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Búcsúzik az ősz
Magas jegenyefán megsárgul a levél
Szomorú nótát fúj a hideg őszi szél
Hervadó virágok búcsút intenek
Deres, téli reggelek gyakran megjelennek.

Búcsúzik az ősz, elárvul minden
Megfáradt vándornak otthona nincsen
Sehol a világon nincs háza, tanyája
Vakond túrás lesz majd néki a párnája.

Búcsúzik az ősz, hó hullik a fákra
Üres fészke nem vár a fecske madárra
Károgó varjak fenn, magasan szállnak
Elszáradt kórók árván álldogálnak.

Búcsúzik az ősz, itt van már a tél
Az öreg diófán nem maradt levél
Nem kolompol kint a gulya a határba’
Fátylat von a köd a jó magyar pusztára.
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„Disznóság” a javából!
November közepén újra had-

rendbe állított sertések várták 
szomorú sorsukat, hogy aztán 
elkezdődjék az igazi vigadalom: 
finomabbnál-finomabb disznó-
toros menük – és persze pálinkák 
– várták a parkerdőbe látogató 
vendégeket. A bócsai III. Böllér-
fesztivál kapcsán Szabó Csabát, a 
program főszervezőjét kerestem 
fel, hogy meséljen a rendezvény 
előzményeiről, jövőjéről.

– Honnan jött az ötlet?

Bócsán is egyre inkább az a 
jellemző, hogy kevesebb háznál 
vágnak disznót, helyette megve-
szik a boltban a húst, a kolbászt. 
A mi családunkban, illetve baráti 
körünkben még rendszeresen 
megtartjuk az igazi disznótort. 
Egy közös disznóvágás során 
merült fel az ötlet: mi lenne, ha 
kint a szabadban, csapatokban 

tennénk mindezt? Indulásként 
alapítottunk egy saját csapatot, 
melynek Böllér Baráti Kör lett 
a neve.

– Az első fesztiválra hány csa-
pat nevezett, voltak kezdeti 
nehézségek?

2012 februárjában tartottuk az 
első Bócsatort. Akkor rajtunk kí-
vül még két csapat versengett. A 
kezdeti időszak nehézségei után 
úgy látom, most már szíveseb-
ben jelentkeztek az eseményre 
az emberek. Idén novemberben 
már hat csapat versenyzett. Név 
szerint: Tóth Ferenc csapata 
Zöldhalomból, Vida György 
csapata Fischerbócsáról, Bócsá-
ról pedig négy: a Vadkanok, a 
Böllér Baráti Kör, Benkó Sándor 
valamint Vida József  csapata.

– Milyen volt az érdeklődés?
Közel ezer látogatóval szá-

molhattunk, sokan a környező 
településekről is ellátogattak, 

szerencsére az időjárás ugyan-
csak nekünk kedvezett.

– Mi a célotok? Ki támogat 
benneteket?

Fő célunk, hogy az emberek jól 
érezzék magukat, közösségben 
legyenek, és így ismerjék meg 
a hagyományos disznótor mun-
kafolyamatait, ízeit. A lényeg az 
összetartozás erősítése, no meg 
a hétköznapi gondok elfeledése. 
Megadtuk a lehetőséget a látoga-
tóknak is: ők jelképes összegért 
kóstolójegyet vásárolhattak.

Az alapanyagok és eszközök ja-
vát a csapatok hozták magukkal, 
emellett voltak persze szpon-
zoraink is, például a díjkiosztó 
nyereménytárgyait is így kaptuk. 
Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani az összes támogató 
cégnek és segítőnek.

– Kik lettek idén a legjobbak?
Minden csapatnak megvan a 

maga erőssége, specialitása, így 

mindig több kategóriát jelölünk 
meg, hogy mindenki sikerélmén-
nyel térjen haza. 

A „legszebb porta” díjat Vida 
József és csapata nyerte. A leg-
jobb kolbászt Vida Györgyék, 
a legfinomabb hurkát pedig 
Benkó Sándor  és csapata sü-
tötte.  A Vadkanok csapata 
készítette a legjobb disznótoros 
reggelinek valót; a sült vért. 
Tóth Ferenc böllér és csapata a 
„legjobb töltött káposzta” díjat 
érdemelte ki. A „Bócsa Böllére” 
díjat ezúttal a Böllér Baráti Kör 
vehette át. Különdíjban Hegedűs 
László  részesült ropogósra sült 
malacával. 

– Lesz folytatás jövőre is?
Hasonlóképpen november 

második hétvégéjére tervezzük 
a következő Bócsatort. Újabb 
ötletekkel, meglepetésekkel 
szeretnénk színesíteni a ren-
dezvényt. Jövőre is szeretettel 
várjuk a jelentkező csapatokat, 
vendégeket.

Szentgyörgyi Éva
További képek: www.bocsa.hu

Ismét jól sikerült az adventi vásár
Már szeptember végétől minden 

szerda a felkészülés jegyében telt a 
könyvtárban. Idősekkel és fiatalok-
kal együtt tanultunk meg csuhéból 
angyalkát, virágot, harisnyavirágokat 
és díszeket készíteni. Újságpapírból 
gyönyörű vázákat és kosarat fontunk. 
A nyugdíjas klub tagjai megtörték a 
diót, ami a helyi termelők által felaján-
lott mézzel vegyítve díszcsomagolású 
üvegbe került. Volt fokhagymás méz, 
narancs és citromdzsem is. A hímző kör 
tagjai meseszép zsákocskákat díszítet-
tek különböző motívumokkal. És még 
sok minden más készült, mire eljött a 
vásár napja — gyönyörű napsütéssel! 

