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Bócsator márciusban? — Igen, kivártuk az időt!
„Mindent a maga idejében!” 

— tartja a mondás. És noha a 
disznótorok csúcsideje néhány 
hónappal korábbra esik, Bócsa 
elöljárói úgy döntöttek, hogy 
várjuk ki, amíg a járvány kiadja 
a mérgét. 

Szabadtéri rendezvény, 8-10 
csapat és remélhetőleg késő 
téli, csaknem tavaszias idő (bár 
márciusban ki tudja?). Szinte 
kikívánkozik az ember, pláne 
hogy aznap délután hosszú idő 
után helyi focimeccs van! 

Vegyük sorra, 
mi minden vár itt 

ránk?
A reggeli megnyitó nagy 

élmény: azokat az embereket 
köszöntjük, akik majd egész 
nap dolgoznak értünk! (Sőt 
az előző és a következő napon 
is…). Szinte második megnyi-
tóként működik a 10.30-kor 
történő néptáncos műsorkez-
dés. A Nosztalgia Zenekar és 

a jó Laci Betyár végig toppon 
lesz, tehát nincs üresjárat!

És a látvány: érdemes vé-
gignézni a www.bocsa.hu 
képgalériáit, hiszen az elmúlt 
években nagyon sokan nagyon 
sokat tettek e rendezvény sike-
réért. A tanyaudvarok biztos 
idén is ragyogni fognak — ép-
pen úgy, mint a lelkes háziasz-
szonyok. A böllérek anekdotái 
pedig már közmondásosak.

Az „élmények 
faluja”?

… és a látványoké! A beérkező 
vendéget Dutra traktorok fogad-
ják. Egy mezőgazdasági mun-
kagép család, mely a legtöbb 
helyen már a múlt, de Bócsán a 
lelkes gyűjtők és restaurátorok 
keze nyomán a jelen. Mondhat-
ni: velünk élő technikatörténet!

Épp úgy nem (csak a múlt) 
a citerazene és a néptánc: itt 
együtt nótázik és táncol a 
vendégsereg. Sokan viseletben, 

mások „csapatkötényben”, 
megint mások esetleg sajátos, 
ide gyártott viseletben.

Vajon kínálnak-e valahol 
valami „búgató elixírt”? És 

Kupakgyűjtő szív Bócsán
A Bócsa Község Oktatásáért, 

Közművelődéséért Alapítvány 
jóvoltából kihelyezésre került 
a kupakgyűjtő szív községünk 
központjában a Coop bolt elé.

A környezetvédelem, fenntart-
hatóság, szelektív hulladékgyűj-
tés és a jótékonyság egyaránt 
fontos alapítványunk számára. 
Ez a gyűjtőedény is ezt a célt 
szolgálja.
Milyen kupakok kerül-

hetnek bele?
* üdítő palackok kupakjai
* tejes doboz csavaros teteje
* flakonos mosószerek kupakjai
Lényeg, hogy ne dobd ki, gyűjtsd, és ha arra jársz, dobd bele 

a szívecskébe. 

lesznek-e kilógatva vidám 
versikék a tanyáknál?

Én már várom!
Káposzta Lajos,

az egyik szervező a sok közül
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cebook-on keresztül történt. 
De sokuknak személyesen is 
szóltam.

A nap szép eredménnyel 
zárult: 52 megjelentből 45-
en adhattak vért Bócsán.  
Ez pedig egy nagyon jó szám!

Anyakönyvi hírek
Születtek:  (január)

Ludányi Bendegúz – an: Voznek Ticiána

Elhunytak:
Kozák Gyula (1967)

Hardi Józsefné (1949) születési név: Marosi Klára
Molnár Imre (1964)

Vidolovics Attila (1955)
Gubik Mihály (1954)

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Közlemény
A Bócsai Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.
06309637553, bocsajegyzo@t-online.hu

Szavazóhelységek:
1. sz. 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27. — Önkormányzati 

Hivatal (akadálymentesített, ill. átjelentkezéssel szavazók szá-
mára kijelölt)

2. sz. 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 25. — Hegyközség 
Irodaház

Bócsa, 2022. február 16.
Mayer Ferenc HVI vezetőMayer Ferenc HVI vezető

Akik segítenekAkik segítenek
Véradás Bócsán

Lezsák Sándor
Bócsára látogatott

2022. február 12-én szombaton Bócsára érkezett Lezsák Sándor 
az Országgyűlés alelnöke. Ahogy fogalmazott, „Bócsa mindig 
is érdekelt, de nem csupán az ünnepei. Hanem az arcok, az 
emberek.” Ennek apropóján Bak Antalhoz tett látogatást. Anti 
bácsi megmutatta a csettegőjét, pálinkafőző eszközét és egy jó 
beszélgetéssel zárult a látogatás. Mert Bócsa, az Bócsa! 

Tóth Róbert 30 x, Szeg Bence 6 x véradó. Róbert 1998-ban, még a 
katonaság alatt adott először vért, azóta pedig amikor csak tud, eljön. 

Évente kétszer szervezik 
meg ezt az eseményt a fa-
luban, melynek célja a leg-
fontosabb életelem, a vér 
egészségügyi célokra történő 
beszerzése. Aki eljön, az 
életet ment!

