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Megszületett a magyar „Puszta Tizenhetes Fogat” . Vasárnap dél-
előtt a bócsai Vincze Lovarda lovas pályáján tizenhét lóval mutatott 
be attrakciót Besze Gábor csikós a közönség előtt. A mutatványt 
Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora is elkönyvelte, így 
az bekerül a Guinnes-rekordok közé. A fogat különlegessége az volt, 
hogy egymás mögött három sorban öt-öt lovat fogott be a csikós, aki 
hátul két lovon állva irányította a formációt. Két bemutató kört tett, 
majd két vágtával zárta a negyedórás műsort. Besze Gábor elmondta, 
hogy a tél vége óta készülnek a bemutatóra. Öt lovanként kellett 
kiválasztani a fogatot. Mindegyik állatot jól ismerni, mert különböző 
egyéniségűek. Nem mindegyik hajlandó a másikkal egy egységben 

dolgozni. A for-
máció vezér lova 
egy Amigo ne-
vezetű csődör, 
amely ha jól 
teljesít, akkor 
a bemutatónak 
sikere van.

Hírforrás és 
foto: BAON

Lövészet, sült kanyigli, vidám társaság
Juliálist rendeztek a vadászok

Ismét benépesült a parkerdő 
jú l ius  e lső  szombat ján: 
több mint 200 résztvevővel 
juliálist rendezett a Bócsai 
Hubertus Vadásztársaság. 
Erre a tagság mellett a társaság 
vadászterületén nagyobb 
földtulajdonnal rendelkező 
gazdák voltak hivatalosak. A 
közösségi, családi összejövetel 
t öbb  kedves  e l emet  i s 
tartalmazott. Ilyen volt a 
légpuska lövészet, melyen 
a gyerekek tudását tették 
próbára. 

M i n t  H a s k ó  F e r e n c 
vadászmestertől megtudtuk, a 
vadász rendezvényeken mindig 
nagy hangsúlyt helyeznek 
az ételválasztékra: érezzék 
a résztvevők, hogy erdőjáró 

emberek a vendéglátók! A 
pörköltek sorát a vaddisznó, 
illetve a dámvad pörkölt 
nyitotta. És ha már Bócsán 
jártunk, nem maradhatott el 
a birkapörkölt sem. A sültek 
alapanyagát egy 50 kg-os 
vaddisznó süldő szolgáltatta. 
A felszeletelt és előre bepácolt 
malacot tárcsán sütötték meg. 
És még valamit: kanyiglit. 

Na, erre a szóra már felkaptam 
a fejemet. Pláne amikor több 
verziót is bekiabáltak nekem 
a vidám vadászok: „Kanyigli, 
kanigli, kinigli… Döntsd el, 
melyik tetszik — ez mind az 
üregi nyúl helyi elnevezése. 
Sőt Széchenyi Zsigmond, a 
jeles vadászati szakíró, még 
olajos nyúl néven is említi.” 

Mint aztán mesélték, ezelőtt 
30 évvel rengeteg kinigli nyúl 
pattogott Bócsa körül. De a 

számuk a 90-es évek óta egyre 
fogy. A húsa minden esetre 
finom! 

Csötönyi János hivatásos vadász, Knebelspísz Já-
nos vadász, Juhász Zoltán helvéciai pártoló tag, 

Varga Attila helvéciai vendég. 

A légpuska céllövő verseny 
díjazottjai:

1. korcsoport: 
1. helyezett: Frittmann Ákos, 
2.: Borbényi Beni, 3.: Krix Hanna (Kiskunmajsa)
2. korcsoport: 1. helyezett: Geiger Csaba, 
2.: Geiger Szilárd, 3.: Sebők Róbert.  

Magyar Guinness Rekord 
a bócsai pusztán
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Augusztus 20. 
Falunap!

Felhívjuk a helyi vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy az 
augusztus 20-i rendezvényen helyet szeretnénk biztosítani 

termékeik bemutatására, értékesítésére.

Kérjük, hogy helyigényeiket 2015. augusztus 10-ig jelezzék 
az Önkormányzati Hivatalban Eke Edinánál (78/453-110) 

vagy Borbényi Hildánál (06-70/ 400-99-45) 

a falu viadala
Bócsa Község augusztus 20-i falunapi rendezvényére egy 
vidám, szórakoztató, felnőtt játékos vetélkedőt hirdet.

 Várjuk mindazon 5 fős csapatok jelentkezését, akik úgy gon-
dolják, hogy tudásukat, erejüket, szeretnék meg mérettetni. 

Jelentkezni lehet: 2016. augusztus 15-ig (hétfő)
 Eke Edinánál a Polgármesteri Hivatalban: 06 30 743 3401 

Borbényi Hildánál a könyvtárban: 06 70 400 99 45

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy - a Kiskőrösi Járási Hivatal Kor-

mányablak Osztályának átszervezése miatt - 2016. augusztus 
1-től, várhatóan 2016. december 31-ig az egyéni vállalkozói 
tevékenységgel, az ügyfélkapukkal, a személyazonosító 
igazolványokkal, a lakcímváltozásokkal és lakcímjelen-
tőkkel, az útlevelekkel, a diákigazolványokkal, a vezetői 
engedélyekkel, a hatósági bizonyítványokkal és az adat-
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélfogadást és a hatósági 
feladatellátást a soltvadkerti okmányiroda helyett átmenetileg a 
kiskőrösi kormányablakban biztosítjuk ügyfeleink részére.

A keddi és a pénteki piaci napokon, - előzetes időpontfogla-
lást követően - lehetőséget biztosítunk az elkészült okmányok, 
soltvadkerti okmányirodában történő átvételére.

A foglalás az alábbi elérhetőségeken tehető meg:
- telefonon a 78/795-051-es telefonszámon, vagy
- interneten a www.magyarorszag.hu honlapon, a https://

ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/ok-
manyiroda_ugy linkre kattintva.

