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Kérdés-felelet 1956 kapcsán
Talán ez lehetne a kulcsmon-

dat annak bemutatására, hogy 
mi is volt a lényege az idei, 
rendkívül megkapó és megha-
tó 56-os emlékünnepségnek. 

Bizony, ránk fér a fogalom-

magyarázat, még ha a sok kis 
párbeszéd (nyilvánvalóan) 
az iskolás korosztályt célozta 

meg. Tisztázni kell, hogy is 
működött hazánkban 1956 
őszén az elnyomás! Miért 

féltek az emberek az éjszakai 
csengetéstől, vagy éppen a 
lefüggönyözött, fekete autók-

tól, melyek ismertlen helyekre 
szállították azokat, akik egy 
kicsit is rendszerellenesnek 
tűntek? 

A kérdések nyomán a „tanár 
úr” elmagyarázta, hogy a lyu-

kas zászló a forradalmi han-
gulatban kivágott, Rákosi-féle 
kommunista címer helyét 

jelenti. A gyertyák a sortüzek 
és az utcai harcok áldoza-
taira, valamint a megtorlás 

során bebörtönzött és kivég-
zett hősökre emlékeztetnek. 
És minden családban együtt 

kellene megnézni azokat a 
játékfilmeket, melyek az 56-os 

forradalom és a kommunista 
terror témáját dolgozzák fel! 
Itt csak részleteket láthattunk 
belőlük, de az interneten majd-
nem mind fent van…   

Az ott ülő közép- és időkorú-

ak összenéztek és bólintottak 
Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester és iskolaigazgató 

ünnepi gondolatai hallatán: 
„Az 56-os eseményekről egyre 
több kép jön elő és válik ben-
nünk tudattá. Annak idején a 

magyarok példát mutattak a 
világnak szabadságszeretetből 

és önfeláldozó hazafiságból. A 
forradalom szelleme egy mér-
ce, amely ma is kötelez.” A fi-
atalabbak pedig majd megértik 
később, mit is jelent ez. De jó, 
hogy együtt emlékezhetünk!

A műsort a 8. osztály adta, 
felkészítő tanáraik Szlobo-
dáné Rakonczay Tünde és 

Horváth-Mucsi Tímea voltak.
Az ünnepség koszorúzással 

ért véget.      
 Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Anyakönyvi hírek
Születtek: szeptember

Tomicskó Zalán – an: Prejmerean Mária
október

Faragó Dávid József – an: Tóth Vanda 
Elhunytak:

Kalmár Mihályné (1938) 
születési név: Bukóczki Erzsébet Katalin

Vincze Józsefné (1940) születési név: Tóth Terézia
Vida Dezső (1936)

Szociális célú tűzifa 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Bócsa Község Önkormányzata 

84 erdei köbméter keménylombos szociális célú tűzifa vásárlá-
sához nyert támogatást a Belügyminisztérium pályázatán.

A rászoruló bócsai lakosok a szociális tűzifa támogatás megí-
télése iránti kérelmüket 

2022. december 6-ig 
nyújthatják be az Önkormányzati Hivatalban, Csipkóné Bíró 

Krisztina ügyintézőnél.
Bócsa Község Önkormányzata Bócsa Község Önkormányzata 

Megtisztított útszakasz! 

Megszépült a köztemetőMint minden évben, idén ok-
tóberben a Fischerbócsán élő 
önkéntesek ismét szemétszedési 
akciót indítottak. A reggeli órák-
ban indultak neki a vállalkozó 
kedvű, környezettudatos embe-
rek a nagy munkának.  Az 54-es 
főútvonaltól indultak a Fischeri 
bekötő úton végig, melynek 
mindkét oldalát meg tisztították 
a sok kidobott szeméttől, (gu-
miabroncsok, elhagyott felnik, 
műanyag flakonok, energiaitalos 

dobozok stb…)  majd követke-
zett a tázlári szakasz. Munká-
juk eredménye mintegy 30 teli 
zsák, melyet az Önkormányzat 
szállított el. Köszönjük szépen a 
munkátokat, név szerint:

Rázsonyi László, Rázsonyi 
Ottó, Mike Ferencz, Vidáné 
Zsuzsanna, Balogh Lajos, P. 
Szabóné Ildi, Hazainé P. Szabó 
Ildike, Csontosné Varjasi Ka-
talin, Lukács Sándor, Lukácsné 
Völgyesvári Réka.

Bursa Hungarica pályázat
Bócsa Község Önkormányzata kiírta a 2023. évre a Bursa 

Hungarica „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 
november 3. Bővebb információ a www.bocsa.hu illetve a www.
emet.gov.hu (Bursa Hungarica) oldalakon található.

A bócsai mozgáskorlátozottak csoportjának szorgos kezű tagjai 
októberi hónapban ismét összegyűltek, hogy Mindenszentek 
előtt rendbe tegyék a köztemetőt. Kezük nyomán eltűntek a fale-
velek, a szemét és a száraz gyom. Október végén a fischerbócsai 
temetőt is kitakarították lelkes aktivisták. Bócsa Község Önkor-
mányzata nevében köszönjük szépen áldozatos munkájukat! 

