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Zenei tábor Bócsán

Káposzta Lajos

Sárosdi letti a Pannónia Citerazenekarral is 
fellépett a gálán

a Boróka Citerazenekar tagjai:
Bócsáról Knébelspisz Vajk, Kovács Illés, Vin-

ce Kristóf, Szilágyi Roxanne, Kárász István; 
Soltvadkertről Fontné Dobosi Erzsébet, Schütz 
Nikolett, Vízi Dóra, Sárosdi Letti, Vizi Zsófi, 
Lakatos Linda, Kuncz Ábel; Ágasegyházáról 
Török Adrienn.

A Népzenei Gálaest fellépői voltak:
  
Bódi György népzenész, zeneszerző rimóci és palóc dalokkal, 

valamint lassú és friss csárdással 
Csüllög Edina népzenész palóc összeállítással
Bollók Attilla a Pannónia Citerazenekar zenekar vezetője 

Somogyi táncokkal, dűvő, és esztam kísérettel 
Tázlári Citerazenekar, Kiskunhalasi Hagyományőrző Ci-

terazenekar, Kiskunhalasi Szilaj Citerazenekar, Akasztói 
Vízkereszt Citerazenekar, Bócsai Boróka Citerazenekar, 
Ágasegyházai Népdalkör és Boróka Citerazenekar, Düvő 
Citerazenekar  Tiszakécske, Pannónia Citerazenekar Bala-
tonkenese, Nagy Albert és Zenekara.

A gálát késő estig tartó táncház követte.

Nagyszerű hangulatban telt 
a nyári bócsai citerás tábor, 
melyre mintegy 50 fő látoga-
tott el. A citerás továbbképzés 
szervezője a Bócsai Boróka 
Citerazenekar Egyesület volt, 
élén Kárász Istvánnal, aki nagy 
megelégedéssel nyilatkozott a 
résztvevők munkájáról. Mint 
elmondta, az átadott ismeret-
anyag mértékét és minőségét 

leginkább a háromnapos tábort 
záró Népzenei Gála mutatta 
meg. A teltházas rendezvényre 
sokan voltak kíváncsiak: helyi 
és környékbeli zenekedvelők 
egyaránt tiszteletüket tették.  

A táborozók az ország külön-
böző területeiről érkeztek, így 
Papkesziről, Tiszakécskéről, 
Bócsáról, Ágasegyházáról, 
Soltvadkertről, Kecskemétről, 
Nagyrédéről, Gyöngyösről és 
Nagykaposról. Balatonkenesé-
ről a Pannónia Citerazenekar 
látogatott el a táborba, Tiszak-
écskéről a Dűvő Citerazene-
kar, valamint Ágasegyházáról 
a Boróka citerazenekar volt 
itt.

A tábor ünnepélyes nyitóest-
jén a polgármesteri köszöntőt 
követően minden táborozó 
egyénileg, vagy csoportosan 
mutatkozott be, illetve káp-
ráztatta el citerajátékával az 
egybegyűlteket. Ezután az 
oktatókkal (Bódi György, Bol-

lók Attila és Csüllög Edina), 
egyeztetve három csoportra 
osztva indult az oktatás az 
iskola tantermeiben. Bódi 
György népzenész zeneszer-
ző, a Pannónia Citerazenekar 
művészeti vezetője a haladó, 
felnőtt zenészek részére tartott 
továbbképzést.  

A szervezők célja, hogy ebből 
a táborból hagyomány terem-
tődjön: jövőre egyhetesre ter-
veznék ezt a tábort, hogy még 

több ismeretanyagot adhassa-
nak át a fiataloknak. Gyakorlott 
és tapasztalt táborjárók (azaz a 
Szakma) szerint Bócsa és az itt 
meglévő infrastruktúra — mo-
dern szállás, iskola, kultúrház, 
valamint a Pipagyújtó Csárda 
mint étkezési hely — kiválóan 
megfelel ilyen célra. Ezúton is 
köszönik a támogatók, külö-
nösképpen az Önkormányzat 
és a Boróka Általános Iskola 
segítségét.  
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anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (augusztus) 

 Erdődi Noémi és Majer Attila

Születtek: (augusztus)
Gál Gergő – an:. Varga Szilvia

Kozák László – an:. Csipak Ágnes
Bak Melissza – an:. Kun Réka

Elhunytak: (augusztus)
Biró József (1944)

90 éves születésnap

Községünk egyik legidősebb 
lakója, Tarjányi Ferencné 
Katóka néni 1926. augusztus 
3-án született Bócsán. Idén 
töltötte be 90. életévét. Bó-
csai lakos, élete nagy részét 
az otthoni gazdaságban két 
gyermekkel töltötte. Később 
a Szőlőskert Szakszövetkezet-
nél könyvelői munkakörben is 
dolgozott, majd innen ment 
nyugdíjban. Mostanában még 
ennyi idősen is kertészkedik, 
olvas — néha még szemüveg 

nélkül is — rejtvényt fejt és 
kerékpározik. Augusztus 6-án 
szombat délelőtt a család, a 
gyerekek, az unokák, valamint 
Kun-Szabó Nándorné képvi-
selő asszony köszöntötte fel 
az idős hölgyet. Meghatottan 
vette át az emléklapot, amit 
személyesen Orbán Viktor 
miniszterelnök írt alá. Jó 
hangulatban telt a délután. „Jó 
egészséget kívánunk Katóka 
néni!”

