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Mottónk:

„Minden választás megoldás is egyben.”

Bemutatkozunk
A Gál Mobil Kft. egy dinamikusan fejlődő helyi vállalkozás. Fő 

tevékenysége a gépjármű-kereskedelem, ezen belül is a mező-
gazdasági gépek kereskedelme. 

A Gál Mobil Kft. 2015 évben új tevékenységgel bővítette 
palettáját. Gépjárművek flottakezelését végzi DiffeRent Car 
néven. Szolgáltatásunk mindkét tevékenységi körben széleskö-
rű, kapcsolatrendszerünk kiépített, kiszolgálásunk empatikus, 
ügyfélbarát.

a Different Car szolgáltatásai

* Gépjárművek márkától független beszerzése, értékesítése
Flottaértékesítőnk segítséget nyújt – akár tesztautó kipróbá-

lásának lehetőségével – a megfelelő gépjármű kiválasztásában 
magánszemélyek, illetve cégek számára. A szolgáltatás keretében 
elvégzi a gépjárművek beszerzését, műszaki vizsgáztatását, 
eredetiség vizsgálatát, forgalomba helyezését, a szükséges ok-
mányokkal történő ellátását.

* Tartós bérbeadás (operatív lízing) 
Amennyiben cégének gépjárműre vagy gépjárművekre van 

szüksége, de a rendelkezésre álló forrásait nem szeretné gépjár-
műparkba fektetni, akkor az Ön számára ez egy nagyon kedvező 
szolgáltatás. 24 illetve 36 hónapra biztosítunk cége számára 

bérautót kedvező feltételekkel. A futamidő lejártával lehetősége 
van egy megállapított majdani piaci értéken, az ún. maradvány ér-
téken megvásárolni a bérelt járművet. Előnyei: Ön a gépjárművek 
használatáért havi bérleti díjat fizet, mely jól tervezhetővé teszi 
a költségeket. Ön a gépjármű nettó értéke után számolt bérleti 
díjat kap. A bérleti díj költségként teljes egészében leírható. A 
bérleti díj ÁFA-ja visszaigényelhető.

* Finanszírozás
Cégünk, a Gál Mobil Kft. rendelkezik a PSZÁF többes ügynöki 

engedélyével, ezért az autó finanszírozási formák bármelyikét 
tudja biztosítani ügyfelei részére: hitel, nyíltvégű, zártvégű 
pénzügyi lízing. 

* Biztosítás
A Different Car a flottakedvezményének köszönhetően kiemel-

kedően kedvező casco és kötelező felelősségbiztosítási tarifákat, 
valamint teljeskörű adminisztrációt biztosít ügyfelei számára.

Nézzen be hozzánk! Látogasson el hamarosan induló webol-
dalunkra (www.differentcar.hu), illetve facebook oldalunkra 
((www.facebook.com/differentcar.galmobil), ahol mindig a 
legfrissebb információkkal várjuk!

Bővebb információt személyesen, illetve az alábbi elérhetősé-
geken tudunk nyújtani Önnek:

Telefon: +36 78 501 008

Mobil: +36 30 869 0577 (Bálint László flotta értékesítő)
E-mail: info@differentcar.hu
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anyakönyvi hírek

1956-os iskolai 
megemlékezés

Október 22-én rendezték 
meg az ünnepi műsort az 
iskola tornatermében, ahol az 
56-os forradalom és szabad-
ságharc hőseire, áldozataira 
és mártírjaira emlékeztünk. Az 
összegyűlt tanulóknak Szőke-
Tóth Mihály polgármester 
mondott ünnepi beszédet, 
melyben a fiatalok áldozat-

vállalásáról beszélt. 1956-ban 
megpróbálta lerázni magáról a 
kommunista rabigát az ország, 
ami ha néhány napra is, de 
sikerült. A beszédet követően 
a nyolcadikosok verses mű-
sorát láthattuk. Az ünnepség 
a kopjafa megkoszorúzásával 
zárult. 

B.H.

Születtek októberben:

Misándi Áron István - an.: Vörös Annamária
Józsa Gábor- an. Sztrain  Marianna

Elhunytak októberben:

Péter Szabó Ferenc (1960)

Elhanyagolt sírok
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a hoz-

zátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek 
rendbe tenni mindenszentek napjára. Ne engedjük, hogy 
elgazosodjon és szemetes legyen a köztemető!

KÖZlEmÉNY
 

Október 5-től változik 
a kormányhivatal ügysegédjének 

ügyfélfogadási rendje:

minden páros héten, csütörtök 
10:30-12:30 óráig az Önkormányzati 

Hivatal tanácstermében.