A gyerekek énekeltek, Szloboda Zsolt 
pedig orgonált a templomban. Sült a 
kolbász, kemencében a kenyérlángos, 
illatozott a fánk, a forralt bor és a tea, 
amit kézzel festett üvegpoharakból 
ihattak meg. A Mikulás is kivette a 
részét: lovas fogaton kocsikáztatta 
gyerekeket, s osztotta a szaloncukrot. 
A hagyományos Mikulás futáson sokan 
teljesítették a távot. 

A jótékony célú rendezvény teljes 
bevétele a játszótér színvonalának meg-
tartását, valamint a fiatalok szabadidős 
programjainak megvalósulását segíti.

Köszönjük Bócsa lakóinak segítségét, 
a sok felajánlást, az aktív részvételt!

Bócsa Község Oktatásáért és 
Közművelődéséért Alapítvány és az 

„EGYBE” 
(Együtt Bócsáért Egyesület)

További képek és információk az EGYBE 
Alapítvány Facebook oldalán érhetõk el.
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Tisztelt Bócsaiak! Adventi és karácsonyi
gondolatok Hosszú szünet után újra-

indul a községünkről szóló 
hírlap. Terveink szerint az 
újság az önkormányzati hírek 
mellett tudósít majd telepü-
lésünk, iskolánk és óvodánk 
történéseiről. Emellett fon-
tosnak tartom, hogy civil szer-
vezetink, baráti társaságaink 
kezdeményezéseiről,  rendez-
vényeiről adjunk beszámolót, 
melyek meghatározzák Bócsa 
mindennapjait. 

Településünk sikeres évet 
zár 2013-ban. A 2012-ben 
megkezdett uniós pályázati 
finanszírozású beruházásaink 
(iskola energetikai felújítása, 
iskola napelemes rendszere, 
ravatalozó) a 2013. év elejére 
megnyugtató módon, pénz-
ügyileg is lezáródtak. Az Ön-
kormányzat minden támogatási 
összeghez hozzájutott, és túl 
vagyunk a fejlesztések szigorú 
ellenőrzésein. A településünk 
által vállalt kötelező, mintegy 
21 millió Ft önerő kétharmadát 
visszanyertük, melyet további 
fejlesztésekre fordíthatunk.  

Idén az 54-es számú főút 
Bócsa belterületi szakaszán 
megépült a kerékpárutunk. Ez 
a beruházás nem csak a gya-
logos - és kerékpár- valamint 
mindannyiunk örömére a ba-
bakocsi forgalom biztonságán 
javított hatalmasat, hanem te-
lepülésünk összképén is sokat 
lendített.

A 2014-es évben már pozi-
tív támogatói döntéssel ren-
delkezünk két új beruházás 
esetében. 30 millió Ft támoga-
tásból bővítjük és korszerűsít-
jük óvodánkat, valamint közel 
40 millió Ft-ból újítjuk fel az 
Önkormányzati Hivatal és a 
Hegyközségi Iroda épületét. 
Mindkét beruházásnál előtérbe 
került az energiahatékonyság 
és megújuló erőforrások kiak-
názása. Így az épületeink nem 
csak esztétikailag és komfort-
érzetben javulnak, hanem - az 
áramtermelő napelemes rend-
szereknek, a hőszigetelésnek, 
faelgázosító kazánnak, magas 
hatásfokú gázkazánoknak kö-
szönhetően - évente több 

millió forintos megtakarítást 
is eredményeznek. 

Településünkön évtizedek 
óta probléma egy igazi közös-
ségi épület hiánya. A Vidékfej-
lesztési Minisztérium pályázati 
felhívására készítettem el - a 
rövid határidő miatt néhány 
nap leforgása alatt - egy tanul-
mányt a művelődési ház kon-
cepciónkról, melynek címe: „A 
Bócsai Hungarikum és Civil 
Közösségi Ház”. A tanulmányt 
dicsérettel támogatta V. Né-
meth Zsolt vidékfejlesztési 
államtitkár, így önkormány-
zatunknak lehetősége volt a 
jóváhagyott tanulmány bir-
tokában pályázati támogatási 
kérelmet benyújtani. Ennek 
sikeres elbírálása esetén egy 
olyan épület épülhet fel, mely 
a helyi értékeink bemutatása 
mellett minden korosztály 
számára találkozási helyként 
és rendezvényhelyszínként 
szolgál majd.

Előreláthatólag tavasszal te-
lepülésünk vendégeként fo-
gadhatjuk dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési minisztert. 
Személyes meghívásom során 
hírt adtam miniszter úrnak 
Bócsáról: egy alföldi kistelepü-
lésről, melynek legfőbb értékei 
a jó közösségi összetartás, a 
folyamatos megújulás, a gya-
rapodás lélekszámban, ahol 
számos uniós forrást vesznek 
igénybe, új munkahelyeket és 
megélhetést is teremtve ezzel.

Helyi újságunk újraindítása 
kapcsán reményemet fejezem 
ki, hogy minél több hasonló 
jó hírrel szolgálhatok majd a 
jövőben. A havonta, ingye-
nesen megjelenő hírlapunk 
kapcsán társalkotónak hívok 
meg mindenkit: kérjük, hogy 
észrevételeikkel, tanácsaikkal 
segítség munkánkat, várjuk az 
ösztönző gondolatokat, ötlete-
ket, beszámolókat.

Ezekkel a gondolatokkal bú-
csúzva kívánok minden kedves 
Bócsainak Boldog Karácsonyi 
Ünnepet, és sikerekben gazdag 
Újévet!

 Barátsággal
Szőke-Tóth Mihály

Sok szeretettel köszöntök 
minden testvért, falubelit és 
olvasót.

Már elkezdődött az adventi 
időszak, a Karácsonyra, Jézus 
születésére való előkészület.

Miből áll a mi előkészüle-
tünk? A nyilvánvaló dolgokon 
kívül jó, ha a lelki készületre 
is időt szakítunk. Jézus idén 
is meg szeretne születni a 
szívünkben, a mi családunk 
körében. 