Tisztelt Ügyfeleink! 
A fűtési szezon kezdetén tájékoztatjuk önöket, hogy 

nem számít kommunális hulladéknak 
a vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés mel-

léktermékeként keletkezett salak és hamu. Ez tehát nem helyezhető 
a hulladékgyűjtő edényekbe. 

A jelzett anyagok veszélyt jelentenek egyrészt a hulladékrakodó 
kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképessé-
gére is, tekintettel arra, hogy tűzveszélyesek és előidézhetik a további 
hulladék begyulladását. Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, 
hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a ki-
hűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban 
is elhelyezhető. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut 
észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az 
ürítést megtagadhatja. Együttműködésüket köszönjük. 

Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit KftTisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft
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„Nagyon-nagyon aszályos nyár!”
Kiszáradt legelők, bitangban hagyott kukoricásokKiszáradt legelők, bitangban hagyott kukoricások

— ez jellemezte a bócsai 
tájat nyár végén és ez 
bizony meglehetősen vi-
gasztalanul hat a pénz-
tárcánkra is. Ki hogy ol-
dotta meg az aszály által 
okozott problémákat? Mi 
hozott mégis jövedelmet? 
Mik lehetnek a kitörési 
pontok? Ezen kérdések 
kapcsán beszélgettem 
több termelővel és az 
elmondottak alapján rak-
tam össze ezt a cikket. A 
nevektől ezúttal eltekin-
tek. A lényeg az, ami a 
beszélgetésekből kikris-
tályosodott!

Volt-e haszna 
a nyárvégi-őszi 

150 mm csapadéknak?
Mindenképpen, hiszen a 

földet jól feltöltötte és jól 
indultak az őszi vetések. A 
gabona 90 %-a a földben van, 
és zöldül. A gyümölcsfák is 
jobban felkészülnek így a télre.

Gabona
Az árpa viszonylag jól sike-

rült: a korai aratás miatt még 
hozott egy 2/3-os átlagter-
mést. Bár a magok fajlagos 
súlyán, beltartalmán már érez-

hető volt az aszály: próbamé-
réssel megállapították, hogy 
egy vödör árpa tavaly 12 kg 
volt, az idén pedig csak 9 kg. 

A rozsnál jó esetben 50 %-os 
termésről beszélhetünk, tehát 
nagyon megsínylette a csapa-
dékhiányt.

Bodza
A bodza nagyon megsínylette 

a csapadékhiányt. Locsolták, 
no meg őrizték… Az átlag 
terméskiesés talán ha 20 % 
volt. Aztán a szüretkor nagy 
találgatások folytak az árról. 
Tavaly 3-5-700 Ft volt az át-
vételi ár, és sokan ezt a fölvert 
árat várták most is. Viszont 
2022-ben ez 2-300 Ft-nál 
nem lett magasabb, aztán csak 
csökkent. Hogy miért? Az idén 
kihátrált a gyógyszeripar az 
ágazatból és emiatt csökkent 
a kereslet a felvásárlóknál. 
Jövőre talán helyre billen, de 
nem lesz kiemelkedő ára. A 
szakemberek a 250-300 Ft-os 
árat jósolják.

Kukorica
Nem sokat lehet rá monda-

ni, mert Bócsán szinte nincs. 
Volt, aki előrelátó volt és 
zöldként besilózta, más most 

Betegségek
Mitől kókadt a bodza?

Egyáltalán nem biztos, hogy az aszály volt a hibás! 
Szakemberek szerint az 1-2 %-os páratartalom a bodzások-

ban gombásodást okozott. Kókadt, hullatta a levelét, amit 
sokan a vízhiányra fogtak. A növény gyengült, és emiatt 
„másra koncentrált”, nem a termésére! Az egyetemi bevizs-
gálás után aztán kimutatták: ez egy baktériumos betegség. 
Emiatt fontos, hogy réz-kénes anyaggal permetezzük a fákat, 
most ősszel! Ezzel a tavaszi aszályt is jobban fogják viselni a 
fák! Összegszerűen nem kerül sokba ez a kezelés, de sokan 
elhanyagolják a szüret utáni növényvédelmi munkákat. 

A bodzánál a lehulló levélen a baktérium ott marad és éveken 
át életképes. Ha nem dolgozzuk bele a leveleket a talajba, 
akkor egy időzített bomba fekszik az ültetvény közepén.

A permetezés egyébként gabonafajták esetében sem el-
hanyagolandó. Ha a gabona levele oldalt üszkösödik, az 
betegség: fruzárium a neve, melyet tavasszal kezelni kellene: 
egy rezes-nitrogénes oldat májusban jót tesz a növénynek, 
melyhez képest a taposási kár elhanyagolható.

levágja és póttakarmányként 
hasznosítja. 

Volt olyan gazda, aki locso-
lással 25 mázsát tudott egy 
hektáron betakarítani, míg 
korábban 100 mázsa volt a 
termés. És még jól járt!

Kaszálók 
A gyepeknek néhány mm 

eső is jelent valamit. A ter-

més itt 60-70 %-ot mutat. 
És hiába esett ősz elején az 
a 150 mm, minőségben nem 
jelent sokat. 

