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Képek és élmények
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Határon túli
magyar vendégeink
Ikreink születtek!
Lövések a határban
Ki mit fõzött?
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Töretlenül népszerű a „Birkó” tábor
anyagi támogatásához nagy
részben hozzájárul a Magyar
Birkózó Szövetség, valamint a
szülők segítsége. Felajánlásaik
által rengeteg gyümölcshöz,
vitaminhoz jutottak a gyerekek
minden nap. A táborban idén

Idén ismét megtelt a bócsai
birkózóterem, hiszen július
28-tól augusztus 1-ig egy hetes
edzőtábor zajlott immár ötödik
alkalommal. A fiatalok a Bócsai
Regionális Kiscentrumhoz tartozó szakosztályokból érkeztek.
A sportolók számára ez az egy
hét nagyszerű lehetőség arra,
hogy nyár végére visszazökkenjenek a versenyidőszakba. A
tábornak toborzó jellege is volt;
utánpótlást, tehetséget találni,

Dudás János (Tázlár), Csapi
Antal (Kiskunhalas), Kiss Imre
(Soltvadkert) és Petróczi Andor
(Bócsa) edzők készítették fel,
látták el jó tanácsokkal a sportolókat és az ifjú reménységeket.
Szentgyörgyi Éva

kedvet csinálni a további edzésekhez. Naponta három fajta
– futó, technikai, illetve küzdő
– edzést tartottak, de azért
maradt idő kikapcsolódásra is;
a Kozák-tavi fürdést idén az
esős idő miatt kihagyták, így
hát maradt a filmnézés és a hét
közepén egy közös bográcsozás
a szülőkkel. A családias hangulat mellett kitűnő lehetőség a
közös főzés arra is, hogy a kicsik
honvágya alább hagyjon. A tábor

Az Anyatej Világnapját ünnepeltük

Július 30-án Mátyusné Vancsik Erzsébet védőnő apró
ajándékokkal fogadta a leendő, valamint már gyakorló
édesanyákat és csemetéiket a
Boróka Könyvtár épületében.
Az Anyatej Világnapja Alkalmából a Bócsai Védőnői Szolgálat szervezésében létrehívott
ünnepség óriási érdeklődésnek
örvendett. A rendezvény igazi
kis közösségé nőtte ki magát;
kikapcsolódhattak, tapasztalatot cserélhettek egymással a

jelenlévők.
A délelőtt
folyamán
Kónya Ilona tázlári
védőnő a
mozgásfejlődésről, valamint a babamasszázs
hasznosságáról, KunSzabóné
Zsikla Judit
óvónő pedig
a beszédfejlődésről tartott előadást. A babák és a gyermekek
sem unatkoztak, hiszen délután játékos formában mondókákat, énekeket tanulhattak,
lehetőség volt csillámtetkó, illetve gyermekfigura készítésére. Az ünnepségre Szőke-Tóth
Mihály polgármester is ellátogatott, aki egy-egy szál virággal
köszöntötte az édesanyákat,
valamint a kiteljesedés útjára
lépett hölgyeket.
SZ.É.

Az anyatej gyógyszer, védelem
és lelki kapocs egyben
Az anyatej minden tápláléknál jobb a csecsemő hat hónapos
koráig. De ne felejtsük el azt sem, hogy az anyatej a szoptatás
révén olyan kapocs a gyermek és az édesanyja között, amely
egy életen át végigkísér.
S hogy miért szoptasson minél hosszabb ideig minden
édesanya? Azért, mert az anyatej:
– olyan immunanyagokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsemő fejletlen védekező rendszerét;
– összetétele egyetlen szoptatáson belül és a szoptatási
időszak folyamán is változik, mindenkor a csecsemő, a kisgyermek igényeihez alkalmazkodik;
– védőanyagainak köszönhetően a szoptatott gyermekek
sokkal ritkábban kapnak bélfertőzést, légúti megbetegedést
vagy húgyúti fertőzést – amennyiben mégis fellép valamilyen
fertőzés, úgy az általában enyhébb lefolyású, s a csecsemő
hamarabb átvészeli;
– véd az allergiás megbetegedésekkel szemben – bármilyen
más tápláléknál jobban hasznosul;
– laktoferrin nevű fehérjéje megköti a vasat, így a szaporodásukhoz vasat igénylő kórokozók (pl. coli, streptococcus)
nem tudnak elszaporodni;
– véd az érelmeszesedéssel és a szívkoszorúér- megbetegedéssel szemben;
– gyulladáscsökkentő összetevői arra is alkalmassá teszik,
hogy alkalmanként orrcseppnek, illetve szemcseppnek
használjuk;
– kedvezően befolyásolja az értelmi képesség fejlődését

2014. augusztus

. oldal

Életünk súlypontjai

Szőke Tóth Mihály polgármester
gondolatai augusztus 20-án

Mikor lesz idén
a Szüreti Napok?
Már a Falunap forgatagában is sokan kíváncsiak voltak
arra, hogy ugyan idén mikor lesznek a Szüreti Napok.