Szimonidesz lajos: 
Halotti beszéd

 

A koporsón, a ravatalon
tenger virág és sok-sok koszorú.
Akinek hozták, fekszik hallgatagon,
arcára kín fagyott s homlokán ború.

Rózsátok illatát ő már nem érzi,
harmat gyöngyeibe sem gyönyörködik,
többé tövisök kezét sem vérzik —
nyugalma felett a halál őrködik.

Miért nem jöttetek, mikor egyedül volt?
Sírtatok volna, mikor szíve fájt?
Miért nem tudtátok ezt a sok virágot
Útjára hintni, míg veletek járt?!

Akkor örült volna... Most porladó szíven
örömet se keltve hervad a virág...
Ha kit szeretsz, szeresd, míg él híven,
Akkor lesz szebb és boldogabb e világ!...
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maradj talpon!
A bócsai Kovács Nikoletta ott volt…

Polgárőr nap 

Lengyel Gábor bócsai polgárőr elnök, 
Csizovszki László kiskőrös rendõrkapitány, 
Majer Zsolt polgárőr tag, Kürtösi Lászlóné

és lázár Sándor

Október 3-án rendezték meg 
a Polgárőr családi nap a Vincze 
Lovardában.  Az egész napos 
rendezvény egy nyertes pályá-
zatnak köszönhető, amit a Bócsa 
Községi Polgárőr Egyesület 
adott be és nyert meg.  A szer-
vezés oroszlánrészét Lengyel 
Gábor, a Bócsai Polgárőr elnöke, 
Lengyelné Gillich Bernadett és 
Szabó Klára könyvelő vállalta. 
Egész napos programok várták 
a közel háromszáz ide érkező 
vendéget.  A gyerekeknek lehe-
tőségük volt kipróbálni a légvá-

rat, a kézműves foglalkozást, az 
arcfestést, a lufi hajtogatást és 
a lovaglást. Emellett lehetőség 
nyílt a lovas kocsikázásra is, 
ahol a nemzeti park csodái 
tárultak elénk. Meghívott ven-
dégek is érkeztek ide: a kiskő-
rösi rendőrkapitány Csizovszki 

László és a Bács-Kiskun Megyei 
Polgárőr Szövetség Elnöke dr. 
Fekecs Dénes. A vendéglátó 
bócsaiakkal együtt hét egyesü-
let volt jelen a kiskőrösi járási 
polgárőrségből. Elérkezett az 
ebédidő. Benkó Sándor volt a fő 
szakács, aki marha lábszár pör-
költet készített ebédre, Benkó 
Tibor segítségével. Na de persze 
a desszert sem maradhatott el: 

a kemencében sült kalács. Ebéd 
után elkezdődtek a délutáni 
programok. A jakabszállási 
hivatásos kutya kiképzők bemu-
tatót tartottak a nézőknek, majd 
fellépett a Nefelejcs Népdalkör, 
a Soltvadkerti citerazenekar 
és Kurcz Szandi. A nap csikós 
bemutatóval zárult. A szervezők 
köszönik szépen a sok segítsé-
get.                                     B.H.

Mindig meglepődünk, ami-
kor ismerősünket pillantjuk 
meg egy-egy televíziós adásban. 
Akár a híradóban nyilatkozva, 
akár egy nyári balatoni ifjúsági 
műsorban ismerjük fel az adott 
embert, alig várjuk, hogy a 
következő találkozáskor neki-
szegezhessük a kérdést: „Na, 
milyen volt?” Így jártam én is, 
amikor Kovács Nikoletta Bócsá-
ról, a Kecskemétről délre fekvő 
falujáról beszélt Gundel Takács 
Gábor műsorvezetőnek a Maradj 
talpon c. műsorban. Aztán pár 
kérdés után megnyílt alatta a 
föld, de attól mi még örülünk, 
hogy bent volt a műsorban. 
Mert a lényeg a játék, pénzt 

pedig majd máshol, leginkább 
munkával keresünk! 

Nikolettáról azt kell tudni, 
hogy miután Bócsán befejezte 
az általános iskolát, félig-meddig 
Bajára költözött és azóta a Ma-
gyarországi Németek Általános 
Művelődési Központjában tanul, 
jelenleg a 11. évfolyamban. Nagy 
rajongója a focinak és a Forma-1-
nek is, emellett szívesen lovagol, 
rajzol, vagy fest. Idén december-
ben német nyelvből várja egy 
felsőfokú nyelvvizsga. 