A bejáratnál Gudmon Mik-
lósné szervező fogadta az 
érkezőket. Lapunknak így 
nyilatkozott: „Régebben so-
kan adtak vért Bócsán, aztán 
lecsökkent a számuk. Az el-
múlt évek átlaga 35-40 volt. 
Én sajnos nem adhatok vért, 
de segítem a vöröskereszte-
sek munkáját. Plakátolok, 
reggel fogadom őket, segítek 
a bepakolásban, ügyeletet 
tartok, kávéval és sütemény-
nyel kínálom a dolgozó-
kat. A véradók kiértesítése 
sms-ben, valamint a Bócsai 
Híreken, plakátokon és fa-
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Mese, dal, játék
 Jól indult a hónap  Jól indult a hónap 
a harmadikosoknaka harmadikosoknak

Búcsú sok jókívánsággal

Bemutatkozik 
az új iskolatitkár

A 2021-es év-
ben négy kollé-
gánk is nyug-
díjba vonult, az 
utolsó időszak-
ban Takácsné 
Böjtös Klára 
i s k o l a t i t k á r 
búcsúzott el az 
iskolától. 14 év 
után kicsik, na-
gyok egyaránt 
Klárika néni-
nek hívták, aki 
igyekezett min-
den gondjukat, 
bajukat meg-
oldani. Mindig 
b i z a l o m m a l 
fordulhattak hozzá a kollégák 
és a szülők is. Nyugdíjba vo-
nulása után is számíthatunk 
tapasztalatára, segíti az új 
kolléga beilleszkedését.

Klárika, boldog, jó egészség-
ben töltött éveket kívánunk 
neked!

A Bócsai Boróka A Bócsai Boróka 
Általános Iskola dolgozóiÁltalános Iskola dolgozói

Baloghné Nagy Dóra vagyok. 
Szankról kerültem ide, férjem 
tősgyökeres bócsai. Az általá-
nos iskolát Szankon végeztem 
el, majd a kiskunmajsai Dózsa 
György Gimnáziumban tettem 
érettségit. Ezután különböző 
irodákban, adminisztrátor-
ként dolgoztam, közben pe-
dig tanfolyamokat végeztem 
el:  számítógépkezelői, dajka, 
legutóbb pedig a pedagógus 
asszisztensi vizsgát tettem le. 

Nagyon szerettem 
volna gyerekek kö-
zött dolgozni.

Takácsné Böjtös 
Klára nyugdíjba vo-
nulása után jelent-
keztem erre az állás-
ra, amire fel is vet-
tek. 2021. október 
közepén kezdtem, 
de a leköszönő isko-
latitkárral két hetet 
együtt dolgoztunk, 
így bele láthattam 
a napi ügyintézés 
menetébe.  

A munkám rend-
kívül sokrétű, mindig újabb 
megoldandó feladatot kapok. 
Telefonos, e-mailes, ügyin-
tézés, szervezési, beszerzési 
faladatok, de a kollégák és a 
gyerekek munkájának admi-
nisztratív segítése is hozzám 
tartozik. Intézem az iskolatej 
és az iskolagyümölcs prog-
ramot. 

Arra törekszem, hogy a mun-
kámmal segítsem az iskola 
mindennapi életét. 

A magyar kultúra napja 
iskolánkban

Január 22. a magyar kultúra 
napja. Hagyományosan idén 
is megemlékeztünk erről a 
napról a Bócsai Boróka Álta-
lános Iskolában. Mind a nyolc 
osztály együtt szavalta a Him-
nuszt. Nemzeti imádságunkat 
már kisgyermekkorunk óta 
halljuk, de csak később értjük 
meg a mondanivalóját és a 
tartalmát.

A Himnuszt Kölcsey Fe-
renc írta, melyet 1923. janu-
ár 22-én fejezett be. A vers 
Magyarország dicsőséges és 
viharos éveit mutatja be. Min-

den országnak van himnusza, 
azonban Kölcsey alkotása 
egyedülállónak bizonyul ezen 
a téren, ugyanis Istenhez for-
dul és áldást kér népére a sok 
szenvedés után. Ezt a napot 
1989. január 22. óta ünnepel-
jük. Kölcsey Ferenc ezzel a 
versel mindenkinek a szívébe 
beírta magát. A magyar kultúra 
egyidős Magyarországgal. Ez 
és az ehhez hasonló ünnepek 
emlékeztetnek minket ma-
gyarságunkra.

Kovács BálintKovács Bálint

Kengyel-Virág Veronika és Tóth-Faragó Anita tartottak foglal-
kozásokat februárban a könyvtárban. Ők a Bugaci Helyi Értéktér 
pályázat szakmai megvalósító kollégái. Örömteli pillanatokat 
szerzett a gyerekeknek az általuk eljátszott mese, a dal, amit 
Veronika gitáron kísért, valamint a mesefa készítés csillogó 
anyagokból és a játék. Az ajándékba, emlékbe kapott pólót és a 
kooperációs ernyőt külön köszönjük!

Hogy ez utóbbit mit jelent?
Ez egy nagyszerű ejtőernyős játék, melyet egyszerre több 

gyermek és akár felnőtt is játszhat. Ahhoz, hogy az ernyő 
a magasba emelkedjen, a gyermekek mozgásának össze-
hangoltnak kell lennie. Sokféle játékot lehet vele játszani, 
például belehelyezhetünk az ejtőernyőbe labdát, plüss 
állatot vagy bármilyen más játékot és egyszerűen csak 
„tovább kell dobálni”.
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Minél több élményt az iskolába!
Barcsikné Weinhardt Éva igazgatónő az oktatásról, a fejlesztésekről és Barcsikné Weinhardt Éva igazgatónő az oktatásról, a fejlesztésekről és 

a várható iskolai élményekrőla várható iskolai élményekről
2021. szeptember 1-jétől in-

tézményünk önállóvá vált Bócsai 
Boróka Általános iskola néven.

Maradt az állami fenntartás és 
a magas színvonalú munka. Vi-
szont így, önálló intézményként, 
lehet igazgató-helyettesünk, ami 
nagy könnyebbség: rengeteg 
munkát kell saját erőből elvé-
geznünk! 