Az idei, XIV. Szüreti Napok időpontja
október 3-a és 4-e.
Pénteken Dudás Lajos emlékére főzőversenyt rendezünk.
A késõ délutáni óráktól közös erdélyi és bócsai
ifjúsági néptánc est lesz.
Szombaton pedig a már hetedhét határon is oly híres
felvonulásnak lehetünk tanúi,
majd este Szüreti-Végző bállal zárul a nap.
A bócsai nép szeret dolgozni
és szeret ünnepelni. Úgy is fogalmazhatnék: a tisztességes
munkát igazi, komoly szórakozás követi. Természetesen
vannak egyéb súlypontok is
az életünkben — család, hit,
közösség — de ez a kettő a
legfontosabb. Most Szent
István királyunkat és az új
kenyeret ünnepeljük.
Bócsán fontos, hogy megtiszteljük saját verítékünk, a
mezőgazdasági munka eredményét. Ezt tesszük ma és
ezt tesszük majd az októberi
szüreti felvonuláson is.
István király a mai napon
mindannyiunk gondolataiban
meg kell, hogy jelenjék! Ő
az, aki megmentette a magyarságot a jövőnek. Hiszen
a történelem folyamán több

száz nép elveszett, mi viszont
itt maradtunk, ahová őseink
elvezettek bennünket. Mégpedig egy önálló államban!
Példa ő előttünk családapaként is. Biztos, hogy jó ember
volt, jó apa, különben hogyan
írt volna olyan örökérvényű
intelmeket fiához, Imre herceghez.
Ünnepünket helyi és országos hírű fellépők színesítik.
Értékeljük a közösen megteremtett programot! Gondolkozzunk el azon, mennyi
munka, pénz és önkéntes
segítő szolgálata nyomán
jön létre az, amit ilyenkor
kapunk! Öröm, hogy ünnepelhetünk és vendégül láthatjuk
barátainkat.
Megtiszteltetés, hogy ilyen
sokan eljöttek, köszönöm!

Várjuk jelentkezését, ha torockói vendéget fogadna,
ha szeretné megmérettetni tudását a főzőversenyen vagy
járművével részt venni a felvonuláson,
esetleg megállót szervezne.
Kérjük, jelezze szándékát
az Önkormányzati Hivatal titkárságán
az alábbi telefonszámokon:
78/453-110 vagy 30/74-33-401.

Méhészek Temerinbõl
Jó alkalmat kínált nemzeti
ünnepünk a vajdasági Temerin
méhészeinek, hogy látogatást
tegyenek községünkben. 14
fős delegációjuk egy már négy
esztendeje működő szakmai
és baráti kapcsolat újabb állomásaként köszöntötte a bócsai
vendéglátó méhészeket. Mint
Babkovity Zoltán, a temerini
Szigeti Sándor Méhész Egye-

sület elnöke elmondta, tavaly
pályázati segítséggel bócsai
méhészek, Vida Péter és Láng
Lajos tartottak náluk szakmai
előadásokat, melyre túljelentkezés volt: 49 fő kezdte el. A
tanfolyamon 48 óra elméleti, 52
óra pedig gyakorlati oktatással
telt. A kapcsolat jól szervezett:
a bócsaiak mindig Illés napkor
(július 20.) és Ambrus (december 7.) napkor utaznak ki
vajdasági barátaikhoz. A bócsai
programban a Szent István nap
közös megünneplése mellett
méhészetlátogatás és szakmai
beszélgetés is szerepelt.
K. L.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Elhunytak:
Odrobina Miklós (1936)
Borbély Benő (1936)
Nagy József (1929)
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Családi napot tartottak a
települések „mindenesei”

Augusztus első hétvégéjén immár harmadik alkalommal
rendezte meg családi napját a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete községünkben. A program házigazdája Bócsa
Önkormányzata; a fő szervezők pedig ebben az évben is a helyi
tanyagondnokok voltak.
Az egyesület megalakulása
óta minden nyáron közös
találkozóra invitálja a hozzá
tartozó falu- és tanyagondnoki szolgálatok tagjait. Idén
a Vajdaságból is érkeztek
vendégek; a Kishegyesi Női
Fórum Tagjai.
A nap alkalmat ad arra, hogy
a falu- és tanyagondnokok
jobban megismerjék egymást,
a közös ötleteket, az esetleges
problémákat megvitassák. A
délelőtt folyamán a csapatok
mókás váltóverseny keretében

mérték össze ügyességüket,
majd a főzőtudományé lett a
főszerep. Többféle pörkölt,
káposztás ételek, libatepertő,
lángos, palacsinta készült a
közelgő ebédre. Nagy sikert
aratott a bócsai birkapörkölt:
a két nagy bogrács percek
alatt kiürült. Délután volt, aki
táncra is perdült az örökzöld
slágerekre, amit a Nosztalgia
Zenekar szolgáltatott. Az összejövetel késő délutánig tartott, melyre 350-en jöttek el.
SZ.É.

„Mégsem otthon unatkozunk”

– középiskolás segítők
az Önkormányzati Hivatalban

A hivatalban járva két hölgyre
lettem figyelmes: okleveleket
készítettek, étkezési utalványokat lamináltak, borítékokat
szortíroztak: Borbás Regina
és Pál Viola hivatalosan is a
hivatali munka önkéntes segítői. Mindketten 18 évesek,
Regina a kiskunhalasi Vári
Szabó István Szakközépiskola, Viola pedig a kecskeméti
Piarista Gimnázium tanulója.
Mint elmondták, a hivatali
munkában való részvétel egy
országos lehetőség, melyről a
televízióból, illetve ismerősöktől és rokonoktól értesültek.
Napi munkaidejük 8-tól 12-ig
tart, amely délután igény szerint folytatódhat. A munka au-

gusztus végéig tart: reméljük,
jó benyomásokkal szerelnek le
az államigazgatástól.
K. L.