Angelus Silesiustól szárma-
zik az a mondás: ezerszer is 
megszülethet Krisztus Betle-
hemben, de ha nem benned 
születik meg, örökre elveszett 
maradsz.

Jó időt szakítani az elcsön-
desedésre, csendre, istentisz-
teletre, misére, imaórára, áhí-
tatra, lelkigyakorlatra, hajnali 
misére, igeolvasásra, szeretet 
szolgálatra, bűnbánatra, gyó-
násra…, hogy felpuhuljon a 
szívünk, és az önzésünket 
kisöpörve legyen hely benne 
a születendő kisdednek és 
embertestvérnek.

Hálásak vagyunk Istennek, 
hogy mi karácsonykor már 
nem csak a gyermek Jézust 
(Jézuskát) ünnepeljük, hanem 
a mi nagy urunkat és királyun-
kat, aki az ő nagy „irgalmából 
üdvözített minket újjászülő és 
megújító fürdője, a szent lélek 
által.” /Tit. 3,5/

Nagyon drága ajándékot 
adott nekünk Isten Krisztus-
ban, mégpedig az újjászületés 
ajándékát. Tied már ez az 
ajándék?

 „Megjelent a mi üdvözítő 
istenünk jósága és embersze-
retete.” /Tit. 3,4/

Karácsony ünnepe túlmutat 
egy kisded születésén. Mi, 
keresztények azt ünnepeljük 
karácsonykor, hogy az Em-
manuel, a velünk levő isten 
végre megszületett. Ő az, aki 
húsvétkor megvált bennünket 
a keresztje és feltámadása által 
az örök haláltól. 

Hála neki mindörökké!
Jó felkészülést, áldott ünne-

pet mindenkinek!
Norbi atya

Katolikus miserendaz ünnepek alatt
December

16. hétfőtől betlehemezés: szállást keres a szent család, 
áhítat a faluban házról–házra, aki kéri…
22. vasárnap 10.30: Bócsa – advent 4. vasárnapja
24. kedd 18.00: Kisbócsa, karácsonyi mise, 
                22.00: Bócsa, szenteste, mise
25. szerda 10.30: Bócsa, karácsonyi mise,
                   12.30: Fischerbócsa, karácsonyi mise
26. csütörtök 10.30: Bócsa, ünnepi mise,
                         12.30: Zöldhalom, mise
27. péntek: egyházközségi kirándulás, túra a hegyekbe
29. vasárnap 10.30: Bócsa, szent család vasárnap, családok 
megáldása
31. kedd 16.00: Bócsa, év végi hálaadás

Január
1. szerda 18.00: Bócsa, újévi mise 
– bor és kalács megáldás
5. vasárnap 10.30: Bócsa, karácsony 2. vasárnapja
6. hétfő 17.00: Bócsa, Urunk megjelenése 
– Vízkereszt ünnepe
12. vasárnap 10.30: Bócsa, 12.30: Fischerbócsa: Urunk 
megkeresztelkedésének ünnepe
19. Vasárnap 10.30: Bócsa, Szent Margit búcsú 
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A falu jegyzőjeNévjegy
Név: Mayer Ferenc
Lakóhelye: Hajós
Család: nős, 
 egy lányuk van
Iskolák: Államigazgatási 
Főiskola, jelenleg jogi egye-
temet végez
Munkatapasztalat: 1998 
óta dolgozik a közigazga-
tásban.
Korábbi munkahelyei: 
Hajós és Madaras.
Beszélt idegen nyelv: 
német

Nem csupán az irodalmi al-
kotásokban, de korunk köz-
életében is fontos, hogy ki a 
település jegyzője. A polgár-
mester mellett ő képviseli a 
jog érvényesülését és ezzel 
magát az államot is. Mayer 
Ferenc  2013 márciusa óta 
jegyző Bócsán. Jobban mondva 
hétfőn, szerdán és pénteken itt, 
kedden és csütörtökön pedig 
a szomszédos Tázláron. Idén 
ugyanis közös önkormányzati 
hivatal alakult, amely ugyanbi-
zonyos tekintetben két külön 
szervezeti egység, de a közös 

pont a jegyző.
Így hát mindkét testület felé 

beszámolok és mindkét közsé-
get képviselem – mondja Mayer 
Ferenc mosolyogva. Munkálta-
tóm pedig Szőke-Tóth Mihály, 
mivel ő a székhely polgármeste-
re. Ennek pusztán matematikai 
oka van: Bócsa 1.900, Tázlár 
pedig 1.700 lakosú község, így 
ez a nagyobb település. 

– Hogy látja Bócsát – akár Ha-
jósról, akár Tázlárról nézve?

Bócsa nagyon gyorsan fejlődik, 
hatalmas a gazdasági pörgés és 

ez a településnagysághoz mér-
ten országosan is kiemelkedő.

– Miben nyilvánul ez meg?
Például abban, ahogy szociá-

lisan jellemezhető a település: 
A kép érdekes: Bócsán mun-
kaerőhiány van. Nem mindig 
tudunk megtölteni közmunka 
programokat, mert azok nem 
olyan csábítók az emberek 
számára. Ha pedig új munkaerő 
kell valamilyen kiemelt fel-
adatra, akkor más településről 
kell keresnünk embert, mert 
itt nem mindig van rá szabad 

munkaerő. A másik sikermu-
tató a nyertes önkormányzati 
pályázatok száma! Munkám 
nagy része ezekelõkészítéséhez 
és elszámolásához kötődik, a 
fő vonulat idén a kerékpárút 
volt. Emellett adtunk már be 
újabb pályázatokat, melyeket 
elő kellett készítenünk.  

– Bócsa sikereinek egyik for-
rása a földrajzi helyzete: közel 
van Kecskemét és Soltvadkert, 
melyek ugyancsak húzóerők. És 
még kik azok?