Belső tartalma, szála nincs, 
csupán legeltetni jó, széna 
nem lesz belőle Tavasszal 
mindenképpen fogasolni kell, 
mert különben beavasodik az 
alja. A lucernánál 2-3 kaszá-
lás jött össze.

Költözik a posta, de megmarad minden
Egyre nehezebb fenntartani a 

kistelepüléseken működő pos-
tahivatalokat. Emiatt is jelen-
tett megoldást, hogy az 54-es 
út mellett novemberben nyíló 
Bócsa Market Élelmiszerbolt-
ban külön postapult létesül. Itt 
továbbra is szakképzett postá-
sok várják majd az ügyfeleket 
hétfőtől péntekig 8.00-16.00 
óra között. A szolgáltatások 
ugyanúgy megmaradnak: le-
vél-, pénz- és csomagfeladás, 
biztosítás, értékcikk árusítás, 
egyéb postai tevékenységek. 
Innen működik majd a levél-
kihordás, postafiók továbbra 
is igényelhető, az itt elhelye-
zett csomagért pedig be lehet 

jönni. Sőt bővül a kör: a tervek 
szerint a GLS és az MPL futár-
szolgálatok is létesítenek itt 

átvevő helyet.
Ide költözött a dohánybolt, a 

bolt pedig (és később a posta 

is) rugalmas nyitva tartással 
üzemel majd. 

És a zebra?
Tervben van. Viszont egy 

ilyen kétszámjegyű főúton 
nehéz ezt engedélyeztetni: 
mindkét oldalon világítás 
és megfelelő forgalom kell 
hozzá.

Viszont ha létrejön, akkor az 
jelentősen lassítja az áthaladó 
járművek sebességét, ami Bó-
csa esetében még előnyös is 
lehet. Nemkülönben azoknak 
a gyalogosoknak, akik itt vásá-
rolnának be, vagy éppen ügye-
ket intéznének az új  postán…

K. L.K. L.

Folynak az előkészületek
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A ghánai kislány

Fellépés és találkozás a köztársasági elnökkel
Az Ágasegyházi Boróka 

Népdalkör és Citerazenekar 
idén ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját. A jubi-
leumi népzenei találkozó 
díszvendége Novák Katalin 
köztársasági  e lnök volt , 
aki  maga is  rendelkezik 
ágasegyházi  kötődésse l . 
Nagypapája, Mohácsy Fe-
renc ugyanis tanító volt itt, 
akinek népművelő munkáját 
máig nagy tisztelet övezi a 
faluban.

Igazán megtisztelő érzés 
volt az államfő jelenlétében 

muzsikálni. 
Külön öröm számunkra, 

hogy zenekartagjainknak 
lehetősége nyílt az elnök 

asszonnyal való személyes 
találkozásra és beszélge-
tésre. Novák Katalin elis-
merően nyilatkozott tevé-
kenységünkről és további 
sok sikert kívánt a népzenei 
hagyományok ápolásához.

Köszönet illeti a színvo-
nalas rendezvény megszer-
vezéséért Nagy Tibort, az 
ágasegyházi citerazenekar 
vezetőjét, valamint az egye-
sület minden tagját.

Bócsai Boróka Bócsai Boróka 
Citerazenekar EgyesületCiterazenekar Egyesület

Egy megható, elgondolkodtató eseményről adunk 
most hírt: Lantos Zita másodszor látogatott hozzánk, 
hogy meséljen egy afrikai országban, Ghánában tett 
missziójáról. Ezúttal vendéget is hozott: Theodórát, 
a ghánai kislányt köszönthettünk iskolánkban. De 
hogy is került ő ide?

Zitának missziói során 2 nehéz 
sorsú gyermek is a szívéhez nőtt 
és elhatározta, mindenképpen 
segít rajtuk. Bright az a fiú, aki 
az iskolából haza se ment, ott az 
osztályteremben a földön aludt 
Ghánában. Nagyon ritkán tudott 
édesanyjával találkozni, mely 
megnehezítette mindennapjait. 

Őt elhozta Magyarországra, 
befogadta saját családjába és a 

soltvadkerti iskola diákjaként 
színesítette a közösséget. A hon-
vágy mégis erősebbnek bizonyult 
számára és a magas színvonalú 
oktatás, ellátás, az őt körülölelő 
szeretet ellenére is visszavágyott 
Afrikába. Így október 14-én visz-
szarepült gyökereihez. 

  A másik kis csoda, akire 
Zita szinte saját lányaként 
tekint, Theodora. Róla tudni 

kell, hogy nyitott gerinccel 
született, nem tud járni. Édes-
anyja, a lánya betegsége miatt 
elhagyta a testvéreivel együtt 
az egész családot. Jelenleg 
édesapjuk neveli őket Gháná-
ban. Zita eltökélt szándéka, 
hogy járni tudjon a kislány. 
Magyarországra hozta őt is, 
mely nem volt egy sétagalopp. 
Sok-sok küzdelem, nehézség, 
akadály nehezítette a nemes 
szándékot. 