Emellett pedig ráér „talpon 
maradni” is. Mint meséli, a 
kezdetek óta követi a műsort. 
A tévé előtt jól ment a játék, 
„kanapéhuszárként” nem akadt 

ellenfele. A játékba csak nagy-
korúak jelentkezhetnek, így el-
határozta, amint betölti a 18-at, 
megpróbálja. A szülői engedély 
nem sokat váratott magára 
— hadd menjen a lyány!  

Na és vajon milyen érzés veszí-
teni és leesni? — tették fel bizo-
nyára sokan a nagy kérdést.

Egyáltalán nem érzem úgy, 
hogy veszítettem, annak ellenére 
sem, hogy leestem — mosolyog 
Niki. Mindvégig élveztem a kihí-
vást, és nagyon jól szórakoztam. 
A kérdések közül a Forma-1-es 
volt a kedvencem, de szerintem 

ez az arcomon is látható volt. 
Nyilvánvaló azonban, hogy az 
ember nem tudhatja minden 
kérdésre a választ, de mindig 
szerezhet új ismereteket. Már 
én is tudom, hogy mi az a szé-
kicsér…

Az esés… Én erre csak azt 
mondom, hogy bátran jelent-
kezzen mindenki, és próbálja ki 
magát! Nem szégyen, ha valaki 
leesik. Persze, szívesen elhoz-
tam volna a nyereményt, de így 
alakult, egyáltalán nem vagyok 
csalódott. 

Káposzta Lajos
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Bemutatkozik a bócsai Boróka Citerazenekar 
Citeratábor lehet Bócsán?

A zenekar tagjai: Kárász István (művészeti- és zenekarvezető), Font 
Sándorné Dobosi Erzsébet, Török adrienn, Sárosdi letti, Vizi Dóra, 

Vizi Zsófi, Kovács Illés, Knébelspisz Vajk, Schütz Nikolett

Egyre többször találkozunk 
velük: legutóbb augusztus 
20-án, a Falunapkor lép-
tek a helyi közönség elé. A 
2002-ben alakult Boróka 
Citerazenekarról beszélget-
tem Kárász Istvánnal, aki 
— noha Ágasegyházán él, és 
más zenekarokban, ill. más 
műfajokban is játszik —, 
lelkesen foglalkozik a bócsai 
csapattal.  

— Hogyan, mikor és hol pró-
báltok?

Minden vasárnap 14:00-
18:00-ig tartunk foglalko-
zásokat, melyek tömény és 
tartalmas alkalmak szoktak 
lenni. A nyári időszakban 
az erre a célra átalakított 
garázsban, télen pedig laká-
sunk étkezőjében tartjuk a 
próbákat. Nyitva áll előttünk 
a Hegyközség épülete is. 
Létszámunk szerencsére fo-
lyamatosan bővül, ezért ezek 
a helyiségek egyre kisebbnek 
bizonyulnak. A polgármes-
teri ígéret szerint meglesz 
a helyünk az újonnan épülő 
bócsai művelődési házban. 

Természetesen a próbáink 
nyilvánosak, így minden ér-
deklődőt és népzene kedvelőt 
szeretettel várunk.

— Mi a próba menete?
A hangszerek behangolásá-

val kezdődünk. Ez különösen 
a téli időszakban fontos, mi-
vel a hőmérséklet különbség 
elhangolhatja a citerákat. 
Majd a ritmus gyakorlatok 
átismétlése és a dúros, mólos 
skálák átjátszása következik. 
Ezt követően, átismételjük, 
az előző próbán tanult da-
lokat, majd visszatérünk a 
még korábban tanult dalok-
ra. Rendszerint az új dalok 
tanulását hagyjuk utoljára. A 
foglalkozásokat interaktívan 
és jó hangulatban szoktam 
lebonyolítani, törekszem 
arra, hogy minél több isme-
retanyagot tudjak átadni a 
gyerekeknek. 

— Rólad azt tudjuk, hogy 
sokfelé mozogsz a zenei életben. 
Ez konkrétan mit takar?  

1998-ban Felvételt nyertem 
a Magyar Kórusok Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szö-
vetsége szervezésében meg-
hirdetett Citerazenekar, és 
Népdalkör vezető szakra. Itt 
jeles tanároktól tanulhattam. 
2000-ben meg is szereztem 
ezt a végzettséget. Mivel 
több zenekarban is játszom, 
így több díj megszerzésében 
is aktívan közreműködtem 
az adott együttesben. Ilyen a 
2003-ban Gyulán átvett Erkel 
Ferenc díj, több Aranypáva 
díj, valamint egyéb szakmai 
elismerések és oklevelek. 

