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Elkészült a falu karácsonyfája

A gyermekek nagy-nagy örömére…

Az EGYBE alapítvány tagjai 
kezdeményezése által a falu 
karácsonyfát állított december 
14-én. A település apraja-nagy-
ja kivette a részét a délelőtti 
díszítésben. Hangulatos zene, 
üdítő, forralt bor, gyümölcs és 
a hat méter magas fenyő várta 
a lelkes kis csapatot. 

A karácsonyi díszeket már 
egész héten készítgették a gye-
rekek, tanárok és a szülők. A 
példaértékű összefogás, a közös 

munka ismét meghozta gyü-
mölcsét; egy saját, egyedi kará-
csonyfája lett Bócsának, amiben 
a közösség szíve-lelke benne van. 
A szervezők ezúton is szeretnék 
megköszönni mindenki segítsé-
gét és hozzájárulását, hogy ez az 
ötlet valóra válhatott. 

A fenyőfát Kanizsai Jánosné 
Ady Endre utca 53. szám alatti 
lakos ajánlotta fel a település 
részére, amit nagyon szépen 
köszönünk.                    SZ.É.

A Mikulásnak sok dolga volt 
az idei szezonban is; a naptárja 
teljesen betelt a hónap elején. Az 
óvodásokat már december 4-én 
felkereste. Kiscsoporttól a nagy-
csoportosokig minden gyermek 
kedves verssel, énekkel köszön-
tötte a télapót. December 6-án a 
Mikulás Futásra is hivatalos volt, 
persze inkább a csomagosztás 
mintsem a futás volt az ő várva-
várt feladata. A diákok hangulatos 
műsorral kedveskedtek a jóságos 
öregnek, így hát virgács itt sem 
került kiosztásra. A legkisebbek 
sem maradhattak ki a látogatás-
ból; december 8-án a nullától há-
rom éves korú csemeték is kaptak 
ajándékot.                       SZ.É.
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Helyi élelmiszer, 
ami összeköt

Születtek (november):
Antal Gergő - an.: Papp Andrea
Cs. Tóth Zsombor - an.: Nagy Aranka

Elhunytak (november):
Bertschi Heinz (1947)

Házasságot kötöttek (november):
Kalusi Maria Magdolna és Mészáros Péter

HIRDETMÉNY
Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
elbírálása során az alábbiakat állapította meg az „A” típusú 
pályázatoknál:

Pályázók száma:
10 személy
Támogatásban részesülők száma:
7 személy
Összes megítélt támogatás:
520.000,-Ft
Támogatás átlagos mértéke:
7.500,-Ft/hó
„B” típusú pályázat nem érkezett.
Bócsa, 2014. december 8.

Szőke-Tóth Mihály
polgármester

„Barnáné Bozorádi Petra a fiatal gazda pályázaton nyert 
40000 eurót, melynek segítségével 2015. január 1-től meg-
kezdi mezőgazdasági tevékenységét.”

Bócsai programok 
2015-ben

2015. augusztus 20. csütörtök: 
Falunap - Új kenyér ünnepe

 
2015. október 9-10. 

péntek, szombat: Szüreti Napok
 

2015. november 13. 14. 15. péntek, szombat, 
vasárnap: V. Bócsator, illetve ezen szombati 
főnapon és vasárnap: Boróka Kupa Tájfutás

 
2015. december 6.  vasárnap: Adventi vásár

Ünnepi istentiszteleti 
és miserend
Katolikus szentmisék

December
21. 10.30: Ádvent IV.
22. és 23. hajnali mise reggel 6 órakor
24. Szenteste  18.00: Kisbócsán
       22.00: Előre hozott éjféli mise Bócsán
25. Karácsony I.  10.30: Bócsán 
       12.30: Fischerbócsa
26. Karácsony 2.  10.30: Bócsán
       12.30: Zöldhalombócsán
31. 16.00: évzáró mise
Január 1-jén 18.00: Újévi szentmise

Evangélikus istentiszteletek az imaházban:
December
21. 11.00: Advent IV. istentisztelet
21. 16:00: Adventi lámpás felvonulás
24. 16.00: Szentesti istentisztelet + karácsonyi gyermek 
műsor
25. 11.00: Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
26. 11.00: Karácsonyi istentisztelet
28. vasárnap NINCS!
31. 17.00: Óévi istentisztelet 
január 4-én az esztendő első vasárnapja: 11.00 
január 7. 11.00: Vízkereszti úrvacsorás istentisztelet

Református istentiszteletek az imaházban:
December 
21. 9.00: Advent IV. istentisztelet
25. 9.00: Karácsony 1. napján istentisztelet a gyermekek 
szolgálatával, úrvacsorával

Anyakönyvi hírek

December 12-én a helyi 
élelmiszerek kaptak főszere-
pet a Boróka Könyvtárban. A 
Nemzeti Művelődési intézet 
szervezésében Bérces Dóra, a 
Kecskeméti Szatyor Egyesület 
elnöke tartott előadást a helyi 
élelmiszerek fontosságáról, a 
helyi termékek értékesítési 
lehetőségeiről. Ennek során 

bemutatta a két éve meg-
alakult bevásárló közösség 
működését és rendszerét. A 
rendezvény ideje alatt he-
lyi és környékbeli termelők 
által előállított sajtokból, 
kolbászból, házi szörpökből, 
lekvárokból kóstolhattak a 
jelenlevők.