B.H.

Beiskolázási támogatás
 
Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. au-

gusztus 18-án tartott testületi ülésén beiskolázási támogatást 
állapított meg a 2016/2017-es tanévre, melynek mértéke egy-
szeri 6.000 Ft/tanuló-hallgató.

A beiskolázási támogatás jár alanyi jogon a következőknek:
— minden bócsai lakóhellyel rendelkező, általános iskolába, 

középiskolába, szakiskolába, 
— illetve minden - önálló jövedelemmel nem rendelkező 23 

év alatti - nappali oktatás munkarendje szerinti iskolába, 
— továbbá minden - önálló jövedelemmel nem rendelkező 25 év 

alatti - felsőoktatási intézménybe 2016/2017. tanévre beíratott 
olyan tanuló/hallgató után, aki ingyenes tankönyvellátásban 
nem részesül.

Fontos tudni tehát, hogy beiskolázási támogatás NEM 
jár annak, aki a ingyenes tankönyvellátásban részesül vagyis 
például az általános iskola 1-4. évfolyamos tanulóinak. 

További részletek: www.bocsa.hu
Igénylés: a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalban az ott 

átvehető kérelem-nyomtatványon (vagy letölthető a www.
bocsa.hu honlapról) 2016. szeptember 12-ig.  

Kifizetés: 2016.szeptember 15-20. között bankszámlára uta-
lással illetve postai úton (lakcímre).

Mayer Ferenc jegyző

Közlemény a népszavazásról 
2016. október 2. 

A népszavazáson a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak. A lakóhelytől eltérő települé-
sen szavazáshoz 2016. szeptember 30-án 16 óráig lehetséges 
az átjelentkezés. 

Külföldi szavazáshoz a külképviseleti névjegyzékbe vételt 
2016. szeptember 24-én 16 óráig lehet kérni.

A fentiek levélben, személyesen, vagy elektronikus úton 
(www.valasztas.hu) intézhetőek.

 Szavazás:  6.00 órától 19.00 óráig a korábban megkapott 
értesítésben szereplő címen:
001. számú szavazókör Bócsa, Rákóczi u. 27. (Önkor-

mányzati Hivatal)
002. számú szavazókör Bócsa, Rákóczi u. 25. (Hegy-

községi Iroda)
 Szavazni személyesen lehet, szükség esetén mozgóurna 

igényelhető.
Információ/kapcsolat: 78/453-110, bocsajegyzo@t-online.hu
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Idén a tázlári református 
templomban alhattak azok a 
fiatalok, akik részt vettek a két 
gyülekezet közös nyári ifjúsági 
táborán. Mint Ulakcsai Zoltán 

Német nyelvi tábor ausztriában
Idén ötödik alkalommal került 

megrendezésre a nyár derekán az 
immár hagyományosnak mond-
ható német nyelvi tábor, amelyen 
a bócsai diákok negyedszerre 
vettek részt. A soltvadkerti iskola 
németes tanulóihoz társulva idén 
Ausztria Karintiai tartományába 
utazott hat tanulónk, hogy tanu-
lással és kirándulással töltsenek 
el egy hetet. Az elsődleges cél 
természetesen a német nyelv 
gyakorlása volt, mely 3 különböző 
korcsoportban történt. Az osztrák 
nyelvtanárok házhoz — azaz a 
szállásra — jöttek, így ki sem 
kellett tenniük a lábukat a gyere-
keknek a hotelből a tanuláshoz. 
A kurzus végén ízelítőt is adtak a 
gyerekek a tanultakból, kis műsor 
formájában. 

Délutánonként aztán elindul-
tunk felfedezni a környék látvá-
nyosságait. Eljutottunk például a 

világ legmagasabb fából készült ki-
látótornyára, amelyből egy modern 
csúszdán csúsztak le iszonyatos 
sebességgel a legbátrabb diákok 
és tanár nénik. Feledhetetlen volt 
Klagenfurt városa, a felvonó-uta-

hogy rengeteg csodás élménnyel 
tértünk haza. Jövőre is szeret-
nénk menni, hiszen ez a legjobb 
módszer a német nyelv és kultúra 
megszeretésére. 

