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Mikulás járt az intézményekben

Mikulás off-road túra
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Ez is egy hagyomány! December 10-én 
ismét megrendezésre került az Abonyi 
Fogadónál a Mikulás off-road túra. Ko-
rán reggel közel 400 jármű sorakozott 
fel a rajtnál. A túra hossza 60 km volt, 
amely érintette Bócsa homokbuckáit is. 
Így a bócsai gyerekeknek is lehetőségük 
nyílt beülni egy-egy terepjáróba, és el-
menni egy próba körre. A Soltvadkerti 
Motorsport Racing Club jóvoltából 
minden gyerek, aki elég bátor volt a 
próbához —kapott egy-egy mikulást. 
Köszönjük a soltvadkerti szervezőknek 
a lehetőséget! 

Borbényi Hilda

A  M i k u l á s n a k  a z  i d e i 
szezonban  i s  sok  do lga 
akadt .  December 2-án a 
Boróka Könyvtárba, a Baba 
mama klubba látogatott el, 
ahol csomagokat adott át 
a babáknak. Felcsendültek 
a közismert dallamok az 
anyukák segítségével. 

December 5-én felkereste 
az ovis gyerekeket is a kis-
csoporttól a nagycsoportig.  
Minden gyermek kedves 
verssel és énekkel köszön-
tötte a Télapót. 

A jóságos öreg Mikulás az 
iskolás gyerekeket sem felej-
tette el: december 6-án reg-
gel kopogtatott be az iskola 
ajtaján. A diákok énekkel 
fogadták, ő pedig csomaggal 
jutalmazta őket. 

Virgács viszont itt sem 
került  kiosztásra (pedig 
páran megérdemelték vol-

na ,  ugye???) .  Persze  az 
idén sem maradhatott el 
a Mikulás Futás, ahol sza-

loncukrot osztogatott.  A 
nap végén pedig még az 
Önkormányzati Hivatalba 

is ellátogatott. Virgácsot ott 
sem kapott senki. 

B.H.
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anyakönyvi hírek

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog újévet kíván Bócsa község 

képviselő-testülete és az 
Önkormányzati Hivatal minden dolgozója!

Szociális célú tűzifa 
támogatás

Házasságot kötöttek (november):
Balog Szilvia és Horváth Zoltán

Balogh Karolina Erzsébet és Haido István

Születtek (november):
Kránitcz Noel - an: Bodoki Amália Brigitta (novemberi)

Elhunytak (november):
Geiger Sándor (1948)
Sinkó Ferenc (1966)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk, 

Nagy BéláNé ErzsikE NéNi 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

velünk együtt éreztek. 
Gyászoló családja

Orvosi rendelő

A 2015-ös „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó 
támogatás” elnyerése után önálló mezőgazdasági vállalkozást hoz-
tam létre Bócsán. A vállalkozásom fő tevékenysége borszőlő, bodza, 
fűszerpaprika és szántóföldi növények termesztése. A támogatási 

összeget földvásárlásra, bérlésre, mo-
dern gépek beszerzésére (fenntartható 
gazdálkodás megvalósítása) költöm.

Gáspár Tamás (62�5 Bócsa, I. ke-
rület 90.)

Fiatal gazda pályázat - Majerné Vida Csilla

Az EMVA finanszírozásában meghirdetett „Fiatal mezőgazdasági 
termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatás” című 
pályázat nyertesei közé tartozom. A támogatási összegből elindí-

tottam mezőgazdasági vállalkozá-
somat, melyben főtevékenységként 
csemegeszőlő termesztést végzek, 
de más kertészeti ágazatokban is 
tevékenykedem.

A Belügyminisztérium ren-
delete alapján kiírt szociális 
célú tűzifaprogram pályázat 
az idén is eredményes volt. Az 
önkormányzat 960 ezer forint 
összegű támogatásban része-
sült, melyet 68 ezer Ft önerő-

vel egészítettek 
ki. Ezt 54 m� 
erdei akác tűzi-
fa beszerzésére 
kell fordítani. 
A kérelmeket a 
szociális bizott-
ság bírálta el. 
A tűzifa kihor-
dása az egyes 
háztartásokba 

januárban történik az ön-
kormányzat szervezésében. 
A fa ingyenes beszállítását a 
hivatal udvarába a Geiger és 
Fia Kft. biztosította. Köszön-
jük a felajánlást Geiger Csaba 
cégvezetőnek. 

200�-ban nagy vihart kavart az 
orvosi rendelő eladása. Annak 
idején dr. Kokrehel Hajnalka 
vette meg az épületet, melyet 
azóta felújított és korszerűsített. 
Idén felkereste az önkormány-
zatot, hogy el szeretné adni a 
rendelőt és a szolgálati lakást, 
mely összesen ��0 m2 alapte-
rületű. 38 millió Ft-ot kért érte, 
melyre az önkormányzatnak 
elővásárlási joga van. Azt is 
közölte, hogy szegedi befektető 
jelentkezett rá, tehát ha Bócsa 
eláll tőle, akkor az épületnek 
lesz új tulajdonosa. Ez azonban 
egyáltalán nem jelentett volna 
biztos jövőt az itt élőknek: ha 
az új tulajdonos más célra szánja 
a rendelőt, akkor Bócsának újat 
kellett volna építenie. Ez pedig 
a sok előírás szerint nem olcsó 
és nem egyszerű dolog manap-

ság. Első kérdésként akár az is 
felmerült volna, hogy hová tette 
volna a község az új rendelőt 
— helyet adva a védőnői szolgá-
latnak, a gyógyszertárnak és az 
esetleges szolgálati lakásnak. 

Gyorsan kellett tehát lépni, 
viszont ez az összeg nagy érvá-
gás lett volna a költségvetésnek. 
A kapcsolatrendszert meg-
mozgatva belügyminisztériumi 
forrásból jutott 20 millió Ft a 
vásárlás megtámogatására, amit 
Bócsa már ki tudott egészíteni 
18 millióval. 