Torockói delegációt
fogadtunk

Az egyesületről röviden
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997. novemberében alakult összefogva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait,
valamint a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő
polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szakembereket
és önkéntes segítőket. Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek
hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség 158 településén 233 falu, illetve tanyagondnokság működik.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete folyamatosan
kapcsolatot tart a működtető településekkel, a falugondnokokkal. Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Bócsán jelenleg két tanyagondnok teljesít
szolgálatot: Frittmann János akihez Kisbócsa és Zöldhalom,
valamint Veiszhab Imréné, akihez Fischerbócsa tartozik. De
ne feledkezzünk meg Mucsi Tiborról sem, aki évtizedeken
keresztül volt a „falu mindenese”, egészen nyugdíjazásáig.
SZ.É.

Borkóstolóval, bugaci lovasbemutatóval és falunapi
programokkal tarkították az
erdélyi testvértelepülés, Torockó delegációjának kétnapos bócsai programját a lelkes
szervezők. Az augusztus 1921 között itt vendégeskedő
csapatot a helyi Bócsa-Torockó Baráti Kör kísérte. A
Szőcs Ferenc polgármester
által vezetett küldöttségben
jelen voltak önkormányzati
képviselők, a falugondnokság munkatársai és Ferencz

Gábor nyugalmazott unitárius lelkész. A tiszteletes úr
kimondottan kedves vendég
nálunk, hiszen tudjuk: sokat
tett azért, hogy a hivatalosan
1992 óta működő kapcsolat
folyamatos és tartalmas legyen.
Útjukat a többi magyarországi testvértelepülés meglátogatásával folytatták. Reményeink szerint szüreti fesztiválunkra egy néptánc csoport
érkezik majd Torockóról.
K. L.
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„Bócsai anyuka Soltvadkerten”
Látogatóban a Csányi ikreknél

Egy boldog családhoz érkeztem Soltvadkertre, ahová tavaly
karácsony előtt ikergyermekek
érkeztek. Az édesapa, Csányi
Zoltán a Variens kft-nél alkatrész értékesítő, emellett pedig
gabona és szőlőtermesztéssel
foglalkozik. Az édesanya, Gábor Bernadett pedig – lévén
Bócsán lakott – a szülésig a
Poli Farbe kft HR vezetője volt.
Régebben ezt személyzetisnek
mondták, igaz, manapság sokkal összetettebb a feladat.
– Szóval itt van egy kislány,
Fanni. Alig több mint félévesen
elégedetten vigyorog anyuka
ölében. És a tesó?
Ő most éppen alszik – magyarázza Bernadett. Ugyanis
hiába ikrek, nem egyforma
az életritmusuk: különböző
időben alszanak, játszanak és
esznek. A jellemük is más. Az
egyik ugye fiú, a másik meg
lány… Viszont az közös, hogy
csibészek: Fanni nagyon, Zoltán meg még jobban!
– Amíg a legényke alszik,
beszéljünk rólatok! Hogyan
ismerkedtetek meg?
Közös ismerősünk, hozott öszsze minket. Aztán egy közösségi oldalon, interneten keresztül
kezdődött a társalgás.
– Miért ott? Olyan nagy ez a
6 km távolság Bócsa és Vadkert
között?
A mai világban egyáltalán
nem törvényszerű, hogy szórakozóhelyen találkozzunk.

Mindenki máshogy éli az életét
és nem mindig fér bele a „hagyományos párkeresés”…
– Mennyire jöttek időben ezek
az ikrek?
Ahogy eldöntöttük, hogy
igen, szeretnénk most már
családot, azonnal terhes is
maradtam. Igaz, nagy örömünkre nem egy, hanem kettő
érkezett. 2013 karácsonyára
voltam kiírva, persze hamarabb hoztam világra őket,
december 3-án, és így szépen
be tudtuk tenni őket a fa alá.
A terhesség minden probléma
nélkül zajlott, hála Istennek.
Kecskeméten szültem, nagyon
jó orvosom volt.
Közben felébredt Zolika is. És
máris mosolygott. Egy gyors
fotó, és egymás mellé fektették
a két kicsit a szőnyegükre.
– Mit lehet már csinálni két
ekkora gyerekkel, ha egyszerre
vannak fenn?

TŰZIFA AKCIÓ!
Most vásárolja meg téli tüzelőjét
még a friss vágások előtt.
Kedvező áron kínálunk akác,
tölgy és nyár tűzifát.
Házhoz szállítással.