Szlobodáné R. Tünde

Szeptemberi jelesebb egyházi alkalmak:
IX. 4. vasárnap 9.00: Református istentisztelet „új kenyér 
úrvacsorával”
IX. 11. vasárnap 11.00: Evangélikus tanévnyitó istentisztelet
IX. 18. vasárnap 9.00: Református tanévnyitó istentisztelet 
IX. 18. vasárnap 10.30: Katolikus tanévnyitó szentmise 

alvás a templomban!
Református ifjúsági tábor Tázláron

alvás a templomban!
Református ifjúsági tábor Tázláron

lelkész elmondta, a július köze-
pén megrendezett négynapos 
eseményen 26 gyerek, köztük 
11 bócsai vett részt. A munkát 
6 felnőtt szolgálattevő, köztük 

László Lajos evangélikus lel-
kész segítette.  

A nap reggelenként áhítattal 
kezdődött, melyet a szolgálat-
tevők kedvenc bibliai igéjük 
alapján tartottak. Ezután közös 
beszélgetés, játék és éneklés 
következett. A délutáni prog-
ramok között szerepelt helyi 
lovaglás és kocsikázás, a halasi 
strand meglátogatása, valamint 

egy szegedi kirándulás vadas-
parkkal. A legnagyobb élményt 
sokak szerint a templomi éjsza-
kázás jelentette, az esténkénti 
filmnézéssel.

A szervezők ezúton mon-
danak köszönetet a szülők, a 
Bács-Kiskunsági Református 
Egyházmegye, valamint a 
két önkormányzat támoga-
tásáért.

zás a 2000 méteres magasságba 
és a Wörthersee nevű tó is. A 
két iskola diákjai nagyon jól ösz-
szeszoktak, igazi barátságok szö-
vődtek. Úgy gondolom, nemcsak 
a magam nevében mondhatom, 
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Július utolsó hétvégéjén 
immáron ötödik alkalom-
mal került megrendezésre 
a Falugondnokok Duna-
Tisza Közi  Egyesülete 
családi napja községünk-
ben. 

A délelőtt folyamán a Bó-
csai Citerazenekar fellé-
pése kezdte a programot, 
majd a csapatok játékos, 
vidám versenyen mérték 

össze ügyességüket. 
Ez idő alatt rotyogtak a 

bográcsos ételek, többféle 
pörkölt, valamint óriás 
palacsinta és lángos ké-
szült a közelgő ebédre. 

Délután próba körre 

vitték el a vendégeket a 
közeli homokbuckákban 
a Soltvadkerti Offroad 
csapat terepjárósai. 

B.H.

Kutya a hátsó ülésen…
Találkozás egy itt élő német hölggyel

Schierle Berbel, azaz köz-
ismert nevén Babs. A nyug-
díjas éveiben járó német 
asszony több mint 10 esz-
tendeje él nálunk. Konkré-
tan az orgoványi pusztán, 
de Bócsára jár be főként 
ügyintézés céljából. Útjaira 
egyik kutyája is rendszere-
sen elkíséri, az autó hátsó 
ülésén ülve (nehogy bele-

szóljon a vezetésbe!). Ezút-
tal a szelektív hulladékot 
hozta be Babs, elhelyezés 
céljából. Mint meséli, nagy 
vesszőparipája ez a hulladék 
ügy, pláne, hogy a nemzeti 
park mellett fekvő tanyája 
körül sokszor talál autó-
ból kidobott zsákokat. Ez 
az erdei lepakolás nyilván 
olcsóbb, mint elvinni vala-
hová, de a szétszóródástól 
nem ment meg a csomago-
lás: az erdei állatok néhány 
nap alatt szétszaggatják a 
zsákokat és kieszik a nekik 
való dolgokat, míg a többi 
hulladékot szabadon szórja 
szét a szél. A hölgy rendkí-
vül környezettudatosan él: 
igyekszik a napenergiát is 
minél jobban kihasználni. 
Mint elmondta, szeret itt 
lakni, a legtöbb barátja ma-
gyar, így meglehetősen jól 
beszéli a nyelvünket. 

K.L.

Falu- és tanya-
gondnokok újra 

Bócsán

Szabadtéri birkózó 
verseny

Balról jobbra: Kovács Edit titkár, Sümeginé  
Országh Edit titkár, Szőke-Tóth Mihály  
polgármester, Csőrszné Zelenák Katalin (a Fa-
lugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ügy-

vezetője)

Balról jobbra: Mayer Ferenc jegyző, Frittmann 
János, Veiszhab Imréné, Csőrszné Zelenák 

