A Bócsai Önkormányzat lapja

X. évfolyam 7. szám

2022. július – Áldás hava

A TARTALOMBÓL
Érettségi lehetőség felnőtteknek

Pipagyújtó anno

Sikereink

Épülettakarítás profi módon

Beszélgetés a vezető óvónővel

Helyben táboroztunk!
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BÓCSÁN

10: 45 Ünnepi ökumenikus istentisztelet és KENYÉRSZENTELÉS
a katolikus templomban.
Ünnepi beszédet mond Szőke-Tóth Mihály polgármester.
Boróka iskola tanulóinak műsora.

21:30

TŰZIJÁTÉK

a labdarúgó pályán

IV. Négykézláb Emlékbuli
Kapunyitás 20:00
a két házigazda: dj Shopy and Joe
23:00

KEROZIN
A büfét Tóth Zsolt biztosítja
Bócsa – Parkerdő - Belépés díjtalan!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: 06 70 400 9945
A műsor változtatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényről hang-,kép- és lmfelvétel készül!
www.bocsa.hu, facebook: Bócsa Község Önkormányzata
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BÓCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
6235 Bócsa, Rákóczi utca 27. tel:78/453-110
bocsaph@t-online.hu

Tájékoztató
Családgondozó ügyfélfogadása
A Bócsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása
2022. augusztus – szeptember hónapokban:
augusztus
szerda 8:00-12:00
szeptember
hétfő 8:00-12:00
szerda 8:00-12:00
Megértésüket köszönjük!
Mayer Ferenc jegyző

Szünetel
az ügyfélfogadás
A Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. augusztus 1. (hétfő) és
2022. augusztus 12. (péntek) között
zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Halaszthatatlan, sürgős ügyekben a
06307433401 telefonszám hívható.
Megértésüket köszönjük!
Mayer Ferenc jegyző

BÓCSAI SZÜRETI
NAPOK
2022. szeptember
23-24.
Idén szeptember utolsó hétvégéjén rendezzük meg a szüreti napokat községünkben.
Pénteken Dudás Lajos emlékére főzőversenyt rendezünk,
szombaton pedig a már hetedhét határon is oly híres felvonulásnak lehetünk tanúi! Azonban mindez nem valósulhatna
meg a sok ügyes és lelkes segítő nélkül.
Várjuk jelentkezését, ha szeretné megmérettetni tudását a
főzőversenyen vagy esetleg megállót szervezne.
Kérjük, jelezze szándékát Borbényi Hildánál az alábbi telefonszámon +36 70 400 99 45

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (július):
Martin Bence és Mucsi Fruzsina
Tuskán Norbert és Horváth Edit
Születtek (június):
Vancsik Andor Mátyás – an: Faragó Henrietta Márta
Elhunytak (július):
Molnár István (1946)
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Benkő Attila veterán versenyt nyert Varsóban

Benkő Attila és Dajka Zsolt jó lehetőségeket lát a
birkózásban

Igen, nehezen ízlelgetem
ezt a „veterán” szót. Ránézve Attilára még nem igazán
van ősz szakálla. Szóval?
Az én életkoromban, 35 év
felett már ebbe a csoportba

tartozik a birkózó — feleli mosolyogva Attila. Már negyven
is elmúltam, 78 kg vagyok (ez
a B-kategória a birkózóknál)
és Varsóban egy meghívásos világkupán vettem részt,

kötöttfogásban. Ez a június
végi verseny meghívásos volt,
Magyarországról tizenhárman
vettünk rajta részt. 18 ország
200 versenyzője állt szőnyegre
— már aki nem lépett vissza…
— Nagy rizikó ez a verseny?
Valakinek igen: ránéz a mezőnyre és azt látja, „na, nekem
itt nincs keresnivalóm”. Aztán
persze megvannak az apró
kis trükkök is. Az én lengyel
ellenfelem például kifogást
jelentett a bírók felé, mely
szerint én lábbal segítettem
volna az akciómat. Ez kötöttfogásban ugyebár szabálytalan. Megvártuk, amíg a zsűri
visszanézte a videofelvételt
(ilyenkor minden szőnyegnél
áll egy webkamera, amely veszi
a meccset), aztán kijelentették,
hogy nem helytálló a kifogás.
Így hát 59 másodperc alatt értem el a szükséges pontszámot
a technikai tushoz.
— Na igen, ezt a sportot főleg idegekkel kell bírni, ahogy

