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selők, valamint Varga Mihály 
miniszter, Szabó Antal ügyve-
zető igazgató és Szőke-Tóth 
Mihály polgármester közös 
gombnyomással indították el 
a a Poli-Farbe Kft. új festék-
gyártó üzemét!

automatizálás és 
munkahelymegőrzés

Szabó Antal  ügyvezető 
igazgató a tőle megszokott, 
sugárzó arccal vezette végig 

megnövekszik az 
export

A korábbi uniós támogatások-
nak és a jól szervezett dolgozói 
gárdának köszönhetően eddig 
is európai színvonalon gyártó 
cég leginkább a szomszédos 
országokba szállított a minőségi 
hazai festékekből: a román, a 
szerb és a szlovák piacon már 
bizonyítottak, de a fejlesztésnek 
köszönhetően immár elérhető 
közelségbe került Ausztria, 
Németország és Svájc is.

Egy gombnyomással 
indult

A megnyitó végén Zalatnai 
Brigitta moderátor felhívásá-
ra Kerényi János és Lezsák 
Sándor országgyűlési képvi-

Miniszteri látogatás Bócsán

Ilyen még nem volt: mi-
niszter avatta fel a Poli-Far-
be új üzemegységét!

Ha hihetünk a fotoriporter-
nek, akkor az egész egy tánccal 
indult. Mégpedig festékes vöd-
rökkel. Mármint hogy így kez-
dődött az az avató ünnepség, 
melynek keretében október 
11-én szerdán egy újabb gyár-
tóüzemet adtak át a Poli Farbe 
Vegyipari Kft-nél. A Forgatag 
Táncegyüttes dobprodukciója 
— ha úgy tetszik — pontosan 
rávilágított a lényegre: legyen 
az a festék könnyen szállítható, 
nagy mennyiségű és bármi-
kor elérhető! Emellett pedig 
„szóljon rendesen a vödör”, 
ha ráverünk — azaz: legyen 
piacképes az ár!

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter avatta fel az új 
üzemegységet, melyben legin-
kább robotok fogják gyártani 
a falfestéket. A beruházás 926 
millió forintba került, melyből 
445 millió az Európai Unió 
Európai Fejlesztési Alapja és a 
magyar kormány támogatásá-
val került Bócsára. Mint a mi-
niszter beszédében elmondta, 

az új festékgyártó technológia 
a Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program 
keretében valósult meg. 

Magyarán szólva: a gyártó-
kapacitás jelentősen bővül, 
viszont a vállalaton belüli 
átcsoportosításnak és kép-
zésnek köszönhetően mun-
kahelyek nem szűntek meg. 
A fejlesztés legfőbb előnye, 
hogy a Poli-Farbe rövidebb 
idő alatt nagyobb mennyiségű 
falfestéket képes előállítani 
kevesebb villamos energia 
felhasználásával, miközben 
csökkenti az egységnyi ton-
nára vetített humánerő szük-
ségletet, de növeli a termelés 
volumenét. 

És ezzel állandó minőséget 
termelve, alacsonyabb költ-
ségráfordítással, versenyképes 
árral jelenik meg a piacon. Az 
új üzemegységben egy mű-
szakban 30.000 tonna festéket 
tudnak előállítani, és ezzel 
megduplázódott a vállalat 
fehér festék kapacitása. 
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a politikusokból és gazdasági 
szakemberekből álló dele-
gációkat az új üzemrészen. 
Mint elmondta, a vállalat 
Bócsa egyik legnagyobb fog-
lalkoztatója. E fejlesztés 
legnagyobb kihívása, hogy 
miként tudják az innovációk 
és a technológiai fejlesztések 
a munkahelyek megmara-
dásával együtt szolgálni a 
vállalatok sikerességét, hosz-
szú távon pedig a magyar 
gazdaság növekedését. A 
Poli-Farbe egy olyan jelen-

tős beruházáson van túl, 
amely jó példával szolgál 
arra, hogy a negyedik ipari 
forradalom jegyében történő 
automatizálás és a munka-
helymegőrzés egyszerre is 
megvalósítható.

Néhány számadat:

Az elmúlt 3 évben, be-
leértve már 2017-et is, az 
export forgalom arányo -
san 4-5%-ot tett ki a Poli-
Farbe éves bevételéből. A 

következő három évben  
20 %-os export növekedéssel 
számol a vállalat a fehér, 
beltéri diszperziós falfesték 
termékcsoportban, mivel 
az új moduláris festékgyár 
kiváló lehetőséget biztosít 
a külföldi piacok minőségi 
igényeinek megfelelő egyedi 
termékek gyártásához.

A szektor hazai forgalmát 
három nagyvállalat adja. A 
25 éve alapított Poli-Farbe az 
egyetlen, amelyik egy magyar 
család tulajdonában van. Míg 
a konkurensek többsége be-
szüntette a gyártást Magyar-
országon, és csak a külföldi 
receptúrákat értékesíti a 
vásárlóknak, addig a Poli-
Farbe folyamatosan bővíti 
portfólióját magyar vegyipari 
szakemberek segítségével, de 
a saját laboratóriumának és 
a gyártógépek fejlesztésével 
is. 