SZ.É.



2014. december4. oldal

Karácsonyi album
Káposzta Lajos nyug. evangélikus esperes-lelkész gondolatai

Ha „ki-mit tud” szellemi 
vetélkedőt rendeznénk ka-
rácsonnyal kapcsolatban, 
elkeserítő eredményt kap-
nánk. 

Mi nem azzal vagyunk 
modernek, hogy ebben az 
ünnepkörben díszítünk, 
vendégeskedünk, vagy na-
gyokat eszünk, hanem nem 
engedjük elfelejteni azt, 
ami volt. 

Nem engedjük eltéko -
zolni, kidobni egykori ér-
tékeinket. Azzal vagyunk 
haladók, hogy arra építünk, 
Aki és ami tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz.

Ma is tény, hogy a modern 
időszámítás tudomány is Jé-
zus születésétől számítja az 
időt, s ezért írunk 2014-et, 
ill. pár nap múlva 2015-öt. 
Ő az a valaki, aki az egyik 
legfontosabb egyénisége 
a történelemnek, magas 
szintre emelte a szeretetet, 
a megbocsátás gyakorlatát. 
Feltámadásával azt az üze-
netet hordozza, hogy ebből 
a szeretetből nem lehet 
nyugdíjba menni, amíg em-
ber él ezen a földön, s ezért 
kitörölhetetlen Betlehem 
és azok a jézusi kortársak, 
akik szemtanúi voltak a 
karácsonyi csodának. 

Kik voltak azok, akik önfe-
ledten örültek a karácsonyi 
eseménynek!?

Szeretném végigvenni 
azokat a személyeket, elhe-
lyezni azokat albumunkba, 
akik a Biblia szerint tanúi 
ennek az eseménynek. Ez is 
karácsony ajándéka, akiket 
minden olvasónak szeret-
ném átnyújtani ez album 
formájában.

Zakariás

Ötven éves felnőtt em-
ber ,  ér te lmiség i ,  I s ten 
elhívott szolgája – pap. 
Ennyi évesen kapja a hírt, 
hogy apa lesz. Örömében 
megnémul kilenc hónap-
ra.

Erzsébet

Zakariás felesége. Mária 
testvére. Keresztelő János 
édesanyja. Korona tanú. 
Hiteles személy.

Mária

„Rám tekintett az Úr” - 
így fogadja a hírt, amikor 
megtudja ,  hogy  Erzsé-
betnek is f iú gyermeke 
születik. Érdekes, a mai 
kor elfelejtett  kifejezé-
sét  ke l l  v issza idéznem 
- áldott állapot ez, mert 
áldásnak tekintik a hírt, 
a  gye rmek  í gé re té t .  A 
gyermeket váró édesanyák 
a magyar nyelv szerint 
áldott állapotban vannak. 
Kár, hogy elfelejtettük. 
Ha újra meghonosodnék 
e kifejezés, modern lenne 
a várakozás, újra öröm a 
gyermek és áldás a követ-
kező generáció.

József

Iparos ember. Ács. Két-
kezű munkás.  A Bibl ia 
szer in t :  „ Igaz  ember” . 
Nem bőbeszédű.  Álmá-
ban  kap ja  a  h í r t ,  amit 
csendben elfogad.

Napkeleti bölcsek

Csillagászok, akik értik 
a csillagképet, olvasnak a 
szabad ég alatti látvány-
ból. Tudósok. Nem rend-

szerfüggők. Így is gazda-
gok, mert önállók. Tud-
ják, hova mennek, kihez! 
A jelentéktelen szálláson 
– istál ló – letérdelnek, 
leborulnak, hisz királyt 
látnak. Ezért bölcsek, s 
nem csak okosak. Ezt is 
meg kellene tanulnunk.

Pásztorok

A társadalom létrá ján 
rangtalanok. Megvetettek. 
Nincs  szavazat i  joguk, 
pedig férfiak. Hisznek az 
angyali  szónak, sőt en-
gedelmeskednek. Ezért, 
szemtanúk. A legmaga-
s abb  r angra  ke rü lnek , 
mert megajándékozza őket 
Isten azzal, hogy elmond-
hatják Máriának, amit az 
angyal üzent a gyermekkel 
kapcsolatban. 

Simeon

Öregember. Aggastyán, 
ak i  a  templomban fe l -
ismeri a nyolcnaposban 
a megígért megváltót, s 
áldást mond Józsefnek és 
Máriának, nem gratulál, 
hanem elmondja, a feladat 
próbatételt is jelent azok-
nak, akik szülők.

Anna

Idős hölgy, aki több mint 
ötven éve özvegy, hétévi 
házasság után. Mégsem 
depressziós, mert feladata 
volt, hogy hirdesse Jézust 
örömmel. Nem mesélt a 
múltról, hanem hirdette 
Jézust, a megszületettet, 
a jelenlévőt.

Augustus

A népszámláló császár. 
Mindenkori történelmünk 

l egha ladóbb  ura lkodó -
ja. Az egyik legkiválóbb 
közgazdász. Meg akarja 
tervezni a gazdasági jövőt. 
Ennek ruha, élelem, ka-
tonai szempontjai is van-
nak. Tudni akarja, hogy 
kikre számíthat az eljö-
vendőben. Rá kell viszont 
jönnie arra, hogy a világon 
van egy akaratán kívül is 
nagyobb hatalom. Így lesz 
Isten eszköze. Uralkodása 
idején születik meg a világ 
Megváltója.

