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A TARTALOMBÓL
Beiktatták hivatalába az új plébánost

Az országgyűlési választások eredményei 

Mit mond az erdész?

Hulladéknaptár faliújságra

Aranysakál a célkeresztben

Torockói érdekességek

Tervezze nyaralását testvértelepülésünkön, Torockón!Tervezze nyaralását testvértelepülésünkön, Torockón!
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Most már hivatalos az új plébános
„Mi mennyire vagyunk 

tékozló fiúk a saját 
egyházunkban?”

— ezt a kérdést tette fel szent-
beszédében április elején a bócsai 
katolikus templomban dr. Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. 

Ekkor történt ugyanis Szaniszló 
Tibor plébános beiktatása. Majd 
így folytatta: „A tékozló fiú 
példázatában két testvér sze-
repel. Az egyik elhagyja az atyai 
házat, a másik pedig ott marad. 
Aztán aki hazatér, őt az apja 
nagy örömmel (vissza)fogadja. 

Mi most itthon maradtunk, a 
saját egyházunkban. De vajon 
ímmel-ámmal vagyunk kereszté-
nyek, vagy teljes odaadással? És 
vajon ki mit tékozol el? Valaki a 
jelent, de más már a saját jövőjét 
is… És ugyan mit tesz az a szülő, 

aki minduntalan csak feltölti a 
gyerek bankkártyáját? Bizony, az 
is tékozol, hiszen gyakran rossz 
célra megy el az a pénz.”

Ez az apa mindkét fiát 
egyformán szerette

Az érsek szerint ez lenne a mi 

feladatunk is embertásainkkal. 
Persze valakit könnyebb sze-
retni, valakit meg nehezebb. 
A tékozló fiú története pozitív 
kicsengésű: „Örüljetek, mert 

a te öcséd hazatért!” Ez pedig 
annak a feltámadásnak az előre 
vetítése, melyet a keresztények 
a húsvétban élnek meg. Krisztus 
története megtanít minket arra, 
hogy nincs az a mélypont, ahon-
nan nincs feltámadás!

Beiktatás = 
hivatalátadás

A plébános nagy és sokrétű 

felelősséget vesz a nyakába, 
amikor az egyházközség élére áll. 
Az érsek a beiktatási szertartás 
keretében átadta Szaniszló Tibor 
atyának a stólát, a Szentírást, va-

lamint a templom és a szentség-
tartó (tabernákulum) kulcsait. 
A plébánia az atyai ház szerepét 
kell, hogy vigye a gyülekezet 
életében. 

Látogasson el Ön is a 
Bócsai Szent Margit Római 
Katolikus Egyházközség 
facebook oldalára!

K. L.K. L.
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Anyakönyvi hírek

Választás és népszavazás

A 2022. április 3-i országgyűlési képviselő választás 
és népszavazás eredményei Bócsán

megjelentek száma (fő)   958 67,3 % 
Országgyűlési képviselő választás   
Egyéni jelöltek szavazat %
Farkas Bence (M. Kétfarkú Kutya P) 34 3,6 % 
Balde Gyula (Mi Hazánk Mozgalom) 84 9,0 % 
Koncz Dóra (Megoldás Mozgalom) 23 2,5 % 
Lezsák Sándor(Fidesz-KDNP) 609 65,1 % 
Kis-Szeniczey Kálmán 185 19,8 % 
(DK-JOBBIK-Momentum-MSZP   
LMP-MZP-Párbeszéd)   
Pártlistás szavazás   
DK-JOBBIK-Momentum-MSZP 186 19,7 % 
LMP-MZP-Párbeszéd   
Normális Élet Pártja 5 0,5 % 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 30 3,2 % 
Megoldás Mozgalom 26 2, 8% 
Mi Hazánk Mozgalom 98 10,4 % 
Fidesz-MPSZ-KDNP 599 63,5 % 
Népszavazás   
      érvényes érvénytelen 
        80,7 % 19,3 %
Az érvényesen belül   
          igen nem
         5,2 %  94,8 %

Trepák Pálné 90 éves

Születtek (április):
Mucsi Lara – an: Hegyi Dóra Kinga 

Nagy Zselyke – an: Szentgyörgyi Anikó
Elhunytak:

Kanizsai István (1947)
Borbély Károlyné  (1953) születési név: Horváth Ilona 

Gszelmann Tamara 
első szavazó és 

Pócsa László elnök

 Községünkben korábbi évek-
hez képest változatlan formában 
2 szavazókörben adhatták le 
szavazataikat a választópolgá-
rok.  A szavazóhelyiségekben 
7 fős Szavazatszámláló Bizott-
ság dolgozott, amelynek tagjai 
Bócsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által meg-
választottakból és a pártok által 
delegált tagokból állt. A bizottság 
munkáját az elnök irányította, 
ezen belül minden választott és 
delegált tag egyforma hatáskör-
rel és feladattal volt felruházva.