Mint dr. Kokrehel Hajnalka 
elmondta, szükségét látta a 
befektetett pénz kivételének, 
viszont továbbra is megmaradna 
háziorvosként a községben úgy, 
hogy a szolgálati lakásért termé-
szetesen bérleti díjat fizet.

K. L.

Köszönetnyilvánítás
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Falugyűlés és közmeghallgatás

számos híradással, fel-
vetéssel és kérdéssel 
zajlott az idei közmeg-
hallgatás a művelődési 
házban. A több tucatnyi 
érdeklődő előtt először 
Szőke-Tóth Mihály pol-
gármester számolt be 
az elért eredmények-
ről, valamint a jövő évi 
lehetőségekről. Ezek 
közül néhányat külön 
fejezetként taglalunk az 
alábbiakban.

Nyertes pályázatok

Bócsán az elmúlt években 
számos olyan fejlesztés tör-
tént, melyeket egyenként 
is megirigyelhetne számos 
hasonló méretű község. Most 
a kisebb feladatok következ-
nek. A pályázatok beadása 
során tekintettel kell lenni 
azokra a tényezőkre, melyek 
településünket jellemzik: a 
nagy külterület, a főleg mező-
gazdasági tevékenységgel fog-
lalkozó lakosság, a rendkívül 
alacsony munkanélküliségi 
ráta, stb.

Kulturális élet: mindig kell 
rá a pénz, és most 572.000 Ft 
érkezik. A célnak megfelelően 
egy kisebb beruházásra ele-
gendő, és talán egy hangtech-
nikát vásárol majd a község a 

sok rendezvény segítésére.
Járdaépítés: 15 millió Ft-ot 

nyert az önkormányzat járdák 
építésére, melyből meglehetős 
hiány van Bócsán. Ebből a 
pénzből 2 km készíthető/
újítható fel, mely az összes 
járdafelület 10 %-a. (Nem sza-
bad elfelejteni, hogy minden 
utcának két oldala van!)

Önkormányzati konyha: 
nem csak esztétikai, hanem 
egészségügyi szempontból is 
fontos a felújítás. Ez a burko-
latok, berendezési tárgyak és 
edények cseréjére vonatkozik, 
hogy a konyha korszerűbb és 
könnyebben tisztítható le-
gyen. A pályázaton 20 millió 
Ft-ot kapott Bócsa, s ezzel 
egyike a megyében annak a 
� településnek, mely erre a 
célra támogatást nyert.  

Informatikai eszközök tá-
mogatása: a hivatalok mű-
ködéséhez elengedhetetlen a 
modern számítógépes rend-
szer. Nem fagyhat le, nem 
akadhat el és nem tűnhet 
el semmi! A kormány erre a 
célra fordítandó támogatási 
alapjából 7 millió Ft jut Bó-
csának a következő évben. 

Jövőbeni tervek

Idősek otthona építése, 
iparterület kialakítása, a régi 

művelődési ház felújítása és 
ezzel bölcsőde kialakítása, 
a fischerbócsai kultúrház 
felújítása — a felsorolás sok 
esetben azt is sejtteti, hogy 
az e célra irányuló pályázatok 
beadása folyamatos, vagy már 
éppen döntésre vár. Önerőre 
sok esetben szükség van, 
melyre az önkormányzat 
számláján 118 millió Ft áll 
rendelkezésre (ez 2010-ben 
�8 millió Ft volt). 

idegenforgalom

Az új bócsai prospektust Ká-
poszta Lajos idegenforgalmi 
szakember mutatta be. Mint 
elmondta, a sok rendezvény 
egyre több vendégéjszakát 
és ezzel együtt helyben való 
pénzköltést generál. Minden 
érintett szolgáltató, szerve-
ző és egyesület jól jár, ha a 
prospektusokat „szétviszi, 

szétküldi” az országban, hogy 
minél több vendég érkezzen 
községünkbe. Az idegenfor-
galmi verseny nagy, de meg 
kell találni azokat az attrak-
ciókat, melyekben Bócsa a 
legjobb!

Hozzászólások

Bíró István a földutak ál-
lapotát kifogásolta. Véle-
ménye szerint sokkal több 
karbantartásra, adott esetben 
kiszélesítésre volna szükség. 
A polgármester válaszában 
kifejtette: Bócsa földútjainak 
teljes hossza 200 km, melyek 
karbantartását � munkatárs 
végzi — sok más feladat mel-
lett. Ezek tavasszal és ősszel 
esedékesek, sok esetben a 
lakosság segítségével (mint 
legutóbb Zöldhalomban). 
Mások véleménye szerint 
az is kívánatos lenne, hogy 
aki nehéz járművével tönkre 
teszi a földutakat, az tegye is 
rendbe.  

Szóba kerül t  a  szemét 
szabálytalan elhelyezése is, 
amelyre még mindig adó-
dik példa (és felelőtlen sze-
mély). 

A közmeghallgatás és fa-
lugyűlés beszélgetéssel ért 
véget. 

K. L.
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Fagy, jég, kórokozók
Nehéz volt az idei év a szőlősgazdáknak!

Szakemberek a kiskunsági szõlészetrõl
Novemberben konferenciát 

rendeztek Soltvadkerten szőlé-
szek, borászok és borkedvelők 
részére, melyen számos bócsai 
is részt vett. Az itt elhangzot-
tak előadásokból következzék 
most egy rövid összefoglaló!

Dr. Németh Krisztina 
főiskolai tanár, Szőlé-
szeti és Borászati Kutató 
Intézet, Kecskemét 

módon regenerálódnak. A 
Kékfrankos sokkal hamarabb 
hoz új fürtöt, mint más, kör-
nyékünkön honos fajták. A 
Generosa hajtást hoz ugyan 
újat, de fürtöt már nem. Ez 
azonban nem azt jelenti, 
hogy ne foglalkozzunk vele! 
Erősíteni kell a bőrszövetet, 
a belső energiát, hogy jövőre 
újra tudjon teremni! 