Januárban 160 gyerek fejezte 
be a félévet, 8 évfolyamon. A 
magatartással — kisebb csíny-
tevéseket leszámítva — elége-
dettek lehetünk. A tanulmányi 
eredményeken azonban érezhető 
az elmúlt évek digitális oktatá-
sának a hátránya. Bár tanultak a 
gyerekek, de az ismeretek nem 
mindig mélyültek el. A pedagó-
gusok szakmai kreativitásában, 
ötletességében nem volt hiány, 
de hiányzott a rendszerezett, 
órai gyakorlás. Ezért a tanév-
kezdéskor nagyobb hangsúlyt 
fektettünk az ismétlésre. A min-
dennapos munkába nehéz volt 
visszazökkenni a gyerekeknek. 
Odahaza épp ezért még jobban 
oda kell figyelniük a szülőknek 
az órai készülésre és a tanulásra. 

Az iskola alapvetően napi 
élményt jelent ennek a 
korosztálynak

Ha úgy tetszik, nekünk most 
két év iskolai élményeit kell 
bepótolnunk. A tanév kezdete-
kor pályázati forrásból Zánkára 
ment 60 diák. Az utaztatáshoz 
az önkormányzat is komoly 
segítséget nyújtott. A tanév 
alatt pedig folyik a Lázár Ervin 
Program, melynek célja, hogy 

minden általános iskolás diák 
szociális helyzettől és lakóhely-
től függetlenül tanévenként 
egyszer ingyenesen részesüljön 
kulturális élményben. Így jutot-

tak el tanulóink többek között 
a Fővárosi Nagycirkuszba és a 
Kecskeméti Katona József Szín-
házba. A könyvtáron keresztül 
író-olvasó találkozó, valamint 
zenés és kézműves programok 
várnak rájuk. A versenyek is 
beindultak. Elmondható, hogy 
a digitális, interneten zajló ver-
senyek nem annyira kedveltek, 
hiszen az izgalom úgy az igazi, ha 
személyesen éljük meg a harcot 

és a vizsgadrukkot. A döntők 
minden esetre már élő módon 
zajlanak, csak éppen el kell jutni 
odáig! Iskolánk ÖKO iskola 
címmel is büszkélkedhet, ez 
rengeteg helyben szervezett kör-
nyezetvédelmi, hagyományőrző 
programot jelent, ami nagy 
élmény a diákoknak.  

Az Alapítvány jelen lesz a 
Bócsatoron és szervezzük a 
húsvét előtti Nyuszicsalogató 
programot is. Megtartjuk, ahogy 

éppen lehetséges. Ez is a stabili-
tás része, hiszen ez húsvét előtt 
mindig is volt gyerekrendezvé-
nyünk.

 A járványügyi szabályozások 

miatt sajnos elmarad a meg-
szokott „Határtalanul” pályázat 
keretében a hetedikeseknek 
szervezett erdélyi tanulmányi 
kirándulás, az osztálykirándulá-
sok szervezésében is vannak még 
kérdőjelek.

Az iskolai fejlesztések 
folyamatosan zajlanak

A tanáriban is modernizáltunk: 
klímaberendezést szereltünk, így 
készülünk a nyárra. Fejlesztjük 
iskolánkat, most készültek el az 
új kiállító paravánok, folyamatban 
van az irattár átrendezése, termek 
bútorainak megújítása. A tél fo-
lyamán három teremben csiszol-
tuk és lakkoztuk újra a padlót. 
Az alapanyagot a tankerület és 
az Alapítvány állta, a munkát fel-
ajánlásként szülők végezték. Ta-

vasszal egy fűszerkertet kívánunk 
létesíteni, szeretnénk a locsolást 
automatizálni és tervezzük a 
kerítés felújítását. A folyosón új 
falburkolat készül majd. 

Beszereztünk egy mosó-szárí-
tógépet. Évente több alkalommal 
kimosunk minden függönyt, 
abroszt és más iskolai textíliát, 
így gyorsan megtérül az ára.

Az iskola műanyag ablakai-
nak nagy részére szúnyoghálót 
szereltettünk. Kellett már: szel-
lőztetéskor korábban sok bogár, 
darázs bejött és valamennyi 
szállongó port és szennyeződést 
is megfog.

Nagy feladat lesz a tetőcsere. 
Ez egy 60 éves tetőszerkezet, 
melyet az idő és az elmúlt évek 
viharai is megtépáztak. Tíz éve a 
napelemeket is tartja. Ez egyéb-
ként egy óriási könnyebbség, 
hisz nincs villanyszámlánk! A 
fenntartó Kiskőrösi Tankerületi 
Központ és az ingatlan tulajdo-
nosa a települési önkormányzat 
együttműködésében a Magyar 
Falu program keretében beadott 
pályázat biztosítaná az anyagi 
feltételeket. Nagyon bízunk a 
sikerességében

Várjuk az új pedagógu-
sokat

A bócsai tantestület átlagélet-
kora szerint egyre fiatalabb. Az 
elmúlt időszakban az iskolából 
öten mentek nyugdíjba. Ezért 
aztán várjuk az új tanítókat, 
tanárokat! 