Érdeklődni:
Geigerek Kft. Bócsa
0620/3993657
0620/9737481

Ó, rengeteg dolgot – feleli a
lelkes apuka. Kukucska játék,
csörgőzés, csúszás-mászás
a játszó szőnyegen... Aztán
megtudom, hogy a két gyerek
jól elvan egymással: a csörgőzés például abból áll, hogy az
egyik rázza a csörgőt és hergeli vele a másikat. Lehúzzák
egymás zokniját, kikapkodják
egymás szájából a cumit, és
még amit kitalálnak. Merthogy
babanyelven sok mindent meg-

beszélnek: először az egyik,
aztán a másik gagyogja el a
mondanivalóját. És persze a
nagyszülők kedvencei is, akár
Vadkerten, akár Bócsán.
– A gyereknevelés nagy felelősség. Hogy látjátok, mi benne a
legfontosabb?
Nagyon sok mindent megbeszéltünk ezzel kapcsolatban
és közös nevezőn vagyunk
– mondja Zoltán. Ilyen például az, hogy mit hallgatnak és
később mit néznek. Jelenleg
Halász Judit és más igényes
gyerekdalok vannak műsoron,
de néha már mondunk nekik
mesét is. Bernadettel elolvastunk pár dolgot ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy nem
szeretném, hogy ennyit üljenek
a számítógép előtt, mint akár
én! Inkább játsszanak, építsenek tornyot kukoricacsutkából,
homokozzanak, futkározzanak! Éljék a gyerekkorukat
valódi gyerekként!
Káposzta Lajos

KÖZLEMÉNY
A 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltként történő nyilvántartásba
vételhez az alábbi számú érvényes ajánlás szükséges Bócsa
Községben:
képviselő jelölt			
16 fő
polgármester jelölt		
47 fő.
Ajánlóívek kiadása az Önkormányzati Hivatalban történik
hivatali időben (hétfő-csütörtök 8-16 péntek 8-13 óráig).
Ajánlóívek leadásának határideje: 2014. szeptember 8
(hétfő) 16.00. óra. Információnyújtás személyesen az Önkormányzati Hivatalban Mayer Ferenc Helyi Választási Iroda
vezetőnél, telefon: 0036-70-333-6268.
Mayer Ferenc, HVI vezető

. oldal

2014. augusztus

Osztrák vendégvadászok Bócsán
Egyensúlyban a vadgazdálkodás

Lövések dörrennek a pusztában. Majd kisvártatva feltűnik
a dűlőúton egy kisteherautó. Benne marcona alakok,
a platón pedig néhány őz.
Ez a mai zsákmány. Így találkoztam először a bócsai
Hubertus Vadásztársaság néhány tagjával. Majd később,
egy vacsorán folytatódott a
beszélgetés: volt miről, nem
fogytak ki egyhamar a történetekből! Megtudtam, hogy a
társaságot helyi és környékbeli

vadászok alkotják és érdemes
velük megismerkedni, mert
jó hangulatú emberek… A
következő találkozáshoz az
adta az apropót, hogy külföldi
vendégek érkeztek. Ugyanis
több esetben előfordul, hogy
a korszerű vadgazdálkodás
szabályai szerint eljárva vendégek ülnek ki a lesekre és így
ejtenek el néhány nagyvadat.
Ennek voltam tanúja jómagam
is: augusztus elején, néhány
napon át öt osztrák puskás

ember járta a határt a helybéli
kísérőkkel, hogy meglőhessék
életük őzbakját. Vajon mennyiért és hogyan? – többek
között erről kérdeztem a Kisbócsán felnőtt vadászmestert,
Haskó Ferencet.
Röviden összefoglalva azért
fogadunk külföldi vadászokat,
mert egyrészt elbírja a vadállomány, másrészt jelentős
bevételt hoz a társaságnak.
– Mit kell tudnunk a területről?
A társaság 7200 hektáron
végez vadgazdálkodást, ami
jó közepes méretű területnek
mondható. Viszont nehezíti a
helyzetet, hogy sok a lekerített rész: kacsatelepek, gyümölcsösök, ahol nem szabad
vadásznunk.
– És a vadállomány? Tudjuk,

hogy itt, a homokon nagyon
oda kell figyelni a vízre. Aszály
esetén jelentős többletfeladatok
hárulnak a társaságra: ha nincs
víz, elmegy a vad…
Aszály most éppen nincs,
sőt… Elmondható, hogy vadállomány szempontjából jók
vagyunk: vaddisznóból évente
40-50 lövés esik, gímszarvasból 8-9, dámvadból 9-10, őzből
110. Emellett van apróvadunk
is: nyúl és fácán. És való igaz:
sokat kell tenni azért, hogy
ez az állomány itt jól érezze
magát. Évente 300 mázsa kukoricát, ezen kívül jó minőségű
szálas takarmányt és Trepák
János által biztosított 1500
mázsa lédús almatörkölyt helyezünk ki az etetőkbe. Hetente két alkalommal pedig fúrt
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról
kútról itatjuk a vadat. Három
hivatásos vadász (vadőr) végzi
ezt a munkát.
– Hogy történik a vendégek
fogadása és kísérése? Az emberekben talán az él, hogy
ilyenkor sok részeg külföldi
jön, lűdöznek, aztán rengeteg
pénz dől. Holott én másnak
voltam itt részese…
Először is el kell mondanom, hogy ez egy egymást
fenntartó dolog: a vendég