Az átszervezéssel kapcsolatos átmeneti kellemetlenségért 
kérem szíves megértésüket!

Tisztelettel!
Turánné Török Ágnes a Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 

Telefon: 78/795-020, fax: 78/795-030, 
E-mail: torok.agnes@bacs.gov.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (július) 
Grász Zsuzsanna Györgyi és Pais Péter

Király Amanda és Puklus Gábor 

Elhunytak: (június)
Liscsinszky Kálmánné (1923) 

születési neve: Tannhöffner Éva
Gáspár Béla (1962)

Tapodi Lajosné (1937)
születési neve: Kiss Ilona

Kovács Sándor Istvánné (1952) 
születési neve: Péli Ilona

Bócsai Boróka Citerazenekar 
Egyesület

Népzenei Citerás Gálaest

Helyszín: Bócsa, Művelődési Ház  
2016. Augusztus 14.   
14:00 -17:00 Gálaest

Ezt követően Népzenei Táncház 17:30-tól 
Táncoktatók: 

Böde István és Böde Harkai Csilla
Közreműködnek: 

Nagy Albert és Vonószenekara
A Bócsai Boróka Citerazenekar sok szeretettel meghív minden 

kedves érdeklődőt, népzene szerető embert Népzenei Citerás 
Gálaestre. A helyszínen olyan kiemelkedő citerazenekarok, és nép-
dalkörök fognak bennünket megtisztelni részvételükkel, mint a

Bócsai Citerazenekar
Bócsai Szépkorúak kórusa 
Tázlári Citerazenekar 
Kiskunhalasi Hagyományőrző citerazenekar
Kiskunhalasi Szilaj Citerazenekar
Vízkereszt Citerazenekar Akasztói
Tubarózsa Citerazenekar Tiszakécske
Fabotó Citerazenekar Felvidék, Szlovákia Nagykapos
Bócsai Boróka Citerazenekar 
Ágasegyházai Boróka Citerazenekar 
Düvő Citerazenekar Tiszakécske
Pannónia Citerazenekar Balatonkenese
Nagy Albert és Zenekara 
A Népzenei Gálaest, és az azt követő vonós táncház, ingye-

nes, minden érdeklődő számára. 
Aki szeretné támogatni egyesületünk hangszer vásárlási 

törekvéseit, azok számára a helyszínen, támogatói jegyek 
vásárlását tesszük lehetővé. 

A Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület nevében köszö-
nettel fogadunk minden felajánlást vagy támogatást.
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Bócsaiak újra a Mátrában 
Mátranovák 2016

Katolikus hittanos tábor a Pilis gyöngyszemében, Csobánkán

Lassan  hagyománynak 
mondható, hogy a bócsai 
evangélikus gyülekezet, ös-
szefogva a maglódi és az 
alberti evangélikus gyüleke-
zetekkel, közös konfirman-

dus, és ifjúsági tábort tart 
Mátranovákon, a friss hegyi 
levegőn. Idén harmadik al-
kalommal került megren-
dezésre ebben a felállásban 
a tábor, ahol Bócsát négy 

Huszadik alka-
lommal került 
megszervezésre 
több település hit-
oktatóinak össze-
fogásával Bócsa, 
Bugac, Kunszent-
miklós, Lajosmi-
zse, Soltvadkert és 
Tázlár hittanosa-
inak, fiataljainak 
nyári tábora. Ezút-
tal a Csobánkán 
lévő Közép-euró-
pai Cserkészpark 
adott otthont a jú-
lius 10-16. között 
zajló eseménynek.

Fő vezérfonal: 
az irgalmasság

Az irgalmasság 
szentjei – Tours-i 
Szent Márton, Kal-
kuttai Boldog Teréz anya, Szent 
Fausztina nővér – életpéldáját és 
az irgalmasság testi-lelki csele-
kedeteit felidézve mélyültek el 
a gyermekek ebben a témakör-
ben. A közel nyolcvan táborozó 
— köztük a 30 bócsai gyerek és 
6 felnőtt — 5 csoportban dol-
gozta fel a példaképek életét és 
szentírási aranymondásokat.  

Túra a hegyekben, skanzen 

fiatal képviselte. Érdekesség, 
hogy két evangélikus mel-
lett egy református, és egy 
baptista fiatalból állt össze 
a „hegyhódító” csapat. Idén 
a mintegy 2000 évvel ezelőtt 
megalakult „első gyüleke-
zet” nyomában jártunk, akik 
egyek voltak a tanításban, a 
közösségben, az imádkozás-
ban, valamint a kenyér meg-
törésében, s így az úrvacsorai 
közösségben is. Amennyi 
felől érkeztek az emberek a 
pünkösdi csoda révén az első 
gyülekezetbe, mi is annyi 
felől, annyi élethelyzetből, 
annyi különböző háttérből 
voltunk jelen. Ám ennek 

ellenére, mégis a Szentlélek 
egy közösséggé tud ková-
csolni bármilyen összetételű 
embertömeget, akár még ma 
is! A lelki utazáson kívül 
természetesen idén is volt 
sok játék, focizás, lovaglás 
és hegymászás. Ez alkalom-
mal meglátogattuk Pásztót, 
a Mátraverebély-Szentkúti 
kegyhelyet, Salgó várát, a 
mátranováki riolit-tufából 
álló Fehérszék nevű dombot 
és a tábor zárásaként a szo-
kásos bükkfürdői strandot. 
Jövőre is megyünk, hívunk 
és várunk minden kedves 
érdeklődő fiatalt.

László Lajos

látogatás, tábortűz
A tábor második napján a 

Duna-Ipoly Nemzeti Parkban 
található Holdvilágárok mentén 
túráztak a táborlakók. A legenda 
szerint a pálos szerzetesek, 
mielőtt Boldog Özséb megala-
pította a pálos rendet, az itt 
található barlangokban töltöttek 
három évet. Ezt a programot, 
este a kisebbeknél táncház, 

míg a nagyobbaknál Csobánka 
községben tett séta követte. 