Mindenképpen fontosnak 
tartom azonban az indulást! 
Ha visszagondolok a kezde-
tekre, boldogsággal tölt el 
a Bócsai Citerazenekarban 
eltöltött 15 év alatt elért kö-
zös zenekari eredményeink 
sokasága is.  Ezúton szeret-
ném megköszönni Nagy Biri 

Lászlónak, a Bócsai Citeraze-
nekar vezetőjének, hogy 23 
évvel ezelőtt elindított ezen 
a pályán. Ő adott pengetőt a 
kezembe, ő kezdett el citerára 
tanítani, amiért a mai napig 
nagyon hálás vagyok. Ez a 
15 év rendkívül meghatározó 
volt az életemben. 

— Kik segítik a munkádat 
helyben?

A folyamatosan bővülő lét-
szám miatt különösen Font 
Sándorné Dobosi Erzsébetet 
illeti köszönet, aki a solt-
vadkerti tanítványokat külö-
nórán is oktatja citerára. Ki 
kell emelnünk Török Adrienn 
munkáját is, aki a dalcsokrok 
összeállításában, és bőgő 
citeraszólam feljátszásában 
segédkezik. 

— Miből áll a repertoárotok?
Tájjegység szerint: Dél-

Alföldi dallamok, Kalocsai 
dallamok, Kalotaszegi dalla-
mok, Gyermekdalok, Kürti 
dallamok, Sallai verbunk, és 
egyéb verbunkok.

Jelen pillanatban a Bogyisz-
lói csokrunkat állítjuk össze 
és hangszereljük meg. Ezt a 
csokrunkat terveink szerint a 
Bócsai Idõsek napi rendezvé-
nyén szeretnénk először szín-
padra vinni, melyet november 
7-én rendeznek meg. 

— Mik a jövőbeni tervek?
A legfontosabb lenne a ta-

gok részére egy délalföldi 
népi jellegű fellépő ruha 
varratása, így autentikus 
viseletben léphetnénk fel. 
A nagy terv pedig az, hogy 
2016 első felében egy há-
romnapos, hétvégi népzenei 
tábort szeretnénk szervezni 
Bócsára. Ennek helyszíne 
ugyancsak az új művelődési 
ház lehetne, a szálláshelyeket 
pedig a helyi lehetőségek fi-
gyelembe vételével oldanánk 
meg. Az oktatók a szakma 
jeles egyéniségei lennének, 
akik remélhetőleg több tucat 
népzenészt vonzanának kö-
zségünkbe. 

Káposzta Lajos
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Mindenszentekre készülve 
immár harmadik alkalommal 
fogtak össze jelenlegi és hajdani 
kisbócsaiak, hogy az ünnep előtt 
rendbe tegyék mára már alig 
használt, de sok családi sírt rejtő 
tanyasi temetőjüket.

Mintegy 25 ember — köztük 
nagyszülők, szülők és unokák 
— gyűlt össze október első 
szombatján, hogy kihasználva a 
szép őszi időt (ismét) visszave-
gyék a természettől a sírkertet. A 
bokrok, susnyák és gyom kivágá-
sa közben bőven volt mód és idő, 
hogy az idősebbek megosszák 
emlékeiket a fiatalabbakkal, vagy 
a helyet kevésbé ismerőkkel

Gál Imre jelenleg Soltvadker-
ten él. Valamikor ide nősültem 
— meséli. Feleségem, Tóth 
Erzsébet nyugszik itt. Ez már 
a harmadik év, hogy együtt vé-
gezzük a takarítást. Mivel most 

többen vagyunk, így a munka 
is gyorsabban haladt. Reggel 
8-kor kezdtünk, és délre már be 
is fejeztük.

Az önkéntesek között egy 
német úr is feltűnt: Peter 
Lissel egy közeli tanyán él, 

immár 10 éve, feleségével és 
kutyájával. Szeret kijönni ide, 
megnyugvást sugall neki a 
temető. Mivel pedig rengeteg 
segítséget kapott már az itt 
élő tanyasiaktól, úgy gondolta, 
egy kicsit visszasegít nekik. 

„Hiszen így 
kerek a vi-
lág, és még 
több barát-
ra tehetek 
szert mun-
ka közben” 
— mondta 
Lissel úr. 

A munkák 
szervezője 
Haskó Fe-

renc volt. Mint meséli, valóban 
könnyebben ment a takarítás. 
Hiszen „művelt földet kön-
nyebb megmunkálni”. Eleve 
többen kijárnak a sírokhoz, 
melyek az elmúlt években hoz-
záférhetőbbek lettek. Látni a 

Így hirdethet a Bócsai Hírekben

Tisztelt Olvasók! Többek kérésére hirdetési lehetőséget 
is biztosítunk havilapunkban. Az árakat a költségek és a 
lakosság teherbírásának figyelembe vételével határoztuk 
meg. Bízunk benne, hogy a jövőben Ön is igénybe veszi 
szolgáltatásunkat. 