A napközbeni munkát és az 
urnabontás utáni szavazatszám-
lálást a tagok közösen, mindenki 
részvételével hajtották végre.

Az eredmény megállapítására a 
szavazatok többszöri megszám-
lálása után került sor, amelyet 
minden jelenlévő aláírásával hi-
telesített és elfogadott. A munka 
végeztével a pártok által delegált 
tagok a jegyzőkönyvekből máso-

latot vettek át.
Rendkívüli esemény nem tör-

tént, a szavazás rendben, sza-
bályosan és problémamentesen 
lezajlott.

Mayer FerencMayer Ferenc
Helyi Választási Iroda Helyi Választási Iroda 

vezetőjevezetője

Nemrégiben volt Trepák Pálné 
Ilonka néni 90. születésnapja. 
Ez alkalomból április közepén 
otthonában köszöntötte őt a 
falu első embere. Szőke-Tóth 
Mihály polgármester virággal és 

emléklappal üdvözölte, valamint 
megkapta Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő oklevelét. 
Egészségben és szeretettben 
töltött hosszú, boldog éveket 
kívánunk!

TAVASZOLÓ BÁL
Bócsai Boróka Általános iskola Szülői Munkaközösségének 

szervezésében

2022. május 14-én
Helyszín: Hungarikum és Civil Közösségi Ház, Bócsa

Vendégvárás 18 órától
Műsor 18.30-tól (Boróka Iskola Társastánc Táncszakos 

diákjainak műsora)
Vacsora 19 órától – Marhapörkölt galuskával, káposzta salátával

Jegy ár 6500 Ft/fő (megvásárolható Benkóné Piroskánál 
a Piroska Divatban)

Támogató jegy is vásárplható 2.000 Ft/db vagy 4.000 Ft/db áron
Zene: Dj Fagyi

A tombola és büfé bevételéből a diákok Mikulás napi meglepetésére, 
iskolai rendezvényekre, műsorokra, iskola eszköz állományának 

(pl.: projektorok) bővítésére szeretnénk fordítani.

Tisztelt Temetőlátogatók, 
Sírfenntartók! 

Ezúton kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét 
szíveskedjenek rendbe tenni, majd tisztán tartani. Ne engedjük, hogy 
elgazosodjon és szemetes legyen a köztemető! 
A Köztemető területe (megfigyelő) biztonsági kame-

rával van ellátva!
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Könyvtárban történt… 

A Magyar Költészet 
Napja a faluban

A Földünk

Ez a bolygó, amin élünk,
Egy ideig lesz részünk.
Ha így folytatjuk, baj lesz,
A Földnek vége közeleg.

E bolygó felelősségünk.
Vigyázzunk rá, hogy élhessünk!
Óvjuk, védjük, becsüljük,
A Földet tönkre ne tegyük!

Ha megmenekül a Földünk,
Tovább tönkre ne tegyük!
Tiszteld, becsüld e helyet,
Hisz múltad, jövőd, jelened!

BOLYGÓ, egy szó, ne gyűlöld!
Itt születtünk e földön.
E bolygón élünk, virulunk.
Majd itt hamvainkká válunk.

Írta: Bak Melinda, 7. osztályos tanulóÍrta: Bak Melinda, 7. osztályos tanuló

Internet Fiesta
Ebben az évben is megren-

dezésre kerültek az Internet 
Fiesta programjai, melyre az 
Informatikai és Könyvtári Szö-

vetség a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával, idén már 
22. alkalommal került sor. A 
könyvtár is csatlakozott ehhez 
a programsorozathoz, melyben 
többek között a Cseppecske 
című, a víz világnapjához kap-
csolódó vetélkedőn is kipró-
bálhatták magukat a diákok.

Szegedi 
Látványszínház 

Óriási látogatottságra tett 
szert március legvégén a Sze-
gedi Látványszínház Nyuszi és 

a vizek ura című gyerekműso-
ra, melyet a nagy érdeklődésre 
való tekintettel az iskola torna-
termében adott elő a társulat. 