több edzőtől is hallottam.
Apropó: ilyenkor ki az edződ?
A magyar delegáció egymást
segítette. Ez azt jelenti, hogy
ott vagyunk egymás meccsein,
kívülről nézzük, és a két félidő közti félperces szünetben
elmondjuk a versenyzőnek,
mi hogy látjuk, mik az ellenfél
gyengéi, hogyan tudna győzni
ellene.
— Neked, úgy tudom, volna lehetőséged ebben a korosztályban.
Igen. Dajka Zsolt kecskeméti
birkózóval együtt megpályázzuk az országos veterán edzői
munkát, mely kétszemélyes.
Ismerjük egymást jól, tavaly
együtt voltunk kint a görögországi versenyen! Nagy lehetőség
lenne ez Bócsának is, hiszen
még nagyobb szerepünk lehetne
a felkészítésben. A döntést a
Magyar Birkózók Szövetsége
hamarosan meghozza.

a közönség a fellépőkkel. Ez
ugyebár a bócsaiaknak nem újság, hiszen itt majdnem minden
fellépésükkor ez történik…
A Boróka Citerazenekar nyolctagú és hetente próbálnak az Ady
E. u. 7. alatti próbatermükben.
További információ Kárász Ist-

ván vezetőnél.
Köszönet illeti legfőbb támogatójukat, Bócsa Község Önkormányzatát, hiszen évek óta
segíti a népzene népszerűsítése
érdekében végzett munkájukat.
Forrás: Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület faecebook oldala

Hajrá Bócsa!

K. L.

Népzenei siker
A bócsai Boróka Citerazenekar június 25-én Mezőtúron a
IV. Nemzetközi Citerazenekari
Fesztivál keretében „dicséretes
fokozatot” ért el a KÓTA - Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége
által rendezett térségi minősítőn.
Ezt azok a zenekarok kapják,
akik először mennek minősítőre.
Az oklevél egy lépcsőfok: azt

teszi letővé, hogy legközelebb
már az országos minősítőn mérettesse meg magát az együttes.
Július 3-án Körösladányban,
profi citerazenekarokkal együtt
léptek fel. A több együttesből
összejött zenészek muzsikájára
húsz, viseletbe öltözött táncos
járta a táncokat. A jó hangulatú
műsor táncházba (népi buliba)
torkollott, azaz: együtt táncolt

2022. július
Kun-Szabóné Zsikla Judit
vezető óvónővel beszélgetünk. Az elmúlt tanév alatt
bőven volt mit behozni,
átdolgozni vagy éppen újraindítani. No meg: több évtizedes munka után ez volt
az első éve mint vezető!
— Mennyien vagytok az óvodában?
Ezt a tanévet 63 gyerekkel zártuk. Csoportonként 2-2 óvónő és
1-1 dajka vesz részt a gyermekek
nevelésében. Reggel tízóraival
kezdünk, majd a pedagógia programnak megfelelő foglalkozások
zajlanak: mese, ének, versek, bábozás, mozgásos feladatok. Ebéd
után igyekszünk ezt folytatni,
lehetőség szerint az udvaron.
— Az udvaron, ami ismét szebb
lett!
Igen, a kéthetes nyári leállás
alatt kiépítettük az öntözőrendszert, felszereltük az árnyékolót
és megtörtént a belső festés.
A tető cseréje pedig még mindig folyik. Itt kell kiemelnünk,
hogy nagyon jó a kapcsolatunk
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Az óvodavezető szemével

Óvodásokról, családról, vírushelyzetről

fenntartónkkal, a községi önkormányzattal, aki mindenben
támogat és biztosítja a színvonalas pedagógiai munkát. Köszönet illeti a segítő szülőket, a
Vida-Bau Kft csapatát. Közös a

Kun-Szabóné Zsikla Judit óvodavezető

Tanulmányok és végzettség
Kiskunhalason, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában tett
érettségit, majd a Kecskeméti Főiskolán végzett óvónőként.
A Kaposvári Egyetemen gyógypedagógusként, logopédiai
szakirányon szerzett másoddiplomát. A munka mellett képezte magát tovább, melynek keretében a mozgásfejlesztő
képesítést is megszerezte. Ennek folytatása lett a tehetséggondozó pedagógus szakmódszertani végzettség. Idén
megkapta a „pedagógus 2.” minősítést, ami jelentős tovább
lépés a szakmában.