Szerdán, a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban 
különféle interaktív programok 
színesítették a napot. Volt, 
aki a játékudvarban töltötte az 
idejét, és korabeli játékokkal 
ismerkedett. Mások a kalács- és 
kenyérsütésbe, a bőrművesség-
be, vagy a falusi iskola korabeli 

tanórájába kapcso-
lódtak be.

A következő napon 
a csobánkai „Mária-
kutacska” (Szent-
kút) is az egyik úti 
cél volt, mely a Pilis 
hegység egyik kies 
völgyében fekszik. Itt 
szentmisét mutattak 
be a kirándulókkal 
tartó atyák Kovács 
Ferenc soltvadkerti 
káplán, Ruskó Nor-
bert bugaci, bócsai 
plébános, Tóth Tibor 
kecskeméti főplébá-
nia káplánja. 

Péntek délután kéz-
műves foglalkozás és 
akadályverseny ke-
rült megrendezésre. 
A tábor egyik záró 

eseménye a tábortűz volt, me-
lyet vicces játékok és közös 
éneklés kísértek. Ekkor került 
sor a szoba-szépségverseny 
eredményhirdetésére, mellyel 
egész héten motiválva voltak a 
hittanosok a külső rend meg-
tartására is.

 Tóth Tibor káplán 
és Paragi Anikó 

táborvezető
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hordozható magaslesről, vagy 
gépjárműről teszik meg. A 
korlátokat szem előtt kell tar-
tani: hajtani csak apróvadat 
szabad, a nagyvadra használt 
golyóspuska lőszere 1 km-ig 
halálos lehet.

— Mennyire mutat növekvő 
tendenciát a bócsai vadállo-
mány?

Sajnos a szinten tartás is 
nagy erőket vesz igénybe. 
A nagyvadaknál érezhető a 
10 éve megjelent aranysakál 
hatása. Ez az állat rendkívül 
okos. A fiatal állatok pusztí-
tása mellett a felnőtt őzet is 
megfogja, amikor falkában 
megy rá. Ennek hatására 
tapasztalható, hogy az őzek 
sok esetben a tanyák mellé 
húzódnak — a kirohanó ku-
tyáktól nem félnek annyira. 

Az aranysakál vadászata is 
nehéz: míg a rókát téli hajtás-
nál, megfelelő szélirány ese-
tén kiválóan el lehet ejteni, 
addig az aranysakál meglapul, 
majd oldalt kitör. Amúgy is 
rejtett életet él, de a rókák 
életterét fokozatosan csök-
kenti, mert a kölyökrókákat 
is levadássza. Kotoréka nincs 
és nagyon nehéz lelőni. A 
vadőrnek feladata az éjszakai, 
reflektoros ragadozógyérítés. 
Kimegy autóval a mezőre, és 
amerre a reflektor segítsé-
gével ilyet lát, le kell lőnie. 
Igen ám, de amíg a magányos 
vadász róka belenéz a fénybe, 
szinte megdermedve, addig 
az aranysakál félrenéz, nem 
látható a csillogó szeme és 
elsomfordál onnan.  

Káposzta Lajos

Lerágták, megcsipegették, legázolták 
— vadkár, vadkár, vadkár

Krix Róbert elnök és lánya, Hanna

A vadász juliálison sok téma előkerült a terített asztal mellett. 
Mivel erre az alkalomra a nagyobb földterülettel rendelkező 
gazdákat hívták meg, óhatatlanul téma volt a vadkár. De va-
jon mennyire jellemző ez községünk külterületén, összevetve az 
országos átlaggal? Kérdéseimre Krix Róbert, a bócsai Hubertus 
Vadásztársaság elnöke válaszolt. 

  A gazdának minden kis 
rágás káresemény, ami csök-
kenti az ő termését. És te-
gyük hozzá azt is: a vadász-
társaságnak meg minden 
bekerített terület, illetve 
minden parlagból, bitangból 
újratelepített ültetvény kieső 
táplálékforrás. Azonban Idős 
gazdák pontosan tudják, hogy 
vadkár mindig volt. (Ők meg 
a tanya mellett tették ki a 
hurkot, a csapdát, hátha jár 
arra valami az éjjel…) Erre 
reflektálnak a fiatal gazdák, 
hogy őket bizony keményen 
ellenőrzi az EU, és a lerágott 
rügyekért nem jár a támo-
gatás, sőt: még büntetést is 
kapnak, ha nem megfelelő az 
adott ültetvény. 

— Bócsán sok a bekerített 
külterületi rész?

Jelentős, de főleg az állat-
tartás miatt. A régi és újabb 
baromfitelepeket illő messze 
elkerülni a hajtás során, és 
magaslesek sincsenek arra. 
Főleg a kiskacsák miatt szük-
séges ez, hiszen  annyira 
ijedős állatokról beszélünk, 
hogy a puskadörrenés hatásá-
ra ijedtükben agyontaposnák 
egymást.

— Az uniós támogatásból 
létesült fiatal ültetvények men-
nyire kényesek a vadkárra?

Nem sok olyan terület van, 
ami parlagból létesült új 
ültetvény. Inkább a régiek 
újultak meg. A „legfinomabb” 
a frissen telepített almás: 
ennek a rügyeit nagyon ked-
veli a mezei nyúl. Emellett 
az őzbak okozhat itt kárt, 
amikor az agancsát a fák 
törzséhez dörzsöli. A kár úgy 
mérsékelhető, hogy ősszel 
két alkalommal hajtjuk meg 

az adott területet. Az is igaz, 
hogy az apróvad állomány 
egyre csökken, talán a vízhi-
ány miatt.