Magyar költészet 
napja

Április 11-én a Boróka Ál-
talános Iskolás tanulóknak 

lehetőségük volt megosztani 
diáktársaikkal a kedvenc ver-
süket, dalszövegüket az iskola 
aulájában felállított paravánon. 
A gyerekek szavazhattak a leg-

1967-óta József Attila születésnapján tartják hazánkban a magyar 
költészet napját. Az idén különleges meglepetéssel kedveskedett a 8. 
osztály és a Boróka Könyvtár a falunak. Hat helyen kerültek fel krétával 
írt versek a járdára. A közönség nagyon örült a költeményeknek, volt 
olyan hely, ahol még további rajzolásra is bíztatták a gyerekeket! Így 
került nyuszi a Piroska butik elé és az evangélikus közösség is nagyon 
hálás volt a költeményért.

jobban tetszett költeményekre. 
Bak Melinda, 7. osztályos 
tanuló lentebb olvasható saját 
költeménye kapta a legtöbb 
szavazatot. 
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Magyarországon az ösz-
szes erdő az országos 
szabályzatok alapján mű-

ködik. Ez vonatkozik a 
fajtákra, a művelésre és 
a lehetőségekre egyaránt. 
Ami eltérés lehet, az in-
kább a talaj és éghajlati 
különbségekből adódhat. 
Például a korábbi évszá-
zadokkal ellentétben a 
Kiskunságon nem igazán 
van tölgyerdő, ennek 
pedig fő oka a jelenlegi 
éghajlati adottságokban 
rejlik. 

— Miért van szükség erdészre? 
— teszem fel a kérdést Balogh 
István magánerdésznek. Vagy 
kérdezhetem úgy is: akinek van 
erdője, annak erdésze is van? 

Minden erdőt erdészek gon-
doznak, felügyelnek. Az ál-
lami erdőknél kerületvezető 
erdészek dolgoznak. Ők nem 
kezelhetnek magánerdőket. 
De utóbbiaknál is szükség van 
rájuk. Hogy miért? 

Az erdészeti szakirányítás 
úgy működik, hogy akinek van 
erdője, annak alkalmaznia kell 
egy erdészeti szakirányítót. 
Éppen olyan, mint akinek 
kacsatelepe van, ott ugyebár 
kötelező az állatorvosi felügye-
let… Ez gyümölcsösre termé-
szetesen nem vonatkozik, az 
ugyanis más kategória. 

Az erdőgazdálkodást tör-
vények és rendeletek szabá-
lyozzák. Ahány hektár erdőt 

levágunk, annyit kell újrate-
lepíteni. Erre két éve van a 
tulajdonosnak. 

Az újratelepítés lépései: 
tuskózás, tuskólehordás és 
mélyforgatás. Ez egy 60 cm-es 
mélyszántást jelent. Az aszály 
miatt ez a mélység nagyon 
fontos: a kis fa gyökere ilyen 
mélyre kerül és nem szárad 
ki a telepítés. Tavaly pl. hiába 

volt nagy aszály, megmaradtak 
a friss telepítéseink.

— Milyen fákat lehet itt tele-
píteni?

Legelterjedtebb a szürke- 
nyár, az akác és a nemesnyár. 
A fenyő ugyan tájidegen fafaj 
itt, de azért ültetjük, mert a 
legrosszabb termőhelyen is 
megnő. Ahova csak lehet, akác 
és a nyár kerül, de ahol ezek 
sínylődnek, ott a fenyő még 

megnőhet. 
— Ha jól gondolom, itt is ugyan-

olyan talajmunkák vannak, mint 
egy gyümölcsös telepítésénél…

Majdhogynem. Annyi, hogy a 
mi esetünkben nincs locsolás. 
Szürkenyár és akác telepítés 
után fontos a sorok tisztán tar-
tása, kapálása, mert elnyomja a 
gaz. A 2. év után már elég tár-
csázni a sort, de addig kapálni 
kell. A fenyő 3-4 éven át nem 
nől, hanem ahogy mondjuk: 
guggol. Viszont nem nyomja 
el a gaz, és a 4-5. évben már 
méteres lesz.

— Minden erdőnek, fának meg-
van a vágásérettsége, azaz amikor 
letermelhető és pénzt hoz. Ezeknél 
a fáknál ez hogy alakul az alföldi 
homokon? 

A szürkenyárnak és az akác-
nak 35 év, a fenyőnek 50 év 
a vágásérettsége. A tölgynek 
100, de az alig van. 

— Mi ezeknek a fafajtáknak a 

hasznosítása?
Az akácból szőlőtám, tűzifa 

vagy ipari fa lesz. A szürkenyár 
főleg papír vagy raklap alap-
anyag. A nemesnyár főleg ex-
portra megy. Hámozási rönköt 
csinálnak belőle, ezt követően 
fedőlapot készítenek belőle a 
bútorlapra. A fenyő szinte 80 
%-a papírfa, Ausztriába expor-
tálják, főleg a Geiger Tüzép, 
illetve a KEFAG.

— Néhány mezőgazdasági elem-
zés kerek perec megállapította, 
hogy az erdőgazdálkodás a Kis-
kunságon káros. Merthogy a sok 
fa kiszívja a vizet a homoktalajból 
és ezért is megy lefelé a talajvíz. 