célunk: együttműködő, egymást
támogató közösség kialakítása és
fenntartása.
—Mennyire lett hiányosabb az
iskolaérettség a COVID miatt?
Először is kezdjük az elején!
A kérdés helyesen talán így
hangozhatna: mennyire érettek
a hároméves kisgyerekek az óvodára? És ezzel már közelebb is
kerültünk az alapproblémához!
— Ilyen korán már felismerhetők a hiányosságok?
A szakember szemével mindenképp! És persze azt is látjuk,
hogy milyen módon, hogyan
lehet ebben a korban tervszerűen
fejleszteni a gyermeket. Ez az
alapja a mindennapokra lebontott munkatervnek, a foglalkozások témájának és módszereinek
— amennyiben a szülő partner
ebben… A szülőknek egyébként
saját facebook csoportjuk van,
ahol továbbítják és megbeszélik
az óvodai híreket, feladatokat.
Ez sok esetben könnyebbség az
előző évtizedekhez képest, amit
jól kell használni!
— Hogyan működik jól a család
a gyerek érdekében?
Minden szülőnek azt javaslom, hogy már egész kis korban bánjanak következetesen
gyermekeikkel! Legyen meg a
gyerekek feladata a családban,
ami lehet bármilyen kis feladat,

munka és felelősség! Ez az érzés
később tovább él bennük a saját
közösségük és életük kapcsán.
Ne bízzanak ránk mindent!
— De hát ott az óvodai fejlesztés…
Fejleszteni azt tudunk, ami
már megvan. Érzékeljük például,
hogy nem minden gyerekkel beszélgetnek otthon, ami rányomja
bélyegét a szókincsre. Ami pedig
a kezek mozgását jelenti: a számítógépes játék bizony nem pótolja a mechanikus játékot! Igenis
játsszon a gyerek minél többet az
építőkockával, autóval, babával,
vagy éppen a homokozóban!
— Mik a COVID-tapasztalatok?
Akit kis- és középső csoportban
ért a karantén, ott bizony látszik,
hogy az otthon töltött idő alatt
nem minden esetben volt meg
a közösség a hasonló korúakkal.
Nem mindig volt kivel játszania:
a szülők, sőt sokszor a nagyszülők is dolgoztak és nem voltak
berendezkedve az egésznapos
gyerekfoglalkoztatásra. Így sok
helyen — mondhatnánk —
befagytak a kapcsolatok. Ezt
kell most feloldani szeretettel,
saját kis otthoni programokkal
és néha bizony szigorral. Így
lesznek iskolaérettek majd a
nagycsoportosainkból.
Találkozunk szeptemberben.
Káposzta Lajos
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Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
Tégen Imre és a helyi vendéglátó ipar

„A Tégen kocsma” — a
régi öregektől gyakran
hallhattuk ezt a bócsai fogalmat. Vajon hol állt ez az
épület és mikor működött?
A visszaemlékezések alapján
a Soltvadkert felől beérkezve a
falu elején. Azaz a Kukla-kút
és a gumis műhely között. Az
épületben nem csupán kocsma, hanem üzlet és húsbolt
is működött. Tégen István és
családja üzemeltette.
Az ő fiuk volt Tégen Imre

(szül: 1922, megh. 1987), aki
már többek emlékezetében
él. Ő üzemeltette a később
felépült Pipagyújtó Csárdát,
egészen a 70-es 80-as évek
fordulójáig. Ez a vendéglő a
közösségi élet egyik fő színtere
volt Bócsán. A soltvadkerti
Tóth István Csitta kutatásai
alapján most egy fotosorozatot teszünk közzé, mely egy a
70-es években tartott rendezvényen készült. A képek valószínűleg Szávay István munkái.
Bátyja, Tégen István később