Katalin, rózsa Zoltán

 Molnár Géza a győzelem felé

A falunap előestéjén, au-
gusztus 19-én megrendezés-
re került a Bócsa-Magyarka-
nizsa birkózó csapattalál-
kozó a Pipagyújtó Csárda 
parkolójában. A mintegy 
kétórás szabadtéri verseny 
I. fordulóját Bócsa 29-17-re, 
majd a II. fordulót 31-18-ra 

nyerte meg. A verseny nagy 
előnye, hogy sok olyan em-
ber is betekintést nyerhet 
a birkózás világába, akik 
amúgy nem járnak el verse-
nyekre, bemutatókra. Az este 
ünnepi vacsorával zárult. A 
címlapon a verseny bócsai 
résztvevői.
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Falunap viadallal

Augusztus 20-a várva várt 
ünnep Bócsán. Nem kötelező 
reprezentáció, nem kény-
szerű mosolykörök, hanem 
egyértelműen ünneplés, jó 
hangulat és vidám társa-
ság. Elmondható, hogy a 
helyiek mellett ma már sok 
környékbeli embernek is 
egyértelmű, hogy hová men-
nek a nemzeti ünnepen. „Itt 
mindig biztonságban tudom 
a gyerekeimet” — mondja 
mosolyogva egy kecskeméti 
anyuka, hozzátéve, hogy 
amikor az ugráló várnál el-
cserélték a kisfia szandálját, 
pár perc alatt meglett a gya-

nútlanul ebédelő „tettes”. 
Mások a kedvességet, a gyors 
kiszolgálást és sokszínű mű-
sorszervezést emelték ki.

Kenyérszentelés
köszöntőkkel

A parkerdőben röviddel 
dél előtt vette kezdetét az 
ünnep.  A nagy számban 
megjelent vendégsereget 
először Szőke-Tóth Mihály 
polgármester köszöntötte. 
Beszédében István királyt, 
a gondos apát emelte ki. Az 
a szülő, aki gyermekének 
intelmeket mond és ír, a 
legfontosabb és legszentebb 

feladatának akar megfelelni: 
ez pedig a család megtartása. 
A mi falunapunk is ilyen csa-
ládi rendezvény. Előfordul, 
hogy éppen itt és ekkor ta-
lálkozunk olyan emberekkel, 
akikkel máskor aligha, de 
most éppen emiatt örülünk 
egymásnak. És legyen ez a 
falunap a megbékélés helye 
is azok számára, akik esetleg 
sérelmeket hordoznak.

Az ünnepnek két parlamen-
ti képviselő is díszvendége 
volt. Szent István napja kap-
csán a migránsok kérdését 
és a közelgő népszavazást 
tették köszöntőjük témájá-

vá.  Szávay István (JOBBIK) 
a dolgozni, építeni kívánó 
idegenek és a megszállók 
között vont éles határt. Mint 
kijelentette, utóbbiak el-
len minden valamirevaló 
uralkodó fegyverrel ment, 
ennek nyomán pedig a ma 
itt élő magyarságnak is szent 
kötelessége a haza megvédé-
se. Kerényi János (FIDESZ) 
szerint nem engedhetünk 
meg magunknak egy újabb 
Mohácsot! Éppen ez a vidék 
az, a Duna-Tisza köze, ahol 
minden háborús helyzetben 
átszáguldott az ellenség, 
tönkretéve mindazt, amit a 
dolgozó emberek létrehoz-
tak. Az októberi népszava-
záson a függetlenségünk 
a tét. 

A színpadon ott állt az 
erdélyi Torockó polgármes-
tere, Szőcs Ferenc és koráb-
bi  alpolgármestere, Botár 
György is. Ők a 25 éve fenn-
álló és folyamatosan bővülő 
testvérkapcsolat alkalmából 
köszöntötték Bócsa lakos-
ságát. 

Az ökumenikus kenyér-
szentelést a község három 
lelkésze, köztük az új katoli-
kus plébános, Jánosity István 
tartotta. 

a viadal résztvevõi a verseny után
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Délutáni vidámságok
Az ízletes, többek által 

sütött-főzött ebéd után helyi 
népi együttesek teremtet-
ték meg az alaphangulatot, 
melyhez jól illett a hastánc 
— akár női, akár férfi szem-

mel nézve. És mire a közön-
ség lemozogta az ebédet, 
következett a Falu Viadala. 
Ilyen jellegű csapatverseny 
ugyan volt már Bócsán, leg-
utóbb a Betyártalálkozón, 
de Falunapon még nem. 
Épp ezért előzte meg lelkes 
várakozás a négy résztvevő 
csapat — Képviselők, Mus-
lincák, Elit Alakulat, Luda-
sok — és a nézők körében. 
A feladatok nehezek voltak 
ugyan (pláne a talicskázás 
és a fekvőtámaszok), de a 
jó időben odakínált bátorító 
ital mindig megtette a hatá-
sát. Reméljük, a képek és a 
megélt élmények hatására 
jövőre még több csapat je-
lentkezik!

mulatás, 
tánc pirkadatig

A sztárvendég Dankó Szilvi 
volt, aki több időt töltött a 

színpadon, mint a szerződés-
ben „járt volna”. Hiába: ez a 
közönség a profi énekest is 
inspirálja! A fokozódó han-
gulat a Zsomboys együttes 
esti buliján csúcsosodott ki 
— a tűzijátékig gyerekekkel, 
azt követően pedig egyre 

inkább hozzáöregedve az 
éjszakához. Aztán egyszer 
csak elcsendesedtek a legé-
nyek… 

Jó pihenést mindenkinek 
egészen a szüreti felvonu-
lásig!