A nyári jégverés után vég-
zett permetezéses „gyógyí-
tás” nem mindig eredményez 
teljes javulást: a fürt sérült, 
hiányos marad. 

A kártevők idén erőtelje-
sebben voltak jelen, mint 
korábban. A levéltetű sokkal 
intenzívebb volt: sok vírust 
és parazitát terjeszt. Egyre 
inkább terjed a kígyóaknás 
szőlőmoly: tipikus mediter-
rán krátevő, amelyre oda kell 
figyelni! A muslinca ellen 
almaecettel védekeznek a 
termelők, de kikerüli, főleg 
ha intenzív illatú kékszőlővel 
van dolgunk.   

Nyitrainé dr. Sárdy Diána 
egyetemi docens, Buda-
pest

zési szezon”, és végig voltak 
kihívások. És akkor rögtön 
adok egy tippet: tavasszal 
legyen ott a mikroszkóp, 
hogy meg tudjam állapítani 
mint termelő, hogy ez most 
atka-e, vagy egyszerűen meg-
fázott a hajtás? A lisztharmat 
pedig egész évben nyomást 
gyakorolt ránk éppen úgy, 
mint a peronoszpóra. Ezek-
nél a megelőzés az elsőrendű 
feladat. A sok eső után pedig 
kőkeményen fellépett a rot-
hadás, a botritisz.  

És mit üzenek a borászok-
nak? A jó borhoz minden 
egyes jó komponenst át kell 
tudni vinni a szőlőből. Ez a 
borász fő feladata. Az idei 
termésből a sok gond el-
lenére jó minőségű borok 
lesznek. Igaz: a nyár vége 
csapadékos volt, az ősz eleje 
pedig szárazabb, tehát meg-
fordult az időjárás, de éppen 
jó volt ez így.

K. L.

Meghatározó a szőlő fejlő-
désénél, hogy jó időben ada-
goljuk a megfelelő tápanya-
got! A különböző elemek a 
fürtben jól befolyásolják az 
érést, majd az erjedést, tehát 
a bor életét.  

Az idei évben külön ta-
nulmányt lehet szentelni 
a kártevőknek: igen korán 
„megkezdődött a permete-

A fagyok után a különbö-
ző szőlőfajták különböző 

Bócsa 651 hektáros szőlőterülete országos szinten 
nagynak mondható, főleg egy ekkora településhez 
mérve. Noha a talajadottságok nem a legjobbak, a 
megfelelő fajták kiválasztásával és a modern művelési 
módok alkalmazásával jó eredmények érhetők el. Ha 
a természet hagyja.

Ennek megfelelően nem volt 
jelentős a kár.

Növényvédelem
A hegybíró azt is elmondta, 

hogy idén 10-12 permetezés 
volt szükséges ahhoz, hogy 
megmaradjon a jónak ígérkező 
termés. Ez a tavalyihoz képest 
20 %-kal több ráfordítást tett 
szükségessé a növényvédelem 
területén.

szüret
Ebben az évben 56� hektáron 

40.000 mázsa szőlőt szüreteltek 
községünkben. Az előre becsült 
termés hektáronként 70 q volt, 
a valós eredmény 71 q lett. A 
gazdák a termés nagy részét 
borászatok részére adták le, és 
csupán 2.600 q került egyénileg 
feldolgozásra (betárolás). A 
szüret 95 %-ban gépi szüret, és 
csupán a fiatal ültetvényeken, 
valamint az Ezerjó és a Sárfehér 
esetében történik kézzel a sze-
dés.                                    K. L.

Szõlõ jégverés elõtt

Idén — úgy tűnt — nem na-
gyon akarta hagyni. Mint Gáspár 
Ferenc hegybíró elmondta, 
fagy és jégverés tizedelte meg a 
fürtöket — egyes helyeken akár 
teljes tarolást végezve. Nézzük 
talán sorban az eseményeket:

2016. április 21.: 
fagykár

Éjjel -1 és -5 C közötti fagy 
pusztított Fischerbócsán. Mivel 
már látszottak a fürtkezdemé-
nyek, 20 hektáron 100 %-os, 
100 hektáron pedig 20-50 %-os 
volt a kár. Érdekes módon a 
fagyzugos helyeken kívül éppen 
egy magasabban fekvő részt is 
elkapott, a fischeri templom fö-

lött, a Tázlár felé vezető útnál.

2016. július 14.: 
jégkár

Mivel a jégelhárító berendezé-
sek rendben üzemeltek, csupán 
apró szemű jégkristályok értek 
földet. A leveleken nem is lát-
szott semmi komoly, viszont a 
bogyókat meghasította. A jég 
Bócsa teljes területét érintette, 
de a kár mértéke fajtánként és 
pásztánként különböző volt. Így 
volt olyan bogyó, amelyik utána 
lepottyant, viszont a legtöbb 
kihúzta a szüretig. 

Mindehhez azonban az kellett, 
hogy 24 órán belül el legyen vé-
gezve a permetezés a területen. 
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Bemutatjuk Bócsa új katolikus plébánosát
Feri atya

Római katolikus
December 24. szombat 17.00: Kisbócsa „éjféli mise”
           22.00: Bócsa „éjféli mise”
Dec. 25. vasárnap 10.�0: mise Bócsán
Dec. 26. hétfő 10.30: mise Bócsán Szent István vértanú 
emlékére 
Dec. 27. kedd 10.�0: mise Bócsán Szent János tiszteletére
Dec. �1. szombat 15.�0: év végi hálaadás Bócsán 
2017. január 1. vasárnap 10.30: mise Szűz Mária Istenanya 
tiszteletére Bócsán
A Zöldhalomban tartandó misét külön hirdetik majd. 

református
Dec. 25. vasárnap 9.00: ünnepi úrvacsorai istentisztelet, 
valamint gyermekkarácsony gyermekeink szolgálatával
2017. január 1-én vasárnap  9-kor évkezdő hálaadó isten-
tisztelet

Evangélikus 
Dec. 24. szombat 16.00: Szenteste a gyermekek szolgálata
Dec. 25. vasárnap 11.00: Karácsony I. napja, úrvacsora
Dec. �1. szombat 17.00: Óév esti istentisztelet
2017. január 8. vasárnap 11.00: Vízkereszt utáni első vasár-
nap, úrvacsora

Áldott karácsonyt kívánunk!