A vál la lat  je lenleg 282 
embert foglalkoztat, 2016-

os nettó árbevétele 10,232 
milliárd forint volt, szem-
ben a korábbi évi 10,196 
milliárddal. A Poli-Farbe a 
tavalyi üzleti évben 42.770 
tonna terméket gyártott a 
hazai, illetve további hat 
európai ország piacaira. A 
dinamikus fejlődésben kulcs-
szerep jutott a diszperziós 
beltéri fehér falfestékeknek, 
amelyek értékesítése folya-
matosan növekszik. A Poli-
Farbe forgalmának mintegy  
20 %-át teszik ki a homlok-
zati hőszigeteléssel össze-
függő termékek.

A 2017-es üzleti év első 
három negyedéve is rekord-
forgalmat hozott a Poli-
Farbe számára, mivel egyre 
több jövedelem marad a 
lakosságnál, s növekszik az 
ingatlanfelújítási kedv. A 
festékipari termékek köre  
3 % körüli bővülést mutat.

Káposzta Lajos 
Borbényi Hilda



2017. október�. oldal

Hogy telt az év, dutrások?
Noha van még néhány hónap 

2017-ből, a kérdés lasanként 
bátran feltehető, hiszen a ta-
lálkozók és felvonulások ideje 
lejárt. Noha a veterán dutrák 
egy része még kiveszi a részét 
a mezei munkákból, inkább 
az a jellemző, hogy a gazdák 
fedett helyre állnak a „féltett 
kinccsel” és mást használnak 
munkagépként.

A bócsai szüreti felvonulá-
son 3 Dutra és 4-5 csettegő 
szerepelt — meséli Kiskopárdi 
Lajos, a veterán járművek nagy 
ismerője. Az idén többfelé jár-
tunk a csapattal, ahol egyrészt 
mi mutattuk be gépeinket, 
másrészt rácsodálkozhattunk 
azokra a „gyönyörűségekre”, 
ami másoknak van.  A ta-
vasz Kiskőrösön kezdődött, 
majd a városföldi találkozó 
következett. Május elsején a 

fővárosiakat kápráztattuk el: 2 
Dutra és 2 csettegő képviselte 
Bócsát a Hofherr Emléktársa-
ság rendezvényén, melyet egy 
Üllői úti kastély parkjában 
rendeztek meg. Ősszel Kiskun-
halason, az Undi Dezső emlé-
kére megrendezett találkozón 
zárult a szezon.

K. L.

Az újabb szerzemény
A legutolsó Dutra szériatermékek egyike újult meg Bócsán 

az elmúlt hónapokban. Az 1975-ben gyártott Dutra 1000 
Vecsésről került Kiskopárdi Lajos birtokába. Mint a mester 
meséli, a gép szerkezetileg jó állapotú volt, csak éppen rozsdás. 
Kellettek hozzá a szorgos kezek, illetve több száz munkaóra, 
hogy megszépüljön. Tavasztól már a találkozók sztárja lesz!

Emlékezés a forradalomra
Október 20-án emlékeztünk 

meg a Hungaricum és Civil 
Közösségi Házban az „56-os” 
forradalom és szabadságharc 
hőseiről, áldozatairól és már-
tírjairól. Az összegyűlt tanu-
lóknak, tanároknak és szü-
lőknek Barcsikné Weinhardt 
Éva alpolgármester asszony 
mondott ünnepi beszédet. 
Szavaival élve, 1956-os meg-
ünneplésnek nagy a tétje. 
Emlékeztetni, tükröt tartani 
és tükörbe nézni, fiatalnak, 
idősnek, politikusnak és civil-

nek, idegenbe szakadnak és az 
otthon maradottaknak. Méltó 
ünneplése hatása van dolgaink 
mindennapos alakítására is. 
Amellett pedig, hogy minden 
iskolában tananyag, beszélni 
kell róla otthon is, a családok-
ban is. A beszédet követően a 
nyolcadikosok műsorát láthat-
tuk.  A két felkészítő pedagó-
gus Pócsa Sándorné és Oláhné 
Marosi Judit volt. Az ünnepség 
a kopjafa megkoszorúzásával 
zárult.

B.H.
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Anyakönyvi hírek

Diákok támogatási 
lehetősége

Bócsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a 

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

„A” és „B” típusra

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 

2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás a www.bocsa.hu illetve 
a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) oldalakon található!

Házasságot kötöttek:
Torgyik Edina és Hegedűs Zsolt (szeptember)

Születtek:
Odrobina Nimród - an: Szentgyörgyi Judit (szeptember)

Kovács Lilla - an: Schütz Anett (október)
Elhunytak: (szeptember) 

Kozák Zsanett (1989)
Boros János (1971)

Elhanyagolt sírok 
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a 

hozzátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíves-
kedjenek rendbe tenni Mindenszentek napjára, majd tisztán 
tartani. Külön felhívnánk a figyelmet, hogy az elhervadt 
virágokat, koszorúkat ne a kerítés tövébe, hanem az erre 
kihelyezett konténerekbe tessék elhelyezni! Ne engedjük, 
hogy elgazosodjon és szemetes legyen a köztemető s környé-
ke! Figyelem! A Köztemető területe (megfigyelő) biztonsági 
kamerával van ellátva, és a felvétel felhasználható!

