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Nyolcadikosok, irány Németország!
Volt, aki először most járt külföldön

Ezzel a jelszóval keltek útra 
a ballagást követő hajnalban 
a bócsai nyolcadikosok (csak-
nem teljes létszámban), hogy 
megismerjék Németország 
egy szép szegletét. Szlobodáné 
Rakonczai Tünde osztályfőnök 
igyekezett emlékezetessé tenni 
az osztály évzáró kirándulá-
sát. Az úti cél a bajorországi 
Falkenstein volt, melynek 
magyarul igen vadregényesen 

hangzik: „Sólyomkő”. A völgy-
ben meghúzódó két apartman-
ban három éjszakát töltött el a 

Egy nyári tábor utóélete...

vidám csapat. A programban 
szerepelt hegymászós kirándu-
lás (egészen a várig), fürdőzés 
(sok vízbe csobbanással) és 
egy születésnapozás is.

És még mielőtt bárki azt gon-
dolná, hogy a költségek vállal-
hatatlanul magasak voltak, az 
téved: a havi rendszerességgel 
beszedett 1.500-2.000 Ft fe-
jenként megfelelő ütemezést 
biztosított a szükséges pénz 

előteremtéséhez. 
A tanárnő külön köszönetet 

mond a bócsai önkormányzat-
nak a kisbusz biztosításáért, 
a Bócsa Község Oktatásáért 
és Közművelődéséért Alapít-
ványnak az anyagi támoga-
tásért, valamint a két felnőtt 
kísérőnek, Szloboda Zsoltnak 
és Schiszler Gábornak a sofőri 
szolgálatért.

Káposzta Lajos

Miért jó együtt táborozni más gyü-
lekezetek fiataljaival? Mert ismeret-
ségek, barátságok szövődhetnek. Így 
történhetett meg, hogy a Vadkerti-tónál 
rendezett Szélrózsa evangélikus találko-
zóra érkezett alberti fiatalok gondoltak 
egyet, és meglátogatták egyik bócsai 
barátjukat, László Gábort. Belekós-
tolhattak egy kicsit abba, milyen is az 
élet a tanyán, s így kerültek a traktor 
kormánya mögé is. Elmondásuk sze-
rint nagyon szép hely Bócsa, és külön 
köszönik a helyiek vendégszeretetét. A 
rögtönzött tábortalálkozót reménység 
szerint egy szeptemberi fogja követni, 
amikor a bócsai evangélikus fiatalok 
látogatnak majd Albertirsára. Hogy ott 
mire ültetik fel a vendégeket? Majd 
elválik…

László Lajos 
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Anyakönyvi hírek

Emlékezés az I. világháborúra

FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!
A közvilágítási hibák bejelentésére

az alábbi elérhetőségeken van lehetőség. 

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:  
06 40 822 000, 

mely a nap 24 órájában helyi tarifával hívható. 
E-mail: kozvilagitashiba@edf.hu

Születtek: 
Wiesz Marcell
an.: Oláh Rita
Kothencz Nimród 
an.: Fűz Szilvia

Éppen 100 évvel ezelőtt, 1914 
nyarán tört ki az I. világháború, 
melynek nyomán totálisan át-
rendeződött Európa arculata. 
A négyéves vérontás, majd az 
azt követő zavaros esztendők 
hazánk minden településén 
mély sebeket hagytak: halottak 
és sebesültek a családokban, 
elszegényedés, valamint létbi-
zonytalanság jellemezte ezt a 
korszakot. A háború borzalmait 
tetézte az 1920-as trianoni 
békeszerződés, amelyről 1945 
után — épp úgy, mint hazánk 
háborús szerepéről — nem, vagy 
csak egyoldalúan, elítélően volt 
szabad beszélni. Az idei jubileu-
mi év alkalom az emlékezésre és 
a tényfeltárásra egyaránt. 

Lezsák Sándor, térségünk 
országgyűlési képviselője, a Par-
lament alelnöke július közepén 
tiszteletét tette a bócsai I. világ-
háborús halottak emlékműve 
előtt. László Lajos evangélikus 
lelkipásztor a bócsai katolikus, 
református és evangélikus fe-
lekezetek nevében imádkozott 
honvédőinkért. Felemelő volt, 

ahogy polgármesterként ott 
állhattam személyes megemlé-
kezésén és együtt helyezhettünk 
el koszorút az emlékműnél.

Ez az alig 1800 lelket szám-
láló település volt az utolsó, 
amelyet Lezsák Sándor a „nagy 
háború” kitörésének századik 
évfordulóján meglátogatott. Az 
emlékmű egyik oldalán az első, 
a másik oldalon a második világ-
háború elesett katonáinak neve 
olvasható. Hosszú a névsor. Ők 
azok, akik az életüket adták, és 
akiknek volt elég bátorságuk 
ahhoz, hogy olykor a túlerővel 

is szembenézzenek
„Azt hinné az ember, hogy 

egy ekkora falunak nem lehet 
ilyen sok katona áldozata. Még-
is, hatvanöt nevet számoltam 
meg” – mondta az Országgyűlés 
alelnöke. Hozzátette, minden 
ilyen kicsi településen meghalt a 
lakosság egy része, életerős em-
berek vesztek oda. „Ezért dön-
töttem úgy, hogy mindenhová 
elmegyek. Az egykori katonák 
rokonai, leszármazottai élnek 
körülöttünk, rájuk gondolok, 
amikor hozok egy szál virágot 
vagy meggyújtok egy mécsest” 

– magyarázta.
Az alelnök szerint a temetők-

ben, az emlékhelyeken óhatatla-
nul előtörnek a családi emlékek, 
legendák is, hiszen minden csa-
lád megszenvedte a háborúkat. 
Megjegyezte, „zarándoklatán” 
csupa tiszta és gondozott em-
lékhelyeket látott, ez szerinte 
azt jelzi, az utódoknak fontos 
emlékezniük a hősökre. Majd 
Széchenyi Istvánt idézte, aki 
szerint amilyen a temető, olyan 
a település is. Lezsák Sándor 
a későbbiekben szeretne egy 
képes kiadványt összeállítani 
ezen települések világháborús 
emlékhelyeiből. Így folytatta: 
„tudjuk, iszonyú fegyverek, 
technikák gyilkoltak az első 
világháborúban, akárcsak a má-
sodikban. Nem tudjuk, milyen 
fegyverekkel gyilkolnak majd a 
harmadik világháborúban, de 
azt igen, hogy a negyedikben 
csak bunkós botok és kövek 
lesznek”.