Heródes

J e l l e m t e l e n  e m b e r .  
Karrierista. Származását 
megtagadva nem népét, 
hanem önmaga hatalmát 
védi. Egy dolog érdekli: 
megszerzett vagyonának 
védelme, fokozása. Pszi-
chopata. Megölet minden 
két éven aluli fiúgyerme-
ket, egy nép jövőjét. 

Az a lbum leglényege-
sebb arca JÉZUS. Őmiatta 
történt minden. Miatta 
van karácsony. De csak 
Ő teheti széppé is. Ő az 
egyetlen személy, Aki tar-
talmat ad ennek az ünnep-
nek. Teljesen mindegy, 
hogy ki olvassa most ezt 
a cikket – szegény, gaz-
dag, magányos, családtag, 
művelt, olvasott ember, 
kézműves ,  v á l l a l kozó , 
vagy bedolgozó.  Közös 
nevezőnk Ő. Így vagyunk 
összeadhatók. Szerettem 
volna mindenkinek bőví-
teni ismeretét, mélyíteni 
tudását, erősíteni hitét, 
szi lárdítani  összetarto-
zását. Így váljék tartal-
masabbá életünk, velünk 
kiteljesedve e karácsonyi 
albumunk és boldogabb az 
új évünk!
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…legalábbis így indította 
ádventi gondolatait Ruskó 
Norbi atya a bócsai katoli-
kus templomban, amikor az 
első darabot felkonferálta az 

ünnepi hangversenyen. Helyi 
emberek: Takács Bettina és 
Kárász István énekesek, vala-
mint Szloboda Zsolt orgonista 
szolgáltak karácsonyi dalla-
mokkal ádvent 3. vasárnapján. 
És hogy miért nem kikapcso-
lódás? Azért, mert éppen a 
részvétel és a zene hatására 
„kapcsolódunk be a mennyei 
misztériumokba”. Vagy ahogy 
Zsolt mondta: „Az Úristentől 
kaptunk egy lehetőséget azzal, 
hogy szent fiát a földre küldte, 
és ezzel élnünk kell!”

A mintegy 100 fős nézőkö-
zönség Bachtól a mai magyar 
szerzőkig, azaz időben és stí-
lusban meglehetősen széles 
repertoárt kapott a Krisztus 
születéséhez kapcsolódó ze-
neszámokból. Az összekötő 
szövegek, és az igeolvasás 
mindnyájunkat közelebb vihe-
tett az ünnep szent titkához. 
A zenészek még olyan játékot 
is megengedtek maguknak, 

melynek során a közismert 
Csendes éj-t versszakonként 
különböző stílusban és kezdő-
hangon adták elő. Legközelebb 
igazán meg kellene találni 

a módját annak, hogy mi is 
énekelhessünk! Mert a taps 
már ment a templomban, kü-
lönösen a vége felé.

Aztán – a művészek sokadik 
ráadása után – Norbi atya fel-
hívta a figyelmet a templom 
előtti meglepetésre. Az már 

Ez nem kikapcsolódás lesz…

Takácsné Böjtös Klára, valamint a Mucsi 
házaspár forralt bort, teát és süteményt kínált 

a koncert után a vidáman beszélgető 
vendégseregnek. Mindezt az EGYBE és saját 

adományukból, ádvent örömére. 

ugyanis kistérségi hagyomány 
lett, hogy a téli rendezvények 
után nem maradhatnak el a 
kis finomságok. Odakint aztán 
ki-ki összetalálkozhatott talán 
régen nem látott ismerősei-
vel. Amellett ugyanis, hogy a 

hallgatóság 1/3-a nem bócsai 
volt, még a környékünkön 
élő németek és svájciak is 
képviselték magukat a jeles 
eseményen. 

Káposzta Lajos
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Amit mi már tudunk, de 
más még nem… – ezzel a 
gondolattal indult neki kis 
csapatunk a  „Nyugdí jas 
Expo” néven közismert or-
szágos idegenforgalmi szak-
kiállításnak. A mikuláskor 
megrendezett nagyrendez-
vénynek a budapesti Syma 
Csarnok adott helyet, ahol 
minden hatvan éven felüli 
megtalálhatta a neki szóló 
programot. A standoknál a 

„szép korúaknak” kínálták 
a gyógyászati termékeket, 
élelmiszereket és termé-
sze tesen  a  k i r ándu lás i , 
üdülési lehetőségeket. Ki 
hinné, hogy számuk közel 3 
millió Magyarországon? Így 
találkoztunk velük, illetve 
vezetőikkel – legalább egy 
borkóstolás erejéig. 

A színpadon egész nap 
zajlottak a műsorok: éne-
kesek, nótakörök (jövőre 
talán a bócsai is?) és humo-
risták váltották egymást. A 

konferansz Beleznay Endre 
volt, akinek nagyon kedves 
ez a vidék, hiszen amellett, 
hogy fellépéseikor elnyal 
egy fagyit Soltvadkerten, a 
jófajta borokat is értékeli. 