A kukoricásokban a tejese-
dés időszakában, tehát au-
gusztusban szaporodik meg 
a vad. Erre az a megoldás, 
hogy a vadászmester erre a 
területre küldi azokat, akik 
nagyvadra mennek.  

— Emellett ott a gazda 
kezében is az eszköz: a vad-
riasztás.

A leghatékonyabb, ha az 
ültetvény széleire juttatjuk 
ki a szert, szagkerítést ké-
pezve. Az is célravezető, ha 
kis rongyokat beáztatunk és 
kilógatjuk. A vadászoknak 
fontos a jó kapcsolat a gaz-
dákkal, ezért egy próbakez-
déshez ingyen adják a szert, 
utána pedig biztosítják az 
utánpótlást. 

— Azt hallottam, hogy a 
vadak idővel megszokják ezt 
a szert, akár a seregélyek a 
hanggenerátort.

Bizonyos tekintetben igen. 
Ezért okos gazda változ-
tat. — És már sorolja is az 
ismert ötleteket a fodrá-
szoktól összeszedett és a 
kukoricás mellé elhelyezett 
hajról („Emberszagot érzek!” 
— mondja majd a vaddisznó 
apa és elkotródik onnan), 
valamint a kirakott piszoár 
tablettákról. Emellett persze 
ott a gyérítés lehetősége, 
azaz: odajárnak a vadászok a 
puskával. Ez nagy figyelmet 
igényel, hiszen az ültetvények 
fokozottan emberjárta, így 
veszélyes vadászterületnek 
minősülnek. Csak késő es-
tétől kora hajnalig szabad 
errefelé vadászni, és ezt vagy 



2016. július6. oldal

Fejezetek a 110 éves Bócsa történetéből
Juhász Antal: Szegediek nyomában a homokhátságon (1. rész)

A szerző néprajzos. Tanulmánya a „Szent ez a föld” c. gyűjteményes tanulmánykötetben jelent meg 
2005-ben. Az adatfelvétel és a riportok a 20-30 évvel ezelőtti állapotokat tükrözik. Írását az alábbiakban 
kivonatolva közöljük, a Bócsára vonatkozó részeket kiemelve és adott esetben néhány mondattal magya-
rázva. Ezzel — alátámasztva a szerző szándékát — azt szeretnénk elérni, hogy a némelykor töredékes és 
csak az anyakönyvi adatokra koncentráló adathalmaz családi beszédtéma legyen! Azaz: a cikk elolvasása 
után kéretik végigbeszélni odahaza a család eredetét és a korábbi generációk életének küzdelmesebb 
állomáshelyeit. Merthogy a 110 éves Bócsa helytörténete az egyes családok történetéből áll össze!

A szerző tanulmányát sajtó alá rendezte: Káposzta Lajos
Lektorálta: Balogh Lajos és Frittman József 

Fisherbócsán járok. Az út 
mentén és a beágazó dűlőkben 
ritkásas tanyák: néhány gazdaság 
telkén nagy szalmabálák, kisebb 
szénakazlak és boglyák, másutt 
fóliasátrak láthatók. Néhány, 
kerítéssel szegett, hatalmas, de 
kopár tanyatelken, a fák alatt és a 
vizesgödrök körül több ezer liba 
zsizsitel, más helyen százával 
kacsák sápognak.

Tázlár felől érkezve közel hat 
kilométerre egy útelágazásnál az 
akácok közül nyeregtetős, magas 
épület tűnik elő: a fischerbó-
csai római katolikus templom. 
Tornya nincs, bejárata fölött a 
tetőgerincen jó másfél méteres 
vaskereszt magaslik.

A XIX. század végén Bócsa 
és Tázlár legnagyobb birtoko-
sa Fischer Sámuel bajai zsidó 
kereskedő volt. A báró Redl 
családtól vásárolt 3456 katasz-
teri holdas birtokon és majorban 
intenzív szarvasmarha tenyész-
tést folytatott és 25 cselédet 
foglalkoztatott. Erre a Magyar 
korona országainak gazdatára c. 
kötetben már 1879-ből találunk 
adatot. 1903-1904-ben aztán a 
kalocsai Sárközi Takarékpénztár 
közreműködésével felparcelláz-
tatta birtokát. Hogy miért volt 
ez fontos a pénzintézetnek? A 
lakosság felszaporodásával lehe-
tőség adódott arra, hogy ezzel a 
kezdeményezéssel sok új kis-
vállalkozás nőjön ki a földből. A 
„Sárközi Takarék” ezt követően 
aránylag olcsón és hosszú lejára-
tú kölcsönre adta el a földeket, 
ami vonzotta a közeli tanyavilág 
és falvak földéhes lakosságát. 
Vagy úgy is fogalmazhatnánk: 
jobb megélhetéssel és kiugrási 

lehetőséggel kecsegtetett. A 
nagybócsai Fischer-majort Fa-
ragó József nagygazda vásárolta 
meg 1906-ban, majd eladta a 
katolikus egyháznak. Épületei 
egy részéből rövid időn belül 
iskolát és kápolnát alakítottak 
ki, ez azonban nem volt azonos 
a mai kistemplommal. 1920 
októberétől a volt földbirtokos 
kastélya adott otthont a római 
katolikus plébániának, azaz a 
paplaknak.   