Természetesen a község veze-
tése és a vállalkozók! Emellett 
nagyon fontos az információk 
átadása és a kezdeményező 
készség. Úgy ismertem meg az 
itteni embereket, hogy ugrásra 
készen figyelnek és megra-
gadnak minden alkalmat. Egy 
igazi „sváb faluban”, Nemes-
nádudvaron láttam még azt, 
ami itt is jellemző: amikor ott 
egy cég „kilőtt”, akkor húzta 
magával a többit. Egy jó példa 
elég, legyen az gazdaság, falu-
szépítés vagy a rendezvények 
egyre szélesebb skálája. Bócsa 
megindul!

Káposzta Lajos

Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 
Novemberben hónap-

ban három testület i 
ülést tartott Bócsa Kö-
zség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete. 
Ezek során többek kö-
zött a következő pontok 
kerültek napirendre:

Elfogadásra került az Ön-
kormányzat 2013. évi ne-
gyedéves teljesüléséről szóló 
beszámoló. Ennek alapján 
az önkormányzat gazdálko-
dása kiegyensúlyozottnak 
ítélhető meg, a bevételek a 
vártnál magasabbak, kiadási 
oldalon a tervezettnél kisebb 
összegek teljesültek. 

Az önkormányzat évek óta 
megtakarít, jelenleg a szaba-
don felhasználható pénzös-
szeg megközelíti a 70 millió 
forintot. 

Szőke-Tóth Mihály pol-

gármester tájékoztatta a 
Képviselő-testületet az ön-
kormányzat belügyminiszté-
riumi (BM) rendelet alapján 
az Európai Önerő Alaphoz 
benyújtott Önerő támogatási 
kérelem sikerességéről. 

Ennek alapján a bócsai ke-
rékpárút megvalósításához 
az önkormányzat által vállalt 
10 millió Ft önrész 75 %-át 
nyerte meg a település, 7,5 
millió Forint vissza nem térí-
tendő támogatásként. A 100 
millió forintos kerékpárút 
tehát a településnek csupán 
2,5 millió forintjába került.

A polgármester arról is tá-
jékoztatást adott, hogy a BM 
rendelet alapján igényelhető 
szociális célú tűzifaprogram 
pályázat ugyancsak ered-
ményes volt. Ennek alapján 
a települési önkormányzat 

662.000 Ft támogatásban 
részesült, ezt 110.000 Ft-tal 
kiegészítve így 43,5 m3 akác 
tűzifát oszthat szét a tele-
pülés a rászoruló családok 
között.

Döntöttek a felsőoktatás-
ban tanulók Bursa Hungarica 
ösztöndíj támogatásával kap-
csolatban. A hét bócsai fiatal 
pályázó havonta 7 és 12 ezer 
forint közötti összeget kap, 
a rászorultsági szempontok 
figyelembe vételével.  Az 
önkormányzat összesen 600 
forint ösztöndíjjal támogatja 
a jelenlegi tanévben a fiata-
lokat.

Hozzájárultak a képviselők 
a „Bócsai Hungarikum és 
Civil Közösségi Ház” támo-
gatási kérelem összeállításá-
hoz (ld. erről a polgármesteri 

köszöntőt a 3. oldalon!). 
A Vidékfejlesztési Minisz-

térium által pozitívan elbírált 
Megvalósíthatósági Tanul-
mány elkészülte adta a lehe-
tőséget, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújthat be 
nettó 50 millió Ft támogatás 
érdekében a falu művelődési 
házának megépítésére.

Döntés született arról is, 
hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
támogatási kérelmet nyújta-
nak be tanyagondnoki autó 
vásárlására. Sikeres pályázat 
esetén nettó 5 millió forint 
támogatás mellett vásárolhat 
az önkormányzat öszkerék-
hajtású személygépkocsit 
úgy, hogy az ÁFA összege 
jelenti a település kötelezően 
vállalt önerejét.

SzTM
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KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
2013. december 2-től Bócsa Község Önálló Gyermekjóléti 

Szolgáltatójának családgondozói munkakörét
Bozó Andrea tölti be.

Az ügyfélfogadási rend az alábbiakban módosult:

 HÉTFŐ:  7:30-12:00
 SZERDA: 7:30-12:00
 PÉNTEK: 7:30-12:00

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, 
hogy a közvilágítással kapcsolatos meghibásodások eseteit 

a 06 30 74 33 401-es telefonszámon jelenthetik be.

Fontos telefonszámok:
ÖNKoRMÁNyZATI HIVATAL

Központ: 0678/453-110
Mobil: 0630/7433-401

Fax: 0678/453-369
6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc u. 27.

e-mail: bocsaph@t-online.hu

MELLÉKEK:
Központ: 11

Polgármester: 12
Jegyző: 13

Anyakönyv, hagyaték: 15
Adóügy és szociális ügyek: 16

Pénzügy: 17
Pénztár: 18

EgÉSZSÉgügy
Orvosi rendelő: 0678/453-155

Orvosi ügyelet: 0678/311-260  6200 Kiskőrös, Kossuth u. 6.  
Gyógyszertár: 0678/453-211 hétfő - péntek: 9:00-12:00

Védőnő: Mátyusné Vancsik Erzsébet 0678/453-360
Doktornő: dr. Kokrehel Hajnalka 

0678/453-155, 0630/235-0715
Fogorvosok: dr. Kővágó Péter Zoltán, dr. Kővágó Gergely 

0670/520-6094
Rendelési idő: kedd: 8:00 - 11:00, szerda: 13:30 - 18:00, 

péntek: 13:30 - 18:00
Állatorvosok: dr. Judák Róbert: 0678/453-254,

dr. Pais Károly: 0678/453-043            
Mentők: 104 Mentőállomás Kiskőrös: 0678/311-104