Közlemény
Bócsa Község Önkormányzata 80 erdei köbméter kemény, 

lombos tűzifa vásárlásához 1.422.400,-  Ft támogatást nyert a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, amihez 101.600,- fo-
rint önerőt kell saját forrásból biztosítanunk. A tűzifa támogatást 
az eddigi évekhez hasonlóan akác tűzifa formájában biztosítjuk 
a szociálisan rászorulóknak. A támogatási kérelmet az Önkor-
mányzati Hivatalban Bodor Alexandra szociális előadónál  lehet 
benyújtani. Benyújtási határidő nincs, a kérelmeket a rendelke-
zésre álló tűzifa-mennyiség erejéig tudjuk támogatni.

Mayer Ferenc jegyző

Bócsai Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat

 
 Nyitvatartási idő: Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő: 7.30-15.30 Hétfő: 8.00-13.00
 Szerda: 7.30-15.30 Szerda: 8.00-15.30
 Péntek: 8.00-12.00 Péntek: 8.00-10.00

 
 Elérhetőségek:

Családgondozó: Bozó Andrea
Telefon:0678/453-110

Krízis esetén hívható: 0630/743-34-01
Cím: 6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc utca 27.

E-mail: bocsagysz@t-online.hu

Temetőben jártam

Öreg sírok között bolyongok,
Gondolatom messze jár.
Mennyi fájó lélek van már odaát.
Mennyi vérző szív, kit megbántottak vala,
s a sötét sír mélyén lett néki nyugalma.
Az a sok kín, az a sok keserv,
mi átsző egy egész életet.
Egyedül bolyongok lépteim csendesek.
Egy kis madár kísérget, röpköd szüntelen.
Hervadó virágokra
esőcseppek hullanak
vajon mennyi titkot őriznek
a sírhantok alatt?
Gyertyát gyújtok, ballagok tovább.
Temető környékén kósza szél fújdogál.
Díszes síremlékre tarka lepke száll
Öreg korhadt fejfán katicabogár.
Bolyongásom befejezem, haza indulok.
A kapuból visszanézek, s rájuk gondolok.
Vadlibák húznak el a temető fölött.
S csendes lesz a világ a sírkövek között.

Bócsa, 2017. szeptember 14.
Szabó Imréné
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Bevezetés a rajzfilmgyártásba
Egy szép őszi napon a Kecskemét-

film KFT. egyik munkatársa, Szabó 
Zsanett látogatott el könyvtárunkba. 
Az előadó hölgy a Könyvtármozi kere-
tein belül a 7. osztályt avatta be a 3D-s 
mesék gyártásába, illetve betekintést 
nyerhettünk abba is, hogy hogyan 
készültek régebben a mesék.

Első körben megnéztünk egy régi 
készítésű Magyar Népmesék részt 
(Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack). Majd ehhez kapcsolódva 
lépésről lépésre megismerkedtünk a 
mesekészítés fortélyaival.

Megtudtuk, mi az a képes forgatókönyv, mi a dolga a karakterter-
vezőnek a háttértevézőnek, mit csinál egy vágó és hogy a meséknél 
is szükség van operatőrre, továbbá rendezőre. Aztán szó esett arról 
is, hogy 24 állóképre van szükség másodpercenként ahhoz, hogy a 
szemünk összefüggő mozgásként érzékelje. Így egy nagyjából 10 
perces meséhez, mint a magyar népmesék, több mint 8000 állóképre 
van szükség, ami időben féléves munkát is jelenthet.

Mint Zsanett mesélte, ma már elsősorban nem papíralapú mód-

Térítésmentes internetfelhasználói képzések 
– indulnak fiatalok és idősebbek számára egyaránt. 

Mindez Bócsán a Boróka Könyvtárban!

Az IKER 1 és IKER 2 alatt alapfokú informatikai képzé-
seket értünk, amelyeken a résztvevők 35 órában a számí-
tógép, tablet és az okostelefon használatához szükséges 
alapvető tudáshoz juthatnak. A képzéseken mindenki 
részt vehet, aki elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói 
jogviszonya, de nem múlt el 65 éves, így a megszerzett 
tudást a munka világában is hasznosítani tudja

Az IKER 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja:
* használni az infokommunikációs eszközének alap-

vető funkcióit,
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni 

az eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználá-

sával megszerkeszteni rövid szövegét,
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket,
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani 

az alapvető funkciók használatával.
 Az IKER 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási 

lehetőségeit,
* használja az operációs rendszer ismert szolgálta-

tásait,
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasz-

nálásával rövid, de kerek egész szöveget szerkeszteni,
* az internetes információkat fel tudja dolgozni,
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat 

használni, felismerje az elektronikus levelezés veszély-
helyzeteit és képes legyen azokat egyszerű módon 
kezelni,

* képes legyen közösségi portálok önálló használatára. Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál.
Várom az érdeklődők jelentkezését!

szerrel készülnek a mesék, hanem 
számítógépes technikával. A Kecs-
kemétfilm Stúdió 2008 óta készít így 
animációs filmeket. Ezzel a módszer-
rel készült a másik két mese is, amit 
az előadó hozott nekünk. Az egyik a 
Kecskemétfilm stúdió új sorozatának, 
A Cigánymeséknek egyik része: Káló, 
a cigány legény, illetve Lázár Ervin 
Négyszögletű Kerek erdő meséi közül 
Maminó, a kicsi zöld Tündér.