A major csőszházából átépített, 
takarosan felújított tanyában 
beszélgetek a 81 éves Balogh 
Imrével. Apja, Balogh Ignácz 
(1870-1969) Jászszentlászlón, 
anyja, Tandari Anna (1875-
1972) egy szatymazi tanyán szü-
letett. A szülők önálló életüket 
Csengelén, egy Szeged városától 
bérelt földön kezdték. 1904 táján 
hat hold bócsai homokon lettek 
a „maguk szegényei”. Három 
kisgyermekükkel előbb egy félig 
földbe ásott gunyhóban húzták 
meg magukat. Azután Balogh 
Ignácz nagy vállalkozásra adta 
a fejét: „Kilencvenhárom holdat 
bérelt az apám.” — meséli riport-
alanyom — „Kevés szántó volt 
benne, hanem sok legelő, mög 
vízállás. Avval számolt, hogy 
jószágokat tart és abból pénzöl. 
Jött a tizennyolcas (1918. évi) 
vizesség: a 93 holdról 27 csomó 
héjafű termött. Édesapámnak 
el köllött mönni aratónak, tize-
dik, tizenegyedik részért. Avval 
keresték mög a kenyérrevalót, 
mög a vetőmagot…” Miután 
haszonbérleti vállalkozása ily 
módon elbukott, egy eladósodott 
bócsai embertől átvette a 33 
holdas gazdaságát. Az I. világhá-

ború utáni infláció tette lehetővé, 
hogy hamar kifizesse adósságát 
és a kölcsön törlesztését, így talp-
ra tudott állni a gazdasága. 

Balogh Imre bugaci tanyán 
nevelkedett, és egy félegyházi 
gyökerű lányt, Kürtösi Ilonát 
vette el feleségül. Miután idős 
szülei Soltvadkertre költöztek, 
az akkor már 45 holdas családi 
gazdaságot bátyjával együtt 
művelte. A szülők életében tar-
tották a kapcsolatot a szatymazi 
és szentlászlói rokonokkal. 
Évente egyszer-kétszer, amikor 
ráértek, például farsangolni, 
összejártak. Kocsira ültek és 
felkeresték a rokonokat, amit 

ők aztán hasonló alkalmakra 
viszonoztak. 

1944-től Balogh Imre a fischer-
bócsai római katolikus egyházkö-
zség gondnoka lett. A kápolnát 
1950-ben a volt major tégláiból 
átépítették: falait megmagasítot-
ták és tágasabbá tették, így kapta 
meg a kis tanya templom a mai 
formáját. Erre azért volt szükség, 
mert korábban a mellette lévő 
tanyai iskolában tartották a misé-
ket, melyre azonban az 1948-as 
államosítást követően már nem 
volt lehetőség. A templom épí-
tésében a visszaemlékezők sze-
rint sokan részt vettek, felekezeti 
hovatartozástól függetlenül. 

A fischerbócsai kápolnában 
— kis épületet képzeljünk el 
— 1920 októberétől folyt keresz-
telés, esketés és temetkezés. Ko-
rábban a római katolikusok lelki 
gondozását a vadkerti plébánia, 
1906 őszétől a helybeli lelkész 
látta el. Misehely volt még a 
tázlári földbirtokos kúriájából 
kialakított kápolna is.
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Nyitnikék — ez volt a címe annak a rádió-
műsornak, melynek első felvett epizódját 
Bócsán rögzítették a 70-es években. A di-
ákok egész napos kvízműsorában fellépett 
Nemes Nagy Ágnes írónő és az akkor fiatal 
Kaláka együttes. Hogy az a műsor megvan-
e valamilyen archívumban, nem tudni. Az 
azonban bizonyos, hogy van még, aki em-
lékszik erre… 

És hogy miért idézzük fel most ezeket a „holnemvolt időket”? 
Mert július közepén újra szerepeltünk a Kossuth Rádió műsorában. 
Farkas Erika riporter és stábja látogatott községünkbe néhány óra 
erejéig. Az apropót az adta, hogy ők korábban Göd-Bócsán jártak és 
meglepve hallgatták a 40-es évekből származó történetet: amikor 
Bócsát elöntötte a Duna és sokan áttelepültek a Budapesttől északra 
fekvő Gödre. 

Többek között ez is témája volt annak a beszélgetésnek, 
melyben megszólalt Fritman József, Balázs Ferenc, Szőke-Tóth 
Mihály és ifj. Káposzta Lajos. A műsor címe „A hely” — ennek 
megfelelően a polgármesteri hivatalban kezdtek, majd utcai séta 
következett, egészen a helytörténeti gyűjteményig. Ez a szépen 
megmaradt ONCSA-ház a 
40-es évek szociális gon-
doskodásának a bizonyí-
téka. Itt néhány tárgy be-
mutatásával a régi bócsai 
életformára emlékeztek a 
riportalanyok.

A műsor már lement 
adásban, de meghallgatha-
tó az interneten: www.mediaklikk.hu. Kossuth Rádió, július 12. 
keddi adás: A Hely.                                                              K.L. 

Bócsa 
a Kossuth Rádióban

Bócsai betyár volt a téma

Úgy látszik, betyár világ 
köszönt ránk! Legalábbis a 
tudományos, néprajzos szak-
mai körükben. A kiskunhalasi 
Thorma János Múzeum „Mú-
zeumok éjszakáján” előkelő 
helyet foglaltak el a betyáros 
témák. Dalok, szokások és 
történetek röppentek fel. Pa-
lásti Károly történelem tanár 
előadása pedig kifejezetten az 
egyes jeles betyárok életének 
bemutatására helyezte a hang-

súlyt. Ennek során előkerült a 
bócsai pusztán felnőtt Bogár 
Imre (1842-1862) története, 
aki fiatalon került hóhérkézre 
Pesten. Mint az előadó megál-
lapította, elég ritka volt, hogy 
ebből az életformából meg-
állapodott, kemence mellett 
pipázó nagypapák kerültek 
volna ki. Minden esetre jó 
dolog, hogy ez a hagyomány 
ismét bekerül köztudatba.

KL

Vidám percek
Peches férj
- Hallottad? Péter barátunk a kórházban van.
- Érdekes, én tegnap még egy szőke bombázóval láttam...
- Igen, a felesége is!