Szőke Tóth Mihály
polgármester

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni véde-
kezés keretében minden földhasználó köteles június 30-ig az 
általa használt/művelt földterületen a parlagfű virágbimbós 
állapotának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot 
október 30-ig folyamatosan fenntartani. 

Az irtás történhet mechanikus és vegyi úton is.
A védekezést belterületen a jegyző, külterületen a földhi-

vatal ellenőrzi.
Fertőzött terület esetén a földhasználóval szemben ki-

szabható bírság összege 15.000,- forinttól 5.000.000,- Ft-ig 
terjed.

A parlagfű fokozottan allergén növény, ezért a védekezés 
kiemelt feladat.                              Mayer Ferenc jegyző 

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

Elhunytak: 
Csipak Sándor (1958)
Szamosvölgyi István (1925)
Vincze Zoltán (1968)
Kincses Gyula János (1946)
Szűcs János (1924)
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Tanyagondnoki 
gépjármű beszerzése

Vidám történet a gazdaboltból
(Nem régről, mostanról!)

Bócsán többen foglalkoznak mezőgazdasági gépek, illetve alkatré-
szek kereskedelmével. Ennek fő szezonja ilyenkor, nyáridőben van: 
mindig elromlik valami, ami nem kapható sehol, de nélküle megáll 
az aratás, a permetezés és a szállítás. De ha sehol sem kapható, 
Bócsán még van némi remény. Ezt az utolsó szalmaszálat ragadta 
meg a vidéki gazdaember, amikor este 10-kor végső elkeseredésében 
felhívta a biztos tippnek, mondhatni, utolsó mentsvárnak tartott 
bócsai kereskedőt.

A beszélgetés lényege az volt, hogy biza volna Bócsán a boltban 
az az alkatrész, de mégiscsak úgy kellene, hogy szerelje le a kom-
bájnról a kuncsaft azt a bizonyos darabot, és hozza el. Nagykőrösről 
nincs messze Bócsa, meg hát: akármilyen házilagosan berhelt darab 
lehet az a meghibásodott kütyü, hát csak meg kellene néznie azt 
szakembernek.

Na, másnap reggel 8-kor ott is volt a nagykőrösi illető, kezében a 
kormos, kopott alkatrésszel — már ami abból a nagy erejű behatás 
(ld: aratás) következtében maradt. 

– Hát ez volna az, e. 
Nézi a boltos, nézi, hümmög, összedugja a fejét a segéddel, a fény 

felé tartják, forgatják, aztán kimondja: „Hát, nekünk ilyen nincs!”
– Na de hát a telefonban azt mondta, hogy van, meg nem is olyan 

nagy ügy lenne ez, hát le is szereltem, most akkor mit tegyek, áll a 
gép, ezer helyen várnak rám, merre menjek evvel most?

– Márpedig nincs, megmondom ezt leltárkönyv nélkül is.
Na, a kuncsaft nagy durrogva megindul a kijárat felé, alig köszön, 

amikor utána szólnak:
– Ilyen kopott, agyonhegesztett alkatrészünk nincs, de újat persze 

tudunk adni…                                                                        K. L.

Bócsa Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um pályázatán 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a tanyagondnoki szolgálat számára terepjáró személy-
gépkocsi beszerzésére. A vadonatúj fekete Skoda Yeti 2.0 
TDI 4x4 terepjárót 2014. július 15-én vette át Szőke-Tóth 
Mihály polgármester a soltvadkerti márkakereskedésben. 
A gépjármű beszerzési értéke 6.750.000.- forint, amihez a 
támogatáson felüli összeget az önkormányzat biztosította. 
Az új autót Frittmann János tanyagondnok használja, aki az 
I. számú tanyagondnoki szolgálat területét látja el.

Régi történet: 
a cséplőgép

Két évvel ezelőtt május 
elsején Dutra találkozót ren-
deztek Bócsán, melyen volt 
szerencsém részt venni. Nagy 
örömmel jártam körül a fel-
újított csodákat. A kiállított 
muzeális gépeknél állt egy 
működőképes kis cséplőgép 
is. A nézelődők között ta-

lálkoztam a helybéli, akkor 
81 esztendős Mucsi Józsi 
bácsival. Ő még dolgozott 
cséplőgéppel, igaz, sokkal na-
gyobbal. Külön erőgép (gőz-
gép vagy traktor) hajtotta 
meg egy hosszú szíjáttételen 
keresztül, és minden géphez 
cséplőbanda tartozott.

 — A háború utáni évek-
ben, 15-16 éves koromtól 
kezdtem cséplőbandában 
dolgozni — mesélte csillogó 
szemmel az idős ember. 
Törekes voltam, ami a leg-
ocsmányabb munka volt. 