KL - BH

Így néztünk ki a lavór víz és a liszfújás után

A hangosítás ismét profi kezekben volt

Krumplipucolás énekelve, időre!
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Gazdag háromszögek

Vidám percek
Fogalomzavar:
- Doktor úr, de bátran operál.
- Operálok? Azt hittem boncolunk…

Íráskép:
Szakmai kongresszuson készül felszólalni az orvos. Gondolatait 

jó előre néhány sorban papírra veti. Amikor a szónoki emelvény-
re lép, megrémül, mert nem tudja elolvasni a saját írását. Pár 
másodperc múlva megszólal:

- Van gyógyszerész a teremben?

Barátok közt:
Két tag a kocsmában:
- Te, legyünk barátok!
- Hülye vagy...? Hogy néznénk ki kopaszon, meg csuhában?

És akkor a végére egy férfiak által rendszeresen mesélt vicc 
a nő legértelmetlenebb mondatáról: „Figyelj, legyünk inkább 
csak barátok!”

Könyvajánló
Hozzávalók:
Tésztához:
* 80 dkg liszt
* 5 dkg élesztő
* 1 evőkanál cukor
* 5 dl tej
* 1 csapott evőkanál só
* 2 dl étolaj
Töltelékhez:
* sonka kockára vágva
* 2 db lilahagyma
* 2 db kukorica konzerv
* reszelt sajt ízlés szerint (kb 10-15 dkg)
* 2 db fokhagymagerezd
* tejföl
* bacon kockára vágva
Tetejére:
* 2 evőkanál tejföl
* 1 tojássárgája
* szezámmag
Elkészítés:
1. A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd egy tálban 

összekeverjük a tészta hozzávalóival, bedagasztjuk és konyharu-
hával letakarva meleg helyen a duplájára kelesztjük. Megfelezzük 
a tésztát, vékonyra kinyújtjuk, megkenjük zúzott fokhagyma és 
tejföl keverékével, majd ráhalmozzuk a sonkát, bacont, hagymát, 
kukoricát, sajtot és feltekerjük.

2. Megkenjük a tetejét tejföl és tojássárgája keverékével, majd 
háromszögeket vágunk belőle. A tetejére szezámmagot szórunk 
és 180 fokon 15-20 percig sütjük.

3. Tipp:
* A feltétek 15-15 dkg-ok, de mindenki a saját íze világa szerint 

turbózza. Mivel feltekerjük tuti tele lesz.
* Ha feltekertük a késsel egyet egyet balra majd jobbra vágva 

háromszög alak lesz. De ha ez nem megy akkor simán 2 ujjnyi 
vastag csigákat is lehet sütni.

Felnőtt: 
a baba ház

Egy fiatal nő egy hideg, sötét pincében ébred, és fogalma 
sincs, hogy került oda, ki rabolta el. Így kezdődik a legrosszabb 
rémálma.

Egy félreeső tengerparti strandon előkerül egy másik fiatal nő 
elásott holtteste. Ám a halott lány eltűnését nem jelentették – el-
hidegült családja rendszeresen kapott tőle szöveges üzeneteket 
az évek során. Valaki a síron túl is életben tartotta.

Helen Grace felügyelő számára ez vérfagyasztó jelzés arról, 
hogy egy szörnyet üldöz, aki nemcsak perverz, de ügyes és 
leleményes is – ragadozó, aki nem először ölt.

Miközben Helen a gyilkos motivációját próbálja megfejteni, 
ráébred, hogy versenyt kell futnia az idővel…

Ifjúsági: 
a jégsárkány

Létezik egy legendás lény, a jégsárkány, amelyről csak félve 
mernek suttogni az emberek. Szárnycsapása nyomán nem 
marad más, csak fagy és pusztulás. De van egy kislány, Adara, 
aki nem fél a jégsárkánytól, hiszen ő maga is a tél gyermeke. 
Ez az ő története.

George R. R. Martin meséje egyszerre megrendítő és cso-
dálatos, olyan olvasmány, amiben kicsik és nagyok egyaránt 
örömüket lelhetik.