Vajon hogyan is készül egy 3D-s 
figura? Először is elkészítik az adott 
karakter csontvázát, majd mintha 

gyurmából formáznák, jön az alak, az arc, a ruha. A hölgy azt is 
elmesélte, hogy maga a rajzolási folyamat attól, hogy számítógépen 
készül, nem lesz sokkal egyszerűbb. Jobbára csak a digitalizálás 
(vagyis a fényképek számítógépbe történő befényképezése) marad 
ki az elkészítési folyamatból. 

Köszönjük szépen, hogy betekintést nyerhettünk a rajzfilmgyártás 
kulisszatitkaiba!

Frittman Kitti
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Közlemény
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
értesíti az érintetteket, hogy a DUCK WOW Kft. (6230 
Soltvadkert, Mátyás Király u. 12.) megbízásából az Uni-Terv 
Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I. em. l.) 2017. augusztus 
22-én benyújtott kérelme alapján 

Közmeghallgatás
tartására kerül sor a bócsai 

Hungarikum és Civil Házban. 
Ideje: 2017. november 9. csütörtök 13.00

Tárgya: a Bócsa 029/20 hrsz. alatti fióktelepen üzemeltetni 
tervezett nagylétszámú állattartó telep

Az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás 
időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érin-
tett település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek 
megtéteIére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is 
lehetőség nyílik.

Pezsgős idegenvezetésKi gondolná, hogy még pezs-
gőt is adnak a festmények 
mellé? Pedig a kiskunhalasi 
Thorma János Múzeumban 
ez lesz a módi november 
19-én vasárnap. Ekkor ad-
ják át ugyanis a nagybányai 
művésztelep (Észak-Erdély) 
újonnan idekerült képga-
lériáját. A vendégsereget 
művészettörténészek vezetik 
végig a termeken, ahol a 
legmodernebb technikával 

teszik élvezetessé ezeket 
a százéves alkotásokat. És 
ha már Halason vagyunk, 
megszólaltatjuk a református 
templom 1848-ban épült 
orgonáját és benézünk a 
zsinagógába is. 

Indulás Soltvadkertről az 
iskola melletti parkolóból 
vasárnap 14.30-kor. A rész-
vétel díja fejenként 1.500 Ft. 

Visszaérkezés kb. 19 órakor. 
Végig idegenvezetés, kevés 
gyaloglás, leülési lehetőség. 
Mosdó a múzeumban a zsi-
nagógánál.

Bejelentkezés szükséges: 
Káposzta Lajos — Soltvadker-
ti Kultúrbarátok Köre Egye-
sület elnöke — 20/9466-727, 
kaposztalajos@gmail.com

Turisztikai- és Vállalkozói Fórum 
2017. november 16-án (csütörtökön) 14.30

a bócsai Hungaricum és Civil Közösségi Házban

Program:                            
14:00 Vendégvárás: sajtok, apró falatok Bócsán, az „él-
mények falujában”. 
Közreműködik a Bócsai Boróka Citerazenekar.
14.30 A kisbíró köszöntője — Kovács Nándor, kisbíró
14.35 Megnyitó — Szőke-Tóth Mihály - polgármester     
Péjó Zoltán - kirendeltségvezető 
14.50 Turisztikai fejlesztések és ötletgyűjtés Bócsán. 
Mitől lettünk az „élmények faluja”? - Káposzta Lajos 
idegenforgalmi szakmenedzser   
 15.15 Gulyásfesztivál és Böllértalálkozó a szervezők 
szemével
- Szabó Csabáné, a rendezvények háziasszonya 
15.25 Lovarda az ősborókás mellett - Vincze Árpád 
vállalkozó
15.35 Pályázati- és finanszírozási lehetőségek - Széchenyi 
Kártya Program   

– Péjó Zoltán BKM Kereskedelmi és Iparkamara - kiren-
deltségvezető
15.50 A vendéglátás lehetőségei a Bács-Kiskun megyei 
községekben 
- Horváth Roland – Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület 
– elnök 
16.10 Kérdések és válaszok
16.30 A parkerdő és a szálláshely megtekintése, csette-
gőzés, helyi termékek kóstolása
Szeretettel várjuk a turizmusban, szállásadásban, vendég-
látásban, szakképzésben, programszervezésben érintett 
cégek vezetőit, munkatársait.
A programon a részvétel ingyenes. 

Kérjük szíves regisztrációját a pejo.zoltan@bkmkik.hu 
linken, ill. a 0670/938-47-67-es telefonszámon.            

Szőke-Tóth Mihály – polgármester      
Péjó Zoltán - kamarai kirendeltségvezető, Kalocsa

Mamák, Babák gyertek!

Újra beindult a Baba Mama Klub a Boróka Könyvtárban. A 
klub vezetője Sipiczkiné Rabi Boglárka. 

Havonta egy pénteki napon 9-11 óráig kötetlen foglalko-
zások, rajzolás, mondókázás, könyvnézegetés és beszélgetés 
várja a  közösségbe még nem járó babákat, gyerekeket és 
szüleiket. A részvétel díjtalan. 