Néha elkaptuk tőle a mik-
rofont :  i lyenkor színpa -
di kvízjátékot tartottunk 
(nyeremény egy pohár sör 
Bócsán!), valamint a kiváló 
k i skunha las i  énekesnő , 

Tolnai Anett is fellépett. 

Mi t  i s  muta t tunk  meg 
magunkról? Először is fon-
tos volt a keret: a Kiskun-
ság ezen szeglete Bócsától 
egészen Szabadkáig. Ebbe 
részünkrő l  be lekerü l t  a 
három nagyrendezvényünk 
(Falunap, Szüreti Napok, 
Bócsator), a Vincze Lovar-
da, a borókás mint kirán-
dulóhely és a bócsai szál-
láshelyek. Szentgyörgyi Éva 
kedvezményes kártyákat 
osztogatott meghívóként a 

Bócsa idegenforgalmi célpont!

rendezvényeinkre, Káposz-
ta Lajos pedig a kirándulási 
lehetőségeket  ecsete l te . 
Sokan voltak kíváncsiak a 
gasztronómiára:  a falusi 
baromfinak és sertés-ter-
mékeknek egyre nagyobb 
keletje van. 

Csak remélni tudjuk, hogy 
jövőre sokan vágnak neki az 
útnak és elutaznak Bócsára 
egy lovaglás, egy fesztivál 
vagy akár  néhány napos 
pihenés erejéig.

K. L.
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Gyermekvédelem Bócsán

„Látni és látszani” 
kampány 2014.

Mindenkinek ismert tör-
ténet a tanyasi árva kislány, 
Árvácska története. Móricz 
Zsigmond sajnos nem fantá-
ziaszüleményt vetett papírra, 
hanem a rideg valóság egy 
jellegzetes szeletét. Száz évvel 
ezelőtt faluhelyen gyakori volt 
az, hogy a gyerekek és a többi 
családtag egészségi állapotánál 
fontosabb volt a jószág és a 
termés sorsa. Legalábbis a 
családfő szemében. Orvosok 
visszaemlékezései szerint még 
az 1960-as években is gyakori 
volt a tanyavilágban, hogy a 
gyerekek reggelire bort és egy 
fél szelet üres kenyeret kaptak. 
El lehet képzelni, milyen lelki-
állapot társult mindehhez. 

A helyzet a 70-es évektől 
gyökeresen megváltozott, és 
noha az országos bűnügyi hí-
rekben – főleg a kereskedelmi 
hírcsatornákon – manapság 
is gyakorta hallani erőszakról 
és nélkülözésről, a gyerekek 
helyzete nagyságrendekkel 
jobb. Vajon ez természetes 
helyzet, vagy komoly munka 
eredménye?

Kigyúrt, marcona, tetovált 
férfiember ül előttem. Hatá-
rozott fellépésének köszön-
hetően akár kidobó is lehetne 

egy szórakozóhelyen. Ő Ko-
vács-Kováts Tamás, aki 2014. 
június 1-jétől a gyermekvéde-
lemért felel községünkben.

Tamás 1983-ban született 
Gyulán. Végzettségét tekintve 
szociálpedagógus, bár emellett 
más területen is dolgozott. 
Feleségével nemrég költözött 
ide, mivel itt talált középveze-
tői munkát egy fischerbócsai 
állattenyésztő cégnél. Emellett 
szeretett volna a szakmában 
is dolgozni, így került az ön-
kormányzat látóterébe. Amit 
végez, az a törvény által előírt, 
önálló gyermekjóléti szolgálta-
tás, melyben ő a szolgáltató.

– Pontosan mi a munkád célja 
és hogyan dolgozol? – kérde-
zem Tamást.

Feladatom a gyermekek ve-
szélyeztetettségének meg-
előzése. Mint szolgáltató, ös-
szefogom a védőnő, a tanya-
gondnokok és a pedagógusok 
körét, így minden információt 
összegzek egy-egy család kap-
csán.

Országosan nagyobb körben 
a családsegítőkkel kapcsolják 
össze ezt a munkát. Ilyen kis 
helyen csupán egy önálló szol-
gáltató működik: a gyerekek 
sorsa mindenütt fontos. Fel-
adatom az, hogy napi szinten 
ellenőrizzem a gyerekeket, és 
az eredményről az országos 
rendszer felé jelentést kell 
tennem. A munkáltatóm az 
önkormányzat. Bócsán 22 gye-
rek van alapellátásban, ebből 
4-5 gyerek igényel folyamatos 

megfigyelést. De még őket sem 
védelembe venni, tehát nincs 
nagy baj. 

– Mikor kell lépned?

Adott pillanatban megvan 
a hatásköröm is: amikor úgy 
látom, hogy ott, annál a csa-
ládnál ez a helyzet nem mehet 
tovább. Több forrásból infor-
málódom, és összegzem a jel-
zéseket, melyek a fent említett 
kollégáktól bejönnek.

Országis szinten ki kell emel-
nem Bócsát: itt ritka jó körül-
mények uralkodnak! A szülők 
az alaplehetőségeket csaknem 
mindenhol megteremtik. Al-
koholizmus előfordul ugyan, 
de ha az illető rendszeresen 
dolgozik, ez az állapot is ke-
zelhető. 

