megromlásával fizetünk ezekért
a szennyeződésekért. Mindenki tudja, nagy probléma maga a

„Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a
világot nem a szüleinktől örököltük, hanem
gyermekeinktől kölcsönözzük.”
Ne hagyjunk egy élhetetlen, klímaválságban szenvedő, oxigénszegény, agyonszennyezett bolygót gyermekeinkre, unokáinkra!
Mi sem olyat kaptunk még anno.
Kothenczné Fűz Szilvia pedagógus,
az ÖKO program vezetője

2021. november

11. oldal

Itt a tél? Irány a
könyvtár!

Ismét a megszokott nyitva tartás
szerint várja a bócsai Boróka
Könyvtár a látogatókat

Közös falukarácsonyfa díszítés
2021. december 05. vasárnap 14:00 órától
a Hungarikum és Civil Közösségi Ház előtt
Bócsa Község Önkormányzata szeretettel vár minden kicsit és
nagyot, fiatalt és időset, falu karácsonyfájának díszítésére!

Belákné Vincze Mónika könyvtáros

Belákné Vincze Mónika
bócsai lakosként személyesen
is ismeri az embereket és a
falut. Kalandos úton jutott el
a könyvtárunkba. A Poli-Farbe
Kft.-nél dolgozott 9 évig, majd
Gál Györgynél 1,5 évet, aztán
Soltvadkerten próbált szerencsét, de szíve visszahúzta szülőfalujába. A logisztikai szakképesítése után a munkavégzés
mellett megszerezte diplomáját

is műszaki menedzser szakon
a Neumann János Egyetem
GAMF Karán. Most sem tétlenkedik, újra iskolapadba ült,
hogy Bócsán a kulturális programok szervezését magasabb
szakmai színvonalon tudja
megvalósítani. Szeretettel várja
a falu lakosait a könyvtárba, és
szívesen fogadja a javaslatokat
és igényeket kulturális programok szervezéséhez.

Biztosítjuk:
* a dekorációs kellékeket
* az ünnepi hangulatot
* vendégünk lesz a Mikulás
* gőzölgő forró tea, forralt bor
* kemencében sült lepény

17:00 órakor II. ADVENTI gyertyagyújtás
Bócsai iskola tanulóinak zenés műsora
Felkészítő: Farkasné Mucsi Zsófia
A rendezvény megtartása kizárólag a hatályos járványügyi
rendelet szerint történik!
Készüljünk együtt a Karácsony ünnepére!

  52. HÉT

XII. 27-30.

XII. 20-23.
51. HÉT

XII. 13-17.
50. HÉT

XII. 6-10.
49. HÉT

X!I. 1-3
48. HÉT


KEDD

Búbos hús
Petrezselymes
burgonya
Alma kompót

Daragaluska leves

Meggy leves

Marha pörkölt
Szarvacska tészta
Uborka saláta

Tejszínes-gombás
csirkemell
Barna rizs

Tyúkhúsleves

Húsgombóc leves

Dubarry szelet
Burgonyapüré

Tejes pite

Gulyás leves

Gyümölcsleves

Majorannás pulyka
Gombás rizs

Rántott sajt
Mexikói rizs
Tartár mártás

Májgaluska leves

Csikós tokány
Tarhonya

Bojtár leves

Infó és rendelés: +36 70 501 54 20
A menü ára 890 Ft
bocsakonyha@t-online.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.

HÉTFŐ

Lasagne

Minestra leves

Mákos guba
Vanília öntettel

Sült csirkecomb
Babfőzelék
Halászlé

Felvidéki
zöldségleves

Fokhagymás tarja
Zöldbab főzelék

Sertéspörkölt
Tökfőzelék
Paradicsom leves

Burgonya leves

Marha húsleves

Budapest szelet
Bulgur

Citromos halfilé
Rizi-bizi
Korhely leves

Karfiol leves

CSÜTÖRTÖK

Sült oldalas
Burgonyapüré

Lencseleves

Töltöttkáposzta
Mákos, diós kalács

Sült hekk
Hasábburgonya
Csemege uborka
Tárkonyos
csirkeraguleves

2021. december 1-30.

SZERDA

DECEMBER HAVI ÉTLAP

Bócsa Község Önkormányzat által biztosított közétkeztetés

SZÜNNAP

SZÜNNAP

Sajtos szelet
Kuszkusz
Cékla

Brokkoli krémleves

Főtt hús
Meggy szósz
Főtt burgonya

Bácskai rizseshús

Sütőtök krémleves

PÉNTEK

12. oldal
2021. november