Teszt
Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. Azt kérdi a főorvostól:
- Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már elhagyhatja a kórhá-

zat?
- Vannak olyan feladataink, amiket helyesen végrehajtva bizonyíthatják 

elmeállapotukat.
- Tudna egy ilyen példát mondani?
- Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli vízzel. Van a fürdőszobában 

három tárgy, egy kiskanál, egy pohár és egy vödör. Melyikkel tüntetné el 
a vizet a kádból?

- Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember a vödröt választaná.
- Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a kádból...

Gondolatok:
Ha Ádám és Éva kínaiak lettek volna, akkor megeszik a kígyót, az almát 

meg hagyták volna a fenébe...

Amit az ember részegen tesz, azért józanul fizet.
Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik 

és továbbmegy...

Ha augusztus, 
akkor Kurultaj

Hazánk legnagyobb magyar hagyományőrző rendezvényévé 
nőtte ki magát a Bugacon megrendezésre kerülő Kurultaj, azaz 
Magyar Törzsi Gyűlés. Idén augusztus 12-14-én, péntektől 
vasárnapig tart a nagy esemény. 

Miért is érdemes ide kijönni?
A kiállítások régészeti leletek alapján mutatják be az 1000-

1500 évvel ezelőtt itt élt népek életét, eszközeit és temetkezési 
szokásait. Ennek pedig számos kiskunsági vonatkozása is van! 
Az előadások különleges szempontok alapján elemzik a magyar 
és a többi lovas nomád nép kulturális összefüggéseit. Érdemes 
megtekinteni a bemutatókat, végigmenni a hagyományőrző 
vásáron vagy egyszerűen beszélgetni a régi ruhában és fegyver-
zetben ott álló vitézekkel és hölgyekkel. Természetesen gyerekes 
családoknak különösen ajánlott program!
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Játék határok nélkül
Akadályverseny fiataloknak 
a soltvadkerti borfesztiválon

Üdítő színfolt volt a soltvadkerti Borfesztivál hiányos reklám-
palettáján az a kisfilm, melyet Adorján Zalán és csapata forgatott 
le. Egy rendkívüli akadályversenyre hívogatott, melynek mottója 
„Játékok határok nélkül” volt. A meghirdető szervezet a Jó 
Itthon Egyesület volt, melynek tagjai a környező településekről 
kerülnek ki, erősítve a kistérségi összetartozást. Július első 
szombatján, a Borfesztiválon lezajlott a vetélkedő — nyugodtan 
mondhatjuk, a lehető legnagyobb sikerrel. Ennek hátteréről 
kérdeztük a főszervezőt. 

Szerettünk volna egy aktív programot szervezni a fiatalokkal 
a nyáron, melyre kiváló alkalmat biztosított a fesztivál és a 
tópart — meséli Zalán. Segítőim, köztük szüleim és testvérem 
közreműködésével jött létre ez az esemény. A Vadkerti-tónál 
adott volt a víz, a röplabda pálya és a füves terület. Az installáció 
és az eszközök házi készítésűek. A támogatók között meg kell 
említenem a Poli Farbe-t, a Kutasi Tüzépet és a gazdaboltokat. 
Technikai felelősként és videósként jómagam álltam helyt. 

A verseny meghirdetése az interneten történt meg: minél 
többen osztották meg, annál többen jelentkeztek. Csak előzetes 
bejelentkezéssel lehetett beszállni és 18 év volt az alsó korhatár. 
Minimum tíz főre volt szükség egy csapatban, ebből legalább 5 
lány. Főleg az egyetemista és főiskolás korosztályt mozgattuk 
meg. A cél az volt, hogy a játékok minél technikásabbak és 
kreatívak legyenek! Egyéni és csapatszinten megoldandó fel-
adatok váltakoztak a három órás programban: csúszás-mászás, 
vízi embergúla építés, kajakozás bekötött szemmel… Volt min 
nevetni közben!  

A résztvevő csapatok tagjai Soltvadkert, Bócsa (innen tizen-
ketten) és Kiskőrös lakói közül kerültek ki. Szeretnénk ezzel 
hagyományt teremteni, esetleg nagyobb költségvetéssel és 
létszámmal. De azért megmaradunk a családias jellegnél, hiszen 
„így jó itthon”!                   Káposzta Lajos

Egy újra felfedezett 
gyógynövény

A levendula — nem csak Tihanyban! 

A szőlősorok, libafarmok és 
legelők között itt, a homokon 
is feltűnik egy ritka szép, kék 
virágú, bokros növény: a leven-
dula. A kiskunsági adottságok 
kimondottan kedveznek neki és 
néhány év múlva családoknak 
nyújthat megélhetést.  

A levendula fő produktuma az 
olaj, mely illatszerek és gyógyha-
tású készítmé-
nyek alapanya-
ga. Emellett il-
latosító párna, 
szörp, lekvár, 
olaj és tea is 
készülhet a vi-
rágból.  

És hogy mi-
ért Kiskunság? 
A levendula a 
puritán körülményeket kedveli. 
Magyarországi klasszikus termő-
helyei, Tihany és Pannonhalma 
mellett bárhol termeszthető, 
ahol a talaj laza, köves vagy ho-
mokos. A lényeg, hogy legyen 
napsütés és meleg, ez pedig 
mifelénk adott. Állandóan nem 
lehet nedves a talaja, mivel ettől 

gombásodik. 
Viszont az első 
három évben 
meghálálja a 
locsolást ez az 
évelő, olykor 
60-80 évig élő 
növény.  

Az aratása jú-
nius közepén 
kezdődik, és 

ezzel együtt történik a metszés. 
Ez éppen olyan fontos, mint a 
szőlőnél. Ugyancsak lényeges, 
hogy melyik napszakban szedik 
le a virágot. Olaj készítéséhez 
például a déli órákban ajánlott, 
és a lehető legrövidebb idő alatt a 
feldolgozó üzembe kell kerülnie 
a virágnak. A másik megoldás, 
hogy a szárítóba megy — illa-

tosító kispárna, azaz Pot-pourri 
esetén. Itt vagy szétterítve, vagy 
száron felakasztva szárítják. 3-4 
nap alatt eldobja a virágot, ami 
utána beletölthető a kis párnák-
ba, tasakokba. 

