Bócsa, az élmények faluja
Bócsa, das Dorf der Erlebnisse

Rendezvényeink éves naptára
Kalender der Programme im Jahr
Falunk Bócsa! – Invitáló
Kicsi falunk, szemünk fénye,
Minekünk a világ közepe.
Szereted a vidéki élet hangulatát,
és a rendezvények hosszú sorát?
Dutrások, Betyárok, Falunap és Főzőverseny,
Szüret és Böllérség lesz megrendezve,
Ahol ehetsz, ihatsz, mulathatsz kedvedre.
Térj be hozzánk, vár a lovarda,
Ezt kínálja Bócsa faluja!

Április:
Csikósverseny

Május:
Dutra találkozó

Wettbewerb für Pferdehirten

Treffen von Oldtimer Traktoren

A pusztai évad megnyitója a csikósverseny. A lovasok hagyományos viseletben
oldják meg a régi csikós feladatokat, melyek az ültetés, a fektetés, a karikás kezelése, vagy éppen vágta egy kupa borral. Nem
maradhatnak el a gyerekprogramok sem:
családi kocsikázás, házi állatok bemutatója,
népi játszótér… A Kiskunsági Nemzeti Park
tőszomszédságában fekvő Vincze Lovarda
ideális hely lovas és más csoportos rendezvények megtartására.
Info: +36 30 938 1857

Veterán traktorok a pusztában —
erre a rendezvényre két évente több
tucat régi gépet és mezőgazdasági eszközt várnak a szervezők. A hely szelleme
adott, hiszen a bócsai gazdák előszeretettel dolgoztak és dolgoznak Dutra
traktorokkal. A felvonulás után szakmai
előadások, bemutatók és kiállítás várja a
vendégsereget.
Info: +36 30 239 6296

Kovács Nándor
kisbíró
A kisbíró
Május:
A Nagy Találkozó

Csikósverseny

dutra találkozó

Die Große Begegnung

Június:
Betyár találkozó

Fest der Wegelagerer

Július:
Vadász juliális

Régi csibészek — akik megismernek!
Eredetileg a volt munkatársak részére
rendezték, manapság azonban az iskolatársak és a régi barátok is hivatalosak
arra a vidám, zenés, egész napos összejövetelre, melyet bócsai nyugdíjasok
szerveznek a parkerdőben. Az ebéd természetesen a legfinomabb tanyasi birkapörkölt! Ezután mindig előkerülnek a
fényképalbumok, a megsárgult levelek,
ezzel együtt pedig a régi történetek is.
Info: +36 30 507 1714

Egy hajdani bócsai betyár, Bogár Szabó Imre emlékére rendezik azt a találkozót, melynek keretében a hagyományőrző viseletben megjelenő betyárok tréfás
vetélkedőn mérik össze erejüket. Vajon
ki tudja a másikat leggyorsabban talicskán tolni? És utána versenyt fűrészelni?
Vajon kinél durrog hangosabban a karikás? Közben kiskunsági gulyás fő a bográcsokban, amit zsűri értékel. Délután
aztán felcsendülnek a régi nóták, citerakísérettel.
Info: +36 30 437 6596

Megsütik pecsenyéjüket a vadászok
— de mindenkit megkínálnak vele! A
bócsai Hubertus Vadásztársaság ilyenkor nyár közepén hívja össze tagjait és
baráti körét egy szabadtéri találkozóra. A gyerekek légpuska lövészversenyen vesznek részt, a felnőttek pedig
nyulat („kanyiglit”) sütnek. A község
körüli erdők-mezők egyre gazdagabbak apró- és nagyvadakban, így a vendégvadászokat is szívesen látják.
Info: +36 30 215 7241

a nagy találkozó

betyár találkozó

Fest der Jäger

vadász juliális

Augusztus
Citerások gálaműsora

Augusztus 20.:
Falunap

Szeptember:
Bócsai Szüret

Hangulatos citeramuzsika és táncház zárja a nyári zenei tábort a főutca
mellett álló művelődési házban. Mivel
a tanyasi ember mindennapos hangszere volt a citera, számos virtuózt
nevelt ki a Kiskunság — ők ezúttal be
is mutatkoznak a nagyközönség előtt.
A Bócsai Boróka Citerazenekar mellett
több jeles vendég is színpadra lép ezen
a hangversenyen, melyen mindenkit
szívesen látnak. A gála a tábor záróeseménye, így utána nem maradhat el
a táncház: itt igazi népi zenekar játszik,
és a legfiatalabbtól a legöregebbig
mindenkit megforgatnak. A jó zenéhez
pedig jó bor és pörkölt dukál…
Info: +36 70 770 8382