Áraink:
Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordulók (ke-

retes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek.
Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 

keretes hirdetés
színes oldalon:
1 oldal: 30 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk.
+ áfa
fekete-fehér oldalon:
1 oldal: 24 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk.
+ áfa

Hirdetéseiket Polgármesteri Hivatalban, vagy az alábbi 
telefonszámon, lapzártáig fogadjuk: 0630-7433-401

„Művelt földet könnyebb megmunkálni”
Összefogás egy tanyasi temetőért

a gyerekek is segítettek! Balról jobbra: Sréter 
Erzsébet, Sréter Hunor és Sréter lehel

virágokat, az ápoltabb sírokat, 
meg hát… beszélnek róla…

Mint mondja, nem csak a 
bócsaiak járnak ki, hanem 

mindenki, akiknek hozzátar-
tozója fekszik itt. Kerítést is 
terveznek építeni, mely talán 
jövőre meg is valósul. Most 
már kevesebb fát kellett kivág-
ni. A temető rendezettebb lett 
az évek alatt.

Közben megérkezett a pör-
költ, amire mindenki rászol-
gált. Jövő májusban ugyanitt!

Káposzta Lajos
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Vendégház a hármas határon

Szüreti főzőverseny 

Az első díjat elnyert Benkó Sándor

Zsűri tagok: Dudás Lajosné, Lehoczki Klára, 
Farkas Zsigmond, Geiger Csaba, Felföldi Zol-

tán és Szőke-Tóth Mihály polgármester

Idén tizenkettedik alkalom-
mal mérettették meg tudásu-
kat a nevezők a Dudás Lajos 
emlékére megrendezett szüreti 
főzőversenyen. A versenyre ti-
zenöt főző jelentkezett. Az öt-
tagú zsűrinek szintén nem volt 
könnyű dolga, mert ugyanis a 
finomnál finomabb bográcsos 
ételek kerültek kóstolásra. 
Végül Benkó Sándor tyúk-
pörköltje érdemelte az első 

helyet, illetve a vándorserle-
get. A második helyen Szűcs 
Zoltán a különleges boka, pofa 
lábszárpörkölttel végzett. A 
harmadik helyre Tarjányi Csa-
ba Szanki féle birkapörköltje 
került. Különdíjban részesült a 
kiskőrösi Fazekas András szár-
csapörköltje. Az est folyamán 
a talpalávalóról Balogh István 
gondoskodott.

B.H.

Elérhetőségeik:

joci.fekete@gmail.com
6230 Soltvadkert Büdőstó dűlő

20/228-2548

Ez már Soltvadkert, ahol 
állunk, de ha odébb lépünk, 
a kerítésünkön túlra, az már 
Bócsa. Nézd a fákat ott, az már 
Kaskantyú. És ha kicsit mész a 
földúton, akkor belépsz a kis-
kőrösi határba. — Így kalauzol 
Fekete József idegenforgalmi 
vállalkozó tanyasi szálláshe-
lyük udvarán állva. Joci és 
felesége, Gabriella Budapestről 
költözött ide, a Büdöstó part-
jára, hogy egy merész ötlettel 

idegenforgalommal kezdjenek 
el foglalkozni. Több évtize-
des budapesti tapasztalattal 
érkeztek, de számításukat két 
tüzeset is keresztbe húzta. A 
Swarz Vendégház (így írva) 
azonban működik: már voltak 
szállóvendégek és beindultak 
a rendezvények. A � szobában 
8 vendég részére van hely, a 
rendezvényteremben jelenleg 
70 fő fér el, de jövőre 100 főre 

bővítenék. A szálláshely kapa-
citás is bővülne: ez a padlástér 
felé terjeszkedne tovább. Igény 
szerint reggeli, ebéd és vacsora 
egyaránt rendelhető, de legin-
kább bográcsos ételek a nyerők. 
Laktak itt már a környéken 
dolgozó munkások, érettségit 
ünneplő diákok és lakodalmas 
vendégek egyaránt. 