További információ: Levendula-
ház Bugac-Hungary (facebook)  

Káposzta Lajos
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Könyvajánló

Felnőtt: Joanna Trollope - Lányok és férfiak
James elgázol egy idős hölgyet. Barátnője, Kate számára az eset 

kapcsán felmerül a kérdés: mit keres ő James mellett, aki hu-
szonöt évvel idősebb nála, elfelejti magával vinni a szemüvegét, 
és elüt egy bicikliző idős nőt? James legjobb barátja, Hugh élete 
is válságba került, látszólag tökéletes és nála jóval fiatalabb fele-
sége, Julia mellett. Hugh egykoron Nagy-Britannia legismertebb 
híradósa volt, de csillaga már hanyatlóban van, Juliáé viszont 
emelkedik: elindul jól jövedelmező tévés karrierje.

Négy ember két meglett férfi és két fiatal nő, akik a lányaik 
lehetnének, küszködnek az elégedetlenséggel, miközben két pár-
kapcsolat kerül a szakadék szélére. Új kapcsolatok szövődnek, régi 
kételyek kerülnek felszínre, családok és sorsok zilálódnak össze.

Ifjúsági: Virág Emíla - Sárkánycsalogató
Józsi, a pizzafutár egyetemi hallgató egy másnapos reggelen 

utat nyit a világok között, s rászabadít egy sárkányt Budapestre. 
Nyomában ott van Béla, a lovag, akinek a sárkány tojására fáj a 
foga. Aki ugyanis megszerzi a sárkány tojását, elnyeri a szépséges 
királynő kezét. 

Miután feldúlják az Oktogont, ellopnak egy tehenet és legyő-
zik a gonosz boszorkát, a tabletébe kapaszkodó, nyegle fiúról 
kiderül, hogy pont olyan nemes, önfeláldozó és hűséges, mint 
Béla lovag, s ketten együtt nagyon sok mindenre képesek szívük 
hölgyéért.

Fergeteges humor, pörgős, imádnivaló karakterek, egyszerűen 
nem lehet nem szeretni, annyira agyament az egész.

Gyerek: Aytül Akal – Léggömbök a magasban
Készen álltok egy meglepetésekkel teli égi kalandozásra? Akkor 

máris repülhetünk az ég felé színes léggömbök kíséretében!
A Léggömbök a magasban című könyvben mindennapjainkat 

érintő témákat dolgozott fel az írónő, kilenc szórakoztató no-
vellában. Olvashatunk a bevásárlóközpont felé tartó és óriási 
dugóba keveredett családról, internetfüggő nagyapáról, hiperak-
tív hercegről és hercegnőjéről, újévi kívánságokról, a titokzatos 
füzetről és a sértődékeny nagymamáról.

Sok szeretettel várunk mindenkit, egész nyáron az 
alábbi nyitvatartással:

 
Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 

10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00

Paradicsomos töltött 
kelkáposzta recept

Hozzávalók / 4 adag
A töltelékhez
* 1 közepes db kelkáposzta
* 30 dkg darált marhahús
* 30 dkg darált sertéshús
* 15 dkg rizs
* só ízlés szerint
* bors ízlés szerint
* 1 csokor petrezselyem
* 30 g aszalt vörös áfonya

A szószhoz
* 2 ek napraforgó olaj
* 1 nagy db vöröshagyma
* 1 közepes db sárgarépa
* 2 gerezd fokhagyma
* 2 ek sűrített paradicsom

* 400 g paradicsom
* 1 ek cukor
* 2 db babérlevél
* 5 dl zöldség alaplé 
   (vagy víz)

A tálaláshoz
* 2 dl tejföl
* 1 csokor kapor

Elkészítés
A töltelék
1. A kelkáposztát leveleire szedjük, megmossuk. Egy nagy 

lábosban vizet forralunk, hozzáadunk egy kiskanál sót, és a 
leveleket 2-3 perc alatt leforrázzuk benne, majd hideg víz alá 
tesszük, és ezzel megakadályozzuk, hogy tovább főzzük. Éppen 
csak annyira kell megfőzni a leveleket, hogy tudjuk hajtogatni.

2. A töltelékhez összekeverjük a darált húsokat a rizzsel és az 
aprított petrezselyemmel. Beleszórjuk az aszalt áfonyát, sózzuk, 
borsozzuk, és összedolgozzuk.

3. A levelek torzsáját kivágjuk, majd megtöltjük a hússal, és 
ahogy a töltött káposztát, ugyanúgy feltekerjük őket. Ha kész, 
félretesszük.

A szósz
1. Az olajat egy nagyobb edényben felhevítjük, majd hozzáadjuk 

az apróra vágott vöröshagymát és lereszelt sárgarépát, és 10 perc 
alatt megpirítjuk.

2. Hozzáreszeljük a fokhagymát, beletesszük a paradicsompü-
rét, és egy-két percig pirítjuk.

3. Hozzáadjuk az apróra darabolt paradicsomot, a babérlevelet, 
majd sózzuk és borsozzuk. Addig főzzük, amíg a paradicsomok 
szét nem mennek. Ha nem lenne elég édes a paradicsom, kevés 
cukrot is adhatunk hozzá.

4. A paradicsomos szószt felöntjük a zöldség alaplével vagy 
vízzel, és összeforraljuk.

5. Beletesszük a töltött káposztákat, és kis lángon lefedve 
főzzük 20 percig, majd közepes lángon további fél órát, amíg 
be nem sűrűsödik a szósz.

A tálalás
1. Egy-egy kanál tejföllel és friss kaporral megszórva tálaljuk.

Új, többgenerációs, 
idén épült, modern lakóház 

Kiskunmajsa üdülőterületen eladó. 