 Barcsikné Weinhardt Éva igazgató egy iskolai ünnepségen

Új szavak a tanításban 
és a továbbképzéseken

digitális oktatás: a diákok nem élőben vannak jelen az órán, hanem 
mindent interneten keresztül kapnak meg és küldenek be. Adott esetben a 
tanóra is így zajlik, kamerán keresztül.

digitális kompetencia: azt fejleszti és vizsgálja, hogy ki mennyire van 
otthon az interneten, számítógépen és mobiltelefonon keresztül végzett 
munkában, azaz mennyire tudja ezeket jól használni.

webinárium: az egyetemi „szeminárium” szóra utalva továbbképzés 
tanároknak előre megadott témákban. Viszont itt mindenki csak interneten 
keresztül látja és hallja a másikat, nem pedig élőben, mint korábban. Ha nyom 
egy gombot, élővé válik a mikrofonja és kérdéseket tehet fel, ill. hozzászólhat. 

webmester: az a szakember, aki ezt az egész technikát (honlap, internetes 
hírközlési rendszerek, stb.) felépíti és gondozza. Nagyon keresett szakma lett!
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Angol verseny a királynő tiszteletére

A lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 
címmel kreatív angol csapat-
versenyt hirdetett II. Erzsébet 
királynő trónra lépésének 
70. évfordulója alkalmából, 
melyen iskolánkból 2 csapat 
vett részt.

A ROYAL PLATINUM JUBI-
LEE CHALLENGE kategóriá-
ban Székely Dóra, Tímár Bog-
lárka, Nyúl Csenge csapata 3. 
helyezést ért el. 

A verseny célja a kreativitás 
fejlesztése és a megszerzett 
angol nyelvű ismeretek gya-
korlatban történő alkalmazása 
volt. A versenyző csapatoknak 
3-5 perces angol nyelvű videót 
kellett készíteni, amelyben 
bemutatták az uralkodónak 
készített asztaldísz elkészíté-
sének lépéseit. A felkészülés-
ben Sipos Blanka virágkötő 
volt a gyerekek segítségére 
(Kőhegyiné Virág Ajándék 
Bolt).

Másik kategóriában, ROYAL 

PLATINUM JUBILEE CAKE 
CHALLENGE címmel, az 
egészséges életmód jegyében, 
saját recept alapján egy torta 
megalkotása volt a feladat. 3-5 
perces angol nyelvű videóban 
az uralkodónak szánt torta 
elkészítését kellett bemutatni. 
Ebben a kategóriában Kutasi 
Barbara, Tóth- Baranyi Pat-
rícia, Kalló Zoé különdíjban 
részesült. 

Mindkét csapatnak gratulá-
lunk eredményes szereplésü-
kért! A versenyző csapatoknak 
nemcsak kézügyességükről, 
valamint esztétikai érzékük-
ről kellett tanúbizonyosságot 
tenniük, hanem angol nyelvi 
kommunikatív képességeikről 
is. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre az iskola díszter-
mében került sor, melyre a 
Londoni Magyar Nagykö-
vetség is bejelentkezett egy 
táv-köszöntéssel. 

Dr. Kumin Ferenc, hazánk 
londoni nagykövete elmondta: 

február 6. nagyon jelentős dá-
tum Nagy-Britanniában. Idén 
a királynő megkoronázásának 
70. évfordulóját ünnepelték 
ekkor. II. Erzsébet királynő 
a leghosszabb ideje trónon 
levő brit uralkodó s egyben a 
leghosszabb ideje hivatalban 
lévő női uralkodó a világon. 
Említette, hogy magyar szálak 
is kötődnek a királynőhöz, 
hisz egyik ükanyja, Rhédey 
Klaudia erdélyi származású 
magyar grófnő volt. A királynő 
a rendszerváltás után Magyar-
országra is ellátogatott, amire 
korábban nem volt példa. 
Ezt követően a gyerekeknek 
lehetőségük volt kérdezni is 
a nagykövettől.

A rendezvény rangját a 
szakmai zsűri mellett az is 
megadta, hogy a budapesti 
Brit Nagykövetség elsőtisztje 
is megtisztelte jelenlétével 
az eseményt. Köszöntőjéből 
megtudtuk, hogy első alka-
lommal látogatott el iskolába, 
s méltatta az angol nyelvi 
verseny gondolatának nagy-
szerűségét, az angol–magyar 

kapcsolatok fontosságát. 
A programot a lajosmizsei 

iskola kórusa színesítette 
két angol nyelvű dallal vala-
mint egy furulyazenével. Az 
eredményhirdetés után álló-
fogadás zárta a rendezvényt, 
melyen a sok finomság mellett 

megkóstolhattuk a zsűriben 
helyet foglaló lajosmizsei 
cukrászmester és csapata által 
készített Dobostortákat. 

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Bócsa Község Önkor-
mányzatnak, hogy biztosította 
számunkra a kisbuszt!      

Felkészítő és a cikk írója: 
Kőfalvi Erika angoltanár

Nyelvtudás? Minek az nekünk?
Honfitársaink többsége még 

mindig nem értékeli, ha va-
laki beszél egy idegen nyel-
ven. A felfogás a régmúltból 
gyökerezik, mely szerint aki 
nem vonzódik egy más nép 
kultúrájához, az nem lesz 
„idegenszívű”. Később pedig, 
a szovjet időkben nem volt di-

vat megtanulni a „megszállók 
nyelvét”.

32 évvel a rendszerváltás 
után még mindig csak lassan 
csökken ez a hátrány. Hátrány, 
mert a környező országokban, 
főleg az ottani magyarság kö-
rében, sokkal nyitottabbak az 
emberek az idegen nyelvekre. 

Ott ugyanis kell beszélni és 
használni a nyelvet, akár a bol-
tokban, akár a hivatalokban!

Mi segíthet abban, hogy gye-
rekeink agya jobban ráálljon 
a német, az angol, vagy más 
nyelvre? Először is a filmek: 
a nyelv és a felirat beállítható, 
átállítható. Ha közben jegy-

zetel a fiatal, akkor már írásos 
nyoma is marad. Ha pedig 
kimegy a gyerek külföldre, ott 
is jegyzeteljen, olvasson, kom-
munikáljon: szokja a nyelvet! 
Így nőhetünk bele abba a fel-
adatba, amit új kor megkíván 
mindenkitől. 