Gyertek, nézetek be hozzánk!                                  B. H.
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Vidám percek
Mi az, kicsi, zöld, és kúszik? Tűzszerész aknát keres.
Mi az, kicsi, zöld, és repül? Megtalálta...

***
- Mi az? Feldobják: kacat, leesik: tank? 
- MacGyver a háztetőn!

***
Mi az egyházi hálózat neve? 
„PAP-LAN”

***
– Miért jó a gél memóriája?
– Mert ami gél, el nem felejti…

***
— Hogy hívták Árpád vezér feleségét?
— Na hogy?
— Pehely?
— ???
— Benne van az István a királyban: „Árpádné, Pehely!”

***
Kovács frissen szerzett jogosítvánnyal száguldozik az úton. 

Megállítja a rendőr:
- Elgázolt egy embert! Nem tudja, mit kell ilyenkor tenni?
- De tudom, meg kell állnom, felvenni és kórházba vinni.
- Hát akkor miért nem ezt tette?
- Nagyon sajnálom, nem tudok többet felvenni, már öten 

vannak a kocsiban.

Körtés mogyorótortaKönyvajánló

Felnőtt: Paula Hawkins - A víz mélyén
A várost átszelő folyóból holtan húznak ki egy fiatal nőt. Néhány 

hónappal korábban egy sérülékeny tinédzser lány végezte ugyanott, 
ugyanígy. Előttük évszázadokon át asszonyok és lányok hosszú sora 
lelte halálát a sötét vízben, így a két friss tragédia régen eltemetett 
titkokat bolygat meg – és hoz felszínre. 

Az utolsó áldozat árván maradt, tizenöt éves lányának szembe kell 
néznie azzal, hogy rég nem látott nagynénje lett a gondviselője, aki 
most kényszeredetten tér vissza oda, ahonnan annak idején elme-
nekült, és ahová szíve szerint soha nem tette volna be újra a lábát. 
A folyóparti ház eresztékei éjjelente hangosabban nyikorognak, a 
fal tövében susogó víz kísérteties neszekkel tölti meg az egyébként 
zavartalan csendet.

A szerző második thrillerére két évet kellett várni. De – ahogy az 
első olvasók egybehangzóan állítják – megérte.

Kamasz: Stephanie Tromly 
- Csak a bajt hozod rám

Digby és Zoé, a két gimnazista nyomozásának és szerelembe esésé-
nek cseppet sem romantikus, inkább vicces és veszélyes története. 

Amikor az ember arra készül, hogy Digby barátjaként túléljen egy 
átlagos napot, az nem sokban különbözik attól, mint ha az apoka-
lipszist készülne túlélni. 

Amikor Digby először becsönget, Zoe Webster nincs különösebben 
elragadtatva. Digby goromba, okos és nem tűr ellentmondást. Mire 
Zoe észbe kap, máris nyakig ül abban a vicces és veszélyes esemény-
folyamban, amely egy gimnazista lány elrablása ügyében folytatott 
nyomozáshoz vezet. Ennek az emberrablásnak pedig talán köze 
lehet ahhoz, hogy nyolc évvel ezelőtt tragikus körülmények között 
eltűnt Digby húga is. 

Ez a borotvaéles párbeszédekkel fűszerezett regény olyan szerel-
mi történet, amely határozottan nem romantikus, és olyan krimi, 
amelyben nem a tettes kézre kerítése az egyetlen izgalom. Stephanie 
Tromly első könyvét nem fogjuk egyhamar elfelejteni.

Gyermek: Tarbay Ede, Marék Veronika, 
Urbán Gyula Centi és a Csicseri-bolt

Centi a legalacsonyabb az osztályban. Ez önmagában is elkeserítő, 
de még csúfolják is emiatt. És otthon? Hát ott sem fenékig tejfel az 
élet: az apukája a világot járja, a nagymamája meg folyton prédikál 
neki. Ráadásul a boltban nem tud fizetni, mert lyukas nadrágzsebéből 
kipotyogott a pénz. A térről hazafelé igyekezve furcsa kis üzletre lesz 
figyelmes ott, ahol azelőtt csak egy vakablak ásítozott. A Csicseri-
boltban különös barátkora lel, és olyasmik történnek vele, amiket 
álmában sem képzelt volna. Sőt, talán még meg is nő egy picit?

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00

Hozzávalók
* 400 g mogyorókrém 
(csokoládés)  
* 50 g vaj (+ a formához) 
* 3 db tojás 
* só 
* 1 teáskanál sütőpor 
* 25 g kakaópor (keserű) 
* 140 g liszt 
* 2 db körte 
* 2 evőkanál sárgabaracklekvár 
* 50 g szeletelt mandula

Elkészítés: 
1. Keverjük habosra a mogyorókrémet a puha vajjal, a tojások-

kal és 1 csipet sóval, majd spatulával forgassuk bele a sütő- és a 
kakaóporral elvegyített, átszitált lisztet. Simítsuk a masszát egy 
kivajazott, kapcsos tortaformába. 