azért jön, mert jó ellátást és
kiváló vadászati lehetőséget
kap, mi pedig azt a pénzt teljes egészében visszaforgatjuk
a vadállomány fejlesztésébe.
De a részletekről talán kérdezd meg őket, itt is vannak
már!
Az ajtón ekkor lépett be a
megfáradt, de lelkes osztrák
csapat és magyar kísérőik. A
vendégek átlagéletkora 70
fölött volt, de ahogy ezek
az öregurak élményeikről
meséltek, visszafiatalodtak
vagy 20 évet!
Franz Feichter, a vezetőjük
így lelkendezett:
Én minden évben jövök Magyarországra, de a legjobban
ez a Bócsa környéki vidék tetszik. Illetve talán nem is a táj,
hanem inkább az emberek.
Sokan beszélnek németül,
ismernek minket, és tudják,
mit szeretünk.
– Hogyan zajlik a vadászat?
Kivisznek minket a területre, és cserkelve vadászhatunk.
Emellett a lesről is lőhetünk.
Kísérőt kapott mindegyikünk.
És persze ami nekünk nagyon
fontos: minden hivatalos,
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hisz jó előre vadászjegyet
váltanak nekünk. Nem árt a
biztonság.
– Mi lesz az elejtett őzbakokkal?
A nagy érték számunkra a
trófea, amit majd kikészítve,
elbírálva megkapunk. A hús
itt marad, de azt mi már
megettük előre (nevet). A
trófeának nem csak a súlya
és a formája az értéke, hanem
a hozzá fűződő emlékek és
élmények is.
A bócsai vadászmestertől

még azt is megtudtam, hogy
ebben az esős időben nehéz
volt odacsalni az őzeket a

leshez. Hiába ugyanis a jó
őzhívó síp, a beetetés és a
tapasztalt kísérők, ha csajhos
időben nem mozdul a vad.
Megesett, hogy az egyik állásban az egyik vendég 4 bakot
ejtett el, a kissé távolabb ülő
többiek meg semmit. Sebzéskor pedig kellett igyekezni,
hogy az esőben a nyomára
bukkanjanak az utolsó erejével még elmenekülő őznek.
Jól jött a vadászkutya és a
terepjáró ebben a helyzetben.
Az élmény minden esetre
idén sem maradt el, így jövőre újból várhatóak lesznek
a nagyszakállú osztrákok a
bócsai határba.
Káposzta Lajos

Serlegek, érmek zápora

Augusztus 17-én Kiskőrös és
Akasztó után Bócsára került
Halőri Horgászverseny vándorserlege. A versenyt évente az
Akasztói SHE szervezi halőrök
részére. A verseny lényege itt a
mennyiség; hajnali öt órától fél
tizenegyig lehet „gyűjteni” a halakat. A bócsai mezőőr a halakra
is őrködik: a Vadkerti-tónál és
az akasztói DVCS-n teljesít halőri szolgálatot. Bíró István, vagy
ahogy sokan ismerik „Liba” 1.5
kilós összmennyiséggel az első
helyen végzett. A bócsai horgászok körében igen népszerű a
Duna-völgyi Főcsatorna (DVCS) akasztói szakasza. Jelenleg 25en az akasztói egyesület tagjai, 5-en pedig a Soltvadkert-Kiskőrös
Petőfi Horgászegyesületnél váltottak tagságot.
Az idei szezonban a bócsai labdarúgók csapata megyei III.-ban
harmadik helyezést ért el. A díjátadó ünnepségre augusztus 20án délelőtt került sor. A bronzérmeket Szabó Mihály a Magyar
Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke adta át a játékosoknak.
– lásd címlapfotónk.
A focisták névsora: Benkő Attila, Kárász Illés, Nehéz Krisztián,
Rázsonyi Ottó, Tyukász Balázs, Varga Tibor, Imre Lajos, Szabó
Viktor István, Vincze Dávid, Péter-Szabó Zsolt, Kun-Szabó
László, Veiszhab Attila, Ficsor Zoltán.
Augusztus 20-án
délelőtt zajlott a
birkózók csapattalálkozó versenye a
sportcsarnokban.
Az első helyezett
a házigazda, Bócsa
lett, Magyarkanizsa alulmaradt.
Harmadik helyezés nem adtak ki,
mivel a zentaiak
sajnos nem tudtak részt venni a mérkőzésen. A legtechnikásabb
játékosnak járó díjat Magyarkanizsa nehézsúlyú (130 kg) versenyzője érdemelte.
SZ.É.
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A svájci hadsereg terepjáróján

Méghozzá itt, a kiskunsági
buckásokban. A bócsai tanyavilágban élő Ernst Pader
úr akár veteránosíthatná is a
járművét, mellyel nap mint
nap megjárja a dűlőutakat. A jó
kinézésű Steyr Puch Haflinger
terepjárót 1970-ben gyártották, és a svájci hadseregben
szolgált, amíg le nem selejtezték. Ezt követően szerezte meg
ügyesen jelenlegi tulajdonosa.
Majd amikor egy évvel ezelőtt
ideköltöztek, magával hozta
a járművet is. Mit elmondta,
Kiskunfélegyházán élő barátai
segítettek abban, hogy letelepedhessen itt feleségével,
Irene asszonnyal és három

kutyájukkal. Néha ügyintézés
céljából bejár az Önkormányzati Hivatalba, ahol a magyar
nyelvismeret híján sokat segít
neki a németül kiválóan beszélő Szőke Tóth Mihály polgármester. Természetesen mások
is jól beszélik ezt a nyelvet
Bócsán és környékén. A helyi
és környékbeli barátok mellett
gyakran fogadnak vendéget
otthonról: ilyenkor megtelik a
vendégházuk, és kirándulgatnak Szegedre, Ópusztaszerre,
de a múltkor részt vettek a
bajai halászléfőző versenyen
is. És még egy titok: kedvenc
időtöltésük a piacra járás.
K. L.