K. L.K. L.
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Olvasni jó! Könyvajánló

Miért is fontos, 
hogy olvasó emberré váljunk? 

1. Bővíti a szókincsedet!
2. Tudást szerzel vele!
3. Fejleszti a memóriád és a gondolkodásod!
4. Csökkenti a stresszt!
5. Megtanít koncentrálni!
6. Betegségek ellen is szuper!
7. Fejleszti a fantáziádat!
8. Empatikusabb leszel!
9. Fejleszti az íráskészségedet, a helyesírásod!
10. Minél többféle könyvet olvasol, annál elfogadóbb leszel!

Gyerek — Maria Forero: 
Fantasztikus történetek az unikornisokról

Réges-régen békében éltek egymás mellett az emberek és a mágikus 
lények. Az unikornisok királyokat segítettek bölcs tanácsaikkal, és a 
sárkányokkal is barátkoztak. Ám amikor olyan emberek bukkantak 
föl, akik vagyonokat is áldoztak arra, hogy rabságba hajtsák a mági-
kus lényeket, minden megváltozott: örökre el kellett rejtőzködniük 
előlünk. Ebben a könyvben azonban megelevenednek azok a régi 
történetek, amelyekben az unikornisok köztünk jártak.

Ifjúsági — Lindsay Galvin: Darwin ?sárkányai
1835 - A hajósinas Syms Covington élete legnagyobb kalandja felé 

tart a Beagle fedélzetén a világhírű tudós, Charles Darwin segédje-
ként. Az úti cél: a Galápagos szigetek.

Egy vihar után hajótöröttként egy lakatlan szigeten köt ki, és olyan 
felfedezést tesz, ami megváltoztathatja a világot…

Most már nemcsak a saját életéért kell küzdenie, hanem egy eddig 
felfedezetlen faj sorsa is az ő kezében van.

Felnőtt: — Szűcs Péter: Dharma
Szűcs Péter sodró regényfolyamának forrásvidéke a II. világháború 

traumájából éppen csak magához tért Biharnagybajom. Az ötvenes 
évek közepén itt kapja meg katonai behívóját Kamuti István, akit a 
messzi fővárosba vezényelnek. Az egyszerű paraszti sorból indult fiú 
kalandos utazásának azonban csak első állomása Budapest: a sors 
hamarosan egészen az óceánon túlra repíti, hogy az otthoniakat maga 
mögött hagyva New Yorkban, majd pedig Rio de Janeiróban keresse 
a boldogulást és a szerelmet.

Tamás és Andrea általános iskolásként a szocialista Magyarország 
utolsó óráiban szeretnek egymásba, hogy aztán együtt éljék meg a 
rendszerváltozás első évtizedeit, annak minden kihívásával és kudar-
cával. Tamás hiába menő reklámszakember, élete és Andreával való 
kapcsolata mégis válságba kerül, amivel Párizsban szembesülnek. 
Ezután Tamás Marokkóból indulva Iránon át szinte az egész világot 
beutazza, hogy választ találjon a kérdéseire.

Léna önfeledten éli az y generációs fiatalok látszólag gondtalan 
életét, és elismert táncművészként dolgozik. Egy születésnapi 
ajándék kapcsán azonban minden, amit önmagáról tudni vélt, meg-
kérdőjeleződik számára.

Léteznek véletlenek? Valóban olyan kiszámíthatatlan a sors, mint 
gondolnánk? És vajon milyen misztikus kapcsok fonják össze István, 
Tamás és Léna életét? A válaszokért egészen Indiáig, pontosabban a 
világ legszentebb folyójának, a Gangesznek a partjáig kell utaznunk.

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
hétfő: Szünnap

kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
szombat: 10:00-13:00

Az írni-olvasni tudás, vala-
mint az olvasási készség és 
az olvasásmegértés fejlesztése 
minden korban alapvető fon-
tosságú. 

A Bócsai Boróka Általános 
Iskolában is fontos feladatnak 
tartjuk az olvasás népszerű-
sítését. 

Nyúl Anna, a 3. osztályosok 
osztályfőnöke mesél arról, 
hogy milyen célokat tűztek 
maguk elé ebben a témában. 

„A harmadik osztály tanulóit 
igyekszem a könyvek világába 
elvarázsolni. Második osztály-
ban Nyulász Péter: A fürdők 
réme, idén pedig Bosnyák 
Viktória: Ezt nevezem! című 
alkotását olvastuk el közösen. 
Utóbbi a se nem kerek, se nem 

szögletes erdő lakóiról szól, 
ahol I. Mihály, sirálykirály 
hozza meg a közösség életét 
érintő döntéseket, a segítő-
kész jegyző barátjával, Bélával 
közösen. A könyv a Nyelv-
kincstár-sorozat részeként 
nem csak szórakoztat, hanem 
megismerteti a gyerekekkel a 
leghíresebb, legkacifántosabb 
helyesírású családneveket is. 
Óráról órára olvastuk el a 
fejezeteket, melyeket válto-
zatos feladatokkal, játékokkal 
színesítve, jó hangulatban 
dolgoztunk fel. 

A diákok nevében is ajánlom 
Bosnyák Viktória köteteit az 
ifjú könyvszeretőknek!”

Nyúl Anna Nyúl Anna 
osztályfőnökosztályfőnök
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Székelygulyás

Vidám percek

Mi fán terem?