– Mi a teendő, ha a gyermeket 
rendszeresen és súlyosan bán-
talmazzák? 

A gyermek fizikai bántalma-
zása és ezt alátámasztó orvosi 
látlelet esetén védelembe kell 
venni a gyereket. A szülő felé 
figyelmeztetéssel, adott eset-
ben vizsgálattal kell élni. A 
cél azonban mindig az, hogy a 
gyerek a családban maradjon, 
ott nőjön fel. 

Káposzta Lajos

A tanya- és falugondnokok 
Bács-Kiskun megyében a 
körzeti megbízott kollegák-
kal a tanyákon élő emberek 
számára november 18-án 
16.00 és 20.00 óra közötti 
időtartamban láthatósági 
mellényeket osztottak ki. 

A „Látni és látszani” elne-
vezésű kampányt Bács Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága szervezte. 

A kampány célja a gyalo-

gosok és a kerékpárosok 
figyelmének felhívása az 
őszi és téli időszak baleset-
veszélyeire, a korlátozott 
látási  viszonyok között 
történő közlekedés kocká-
zataira.

 Bócsán Frittmann János 
tanyagondnok és a Kiskő-
rösi Rendőrkapitányság 
Soltvadkerti Rendőrőrsé-
nek munkatársai működtek 
közre az osztás során.

SZ.É.
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Régi képek nyomában

Egyre többször veszem észre, 
hogy jó barátom, Tóth István 
Csitta régi, fekete-fehér képe-
ket oszt meg az interneten. 
Különösen szívdobogtató volt, 
hogy köztük néhány bócsai 
vonatkozású kép is előfordult. 
Aztán egy találkozásunkkor 
megkértem, mesélje el ennek 
az igen értékes archív anyag-
nak a történetét.   

Először is az én régi fény-
képeimet kezdtem bemásolni 
a számítógépre – mondja a 
flekkensütőként is ismert gyűj-
tő. Majd vettem egy negatív 
másoló készüléket és így a még 
régebbi, fekete-fehér képei-
met is elkezdtem bemásolni. 
Az én saját negatív kockáim 
száma olyan 8000 körül lehet. 
Ezek nagy része a nagykö-
zönség számára értéktelen, 
mert magánjellegű. A többiből 
szoktam szemezgetni, amikor 
ráérek. Tavaly decemberben 
kaptam Szávay Zsolttól egy 
nagy doboz negatívot, ami az 
édesapja az örökségéből való. 
EZ, mint megtudtam, a töre-

déke annak, ami még Zsoltnál 
megvan. Szávay István – azaz 
ahogy ismertük, Pista bácsi 
– a vadkerti kultúrház vezetője 
volt az 1960-70-es években. 
Nahát, ezek értékes anya-
gok. Zömében csoportképek, 
amelyek sport- és társadalmi 
eseményeken készültek. Az én 
negatívjaim 24x36 mm-esek, 
az övé 60x90; 60x60 és 60x45 
mm-esek. Az én képeim sze-
rény minőségű géppel (Smena 
4), az ő képei jó minőségű 
géppel (Yashica) készültek, 
Ő gyakorlott volt, én nem. 
A nagyobb méretű negatívra 
pedig tökéletes képeket tudott 
készíteni.

– Hogyan tudjuk megnézni 
ezeket a képeket?

A megosztás úgy történik, 
hogy felteszem az oldalamra 
vagy direktben átküldöm an-
nak, aki rajta van. Vásárlásról 
még nem kérdezett senki, de 
biztosan meg tudnám oldani. 
Ezúton szeretném elmonda-
ni, hogy nagyon sok megha-

tó köszönetet kaptam privát 
üzenetben. Igaz, hogy nem 
én készítettem a képeket, de 
mivel én tettem fel, nekem 
köszönik. Annak idején, 40 
éve nem nagyon fényképeztek. 
5-10 évente készült kép az 
emberekről, amikor mentek 
személyi igazolványt vagy 
jogsit készíttetni. Pista bácsi 
tudatosan örökítette meg az 
akkori jelent, ami nekünk most 
nagy élmény. 

– Mi a helyzet a képekhez 
fűződő kereskedelmi és szemé-
lyiségi jogokkal? 

Főleg a személyiségi jogok 
jelentenek problémát. Mond-
juk úgy, hogy „keveredtek 
az emberek”. Van olyan kép, 
amit azért nem tehetek fel, 
mert akik boldog párként 
szerepelnek rajta, már régen 
elváltak vagy haragban vannak 
egymással.

– Hogyan katalogizálsz?

Az én negatívjaim dátumoz-

va, feliratozva, csíkonként 
albumba vannak rakva. A Pista 
bácsié tekercsben, dátumozva 
és feliratozva. Mivel nem va-
gyok gyakorlott számítógép 
felhasználó, ezért a lányom 
segítségét kell sokszor kér-
nem. Jelenleg csak ott tartok, 
hogy nyitva lett egy album 
és oda ömlesztve töltöm fel 
magamnak a képeket. A képek 
mellé alkalom adtán teszek 
megjegyzést is. Az is gondot 
okoz, hogy az én másolóm-
mal sajnos nem tudom teljes 
nagyságban kinagyítani az ő 
képeit, a közelről fényképezett 
csoportképeknél a szélen lévő 
személyek lemaradnak. Ezért 
jelenleg nem törekszem a 
tökéletességre (téma, dátum, 
kik vannak rajta). Ha sikerülne 
egy nagyobb másolót szerezni, 
akkor tudnám a képeket teljes 
nagyságban feltölteni és akkor 
katalogizálnám. 