Mezei Ferenc Kiskunmajsán született. 2002. VIII. 15-én 
szentelték pappá. Ezt követően káplánként szolgált Mélykú-
ton, Bácsalmáson és Soltvadkerten, ezzel együtt pedig Bócsán. 
Plébánosi munkáját Kecskemét-Hetényegyházán kezdte meg, 
majd Tázlárra került, ahol 7 éve látja el a híveket. 2016. ok-
tóber 1-jétől a bócsai plébánia is az ő területe lett.

Szótár
Egyházközség, egyházközösség: a katolikus szóhasz-

nálatban a gyülekezetet, annak szervezeti egységét jelenti. A 
bócsai katolikusok egy egyházközséget alkotnak.
Szentmise: a katolikus mise is istentisztelet, ahol Jézus 

egyetlen keresztáldozatának megjelenítése történik. Erre a 
szentáldozás során emlékeznek, melynek elengedhetetlen 
kelléke a kovásztalan búzakenyér (gyakorlatilag ostya) és a 
szőlőbor. 
Istentisztelet, igeliturgia, bibliaóra: egyéb olyan 

szertartások, egyházi alkalmak és együttlétek, melyeken pap, 
vagy képzett világi személy vezetésével vallásgyakorlás vagy 
Bibliamagyarázat miatt jönnek össze az emberek — de nincs 
áldozás, tehát nem mise.  
Miséző hely: Bócsán a falu központjában álló templomon 

kívül több kisebb templom is található (Kisbócsa, Zöldhalom, 
Fischerbócsa), melyekben időnként ugyancsak tartanak misét. 
Ez függ a templom védőszentjének ünnepétől, a fűthetőségtől, 
illetve az ott élő hívek kérésétől

karácsonyi egyházi alkalmak

működő közösségnek tartom 
a bócsai katolikusokat. A 
gyerekeket kihívom az oltár 
elé a Miatyánkhoz — és egyre 
többen vagyunk! 

— milyen a miseláto-
gatás? — teszem fel a 
számszaki kérdést.

A hétközi hajnali misékre 
�0-40-en járnak, de vasár-
naponként, különösen kará-
csony közeledtével, 60-80-100 

ember is eljön. Ha megmarad 
ez a lelkesedés, akkor nagy 
dolgokat lehet véghezvinni 
itt. A katolikus egyházban 
a püspök, illetve a Kalocsa-
kecskeméti Egyházmegyében 
az érsek helyezi ki a papokat 
az egyes plébániákra, egyház-
községekbe. Tőlem azt várja 
el, hogy ugyanazzal a lelke-
sedéssel dolgozzam itt, mint 
Tázláron. Igyekezni fogok!  

Mezei Ferenc nem ismeretlen a bócsaiak előtt: 
soltvadkerti káplánként rendszeresen gondozta az 
itteni híveket. Ez év őszétől Tázlár mellett Bócsa is 
hozzá tartozik.

Örültek nekem, amikor 
megtudták, hogy én leszek 
a plébános — mondja bol-

dogan, amikor találkozunk. 
Ismernek, hiszen „csak a 
szomszédból” járok át. Jól 
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KARÁCSONYI GONDOLATOK……
Ferenc pápa egy történetet 

mesélt el a Szent Péter-téren 
jelen lévő híveknek, ami 
néhány napja játszódott le 
Olaszországban. Egy mene-
kült útbaigazítást kért, és 
egy asszony sietett a segítsé-
gére. A Szent Péter-bazilikát 
kereste, hogy beléphessen a 
szentkapun. Cipője azonban 
nem volt, ezért az asszony 
taxit hívott neki. Mivel a 
menekült büdös volt, a ta-
xisofőr először nem akarta 
beengedni az autójába, de 
aztán mégis beülhetett. Út-
közben az asszony kikérdezte 
a menekültet, hogy honnan 
érkezett. A férfi tíz perc 
alatt elmesélte élettörténe-
tét, fájdalmát, a háborút, az 
éhezést, mindazt, amiért el 
kellett hagynia a hazáját, és 
ami miatt idejött. Amikor 
megérkeztek, a hölgy fizetni 
akart, de a taxis nem fogadta 
el a fuvardíjat, mondván: ő 
tartozik fizetséggel, mert 
olyan történetet hallhatott, 
ami megindította a szívét. 
A Szentatya hozzátette: ez 
az asszony jól tudta, milyen 
egy migráns szenvedése, 
mert örmény vér csörgedezik 
az ereiben, és ismeri népe 
szenvedését. Hasonló dolog 
történhet velünk is, amikor 
kezdetben ellenkezünk, mert 
kényelmetlen, büdös… de 
aztán a történet beillatozza 
a lelkünket és megváltoztat 
minket. Gondoljunk erre 
a történetre, és gondoljuk 
végig, mit tehetünk a me-
nekültekért – fűzte hozzá 
szabadon a pápa, és mit 
tehetünk mi a szegényekért, 
nélkülözőkért!