A legjobban várt esemény Bócsán az Új
Kenyér Ünnepe! Az előestén szabadtéri
birkózó versenyt rendeznek. 20-án délelőtt polgármesteri köszöntő, majd ünnepi kenyérszentelés nyitja meg a falunapot.
Ebéd után a hagyományőrző együtteseké,
valamint a sztárvendégeké a szabadtéri
színpad. Nem maradhat el az íjászati, a
lovas vagy a technikai bemutató sem. Este
tűzijáték, majd hajnalig tartó bál zárja az
ünnepet. Info: +36 70 400 9945

Vidám, zenés felvonulás várja a vendégeket ezen a napon! A több száz holdon
elterülő szőlőültetvények arra ösztönzik
Bócsa népét, hogy kellőképpen megünnepeljék a szüretet és a jó borokat. A
szeptember végén tartandó szüreti napok előestéjén tartják a főzőversenyt,
melyen a legkülönbözőbb ételek sülnek
és rotyognak a parkerdő fái alatt. A nagy
nap reggeli zenés ébresztővel veszi kezdetét, majd megindul az ünnepi felvonulás, melynek színpompás kavalkádja mindenkit elkápráztat. Főleg azokat, akik még
egy-egy feldíszített lovas kocsira is felpattanhatnak. A zenekarok minden sarkon
elhúzzák a résztvevők nótáját, akik ennek
megfelelően táncra is perdülnek. Közben
csak győzzünk ellenállni az ilyenkor szokásos étel- és italkínálásnak! A napot szüreti bál zárja. Info: +36 70 400 9945

Galakonzert der Zitherspieler

Citeragála

Dorffest

FALUNAP

Winzerfest

bócsai szüret

November:
Boróka Tájfutás

November:
Bócsator, azaz Böllértalálkozó

December:
Adventi vásár és hangverseny

Varázslatos tájon, a Bócsa és Kaskantyú közötti változatos őszi szín kavalkádot élvezve futhat végig amatőr és profi
a novemberi bágyadt napsütésben. A
borókás labirintusból néha kibukkanva megpillantjuk egy-egy tanya tetejét,
vagy a legelésző birkanyájat a pusztán.
Aki pedig lebecsülné az alföldet, itt megtanulja tisztelni a futóhomokot. A több
száz fős mezőnyben több kategória
közül választhatunk, de a cél az esti jó
hangulat és a találkozás a hazai, illetve
külföldi sportbarátokkal. Mert a pusztai
sport is lehet csábító!
http://www.astrois.hu/boroka-osz

Képzeljünk el egy falut, ahol mindenki egyszerre vág disznót! Na: ez a
Bócsator! Már hajnalok hajnalán elkezdődik a program, amikor a kisbíró
— de igazi ám! — beköszön egy kupica pálinkával. Utána hagyományos
módszerek alkalmazásával szúrás,
pörkölés és feldolgozás következik.
Ennek keretében számos régi eszközt
bemutatnak használat közben. A lelkes közönség folyamatosan érkezik,
és ízlelgeti a versengő csapatok különböző finomságait. Kóstolójegy ellenében mindenki megreggelizhet a sült
vérből, később pedig jön az ebéd és
a vacsora: sültek, hurka, kolbász, töltött káposzta, resztelt máj és természetesen a hozzá illő házi sütemények
garmadája. A hangulatról néptáncosok, zenészek és igazi vőfélyek gondoskodnak! A rendezvényen szívesen
látnak vidéki böllércsapatokat is.
Info: +36 30 437 6596