Erdei Mihály és Sz. Tóth Lajos

a Szőlőskert Szakszövetkezet
termékei részére boltot nyitott
Budapesten a Keletinél és ott
árulták — többek között — az
itteni bort.
Nótaest a Pipában
Szokás volt a 70-es években,
hogy az Országos Rendező
Iroda kiközvetítésével „tájolni
mentek” a közkedvelt művészek. Ennek keretében bejárták az országot, és a rádióból,
tévéből ismert nóták, slágerek
faluhelyen is elhangzottak élőben. Nagy esemény volt ez: az

elbeszélések szerint több közismert sztár, így Bangó Margit is
fellépett anno Bócsán. Egy ilyen
rendezvényről szólnak fényképeink, melyeken bizonyára sok
ismerőst találnak olvasóink.
Felhasznált irodalom: Szakál
László: Régi idők vendéglátása
a Duna-Tisza közén (2009)
A cikk szerzői:
Fodorné Tégen Irén,
Káposzta Lajos,
Tóth István Csitta
Lektorálta:
id. Balogh Lajos és neje

Rendezvény művészvendége a Pipagyújtó
Csárdában a 70-s években

Erre az estére külön frizura készült!
Vajon itt mi lehetett a feladat?

Szabó Ferenc, Klam Ferenc és Tégen Anna a pultban

Elöl Csabányi Imre és felsége Margit. A pult mögött
Szabó Ferenc és felesége Manyi, valamint Tégen
Imréné Gszelmann Irén.
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Cikk a Petőfi Népében 1961-ben

Falusi kocsmáros

Figyelemre méltó a mennyezet akkor modern
stílusú burkolata

Jobbról 2. és 3. Petróczi Ferenc és felsége Margit

Elöl Baranyi József és felsége Majer Etelka, illetve
Lugosi Balázs

A Tázlár felé vezető portalanított makadámút mellett
csalogató autóscsárda hívogat.
A szomjas, tikkadt torkú utas
itt, Bócsán, ahol a 17 ezer holdas
határban alig 700 tanya van,
nem válogathat. Ám kellemesen csalódtam. Az autóscsárda
belülről ízléses kisvendéglő,
modern vonalú székekkel és
asztalokkal. A kiszolgálás gyors,
a hideg és meleg ételek jobbak
Tégen Imre egy kitünte- az előírtnál. A kocsmáros kedves, jó humorú ember.
tés átvételekor
Ebéd után — így dologidőben
kevés a vendég — egy fröccs mellett jól esik elbeszélgetni. A Tázlári
Földművesszövetkezet Bócsa 21-es számú italboltjának vezetője,
Tégen Imre öt és fél évvel ezelőtt vette át ezt az üzletet. Akárcsak
az élet más pontjain, itt is nehéz feladatokkal kellett megbirkóznia.
Első ténykedése az ételforgalom fellendítése volt. Az udvarias bánásmód, a finoman elkészített ételek meghozták az eredményt. Szívesen
keresték fel a falusiak, s a szomszéd községek lakói is az italboltot. A
földművesszövetkezet vezetői is meglátták Tégen Imre igyekezetét:
függönyöket vásároltak és bevezették a vizet a „csárdába”.
— A modern berendezés megvásárlásának külön története van
— mondja hamiskásan mosolyogva a boltvezető. — Megtudtam,
hogy Ortutay elvtárs Bócsára érkezik TSZ-látogatásra. Valóban itt
is járt. Érkezése előtt egy héttel felhívtam a földművesszövetkezet
ügyvezetőjét, s bejelentettem: nálam étkezik majd Ortutay elvtárs.
Azt is elmondtam: mégiscsak fura dolog lenne, ha az ételt a padlóra
tálalnám, s a vendégeink törökülésben fogyasztanák el. Nosza, lett
mindjárt szék, s egyéb berendezés!
Ahogy a vendég szétnéz az italboltban, igazán érdemes volt ezt a
turpisságot elkövetni. A kulturált szórakozóhelyet még itt, a tanyavilágban is többen keresik fel emiatt. A földművesszövetkezet sem
járt rosszul, ugyanis a bolt jövedelme azóta egyre csak emelkedik.
Már búcsúznánk Tégen Imrétől, ettől a turpisságot kedvelő,
ugyanakkor becsületesen dolgozó italbolt vezetőtől, de ő még
tanácsot kér tőlem.
— Háromszáz méterre van a bolttól a villany. Mit gondol, hogyan
lehetne elintézni, hogy itt esténként villanyfény mellett beszélgessenek az emberek? Nagyon szeretném, ha bevezetnék a villanyt,
ugyanis az útjavítás óta egyre több a vendég, s manapság nem szeret
már a parasztember (petróleum)lámpafény mellett szórakozni.
Igaz, és esetleg találnak majd erre megoldást a község vezetői,
mert a mozin és a televízión kívül ez az egyetlen szórakozási
lehetőség a faluban.
A gépkocsi messze jár már Bócsától, s mi egyre csak arról beszélgetünk: ez a kocsmáros bizony sokat tesz Bócsa, a falu új arculatának
kialakításáért.
Gémes Gábor
A szerkesztő megjegyzése: Ortutay Gyula (1910-1978) 1958-tól haláláig
az Elnöki Tanács (legfelsőbb államvezetés) tagja volt, s hosszú éveken át
részt vett a Hazafias Népfront, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat vezetésében. Befolyásos, paraszti háttérrel rendelkező politikus
volt a szocializmus évtizedeiben.
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FloorClean — A legjobb megoldások
a szennyezett felületek kezelésére
Balog Tamás épülettakarítással foglalkozik. Mielőtt Bócsán egyéni vállalkozásba kezdett volna, mintegy 15 évig a takarítóiparban dolgozott Angliában. És
kimondhatjuk, hogy megtanulta a szakmát. Tamás különböző technológiákban
és építési típusokban szerzett tapasztalatokat. Megfelelő gépparkkal, tisztítóberendezésekkel rendelkezik, és jól ismeri a tisztítószereket. Profiljába otthonok,
üzemcsarnokok, irodák és sportlétesítmények tartoznak. A járműtisztítás is
szerepel kínálatukban, mivel az adott épületek udvarán mindig parkol néhány
személygépkocsi és teherautó. Amikre tulajdonosék bizony nem mindig érnek rá…