Hárman voltunk ebben a 
beosztásban a bandán belül. 
Emellett volt még garatos, 
asztagos, adagoló, mázsáló, 
írnok és az 50-as évektől 
ellenőr, aki könyvelt. Neki 
kellett volna odafigyelnie, 
hogy ne lopjon senki. De 
ha megfeszült, akkor is meg 

tudta lopni az a 18 ember, 
aki a bandában dolgozott. Ide 
raktuk a zsákot, oda raktuk 
a zsákot, aztán már el is 
tűnt az a zsák. Ez akkor így 
működött.

1974 nyarán csépeltünk 
utoljára ilyen géppel, bár 
akkortájt már javában bejöt-
tek a kombájnok is. Viszont 
valaki még ódzkodott attól a 
géptől: a kisebb terülten ka-
szával arattak és cséplőgép-
pel csépelték ki a gabonát. 

Lejegyezte: 
Káposzta Lajos
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Közepes lett a gabonatermés

A falugazdász iroda a Hegyközséggel egy épületben találha-
tó: Bócsa Rákóczi u. 25. 

Nyitva tartása: kedd 8.00-15.00 

Lázár Antal falugazdász

Lassan véget ér az aratás. Tény-
leg lassan, mert a sok eső hátrál-
tatta a betakarítási munkálatokat. 
Vajon mit kell tudnunk az idei 
termésről? — erről kérdeztük 
Lázár Antal falugazdászt. A be-
szélgetés során megtudtuk, hogy 
a bócsai föld minősége miatt 
búzatermesztésre nem alkalmas. 
Inkább rozst vetnek a gazdák, de 
azt is főleg a kedvezőtlen adott-
ságú területeken. Mondhatni: 
hogy a homokot ne vigye el a 
szél. A termelők ezért országos 
forrásból KAT 19-es támogatás-
ban részesülnek (Kedvezőtlen 
Adottságú Területek hasznosí-
tása). A felhasználás egyébként 
egyértelműen az állattartó ágazta 
felé irányul. Sokan a libákkal, 
kacsákkal legeltetik le a zsenge 
vetést, betakarítás nélkül. 

Az adatok szerint összesen 
mintegy 350-450 hektáron ter-
melnek gabonát Bócsa külte-
rületén. Ennek megoszlása a 
következő: 

Árpa: 50-60 ha
Rozs: 180 ha 
Tritikálé: 250 ha

Búza, tavaszi árpa és repce 
Bócsán nincs.

Az aratás idén elhúzódott, 
hiszen a mindennapos esők 
miatt nem tudott folyamatosan 
dolgozni a kombájn. Az árpa 
betakarítása még időben befe-
jeződött, viszont utána elakad-
tak a munkák. Július közepén 
40-50 %-os volt betakarítás 
mértéke, holott száraz időben 
már végeztek volna ekkorra. Így 
július végig kitartott az aratás. 
Reggel mindig harmat van, így 
a kombájn 11 óra előtt neki se 
tud fogni. Ugyanis roppanósnak 
kell lennie a szalmának. Egészen 
az esti harmat leszálltáig, 20-21 
óráig tud dolgozni a gép.

Egy kombájn egy hektárt más-
fél óra alatt vág le. A jelenlegi 
volt NDK-s kombájnok, melyek 
ezeken a kis táblákon dolgoznak, 
napi 8-9 hektárnál nem tudnak 
többet learatni. Másfél-két tonna 
fér bele a tartályába. Amikor 
megtelt, kiáll a rendből és kiüríti. 
Ez is idő.

A hektáronkénti termésátlag 
idén nem jó, inkább közepes-

nek mondható. Betárolási gond 
nincs, mert itt nem eladásra, 
inkább saját felhasználásra ter-
melnek az emberek. Az árakat 
illetően megtudtuk, hogy ilyen-
kor, aratás környékén leszorítják 
a felvásárlók az árakat: jelenleg 
3.800-4.000 Ft-ért vesznek át 
egy tonna gabonát. 

A falugazdász azt is megjegyez-
te, hogy a rozsnak az is teremt 
piacot, hogy divatban jöttek a ro-
zsos péksütemények, így a mal-
mok kifejezetten érdeklődnek a 
minőségi rozs iránt. Lehet, hogy 
néhány év múlva ez is kitörési 
pont lesz a termelőknek.

Káposzta Lajos

Jurták, szablyák, íjászok

Nem ismeretlen Bócsán a 
régi magyar hagyományőrzés: 
sokan lovagolnak, lőnek, ze-
nélnek, bőröznek vagy éppen 
más népi mesterséget űznek. 
Az idei augusztus 20-i falu-
napra eljönnek a soltvadkerti 
íjászok, hogy hagyományőrző 
öltözetben mutassák meg az 
ősi fegyverzet használatát. 

Teszik ezt azért, hogy minél 
több emberrel megszerettes-
sék az íjászatot, a régi magyar 
kultúrát, vagy ha úgy tetszik: 
életformát. 

A múlt nyáron három jurta 
készült el a soltvadkerti íjászok 
keze nyomán. A munka hely-
színéül egy asztalos műhely 
szolgált, a famunkát pedig 
maguk a tagok végezték. Mint 
elmesélték, a jurta alapszer-
kezetét a fa részek alkotják, 
melyek a következők: keregék 
(ez a bükkfa rács adja a jurta 
oldalát), bikafa (a tetőrács), 
tündöklő (köralakú nyílás, 
melyen „betündököl” a Nap 
és kimegy a füst). 

A méretre vágott, gőzölt 
bükkfa léceket vizes marhabőr 
szíjakkal rögzítették egymás-
hoz a lelkes munkások, amely 
amikor megszáradt, nagyon 

kemény kötést alkotott. Így 
jött létre a jurtánként 5 kere-
géből álló oldalrácsozat, me-
lyeket kötelekkel erősítenek 
majd egymáshoz. 

Egy-egy jurta átmérője 4-5 
méter. A borítás a hagyomá-
nyos nemezből igen drága 
lenne, így egy vízlepergető 
ponyva került a fakeretre, 

amely a jurta élettartamát is 
jelentősen megnöveli. 