Tűzoltóság: 105 Soltvadkert: 0678/480-205 
Kiskőrös: 0678/311-305

Rendőrség: Körzeti megbízott: 
Ferenczi Róbert: 0678/453-107, 0620/5395-570

Soltvadkerti rendőrjárőr: 0620/5398-377
Kiskőrösi Rendõrkapitányság: 107

Hétvégén a járőr vagy a kiskőrösi kapitányság hívható!
Polgárőrség: Lengyel Gábor: 0670/371-7428

Hegybíró: Gáspár Ferenc: 0678/453-330
Falugazdász: Lázár Antal: 0678/453-330

Mezőőr: Bíró István: 0630/262-0240

oKTATÁS, MŰVELőDÉS:
Boróka Általános Iskola: 0678/553-144

KTKT Óvoda Bócsai Napközi Otthonos Tagóvodája: 
0678/453-151

Boróka Könyvtár Információs és Közösségi Hely: 
0678/553-144

SZoLgÁLTATóK:
Posta: 0678/453-114

Démász: 0640/822-000
GDF Suez – Dégáz: 0640/824-825

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.: 0678/422-654, 
6237 Kecel, Avar tér 1.

Vízműkezelő Bócsa: Utasi Ferenc 0620/481-4697
VOLÁN (Kecskemét): 0676/321-777

MÁV (Kecskemét): 0676/323-721
Tudakozó: 198

Lelkes olvasók gyülekezete
2013. február elsején Bócsa 

település is csatlakozott a „Dél-
Alföld legtöbbet olvasó telepü-
lése” című olvasási, irodalmi 
versenyhez. A három megyét 
– Bács-Kiskun, Békés, Csong-
rád – átfogó vetélkedő fő célja 
az olvasás népszerűsítése volt 
játékos formában. A bócsaiak 
komolyan vették a felhívást; több 
mint 500 könyvet olvastak el, a 
művekhez kapcsolódóan pedig 
közel ugyanennyi feladatlapot 
töltöttek ki a verseny lezárásáig. 
A szorgalmas olvasásnak meglett 
a gyümölcse, hiszen október 

19-én a szegedi Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtárban 
tartott díjkiosztón Bócsa község 
különdíjban részesült. Telepü-
lésünk könyvtára a személyes 
kapcsolatokra épített kitűnő 
szervező munkájáért oklevelet, 
valamint könyv- és társasjá-
tékcsomagot kapott. Büszkék 
lehetünk az elismerésre, hiszen 
ez a díj azt jelenti, hogy a legtöbb 
korosztályból, társadalmi réteg-
ből Bócsa lakossága mozdult 
meg a felhívásra, miközben 
értékes, maradandó élményekkel 
gazdagodtak a lelkes olvasók. 

A Boróka Könyvtár Információs és Közösségi Hely
nyitvatartási rendje:

 VASÁRNAP-HÉTFŐ: szünnap
 KEDD-PÉNTEK: délelőtt: 10-12  délután.: 13-17
 SZOMBAT: délelőtt: 10-12   

A beiratkozás mindenki számára INGYENES!      

Bócsai „Segítő Kezek”
Az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma támogatásával 
2013. szeptember 2-án Bócsa 
is csatlakozott a „Segítő Kezek” 
Idősügyi Mintaprogramhoz. 
A program célja a 80. életévü-
ket betöltött állampolgárok 
segítése, önálló életvitelük 
megőrzése, szociális bizton-
ságuk erősítése. Bócsán közel 
54 idős ember kért valamilyen 
segítséget a projekt szolgálta-
tásai közül; ilyen például a házi 
segítségnyújtás, bevásárlás, 
receptek felíratása, orvoshoz 
kísérés, tűzifa biztosítása a téli 
hónapok beálltával. Nem sza-

bad megfeledkezni arról sem, 
hogy a főként egyedül élő idő-
seknek mennyire fontos a napi 
kommunikáció, az emberi szó, 
a beszélgetés. Balog Renáta, Tó-
szegi Orsolya és Vinczéné Gál 
Beatrix – a programban tevé-
kenykedő három idősgondozó 
– olykor nemcsak a segítséget, 
hanem az igazi társaságot is je-
lenti a szépkorúak mindennap-
jaiban. A mintaprojekt kísérleti 
jelleggel 9 hónapon keresztül 
működik a településen, de re-
mélhetőleg az adott idő lejárta 
után is sikeresen folytatódik 
majd a program.
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Összefoglaló a bócsai BLSE birkózó
szakosztály 2013. évi munkájáról

Egy jó példa: „Birkó-tábor” 
Bócsán

Nyár derekán járunk, mégis 
sok fiatal jött el a terembe. Idő-
södő, de jó tartású úr tart edzést: 
a gyereksereg nagy tisztelettel 
és lelkesen figyel szavaira. A 
bócsai birkózók edzőtermében 
vagyunk. Amit mond, szentírás-
ként hatnak ezekre a gyerekekre: 
mindenki „dolgozik”, ahogy csak 
bír. Ő Kocsis Ferenc  a moszkvai 
olimpia sikeres birkózója, aki 
direkt azért jött le ide, hogy 
bemutatót tartson. 

– Honnan jött ide ez a sok gye-
rek? – kérdezem Petróczi Andor 
szervezőt, a bócsai birkózók 
vezetőjét. 

Negyedik alkalommal rendez-
tük meg ezt a tábort Soltszentim-
re, Tázlár, Soltvadkert, Kiskőrös 
és Bócsa gyerekeivel. A tematika, 
ha büszkélkedhetem, évről évre 
keményebb. Eddig nem nagyon 
mertem terhelni a gyerekeket, 
de idén kőkeményre fogtuk 
Dudás János kollégámmal, aki 
Tázláron edző. Igen, keményre, 
mert most már bírják és igénylik 
is. Tehát napi 3 edzés: reggel egy 
futóedzés, délelőtt másfél órás 
technikai edzés, majd ebéd. Utá-
na csendes pihenő, aztán másfél 
órás küzdőedzés (talponálló 
birkózó edzés) majd mindenki 
fogta a fürdőruháját és irány a 
Kozák-tó! Az átalagéletkor 12-
13 év, de bejöttek óvodások és 
középiskolások is. Kiemelem 
a birkózó szülők segítségét is: 
fuvar, lekvár, gyümölcs és más 
adományok révén igen olcsó lett 
a részvétel.