Miután Magyarországra érke-
zett, kiderült, hogy a csípőjét is 
műteni kell, hogy megtanuljon 
járni. Az operáció irdatlan 
mennyiségű pénzbe kerül, 
mely a jószívű, adakozó em-
bereknek hála, összegyűlt, így 
tavasszal sor kerülhet a műtét 

egyik felére. Az itt töltött 
idő alatt is már nagyon sokat 
fejlődött a ghánai kislány: az 
izmai megerősödtek és járóbot 
segítségével szépen lassacskán 
lépegetni is tud.

    Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a bócsai kisdiákok tanúi 
lehettek e csodának és talál-
kozhattak vele személyesen 
is. Bízom benne, a kislány 
története megérintette a kis-
diákok szívét és rájöttek, hogy 
segíteni jó dolog. Rajtunk áll, 
milyen a világ. Ha mindenki 
a saját lehetőségeihez képest 
segítené az őt körülvevő embe-
reket, egy szerethetőbb, jobb 
Földön élnénk.  

Írta: Kothenczné Írta: Kothenczné 
Fűz Szilvia pedagógusFűz Szilvia pedagógus
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Idén október első hetén ke-
rült megrendezésre ország-
szerte az Országos Könyv-

tári Napok programsorozat. 
Ebben az évben az „Esély 
– Egyenlőség – Könyvtár” 
tematikával vártuk esemé-
nyeinkre a látogatókat. A 
hetet a Mesenaptár Ván-
dorkiállítás nyitotta, és az 
ehhez kapcsolódó társasjá-
ték segítségével a 3. osztály 
tanulói bővíthették könyv-
tári ismereteiket. Kedden a 
Bóbita Óvoda nagycsopor-
tosai jártak a könyvtárban, 
ők a könyvtári maci szüreti 
meséjét hallgathatták meg. 

Még ugyanezen a napon 
Darida Márta, digitális kom-
petencia fejlesztő előadását 

élvezhettük. Tőle az e-ügy-
intézésről tanulhattunk új 
dolgokat. Szerdán a Léghajó 
Színház érkezett Szegedről 
a napközis diákokhoz „Egy 
estém otthon…” című, Pe-
tőfi életét és munkásságát 
bemutató  e lőadásukkal . 
Ennek során a gyerekekkel 
közösen szavalhattuk az 
Anyám tyúkját. Pénteken 
Szűcs-Trömböczki Katalin 
kápráztatott el bennünket 
afrikai élményeivel. 

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Művészettörténet 
kamasz szemmel

Országos Könyvtári 
Napok Bócsán

Csányi Alexa a megnyitó után Belákné Vincze Mónika 
könyvtárossal és Bozorádi Emánuelné Icával, a bócsai 

kézimunka kör vezetőjével

Szeg Laura mesél magáról és terveiről a megnyitón

Október 15-én Soltvadker-
ten, a Gyöngyház Kulturális 
Központban rendezték meg 
a Művészettörténet kamasz 
szemmel című kiállítás meg-
nyitóját. Az öt fiatal művész 
között a Bócsai Boróka Általá-
nos Iskola két nyolcadik osztá-
lyos tanulója, Csányi Alexa és  
Szeg Laura is a kiállítók között 
van. A gyerekek olyan képeket 
készítettek, melyeket az ős-

kortól a reneszánszig terjedő 
időszak mesterművei ihlettek. 
Felkészítésüket a soltvadkerti 
művésztanár, Barcsik Beáta vé-
gezte. A kiállítás megnyitását 
követően a kecskeméti Rena-
issance Consort zenekar és a 
szegedi Pavane táncegyüttes 
adott rendkívül színvonalas 
műsort, megidézve a rene-
szánsz báltermek hangulatát. 

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Megyünk Bécsbe december 10-én!
A járvány előtt rendszeresek 

voltak egynapos adventi útjaink 
a császárvárosba, és idén újra 
megindulunk.
A programból:
— Soltvadkerti illetve bócsai 

indulás és érkezés
— Kastély és csokigyár látogatás

— Bécsi városnéző séta Ká-
poszta Lajossal

— Adventi vásár a Városháza 
előtt (Rathausplatz)

Utazás: bérelt busszal
Részvételi díj: a megemel-

kedett költségek miatt sajnos 
jelentős az emelés és a decem-

beri mozgásokat még nem látjuk 
előre. De Bécs, az Bécs! Konkrét 
ár a jelentkezéskor. 

A korábbi zsúfoltság a belvá-
rosban valószínűleg elmarad…

Info: Szlobodáné Rakonczay 
Tündénél (20/886-1147) vagy 
Káposzta Lajosnál (20/9466-727)
Határidő: 2020. novem-

ber 24.
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Habos, szilvás pite Olvassunk minden nap!

Még mindig a szüreti buli…

A nagymamám mindig ősszel készítette ezt a sütit, mert 
ilyenkor volt szezonja. Nyáron eperrel vagy barackkal is nagyon 
finom ez a süti. A tojásfe-
hérjébe, ha kevesebb cukrot 
teszel, egészségesebb, de ki 
is válthatod 1-2 evőkanál 
lekvárral!