Legyen szép a helyszín!

Németországi vendégek

Valóban sok helyről érkeztek vendégek az idei bócsai
falunapra. A Kesztl család egy
ága Németországban, München mellett él. A gyerekek
már sokat hallottak a magyar
konyháról és mivel szépen
beszélnek magyarul, kedvet
kaptak eljönni a nagyszülőkhöz — éppen augusztus
20-ra. Így hát kakaspörkölt

készült az unokákkal, melynek
koordinátora Kesztlné Rózsa
volt, a megvalósítók pedig
Glas Christofer és Glas Stella.
A kép bal szélén álló mama,
Horváthné Font Rozália is
besegített pár jó tanáccsal. A
bográcsos étel 12 főre készült
és remélhetőleg hamarosan
német földön is megismétlődik
a „csoda”!

Lesz ez még másképp
Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség óriási. Az öreg
székely fiával kaszál kint a réten. Megszólal a fiú:
- Ez nem igazság, édesapám, mi itt a nagy melegben
kaszálunk, míg otthon édesanyám a húgommal a hűvös
pincében kötöget.
- Ne búsulj fiam! Lesz ez másképp is. Gondold csak el,
jön a tél, mi a jó hűvösben fent a hegyen vágjuk a fát, de
anyádék otthon a nagy melegben kell kötögessenek.

Két szöszi találkozik
a mennyországban.

A falunapi előkészületekhez tartozott a parkerdő bútorainak
felújítása ill. cseréje. Így strapabíróbbak lettek az asztalok és
a padok. Emellett nem elhanyagolható a területrendezés! A
Bócsai Mozgáskorlátozottak lelkes csoportja néhány nappal a
rendezvény előtt nagytakarítást tartott a helyszínen. Már kora
reggel neki kezdtek a munkálatoknak. 8 órakor megálltak egy
bőséges reggelire, és ahogy hírlik, valakinél fröccs alapanyagok
is teremtek. Köszönet a példaértékű közösségi munkájukért!

- Te hogy haltál meg? - kérdezi az egyik.
- Én megfagytam.
- Húúú, az borzasztó lehetett.
- Á, nem volt olyan szörnyű, először nagyon fáztam,
aztán elaludtam,
és már csak melegséget éreztem. És te?
- Én gutaütést kaptam.
- Hogy-hogy?
- Éppen dolgoztam, amikor kaptam egy telefont, hogy a
férjem otthon éppen megcsal. Hazarohantam, átkutattam
mindent: a szobákat, a spájzot, a padlást, a pincét, az
alagsort, a garázst, de nem találtam senkit csak a férjemet,
aki Tv-t nézett és közben somolygott... Na ekkor kaptam
gutaütést...
- Hát, ha benéztél volna a hűtőbe, most mindketten
élnénk....

2014. augusztus
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Körbejártuk a főzőket
Szép hagyomány Bócsán, hogy nagyon sokan szeretnek és tudnak is főzni. A falunap délelőttjén
körbejártuk a társaságokat: a teljesség igénye nélkül
következzék egy kis ízelítő!

Molnár Miklós, Bán Zoltánné, Kelemen Béláné és Szeg
Károly marhalábszár pörköltet
főzött, de mint elmondták,
„lesz halászlé is”. Többen
Dunaharasztiból és Velencéről
jöttek „haza” a nagy napra,
hogy együtt legyen a mintegy
harmincfős társaság.

Tyukász Nándor ragaszkodik
a hagyományokhoz: birkát
főzött, de ebbe aztán beleadott
mindent, mert több mint 30 fős
társaságot látott vendégül.

A Sandra Trans nemzetközi
és belföldi fuvarozással foglalkozó cég Bócsán. Örültek
a dolgozók és családjaik, hiszen Kis István birkát főzött
— mintegy 50 embernek.

A soltvadkerti Piller János
marhalábszár pörköltjét a
Weinhaus kollektívája fogyasztotta el. A kollégák bócsai és soltvadkerti
„pörköltszakértõk”
voltak...

A képen a bócsai focicsapat egy része
látható: balról Lukács Sándor, Kárász Illés,
Nehéz Krisztián, Tyukász Balázs, Nagy
Réka és Lukács Krisztián. A bográcsban
szürkemarha rotyogott, és csak remélni
tudjuk, hogy nem gondolta azt: talán egy
kutya ette meg!

Pálinkás István zúzapörköltet
rotyogtatott, benne néhány
nyakkal. 18 vendéget várt a csíkos sátorba. Lehet, hogy éppen
ezzel ijesztette el az esőt?

Tajti Kriszti és Szandi Soltvadkertről érkezett a parkerdőbe. Marhalábszár pörköltre
esett a választásuk. Most először főztek Bócsán: Szandi
pár nappal korábban találta
ki, hogy itt a helyük. Mint
elmondta, egyrészt a társaság miatt (rögtön a döntést
követően meghívtak 10-15
embert), másrészt mert hallottak a bócsai hangulatról és át
akarták élni. Ahogy napközben
elnéztem őket: sikerült!

A Böllér Baráti Kör tagjait
Szabó Csaba csülkös bablevese
várta a falunapon. Emellett
mobil kemencében sütemény
készült a lelkes társaságnak,
melynek létszáma a kezdetekkor még nem volt világos.