A jurtákat Bócsán is meg le-
het majd nézni a falunapon és 
a parkerdő melletti kis lőtéren 
az íj is kipróbálható. Vasárnap 
délután 3-tól 5-ig pedig okta-
tást tartanak a Soltvadkert Kiss 
Ernő utcai lőterükön. 

Káposzta Lajos
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Torockó és Bócsa
A barátság nagy érték

Torockó (rimetea) és 
Torockószentgyörgy (Coltesti) 

Tudta-e, hogy …

Napjainkban egy községet képez a két falu. Hajdan a 
vasbányászatáról és kohászatáról volt híres a környék, me-
lyet a helytörténeti múzeumban egy látványos kiállításon 
mutatnak be. 

A lakosság leginkább unitárius vallású, amely a református-
hoz áll közel. Az ott élő néhány román család a kis ortodox 
templomocskába jár misére. 

Vára a keletre emelkedő Székelykő 1117 m-es nyugati 
Várkő nevű csúcsán állott, ma csak néhány fala látható. 
Helyén egykor római castrum állt. A várat a tatárjárás előtt 
az Ákos nembeli Toroczkai család építette. 1241-ben a ta-
tárok teljesen elpusztították. Mivel az ostrom alól a kézdi 
székelyek mentették fel, a király 1257 és 1272 között a várat 
nekik adta. 1285-ben a kijavított várat sikeresen védték meg 
a tatárok ellen.

1999-ben Torockó Europa Nostra-díjat kapott a kulturális 
örökség megőrzéséért.

— Torockó lakossága a középkorban német (azaz osztrák) 
volt, innen ered sajátos népviselete és a házak különleges 
szépsége?

   — a község hegye a Székelykő, mely mögül a Nap látszó-
lag kétszer kel fel, majd nyugszik le, hiszen a faluból nézve 
visszabújik a Székelykő sziklái mögé, hogy aztán kicsivel 
később újra előbukkanjon mögülük?

— a híres torockói fúvószenekar már Bócsán is vendégsze-
repelt, ezelőtt éppen négy évvel? 

Először még a szocialista 
érában, 1982-ben járt közsé-
günkből delegáció az erdélyi 
Torockón. A bócsai Szőlőskert 
Szakszövetkezet akkor elnöke, 
Balogh Lajos és csapata so-
kat tett azért, hogy az akkor 
még államilag nem támoga-
tott ismerkedés kölcsönös 
látogatásokká és segítséggé 
változzék. Torockói részről 
ez a kapcsolat Ferencz Gábor 
akkori  unitárius tiszteletes 
segítségével alakult ki. Sajnos 
a helyzet nem volt biztató: a 
Ceausescu-féle Romániában 

mindent elkövettek, hogy 
háttérbe szorítsák a magyar 
emlékeket és kis magyar te-
lepüléseket. Torockó pedig 
ilyen: a román többségű Fehér 
megye kis szigete. A lakosság 
a nehezedő életkörülmények 
miatt fogyásnak indult, elsze-
gényedett és elvándorolt. Mint 
a kapcsolatban ma is aktívan 
tevékenykedő Balogh Lajos 
mesélte, 1986-ban 1 millió 
forintért már lehetett volna 
házat venni a településen. 
Kőházat egy gyönyörű tájon, 
több száz éves falakkal!

Azóta több olyan lépés is be-
következett Torockón, amely a 
jövőbe mutató: a felújított or-
szágútnak, az idegenforgalmi 
fejlesztéseknek és a hatékony 
reklámnak köszönhetően ma 
turisták tízezrei látogatnak 
évente a környékre. Látnivalói, 
a Székelykő, a szentgyörgyi 
vár és a hajdani bányavároska 
központi utcája sok látogatót, 
túrázót és fotóst vonzanak.

A hajdan kétezer lakosú 
Torockón és Szentgyörgyön 
ma mintegy 700 ember él. 
Néhány éve még az iskola léte 
is veszélyben forgott. Aztán 
csak győzött a magyar ügy: 
maradt az iskola. A szükséges 
gyereklétszám megléte annak 
is köszönhető, hogy a dévai 
ferences atyák 10-12 fős gyer-
mekotthont indítottak be. 

Torockónak több magyaror-
szági testvértelepülése is van: 

Bócsa, Budapest V. kerület, 
Csömör, Tápiógyörgye és Üllés. 
Elgondolkodtató a „halmozás”, 
de vajon mekkora öröm az al-
földi illetve a nagyvárosi ember-
nek a gyönyörű aranyosszéki 
tájra látogatni? Korábban élt az 
a szokás, hogy minden bócsai 
nyolcadik osztály Torockóra 
kirándult, viszont néhány éve 
ez az akció szünetel. 

A testvértelepülések segít-
sége korántsem merült ki a 
látogatások és a közös sörözés 
szintjén: jó tíz évvel ezelőtt az 
óvodai vizesblokkot újították 
fel közösen, az utóbbi három 
évben pedig három kazánt 
— illetve annak árát — adták 
össze Torockónak. 

Az a szándék, hogy idén 
eljöjjenek torockóiak a bócsai 
szüreti fesztiválra, színesítve a 
programot és a kavalkádot.

     Káposzta Lajos
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Vadászkürt Egyesület alakult a megyében
A falunapon is hallhatjuk őket!

A türelmetlen 
férfiak!