Irány
Az újságíró a forgatás szünetében interjút készít a film fősze-

replőjével:
- A művésznőnek hányadik filmje lesz ez?
- Ha jól számolom, éppen a harmincötödik!
- És ha nem vagyok indiszkrét, hány éves korára érte el ezt a 

szép jubileumot?
- Ha ilyen kíváncsi, hát elárulom, hogy korban is a harminc-

öthöz közeledem...
- Igen, de melyik irányból?

Festőművész
Egy festőművész elmegy a hegyekbe, hogy témát találjon az új 

festményéhez. Találkozik a pásztorral, aki a juhait tereli.
- Lefesthetem a birkáit, bátya? - kérdezi a festőművész.
- Dehogy is! Hát ki venné meg utána az összekent gyapjújukat?

Nemcsak a Stadler járt így...
- Mit szólsz az eredeti Velázquez-képhez? - dicsekszik az új-

gazdag Karotta a barátjának.
- Szép - ismeri el Cékla. - De ha valódi Velázquez, miért van 

az alsó sarokba írva, hogy Malvin?
- Az ügyvédem kioktatott rá, hogy mindenütt csak a feleségem 

aláírása szerepeljen.

A székelygulyás nevét Petőfi 
Sándornak köszönhetjük, aki 
Székely József, vármegyei fő le-
véltárosról nevezte el ezt az ételt. 
Az anekdota szerint Székely József 
egy nap késve érkezett ebédidőben 
a Komló-kert nevű vendéglátó-
helyre, így a kocsmáros a mara-
dék savanyúkáposzta-főzelékkel 
összekevert sertéspörköltet szol-
gálta fel a vendégnek. A sikeres 
rögtönzésnek híres költőnk fültanúja volt, így legközelebb már ő is 
ezt rendelte, hozzátéve a Székely nevet. A tejföl a későbbi korokban 
került az ételhez.
Hozzávalók:
10 dkg sertészsír, 10 dkg vöröshagyma, 70 dkg sertéshús
fűszerpaprika, őrölt fűszerkömény, só, fokhagyma
1 kg savanyú káposzta, 1 nagy pohár tejföl, 1 ek. finomliszt
Elkészítés:
A vöröshagymát tisztítás után finomra vágjuk, majd a felhevített 

zsíron lassan üvegesre pároljuk. A tűzről félrehúzva a lábost, hozzá-
adjuk a fűszerpaprikát, és elkeverjük. A sertéshúst közepes nagyságú 
kockákra vágjuk, és a pörköltalaphoz adjuk. Néha megkeverve, 
szükség szerint vizet hozzáadva félpuhára főzzük a pörköltet. Sózzuk, 
hozzáadjuk a köményt, a zúzott fokhagymát, esetleg fekete borsot.

A savanyított káposztát, ha túl savanyú, vízzel átmossuk, majd 
a pörkölthöz adjuk. Annyi vízzel öntjük fel, ami majdnem ellepi. 
Fedővel lefedve készre főzzük.

A tejfölt elkeverjük a liszttel, majd a székelygulyás levéből adunk 
hozzá 2 merőkanálnyit. Alaposan elkeverjük, és folyamatosan 
keverve a káposztához adjuk. Pár percig főzzük. Szükség esetén 
tovább ízesítjük.

Iskolánkban 2021 szeptem-
bere óta vendégeskedik egy 
3D nyomtató. Azaz: egy gép, 
amely „tárgyakat nyomtat”.

De hogy került ide? Az első 
lépés egy 4 napos képzésen 
való részvétel volt Kiskőrö-

sön. Itt megismerkedtünk a 
szoftverekkel (hozzá tartozó 
programokkal), valamint a 
nyomtató összeszerelésével, 
működésével.

Mi is az a 3D nyomtató? 
Valójában egy nyomtató, a 
különbség csak annyi, hogy 
térbeli tárgyakat képes nyom-
tatni. Ehhez szükség van egy 

szoftverre, amivel megszer-
kesztjük a nyomtatni kívánt 
tárgyakat. Természetesen, 
vannak olyan oldalak, ahova 

mások már töltöttek fel kész 
tárgyakat, így a kevésbé szaka-
vatottak is tudnak nyomtatni. 
Ha megvan a kész tárgy, a 
nyomtatás előtt még szeletelni 
kell és már készen is vagyunk. 
Ugye milyen egyszerű?

A gyerekeknek nem volt már 
újdonság, hiszen a Digitális 
Jólét Programnak (DJP) hála 
nem először van nálunk ilyen 
eszköz. Egy egyszerűbb prog-
ram segítségével nyomtattunk 
kulcstartót, könyvjelzőt, do-
bókockát.

A gyerekek nagyon élvezték, 
így reméljük, hamarosan újra 

kapunk egy 3D nyomtatót, 
amivel már ehető pizzát is 
tudunk majd nyomtatni.

Nagyné Morvai ErzsébetNagyné Morvai Erzsébet
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Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
Aki hazajött az I. világháborúból — Kárász Mihály történeteAki hazajött az I. világháborúból — Kárász Mihály története

Nem mindenki vállalta a hazautat
Az I. világháború után meglehetősen zavaros volt a helyzet. 

Oroszországot polgárháború rázta meg: Lenin és kommunisták 
kihasználták a háború alatti nyomort és szegény emberek mil-
lióit állították a saját oldalukra. Öldöklés, bizonytalan helyzet 
és nélkülözés jellemezte ez az időszakot. Európában pedig a 
spanyolnátha járvány pusztított. 