2. Hámozzuk meg a körtéket, távolítsuk el a magházukat, a 
húsukat vágjuk négyfelé. Hosszanti irányban vágjuk be körteda-
rabokat úgy, hogy legyezőszerűen szét tudjuk őket nyitni. Ecset-
tel kenjük meg a gyümölcsöket a felmelegített lekvár felével, és 
rendezzük el a tészta tetején a képen látható módon.

3. Szórjuk meg a szeletelt mandulával, és süssük a 160 fokra 
előmelegített sütőben 40 percig. Végül vegyük ki, és kenjük 
meg a körtéket a megmaradt lekvárral. Melegen tálaljuk. Friss 
tejszínhab illik hozzá.

Tipp: Ez a sütemény akkor a legfinomabb, ha még folyós a 
belseje. Ezért semmiképpen se süsd tovább 40 percnél, külön-
ben kiszárad.
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
Régi lakodalom Bócsán — 3. rész

 „Azok a régi lakodalmak…” — halljuk néhanap az idősebb bócsaiaktól — „azok voltak az igazán nagy események a 
tanyavilágban!” A következőkben a Kiskunság néprajzi gyűjtője, Szomjas-Schiffert György művéből idézünk, melynek 
címe: Régi lakodalmak a Duna-Tisza közén. Az 1950-es években összegyűjtött anyag 2006-ban jelent meg a kiskunhalasi 
Thorma János Múzeum gondozásában. A fejezet jegyzetéből tudjuk, hogy a bócsai lakodalmi szokásokat elmondta: Szabó 
József (46 éves) útőr. sokszoros vőfély, Bócsa 49.

A menyasszonytánc után odakint a menyasszony átöltözködött 
menyecskeruhába, s igy vitte be őt a vőfély a vendégek közé. 
Ekkor adták át neki a pénzt és az ajándékokat. Ezt utána mind 
kivitték és elrejtették. A vőfély most mindkettőjüket bevezette 
és felköszöntötte őket, mint új párt. Ezzel kezdődött a „menyecs-
ketánc”. A legények a menyasszonnyal, a lányok a vőlegénnyel 
táncoltak arra a nótára, hogy „Jaj, de csinos menyecske lett 
ebből a lányból!”

A menyecsketánc után az új házaspár süteménnyel és itallal 
kínálta a vendégeket. Ezt hívták „éjjeli ebéd”-nek. Emellett volt 
minden családnak saját tortája is, melyet a lakodalom előtt vittek 
el a helyszínre. A mulatás és tánc során eljárták a „kispárnatán-
cot” is. Ennél az új házasok legények és lányok körbe álltak. Egy 
legény a jobb kezében kispárnát tartva lassútánclépéssel ment 
egy lány elé és előtte letette a párnát. Annak meg kellett csókol-
nia őt, a párnát felvenni és tovább vinni. A zene erre a „Megy a 
gőzös, megy a gőzös Kanizsára” dallamát játszotta.

Szórakozás volt a „halottasjáték” is. Hosszú padra fiút fektet-
tek, kezében fakanállal. Fehér lepedővel letakarták, a násznép 
körül állta és a vőfély mint pap, búcsúztatta kántáló hangon: 
- „Szegényke meghalt, sirassa mindenki!” Volt erre segítő kán-
tora is, valamint előre megírt búcsúztató szöveg, szóviccekkel, 
némelykor obszcén beszólásokkal. A fiú az ágyéka táján mozgatta 

a fakanalat, mire a násznagy folytatta: - „Itt száll ki a lelke!” A 
násznép nevetett, s a halottat kivitték.

Medvés játék is szokásos volt. Egy legény medvének öltözött 
úgy, hogy a kifordított subával a fejét is letakarta. Négy lábon 
jött be, láncon vezette egy vendág. A násznagyoknak kínálta 
megvételre. Tréfás alkudozás után meg is vették. Az eladó vál-
lalkozott, hogy megnyúzza. Rá is térdelt, de a medve kiugrott 
a suba alól és ottmaradt a bőre - lenyúzva. A násznép nevette. 
Ez rendszerint reggel fele volt. Ilyenkor már szállingóztak ha-
zafelé a vendégek, ekkor a zene azt játszotta, hogy „Itt hagyom 
a falutokat nemsokára...”. Mikor a nap feljött, birkapaprikást, 
pálinkát és süteményt kínáltak a násznépnek.

Reggeli után gyakran előfordult, hogy a tréfáskedvű vendég 
létrán fölmászott a ház tetejére. Lent szólt a zene, odafönt 
pedig daloltak. Szokás volt a szalmakazal tetejére fölmenni a 
„Kecskebéka fölmászott a fűzfára” kezdetű dal hangjai mellett. 
A kazalra a zenét is fölvitték és ott töltötték a kedvüket. Búcsú-
zásul a zenével körbejárták a tanyát és hazamentek. (Tyúkverő 
vagy kárlátó nem volt divat.)

A menyasszony ágyát a lakodalom után való este vitték, sö-
téttel. A kocsikon a koszorús legények és koszorúslányok is 
ott voltak. Az a nóta ment, hogy „Este viszik a menyasszony 
ágyát...”

A halottfeltámasztás szokása
(A soltvadkerti Farkas Gyula mesélte ill. énekelte el, aki édesapjától tanulta annak idején)

A lakodalomban éjfél után, úgy hajnaltájban már csaknem mindenki részeg volt. Ekkor jöttek azok a játékok, melyek 
hálás közönségre találtak a megpilledt, de még jókedvű násznépben. 