A Karácsonyi ünnepkör 
advent első vasárnapján kez-
dődik. Ilyenkor szokták meg-
gyújtani az adventi koszorún 
az első gyertyát, s majd pedig 
hétről-hétre egy újabbat és 
újabbat. Ez a jelképes cse-
lekedet, vagyis a gyertyák 
hétről–hétre mind erősebben 
lobogó lángja jelzi, hogy 
egyre közelebb van a Világ 

Világosságának, tehát az Úr 
Jézusnak a születésnapja, a 
karácsony ünnepe.

Az advent szó a latin Ad-
ventus Domini kifejezésből 
származik, amely azt jelenti: 
az Úr érkezése, az Úr eljö-
vetele. Ennek az időszaknak 
már csak az elnevezése is egy 
rendkívül gazdag üzenetet 
hordoz.

Advent egyrészt a lelki 
előkészület, a felkészülés 
ideje. Ez az időszak a ka-
rácsonykor érkező Messiás 
méltó fogadására, az érkezé-
sére való felkészülésről szól. 
Másrészt pedig az advent a 
végső, utolsó időkről is szól. 
Ez utóbbit szoktuk úgy is ne-
vezni, hogy Második Advent. 
Azért második, mert az Első 
Advent Jézus születésével 
megtörtént, ám a kereszten 
hozott áldozat után, ahogy 
azt az Apostoli Hitvallás 
szavaival imádkozni szoktuk, 
„fölment a mennybe, ott ül a 
mindenható Atya Isten jobb-

ján; onnan jön el ítélni élőket 
és holtakat.” Keresztény 
hitünk távlatos reménysége 
pedig ennek a csodálatos pil-
lanatnak, a visszajövetelnek 
a várása, amelyet gyakran 
imádságban is szoktunk kér-
ni: „Jöjjön el a te országod!” 
Hogy mikor jön el, azt nem 
tudjuk, éppen ezért tippelni, 
találgatni nem érdemes, csak 
készülni rá, egész életünkön 
át, amíg megérkezünk majd 
az örök karácsonyba, a men-
nyei Atya házába.

Karácsony ünnepének a 
neve szláv közvetítéssel 
honosodott meg anyanyel-
vünkben. A latin incarnatio 
kifejezésből ered, amely tes-
tet öltés-t, megtestesülés-t 
jelent.

Az egész világ december 
24-ével kezdődően ünnepli 
karácsonyt, de mégsem túl 
valószínű, hogy tényleg ezen 
a napon született volna a 

A bócsai Betlehem és látogatója

kisded. Ezt Lukács evangé-
liumából gyaníthatjuk. Az 
evangéliumból tudjuk, hogy 
Augustus császár kiadott 
egy rendeletet, hogy „írják 
össze az egész földet.” Vagyis 
népszámlálást tartottak, és 
„mindenki a maga városába 
ment.” Ez azt jelenti, hogy 
emberek tömegei indultak 
hosszú útra. A népszámlá-
lásnak soha nem örültek az 
emberek, különösen nem a 
hideg téli időszakban. Emiatt 
elég valószínűtlen, hogy a 
téli hidegben kényszerítettek 
volna olyan sok mindenkit, 
hogy útra keljen. Sokkal 
valószínűbb, hogy az eny-
hébb, tavasztól őszig tartó 
időszakban tartották a nép-
számlálást.

A pásztorokról szóló gyö-
nyörű evangéliumi beszá-
moló is egy másik időpontra 
utal. A pásztorok „a szabad 
ég alatt” tanyáztak, és úgy 
„őrködtek éjszaka a nyájuk 
mellett.” Izraelben csak ta-
vasztól őszig legeltették és 
tartották a nyájat a szabad 
ég alatt. A kiadós őszi esős 
időszak előtt téli szállásra te-
relték a nyájat. Ez is azt jelzi, 
hogy Jézus valamikor tavasz 
és ősz között született.

Akkor mégis hogyan alakult 
így? Ennek több oka is van. 
A legfontosabb talán az, 
hogy a karácsony téli nap-
fordulót követő ünneplése 
szimbolikus jelentéssel bír. 
Jelképes, hiszen ily módon is 
kifejezésre kerül, hogy a fény, 
a Világ Világossága legyőzi a 
sötétséget.

Advent és Karácsony mé-
lyebb megismeréséből lát-
hatjuk, hogy milyen gazdag 
is az ünnep kerete. Töltsük 
meg hát gazdag tartalommal, 
Isten ajándékával: Egyszülött 
Fiával. Lakozzék hit által a 
szívünkben az Isten Fia! 

Áldott Szent Karácsonyt 
kívánok mindenkinek!

Ferenc atya
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Fahéjas Almarózsa Karácsonyi könyvajánló
A két ünnep között is vár a 

Könyvtár!

Két szőke nő beszélget:
- Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik!
- De remélem, nem 1�-ára...

Télapós találós kérdések:
Mi történik a Mikulással, ha karambolozik?
- Szánja Bánja
Miben különböznek a Japánok és a Mikulás?
- A japánok nindzsák, a Mikuláson van zsák.
Milyen vasból van a Télapó szánja..?
- Rén-szar-vasból.

Érkezik a postára egy levél, a Mikulásnak címezve. A 
postások felbontják, kiderül, egy kisgyerek írta:

- „Kedves Télapó! Mi nagyon szegények vagyunk, így nem 
tudok a szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, ha tudnál 
küldeni nekem 20.000 forintot.”

A postások megsajnálják, gyűjtést rendeznek, össze is 
jön 10.000 forint, ezt elküldik a kisfiúnak.

Megérkezik a köszönőlevél, izgatottan olvassák:
- „Kedves Télapó! Köszönöm a pénzt, de képzeld, ezek a 

mocskos postások lenyúlták a felét!”

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak 
maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik 
a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, 
feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat.

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivág-

juk, akár fel van díszítve, akár nincs!