Adventi időben kerül megrendezésre a
jótékonysági vásár. Ezen az egynapos
programon cserélnek gazdát a több
héten át készített ajándékok, az ünnepi
dekorációk, a sütemények és más apróságok. A gyerekeket játszóház, lovaskocsi és a Mikulás várja. Az advent egyik
jeles eseménye az adventi gyertyagyújtás, melyet ökumenikus ünnepi műsor,
citerazene és lampionos felvonulás tesz
még ünnepibbé.
A hangversenyre a katolikus templomban gyűlnek össze az emberek,
hogy meghallgassák a helyi zenészek
és énekesek műsorát. A népénekek és
komolyzenei művek között adventi gondolatokat olvasnak fel a gyerekek. Karácsonykor különleges élményt jelentenek
a tanyasi templomokban megtartott
ünnepi szentmisék, hiszen Bócsa körül
több ilyen kistemplom is található.
Info: +36 70 330 9204

Orientierungslauf im Wacholderwald

boróka tájfutás

Schweineschlachtfest

bócsator

Adventsmarkt und Konzert

Adventi hangverseny

``
Bócsa, az üdülofalu
– Bócsa, das Erholungsdorf
A Kiskunság egyik legmagasabb, ezzel együtt legszárazabb pontján
található Bócsa község. Kecskemét és Szeged felől egyaránt jól megközelíthető. Az utóbbi évtizedek fejlődése megmutatta: a borászat, az
állattartás, a gyümölcstermesztés és az erdőgazdálkodás jó befektetésnek bizonyult. Sok fiatal a napi munkája mellett még a vendégekre
is szakít időt! A mintegy kétezer lakos jelentős része tanyán lakik — és
boldogul. Aki itt száll meg, az ebbe a világba csöppen. Belekóstolhat
a házilag készített sajtba, szalámiba, hurkába, lekvárba, birsalmasajtba, emellett pedig átélheti az itteni mindennapokat.
Vannak rendezvényeink is, ahol megmutatjuk, kik vagyunk, és hogyan
mulatunk együtt. Látogasson meg minket jeles eseményeinken!

Művelődési Ház – Kulturhaus

Kirándulások a környékre
– Ausflüge in die Umgebung
Soltvadkert (10 km) — tó (strand, vízi sportok, horgászat)
— See (Bademöglichkeit, Wassersport, Angeln)
Kiskőrös (20 km) — Petőfi szülőháza, régi autók, szlovák hagyományok, „Józsi úthengere”
— Museen für Straßenbau, Slowakische Volkskultur
Kiskunhalas (30 km) — Szélmalom, várostörténeti és
rádiótechnikai múzeum, Csipkeház, Csillagvizsgáló
— Windmühle, Museen für Stadtgeschichte und Radiotechnik, genähte Spitze, Sternwarte, Landesmuseum
Bugac (30 km) — Pásztormúzeum, lovasbemutató
— Museum für Hirtenleben, Pferdeschau
Kecskemét (40 km) — Városháza harangjátékkal, történeti és néprajzi múzeumok, Zwack-Unicum gyár
— Rathaus mit Glockenspiel, Museen für Geschichte und
Volkskunst, Zwack-Unicum Betrieb, Sezession
Gyógyfürdők — Heilbäder: Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kecskemét, Mórahalom
Bócsáról 90 km-es kerékpárút hálózat transzfer és
kölcsönzési lehetőséggel.
— Radweg von Bócsa: 90 km mit Transfermöglichkeit
und Fahrradverleih

A falu központjában álló modern épület kiváló helyszín
konferenciák, bálok, céges és családi nagyrendezvények
megtartásához. Nagytermében 300 fő részére biztosítható
ülőhely, az emeleten pedig kisebb klubszobák találhatók.
6235 Bócsa Kecskeméti út 2.
bocsaph@t-online.hu
borbenyihilda86@gmail.com
+ 36 78 453-110, +36 70 400 99 45

Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek — Unterkünfte, Party-Häuser
Lovaglás a pusztában? Vincze-lovarda!