Az ilyenkor megtartott „liturgia” több esetben átvesz kifejezéseket, latin szavak átköltött változatait a katolikus temetési litur-
giából. Így a „pokol mélysége” — „Dolores inferno” — „Dolóreszin Ferkó”-lesz. A Miatyánk latin nyelvű kezdő sora — „Pater 
noster” — egy szóviccet eredményez.

A történet szerint a lakodalomban általában van „ügyeletes részeg”. Most is akadt egy. Szegény úgy berúgott, hogy eszméletét 
vesztette. A násznép azt hitte, hogy meghalt. Egy alkalmi pap mindjárt el is búcsúztatja.

(Egy padon/teknőben lepedővel letakarva behozzák a személyt. Egyik kezében borosüveg, másikban a lepedő alatt egy méretes 
kukoricacső, vagy csutka. Egy nőnek öltözött férfi siratja. Közben a csutka néha megmozdul. 

Liturgia és szentbeszéd, avagy 
Halottsiratás Bócsán és környékén

KÁNTOR:    Itt fekszik Liktágító Tóni. Siratja Szöglágyító Rózsi.
Voltam kapás, gulyás, szántóvető, cséplő,
Borbély, esztergályos, szűrös, bocskorkötő.
Gombkötő, lakatos, postás, lepénysütő,
Minden mesterséget gyakorló és űző.

PAP: Száz szál gyertya legyen a fejem fölött gyertyavilág,
 Egy 16 esztendős barna kislány mondja el a rekvenciát!
 Ott mondják az angyalok a végső órában,
 Istenuccse jó borivó jutott mennyországba.
 Addig iszom, míg a hajam ki nem csírázik,
 Míg mind a 32 fogam ki nem ázik.
KÁNTOR:  Ammen
 Dolóreszin Ferkó, néked a bor nem jó.  
    Miért nem ittál pálinkát kámforral,
    Most nem állna itt a pap a kántorral.

PAP:  Dolóreszin Ferkó, néked a bor nem jó.
 Ismertem apádat, igen jó ember volt,
 Harminchat ökör közt a legelső csüngős volt.
 Anyád is ismertem, igen jó asszony volt,
 Görbe fésűt hordott, egy szál haja sem volt.
 Nem volt egyebe egy nagy tetűnél,

 Megdöglött az éhen a füle tövinél.
 Koszorú, koszorú, fokhagyma koszorú! 
 Csókold meg a s…m nem leszek szomorú!
 Keserves anyának potrohos gyereke, 
 Nem sz…k, csak f…k egye meg a fene. 

KÁNTOR:  Ammen
PAP:  Istenem úgy legyen, cigány gyerek a jégen, kilenc kenyér  
 a hátán, mégis meghalt éhen! Ámen
KÖZÖSEN: Páternoszter apád suszter, 

 Anyád varga, te meg vagy egy nagy marha!   
 Ammen!

A pap beszéde után felül a halott feltámad és iszik az üvegből.
Káposzta Lajos
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Az erdő kincsének nyomában
– a Szegedi Látványszínház előadása

Bócsai díjlovas lányok
Már évek óta nagy szeretet-

tel űzik a Boróka Általános 
Iskola tanuló lányai a lovas 
sportot. A sok tanulás és 
edzés, ami nagy energiát 
és kitartást kíván, meghoz-
ta gyümölcsét.  A lányok 
augusztusban beneveztek 
az első megmérettetésre, a 
Sándorfalván megrendezés-
re kerülő Berente díjlovas 
kupára, ahol nagyon szép 
eredményeket értek el. Még-
pedig Tyukász Orsolya I. 
helyezést, Somogyi Jázmin 
II. helyezést és Szabó Ildikó 
V. helyezést. Ezekkel a szép 
eredményekkel bekerültek 
Sóstóra, az Országos Bajnoki 

Szabó IldikóSomogyi JázminTyukász orsolya
döntőre, ahol a lányok itt is 
nagyon jól szerepeltek. Ki-
emelt helyezést csak Szabó 

Ildikó ért el, aki a tizenegy 
versenyző közül a VI. hellyel 
büszkélkedhetett. A lányok 

felkészítője Tóth Brigitta. 
Gratulálunk az elért eredmé-

nyekhez!                         B.H.

Október 17-én reggel a Szegedi 
Látványszínház társulata érkezett a 
KT. Boróka Általános Iskolába. Egy 
jó hangulatú, mókás, ám tanulságos 
interaktív programon vehettek részt az 
alsó tagozatos gyerekek. Az egészséges 
életmódra és a környezettudatosságra, 
helyes viselkedésre nevelő tanmese 
kiválóan illeszkedik iskolánk ÖKO 
programjához. A lehetőséget a Bócsa 
Község Oktatásáért, Közművelődésé-
ért Alapítvány biztosította. Köszönjük 
szépen a lehetőséget!