Régen, amikor több volt a 
víz, volt erdő. Most nincs víz, 
mégis van erdő. Nézzük meg 
másik irányból: amikor a vizes 
évek voltak, miért engedték el 
a vizet a folyókba? Be kellene 
inkább tárolni a csapadékot, 
több évre, amikor van!

— Két éve augusztusban volt egy 
katasztrofális vihar Bócsa fölött. 
Az erdőgazdálkodást mennyire 
sújtotta?

A vihar a nemzeti parkot 
jobban érintette, mint a ma-
gán vagy állami erdőket. De a 
bócsai kerületben nem okozott 
számottevő károkat. Ami ki-
dőlt, azt kivágtuk, feldolgoz-
tuk, ez benne van az erdőgaz-
dálkodásban. A viharkárnál az 

a lényeg, hogy miután kidönti 
a szél a fákat, azokat minél 
gyorsabban fel kell dolgozni. 
Mert akkor még nem korhadt. 
Ha sokáig hagyjuk a földön 
fekve, pár év után már csak 
tűzifának lesz alkalmas, és a 
töredékét kapjuk érte.

(folytatjuk) 
Lejegyezte: Lejegyezte: 

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Erdészet, erdőtelepítés, aszály
Beszélgetés Balogh István bócsai magánerdésszelBeszélgetés Balogh István bócsai magánerdésszel

Ebből fenyves lesz
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BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK:
- szerves anyag tartalmú hulladék (konyhai és kerti zöldhulladék)
- ágnyesedék max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben

Gyűjtés:
- Szállítási alkalmanként tehát kizárólag a biztosított mennyiség erejéig 
zöld színű, emblémás, valamint korlátlan mennyiségű, megvásárolt kék 
színű zsák helyezhető ki.

Zsákok biztosítása:
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 4 db ingyenes zsák, valamint 

további korlátlan mennyiségű, kék színű, megvásárolt FBH-NP 
Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.

További (kék színű) zsákok értékesítési helyeinken beszerezhetőek az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja által, a közszolgáltatás 

számlafizetője nevére.
 1 db zsák ára: 289 Ft + Áfa, utólag az NHKV Zrt. által került kiszámlázásra.

 A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek.



2022. április8. oldal

Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
A labdarúgás kezdetei a tanyavilágbanA labdarúgás kezdetei a tanyavilágban

Mátyus Lajos

1937-ben született a felvidéki Naszvadon. A család a II. világ-
háború után a magyar-szlovák lakosságcsere áldozatául esett: 
Császártöltésre telepítették őket. Akkoriban a tanítóképző 
még a 8. osztály elvégzése után következett a fiatal pedagó-
gusjelöltek számára. Ezt Kiskunfélegyházán végezte el, sport 
tagozaton. Emiatt kitüntetésként a Népstadion megnyitóján 
is részt vettek egy tornagyakorlattal 1953-ban.Tanítóként első 
állomáshelye 1955 szeptemberétől néhány esztendőn keresztül 
a fischerbócsai iskola volt.

Emlékei között ott vannak a tanyasi színművek, a népdales-
tek, melyekben több kolléga is lelkesen együttműködött. Innen 
a kiskőrösi járási népművelőkhöz került, majd a munka mellett 
szerezte meg főiskolai diplomáit.

Így vall ezekről az évekről:
„Bócsa jelentette nekem a tanítói élet bölcsőjét, ahol meg-

ismertem a szakma szépségeit. Én azt láttam, hogy az itteni 
emberek rengeteget dolgoztak, emellett nagyon összetartók 
voltak és szerették egymást! A tanítók is összetartottak: 
mindenki értett valami különleges dologhoz. Például volt, aki 
rajzolt, más a színjátszásban és a sportban jeleskedett, megint 
más nagy szervező volt. Ezek voltak a népművelő tanítók 
évtizedei. Sok pedagógus kellett a sok gyerek mellé. Aztán 
persze összejártunk kártyázni is a kollégákkal: akkoriban még 
nem volt tévé…”

Néhány akkori tanító a már említetteken kívül, akik sokak 
emlékezetében élnek: Csábi István, Frittmann József, Zrinyi 
Ferenc (Bagibócsa); Sallai Kálmán, Tóth József (Kisbócsa); 
Szabó János (Abonyi); Kövesdi János, Móder László (Zöldha-
lom); Abonyi Mihály, Bodor Jenő központi iskolai igazgató és 
felesége Kati, Forgács Viktória, Sasvári Béla tanfelügyelő, Szur-
mó István, V. Nagy Irén, Turcsányi László (Központi Iskola)...

A fiatal tanító bevételei

Ahogy a tanár úr visszaemlékezik, a kezdőfizetés 
akkor sem volt magas. Kiegészítésképpen a Szappanos 
Majorban gabonabegyűjtési írnok volt. Aki beadta a kö-
telező mennyiséget, a többit szabadon vihette őrletni a 
malomba. Átmenet volt ez a kötelező beszolgáltatás és 
a szabadabb, szakszövetkezeti forma között.