TÉSZTÁHOZ
* 30 dkg liszt
* 15 dkg vaj
* 5 dkg cukor
* 3 db tojássárgája
* 3 evőkanál hideg víz
* 1 csomag vaníliás cukor
* 1 csipet só
TÖLTELÉKHEZ
* 1 kg szilva
* 10 dkg cukor
* 5 dkg zsemlemorzsa
* 1 teáskanál fahéj
TETEJÉRE
* 5 db tojásfehérje
* 5 evőkanál cukor
* 1 evőkanál citromlé
A lisztet keverd össze a sóval, a cukorral, a vaníliával, majd 

morzsold össze a vajjal. Add hozzá a tojássárgájákat és a hideg 
vizet. Jól formázható, sima, fényes tésztát kell kapnod. Gyorsan 
dolgozz, ne hagyd, hogy a vaj megolvadjon. Csomagold fóliába, 
majd rakd a hűtőbe fél órára.

 A szilvát magozd ki, keverd össze a cukorral és a fahéjjal. 
Nyújtsd ki, és egyengesd vajjal kikent, liszttel megszórt pite-
formába úgy, hogy a peremére is kerüljön tészta. Rakd ki a 
szilvával, a tetejére hints zsemlemorzsát. Előmelegített sütőben, 
180 fokon süsd 10-15 percig. Addig a tojásfehérjét verd kemény 
habbá a cukorral és a citromlével, majd simítsd az elősütött 
tészta tetejére. Tedd vissza a sütőbe, és süsd még 15 percig. Ha 
a tészta puha, és a hab barnás, vedd ki a sütőből.

A feleség egy ismerős arcot vesz észre a szüreti felvonuláson. 
Odaszól a férjének:

- Nézd csak, ott az a részeges alak az előző férjem! Mióta hét 
éve elváltam tőle, egyfolytában csak iszik, állandóan részeg!

- Ez tényleg furcsa. - Ennyi ideig azért senki nem szokott 
ünnepelni!

Egy részeg ember botorkál hazafelé az utcán a felvonulás után. 
Megállítja az első járókelőt:

- Elnézést! Nem tudja véletlenül, merre lakik a Kovács Józsi?
- De hiszen maga az!
- Azt én is tudom, csak azt nem, hogy hol lakom!

Egy részeg a villanyoszlopot rázza:
- Engedjenek be!
Odalép a rendőr, megkérdi:
- Mit csinál itt, jóember? Be akar menni?
- Hát persze, de nem engednek be!
Felnéz a rendőr:
- Pedig itthon vannak, ég náluk a villany!

Felnőtt — Fábián Janka: A könyvárus lány
A tizenéves Julcsi osztályidegen szülők kisebbik gyermekeként 

az ötvenes évek Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges világ-
ban szinte az egyetlen örömet a könyvek és az olvasás jelentik 
számára. Az ötvenhatos forradalom véres és zavaros napjaiban 
Julcsi menekülni kényszerül, és némi vargabetű után végül egy 
amerikai kisvárosban, távoli rokonainál köt ki.

Az idegen országban nehezen találja meg a helyét, és a múlt 
árnyai is megnehezítik, hogy végre boldog lehessen. A rövid, ám 
annál mozgalmasabb Kennedy-korszakban a kamaszlány aztán 
lassan felnő, és megbarátkozik új hazájával. Julcsi-Julie-nak 
már otthon, Magyarországon is nagy vágya volt, hogy egyszer 
könyvesboltja lehessen. Vajon az álmok hazájában, Amerikában 
ez az álom is valóra válik?

Ifjúsági — Nyulász Péter: Helka
Különös események zavarják meg a Balaton északi partjának 

nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély népe ün-
nepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is 
trónörökössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább 
a tiltott rengetegbe szamócázni.

Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű teremtmé-
nyek gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével feldúlják 
a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron.

Helka legendája a Balaton elfeledett mítoszai közé tartozik. A 
fantasy határát súroló, kacagtatóan humoros kalandregényében 
Nyulász Péter számtalan utalást és információt rejtett el. Ismerd 
meg őket, és döntsd el: elhiszed-e, hogy valaha tündérek, her-
cegek, hercegnők, varázslók és manók lakták a mindannyiunk 
szívében helyet kapó Balatont! A könyvet elolvasva, késztetést 
érezhetsz Te is, hogy felfedezd a legendás helyszíneket, és isme-
rősként köszöntsd a Balaton tündérét, vagy a Bakony varázslóját, 
ha szembejön veled…

Gyermek — Bajzáth Mária (szerk.): 
Itt vagyok, ragyogok!

Milyen népmesét olvassak az egyéves kisfiamnak? Mit meséljek 
a kétéves kislányomnak? Kiscsoportosak a gyerekek, van nekik 
szóló történet? Sokszor és sokan tették föl nekem ezeket a kér-
déseket az elmúlt húsz évben.

Ez a kötet született válaszként, amelyben a világ minden tájáról 
válogattam össze a legkisebbeknek ajánlott népmeséket.

(Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár mesepe-
dagógiai módszer kidolgozója)

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 14:00-17:00

Kedd- Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
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Fejeztek a 116 éves Bócsa történetéből
1956 utótörténete1956 utótörténete

Éppen egy éve, hogy Bar-
csik Péter tollából leközöl-
hettünk egy beszélgetést, 
melyet nagymamájával vett 
fel. A téma az 1956-ban Mo-
sonmagyaróváron eldördült 
sortűz volt, mely mintegy 
100 emberéletet követelt. A 
laktanya parancsnoka, akit 
ezért a vérengzésért fele-
lősség terhelt, Dudás István 
volt. Őt a Kádár-korszakban 
kiemelt katonai vezetőként 
tartották nyilván. 

Az 1956 utáni évitizedek-
ben vidékünkről is többen 
katonáskodtak a keze alatt, 
lévén alezredesként majd 
ezredesként 1962-tól a Kis-
kunhalasi Határőr Kerület 
törzsfőnöke, majd 1966 pa-
rancsnoka volt. Innen ment 
nyugdíjba 1979-ben. Erről 
beszélgetek Somogyi Imrével 
soltvadkerti otthonában, aki 
a bócsai futballcsapat volt 
edzőjeként községünkben is 
ismert személyiség.

1965-ben vonultam, 1968-
ban szereltem — kezdi Imre 
bácsi a történetét. Akkoriban 
27 hónap volt határőrék-
nél a szolgálati idő. Ha azt 
kérdezed, mennyire éreztük 
56-ot, utólag rendszerezve 
emlékeimet azt kell monda-
nom: nagyon. Dudás István 

alezredes volt a 
parancsnokunk 
Kiskunhalason, 
a  K e c e l i  ú t i 
határőr lakta-
nyában, akiről 
csupán sejtet-
tünk dolgokat. 
Féltek  tő le  a 
l a k t a n y á b a n , 
és ha berendelt 
valakit, akár a 
környező őrsök-
ről, az már re-
megett. Amúgy 
csendes szavú 
ember volt. Ha 
kapuügyeleten 
voltam, napon-
ta találkoztunk. 

— Milyen em-
bernek ismerte meg?

Kemény volt. Nem bratyi-
zott, az biztos. Látszott rajta, 
hogy a Szovjetunióban képez-
ték ki. Valamit tudni véltünk, 
de csak apró foszlányokat. 
Akkoriban nem forogtak 
közszájon 56 történései. 

— Miket meséltek annak ide-
jén a katonaidődben az „öreg-
katonák” (ill. határőrök) 56 
kapcsán?  

Sok mindent, hiszen nem 
olyan rég volt ez abban az 
időben…  Ismertem például 
a soltvadkerti Martin Lászlót, 
aki a Mosonmagyaróvárhoz 
tartozó Levél község határőr 
őrsére volt beosztva mint 
ellátó. Amikor 1956. októ-
ber 23-án Budapesten kitört 
a forradalom (ahogy aztán 
később nevezték: ellenforra-
dalom), az őrs állományának 
nagy részét berendelték a 
Mosonmagyaróvári lakta-
nyába. Ő beosztásánál fogva 
Levélen maradt, így aztán 
szerencséjére nem vett részt 
a mészárlásban. 

— Félbe szakítom egy civil 
kérdéssel: lehet olyan, hogy 
ilyenkor valaki nem vesz részt 
egy adott katonai tevékeny-
ségben?

Nem, a seregben a parancs, 
az parancs. Megtagadása 

— pláne ilyen helyzetben — 
hadbírósággal és súlyos bün-
tetéssel jár. A katona (illetve 
Mosonmagyaróvár esetében 
1956-ban zöldparolinos ál-
lamvédelmis sorállományú 
határőr) nem mérlegel, ha-
nem végrehajt. Hogy aztán a 
tömegmészárlás után maga 
a laktanya állománya is fel-
lázadt és zúgolódott, az már 
egy hibás parancs és az azt 
követő lelki sokk következ-
ménye. 

— Mosonmagyaróváron gép-
puskákkal lőtték a tüntető 
tömeget. Ön mennyire értett 
ehhez a fegyverhez?

Tizedesként szereltem le 
több mint 10 évvel később, a 
kiképzésemnek része volt ez 
is. Szóval ez akkor 2 db ke-
rekes géppuska volt, amelyek 
teljes lőszerkészletét kilőtték 
a feljegyzések szerint. Ez 
a hevederben 200-200 db 
lőszert jelent. Még ha nem is 
talál valamennyi, akkor is na-
gyon hatékony fegyver: akin 
egy lőszer is átmegy, az elvér-
zést, vérmérgezést és adott 
esetben végtagamputációt 
von magával. Ezen kívül egy 
géppuska golyó több embert 
is megölhet, mivel nagyon 
nagy a sebessége és az átütő 
ereje. No meg ott kézigráná-
tokról is volt szó, melyeket a 
laktanya előtt álló határőrök 
és az ablakokban álló társaik 
dobáltak a tüntetőkre. Ez a 
robbanó harceszköz repesz-
szel sebesíti meg az embert, 
amely súlyos roncsolást, 
ezzel együtt elvérzést okoz.

— Mi az, ami 1956 utóé-
lete kapcsán előkerül abból 
az időből?