Érdeklõdni: 20/9466-727
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Megyei Polgárőr Családi Nap
Bócsa adott helyet a XVI. 

alkalommal megrendezett 
megyei polgárőr családi nap-
nak július első szombatján. A 
több mint ezer fő kikapcso-
lódásához ideális helyszínt 
biztosított a Vincze Lovarda: 
a kiserdőben településenként 
főzhettek illetve leteleped-
hettek a polgárőr csopor-
tok, a lovas pályán pedig 
kutyás, biztonságtechnikai, 
önvédelmi és természetesen 
lovas bemutatók zajlottak. 
A környező tisztásokon és a 
lovarda udvarán ugrálóvár, 
tűzoltó autó, véradó állomás 
és íjászpálya kapott helyet. A 
gyerekek körében különösen 
nagy sikere volt a lovas kocsi-
zásnak, valamint az állatnéző 
sétának. 

A rendezvénynek több szer-
vezője és közreműködője 

A Polgárőr Családi Napot sok megyei vezető 
megtisztelte

volt. A helyi koordinátor 
feladatát Lengyel Gábor, a 
Bócsai Polgárőr Egyesület 
vezetője látta el. Mellette állt 
felesége, Bernadett, valamint 
a bócsai polgárőrök. 

A megnyitóra számos je-
les vendég érkezett: megyei 
vezetők, polgármesterek és 
támogatók. Ennek keretében 
számos kitüntetést adtak át, 
különösen kiemelve azokat, 
akik 25 éve polgárőrök. Ez 
községünket nem érintette, 
hiszen idén „csak” 24 éves 
az egyesület. 

A polgárőrökre 
nagyobb szükség van 

Magyarországon, 
mint eddig bármikor
Nemzetvédelmi szempont-

ból rendkívül fontos, hogy 
erős legyen a lakosságon 

belüli civil rendvédelem és 
a bűnmegelőzés. Különösen 
az elmúlt év derekától ta-
pasztalható migráns áradat 
az, ami rendkívül igénybe 
veszi a hivatásos rendőr ál-
lományt a végeken, az az a 
határokon. Ezért is kell erő-
síteni a polgárőrséget, amely 
technikai fejlesztésekben, 
képzésben és közös rendőri 
járőrözés során valósul meg. 
Mindezt Dávid Károly rend-
őr dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány mondta el 
köszöntőjében. 

Ehhez csatlakozott Rausch 
Sándor, a megyei közgyűlés 
alelnöke, aki beszédében 
hangsúlyozta: sok egyesü-
letnek óriási segítséget je-
lentenek azok a fejlesztések, 
melyeket a megyei és orszá-
gos forrásokból biztosítanak 
évről évre a jó működéshez. 

Dr. Fekecs Dénes, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség 
elnökhelyettese és a Bács-
Kiskun Megyei Polgárőr Szer-
vezetek Szövetségének elnö-
ke büszke az elmúlt 25 évre. 
Mint elmondta, folyamatosan 
zajlanak a képzések, több 
polgárőr egyesület terepjárót 
és láthatósági mellényeket 
kapott, emellett erősödik az 
együttműködés a többi rend-
védelmi szervvel.

 Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester a bócsai belbizton-
ságot emelte ki köszöntőjé-
ben. Ehhez az is szükséges, 
hogy mindenki odafigyeljen 

a rendre és a gyanúsnak tűnő 
mozgásokra. 

Megszökött egy rab
Erről (is) szólt az Állam-

pusztai Büntetésvégrehajtó 
Intézet akciócsoportjának be-
mutatója. Emellett a bankrab-
lók üldözése és ártalmatlanná 
tétele, valamint a garázda 
elemek leküzdése volt a téma. 
Ebben szerepet kapott a kutya 
is, éppen úgy, mint később a 
jakabszállási kutyakiképzők 
esetében. Minden esetre, ami 
a négylábúaknak játék, az 
komoly helyzetben — mint az 
aktuális terrorveszély esetén 
— életet menthet. Sajnos 
azóta olyan események tör-
téntek Európában, melyek 
máris más fényben láttatják a 
terrorelhárítást és a fegyveres 
bűnüldözést. 

Versenyek
Nem lenne családi nap, ha 

nem tartanának versenyeket 
egy-egy ilyen rendezvényen. 
A legnehezebb dolga talán 
a főzőverseny zsűrijének 
volt: több mint 30 bográ-
csot kellett végigkóstolniuk, 
míg meghozták a döntést: 
a hajósiak birkapörköltje 
nyert. A kötélhúzás viszont 
inkább a versenyzőknek volt 
megerőltető; a nézők nagyon 
élvezték: mind női mind férfi 
kategóriában a soltiak nyer-
tek. Emellett a horgász- és 
borverseny is zajlott a családi 
napon. 
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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

Terrorelhárító egység támadó ellen

A főzőverseny jeles zsűrije balról jobbra: 
Szőke-Tóth Mihály polgármester, Szabó 

Vendel megyei rendőr főkapitány helyettes, 
Csizovszki László kiskőrösi rendőrkapitány, 

dr. Varlóczki Ferenc kiskunhalasi rendőrkapitány.

A rendezvény számokban
Regisztrált létszám a családi napon: 1080 fő
Emellett a község lakói közül is kijöttek néhányan
Bócsai polgárőrök létszáma: 15 fő
Résztvevő települések létszáma: kb. 45 fõ
A rendezvény támogatói: Megyei Polgárőr Szövetség, Bócsa 
Község Önkormányzata
A bócsai polgárőrség 24 éve működik. Fő feladatuk a ren-
dezvények biztosítása, valamint esetenként, illetve rendőr-
ségi jelzés esetén biztonsági feladatok, szolgálat ellátása.

A jakabszállásiak bemutatóján két kutya gyűrte le a támadót
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