Bizony, voltak olyan hadifoglyok, akik nem vállalták a veszélyes 
utazást, hanem inkább orosz földön maradtak. Megházasodtak, a 
sváb fiúk például Volga menti német lányokat vettek el és éltek, 
ahogy tudtak. Levéltárakban fennmaradtak az 1930-as években 
onnan írt levelek, melyekben kérik a magyar hatóságokat, hogy 
tegyék lehetővé hazatérésüket. Nem mindenkinek sikerült.

Szabóné Ilonka néni-
vel ülök a könyvtárban. 
Nagypapájáról hozott be 
fényképet, vele pedig a 100 
évvel ezelőtti világot. Így 
kezdte: én olyan családba 
születtem bele, ahol sok 
volt a férfi és mind volt 
katona! Ki a fronton, ki 
más szolgálatban. Fogság-
ba is többen estek. Nagy-
szüleim, Kárász Mihály és 
Zsikla Rozália Fischerben 
laktak, a bugaci határban. 
Gazdálkodtak. Az ő törté-
netüket mesélem el most.

1914-ben kitört az I. világhábo-
rú és a nagypapát már október-
ben frontszolgálatra vitték. De 
olyan szerencsétlenül járt, hogy 
szinte azonnal fogságba esett, 
többedmagával. Vitték is azon-
nal szegényeket Oroszországba, 
sőt keletebbre: Szibériába! Ott 
volt egy olyan rendelet, hogy 
a foglyokat kiadták munkára. 
Katonatársával egy pékségbe 

kerültek, ott tudtak legalább 
enni. Volt, hogy összesöpörték 
a morzsát, ittak rá vizet, aztán 
volt valami a gyomrukban. De a 
magyar ember feltalálta magát, 
ügyesek voltak, örült nekik a 
pékmester.

A nagypapa még oroszul is 
megtanult. Aztán annyira jeles-

kedett ebben, hogy a pék-
mester feleségével szerelmi 
viszony alakult ki. Így aztán 
nagyon jó sora lett a papá-
nak, mert az a jó asszony 
biztosította neki a jó ételt 
meg a szerelmet is. A pék-
mester lehet, nem tudta, tán 
csak gyanította. Meg hát: jó 
munkaerőket kapott.

Vége lett a háborúnak, 
és csak haza kellett volna 
gyünni. De ott nem is tudtak 
Magyarországrul. Vajon mi 
lehet országgal, mi lehet 
a családdal? Addig-addig, 
hogy elindultak Szibériábul 
ketten gyalog és 9 hónap 
alatt haza is értek. 

Nagyon küzdelmes volt 
az út. Volt valami kevés 
elemózsiájuk, az oldalukon 
meg a kulacs. Hetekig mentek 
a barátjával gyalog, de gyalog! 
Itt-ott kértek ennivalót, meg 
hát megaludtak. Egyszer csak 
egy vasútépítéshez értek. Az 
is ugye hagyományos volt: ta-

licskával tolták a földet meg a 
köveket a kubikusok. Nagypapa 
elmondta nekik a történetüket. 
Megbeszélték, hogy pár hétig ott 
maradhatnak, és dolgozhatnak 
ennivalóért, mert fizetni nem 
bírnak. De el se tudták képzelni, 
merre van Magyarország. De ott 
aztán akadt egy ember, aki tudta, 

merre van. Elmondta nekik, hogy 
nagyon figyeljenek: akár vonatra 
szállnak, akár gyalog, nehogy az 
ország északi felén haladjanak, 
mindig csak a déli részén! 

1919. október utolsó napja-
iban ért haza a nagypapa. Ez 
már estefelé volt. A nagymama 
éppen az állatok etetésével fog-
lalatoskodott az udvaron, amikor 
meglássa a nagypapát a kapuban. 
Hát azért gondoljuk csak el azt 
is: 5 évvel ezelőtt ment el az az 
ember, akiről senki semmit nem 
tudott, és most egyszer csak ott 
áll a kapuban. Megvolt a nagy 
öröm, a boldogság és a szere-
lem. Rá 9 hónapra pedig, 1920. 
augusztus 1-jén megszületett 

az édesanyám, aki idén lesz 
102 éves. 

A háború előtt egy gyere-
kük már született és akkor 
is terhes volt a nagymama, 
amikor a nagypapának be 
kellett vonulnia. Az a gye-
rek 5 éves volt, amikor a 
nagypapa hazagyütt: nem is 
ismerte addig a saját apját. 
Tehát 1920-ban világra jött 
édesanyám, ő volt a har-
madik gyerek. Utána még 
született egy fiú. Aztán 
— ilyen a sors — ő is volt 
orosz fogságban, a II. vi-
lágháborúban, három évet.

A nagypapa 1950-ben 
halt meg, 66 éves korában. 
Tüdőgyulladást kapott, de 
orvoshó nem ment. Az 
ilyen emberek nem mentek 

orvoshó! Én 8 éves voltam ekkor. 
Olyan aranyos kis nagybajuszú 
öregember volt. Érdekes, most a 
60 évesek nem annyira öregek…

— Mit szólt a nagymama ah-
hoz, hogy a férje házas ember-
ként orosz földön mással volt 
kapcsolatban?

Semmit! Annak idején nagyon 
sokan meghaltak, eltűntek a 
hadifogoly lágerekben, vagy a 
börtönökben. Mindig csak sze-
retettel, hálával beszélt ezfelől az 
asszony felől, merthogy ő men-
tette meg a nagypapát. Nem volt 
benne gyűlölet, pedig nagyon 
kemény, szigorú asszony volt.