– Mi a története a bócsai 
képeknek?

Bócsáról nem sok képem van, 
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de amikor ara járt Pista bácsi, 
fotózott ott is. Családjukban 
jócskán volt bócsai rokonság, 
így hát gondolom, őket láto-
gathatta meg. 

Ez a kép Fischerbócsán 
készült 1972-73-ban (?). A 
visszaemlékezések szerint 
egy Geiger nevű erdésznek 
dolgozott a csapat: a friss 

ültetésű erdő sorközét ho-
rolták.

Akinek van még birtokában 
régi, a bócsai életet meg-

örökítő fényképe, szívesen 
megjelentetjük az újságban 
a hozzá tartozó történettel 
együtt.

Káposzta Lajos

Bócsa kvíz
2014-ben már negyedik alkalommal került megren-

dezésre a Bócsator.  Hány csapat indult az idén?
a) 5 b)   8 c)  7

„Hány darab napelemet helyeztek el a Boróka Álta-
lános Iskola tetőszerkezetére? 
a)  100 b)  85 c)    156

Kezdetben csak 2 naponként indultak buszok Kiskő-
rösre és Tázlárra a községből. Melyik évben indultak 
buszjáratok Bócsáról?
a) 1941 b)  1955 c)1967

Az 1940-es évek elején árvíz pusztította végig a vidé-
ket, nagyon sok tanya összedőlt. Az állam ún. ONCSA-
program keretében Nagybócsa peremén egy utcából 

álló falut épített fel. Hány házat építettek fel  ekkor?
a) 20 b) 60 c) 40

Év elején jelentős uniós támogatás felhasználásával 
épült fel egy  ultramodern baromfitenyésztő telep 
Fischerbócsán. A tervek szerint 1.400.000 baromfi 
hagyja el évente a nevelőházakat. Ez a mennyiség a 
magyarországi termelés hány százaléka?
a) 0.5 b) 1 c) 2   

A helyes megfejtéseket 2015. január 10-ig várjuk a 
Polgármesteri Hivatalba postán vagy személyesen.

Megvan a nyertes
Novemberi lapszámunkban 

Bócsa kvíz címmel egy kis 
rejtvényt tettünk közzé. Nagy 
örömünkre tízen is beküldték 
a helyes megfejtést. A nyer-
test közülük sorsoltuk ki: az 
ajándékot Kovácsné Rekedt-
Nagy Mária fischerbócsai lakos 
nyerte. Gratulálunk!
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Az újév köszöntése a nagyvilágban

Újévi malackák

A világ országaiban, bár a 
különböző kultúrákban el-
térő módon, és olykor eltérő 
dátumokkal, de mindenhol 
ünneplik az újévet. Lássunk 
hát néhány szokást, mely 
kissé eltér a miáltalunk meg-
szokottól.
Spanyolország
A spanyolok éjfélkor minden 

óraütésnél egy-egy szem szőlőt 
fogyasztanak el , az esztendő 
hónapjait szimbolizálva, hogy 
az újév mind a tizenkét hónap-
ja gazdag és szerencsés legyen 
a számukra. Ha valaki elfelejti 
a szőlőszemeket szegénység 
és szerencsétlenség vár rá. Ez 
a szokás 1909-ből származik, 
akkor találta ki egy borász a 
gazdagabb termés remény-
ében. Spanyolország egyes 
tartományaiban aranygyűrűt 
dobnak a pezsgősüvekbe, aki-
nek pedig a poharában landol 

a gyűrű, szerencsés évre szá-
molhat.

Japán
Japánban egy héttel újév 

előtt egy ünnepségen rizstor-
tát sütnek, amelyet az újév 
első napján esznek meg. A 
felkelő nap országában 108 
harangütéssel kezdődnek az 
újévi ünnepségek és egészen 
január 7-ig tartanak. Az év első 
három napja pihenő, ilyenkor 
összegyűlik a család, előtte a 
házat alaposan kitakarítják, 
és fenyőágakkal díszítik az 
ajtókat.

Távol-Kelet
Kínában, Vietnámban és 

Koreában az újév csak az első 
telihold napján, január 21-én 
kezdődik, és az ünnep három 
hétig tart. Az ünnepség előtt 
bambuszágakkal űzik el a ros-

sz szellemeket a háztól, majd 
piros és arany papírzászlókkal 
díszítik fel az otthonukat, hogy 
becsalogassák a szerencsét és a 
boldogságot éjfél előtt minden 
ablakot és ajtót kitárnak. Egyes 
tartományokban pedig a fiatal 
lányok mandarinokat dobál-
nak a tengerbe, hogy jó férjet 
találjanak az új esztendőben. 
Kínában az újév a legnagyobb 
ünnep, három napig tart a 
sárkány- és oroszlánbőrbe bújt 
táncosok felvonulása.