- Mit hozott haza Angliából?
Mindenekelőtt a pontosságot
és a szakértelmet. Ott a takarítócégek professzionálisan
dolgoznak. Ez jól képzett szakembereket, konkrét tisztítási
terveket és protokollokat jelent minden egyes feladathoz.
Emellett megfelelő gépeket és
berendezéseket, no meg természetesen tisztítószereket!
— Ön csak néhány éve van
újra Magyarországon. Hogyan
lehetne itt népszerűsíteni ezt a
szolgáltatást? Vagy beszéljünk
arról, hogyan jönnek létre a
kapcsolatok! Mik az első lépések?
Felmérem az épületet, majd
közösen meghatározzuk a
konkrét feladatokat, határidőket és takarítási időszakokat.
Aztán megteszem a javaslataimat! Azaz: milyen időközönként kell elvégezni a kisebb és
nagyobb tisztításokat, hogy az
épület állapota mindig jónak
vagy legalábbis kielégítőnek
ítélhető legyen.
— Amikor néhány nappal
ezelőtt felhívtam önt, nagy zaj
volt a háttérben. Miért?
Igen, gyakran dolgozom gyárcsarnokokban és raktárhelyiségekben. A koszos padló igazi

kihívást jelent! A műgyanta
és a polírozott beton az a kategória, amelyet csak géppel
lehet sikeresen tisztítani. És
ez néha zajos!
A buszgarázsokban az elmúlt
évtizedekben gyakran előfordult, hogy a kifolyt olajra
csak homokot szórtak. Ezt az
iszapot nagynyomású géppel
kell letisztítani.
Az egyéb szennyeződéseket
forgókorongos vagy -kefés

A vágott csempék romantikusak padlóburkolatként, de
a higiénia hagy kívánnivalót
maga után. És igen: megvan
rá a megfelelő csiszolókorong!

géppel lehet eltávolítani. Ezek
az eszközök cserélhetők: lehet
korong, kefe vagy más, speciális dörzsölő felület.
— És gondolom, ugyanez
érvényes az egyéni háztartásokban is.
A háztartások padlója gyakran kőlap - akár kint (terasz),
akár bent. Problémát jelenthetnek a (néha túl durva) felületek vagy illesztések, ahol sok
szennyeződés gyűlhet össze.