Lejegyezte:Lejegyezte:
 Káposzta Lajos Káposzta Lajos
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Bócsai Labdarúgók
A Bócsai BLSE csapat hazai 
pályán játszott mérkőzései:
2022. II. 26. szombat 14:00
Bócsai BLSE - Kaskantyúi FSE
2022. III. 05. szombat 14:30
Bócsai BLSE - Kecel SENIOR FC
2022. III. 12. szombat 14:30
Bócsai BLSE - Császártöltés EFSK
2022. III. 19. szombat 15:00
Bócsai BLSE- Kiskőrösi LC II.
2022. III. 27. vasárnap 16:00
Bócsai BLSE - Tázlári FC
2022. IV. 02. szombat 16:30
Bócsai BLSE - Jászszentlászló SE
2022. IV. 09. szombat 16:30
Bócsai BLSE - Akasztó FC II.
2022. IV. 23. szombat 17:00
Bócsai BLSE - Tabdi KSE
2022. V. 07. szombat 17:00
Bócsa BLSE - Balotaszállás FC
2022. V. 21. szombat 17:00
Bócsai BLSE - Kecel FC II.

Soltvadkerten rendezték meg január 30-án a Vadkert Kupa teremlabdarúgó tornát. 
A 9 induló csapatban Bócsa BLSE is szerepelt, melynek során ugyan döntőbe jutottak, 
de sajnos 1-0-ás vereséget szenvedtek. Így a második helyen végeztek. Gratulálunk!

Mindenképpen örömhír azonban, hogy hosszú idő után újra hazai pályán játssza 
meccseit a csapat. 

Várunk mindenkit nagy szeretettel, szurkolni, kikapcsolódni.

Télűző FesztiválA tantestület a hétköznapok megszínesítése érdekében Télűző Fesz-
tivált szervezett február közepén a gyerekeknek!

„Szeretetteljes hétfőn” a Valentin napi postaládában összegyűjtött 
kedves üzenetek találtak gazdára. Kedden elhozhatták kedvenc játéka-
ikat otthonról és az osztálytársakkal egy óra keretén belül önfeledten 
játszhattak egymással. „Mozgásos szerdán” pedig ügyességi versenyek 
zajlottak a tornateremben. Az osztályok fiai és lányai kézilabdában, 
fociban és sorversenyekben ügyeskedtek. 

Csütörtökön összegyűlt az iskola apraja-nagyja egy búsójárásra an-
nak érdekében, hogy közös erővel elűzzük a telet. Nagy hangzavarral, 
csörömpöléssel bejártuk a bócsai utcákat, hogy mindenhonnan elzavar-
juk a hideg időt. A hét zárásaként pedig a várva várt farsang következett. 
Igazi fesztiváli hangulat kerekedett. Jelmezes diákok vásárolgattak a fo-
lyósó egyik szakaszán a gasztropiacon, kicsit arrébb bandukolva a másik 
standon tombola árusítása történt. A korral is igyekszünk lépést tartani, 
így a diákok nagy örömére kialakítottunk egy szelfi sarkot. A jelmezeket 
háromtagú zsűri értékelte: Belákné Vincze Mónika, Baloghné Dóri és 
Borbényiné Harnóczi Anikó. Azonban nem csak a beöltözött gyerekek 
részesültek jutalomban, hanem egy korábban meghirdetett ökoverseny 
kreatív résztvevői is. Itt pet-palackból kellett készíteni bohócot. 

A szervezők Oláh Sándorné, Nyúl Anna, Kőfalvi Erika és Kothenczné 
Fűz Szilvia voltak, emellett pedig köszönet a szülői munkaközösségnek, 
akik biztosították a hét megvalósításához szükséges anyagi költségeket.

Kothenczné Fűz Szilvia Kothenczné Fűz Szilvia 
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Egy jókora, teljesen zárt ma-
dárházban sétálunk. Tóth Já-
nos és Duchai Judit az unokák 
örömére létesítették ezt az ud-
vart 2021 tavaszán: 5 külön-
böző korú gyerek jár ide! Két 

unoka Kecelen, egy Győrben, 
egy Soltvadkerten, egy pedig 
Budapesten lakik. Bizony, 
nem árt, ha képbe kerülnek 
az állatokkal és egyáltalán, a 
biológiával kapcsolatban. „A 
tarhonya sem magról terem 
és bokorról sem szedjük” — 
mondja nevetve Jani.

Libák, kacsák, némakacsák 

és különleges madarak kö-
zött sétálok. A páva külön 
ketrecben van. „Külön kellett 

őket tenni, mert bántották a 
kiskacsákat” — mesélik. És 
nem hiába van fölül is háló, 
mivel a tanyán nem megy el, 
itt viszont elrepülne, és aztán 
nem találna haza.

Csodálom a fácán-különle-
gességeket. Jani így mutatja 
be a díszes állományt: „A 
monori állatbörzén vettünk 
aranyfácánt és az ezüstfácánt 
két-két tojóval. Aztán kaptam 
gyémántfácánt és királyfácánt. 
De emellett rengeteg fajta dí-
szfácán létezik. Miattuk is zárt 
ez az udvart: fácánháló és eső-

ponyva a felső borítás. Lehet, 
nem menne el, de meg se kí-
sérelje. Itt a külső jószágoktól 

is védve van. Egy beszabadult 
kutya, macska, görény vagy 
ragadozó madarak nagy kárt 
tudnának okozni”.  

Judit az unokák szerepét 
hangsúlyozza: „Libát nem 

akartunk: csíp és szuszog. 
Erre Erik unokám azt mond-
ta: Ne félj, én megfogom 
és megvédelek. Így aztán a 

vásárban vettünk kislibákat, 
azok felcseperedtek, most már 
nagyok. Mindegyiknek van 
neve: Kislétra, Géza és Gizi. 
Ez itt pedig egy magyar kacsa. 
Barna színű, zöld fejtollazat-

tal. Délután csak itt állok és 
gyönyörködöm bennük!”       

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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