Hozzávalók / 4 adag
* 1 csomag leveles tészta
* � db alma
* � ek cukor
* 2 tk fahéj (őrölt)
* 0.5 db citrom
* 5 dkg vaj
* 5 ek lekvár/ dzsem

Elkészítés:
1. Az almákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd felszeleteljük. Fél 

citrommal meglocsoljuk a szeleteket, majd annyi vízben feltes-
szük főni, amennyi ellepi. 3 ek cukorral és 2 tk fahéjjal ízesítjük 
a vizet. Kb. 2 percig főzzük, vigyázva, hogy ne törjenek szét, de 
meg is puhuljanak kissé. Lecsöpögtetjük, ha kész van.

2. Közben a tésztalapot kinyújtjuk, megkenjük olvasztott vajjal, 
megszórjuk cukor és fahéj keverékével, majd pizza szeletelővel 
kb. � centis csíkokra vágjuk. Az almaszeleteket ráfektetjük a 
tésztára, majd feltekerjük kicsit szorosan. 180 fokos sütőben 
kb. 15-20 percig sütjük.

�. Lekvárral forrón vékonyan megkenjük, majd tálaláskor egy 
kis porcukorral megszórjuk. 

Vidám percek

Felnőtt — Nora Roberts: 
Halálos karácsony

Eljött a karácsony, de Eve Dallas hadnagy nincs ünnepi han-
gulatban. Miközben férje, Roarke fényes fogadást szervez, neki 
egy gyilkosság jár a fejében.

Az áldozat, Trey Zielger személyi edző, aki életében is nagy 
bajba került, de halálával még többet okozott. A hiú, hűtlen 
és bosszúálló Trey számtalan ellenséget szerzett magának. 
Eve-nek számtalan gyanúsított közül kell meglelnie gyilkosát. 
A nyomozás azonban halálos fordulatot vesz, amikor kiderül 
Trey sötét titka.

„A mélyen a szívébe fúródott konyhakés kartonlapra írt üzene-
tet szorított az áldozat izmos mellkasához. Az üzenet: A Mikulás 
szerint rossz fiú voltál! Ho-ho-hó!”

Ifjúsági — David Almond: 
Skellig — szárnyak és titkok

Amikor a költözés és kishúga betegsége felborítja Michael 
életét, a fiú magányos és bizonytalan lesz. Aztán egy vasárnap 
délután belopódzik a romos garázsba, és valami varázslatosan 
különlegeset talál. Egy fura lényt, akinek szüksége van Mi-
chaelre, hogy életben maradhasson. Mina, a szomszéd kislány 
segítségével Michael meggyógyítja Skelliget, és a gyerekek élete 
örökre megváltozik.

Gyermek — Egon és Dönci – 
karácsonyi kaland

Egon és Dönci valahol a tágas Univerzum egyik eldugott szeg-
letében, Tau Ceti csillag bolygóján élik mindennapjaikat. Egon a 
ház körül tesz-vesz, a műhelyben ügyködik, Dönci életét pedig 
az önfeledt játék tölti ki. Ebben a részben azonban karácsonyi 
kalandjukkal ismerkedhetünk meg.

sok szeretettel várunk mindenkit a 
megszokott nyitva tartással:

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 1�:00 – 17:00

Szombat: 10:00 – 1�:00
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Fejezetek a 110 éves Bócsa történetéből
A II. világháború és következményei

Frittmann József nyugdíjas iskolaigazgató visszaemlékezései (2. rész)

Vajon mi hogyan csapódik le a nagypolitikából 
a tanyavilágban? Mit jelent egy gazdacsaládnak, 
ha Budapesten éhínség van? Egymás ellenségévé 
válhatnak-e hirtelen emberek, akik eddig békében 
megvoltak egymás mellett? Többek között erről 
is szól a következő visszaemlékezés.

194� vége volt, amikor 
már érezni lehetett, hogy 
háború van. A német had-
sereg megkezdte kiépíteni 
Fischerbócsa határában a 
hadi repülőteret. A környék-
beli emberek rendesesen vál-
laltak munkát a repülőtéren. 
A fischerbócsai gazdakörben 
a leventeoktatás intenzíveb-
bé vált. Ez a tizenéves fiúk 
félkatonai kiképzése volt: 
magyarságismeret, alaki-
ság, birkózás, ill. közelharc, 
alapvető fegyverhasználat… 
Az oktatót Koch Mátyásnak 
hívták, aki később Köves-
dire magyarosított. Aztán 
nemsokára megkezdődött a 
leventék besorozása. Töme-
gesen jöttek a behívóparan-
csok. Ahogy közeledett az 
ellenség, a magyar katonai 
alakulatok egyre sűrűbben 
vonultak az országúton.

Megkezdődtek fölöttünk a 
légi harcok német és orosz 
vadászgépek között. Nem 
kezdődött meg viszont a 
tanítás, mert a tanító úr 
bevonult katonának. Így én 
itthon maradtam. 

1944. október végén ál-
landóvá vált a Papbucka 
felőli dübörgés. A Papbuc-
ka Fischernek Szank felöli 
részén terült el. Mezőgaz-
daságra alkalmatlan terü-
let. A laposban legeltek a 
környék tehenei. A bátrab-
bak elmentek megnézni a 
dübörgés okát. Kiderült, 
hogy az orosz gépesített 
alakulatok próbálkoztak 
átjutni a homokbuckáson. 

Mindenki azt mesélte, hogy 
a homokbucka visszaverte 
az orosz támadásokat.

Ennek lett a következmé-
nye, hogy 1944. november 
2-án csak gyalogsági alaku-
latok vonultak át Fischerbó-
csán. A német repülőtér volt 
a cél. Az üzemképtelen re-
pülők kivételével a németek 
addigra elvonultak, harcok 
tehát itt nem folytak. A légi 
harcok viszont november 2. 
után is folytatódtak, mivel 
az orosz (szovjet) légierő 
települt a repülőtérre, amit 
a németek, ahogy tudtak, 
támadták. Bátyámmal a szal-
makazalba bújva figyeltük a 
légi harcokat, hisz mindkét 
hadsereg birtokolni, illetve 
bombázni akarta a bázist.