Gyermek: 
mesék az élet csodáiról

A kötet egy olyan válogatás, amely az emberiség legnagyobb 
kincseit mutatja be a meséken keresztül. Megismerhetjük a 
teremtés titkait, kalandos történeteket olvashatunk olyan bátor 
hősökről, akik útnak indultak, hogy felfedezzék a világ ismeret-
len tájait, és megküzdjenek az ellenséges erőkkel, valamint bölcs 
emberekről, akik olykor megfékezik a bátorságból fakadó erőt, 
hogy helyet kérjenek az észnek is. Boldizsár Anikó kötetének 
utolsó meséi a szerelemről szólnak, hiszen e nélkül minden más 
erény hiábavalónak bizonyulna, még a bátor és bölcs emberek 
is boldogtalanok lennének.

Sok szeretettel várunk minden kedves olvasónkat!

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 110 éves Bócsa történetéből
Juhász Antal: Szegediek nyomában a homokhátságon (2. rész)

A szerző néprajzos. Tanul-
mánya a „Szent ez a föld” c. 
gyűjteményes tanulmánykö-
tetben jelent meg 2005-ben. 
Az adatfelvétel és a riportok 
a 20-30 évvel ezelőtti álla-
potokat tükrözik. Írását az 
alábbiakban kivonatolva kö-
zöljük, a Bócsára vonatkozó 
részeket kiemelve és adott 
esetben néhány mondattal 
magyarázva. 

A szerző tanulmányát sajtó alá 
rendezte: Káposzta Lajos

Lektorálta: Balogh Lajos és 
Frittmann József 

Fisherbócsán az anyaköny-
vek 1921-től számos szege-
di származású családnevet 
őriznek. Legrégebbi bejegy-
zések az 1880-90-es évek 
táján Bócsa pusztára települt 
szegedi házaspárok: Sári Ist-
ván (1852-1923) és felesége, 
Bartucz Anna (1863-1933), 
Szűcs József (megh. 1934-
ben, 81 évesen) és felesége, 
Kazi Veronika, Kószó Jakab 
és Szögi Juliánna (elhunytak 
1940-ben 84, illetőleg 74 éves 
korukban), Tanács Mihály és 
Bárkányi Rozália, Vörös B. 
Pál és Kismarton Julianna, 
Szűcs Ferenc és Papp Julianna, 
Csipak Gergely (megh. 1935). 
Nagyrészük a pusztához közel 
fekvő Szeged-Felsőtanyáról, 
leginkább Csengeléről települt 
ide, de a Kószó és a Csipak 
család szeged-alsótanyai ere-
detű. Az anyakönyvekben és a 
határjárás során egyébként a 
népes Csipak família számos 
tagjával találkoztam.

Elődeik nemzedékek óta 
tanyán éltek Szeged város 
Nagyszéksós és Mórahalom 
kapitányságában, a Madarász-
tó környékén. Róluk nevezték 
el a különleges növényritka-
ságokat termelő Csipak-söm-
jéket, illetve az odavalósiak a 
madarásztói népiskolát jó ideje 
Csipak Iskolának emlegetik. 
Az első Csipakok 1850-1860 

táján vándorolhattak a homok 
pusztákra: az 1812-ben Hor-
goson keresztelt Csipak Antal 
1887-ben Tázláron hunyt el. 
Bizonyára nemzedéktársa volt 
az ugyancsak Tázláron elte-
metett Csipak József (1824-
1897), akinek a felesége az 
ismert szegedi Babarczi csa-
ládból származott.

1878-79-ben, a Beniczki 
birtok felparcellázásakor a 
család két sarja vetette meg a 
lábát Tázlár pusztán: Csipak 
József (1853-1901) felesége 
Bozóki Anna és Csipak Péter 
(1851-1943), aki az ugyancsak 
szegedi Kispál Rozáliát vette 
feleségül. Mint annyi más sors-
társuk, azért hagyták el a szü-
lőföldet, mert az elaprózódott 
családi birtok már nem nyúj-
tott az utódoknak megfelelő 
megélhetést. Az aránylag olcsó 
tázlári homokból négy-ötször 
annyit meg tudtak venni, mint 
amennyit odahaza örököltek. 
Csipak József földszomszédok 
voltak és bizonyára rokonok, 
talán testvérek is. A Tázlárra 
költözés idején 25-26 éves, 
házas fiatal emberek, akik tele 
voltak életerővel és vállalkozó 
kedvvel. A termelési tapasz-
talatokat már szülőföldjükön 
megszerezték, és itt kezdtek 

új életet. 
Többet őriz a családi emléke-

zet az őket követő nemzedék-
ről. Csipak Gergely gazdának 
(1875-1935) első feleségé-
től, Kiskopárdi Eteltől (szül. 
1880) hét gyermeke született. 
Felesége az I. világháború 
alatt elhunyt, és másodszor is 
megnősült. Ez akkor azért is 
volt elengedhetetlen, hiszen a 
tanyasi élet, az állandó munka 
és a gyerekek nevelése apát 
és anyát kívánt a háztartásba. 
Második házasságából négy 
gyermek született.  Sajnos a 
gyermekhalandóság — külö-
nösen a tanyavilágban — meg-
lehetősen magas volt ebben az 
időben. 