Latin-Amerika
Ahogy az óra éjfélt üt, a Puer-

to Ricó-iak egy-egy vödör vízzel 
öntik le az ablakokat, hogy a 
leselkedő rossz szellemeket 
elijesszék. A Bahama-szigete-
ken az újévi készülődés már 
hónapokkal korábban elkez-
dődik. A bahamaiak ugyanis 
különleges, színes és tarka 

Junkanoo-ruhákban köszöntik 
az új esztendőt, a legérdeke-
sebb jelmezeket varrókat pedig 
meg is jutalmazzák. Bolíviában 
szalma- és fabábukat akaszta-
nak a házakra, hogy boldog-
ságot és szerencsét hozzanak 
a lakóknak. Ecuadorban régi 
ruhába öltöztetett papírbábuk 
égetésével búcsúztatják az 
óévet és mindent, ami régi. 
Argentínában december 31-én 
kidobnak minden feleslegeset 
és ócskát, a régi papírokat és 
iratokat csíkokra vágják és 
kiszórják az ablakon, helyet 
csinálva az újnak és jónak. 
Brazíliában szilveszterkor fehér 
ruhába öltöznek az emberek, 
hogy szerencsések és boldogok 
legyenek, és békében éljenek. A 
brazilok éjfélkor virágokat do-
bálnak a tengerbe és gyertyákat 
állítanak a parti homokba, így 
köszöntve az új esztendőt.

És most jöjjön egy aranyos kis recept, amit már a szilveszteri 
bulira érdemes kisütni. Elkészítése közben kiélhetjük kreativi-
tásunkat, a gyerekekkel is könnyen elkészíthető. A végeredmény 
egy igazán mókás, ízletes újévi malacpofi.

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 25 dkg puha vaj, 25 dkg főtt, áttört 
burgonya, 25 dkg túró, 2 kiskanál só

A tetejére: egy felvert egész tojás pici sóval ízesítve, egész 
feketebors.

Szükségünk lesz még 3 különböző méretű pogácsa szaggatóra 
(egy nagy méretű, egy közepes, és egészen kicsi ) és fogvájóra. 

Elkészítés: A hozzávalókból laza tésztát gyúrunk és kb. 1 órát 
a hűtőbe pihentetjük. Ezután a tésztát 1 – 1.5 cm vastagságúra 
nyújtjuk. 

Pogácsaszaggatóval kivágunk 19 db legnagyobb, 19 db legki-
sebb és 10 db közepes körlapot. 

A nagy körlapokat – ezek lesznek a malacfejek – sütőpapírral 
bélelt tepsibe rakjuk és lekenjük őket a felvert sós tojással.

A közepes körlapokat 4 egyforma cikkre vágjuk. (Ezek lesznek 
a malacfülek) 

A legkisebb körlapokra pedig fogvájóval két lyukat fúrunk. 
(Ezek lesznek a malacorrok) 

A füleket és az orrokat a malacfejekre illesztjük és lekenjük 
őket is a felvert tojással. 

Feketeborsból szemeket ragasztunk a malackáknak. 
A pogácsákat sütőpapíros tepsin 220 fokos, előmelegített 

sütőben kb. 15 perc alatt aranybarnára sütjük. 
Összeállította: SZ.É.

Vidám percek
Egy autójavító műhely ajtaján nagy tábla állt, ezzel a felirattal: 

- „Háromféle munkát végzünk: jót, olcsót, gyorsat. Akármelyik 
kettőt választhatja közülük. A jó és gyors munka nem olcsó. A jó 
és olcsó munka nem gyors. Az olcsó és gyors munka nem jó.”

***
Egy híres angol írótól megkérdezték, mi volt a legnagyobb bók, 

amelyet neki életében mondtak. Az író habozás nélkül válaszolt: 
- Egyszer egy skót a következőt mondta nekem: „Az ön legújabb 
könyve annyira megtetszett nekem, hogy alig bírtam magam 
visszatartani attól, hogy megvegyem.”

***
Egy kísérleti laboratóriumban az egyik egér így szól a másikhoz:
- Úgy látom, meghíztál. Jól élsz?
- Jól. Kaptam egy tudóst, aki velem foglakozik. Sikerült beido-

mítanom, hogy valahányszor felszaladok ezen a létrán mindig 
ad egy darab sajtot.
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Lovas diákok

Kreatív gyerekek
klubja

Mikulás Kupa

Tavaly év elején fogalmazó-
dott meg két bócsai anyuka 
fejében az ötlet: kézműves 
foglalkozásokat kéne tartani 
a helyi iskolásoknak. Szabóné 
Anita és Kovácsné Marcsi gye-
rekkoruk óta ismerik egymást, 
otthon is sokszor közösen 
barkácsolnak csemetéikkel. 
A klub el is indult, nem kis 
sikerrel. Idén már 32 gyerek 
vesz részt a délutáni foglalko-
zásokon. „Egyik héten az al-
sósok, másik héten a felsősök 
jönnek. A csapat év közben 
is bővül, nagyon szeretnek 
ide járni a gyerekek. Mindig 
új ötletekkel, technikákkal 
kísérletezünk, soha nem unat-

kozunk.” – mesélik lelkesen 
az ötletgazdák. A klub helyi 
rendezvényeken is részt vesz: 
a Nyuszicsalogatón, a Polgárőr 
napon valamint a Böllérfeszti-
válon is találkozhatunk velük 
és kreatív alkotásaikkal. A 
foglalkozások az egész tanévet 
felölelik, minden csütörtökön 
délután kettő órától háromig 
tart. A klub teljesen ingyenes, 
a tavalyi foglalkozás az EGYBE 
Alapítvány, az idei pedig az 
SZMK és az Önkormányza-
ti Hivatal jóvoltából. A két 
kezdeményező szülő számára 
pedig a fizetség a gyermekek 
szeretete és mosolya. 