Az is igaz, hogy az emberek 
nem sok puskalövést hallot-
tak, de a portyázó orosz ka-
tonák sok gondot okoztak. 
A nép védekezett, ellenállt, 
ahogy tudott. Például az 
éppen kiforrt borokat a sző-
lőben készített vermekben 
próbálták elrejteni. Sokszor 
sikertelenül, s ilyenkor a 
részeg katonák lövöldözve 
járták a tanyákat, még na-
gyobb félelmet keltve.

Az is fokozta a rettegést, 
hogy elkezdték összeszed-
ni a német nevűeket: elő-
ször a repülőtéri munkára, 
majd málenkij robotra. Ez 
az orosz nyelvű kifejezés 
közkeletű volt és azt jelen-
tette: „kis munka”. Azzal 
az ürüggyel szedték össze 
a lakosságot, hogy csak 

valami közérdekű munka 
volna, pár nap vagy egy hét 
az egész… Az is igaz, hogy 
korábban a németek is haj-
tották repülőtéri munkára 
az otthon maradt férfiakat. 
A fiatalok háborúban voltak 
40 év és 18 év között. Egy 
alkalommal, még 194� körül 
én is elkísértem apukámat 
a repülőtéri munkára. A 
német repülőzők megenged-
ték, hogy a hatalmas szállító 
repülőgépben szaladgáljak.

Szóval, amikor 1945-től 
úgymond veszélybe kerül-
tek a sváb származásúak 
(és ebbe a mi családunk is 
beleesett!), akkor apukám 
és a környék felnőtt emberei 
a Papbucka labirintusában 
bújtak el. Sajnos akadt hely-
beli lovas fogattal rendelke-
ző ember, aki segítette az 
összegyűjtést. Minden nap 
megjelent ez az állampol-
gár a svábok lakásán, hogy 
segítsen elvinni a férfiakat. 
A nevét nem írom le hisz 
dédunokái köztünk élnek. 
Emlékszem 2 szép lovára és 
a féderes kocsijára. A bujká-
lás sikeres volt, mert a kör-
nyékről egyedül Gszelmann 
Pétert vitték el, aki sose 
jött haza (az ő dédunokái is 
köztünk élnek).

1945-ben gyorsan helyre-
állt a rend visszatért az élet a 
községrészbe. Megkezdődött 
a tanítás, Varjasi Pista tanító 
bácsi közreműködésével, aki 
itt vetette le katonaruháját.

Megkezdődött az élet a 
gazdakörben is. Egymást 
érték a különböző rendez-
vények. Szállingóztak haza 
a katonák, előbb a nyugati 
fogságból, majd a keleti 
fogságból is. Volt tehát ki-
vel és miért „ismerkedni”. 
Budapestről a nélkülözés 

és az 1944-es kibombázás 
miatt sok család települt a 
tanyákba, fiatalok idősek 
egyaránt. Főleg fiatal lányok 
pezsdítették fel az életet. 
Budapest újjáépülése után 
szinte mind visszatelepült, 
magukkal vittek nagyon 
sok helyi fiatalt, akik búcsút 
intettek a tanyavilágnak. 
Sok család évekig tartotta a 
kapcsolatot.

A következő években meg-
kezdődött a második föld-
osztás: felosztásra kerültek 
a Gyeskovics, Faragó és 
Szappanos birtokok. Néhány 
holdas parcellák keletkez-
tek, így ezeken a területeken 
is kialakult a tanyavilág. Mi-
után a pengő elértéktelene-
dett, kialakult a cserekeres-
kedelem. A gazdakör előtti 
úton szombatonként akkora 
piac volt, hogy vetekedett a 
soltvadkerti piaccal.

Az 50-es évek elején kez-
dett minden elromlani. 
Jött a beadási rendszer. A 
gyenge termőképességű 
talajon nem voltak képe-
sek megtermelni a beadni 
valókat. Az emberek zár-
kózottabbá váltak. Min-
denütt a bizonytalanság 
uralkodott. A szegénység 
rákényszerítette az em-
bereket az elvándorlásra. 
Dunapentele (1951–1961 
között Sztálinváros, mai 
neve Dunaújváros) őslakói 
között tömegesen találnak 
fischerbócsai embereket.

Talán ez az időszak ami-
korra tehetjük a tanyák 
pusztulásának kezdetét.

 (folytatjuk)

A kéziratot legépelte 
Frittman Kitti,

sajtó alá rendezte 
Káposzta Lajos
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Adventi gyertyák Bócsán 
Idén központi ádventi koszorúnál jöttek össze a 

bócsaiak a művelődési ház előtti téren, hogy minden 
vasárnap este újabb fény gyúljon ki a karácsony vá-
rás jegyében. Ezen az oldalon az egyes vasárnapok 
eseményeiről emlékezünk meg. 

Az első
adventi vásár adta a felütést az első gyertya meggyújtásához. 