Kocsis Ferenc most hagyta abba 
az edzést, és igen elégedettnek 
tűnik:  

Úgy látom, kimondottan jó 
mozgású gyerekeket sikerült ide 
összehozni. Az edzőknek jó sze-
met kívánok: lássák meg bennük 
a jó birkózót! E sport által olyan 
koordinációs készséget és moz-
gáskultúrát kap a gyerek, amely 
örök életére elkíséri. Lehet belőle 
aztán más sportágban is sikeres: 
vízilabdás vagy kézilabdás, mind-
egy. Állítom, hogy a kudarcok 
elviselésében is sokat segít az, ha 
valaki fiatalon aktívan sportolt. 
Engem a bátyáim rendszeresen 
megvertek, ezért mentem el 
birkózni. Aztán ott maradtam és 
ez lett az életem. 

Bócsa abban is országos hírű, 
hogy tavasszal „Birkózás az óvo-
dában” címmel szakmai oktató-
filmet forgattak le itt a Magyar 
Birkózószövetség megrendelésé-
re. Készítői: Petróczi Andor, Ká-
poszta Lajos és Vili Antal. Talán 
éppen innen kerül majd a jó példa 
az ország más, a birkózást még 
most kezdő településeire…

A nyári tábor óta jelentős ered-
mény, hogy szeptemberben 
Bócsa megkapta a birkózó kis-
centrum kinevezést. Az idetar-
tozó szakosztályok: Kalocsa, 
Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas, Soltvadkert és 
Tázlár.

A feladat a felsorolt egyesüle-
tek kiemelkedő tehetségeinek 
összefogása, fejlesztése, valamint 
közös edzőtáborok, edzések és 
versenyek rendezése.

KL & SzÉ

•Edzések: Birkózó technikai képzés: 
hétfő, szerda, péntek 18:00-19:30

•Edzők: Kiss Imre és Petróczi Andor

SpoRToLóK ÉS VERSENyZőK:

Óvoda-iskola kezdő: Mészáros Mirkó, Bogáromi Bence, 
Babanyecz Bence, Zsebi László, Papp Máté, Lakatos Ápád, 
Barcsik Péter, Wéber Patrik, Wéber Dominik, Varnyú Bálint, 
Holczimmer Tamás, Kiss Virág.

Diák: Csipkó Dávid, Radics Albert
Serdülő: Gáspár Erik, Martin Bence, Mészáros Milán, Tóth 

Árpád, Ritter Ádám.
Felnőtt: Molnár Géza, Frittman Gábor, Császár Tamás, 

P. Szabó Zsolt, Gáspár Tamás, Benkő Attila, Benkő László, 
Kárász Roland, Petróczi Andor

ESEMÉNyEK ÉS EREDMÉNyEK

•Február 9-én Kiskunfélegyházán a „Terület Bajnoka” el-
nevezésű rangsorversenyen szabadfogásban első helyezettek 
lettek: Martin Bence, Gáspár Erik, Tóth Árpád, Ritter Ádám. 
Második helyezést ért el Mészáros Milán
•Február 16-án a Kertvárosi BC. Budapest rangsorversenyen 
Gáspár Erik ötödik, Martin Bence harmadik, Tóth Árpád pedig 
első helyezést ért el.
•Március 9-i FTC országos rangsorverseny eredményei: 
Tóth Árpád első, Gáspár Erik harmadik, Martin Bence ötödik 
helyezést ért el.
•Április 20-án a tatabányai Diákolimpia serdülő korosztá-
lyában Tóth Árpád harmadik, Martin Bence és Gáspár Erik 
ötödik helyezettek lettek.
•Április 28-án az Országos Csapatbajnokság serdülő korosz-
tályában 9 válogatott csapat indult. Bócsa és Kiskunfélegyháza 
alkotta Kiskunság válogatottját. Komárom Esztergom Megye, 
Budapest, Cegléd, csapatait legyőzve jutottak a döntőbe. Cse-
pel ellen pár ponttal kaptak ki, így Kiskunság válogatottja a 
második helyen végzett.
Résztvevők: Mészáros Milán, Ritter Ádám, Gáspár Erik, 
Martin Bence
•Június 8-án a csepeli országos bajnokságon szabadfogásban 
a serdülő korosztály képviseletében Martin Bence a harmadik, 
Tóth Árpád pedig a második helyezést érte el.
•Augusztus második hetében birkózó edzőtábor volt Bócsán. 
A résztvevő gyerekek Bócsáról, Csengődről, Soltszentimréről, 
Tázlárról, Soltvadkertről, valamint Kiskőrösről érkeztek. A 40 
fős csapatnak Bácsi Péter Európa-bajnok olimpikon tartott 
erőnléti edzéseket, Kocsis Ferenc olimpiai, világ- és Európa-
bajnok, pedig technikailag fejlesztette a gyerekeket.
•Október 5-én a serdülő kötöttfogású nemzetközi rangsor-
versenyen Martin Bence harmadik helyezést ért el.
•Október 19-én a pesterzsébeti kötöttfogású rangsorverse-
nyen Tóth Árpád ötödik, Martin Bence első helyezést ért el.
•November 9-én az országos Diákolimpián, valamit a novem-
ber 24-i Serdülő Országos Bajnokságon Tóth Árpád harmadik, 
Martin Bence pedig második helyen végzett.