Szentgyörgyi Éva

December 6-án ismét Miku-
lás-Kupát tartottak a bócsai 
birkózók. Összesen 130-an 
indultak az idei versenyen. A 
külföldi csapatok közül Zenta, 
Magyarkanizsa, Szarajevó és 
Madar (Szlovákia) képvisel-
tette magát. A bócsaiak ismét 
helyt álltak; első helyezést 
értek el: Holczimmer Tamás, 
Pap Máté, Martin Bence. Má-
sodik lett: Gáspár Bálint és 
Wéber Dominik. Harmadik 
helyen végeztek: Wéber Patrik 

és Varnyú Bálint. A rendez-
vényen – mint minden évben 
– tiszteletét tette a Mikulás, 
ki ajándékot osztott a spor-
tolóknak. Egy lassan bócsa-
ivá váló külföldi politikus is 
megfordult a versenyen: Hans 
Kaiser Németország korábbi 
minisztere rövid látogatást 
tett a verseny helyszínén. 
Elismeréssel beszélt a bócsai 
birkózás sikereiről, kiemelve 
a több évtizedes németországi 
sportbaráti kapcsolatot.

Bal oldalon Wéber Dominik (II. hely)

Ebből a tanévből is lassan 
eltelik az első félév. Az idén be-
vezetésre kerülő lovas oktatás 
igen kedveltté vált a gyerekek 
körében. A bócsai iskolán kívül 
a Kiskőrösi Járásban még az 
akasztói iskola biztosít lovaglá-
si lehetőséget a diákok számára. 
Iskolánkban az oktatás elindí-
tásában oroszlánrészt vállalt a 
helyi önkormányzat, valamint 
a Vincze Lovarda és oktatóinak 
lelkes segítsége. Eltelt hát az 
első néhány hónap: a diákok 
megszerették a lovas órákat, 
közelebbről megismerhették az 
állat viselkedését, megtanulták 
a lóháton való helyes alapülés 
szabályait. A második félévben 
tavasszal újra várja a harmadik 
osztályosokat a lovarda. Vidáné 
Baranyi Mária osztályfőnök már 
látja az oktatás pozitív hatásait: 
„Összeszedettebbek lettek a 
gyerekek, felelősségérzetük 
nőtt, nyugodtabbak lettek. A 
rendszeresség nagyon fontos 

lenne itt is, hogy ezek a pozitív 
hatások erősödjenek, és ne 
vesszenek el.”

A lovaglás mellett úszásokta-
tásra is járnak bócsai diákok. A 
tornaórák keretein belül Olá-
hné Marosi Judit testnevelés 
tanár viszi a gyerekeket kiskő-
rösi tanuszodába oktatásra. Az 

első félévben a hatodikosokkal 
tíz alkalommal voltak úszni. Ja-
nuártól a negyedik osztályosok 
szintén tíz alkalommal mennek 
az uszodába. Náluk a legfon-
tosabb cél a vízhez szoktatás, 
vagy éppen a visszaszoktatás. 
A hatodikosok egy megerősítő 
edzéssort kapnak. Reméljük, 

hogy a szülők ezáltal is kedvet 
kapnak ahhoz, hogy bátorítsák 
gyermeküket ezen egészséges 
sportra.

Az úszásoktatást a Bócsa 
Község Oktatásáért, Közmű-
velődéséért Alapítvány és az 
Önkormányzat támogatja anya-
gilag.                             SZ.É.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Szentgyörgyi Éva

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Luca napi bál
Luca napi bálra invitálták 

barátaikat a bócsai népdal-
körösök december 13-án. Az 
örökifjú baráti kör soltvad-
kertiekből, orgoványiakból 
és bócsaiakból áll. Több mint 
ötvenen gyűltek össze erre a 
jó hangulatú délutánra.  A 
bál tele volt meglepetésekkel; 
volt itt székely népmese– és 
viccmesélés, mókás műsorok 
és táncverseny. A jelenle-
vőknek különböző táncstí-
lusokban kellett bemutatni 
tudományukat. Hat táncospár 
kapott jutalmat, mely egy-egy 
üveg pezsgő volt. A legtech-
nikásabb tánc kategóriában a 
soltvadkerti Lehoczki Bandi 
bácsi – aki 90 évesen is fia-
talos lendülettel ropta – és 
partnere az orgoványi Taka-

Az Evangélikus Egyházközösség szeretettel 
vár mindenkit 

az adventi lámpás felvonulásra.
Indulás: 

december 21-én 16 órakor az Evangélikus 
imaháztól. 

Érkezés a Szent Margit templom elé.
Amit hozni érdemes: lámpásféle vagy 
gyertya, jókedv, süti, rágcsálni való

Ünnepeljünk együtt!

róné Marika néni nyertek. 
A talpalávalóról Balázs Feri 
bácsi és Szakolczai Ferenc 
gondoskodott.             SZ.É.