Például amikor elküldtek 
minket Sopronba, ott védeni 
a határt, amíg a műszaki zár 
készült. Ez már az enyhülés 
idején történt. Maga Dudás 
alezredes búcsúztatott min-
ket, kezet is fogva minden-
kivel! 

Aztán az ilyen kihelyezések 
során (akár itt, akár Sikló-

son), sok olyan embert meg-
ismertem, akinek volt mit 
mesélnie az 50-es évekről. 
Az egyik elöljáróm például 
karhatalmistaként fejlövést 
kapott az 56-os harcokban. 
Műanyag lap volt neki be-
téve! 

Aztán ott szolgáltak a ha-
tárra helyezett volt államvé-
delmisek, akik korábban Kis-
tarcsán és Recsken őrizték 
az internáltakat. Az egyikük 
mesélt arról, hogy milyenek 
is az emberek. Volt például 
egy személy, aki feljelentette 
a szomszédját, akire valami-
ért haragudott, feketevágá-
sért. Kiszállt a karhatalom, 
házkutatást tartottak, nem 
találtak semmit, de azért 
jól megverték az embert. Ez 
aztán kitudódott a faluban, 
de senki sem mert tenni sem-
mit. Az államhatalom aztán 
a 60-as években igyekezett a 
szebbik arcát mutatni. 1963-
ban amnesztia, majd televízi-
ós táncdalfesztiválok, nyuga-
ti utak fokozatos könnyítése 
következett — ezzel együtt 
a vérengző ÁVH-s legénység 
elrejtése a szem elől… 

— De 56-ról nem beszél-
hettek?

Nem, szinte semmit. Ér-
dekes volt ,  hogy amikor 
1966-ban a tisztes iskolát 
végeztem Baján, akkor úgy 
tudtuk, hogy július 1-től 
október 31-ig fog tartani. De 
aztán október 12-én mégis 
befejezték a tanfolyamot, és 
visszahelyeztek minket éles 
állományba, mégpedig en-
gem Siklósra. Nem engedtek 
haza minket két hétig, bent 
kellett lennünk félig-meddig 
készültségben. Aztán no-
vember 3. után egyszer csak 
közölték, hogy „elvtársak, 
véget ért az összetartás, ap-
ródonként lehet hazamenni 
szabadságra”. Ez volt a 10 
éves évforduló! Nem történt 
semmi komoly, de a félelem 
megvolt bennük.

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Somogyi Imre volt határőr
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Bócsai BLSE labdarúgó csapat 
mérkőzései hazai és idegen pályán:

2022.11.05. 13:30 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE – BALOTASZÁLLÁSI FC
2022.11.13. 13:30 Akasztó Sporttelep
AKASZTÓ FC II. - BÓCSAI BLSE
2022.11.19. 13:00 Bócsa Sporttelep
BÓCSAI BLSE – TABDI KSE
2022.11.26. 13:00 Szank Sporttelep
SZANK OBSE – BÓCSAI BLSE

Egy bócsai futó — 
spártai erővel

Az ókori Hellaszban profi 
katonasága volt Spárta váro-
sállamnak. Vasfegyelmével és 
kemény kiképzésével kivívta 
a korszak elismerését. Több 
olyan csatáról is tudunk, ahol 
a spártaiak közbelépése kellett 
a görög föld megmentéséhez. 

Innen a modern verseny neve 
is: Spartathlon. Ez egy 246 
kilométeres ultramaratoni 
futóverseny Görögországban, 
Athén és Spárta között. Az 
1983 óta évente rendezett 
verseny szeptember utolsó 
péntekén rajtol, és a futók 
az Akropolisz lábától Leoni-
dász király Spárta főterén álló 
szobráig futnak. A versenyidő 
legalább másfél nap. És nem 
mindenki ér be…

Lukács Sándor „Luky” ideért 
és végigcsinálta. Mint utólag 
elmondta, „Nagyon szenvedős 
volt ez a 2022. Még 2 héttel a 

verseny előtt is kérdéses volt, 
hogy eltudok-e indulni, végig 
tudom-e csinálni. De végig, bíz-
tam és hittem a teljesítésben.”

2018-ban kezdett el foglal-
kozni az ultrázással, 
ami a szokásos ver-
senytávok többszörösét 
jelenti. Ekkor keres-
te meg Maráz Zsuzsa 
edzőt, hogy készítse fel 
a Spartathlonra. Idén 
aztán ott volt a 25 ma-
gyar versenyző között, 
amire régóta vágyott. 

Bócsára hazaérve lel-
kes társaság köszöntöt-
te Lukyt. Az újságon ke-
resztül pedig MINDEN-
KI! Ezúton is köszönik 
mindenki szurkolását, 
támogatást!



2022. október10. oldal

Évről évre megismétlődő kö-
zös munka Bócsán a temetők 
rendbe tétele. Mindhárom hely-
re szervezetten jönnek össze a 
családok, a közel és távolabb 
élő leszármazottak, hogy rendbe 
tegyék a sírokat, az utakat és a 
növényzetet.

Ez történt Kisbócsán is októ-

ber közepén. A szokásos arcok 
mellé mindig jönnek újak, akik a 
szép őszi időben néhány óra le-
forgása alatt elvégezték a mun-
kát. Volt is miért: a délelőttöt 
vaddisznó pörkölt koronázta!