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület tagjai: Nagy Miklós, Kutasi Lász-
ló, Nagy Norbert, Varga Árpád, Garai Gábor, Horváth Lajos, Litauszki 
Tibor, Kastély Attila, Kastély Ákos. A képen nem szerepelnek: Vasai 

Magdolna, Melega Tamás, Gmózer István, Tóth Norbert
Bócsai vadász kezdeményezé-

se, illetve közbenjárása nyomán 
született meg Bács-Kiskun me-
gye első vadászkürt társasága, 
a Kiskunsági Vadászkürt Egye-
sület. Kutasi László vadász-

vizsgáját három éve szerezte 
meg, azóta került szorosabb 
kapcsolatba a vadászkürtökkel. 
Kezdetben kotta nélkül hallás 
után tanulta a szignálokat. E 
rövid dallamok betanításában 

jelenleg Gmózer István, kiskő-
rösi zenetanár működik közre. 
Idén májusban részt vett az 
egyesület az I. Meghívásos Va-
dászkürt Versenyen Szegeden, 
ahol 163 ponttal, „B” kategóri-
ás minősítést szereztek. Több 
alkalommal szerepeltek már a 
televízióban (Echo-tv), emel-
lett a Megyei Vadásznapokra, 
illetve a ludasszállási Szent 
Hubertus misére is meghívást 
kaptak. A vadászati kultúra 
egyik kulcsfontosságú eleme 
a kürtölés. Régebben egyszerű 
jeladásként szolgált, majd né-
met mintára kialakultak a kü-
lönböző kürtszignálok. Minden 
vadnak külön szignálja van, az 
elejtés után is tiszteletadás jár 
a prédáknak. Kultúra hát ez a 
javából, melyet őrizni és ápolni 
kell. A bócsai vadász elmondása 
szerint szeptembertől vadász-
kürt tanfolyamot szeretnének 
indítani a környékbeli gyerekek 
részére.

Szentgyörgyi Éva

A mozgáskorlátozott csoport 
egy szép júniusi napon Lakite-
lekre indult, az Esélyegyenlőség 
Napjára. Szeretnek a Népfőisko-
lára járni: szép környezet, magvas 
gondolatok, kedves fogadtatás. A 
Népfőiskolán Lezsák Sándor 
igazgató köszöntötte a csoportot, 
és tartalmas műsort kínáltak. 
Fellépő csoportok, tombola, és 
egész nap zene várta a vendége-
ket. Az ebéd finom marhapörkölt 
volt. Jól telt az idő, délután 5-kor 
értek haza a bócsaiak.  Ám ez a 
mostani kirándulás talán mégis 
más miatt vált emlékezetessé. A 
részletekről így mesél Kaposvári 
Sándorné csoportvezető: Reggel 
7 órakor volt a gyülekezőnk a 
bócsai Önkormányzat előtt. Ám 
a mi türelmetlen férfiúink ekkor-
ra már nagyon megszomjaztak, 
mégpedig pálinkára! Nem volt 
ezzel semmi gond: volt nálam 
kosár, benne útravaló és egy 
üveg pálinka, meg egy másik 
üvegben … 

Nos, abban az üvegben víz 
volt nekem az útra! Deli István 
nagy lelkesen ki is osztotta a 
poharakat a férfiak kezébe, aztán 
lendületből kivette a kosárból 
az egyik üveget, megöntötte a 
poharakat, majd pedig a férfiak 
jól meghúzták – a vizet!  Na, ezt 
a pillanatot soha nem fogom 
elfelejteni: ahogy állt a szájuk, 
azon mi akkorát nevettünk, hogy 
a könnyünk is folyt. Tehát jól 
kezdődött a napunk.

Könyvelési tapasztalattal 
rendelkező

munkatársat keresünk!

Számítógépes ismeret és mérlegképes
könyvelői végzettség előnyt jelent! 

Önéletrajzokat 
a szamadas2005@t-online.hu 

e-mail címre várjuk!

Személyes jelentkezés 
Bócsa-Számadás 2005. Kft.,
Bócsa Kossuth Lajos u. 32.

Tel.: 30/7272-056 vagy 78/453-336

Várható kezdés időpontja:
2014. 10. 01.

Fogas kérdések fűtési szezon előtt…
Mi az előnyösebb: cserépkályha, 

vagy kandalló? 
– Attól függ, milyen a család 

időbeosztása. Ha napközben 
nincs odahaza senki, és csak 
késő délután gyújtanak be, akkor 
inkább lemezkandalló, mert az 
hamar bemelegszik. A cserép-
kályhának idő kell: gyakran 
3-4 óra. Amíg a samott köpeny 
átmelegszik. Igaz, utána aztán 
tartja a meleget.

Mekkora kandallót vegyek a 
lakásomba?

– Általában 9 KW teljesítmény 
250 m3-re. Ez egy normál koc-
kaháznak felel meg. Persze nem 
mindegy, hogy áll a kandalló ill. 
kályha, hiszen a közelebbi helyisé-
gek hamarabb, a távolabbiak pedig 
később fognak átmelegedni.

Mitől lesz „kályhaszag” a la-
kásban?

– Ha túlfűtjük a kályhát vagy a 

kandallót. Ilyenkor rések kelet-
keznek a téglák ill. vaslemezek/
öntvényelemek között, ahol füst 
áramolhat ki. Ugyanaz a jelen-
ség, mint ha egy 1.000 cm3-es 
kocsival akarnánk folyamatosan 
140 km-órás sebességgel szágul-
dani az autópályán: hamarabb 
tönkremegy. Válasszuk meg 
helyesen a fűtőtest méretét és 
kapacitását! 