üvegfelületeket. Ez elég az 1.
emeletre vagy a tetőablakokig.
— Nemcsak az üvegeket, hanem
a kereteket is megtisztítják.
És aztán belülről is. Így az
üveg valóban átlátszóvá válik.
Munkáink között említhetem
a soltvadkerti Átrium Center
iroda- és bevásárlóközpontot.
— Por, atkák, zsíros foltok?
Igen, ezek mindenütt ott
vannak! Lehet, hogy a bútorok
első ránézésre rossz állapotban

Minden háziasszony
rémálma
az ablaktisztítás!
Ablaktisztításhoz teljes készlettel rendelkezünk. Egészen
8 méteres magasságig hatékonyan tudom tisztítani az

vannak, de nem kell kidobni
őket. Mert mi jövünk játékba!
Ülések, konyhaszékek, szőnyegek és nagyobb szőnyegek
hatékonyan tisztíthatók a
mi technológiánkkal. A nagyobbakat helyben, a kisebb
szőnyegeket a műhelyemben
tisztítom meg.
Rövid munkaidővel számolok, mert tudom, hogy ezek
a szőnyegek gyakran „nélkülözhetetlenek”. Például egy
magánháztartásban, ahol a
kutya vagy a macska szeret
rájuk feküdni.
Egy étterem Vinil padlója
vagy akár egy PVC padló igen
nagy, de nem leküzdhetetlen
kihívást jelent. Ugyanilyen
problémás lehet egy szakképző iskola tanműhelye vagy
egyszerűen egy átlagos család
koszos konyhája. Gépeink és
tisztítószereink megoldják
ezeket a problémákat.
— Milyen feladatokkal kell
szembenéznie egy házfelújítás
után?
Ez az épület műszaki átadása
előtti és utáni nagytakarítás.
Ekkor a fő feladatok a következők: a por, vakolatmaradványok, műanyagdarabok, fémhulladékok stb. eltávolítása.
Minden felületet tisztítani,
törölgetni és időnként polírozni kell.
— Sokan rendelhetnek autótisztítást. Ez mennyire kényelmetlen munka?
Az általános autótisztítás
a helyszínen történik saját
gépeinkkel. Ez porszívózást,
törlést és mosást jelent kívülről. Ugyan azt a kárpittisztítógépet használjuk autóhoz
és karosszékhez. Hasonló a
bevonata, a textíliája és a formák. A műanyag alkatrészeket
is fertőtleníti a gép, de nem
marad el a kézi utómunka. Természetesen nyáron a legjobb.
A polírozás már egy másik
feladatkör: azt bízza mindenki
az ehhez értő szakemberre!
K. L.
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Török töltött cukkíni
paradicsomszósszal

Könyvajánló

A nyári melegben sokszor jól jön egy-egy olyan recept, ami
gyorsan elkészül. A cukkíni szezon közepén ez a recept jól jöhet
a rántott cukkínik és tökfőzelékek mellett.
Hozzávalók:
50 dkg darált hús
10 dkg bulgur
só, bors
1 csokor petrezselyem,
finomra aprítva
3 gerezd fokhagyma
2-3 ek olívaolaj (ha soványabb hússal dolgozunk)
kb. öt közepes méretű cukkíni
5 dl paradicsomlé (házi, ha lehet)
só, bors
csipet cukor
2 gerezd fokhagyma
2 ek oliva olaj
A töltelékhez egy nagy keverőtálba tesszük a darált húst, a bulgurt, a finomra aprított petrezselymet, a reszelt fokhagymát és az
olívaolajt (utóbbira csak akkor van szükség, ha soványabb hússal
dolgozunk), sózzuk, borsozzuk. A cukkíniket megmossuk, két
végüket levágjuk, majd 6-7 cm-es szeletekre vágjuk. Ezután
kivájjuk a cukkíniket egy karalábévájóval vagy kis kanállal. A
cukkíni hengerek egyik végét zárva hagyjuk, csak a másik felét
kell mélyen kivájni. A pereme maradjon sértetlen, de az üreg
legyen viszonylag széles. Ezután a belsejüket kissé megsózzuk,
és néhány csepp olajt cseppentünk rá. Kiskanál segítségével
megtöltjük a fűszeres, húsos keverékkel, de ne túl szorosan,
a tetején maradjon kb. 1 cm, hogy a bulgurnak legyen helye
megduzzadni. Egy nagy lábasban kevés olajon addig pirítjuk a
fokhagymát, amíg illatos nem lesz. Ráöntjük a paradicsomlevet,
sóval, borssal és pici cukorral ízesítjük. Fektetve belehelyezzük
a töltött cukkíniket, ha nem férnek el egy sorban, akkor egymás
tetejére is tehetjük. Hozzáöntünk kb. 5 dl vizet. Negyven-ötven
percig főzzük közepes lángon, amíg a cukkini teljesen megpuhul,
és a paradicsomszósz besűrűsödik. Langyosan a legfinomabb.
Tejföllel tálaljuk.