A helytörténeti kutatások 
most sem maradtak el: a sírem-
lékek ismét olyan történeteket 

Csapatmunka a temetőben

„A kísértet csipkedjen meg benneteket” — ez volt a szava 
járása a magas kort megélt Komáromi Mihályné Bece 
Erzsébetnek, melyet az utókor rávésett a táblácskára. 

„Mindig így fegyelmezett minket” — mesélték többen is. 
Arra is emlékeztek, hogy gyógynövényekből készített teát 

és ez az illat belengte az egész lakását.

A legrégebbi sírkő
Noha az első temetés itt 

1940-ben történt (Juszt Imre 
táblácskáján áll ez az évszám), 
de áthozott sírkő van itt ré-
gebbről is. Ezen a fehér már-

vány, szomorúfűz-
zel díszített kövön 
a következő szöveg 
olvasható:

Itt nyugszik 
Gáspár György

élt 44 évet
Meghalt 1876. 

márc. 24. s neje
Meskó Julianna

élt 47 évet
1886. március 30.

Gyászolják 
gyermekei: 

György, Mihály, 
Anna és János 

A  p r o t e s t á n s 
soron található a 
Schneider család 
több sírköve. És 
bár a családban 
haszná l t  nye lv 
már a magyar volt, 
a II. v i lághábo-
rú után gyorsan 

magyarosítottak Szabó-ra,. 
A német nevűek országos 
kitelepítésének tükrében 
ez utólag nem is bírálható. 
Tudomásunk szerint aztán 
sem Bócsán, sem a tanyavi-
lágban nem történtek emi-
att elhurcolások, Soltvad-
kerten is „csak” malenkij 
robottal sújtották a német 
nevűeket — meséli Szabó 
László, miközben újraírja 
a bevésett, de már nehezen 
olvasható, lekopott betűket 
a dédnagypapa sírkövén.

Káposzta LajosKáposzta Lajos

meséltek el, amiket eddig még 
nem tudtam. Következzék ezek 
közül néhány.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Jubiláns házasokat ünnepeltek

1967-ben érettségiztek 

A jubiláló házaspárok: Lenthár Dezső és Törteli Mária (45 év), 
Tyukász János és Gál Éva (35 év), Faragó János és Végh Irén (55 év), 

Lukács Sándor és Völgyesvári Réka (25 év), Kovács István és Rekedt-Nagy Mária (25 év)

Az 1967-es érettségiző gimnáziumi osztály 
bócsai tanulói balról:

Hátsó sor: Csima Mihály, Pócsa Annamária, 
Rimóczi Endre, Balázs Gyula

Első sor: Eifert Ferenc, Weinhardt Gizella, 
Lugosi Erzsébet, Szűcs Klára

Mégpedig — ki hinné? — 
Soltvadkerten. A kiskőrösi 
gimnázium kihelyezett tago-
zata 1963-ban indult meg a 
vadkerti iskola falai között, 

ahová Bócsáról is sokan jártak. 
A lemorzsolódás nagy volt, de 
mintegy 25-en sikeresen leé-
rettségiztek 1967-ben. Erre az 
55. évfordulóra gyűltek össze 

október közepén a Venyige 
Étteremben az öregdiákok és 
lelkes házastársaik.

Következzék egy csokorral a 
bócsaiak történeteiből:

— Kisbócsán laktunk, ta-
nyán. Aztán az egyik télen 
volt akkora hó, hogy gyalog 
ki sem tudtam volna érni 
a kövesúthoz. Felültem a 
lovunkra, az kivitt, aztán a 
buszmegállóban elköszön-
tünk. Ő hazakocogott, én 

meg a busszal Vadkertre. 
Bár... a busz gyakran késett… 
órákat… De azért én is sike-
resen leérettségiztem.

— Mi Zöldhalomból nehezen 
tudtunk volna naponta bejárni, 
ezért — diákotthon híján — al-
bérletben laktunk Soltvadker-
ten. Szép élet volt az!

— Jó, hogy elindult ez a 
kihelyezett gimnázium és jó 
érzés volt a 60-as éveket Solt-
vadkerten eltölteni!

A katolikus egyházközség 
idén is ünnepi szentmisén 
köszöntötte a jubiláns háza-
sokat. Ezúttal öt házaspár állt 
meghatottan az oltár előtt és 
vette át az emléklapot

„Tanúskodásra vagy 
bíráskodásra 

vagyunk-e elhíva?”
— ezt a kérdést már Sza-

niszló Tibor plébános tette fel 
igehirdetésében. 

Mint elmondta, „a másikat 
folyton csak meg/elítélő ember 
képtelen a tények világában 
élni. 

Ez a folytonos bíráskodás 
inkább egy hamis álomvilág. 
A házasélet inkább arról szól, 

hogy az elején hátra hagysz, 
hogy ezzel a másik emberrel 
az oldaladon egy új dologba 
vágj. 

Emellett pedig ki kell áll-
ni, tanúságot kell tenni! De 
a házasság szentségében 
felvállaltad ennek a másik 
embernek a rossz oldalát is. 
Ő pedig a tiedet…”
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