A másik a „bócsai húsexport” volt. Visszaemlékezése 
szerint fekevágásban Pupuj Kiss József és Tuskán István 
jeleskedett. A fiatal tanító nem volt gyanús, így nem 
ellenőrizte senki! Motorral, hátizsákban szállította a 
megrendelt húsmennyiséget Soltvadkertre Bicsérdi 
állatorvoséknak, Kemény Lajosnak, Nagy László fény-
képésznek, de még Dömötör Gábor járási tisztviselő is 
rendelt. Valami ebből is csurrant-cseppent.

Az ötvenes évek „fényes ese-
ményeire” emlékezünk egy 
soltvadkerti családnál — ahol 
végül is minden beszélgető-
társam valamiképpen bócsai 
kötődésű. Sz. Tóth János és fele-
sége, Faragó Eszter eredendően 

idevalósiak, Mátyus Lajos nyug-
díjas tanár pedig Fischerbócsán 
kezdte pályáját. A téma az 50-es 
évek bócsai labdarúgása — nagy 
nevekkel és vidám emlékekkel.

Ahogy emlékeznek, a május 
elsejék nagy attrakciója gyakran 

a focimeccs volt. A fiúk rúgták 
a port, a lányok szurkoltak és 
természetesen étel és ital is 
odakerült. Így hozta össze a 
sport az embereket. Nem kellett 
hozzá sok idő: beszélgetőtársa-
im csakhamar fejből összerakták 
a bócsai „válogatott nagycsapat” 
névsorát, melyet az 50-es évek 
közepén Rövid Sándor tanácstit-
kár kezdett el szervezni.

Kapus: Tóth József 
(Kisbócsa)
Jobb hátvéd: Tóth Boldizsár 
(tanító)
Középhátvéd: Dér János 
(Mucsi Gyula apósa, boltos, 
később végrehajtó)
Bal hátvéd: Sz. Tóth Gyula
Fedezetek: Rövid Sándor, 
                   Csikós Ferenc
Jobb szélső: Szabó István
Jobb összekötő: Mátyus Lajos 
(fischeri tanító)
Középcsatár: Mezei István
Bal összekötő: Mezei Gábor
Bal szélső: Solti Péter 
(ő volt a legidősebb)
A bíró gyakran Lengyel Imre 

soltvadkerti cipőboltos volt

A meccsek 
helyszíne?

A futballpályát annak idején 
a mai erdészházon túl, az út 
bal oldalán alakították ki. Öltö-

ző és más szociális helyiségek 
nem voltak hozzá. A mezt és a 
csukát (azaz a cipőt) a tanács 
biztosította. Méretei nem voltak 
megfelelőek az előírásoknak: 
túl kicsi volt! Aztán az 1960-as 
évek első felében átkerült a mai 
helyére.  Később Csefkó Mátyás 
Gáspár-sori tanító tartotta össze 
a csapatot. A focistákat a kö-
vetkező években Zrinyi Ferenc 
és Frittmann József tanító is 
erősítette. 

Az oktatást Dömötör Gábor 
járási tanfelügyelő járt ellenőriz-
ni: 125 cm3-es Csepel motorját 
a szünetekben több tucat gyerek 
csodálta! A sportot ő is támo-
gatta.

A labdarúgás az 1950-es évek 
kiemelt sportága volt a Magyar 
Népköztársaságban. Erre az 
időszakra esik Puskás Öcsi és az 
Aranycsapat sikerszériája, emel-
lett kimagaslóan szerepeltünk 
számos olimpia és világverse-
nyen. Bócsán ez úgy csapódott 
le, hogy a helyi fiúk néhanapján 
elutazhattak a járás egy má-
sik településére, ahol lement a 
futballmeccs, aztán kaptak egy 
vacsorát, legurult néhány sör, 
nótáztak és… világot láttak.

Káposzta LajosKáposzta Lajos
Lektorok: Lektorok: 

Balogh Lajos és Balogh Lajos és 
Frittmann JózsefFrittmann József
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 Ezt a német eredetű tortát először 
méhszúrás néven volt szerencsém 
megkóstolni. Így tavasszal ez a 
torta az ünnepi menüt méltóképpen 
koronázzza meg.

A KRÉMHEZ: 4 dl tej, 1 tasak 
vaníliás pudingpor, 12 deka cukor, 
8 deka vaj, 2 dl tejszín, 1 tasak 
habfixáló, 1 tasak vaníliás cukor

A pudingporból a 4 dl tejjel sűrű 
pudingot főzök. Ezt hagyom teljesen 
lehűlni. A szobahőmérsékletű vajat 
habosra keverem a cukorral, majd kanalanként hozzádolgozom a 
hideg pudingot. A hideg tejszínt vaníliás cukorral félig felverem, 
beleszórom a habfixálót, majd kemény habbá verem. Amikor 
mindez megvan, a vajas pudingba forgatom óvatosan a tejszín-
habot, és letakarva a hűtőbe teszem.