Újból Fischerbócsán járunk. 
A kis templomocskától 8-900 
méterre összesűrűsödnek a 
tanyák és a földút két oldalán 
egészen falusias utcakép fo-
gad. A régebbi és új építésű 
lakóházak közül egy fordított, 
utcafrontos épület válik ki: 
ebben van a tanyaközpont 
élelmiszerüzlete. Helyén vala-
mikor kocsma volt.

A bócsai gazdakör székházát 
1928-ban építették fel Fischer-
bócsán. Kezdeményezője 
megérdemli, hogy megemlít-
sük nevét: Liscsinszky János 

(1855-1937), a mezőhegyesi 
állami ménesbirtok korábbi 
gazdatisztje adományozott 
földet és szorgalmazta a kör 
létesítését. Úgy került Bócsára, 
hogy a Fischer birtokot par-
cellázó kalocsai takarékpénz-
tár egyik alkalmazottjának a 
lányát, Gauzer Annát vette 
feleségül. Idős helybéliek őt és 
Kálmán fiát máig hálás szívvel 
emlegetik. Mondják, hogy az 
1930-40-es években sokat 
tettek azért, hogy Fischer-
bócsát, az élet rendje szerint 
kialakult tanya-sűrűsödést 
nyilvánítsák faluvá. Azzal ér-
veltek, hogy itt létezik egy 
természetes falumag: gazda-
közösségi székház, közelében 
két tanyai iskola, templom… 
A határ más részén, amelyet 
néhány nagygazda szemelt ki 
faluhelynek, éppen királydiny- 
nye termett a futóhomokon. 
Aztán úgy alakult a helyzet, 
hogy az ellenpárt vélemé-
nye kerekedett felül — ekkor 
épültek a 40-es években az 
ONCSA-házak a mai község 
központját megalkotva — így 
épült meg a mai Bócsa az 50-
es évektől. Fischerbócsa pedig 
megmaradt „külterületi lakott 
helynek”.

(folytatjuk)
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Torockón jártunk
Mindig nagy élmény elutazni Erdélybe: a magas hegyek, a renge-

teg látnivaló, a különleges ételek és az ízes magyar beszéd mindig 
kizökkent az alföldi hétköznapok monotonitásából. Az idei Torockói 
Napokat augusztus első hétvégéjén rendezték meg, melyre Bócsáról 
több mint százan utaztak ki, költségeik egy részét maguk fizetve. 
A sokszínű ünnepi programban mindenki megtalálta a neki való 
eseményt.

25 éve együtt 
A testvérkapcsolat mozgató-

rugója a bócsai Torockó Baráti 
Kör, melynek 35 tagja évtizedek 
óta szervezi a két település talál-

kozásait. Őket is köszöntötték 
a torockói hétvégén, amikor a 
testvérkapcsolatok emlékkövé-
nél gyűltek össze a vendégek 
és a vendéglátók. Gál László 
volt bócsai polgármester ün-
nepi beszédében kiemelte a 
civil összefogást, mely 1991 óta 
működik. Annak idején EIfert 
Ferenc bócsai, valamint Kelemen 
József torockói polgármester írta 
alá az első hivatalos megállapo-
dást, melyet aztán a szomszé-

dos Torockószentgyörgyre is 
kiterjesztettek. Torockói részről 
nagy szerepe volt a kapcsolatépí-
tésben Ferenc Gábor lelkésznek, 
valamint Veres Rudolf és Botár 

György községi vezetőknek. 
Szőke-Tóth Mihály címeres tálat 

adott át torockói kollégájának, 
Szőcs Ferencnek azzal a kíván-

sággal, hogy 25 év múlva ugyan-
így ünnepelhessenek együtt. 

Néhányan egy korábbi ese-
ményre is élénken emlékeztek: 
amikor 1986-ban Torockó köz-
pontjában a bócsai citerások 
Nagy Biri László vezetésével 
citerazenével várták a templom-
ból kijövő, meglepet embereket. 
Abban az időszakban ez az akció 
egyáltalán nem volt veszélytelen 
az ottaniak részére.

Sok történet elevenedett meg 
azok lelkében, akiket kitüntettek 
a testvérkapcsolatai jubileum 
kapcsán. Nem állunk azon-
ban egyedül Torockó mellett: 
ugyancsak testvérkapcsolatot 
ápol az erdélyi kis falu Budapest 
V. kerülettel, Tápiógyörgyével, 
Ülléssel és Hollókővel. 