Gyermekeik, Dominika és 
Olivér jól beilleszkedtek a 
soltvadkerti iskolai életbe. 
Reggel iskolabusszal mennek 
be, aztán délután vagy busszal, 
vagy szülői segítséggel érnek 
haza. Egyházilag leginkább 
Bócsához kötődnek. Hívő ka-
tolikus családként fontosnak 

tartják a lelki támaszt is: a leg-
közelebb eső templom éppen 
a kisbócsai, de természetesen 
máshová is eljárnak.       K. L.
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márton-napi 
Libasült párolt káposztával 

és rozmaringos sült burgonyával

Hozzávalók:
* 4 db libacomb
* 2 fej vöröshagyma feldarabolva
* 5-6 gerezd fokhagyma
* 1,5 dl száraz fehérbor
* só
* őrölt feketebors
* morzsolt majoránna

* A káposztához:
* 1 kg lilakáposzta
* 1 fej vöröshagyma
* kb. 3-4 evőkanál olvasztott libazsír vagy olaj
* kb. 1 bő evőkanál cukor
* kb. 2 evőkanál 10 %-os ecet
* kb. 1 teáskanál egész kömény
* őrölt bors
* só

A burgonyához:
* 1 kg krumpli hámozva, darabolva
* só
* őrölt bors
* rozmaring
* kb. 3 evőkanál olvasztott libazsír

Elkészítés:
A combokat tisztítás után megmosom, papírtörlővel szárazra 

törlöm, majd bedörzsölöm sóval. Majoránnával és borssal csak 
a húsos részét fűszerezem. 1 éjszakát a hűtőben pihentetem.

A főzésnél olyan edényt használok, amely a tűzhely felső részén 
a pároláshoz, valamint a sütőben való sütéshez is alkalmas.

A szélekről levágott felesleges zsiradékot kisütöm, benne a 
combokat pár perc alatt körben megkapatom. Közé teszem 
a vöröshagyma- és fokhagymadarabokat, aláöntöm a bort, és 
lassan, fedő alatt, saját levében, bőrével felfelé párolom kb. 1,5-
2 órát, ameddig a hús megpuhul és a leve nagyja is elfő, majd 
220 fokos előmelegített sütőbe tolom, és fedetlenül kb. 20-25 
perc alatt piros ropogósra sütöm. A sütés közben saját levével 
többször meglocsolom.

A párolt káposztához, a káposztát elfelezem, torzsáját kivágom, 
és vékony szálakra szeletelem. Lesózom, összekeverem, kb. 20 
percig pihentetem. Közben a cukrot a zsiradékban karamellizá-
lom, a hagymát megdinsztelem benne és a köményt is megfut-
tatom rajta. Beleforgatom a káposztát, meglocsolom ecettel, és 
fedő alatt, közepes hőfokon saját gőzében kb. 25-30 perc alatt 
megpárolom. Párolás közben többször villával átforgatom, 
vigyázva, hogy a káposztaszálak ne törjenek. (A párolás végére 
a káposzta alján folyadéknak nem szabad maradnia és enyhén 
pikáns ízű legyen ízlés szerint.) A darabolt krumplit sós vízben 
10 percig főzöm, leszűröm. Sütőedényben libazsírral, borssal, 
rozmaringgal összeforgatom, 230 fokos forró sütőben, néha 
átkevergetve ropogósra megsütöm. Tálalásnál a sült libacomb 
mellé a párolt káposztát és a pirított burgonyát kínálom.

márton napja, mint 
időjóslás napja

Pálinka teszt
Egy igazi pálinkafőző tollából. Sendula Zoltán Kecelen mű-

ködtet pálinkafőzőt, a Vágóhíd utcában. Tesztünkhöz egy vele 
folytatott beszélgetés adta meg az apropót — no meg a szüreti 
felvonulás számtalan kínálója és a hozzá kapcsolódó beszélgeté-
sek. Mivel lassan télbe hajlunk, a téma aktuális, töltsünk ki egy 
gyors totót! A nyeremény: egy üzemlátogatás Kecelen! 

A szőlő- és a törkölypálinka egyazon módszerrel készült, nincs kü-
lönbség.   
 IGAZ HAMIS

A pálinkafőzés 2 fázisból áll: főzés és finomítás   
 IGAZ HAMIS

A kisüsti pálinka 6-12 hónapi nyugtatás után fogyasztható  
 IGAZ HAMIS

A körte, a szilva, a meggy és a kökény pálinka egy árban van 
 IGAZ HAMIS

Az otthon főzött pálinka erősíti a hivatalos pálinka kereskedelmet
 IGAZ HAMIS

Melyiknek hány százalékos az alkoholtartalma?
Törköly: …     Gyümölcs: ….. Ágyas pálinka: …….