A MANDULÁS RÉTEGHEZ: 15 deka szeletelt mandula, 10 
deka vaj, 2 ek. méz, 3-4 ek. tej, 8 deka cukor, 1 tasak vaníliás 
cukor.

Egy edényben összemelegítem a vajat a mézzel, a tejjel és a 
kétfajta cukorral. Lehúzom a tűzről, majd belekeverem a szeletelt 
mandulát. Hagyom, hogy kihűljön. Fontos! A mandulát semmi 
esetre nem szabad megpirítani!

A KELT TÉSZTA HOZZÁVALÓI: 5 deka vaj, 2 dl tej, 1 tasak 
szárított élesztő, 1 egész tojás, 7 deka cukor, 1 tasak vaníliás 
cukor, 1 csipet só, 40 deka finomliszt

A hozzávalókból ruganyos tésztát gyúrok. Lefedem, és a dup-
lájára hagyom kelni a tésztát.

Egy 26 cm-es csatos tortaformát kibélelek szilikonos sütőpapírral. 
A megkelt tésztát enyhén lisztes deszkán átgyúrom, majd egyenle-
tes kerek lappá nyújtom. Beleemelem a formába, majd rásimítom 
a kihűlt mandulás-mézes masszát. Letakarva még 15-20 percig 
pihentetem. A sütőt 175°C fokra előmelegítem. Kb. 30 perc alatt 
megsütöm a tésztát. Akkor jó, ha a mandulás réteg egyenletesen 
világosbarnára karamellizálódott. Hagyom teljesen kihűlni. A kihűlt 
tésztát kettévágom, leemelem a tetejét és az alsó lapra kenem a 
krémet. A dobos tortához hasonlóan cikkekre vágom a karamelles 
mandulás tésztát, és a cikkeket egyenként helyezem.

Darázscsípés - Bienenstich

Vidám percek
- Miért sírsz Móricka?
- Apukám kalapáccsal ráütött az ujjára.
- De hát ezért neked nem kellene sírnod.
- Először én is csak nevettem...

Két virág beszélget a réten:
- Nincs kedved délután eljönni velem moziba?
- Sajnos nem tudok, fogorvoshoz kell mennem.
- Fogorvoshoz? Meghibbantál? Hiszen nekünk virágoknak 

nincsenek is fogaink.
- Az igaz, de én gyökérkezelésre megyek!

A szöszi és a barna autóznak. Kifogy a benzin és a kocsi leáll.
- Miért álltunk le? - kérdezi a szöszi.
- Benzin nélkül maradtunk - feleli a barna.
- Jajj, de okos vagy! Én tovább vezettem volna.

Könyvajánló

Felnőtt: Tove Alsterdal — Gyökerestül kitépve
Olof ?Hagström hirtelen ötlettől vezérelve kitérőt tesz a kis-

városba, ahol felnőtt, és ahová húsz éve be sem tette a lábát. 
Elhanyagolt gyermekkori otthonához érve azonban rossz érzés 
fogja el: rábukkan az apjára, akit több mint két évtizede nem 
látott. Az idős férfit megölték. Eira Sjödin nyomozó nemrég 
költözött vissza Stockholmból gyermekkori otthonába, hogy 
idős, demens édesanyját ápolja. A gyanús körülmények között 
elhunyt idős férfi halálának kivizsgálása során felderengenek 
előtte gyermekkori rémálmai. Eira mindössze kilencéves volt, 
amikor a tizenéves Olof Hagström beismerte egy helybéli lány, 
Lina Stavred meggyilkolását és a holttest eltüntetését. Az eset 
mély nyomot hagyott a település kollektív emlékezetében és 
félelemmel töltötte meg Eira gyermekkorát. Olofot soha többé 
nem látták a városban. Egészen mostanáig. Vajon Olof ölte meg 
az apját, Svent? Eira Sjödin hozzáfog Sven Hagström gyilkosának 
felkutatásához, amely óhatatlanul visszavezeti az évtizedekkel 
korábbi Lina-ügyhöz. Amire pedig a nyomozás során bukkan, az 
a települést és a saját családját egyaránt megrendíti.