Együtt a templomban
A torockói magyarság unitárius 

vallású. Ez a reformátushoz 
hasonlít leginkább, tekintve az 
épület egyszerűségét és az isten-

a Bócsai-Torockó Baráti Kör



2016. augusztus 11. oldal

tisztelet rendjét. A vendéglátók 
és a sok helyről jött vendégek 
szinte teljesen megtöltötték a 
falu közepén álló templomot. 

Csécs Márton Lőrinc tiszteletes 
igehirdetését Pál apostol gondo-
latai alapján tartotta. Kérdései 
egy kicsit az Unió irányvonalát is 
kritika alá vették: „Akkor élünk 
jobban, ha mindent leszabályo-

zunk? Ha pedig új módszereket 
vezetünk be, még azt is elfo-
gadjuk, hogy nem törődünk az 
alapokkal, hanem egyből a tetőt 
akarjuk építeni? És azt hisszük, 
hogy mindez a lelkiekre is kiter-
jeszthető?”

Jó volt látni a sokszínű gyü-
lekezetet, köztük a torockói 
viseletben érkező híveket.

A főzés
Ahol sok a segítség, megszűnik 

az éhség — gondolták a szerve-
zők. Ennek jegyében minden test-
vértelepülést felkértek arra, hogy 
valamilyen jeles étekkel járuljon 
hozzá a hétvége sikeréhez. A bó-
csaiak sólettel (Lengyel Gábor), 
birkapörkölttel (Vincze József) és 
óriás palacsintával kedveskedtek 

a nagyszámú vendégseregnek. 
A gasztronómia többi közremű-
ködője Petróczi Balázs, Mayer 
Ferenc, valamint Veiszhabné 
Sárika és Katika voltak.

Fellépőink
A színpadi műsor keretében 

három csapat képviselte Bócsát: 
a Boróka Citerazenekar, ahol sok 
gyerek is játszott. Műsorukon 
szatmári, bogyiszlói és vajda-
szentistváni dalok szerepeltek. 
Kárász István zenekarvezető a 

szálláson is több próbát tartott 
a lelkes társasággal.

A Nefelejcs Dalkör négy tag-
gal érkezett. Az asszonyok 
a színpadi fellépés mellett a 

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

Közzététel
2015-ben a fiatalgazda pályázaton 40.000 EUR összeget 

nyertem. Ebből támogatásból bócsai telepemen libatömésbe 
kezdtem. Nagyon jó lehetőség a fiatalok számára, a kérdésekre 
szívesen válaszolok.” 

Ferenczfi Dalma (reg.szám:1004993355)

vendégek kiszolgálásából is ki-
vették részüket. A végtelenített 
mennyiségű palacsintát min-
dennap késõ délutánig sütötte 
a lelkes stáb. 

A Tóth János vezette Nosztal-
gia Zenekar szombat éjjel kapta 
meg a színpadot. A váltott éne-
kesnőkkel, bócsai és vadkerti 
tagokkal dolgozó együttes zené-
jére sokan táncoltak — a kissé 
egyenetlen terep ellenére. 

   
Vendégek 

és vendéglátók
Leírhatatlan az a szeretet, 

amellyel az egyes szállásadók és 
vendéglátók fogadták a magyar-
országi látogatókat. Képünkön 
Molnárné Pásztor Zsuzsanna 
(Tázlár), Szabó Marika, a to-
rockói Sziklakert Vendégház 
vezetője, Molnár Zsolt zenész 
(Tázlár) és Fodor Árpádné volt 
bócsai jegyző láthatók a bőséges 
reggeli után.

Káposzta Lajos
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                                                                                                                                                                                                        aaaaaaaa hhhhhhhh oooooooo llllllll     aaaaaaaa     zzzzzzzz eeeeeeee nnnnnnnn éééééééé tttttttt     KKKKKKKK iiiiiiii ssssssss ssssssss     GGGGGGGG yyyyyyyy öööööööö nnnnnnnn gggggggg yyyyyyyy iiiiiiii     éééééééé ssssssss     TTTTTTTT aaaaaaaa ssssssss ssssssss iiiiiiii     LLLLLLLL áááááááá ssssssss zzzzzzzz llllllll óóóóóóóó     bbbbbbbb iiiiiiii zzzzzzzz tttttttt oooooooo ssssssss íííííííí tttttttt jjjjjjjj aaaaaaaa !!!!!!!!         
        

                        AAzz  eesstt  ffoollyyaammáánn  éétteell,,  iittaall  ffooggyyaasszzttáássaa  lleehheettssééggeess!!        
AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann  

        

                                              MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  ÉÉRRDDEEKKLLŐŐDDŐŐTT  SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRUUNNKK!!  
            BBóóccssaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  

                                                                                                                AA  rreennddeezzvvéénnyyrrőőll  hhaanngg  ,,  kkéépp  ééss  vviiddeeoo  ffeellvvéétteell  kkéésszzüüll!!  