Harmincéves születésnapját
ünnepelte az előző nap, de
nem ivott, hogy meg tudjon
jelenni a bócsai falunapon. Ez
a hős Szeg Zoltán, aki zúzapörköltet főzött barátainak. Harminc főre számított, de hogy
mennyien jöttek el?.. Minden
esetre elfogyott minden!
Csipak Vince és
Káplár István nagyban gondolkodott,
hisz ők vendéglősként több mint
200 adagot főztek
birkából. A sikert
mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy
egy óra leforgása
alatt elfogyott az
egész!
K. L.
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Mellettünk csapott le…
… a Kurultaj!

Augusztus első napjaiban zajlott Bugacon a „Magyar Törzsi
Gyűlés”, azaz közismert nevén
a Kurultaj. A három nap alatt
több mint százezren fordultak
itt meg. És hogy miért fontos
ez Bócsának? Mindenekelőtt

a helyszín miatt. Kétévente
rendezik meg a magyarokkal
rokon népek és kultúrák seregszemléjét ezen a szomszédos
pusztán. Mivel pedig ott nem
hemzsegnek a szálláshelyek, az
ide utazó nagy tömeg egy része

a közelben keres éjszakázási
lehetőséget.
Az első kérdés: ki miért jön
a pusztára? A válasz pedig
sokrétű, hiszen eddig is jártak
turisták Bugacra: éppen a lovas program, a hagyományos

magyar állattartás, no meg
az ősborókás miatt. A puszta
szerelmesei akár több napot
is eltöltöttek itt a kisebb-nagyobb panziókban illetve tanyasi szálláshelyeken. Néhány
évvel ezelőtt következett be a
sokat sejttető fordulat: Bugac
adott helyet az első hazai Kurultaj-nak, és mivel a helyszín
bevált, kétévente ide jönnek az
ősi magyar kultúra képviselői
és rajongói. De vajon kik ők?
Nem elemezve a többnapos
programsorozat célközönségét
az bizton megállapítható, hogy
nagyon sokan lettek azok,
akik itt 3-4-5 vendégéjszakát
kívánnak eltölteni. Így hát
nevezzük őket egyszerűen
VENDÉGNEK!

Mi történik itt?

A Kurultaj-on a szervezők a magyar nemzeti értékek mentén mutatják be a magyar lovas, harci, néprajzi és kézműves hagyományokat. Mint a rendezvény honlapján megtudjuk, idén a turáni rokon népek közül 27 nemzetből, az eddig legnagyobb
számú, 306 fős küldöttség érkezett. Az ünnepen képviseltette magát a kazakisztáni Madjar, valamint az üzbegisztáni Madzsar
törzs vezetősége is. Kazakisztán, Azerbajdzsánból, Törökországból számos miniszter és parlamenti képviselő látogatott el a
Magyar Törzsi Gyűlésre. Rajtuk kívül több ezer politikus, újságíró és néprajzos volt kíváncsi a bugaci találkozóra.
A rokon nemzetek számtalan népzenei, néptánc, képzőművészeti és kulturális bemutatót tartottak. A népzenei műsorok mellett
a csuvas, a baskír valamint az ujgur delegáció külön néprajzi bemutatóval is készült. A Türkmenisztánból érkező küldöttség
a türkmén népzenei és néptánc műsoron kívül egy nagy kiállítási jurtát is berendezett, ahol több mint 160 kg-nyi különleges,
több régiót bemutató etnográfiai anyagot állított ki.
A lovasok több hazai és külföldi ménest képviseltek, így vonultak fel, a hagyományos fegyverzetet bemutató íjászokkal együtt.
A világ legnagyobb szétszedhető jurtáját, „Atilla Sátrát” és a mellette felállított Ősök Sátrait 10 hun páncélzatú harcos őrizte.
A páratlan antropológiai és régészeti kiállítás négy országos rangú múzeum együttműködésével valósult meg. A kiállításegyüttest két nap alatt, több mint 20 ezren tekintették meg. A Kurultaj nomád táborában, a jurtafaluban és a kiállításokon
142 jurta került felállításra.

Amikor gond a sok vendég…

Mint a szervezők elmondták, a látogatók száma minden eddiginél több volt: a 3 nap alatt meghaladta a 100 ezer főt. A hatalmas
tömeg miatt szombat délelőttre jelentős méretű kocsisor alakult
ki Bugac környékén, melynek jómagam is részese voltam. Az
autót leparkoltam egy tanyánál, mintegy 3 km-re a rendezvény
főbejáratától és gyalog mentem oda — megelőzve az autókat.
Akik ott aludtak a jurtákban, panaszkodtak a hiányos infrastruktúrára, a nagy hőségre, a kifogyó meleg vízre és a főzőhelyek
hiányára. A zenei produkciók két színpadon kerültek bemutatásra, a közelség miatt sokszor zavarva egymást. A szombati seregszemle idején pedig keresztbe lezárták a területet, lehetetlenné
téve az átjárást — biztonsági okokra hivatkozva

Miért volna szükség Bócsára?