Panzió

Kocsikázott vagy lovagolt
már nemzeti parkban,
ősborókásban és szikes
pusztán? És vajon látott-e
már testközelből rackabirkát? Itt most mindez ön
elé tárul! Az oktatók segítségével kiváló lovaglási
lehetőség nyílik minden korosztály részére, kezdőknek és haladóknak
egyaránt. A lovarda nagy kertjében pavilonok, ping-pong asztalok, játszótér, focipálya, és biliárdasztal található. A konyhaművészeknek kemence, bográcsakasztó állvány és grillrács áll rendelkezésére! A vendégházban 4 db kétágyas, fürdőszobás szoba (1db mozgáskorlátozott)
és jól felszerelt konyha került kialakításra. A buszos csoportokat teljes
étkezés és szakmai borkóstoló várja. Lovas bemutató zenével, konferálással magas fokon!
6235 Bócsa, IV. körzet 55. +36 30 938 1857
www.vinczelovarda.hu
vinczearpad@tanyanet.hu

A falu központjában, mégis eldugottan! A
legmodernebb, fürdőszobás, klimatizált
szobákban 17 vendég alhat kényelmesen.
Mindegyikben franciaágy, hűtőszekrény,
tévé, valamint közös konyha étkezővel!
6235 Bócsa Kecskeméti u. 10 . +36 30 921 1662

Tulipán Vendégház

Boróka Ifjúsági Szálláshely

A Kiskunsági Nemzeti Parkban található, csendes,
nyugodt környezetben a négy napraforgós minősítésű vendégház. Szállás 9 fő részére, infraszauna, jakuzzi.
6235 Bócsa IV. körzet 39. + 36 30 700 56 65
lenthart80@gmail.com
Eszter Vendégház
A község szélén áll a 6 fő elhelyezésére szolgáló modern vendégház. A nagy nappali 2030 fős rendezvényre is alkalmas. A garázsban kerékpárok és horgászfelszerelés várja
a vendégeket!
6235 Bócsa Árpád u.11. +36 70 331 3567
kunszem@gmail.com
Lora vendégház
A négy napraforgós Lora Vendégház a
homoki puszták és erdők között található Kecskeméttől 45 km-re. Az udvaron
szabadtéri sütés-főzés megoldható, a
gyerekeket játszótér várja. Szállás 6 fő
számára biztosított. Családi rendezvények és csapatépítő tréningek részére
egy 50-60 személyes fedett, szélvédett sütögetőhely áll rendelkezésre.
6235 Bócsa II. körzet 94. GPS: 46.618882, 19.546365
+36 30 299 10 32 www.loravendeghaz.hu
evimuci@gmail.com
Málnás vendégház
Szabad szedésű málnás a ház előtt
egy kis csemegézésre! A sütés-főzési lehetőség és a gyerekjátszótér mellett számos programot kínál a vendéglátó család: szárnyas
állattartás bemutatása, valamint
Bócsa-szerte híres sajt- és málnaszörpkészítés a háziasszonnyal. A
rendezvényterem és a borospince 80-100 fős vacsorához ill. partyhoz
biztosít helyet. Szálláslehetőség 15 fő részére (mozgáskorlátozottak
részére is!).
6235 Bócsa II. körzet 76. +36 30 400 5523

Erdőszéli Pihenőtanya
A Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, Fischerbócsán várja vendégeit a
tanya. Az udvarban szalonnasütő és bográcsozó található, és megvan a lehetőség
a labdajátékokra is. 30 fő nyugodtan bulizhat itt a nádtető alatt, szállás pedig 14 fő
részére biztosított.
6235 Bócsa, II. körzet 32. (Bócsától 7 km-re Fischerbócsán)
+36 30 418 4158 erdoszelitanya@citromail.hu