Info: http://www.vall-ker.hu/ 
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Név ETELKA VENDÉGHÁZ
Tulajdonos Majosházi István
Cím 6235 Bócsa IV. körzet 180. 
GPS:  46.696953, 19.497017
Telefon +36 30 337 4646
Nyitvatartás 0 - 24
honlap www.etelkavendeghaz.hu
e-mail etelkavendeghaz@gmail.com
Utalvány elfogadás SZÉP kártya, Üdülési csekk
Menü megbeszélés alapján
Férőhely 10 fő + camping lehetőség
Specialitás a „béke szigete”, disznóvágás korlátlan étel ill. italfogyasztással, medence

Név LUCA-ÁDÁM KFT.
Tulajdonos Rázsonyi László
Cím 6235 Bócsa II. körzet 76. 
 (Nézd meg a Google Map-on is)
Telefon +36 30 400 5523
Nyitvatartás 0 - 24
e-mail lucadorka@vipmail.hu
Utalvány elfogadás Erzsébet utalvány, SZÉP kártya
Rendezvényekre lefoglalható igen (esküvők, lakodalmak, ballagás, 
céges rendezvények)
Férőhely 80 - 100 fő a rendezvényteremben 
Szálláslehetőség van, 20 fő
Specialitás kemence, grillsütő, lovaskocsikázás, 12 db kerékpár túrázásra, málnás, 
 a rendezvényekre menüsor rendelhető

Név ERDŐSZÉLI PIHENŐTANYA
Tulajdonos Bodor Ferencné
Cím 6235 Bócsa, II. körzet 32. 
 (Bócsától 7 km-re Fischerbócsán) 
GPS:  46.6102494 , 19.4796501
Telefon +36 30 418 4158
Nyitvatartás telefonos egyeztetés alapján
e-mail erdoszelitanya@citromail.hu
Rendezvényekre lefoglalható igen (családi, céges rendezvények)
Férőhely 30 fő ebédlő
Szálláslehetőség 14 fő
Specialitás Bugac határán fekszik, 60 m2- es 
 nádtetős „bulihely” nyári kerti partikra, 
 önellátó;  komplett konyha, bográcsozási, kirándulási lehetőség

Gondolva a fesztiválokra
Bócsai szálláshelyek

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
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„Knébelspisz Károlyné Schm-
idt Magdolnát keresem!” — így 
köszöntem be a Boróka utcai 
ház bejáratánál. Tudtam, kihez 
jövök: a polgármester sugal-
latára jelentkeztem be egy 
kis beszélgetésre Bócsa egyik 
legidősebb lakójához, mivel 
nemrégiben miniszterelnöki 
oklevéllel köszöntötték az itt 
élő idős nénit, a „mamát”. A 

konyhából szólt ki Magdi néni: 
„Jó helyen jár!” Aztán szép 
lassan kijött, hajlott derékkal, 
de büszkén: „Nézze, ezt az 
oklevelet kaptam 90 éves szü-
letésnapomra! Orbán Viktor 
miniszterelnök írta alá!”  

A beszélgetés folytatása már 
németül, illetve egy sajátos 
sváb nyelvjárásban zajlott. 
Magdi néni ugyanis Vajdaság-

ból, Cservenkáról származik. 
1944-ben menekültek át a 
szerb partizánok elől Bács-

almásra, ahol megismerte 
későbbi férjét. Bócsára már 
együtt költöztek, amikor meg-
tudták: itt jól lehet gazdálkod-
ni. Belevágtak a tanyasi életbe 
és itt született meg három 
gyermekük is: János, Teréz, 
és Károly. 2007-ig lakott a 
tanyán, aztán pedig, már öz-

Látogatóban Bócsa egyik legidősebb lakójánál
vegyen, János fiához költözött 
a faluba. Itt leginkább menye, 
Kati viseli gondját, és figyeli a 
kilencvenéves mama minden 
lépését.

Az asztalnál ülünk, és al-
bumokat lapozgatunk. Mag-
di néni elbeszélése nyomán 
megelevenedik előttem a régi 
cservenkai élet. Mesél az ottani 
evangélikus iskoláról, ahol 
még a német, gót betűket ta-
nulta. Le is írja nekem a nevét 
egy papírra. Szép, de ha nem 
tudnám, mi áll rajta, bajban 
lennék. Aztán megtudom, 
hogy tizenéves korában Né-
metországban, a Hitleri Biro-
dalomban dolgozott egy gyár-
ban. Aztán amikor kezdődtek 
a bombázások, a szülői hívásra 
hazajött. A Tito-partizánok 
elől már együtt menekültek át 
a magyar határon, hogy aztán 

ő Bácsalmáson maradjon. Itt 
szakadt szét a család: a többiek 
tovább mentek nyugat felé. 

Testvére ma is Németország-
ban él, és időnként meg is 
látogatják egymást. Csak hát… 
egyre kevesebb az erő…

Magdi néni végigdolgozta az 
életét, minden nehézség kö-
zepette a munka és a hit adott 
neki erőt. Isten éltesse!

Káposzta Lajos 
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TENGErI ATTILA rit-
mustréning gyerekeknek

Hosszú évek óta foglalkozik 
zenével, dobokon és ütőhang-
szereken játszik. Dolgozott né-
metországi színházakban és óce-
ánjáró hajókon. Jelenleg itthon 
dolgozik: gyermek műsorokat 
készít, különböző formációkban zenél és mellette tanít. Az előadás 
alkalmával a gyermekeknek lehetőségük nyílik megismerkedni, 
kipróbálni a különböző ütős hangszereket, mint pl. (dobok, kon-
gák, bongók, csörgők, cintányérok.). A műsor lényege az önfeledt 
együtt zenélés, melyre mindenkinek alkalma nyílik.

A falunap fellépői
OROSZ GYÖRGY a Showder Klub humoristája. A világ első 

„zöld” stand up komikusa
2011 óta fellép a Comedy Central tv csatorna saját gyártású stand-

up műsorában. 2012. óta szerepel a nagymúltú Rádiókabaréban, 
arca ismerős lehet az OTP reklámokból is. 2013-ban szerződtette 
az RTL Klub Showder Klub című műsora. A KO MEDIA STUDIO 
Humortársulat alapítója és művészeti vezetője. Sajátossága a külön-
leges helyszíneken való fellépés, humorizált már távolsági buszon, 
templomban, börtönben, és a magyar-szlovák határvonalon. 2013-
ban, a világon elsőként kapta meg az öko-humorista minősítést az 
Oxiglobe Ltd.-től, környezettudatos munkásságáért.