A népes vendégsereg előtt a község vezetői mondtak köszöntőt 
és méltatták a hagyományos karácsonyváró rendezvényeket a 
község életében.

a második
Gyertyagyújtás nótakörrel

„Új Hajtások” — ez a neve annak a nótakörnek, mely Balázs 
Ferenc vezetésével a második gyertya meggyújtását varázsolta 
ünnepivé. A nyolc énekes harmonika kísérettel karácsonyi dalo-
kat adott elő, majd a kultúrházban folytatta az ünneplést a több 
tucatnyi vendég — egy kis forralt bor és nóta mellett.

a harmadik
Német karácsony

Bócsa egy kicsit német központ is — amennyiben komolyan 
vesszük azt a „tanyás német” kolóniát, akik egyre inkább ide 
vonzódnak. Az iskolások összes évfolyama kivette részét a német 
ádventi estből, melyet Szlobodáné Rakonczay Tünde rendezett. 
Mintegy 200 vendég volt kíváncsi a művelődési házban rendezett 
műsorra, melyet — hozott anyagból és támogató felajánlásból 
— egy kis fogadás követett. Nagy öröm volt megélni, ahogy az 
idegen nyelven értő vendégek elérzékenyülnek, mosolyognak 
és örülnek Holle anyó történetének, a sapkáját kereső Mikulás-

nak, vagy éppen a vicces sms-szövegeknek. A gyertyagyújtást 
a kétnyelvű polgármesteri köszöntő tette mindenki számára 
érthetővé és meghitté.

a negyedik
lampionokkal a falun át

Noha az esemény lapzártánk után történik, úgy illik, hogy az 
utókor felé is megemlítsük: ezen az alkalmon az evangélikus 
gyülekezeti háztól felvonulás indul, mely a központi gyertya-
gyújtást követően a katolikus templom előtt, a Betlehemnél 
fejeződik be.

Összeállította: Káposzta Lajos, Borbényi Hilda, 
Frittman Kitti
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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

Jótékonysági adventi vásár
November 27-én tartottuk, 

immár 6. alkalommal a jóté-
konysági adventi vásárt, mely 
új művelődési házunkban ka-
pott helyet. A program hírére 
igencsak megmozdult a falu. 
Az utolsó napokban is sokáig 
égtek a villanyok az iskolában, 
mert a szülők, gyerekek, pe-
dagógusok együtt készítették 
ajándéktárgyaikat. A kézi-
munkakör tagjai is meseszép 
hímzett csodákat ajándékoz-
tak. Hihetetlen mennyiségű 
mézeskalács, sütemény, keksz, 
lekvár, joghurt és házi készí-
tésű birsalmasajt került ki az 
ügyes anyukák, nagymamák 
keze alól. Kaptunk díszeket az 
ovisoktól és termékeket helyi 
vállalkozóktól is. Mára már 
minden tárgy megtalálta a gaz-
dáját. Örömmel készítettünk, 
készültünk. 

A bócsaiak összefogásból 
megint ötösre vizsgáztak. Min-
den feladatra akadt jelentkező. 
Anyukák, apukák, s olyanok 
is, akiknek már nincs iskolás 
csemetéjük. Jó volt végignézni 
a vidám társaságon. Amíg a �0 
kg húsból sült a kolbász, addig 
mintegy 140, kézzel festett 
bögréből lehetett a forralt 
bort és a teát kortyolgatni. A 
mozgáskorlátozott klub tagjai 
8 kg lisztből sütötték meg az 
ide szánt �00 darab fánkot, 
amit házi lekvárral kínáltak. 
A Mikulás sem unatkozott: a 
gyönyörűen feldíszített kuc-
kóban fényképezkedni lehe-
tett vele, amit nagyon sokan 

kihasználtak. Nagyon jó volt 
együtt, jó volt a kipirult, mo-
solygós arcokat látni. 

Az eredmény…
Remélhetőleg, jövő tavaszra 

sikerül elérni a kitűzött célt, 
az iskola udvarának szépítését. 
Az adományok és az elnyert 
1.000.000 Ft-os pályázati pénz 
már elegendő lesz egy szép ud-
var és játszótér kialakítására. 
Köszönjük munkáját az ala-
pítvány könyvelőjének, Szabó 
Klárának is. A játékok telepí-

téséhez, a talaj előkészítéséhez 
és a parkosításhoz számítunk a 
szülők segítségére. A játszótér 

elkészülése március végére 
várható, a parkosítást a tavaszi 
hónapokra tervezzük. Köszön-
jük a gyerekek nevében 

Bócsa Község 
Oktatásáért, 

Közművelődéséért 
Alapítvány 

Barcsikné Weinhardt Éva
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mikulás kupa 
nemzetközi szabadfogású birkózó verseny

              Szilveszteri mulatság Bócsán!
Vidám, élőzenés évbúcsúztató 

a Hungaricum és Civil Közösségi Házban

2016. december 31-én!
Vendégvárás: 18 órától     Vacsora: 19 órától
Amit kínálunk a fergeteges hangulaton túl:

* welcome drink
* svédasztalos vacsora gazdagon terítve

* éjfélkor pezsgős koccintás, majd újévi finomságok
* tűzijáték

Belépő 8.500,- Ft/fő!
 Jegyek 2016. december 26-ig vásárolhatóak 

a könyvtárban Borbényi Hildánál (70/4009945) 
vagy a hivatalban Eke Edinánál (30/9372989)        

Mindenkit szeretettel vár  
               Bócsa Község Önkormányzata! 

A zenét szolgáltatja: 
Blender Party Band        

December 10-én hagyo-
mánnyá vált Mikulás Kupát 
tartottak a bócsai birkózók. 
Összesen 100 induló volt az 
idei versenyen. A külföldi 
csapatok mellett — szlovák 
és szerb – számos hazai csa-

pat is képviseltette magát. A 
rendezvényre, mint minden 
évben, most is ellátogatott a 
Mikulás, aki ajándékot oszto-
gatott a sportolóknak. A bó-
csaiak derekasan helyt álltak! 
Első helyezést ért el: Mucsi 

Ákos, Gáspár Áron, Petróczi 
Péter, Németh Bálint, Lengyel 
Zoltán, Pap Máté, Wéber Do-
minik, Wéber Patrik, Dudás 
Lívia. Második helyezést ért 
el: Holczimmer Tamás, Szé-
csényi Zalán, Varnyú Bálint, 

Bogáromi Bence, Széchenyi 
Sára. Harmadik helyen vég-
zett: Csányi Csaba, Lengyel 
Gábor.

Edzők: Kiss Imre, Petróczi 
Andor

B.H.