Ifjúsági: Claire LaZebnik — Páros randi tesóknak
Chloe élete majdnem tökéletes: rajonganak érte az iskolában, jól 

tanul, és persze irigylik is, amiért az ellenállhatatlan James-szel 
jár. Már csak azt szeretné, ha különleges személyiségű húga, az 
autista Ivy is párra találna. Arra azonban nem számít, hogy ez a 
párkeresés felboríthatja az életét. Mert mi történik, ha Ivynek 
egy olyan autista fiú tetszik, akiknek az öccsét Chloe is ismeri? Ő 
David, az örök renitens, a lázadó, tele elfojtott érzelmekkel, szóval 
mindenben más, mint James – éppen ezért izgalmas, érdekes, 
lehengerlő. Vajon azok találnak társra, akik társat keresnek? Mit 
tegyen egy lány, ha váratlanul felszínesnek és unalmasnak kezdi 
látni a barátját? A testvérpár találkozásai idővel páros randivá 
változnak, és az érzelmeknek többé nem lehet parancsolni.

Gyermek: Berg Judit — Tökmagok Afrikában
A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya 

teljesült: egy szisztematikusan felépített, pedagógusi szakérte-
lemmel megtámogatott kortárs, magyar „olvasni tanulok”-soro-
zat első darabját tartja kézben az olvasó. A Pagony legkiválóbb 
szerzőit kéri fel a sorozatban való részvételre: minden szerző 
négy könyvet ír, négy különböző nehézségi szinten. A történetek 
lazán összefüggnek egymással, de természetesen önállóan is 
olvashatók. A sorozatot Berg Judit könyveivel indítjuk, ahol négy 
tökmag, Benő, Minka, Rézi és Palkó kalandjait követhetjük nyo-
mon – négy olvasási szinten keresztül. Ebben a kötetben Afrikába 
utaznak. Nem is akárhogy: a kicsi Minka oroszlán képében…

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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Aranysakálhajtást szerveztek Bócsán

Nem csak Bócsán gond az aranysakál

Bács-Kiskun megye egyes helyein az aranysakál térhódítása 
egyre nagyobb problémákat okoz. A vörösrókát jelentősen 
visszaszorította. Az aranysakál hatásait még mindig sokan 
tévesen alábecsülik. A bócsai tapasztalatok is azt mutatják, 
hogy a faj lépésről lépésre egyre jobban elszaporodik. Az 
elmúlt évben Bondor Dénes lesvadászatán fültanúja volt 
annak, amikor pár száz méterre tőle egy vaddisznósüldőt 
fojtottak le a sakálok. Bócsán már teljesen hétköznapi az 
is, hogy lövés után, 5-10 percen belül megérkeznek — a 
széttépendő zsákmány reményében. „Érdemes várni mielőtt 
elhagyjuk a magaslest, mert az is lehet, hogy zsákmányunk 
mellé még egy aranysakált is fektethetünk a terítékre” – állítja 
a társaság elnöke.

A Bócsai Hubertus Vadász-
társaság vegyes-vadas terü-
letén évente kétszer szervez 

aranysakálhajtást. Az egyiket 
ősszel, az apróvadvadászati 
idényt megelőzően, a másikat 
március közepén. Bondor Dé-
nes, a vadásztársaság elnöke 
szerint azonban ez a kárté-
kony dúvad olyan szinten 
elszaporodott, hogy ezt a jö-
vőben gyakoribbá kell tenni. 

A területen a nagyvadtól az 
apróvadig a muflon kivételé-
vel minden hazai vadászható 
állatfaj megtalálható. Az elő-

ző évben dámszarvasból és 
gímszarvasból a tarvadakkal 
együtt körülbelül 20 darabot, 

vaddisznóból megközelítő-
leg 100-at hoztak terítékre. 
Mezei nyúlból mintegy 120, 
fácánból 80 került aggatékra. 
A társaság által kezelt terület 
nagysága csaknem 2.000 ha. 

Bócsán az aranysakál már 
több mint 15 éve megjelent, 
és az utóbbi években jelen-
tősen gyarapodott a számuk. 
Hatására mára érezhetően 
lecsökkent az őzállomány. A 
mostani körülmények között 

13 őzbakot hasznosíthatnak. 
Az aranysakál megjelenése 
előtti években ez duplája 

volt a mostani adatoknak. 
Éves szinten aranysakálból 
megközelítőleg 50-et ejtenek 

el, ami fele-fele arányban 
lőfegyverrel és csapdázással 
valósul meg.

A márciusi aranysakál hajtá-
son nagyjából 70 vadász vett 
részt, köztük számos vendég. 
A terület peremvidékeit haj-
tották meg. A hajtásaikat úgy 
szervezték meg, hogy a hajtók 
felől fújjon a szél.

Ez lenne az optimális – 
mondta az elnök, — de saj-

nos nem mindig tudjuk így 
alakítani a hajtásokat. A sakál 
ravaszabb, mint a róka: ha 
teheti, elkerülve a hajtókat 
és a leállókat, kitör a széle-
ken. Éppen ezért jobb és bal 
oldalon öt-öt vadász 200-250 
méterrel előrébb haladt a 
hajtással. Ők voltak a „széle-
zők”. A balesetveszély miatt, 
a leállóknál jobb és bal oldalt, 
helyi vadászok helyezkedtek 
el, akik a legjobban ismerték 
a vadászterületet.