NÓTÁR MARY, azaz Nótár Mária

Születési idő: 1985.07.02.
Horoszkóp: Rák
Foglalkozás: énekesnő, szülésznőnek tanult
Kedvenc étele: csülökpörkölt, juhtúrós sztrapacska
Amit nem szeret: pacal, kapor
Sport: kézilabda
Hobbi: zenélés
Kedvenc játék: „gitár”
Kedvenc nyaralóhely: Balaton
Amire büszke: négy aranylemezére, és kitartó barátaira,
no meg arra, amit csinál!
Apja: Nótár Ferenc gitáros
Nagyapja: prímás

Sokan tévesen azt hiszik, hogy felvett név, művésznév, pedig 
Nótár Mária néven látta meg a napvilágot a művésznő. A Mári-
ából alakult ki a Mary, mivel mindenki így nevezte, kislánykora 
óta. Mary már pici korában tudta, hogy énekesnő akar lenni. 
Egyrészt, mert szerette a szüleit nézni és hallgatni próba közben, 
másrészt mert érezte, az éneklés lesz az élete: „Én sosem játszot-
tam a többiekkel, nem jártam moziba, és nem bandáztam. Suli 
után a felnőttekkel gyakoroltam, tizenkét évesen jelentkeztem 
az első országos tehetségkutatóra, amit meg is nyertem. A díjam 
egy lemezszerződés volt.” Mary az éneklés mellett gitározik és 
zongorán is kiválóan tud játszani. Aktív részese albumainak 
hangszerelésében.

KIRÁLY VIKTOR, a negyedik Megasztár-sorozat győztese, 
a 2008-as „Év Hangja”.

Születési idő: 1984.03. 29.
Horoszkóp: Kos
Foglalkozás: énekes, dalszerző, végzettsége szerint webgrafikus
Kedvenc étele: pesztós tészták, olasz ételek
Kedvenc itala: víz, sör
Sport: snowboard
Hobbi: nagy filmrajongó, sokat jár moziba
Kedvenc film: Scarface (A sebhelyes arcú)
Apja: Király Tamás az Universal együttes dobosa volt 1972 
és 1982 között, de dobosként feltűnt a Color nevű formáci-
óban is,
Testvérei: Linda és Benjámin (Ben)

New York-ban született, 16 éves koráig családjával az USA-ban 
élt. Gyerekkorát végigkísérte a zene: 10-11 évesen édesapjától 
tanult dobolni, zongoraórákra járt, ikertestvérével és barátaik-
kal különböző zenekarokat alapítottak. Nővére, Linda sikerein 
felbuzdulva határozta el, hogy ő is szeretne komolyabban 
foglalkozni az énekléssel. 2008-ban jelentkezett a Megasztár 4. 
szériájára, és az addig rekordszámú, körülbelül tízezer jelentkező 
közül ő került ki győztesen. 2009-ben jelent meg bemutatkozó 
stúdióalbuma Király Viktor címmel, amelyet hatalmas közön-
ség- és szakmai várakozás előzött meg. Harmadik stúdióalbuma 
várhatóan 2014 őszén fog megjelenni.

DOROMB BEMUTATÓ 
– utazás a dorombok világába

Bambusz doromb, indiai, ja-
kut, nepáli, kirgizisztáni és pa-
kisztáni kovácsolt vas doromb, 
vietnámi réz doromb (dan moi), 
kínai tradicionális doromb (Kou 
Xian)… A 2010-ben alakult 

Ördögfű zenekar két tagja kalauzolja el a közönséget ezen érdekes 
hangszerek világába. Magyar és moldvai-csángó népzenei dallamo-
kon kívül ázsiai népzenei ritmusokkal ismerkedhetünk.

***

***

***

Keresztapu Rockzenekar Kiskőrösi és soltvadkerti ze-
nészekből álló hattagú csapat. 
Specialitásuk a népszerű herflis 
(szájharmonikás) és vokálos 
számok előadása. Többek kö-
zött Takács Tamás, Quimby, 
Beatles, P., Mobil, Edda és 
Black Crows számokkal készül-
nek a bócsai falunapra.

KRB – Kavalkád Rock Band
A 2008-ban alakult soltvadkerti 

zenekar főként Metallica, Ossian, 
P. Mobil, P. Box, Lord, Midnight 
Oil, Korál, Tankcsapda, Bikini, 
Beatles dalokat játszik. Fellé-
pésükkor általában fergeteges 
bulihangulat alakul ki.

***

       Összeállította SZ. É.

***
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Száguld a kerékpár!

Csipkó Zsuzsa és Nagy József

VI. Vadkert Triatlon 
Kupa

Szervezők: a soltvadkerti triatlonosok, a Kistérségi Miújság 
munkatársai és a Kiskőrösi Egészségfejlesztő Iroda

Megteendő távok: 2 km úszás a Büdöstóban (átlósan 
oda-vissza 2 x 1 km), 88 km kerékpározás Büdöstó-Solt-
vadkert-Kecel-Kalocsa és vissza útvonalon, 22 km futás a 
tó körül (azaz négy kör). A szervezők ezúton is köszönik a 
résztvevők lelkesedését, mely a rossz idő ellenére is több 
mint 50 sportbarátot hozott össze.