Petróczi Andor edző és Kocsis Ferenc olimpikon
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Egy nemzetközi nyári tábor 
emlékei

Egy nagyszerű pályázati le-
hetőséget kihasználva, Szőke 
Tóth Mihály polgármester 
szervezésével 2013 júniusá-
ban egy 12 napos utazáson 
vehetett részt 11 bócsai fiatal, 
és két kísérő: Kőfalvi Erika 
angoltanár és Szloboda Zsolt 
szülő. 15 óra autózás után 
érkeztünk meg a türingiai 
szabadidőparkba, Sondersha-
usenbe. A táborba összesen öt 
országból érkeztek vendégek: 
Litvániából, Lengyelországból, 
Romániából, Németországból 
és Magyarországról. A pihenés 
mellett munkánk is volt; az 
akkor megrendezésre kerülő 
Türingiai Napokon léptünk fel 
egy ütős, dobos zenélős pro-
dukcióval. Mindennap órákat 
gyakoroltunk, ennek köszön-
hetően a siker nem maradt el. 
Mivel nem minden nemzetiség 
értette egymás nyelvét, ezért a 
közös nyelv az angol és német 
volt, ami nagyban hozzájárult 

nyelvtudásunk fejlődéséhez. 
Ezen kívül igen jó tapasztalatot 
nyújtott a különböző kultúrák 
megismeréséhez is. Progra-
mok terén sem szűkölködött a 
sondershauseni kirándulás. A 
sok esemény, próba és zenélés 
mellett is maradt bőven sza-
badidőnk. Ennek eltöltésére 
sok lehetőség kínálkozott, 
mint pl. falmászás, sütés, fő-
zés, foci és egyéb labdajátékok, 
trambulinozás, szaunázás, 
bowling, billiárdozás, külön-
böző túrák.

A tábor legrosszabb része 
a hazaindulás volt. El kellett 
köszönni a sok új baráttól. 
Mégis reméljük, hogy újra 
találkozunk egyszer. Köszön-
jük Polgármester Úrnak, hogy 
lehetőséget biztosított nekünk 
a táborban való részvételre. 
Életre szóló élmény volt.

a diákok nevében:
Szabó Csaba

és Szloboda Bernát

Mesemondó verseny volt
az iskolában

Horváth–Mucsi Tímea, Pócsa 
Sándorné, valamint Mucsi Zsó-
fia  tanárnők idén novemberben 
mesemondó versenyt szervez-
tek az iskola tanulói számára. 
A jól felkészült versenyzők 
előadásait mind a hallgatóság, 
mind pedig a lelkes zsűritagok 
egyaránt figyelmesen követték. 
A nap végén finom kakaó várta 

a résztvevőket, és a kedves 
vendégeket.

Jövőre versmondó versenyen 
mérettethetik meg magukat az 
iskola diákjai.

A mesemondó verseny ered-
ménye:
Alsó tagozat

1. hely: Kun-Szabó Viktória  
4. o.
Geiger Szilárd  3. o.
2. hely: Martin Dorka  1. o.
3. hely: Szloboda Erna  3. o.
Különdíj: Nagy Maja  1. o.
Felső tagozat

1.hely:  Kiss Pálma  8. o.
2. hely: Schiszler Hanna  5. o.
3.hely:  Kun- Szabó Eszter  7. o.
Különdíj: Vincze Zsófia  6. o.

„Martinstag” – azaz: Márton-nap
az iskolában

Slusszpoén
Egyszerű ember a Gundel étteremben:
- Pincér! Hol van a rántott szeletem?
- A citromkarika alatt uram…

Két bócsai ember a Pipagyújtó csárdában:
- Te mit iszol?
- Nekem nyolc.
- Nekem is. …Akkor 16 rövid lesz!

- Hõre lelassul és megáll. Mi az?
- ?
- Lovaskocsi.

Immár hagyomány, hogy 
minden év novemberében 
részt veszünk a Márton napi 
megemlékezésen, melyet 
több iskolával közösen ülünk 
meg. Mivel ez egy német 
ünnep, így a németül tanuló 
gyerekek már hetekkel előtte 
izgatottan várták, mikor is 
megyünk Martinstagra. Idén 
ez az alkalom november 8-
ára, egy pénteki napra esett, 
amelyet ismét a kiskőrösi 
Bem József Általános Iskola 
szervezett meg. Több iskolá-
ból mintegy 80 alsó és felső 
tagozatos diák jött el, hogy 
megemlékezzen Márton püs-
pökről. Bócsáról húszan utaz-
tunk Kiskőrösre. Már napokkal 
előtte lázasan készülődtünk, 
mindenki saját készítésű „La-
terne”-t (lámpást) gyártott és 
német énekeket tanultunk. Az 
iskolában a helyi alsós diákok 
ismert énekeket énekeltek, a 
felsősök pedig egy színdarab ke-
retében elevenítették fel Sankt 
Martin jótéteményeit. Ezután 
egy fergeteges bajor táncot 
láthattunk, amelybe bevonták a 
vendég gyerekeket is. A tavalyi 
évhez hasonlóan idén is ügyes-
ségi vetélkedőben mérhették 
össze tudásukat a diákok, ter-
mészetesen minden feladat a 

libával volt kapcsolatos. Bócsa 
két csapattal is versenyzett, és 
az előkelő II. helyezést szerezte 
meg. Ezután következett az est 
fénypontja, a „Laternenumzug”, 
amikor lámpásainkat meggyújt-
va, a tanult dalokat énekelve 
vonultunk fel a város szívében. 
Visszaérkezve az iskolához 
tábortűz fogadott minket, itt 
hirdették ki a helyezéseket. 
Az ünnep zárásaként nagyon 
jól esett mindenkinek a finom 
libazsíros kenyér és a forró tea. 
Azt hiszem, mindenki nevében 
elmondhatom, hogy nagyon jól 
éreztük magunkat, kíváncsian 
várjuk a jövő évi folytatást.