Barcsikné Weinhardt Éva

Látogatóban, a Király Pékségben

Október közepén a soltvadkerti Király pékséget látogatta meg 
a negyedik osztály. Mivel szép napos idő volt, kerékpárral tettük 
meg az utat. Az ottlétünk minden percében azt éreztük, hogy 
itt vártak bennünket. Király Annamária, az üzem egyik vezetője 

majd’ két órán keresztül foglalkozott a gyerekekkel. Gondosan 
megtervezett program szerint zajlott a délelőttünk. A sütés 
minden fontosabb munkafázisába betekintést nyertünk. Sőt! 
Nemcsak szemlélői, de tevékeny résztvevői is lehettek a gyerekek 
a pékségnek. Daráltak zsemlemorzsát, nyomózsákból nyomtak 
süteményt, s ami a legizgalmasabb volt, készíthettek kakaós 
csigát! Körbe álltak egy nagy asztalt, és nyújtották, söpörték, 
kenték a tésztát, aztán ügyesen felgörgették. A feldarabolásban 
volt tanulónk, Vincze Kristóf segédkezett, a gyerekek pedig sorra 
berakták a tepsibe. Míg kisült a finomság, az üzem társalgójá-
ban megvendégeltek bennünket aprósüteménnyel, üdítővel, s 
közben megbeszéltük a látottakat. Búcsúzóul egy zacskóban 
mindenki megkapta az összmunkával készült kakaós csigáját, 
ami nagyon finomra sikerült, s mellé még egy-egy reklámtollat 
is nyomtak a kezünkbe. Nagyon elégedetten, jó élményekkel 
tele karikáztunk haza.

Köszönjük a Király Pékségnek ezt a nagyszerű napot! 
Adorjánné Csábi Éva osztályfőnök
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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

Szabad ilyet nyugdíjasokkal?

Mármint bepálinkáztatni és kifigurázni őket? Minden bi-
zonnyal igen — legalábbis, ha a helyszín Bócsa, a figuránsok 
pedig maguk is szépkorúak! A szomszéd falu, kaskantyúi 
idősei nem mennek messzire a jókedvért: helyben terem… 
A vidám műsor kelléktára sem túl bonyolult: fejkendő, ott-
honka, sportos zokni, a végén pedig pálinka a vendéglátó 
polgármesterrel. 

Szőke-Tóth Mihály köszöntőjében hangsúlyozta: a mai jó 
hangulatért és szép életért főleg az előttünk járó generációk 
felelnek, nekik kell megköszönnünk azt a gazdagságot, melyben 
most élhetünk.  

Mindig öröm, amikor fiatalok lépnek fel nyugdíjasokkal. Ezúttal 
Balázs Bálint és Gudmon Miklós énekelt a bócsai idősebbekkel 
közösen. El is kelt a férfihang, hiszen a műsoron katonadalok 
szerepeltek. Trombitán Balogh István, harmonikán pedig Balázs 
Ferenc, a rendezvény fő szervezője és mozgatórugója kísérte az 
éneket. Szabóné Ilonka néni pedig ezúttal is verssel köszöntötte 
a több mint száz résztvevőt.

A műsort követően László Lajos evangélikus lelkész mondott 
asztali áldást, majd ebéd következett. Ezután pedig — ki hinné? 
— a késő délutánba nyúló nótázás táncolás volt a program. 

K. L. – B. H.

„A házasság? Föllöttébb nagy titok…”
Pál apostol eme szavaival kezdte igehirdetését Mezei Ferenc 

atya azon a szentmisén, melyen október 22-én a jubiláló kato-
likus házaspárokat köszöntötték Bócsán. Szentbeszédében a 
házasfelek szívében jelenlévő szeretetről szólt, mely csodálatos 
műhelye az Úrnak: két ember közös célokért és közös boldog-
ságért küzd — fogadalmukhoz híven egy életen át. A család 
egyben termőföld is: a belévetett mag és a fáradságos munka 

különböző gyümölcsöt hozhat. 
Az egyházközség az öt jubiláló házaspár részére gyertyával, 

virággal és emléklappal tette emlékezetesség az évfordulót Nyírő 
Ferenc madarasi plébános-vendéggel, Szloboda Zsolt kántorral, 
valamint az egyházközség világi munkatársaival együtt, élükön 
Paragi Anikóval. 

KL

Az ünneplő párok: 
65 év: Zsikla István és Móczár Katalin
55 év: Balogh Lajos és M. Kiss Mónika
50 év: Faragó János és Végh Irén
40 év: Lenthár Dezső és Törteli Mária
30 év: Szeg István és Zsámboki Erika



2017. október12. oldal

JÓTÉKoNYSÁGI 
ADVENTI VÁSÁR

Programok: 
Jótékonysági vásár 

(pl. mézeskalács, kézimunkák, díszek, ajándéktárgyak, 
ajtó- és asztaldíszek)

sült kolbász, hot-dog, fánk, forralt bor, tea…
Helyszín: 

Bócsa, Hungaricum és Civil Közösségi Ház

Időpont: 
2017. november 26. 14 órától

    15. 00 órától vendégünk: 
Vadai Henrietta 

     interaktív program a gyermekek számára 
(az előadás ingyenes)

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervező: 
Bócsa Község Oktatásáért, 

Közművelődéséért Alapítvány 

A vásáron összegyűlt adományokat 
nagyobb gyerekek és felnőttek számára 

egyaránt használható sportudvarra fordítjuk. 
(Kültéri fitness gépek)