Az ágyas pálinka a gyümölcsből kioldott cukrot is tartalmazza, répa-
cukor nem mehet bele.  
  IGAZ HAMIS

A megoldásokat a Boróka Könyvtárban vagy a Polgármesteri 
Hivatalban kérjük leadni november 15-ig

A tapasztalat szerint Szent 
Márton napja körül legtöbb-
ször elromlott az idő, és le-
esett az első hó.  A népi ha-
gyomány úgy tartja, ha Szent 
Márton „fehér lovon érkezik“, 
azaz Márton napján esik a hó, 
akkor enyhe tél lesz, amennyi-
ben „barna lovon nyargalász“, 
vagyis nem esik hó, akkor 
kemény, havas télre számít-
hatunk. „Eljött Márton szürke 
lovon“, mondották akkor, ha 
enyhe, szürke és latyakos volt 
az idő e napon, és ilyen eset-
ben szintén télre számítot-
tak. Egy kalendáriumi regula 
szerint: „Márton napján, ha 
a lúd jégen jár, akkor kará-

csonykor vízben poroszkál“. 
Egy további időjóslás pedig 
azt mondja, hogyha Márton 
jókedvű, akkor bizony kemény 
lesz a tél.  A Márton-napi 
időjósláshoz kapcsolódik egy 
olyan hagyomány, mely sze-
rint a ropogósra sült libának 
a mellcsontjáról óvatosan le-
fejtették a húst, és szemügyre 
vették a mellcsontot: Amen-
nyiben a sült liba mellcsontja 
fehér színű és hosszú volt, 
akkor hosszú, havas, hideg 
télre számítottak. Ha a mell-
csont barna és rövid volt, csak 
amolyan fekete karácsonyos, 
locs-pocs, sáros időre lehet 
számítani.
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Külső szemmel… Köszönet a szervezőknek!

A vendégek sorában ott volt 
a törökbálinti mozgáskorlá-
tozott klub is, akik külön ko-

csin vonultak fel. Műsoruk, a 
„Vidám Romák” nagy sikert 
aratott és hozzájárult az össz-
tánchoz a katzenbachfalui ál-
lomáson. Ezúton mondanak 
köszönetet mindenkinek, aki 
ehhez a hatalmas élményhez 
hozzásegítette őket. Sok 
sikert kívánnak nekik a jövő-
ben is és sok áldást a közelgő 
új évre!

Ehhez mindannyian csat-
lakozhatunk, éljenek a bó-
csaiak!

Egyre gyakoribb, hogy ki-
sebb-nagyobb turistacsopor-
tok érkeznek községünkbe. 
Így történt a szüreti felvonulás 
alkalmával is. A sok magán-
vendég, lovas, felvonuló és 
nézelődő között forgolódva, 
illetve a képeket nézegetve 
sok véleményt sikerült felje-
gyeznem. Következzék ebből 
egy csokorral!

— A legnagyobb sikere a 
kedves, falusi hangulatnak 
volt. Ebbe beletartozik a há-
zigazdák mosolya, a kínálás 
a különböző állomásokon, 
a boldog helybéliek, akikkel 
érdemes volt csoportfényképet 
készíteni és a szépen felöltö-
zött szervezők, akik mindenkit 
megtáncoltattak.

— A kínálás egyszerre volt 
házias, praktikus és változatos. 
Akár kávéra, akár üdítőre, akár 
egy kis süteményre vágyott a 
vendég, azonnal kapta. Többen 
kiemelték az egyes állomások 
különbözőségeit: a változatos 
meleg és hideg ételeket, a főtt 

kukoricát, a körbejáró pálinka 
kínálókat, a por illetve eső 
elől szépen letakart sütiket, 
vagy éppen a nyírt sövényre 
kitett tálcákat. Mindenhol volt 
újdonság!

— A balesetmentes közle-
kedés és az udvariasság nagy 
értéke volt a felvonulásnak.

— A képek gyors megosz-
tása a bócsai facebookon sok 
embernek tetszett. Ez egyben 
reklám is a következő évre…

Lejegyezte: 
Káposzta Lajos
 idegenforgalmi 

szakember

Tovaszállt egy év, öregebbek lettünk,
Kenyerünk javából még egy szeletet megettünk.
Hogy a 2015-ös esztendő ne menjen a feledés porába,
Szüreti felvonulással köszönünk be minden portára.

Örömmel üzenjük a szomjas tábornak,
Nincsen semmi baja az idei bornak.
Jó érett a szőlő, és van elég hordó,
Jöhet a cserszegi a rizling és az oportó.

Itt hangzott el a polgármester felé szóló felhívás, mely szerint 
a táncban élen kell járnia. 

Bizony, akár testületi döntés értékű is lehetett volna ez az 
ukáz, mert a község első emberek valóban végig első volt a 
táncban! (Vagy inkább, hogy ne bántsuk meg a többieket, 
fogalmazzunk úgy: „élen járt, a szervezőkkel együtt”!)