Egyre nagyobb divat lett 
hazánkban a távolsági és telje-
sítménytúrákon való részvétel. 
Július 12-én Soltvadkerten 
rendezték meg a VI. Vadkert 
Triatlon Kupát, melynek há-
rom versenyszámában — 2 km 
úszás, 88 km kerékpározás, 
22 km futás — külön-külön is 
fogadtak indulókat. Így került 
be a mezőnybe egy bócsai 
kerékpáros, aki a mintegy 
kéttucat versenyző között a 
2. helyet érte el. Nagy József 
eredetileg kerekegyházi, de 
— mint mosolyogva elmond-
ta — ahogy leendő felesége, 
Csipkó Zsuzsanna eladó sorba 
került, megpályázta az állást… 
és mivel meg is nyerte, így 

Bócsa lett az otthona! Munka-
helye jelenleg Kiskőrösön van, 
ahol autószerelőként dolgozik. 
Sportkarrierjét így jellemezte: 

Fiatal koromban voltak már 
próbálkozásaim, de komolyab-
ban 5 éve versenykerékpározom. 
Nem viszem túlzásba, évente 2-3 
versenyen veszek részt, de ilyen jó 
eredménnyel, második helyezéssel 
még nem végeztem. A 88 km-es út-
vonalat 2 óra 53 perc alatt tettem 
meg. Odafele nagyon erős volt az 
ellenszél, visszafele meg éppen ez 
segített. Persze a szél nem gond, 
hiszen amúgy is szeretem a kihívá-
sokat: a Bakony teljesítménytúra 
hegymenetei ennél sokkal kemé-
nyebbek szoktak lenni…

K. L.

Vidám sajtkrémes előétel

A bócsai „kis citerások”

Nyári kerti partik, születésnapi zsúrok aktív részesei ezek a kis 
„szörnyecskék”. Elkészítésük egyszerű, a gyerekek is nyugodtan 
hozzáláthatnak. 

Hozzávalók (8 személyre)
- 40 dkg sajtkrém
- 10 dkg trappista sajt
- 10 dkg juh sajt, vagy juhtúró 
  (helyettesíthetjük tehéntúróval is)
- 10 dkg vaj
- pár csipet só
- 2 csokor petrezselyem zöldje
- 4 evőkanál színes bors
- lenmag, szezámmag
Díszítéshez: olívabogyó, pritaminpaprika, zöldpaprika

A vajat felpuhítjuk, hozzáadjuk a sajtkrémet, és összedol-
gozzuk a megreszelt trappistával és a juhsajttal vagy az áttört 
juhtúróval. Sóval ízesítjük. A sajtmasszából kis gömböket 
formázunk, és megforgatjuk 
színes durva borsban, aprított 
petrezselyemben vagy tet-
szés szerint lenmagban vagy 
szezámmagban. Két olívabo-
gyót nyomunk szemeknek, a 
pritaminpaprikából csíkokat 
vágunk a füleknek, a kezeket 
pedig felkarikázott zöldpapri-
ka szeletekből készítjük.

SZ. É.

Leginkább így nevezik a helyi 
diákokból álló citerazenekart, 
akik Nagy-Biri László irányí-
tásával ismerkednek ezzel a 
jeles népi hangszerrel. Mivel 
Bócsán mindig közkedvelt volt 
a citera, nem nehéz felélesz-
teni a fiatalok érdeklődését. 
Igen ám, de mint Nagy-Biri 
László elmondta, a kezdők, a 
legkisebbek nagy odafigyelést 

igényelnek. 1-1 órát gyakorol 
velük és szinte fogni kell a 
kezüket, hogy berögzüljön 
a mozdulatsor. Csak ha már 
biztosan megy néhány dal, 
akkor játszhatnak együtt, a 
zenekarban. A tagok közül 
sokan már 3-4 éve járnak, 
és így fokozatosan épül fel a 
csapat.

K. L.
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FALUNAP Bócsán
2014. augusztus 19-20.

PARKERDŐ Bócsa, Kecskeméti út 1.

Augusztus 19. kedd
Nádas Disco

Augusztus 20. szerdA

06:00       Reggeli ébresztő 
a Nosztalgia zenekar 
közreműködésével

A bulihangulat felelőse:  DJ KELEMEN
Az ételt-italt a Flóra Vendéglő biztosítja

Kapunyitás: 19 órakor

09:30  Nemzetközi Birkózó Csapattalálkozó, nyílt 
grundbirkózó verseny a Pakerdőnél (a domb mellett)

10:00 órától 16:00 óráig íjászat a parkerdő melletti lőtéren. Büfé, óriás palacsinta, légvár, kézműves foglalkozások. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! További információ: 0630 74 33 401 

10:00 
Ünnepi szentmise 

10:45
• A Nefelejcs Népdalkör műsora
• A bócsai citerások előadása
• A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület előadása 
• Kenyérszentelés, Szőke-Tóth Mihály polgár-
mester ünnepi beszéde
• Bronzérmek átadása a Bócsai Labdarúgó csapat 
részére a Magyar Labdarúgó Szövetség közremű-
ködésével

12:00 Ebéd 13:00 
A soltvadkerti Főnix 

tánccsoport bemutatója

14:00  

Király Viktor
14:40 

Tengeri Attila interaktív hangszeres műsora 
gyerekeknek

15:20 
Vörösné Zsuzsa székely 

mesét mond 

15:30     A bócsai hastánc csoport bemutatója 

16:00  
Nótár Mary 

17:00  
A Vincze Lovarda 

lovasbemutató műsora 
a focipálya területén

A belépés ingyenes.

18:00 
Doromb bemutató

18:40  
Orosz György  humorista műsora 
(Showder Club, Comedy Central, 

Rádiókabaré) 

19:40   
A Keresztapu rockzenekar 
koncertje

21:00  
Tűzijáték 

21:30  A KRB 
(Kavalkád Rock Band) 

zenekar koncertje