Vidám percek
Mit fogtál?
- Hol jártál már megint, Béla? – kérdezi a feleség az urat.
- Drágám, azért késtem, mert horgászni voltam. Képzeld,
kifogtam négy keszeget, kifogtam öt pontyot és kifogtam két
süllőt, kifogtam…
- Nem érdekelnek a kifogásaid!
Hogy hívják másképp a rosszkedvű csontkukacot?
Fancsali.
Hol van jó helyen a hideg sör?
Kozel.

Gyermek — Lovász Andrea (szerk.):
Tengerecki
Tudod, kik laknak a Holdvilág-árokban? Miről kapta a nevét a
Balaton? Hol élnek a kőóriások? Mennyire ismered Magyarország
titkos helyeit, rejtett természeti képződményeit?
A Tengerecki, a népmondákat továbbgondolva egy kortárs,
modern legendárium? Alternatív, varázslatos földrajzot kínál,
negyven különleges mesét kortárs magyar íróktól.
Szórakoztató szövegek és titokzatos helyek! Kalandra fel tehát!
Ifjúsági — Gimesi Dóra · Jeli Viktória ·
Tasnádi István: A körző titka (Időfutár 1.)
Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új
lakás (egy hetedik kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray),
új tanárok, és persze új osztálytársak.
Ha ez még nem lenne elég: úton-útfélen egy fura öregemberbe
ütközik, megbolondul a számítógépe… és az egésznek valahogy
köze van ahhoz a rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált.
Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? Mit akar vele kezdeni
Sándor, a vén ócskás, és miért nem tud Hanna sem megválni
tőle? És mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz és
Bujdosónéhez, a töritanárhoz?
A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a szuper
okos szegedi barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb eszű, de hűséges
osztálytárs. A kalandok szüneteiben pedig arra is van idő, hogy
barátságok szakadjanak meg és szülessenek újjá, no és persze
szerelmek is szövődnek…
Felnőtt — Karády Anna: A füredi lány
(A füredi lány 1.)
Almássy Anna, a XXI. századi jogászlány akaratán kívül az Úr
1763. esztendejében találja magát. Kénytelen beilleszkedni a
közösségbe, míg rá nem jön, miként juthat egyszer haza. Hamar
megérti, a szabályok itt pofonegyszerűek: a vérhatalom jogán a
földesúr élet és halál ura.
A lány számára úgy tűnik, mintha a sötét középkorba zuhant
volna vissza: pestis, máglya, pellengér, éhínség… Ám a rémisztőnek tűnő világban is létezik az az időtlen érzés, amelyet úgy
hívunk, hogy szerelem.
Anna egy napon találkozik nemes Oroszy Mihállyal – a fiatal
földesúrral. Mindenben különböznek, mégis szenvedélyes
vonzalom alakul ki közöttük. A mai értékek szerint nevelkedett
lány és az előjogokkal született férfi eltérő világlátása drámai
helyzeteket szül.
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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Kalandok a Boróka Napközis Táborban
Az idei nyári szünet sok táborral indult végre! A Boróka
Napközis Tábor ebben az évben
június 27. és július 1. között került megrendezésre Bócsa Község Önkormányzata támogatá-

virágcserepet készíthettek a
résztvevők.
Kedden az egészséges életmód és a sport volt a vezérfonal. Bozó Andrea aerobik
bemelegítését követően Benkő

Délután a soltvadkerti Wing
Chun Kunf Fu egyesülettől
jöttek önvédelmi bemutatót
tartani, ahol ki is próbálhattak
néhány fogást a résztvevők.
Szerdán faluséta során meglátogatták a fontosabb intézményeket. Így jártak a postán,
a Szent Margit Római Katolikus
Templomban, majd a Községházán várták hűsítő itallal a
gyerekeket az ott dolgozók.
Ezt követően elsétáltak a Mó-

vők. Először Kiskunhalasra,
a Kiskunhalasi Díszmadár- és
Kisállatparkba mentek el,
majd Kecelen játékos formában ismerkedhettek meg a
paprikatermesztéssel a LÉ-DA
2016 Szociális Szövetkezet
jóvoltából. Délután Kiskőrösön
a János Vitéz Látogatóközpont
megtekintése volt a program,
ezt követően közös fagyizással
zárták a napot.
A péntek viszont már a gaszt-

sával a Boróka Könyvtárban. A
résztvevő 18 gyermek egy egész
héten keresztül jobbnál jobb
programokon vehetett részt.
A hétfői nap az ismerkedésé
és az alkotásé volt. Az újrahasznosítás jegyében egyedi vászontáskákat és konzervdobozból