Amióta így szervezik a haj-
tásokat, jóval több sakált 
sikerül elejteniük. Az okos 
ragadozók ugyanis beszorul-
nak a leállók és a hajtók közé. 
A mostani két hajtásban egy 
toportyánt ejtettek el a szé-
lezők, kettőt pedig a hajtás 
kellős közepén, körülbelül 
30 méterre a leálló sortól 
sikerült terítékre hozni. A 
nekiiramodó sakálok hát-
ratörve, a hajtók irányába 
akartak meglépni. Kettőnek 
sikerült is! Mivel az aranysa-
kál idegei rendkívül jók, ezért 
a vadászok maximum 10 

méterre mennek egymástól. 
Az erdőkben lévő sűrű, fedett 
részek ideális búvóhelyet biz-
tosítanak számukra. 

Írta: Dr. Szilágyi Gergely, Írta: Dr. Szilágyi Gergely, 
képek: Bócsai Hubertus képek: Bócsai Hubertus 

VadásztársaságVadásztársaság
M e g j e l e n t :  h t t p s : / / a g -

r o j a g e r . h u / v a d g a z d a l k o -
das/2022/03/21/aranysakal-
hajtast-szerveztek-bocsan
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A Bócsai Önkormányzat lapja

A Hagyományok Földjén!
Torockói villanásokTorockói villanások

Ha valaki kint jár erdé-
lyi testvértelepülésün-
kön, még hetek, hónapok 
múltán is előtűnik né-
hány szép emlék. Hiszen 
ott rövid idő leforgása 
alatt olyan sok benyomás 
éri az utazót, hogy időről 
időre elő kell venni a 
képeket, és akkor ismét 
elevenné válnak az ott 
töltött napok.

Szőnyeget mosnak a 
Vajorban

Ha egy néprajzos végignéz a 
házakon és az itt élők ünnepi 
viseletén, azonnal megállapít-
ja, hogy a székely hagyomá-

nyok mellett megvan a német 
alap is. Ez ma már csak néhány 
régi helyi szó elemzésekor jön 
elő. A hegyoldalon lévő temető 
neve például a „Birgej” (der 
Berg = a hegy). Ebben több-
száz éves sírkövek is láthatók 
még. A helyi szokás pedig kitér 
arra, hogy ha valaki idegenben 
hal meg, akkor a nép a falu 

határában, harangszóval és 
pappal várja a halottat haza-
szállító járművet.

A másik megemlítendő, né-
met eredetű szó a „Vajor” 
(der Weiher = a tavacska). 
Ez a patak felduzzasztával 
kialakított medencét jelenti, 
melyben még manapság is 
mosnak — ottjártamkor éppen 
egy szőnyeget. 

1640
Amikor mifelénk még törö-

kök nyargalásztak, Torockón 
már állt a központi unitárius 
templom. Sőt: ebben az évben 
renoválták a tornyát — a felirat 
szerint. Maga az egyházközség 

több évtizeddel korábban ala-
kult: ez a vallás 1568 óta hiva-
talos Erdélyben és egy olyan 
protestáns irányzat, amely 
nagyon egyszerű. Még a Szent-
háromságot sem fogadja el!   

„Ez nem 
a mi háborúnk” (?) 

Bementünk a vasárnapi is-

tentiszteletre – mindez épp 
az ukrán háború kitörése után 
néhány nappal történt! Követ-
kezzék most néhány gondolat 
Csécs Márton tiszteletes pré-
dikációjából:

Ez a háború már nem az oltottak 

és az oltatlanok civódása az inter-
neten. Most újabb állásfoglalásra 
késztetnek bennünket: megjelennek 
a Putyin ellenesek és a Putyin 
hívők. Csakhogy ez már más, ez 
már tényleg a háború, ahol emberek 
halnak meg a szomszédságunkban. 
Erdélyből autóval megindulva 

néhány órányira tombol a halál és 
a bizonytalanság. 

Mindeddig azt gondoltuk, hogy 
ez mivelünk nem történhet meg! 
Egyéb dolgok foglalkoztattak 
minket, hiszen béke volt. A kicsik 
már megint elszenvedik a nagyok 

hatalomvágyát, viszont most bele 
is halnak. Mi ideig-óráig követjük 
majd a neten az eseményeket, talán 
hozzá is szólunk, aztán pedig elme-
rülünk a közömbösségbe. Még eset-
leg imádkozunk a békéért, aztán… 
Meddig altatható el a lelkiismeret?

Káposzta Lajos Káposzta Lajos 
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