Avagy: ötletek, tippek, lehetőségek
– A legközelebbi Kurultaj meghirdetésekor kerüljön be minden bócsai szálláshely az információk közé!
– Egy bócsai jurtatábor komfortosabb, csendesebb és lakályosabb lehetne.
– Megvizsgálandó, hogy ha a látogatói autókat Fischerbócsán parkolják le, akkor az ottani földutakon keresztül hogy lehet
eljutni Bugacra – akár egy rendszeresen oda-vissza járó traktor biztonságos pótkocsiján…
– Vajon felléphetnek-e a Kurultaj művészeti együttesei egy bócsai „kísérő fesztiválon”? Lehetne-e rászervezni egy bócsai
kistérségi néprajzi találkozót mindazok részére, akik magára a Kurultajra ugyan nem mennének ki, de az ázsiai, magyarokkal
rokon népek kultúrája érdekli őket? Gondolkodjunk együtt!
Káposzta Lajos
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Hajnalig tartott a falunap Bócsán

Idén közel kétezer látogatóval
büszkélkedhetett az augusztus
20-i Falunap. A helyieken kívül
a szomszédos településeken
élők, Bócsáról elszármazott
rokonok, testvértelepülésünk
Torockó delegáltjai érkeztek a

Az ünnepi szentmise után a
délelőtti program a Nefelejcs
Népdalkör műsorával indult.
Az I. világháború kitörésének
100-ik évfordulója alkalmából
katonadalokat hallhattunk
tőlük. Ezután elénekelték a

nagy napra. A bócsai méhészek
Temerinből, a birkózók pedig
Magyarkanizsáról fogadtak
vendégeket. Már korán reggel
vidám, pattogós zeneszóra
készülődhettünk a Nosztalgia Zenekar jóvoltából.

manapság már ritkán játszott
„Boldogasszony Anyánk” régi
magyar himnuszt. Majd a Bócsai Citerazenekar előadása
következett. Ismét színvonalas
műsorral kedveskedtek a közönségnek: felvidéki, bácskai

valamint dunántúli válogatásokkal készültek. SzőkeTóth Mihály polgármester
ünnepi beszéde, valamint a
kenyérszentelés szertartása
után a nemrégiben megalakult
Kiskunsági Vadászkürt
Egyesület szignáljai csendültek fel. A délelőtt két díjátadóval zárult: a bócsai focisták
bronzérmeket vehettek át; a
megyei III-ban harmadikak
lettek, a birkózók pedig a délelőtti csapattalálkozó mérkőzés
eredményeit hirdették ki. A bőséges ebéd után a nagyszínpad
műsorát a soltvadkerti Főnix
tánccsoport bemutatója nyitotta meg. A gyerekek ismét
nagy sikert arattak, hangulatos
hip-hop táncukkal mágnesként
vonzották a közönséget. A
táncosok után Király Viktor
következett, a nap egyik méltán
legnépszerűbb előadója. Közvetlen stílusával gyorsan belopta magát a közönség szívébe.
Fellépése után birkatürelemmel osztotta az autogramokat,

fényképezkedett, beszélgetett, amíg az ideje engedte. A
program egy interaktív jellegű
műsorral folytatódott. Tengeri Attila dobos, zenész a
közönség soraiból kiválasztott
gyerekek részvételével mini
koncertet adott különböző
hangszerek megszólaltatásával. A nap folytatásaképp egy
székely mesét hallhattunk
a tázlári Vörös Róbertné
Zsuzsa ízes előadásmódjában.
Majd a bócsai Johara hastánccsoport kápráztatta el a
közönséget tökéletes koreográfiával és látványos elemekkel
tarkított táncukkal. Ezután
következett a nap kedvence,
a mulatós műfaj hercegnője
Nótár Mary. Koncertje alatt
fergeteges hangulat alakult
ki, az énekesnő maximálisan
együtt élt a közönséggel. A
nézők közül három bócsai is
a színpadon ropta a táncot. A
falunap egyik új színfoltja a
Vincze Lovarda lovasbemu-

Folytatás a 12. oldalon

12. oldal
Folytatás a 11. oldalról
tatója volt. Az előadás előtt pár
perc alatt megtelt a focipálya
az érdeklődők seregével. A
lovasbemutató után a közönség
visszaszivárgott a színpad elé,
a műsor egy érdekes hangszer
a doromb bemutatásával és
megszólaltatásával folytató-

2014. augusztus
dott. Majd megérkezett Orosz
György humorista, aki standup stílusban szórakoztatta a
nagyérdeműt. Az estébe fordulva a rockzene kapott teret;
a Keresztapu zenekar,
dallamos, ritmusos zenéjére
sokan táncra perdültek. Este
kilenckor kezdőzött a nap egyik
fő attrakciója, a tűzijáték. A na-

A Bócsai Önkormányzat lapja

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.

gyobb volumenű, több effekttel
szolgáló tűzi parádé teljesen
elvarázsolta a nézőközönséget.
Majd a nap utolsó előadója, a soltvadkerti Kavalkád
Rock Band szórakoztatta a
táncolni vágyókat. A nap során
rendkívüli népszerűségnek
örvendett az íjászat, melyet a
Soltvadkerti Íjász Egyesület

jóvoltából minden kedves érdeklődő kipróbálhatott. A gyerekek körében igen népszerű
volt még a lovaglási lehetőség,
a kézműves foglalkozások illetve a csillámtetoválás. Már
hajnalodott, mikor az utolsó
vendégek is hazaértek a bócsai
falunapról.
Szentgyörgyi Éva