Éppen a falu központjában, a kiserdő
mellett szállhatnak meg az ide betérő
vendégek. A 30 fő 9 szobában szállhat
meg, melyhez 2 fürdőszoba tartozik.
Étkezés a közeli vendéglátóhelyeken
történik.
6235 Bócsa, Kecskeméti u. 2.
+ 36 70 400 99 45, +36 78 453 110
borbenyihilda86@gmail.com
bocsaph@t-online.hu
Swarz Vendégház
Három település határán és a Vadkerti-tó
partján lakhat, aki itt pihen. Szállás 8 vendég
részére, rendezvényterem és kert 100 fő mulatságához. A közeli strand családoknak ideális hely! 6230 Soltvadkert Büdöstó dűlő
+36 20 228 2548 joci.fekete@gmail.com
Ahol lógatni jó: Kozák-tó
Bócsa határában az 54-es úton Kecskemét felé haladván jobboldalt egy
horgászparadicsomra bukkanunk. A tó
és a park 3 hektáron terül el. Több alkalommal szerveznek családi napot és
horgászversenyt, emellett magán horgászatra is alkalmas. Pihenőhelyekkel,
egy fedett, hetvenfős rendezvényteremmel, valamint mosdóval rendelkezik. Grillezésre és bográcsozásra kiváló.
6235 Bócsa, I. körzet 15.
+36 30 436 44 08 csipak.agnes@gmail.com
Etelka Vendégház
Mikrobusszal is jól járható földúton, az 54-es
országúttól 3 km-re. Reggel a madarak csicsergésére ébredhetünk. A modern házikókkal
övezett és még medencét is rejtő tanyaudvart
a tulajdonosról nevezték el, sejttetve, hogy a
háziasszony bizony toppon van.
Kapacitás: 10 fő házakban + kemping!
6235 Bócsa IV. körzet 180. GPS: 46.696953, 19.497017 +36 30 337 4646
www.etelkavendeghaz.hu etelkavendeghaz@gmail.com

Vendéglátó helyek – Restaurants mit warmer Küche
A teljesség igénye nélkül következzenek itt azok a bócsai vendéglők, melyek melegkonyhával és nagy étteremmel rendelkezve bármikor helyet adhatnak csoportoknak, baráti társaságoknak. Bővebb info a község honlapján!
Abonyi Fogadó
A Bugaci erdő és Bócsa között, az országút mentén
fekszik a többhelyiséges étterem és rendezvényház.
Az a társaság, akik Abonyi fatányérost rendelnek, garantáltan órákig maradnak az asztalnál.
6235 Bócsa II. körzet (az 54 es főút 30-as km szelvényénél)
+36 70 453 8911
www.abonyifogado.hu
abonyi@abonyifogado.hu
Flóra Vendéglő
A szüreti fesztiválok egyik stabil végpontja! A kúria jellegű belső térben mindig évszaknak megfelelő a díszítés. A szakács házias ételekkel várja a vendégeket.
6235 Bócsa, Kecskeméti út 14. (az 54-es főút mellett)
+36 70 944 08 48   +36 78 453 406

Fotó-túrák a Kiskunságon
– Foto-Touren in der Landschaft
A „Kiskunszt-Fotóklub” és Daróczi Csaba fotóművész azokat hívja
Bócsa vidékére, akik fantáziát látnak a szikes pusztaságban, az őszi
erdőkben vagy a hajnali ködös nádasokban.
www.daroczicsaba.hu
+36 30 636 1744

Vendégkísérés, idegenforgalmi és szállás info
Tourist Information Deutsch/English:
+36 20 946 6727

Kukla Csárda
Benzinkút és repülőgép várja a dél felől érkezőket. No meg
egy csárda! Aki szeret időt spórolni, vagy útközben megállni,
annak ide megéri betérni. Specialitásuk a bőséges „Kukla-tál”.
Az utasszállító repülőgép egyébként Li-2-es típusú.
6235 Bócsa, Kecskeméti út I. körzet 125.
(az 54-es főút mellett)
+ 36 70 453 7612
+36 78 453 111
ziko58@freemail.hu
Pipagyújtó Csárda
A falu központi kocsmája, ahol anno sokan rápipáltak egy pohárka bor mellett. Ki a csapos lányok, ki a jó főztű szakácsnő,
ki pedig a régi bócsai hangulat miatt tér ide be.
6235 Bócsa, Kecskeméti út 9/A (az 54-es főút mellett)
+36 78 453-195
+36 20 944 4250
lehoczkiklara@indamail.hu

Bócsa Község Önkormányzata

www.bocsa.hu
Bócsa idegenforgalmi prospektusát kiadja:
Bócsa Község Önkormányzata,
Szőke-Tóth Mihály polgármester.
Szerkesztők: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda.
6235 Bócsa Rákóczi út. 27.