Az ugyancsak itt elhangzott polgármesteri köszöntő után szó 
esett az étkezést bonyolító szüli munkaközösségről is:

A gyermekszaporulat dicsőítése után — lévén ebből él az 
óvoda! — megindult a menet, egészen a Kertész utcáig. Itt 
a hegybíró szüretelése és a politikusjárás kifigurázása után a 
helyi boltok „reklámja” következett, néhány visszásság kipel-
lengérezésével. 

Szüreti felvonulás képriport

Ezúton is köszönjük szé-
pen Bócsa Község Önkor-
mányzata nevében mind-
azoknak az aktív, segítőkész 
bócsaiaknak, akik bármilyen 
formában részt vettek és se-
gítettek a 2015. évi Bócsai 
Szüreti Napok rendezvé-
nyében. Külön köszönet az 
állomás szervezőknek!

Kovács Nándor Fischerbócsán él családjával. Szakmája ács, 
és amíg a tetőn dolgozik, megszületnek a versek. A gépelésben 
lánya, Nikoletta segíti. Nándor rigmusait nem csak az őszi 
felvonuláskor, hanem a Böllértalálkozón és az SZMK farsangi 
bálon is élvezheti a nagyközönség. 

Adjon Isten szerencsés jó napot!
Kisbíróként emelek önöknek kalapot.

— Így kezdte mondókáját a szüreti felvonulás első állomásán, 
a művelődési háznál, Kovács Nándor kisbíró. A több mint 
ezerfős ünneplő tömeg ettől kezdve minden állomáson meg-
hallgathatta az ide vonatkozó híreket, adott tréfás utalásokat 
egyes ott élő emberekre. Olvassunk csak bele a művelődési ház 
mellett elhangzott szövegbe!
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Tájékoztatok mindenkit, Húsbolt is nyílt Bócsán,
A Kecskeméti úton, a főutcán.
Sok ember jártatja a nyelvét,
Hogy nem lehet kapni kakastarajt meg tökét.
Örül a sok nyugdíjas, csattogtatja a fogát,
Van olcsó csirkehús meg farhát.

Pali palacsintasütőjét megnyitotta,
és a nyitva tartást a Poli-Farbe-hoz igazította.
Folyamatosan akciós a hekk meg a sült csülök,
Felfrissítenek a hideg üdítők, sörök.
Igen csak jól lehet itt lakni,
Meg lehet a kerékpárúton parkolni.

Csokoládé, vanília!
Nyalhat az egész família.
Gaál Gyurinak szép új cukrászdája,
Egész falu jár csodájára.
Süti vagy fagyi igencsak fincsi,
Csak a gombóc mérete egy kicsit kicsi.
Az össztánc (no meg pálinkázás) után az Önkormányzati 

Hivatal elé indult a menet. Itt meleg étel várta a felvonulókat, 
melynek ugyancsak igen nagy sikere volt. Nem esik messze a 
Katzenbachfalu. De vajon megéhezünk-e addigra újra? — tette 
fel valaki a kérdést. Meg bizony, főleg a főtt kukoricára, ami 
telitalálat volt! Kisbírónk a kritika mellett kiemelte a környék 
összefogását Veiszhab Peti és családja megsegítésre, de emlí-
tést nyert a tavalyi evangélikus hurkagyár is. No meg persze a 
gyarapodás, emígyen: 

Ne búsuljunk tovább, ez itt a vígság ideje,
Csinos menyecskéknek köztünk van a helye.
Táncoltassuk meg őket itt a szüreti mulatságba,
Utána meg bújjunk be velük az ágyba.

És ha jövő ilyenkorra sok gyerek születik,
Ezt a bulit majd mind megemlegetik.
Kövesse példáját a mai ifjúság,
Jövőre száz gyerekről szóljon a bócsai újság.

A Boróka utca már alkonyi fényekkel várta az egyre bátrabb 
zenészeket. Igen, mivel a „Nézése-járása” helyett örökzöld 
magyar rockot is mertek húzni, a nép nagy megelégedésére. 
A záró tánc bizony eltartott, hiszen innen már nem kellett to-
vábbmenni sehová. Vagy mégis? Hallgassunk csak bele a kisbíró 
mondókájába!

Egy év múlva megint jövök, készítsék a füleket,
Jaj, de van itt még egy igen fontos üzenet:
Adatik tudtára tisztelt falu népe,
Este a Flóra Vendéglőben lesz a mai nap záróünnepsége.

(…)

Állomásszervező utcabeliek, hozzátok szólok serényen,
Teljesüljön vágyatok, legyen egészségetek.
Köszönjük hálásan mindazt, amit kaptunk,
Garantálom, hogy semmit sem hagytunk.

Összeszedte: Káposzta Lajos
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

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

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

További fényképek a község facebook oldalán!
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