Attila tartott birkózó edzést a
gyerekeknek, majd Balogh Gabriella jógaórájával lazíthatták
el megdolgoztatott izmaikat.
Ebéd után Linkáné Margó
jóvoltából megismerkedhettek
különböző egészséges alapanyagokkal és desszertekkel.

zes-kosár Evangélikus Családi
Bölcsödébe, ahol nagyot játszottak. A nap második felében
elkészültek a térképek, melyeket a gyerekek rajzoltak meg és
a buszmegállóban helyeztek el.
Csütörtökön több városba
is utazást tettek a résztve-

ronómiáé és az önfeledt játéké
volt a Parkerdőben. A közös
paprikás krumpli főzés mellet
kreatív foglalkozások, lufi, csillámtetoválás óriás palacsintasütés várta a táborozókat. Ezen a
napon óriási vízi pisztoly csata
zajlott a fiúk és a lányok között!

Sokrétű sporttábor

Leginkább így lehetne jellemezni azt a nyári tábort, melyen a mintegy 30 gyerek a
legkülönbözőbb sportágakba

kóstolhatott bele. A helyszín a
tornaterem, az iskolaudvar, a
Vincze Lovarda és a kiskőrösi
fürdő volt.

Idén Détári Anikó vezető mellett Farkasné Mucsi Zsófia tanár
néni gondoskodott a jó hangulatról. Na meg az állandó moz-

gásról! A gyerekek kipróbálhatták a különböző labdajátékokat,
a lovaglást, a rollert, a görkorit, a
gokartot, a zumbát, a birkózást
és persze a vízi játékokat.
Ennek összegzése volt a kombinált váltóverseny, melyen
három csapatban mérték össze
erejüket a gyerekek. Karika,
kisebb és nagyobb labdák, dobózsák és tollasütő szerepeltek
az eszköztárban. Na meg maga
a csapat összefogása: bizony,
ha szétszakadt az emberlánc,
lehetett újra kezdeni a feladatot.
Jövőre ugyanitt!
K. L.
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Szezámmagos csirkemell, spenót főzelék,
főtt burgonya 1/2 adag

Rakott zöldbab

Bakonyi
sertésszelet
Galuska

Tárkonyos
raguleves

Fahéjas almaleves

Zeller leves

Stefánia vagdalt
Zöldborsó főzelék

Rántott sajt
Finom főzelék
Gomba leves

Borsos tokány
Tarhonya

Körmös pacal, főtt burgonya, káposzta saláta
Sárgaborsó leves

Brokkolival és sajttal
töltött csirkemell
Burgonya krokett
Tojás leves

Paradicsom leves

Cordon Bleu
Kukoricás rizs

Kertész leves

PÉNTEK

Infó és rendelés: +36 70 501 54 20
A menü ára 1250 Ft
bocsakonyha@t-online.hu
A változtatás jogát fenntartjuk.

Sült hekk
Hasábburgonya
Kovászos uborka

Budapest szelet
Bulgur
Daragaluska leves

Tarhonya leves

Májgaluska leves

Túrógombóc

Töltött csirkecomb
Rizi-bizi
Pandúr leves

Harcsapaprikás
Galuska

Baconbe göngyölt
csirkemáj, burgonya
püré, csem. uborka
Zöldborsó leves

Karfiol leves

CSÜTÖRTÖK

Pulyka pörkölt
Tökfőzelék

Fokhagymás tarja
Zöldbab főzelék
Lebbencs leves

Burgonya gombóc
leves

Töltött paprika

Húsgombóc vadas
mártással, orsó tészta
Orja leves

Mákos tészta
Rántott szelet
Hagymás tepsis burg.
Alma kompót
Lencse leves
Erdei gyümölcsleves

Gulyás leves

SZERDA

2022. augusztus 01-31.

Zöldfűszeres pulyka
Barna rizs

Meggy leves

Húsgombóc leves

Provence-i
csirkemell
Kuszkusz
Pandúr leves

KEDD
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