Szlobodáné
Rakonczai Tünde
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KÉpVISELő FÁNK
Egy negyed liter vizet 10 dkg zsírt hozzá adunk, felforraljuk, egy-

szerre hozzáadunk 20 dkg lisztet, levéve a tűzről simára keverjük, 
ha kihűlt a pép egyenként jól elkeverve 5 tojást keverünk hozzá 
dió nagyságú gombóckákat formálunk kávéskanállal a tésztából, 
és zsírozott tepsibe rakjuk. Ritkán egymás mellé helyezzük, lassan 
sütjük. 15 percig nem szabad megnézni, mert akkor visszaesik.

A krémjébe:
> 6 tojás 
> 20 dkg kristálycukor 
> 2 csomag vaníliás cukor 
> 10 dkg finomliszt 
> 4 dl tej 
> tejszínhab (4dl tejszínből) 
A tejet felforraljuk a kristálycukor felével és a vaníliás cukorral. 

A lisztet elkeverjük a tojások sárgájával és egy kevés tejjel. Be-
leöntjük a forró tejbe és gőz felett sűrűre főzzük. Még melegen 
beleforgatjuk a cukorral felvert tojások fehérjét. Minél tovább 
pihentetjük a fánkokat, annál szebben megnőnek. Ha kisültek 
a fánkok, hagyjuk a tepsit a sütő ajtajában néhány percig, akkor 
nem esik össze. 

CITRoMoS-DIóS ToRTA
Ezt a tortát unokáimnak szoktam születésnapjukra sütni, de 

karácsonyra sütemény formájában elengedhetetlen része az ün-
nepi ebédnek illetve vacsorának. Nagyon szereti mindenki, mert 
amellett, hogy édes, a citromos íz miatt a kevésbé édesszájúak 
számára is kellemes desszert. 

Tésztához:
> 16 tojás 
> 16 evőkanál cukor 
> 16 evőkanál dió 
> 2 evőkanál liszt 
> 2 evőkanál zsemlemorzsa 
A forma kikenéséhez zsírt használjunk! A tésztához a tojások 

sárgáját a cukorral fehéredésig keverjük. Ezután hozzáadjuk a 
diót, lisztet, zsemlemorzsát. Én három részben szoktam kisütni 
a tésztát, mivel nehéz elvágni a diós tészta miatt. 

A krémhez: 
> 4 evőkanál liszt 
> 5 dl tej 
> 30 dkg vaj vagy margarin 
> 20 dkg porcukor 
> 2 tojás 
> 1 citrom 
A krémet, a lisztet a tejjel simára keverjük, sűrűre főzzük, hűlni 

hagyjuk. A vajat először magában majd a porcukorral habosra 
keverjük, ha kihűlt a tejes péppel összekeverjük. A tojások 
sárgáját a citrom levével és reszelt héjával elkeverjük, a krémet 
ezzel ízesítjük. Sok sikert kívánok az elkészítéshez! 

Rádi Istvánné

Bóbita ünnepek Mikuláskor

A Bóbita óvoda…
…2013. január 1. óta viseli ezt a nevet: ekkor vette át Bócsa 

Község Önkormányzata az intézmény működtetését;
…az idei tanévben 59 kisgyerekvár naponta, akik 3 cso-

portba járnak. 5 óvodapedagógus, valamint 1 pedagógiai 
asszisztens neveli és fejleszti őket és 3 dajka segíti a mun-
kát. A csoportok szerkezete osztott, délután két összevont 
csoportban alszanak a gyerekek.

…nagy súlyt fektet a családokkal való együttműködésre, 
hiszen az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges 
színtere a család.

…ezúton is megköszöni a szülők, a hozzátartozók és a 
támogatók segítségét, melyet ebben az esztendőben ren-
dezvényeihez és működéséhez nyújtottak! 

December 5-én nyílt nap 
keretében tartottak a Mikulás 
ünnepséget az óvodában. Min-
den csoport egy kis műsorral 
készült az öregúrnak, aki idén 
sem tévedt el, hanem pontosan 
odatalált a bóbitásokhoz. Itt 
nem csupán a gyerekek várták, 
hiszen a vendégek sorában ott 
ültek az anyukák, az apukák és 
a kistestvérek is.

A Szülői Munkaközösség és 
a Bócsai Ovisokért Alapítvány 
Kuratóriuma minden évben 
megszervezi Mikulás táján az 
„Ovis” bált, melynek bevéte-
lét az óvoda berendezéseire, 
eszközeire, kül- és beltéri 
játékaira fordítja.

Idén december 7-én került 
megrendezésre e jeles ese-

mény. Mint ahogy szokásban 
van, idén is a nagy csoportos 
gyerekek kedveskedtek megle-
petés műsorral a vendégeknek. 
Ezúttal a Rudolf a rénszarvas 
című dalra táncoltak, melynek 
nagy sikere volt. A vacsora 
alapanyaga évek óta szülői 
felajánlás. A szervezők ezúton 
mondanak köszönetet Barta 
Lászlónénak  a húsleveshez 
szükséges tyúkokért, Kutasi 
Imrének  és Geiger Csabának  
pedig a puskavégre kapott va-
dért. A tyúkhúsleves Kovácsné 
Marika  és Kutasiné Rózsika, 
az ízletes pörkölt pedig Benkó 
Sándor és Benkó Tibor  keze 
nyomán került az asztalra. 

A Bóbita Óvoda
óvodásai és dolgozói

Süteményajánlás
Karácsonyra és Újévre

Szeretném megosztani a kedves olvasókkal két családi re-
ceptemet, melyeket ünnepnapokon készítek a családomnak. 
Édesanyámtól tanultam az elkészítésüket, már akkor a kedven-
ceink közé tartoztak. Az édes és krémes süteményeket veszem 
előtérbe, ugyanis ezeknek van nagy sikere nálunk. Remélem, az 
Önök tetszését is elnyeri valamelyik receptem. 

Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Szentgyörgyi Éva

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja


