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Böllérfesztivál - Bócsator - Böllérek ünnepe…
Lassan gyásznapként tartják
számon a sertések november
közepét kis falunkban. Nem
csoda, hiszen egyre több csapat, baráti társaság érez kedvet
ahhoz, hogy eljöjjenek Bócsára
disznótorozni. Az emberek számára pedig az évről évre fejlődő
hagyományőrző rendezvény
igazi népünnepéllyé vált. Szabó
Csaba az esemény főszervezője
büszkén mesélte, hogy az idei
– immár negyedik – bócsatoron már nyolc csapat nevezett.

Vendégekből, érdeklődőkből
sem volt hiány; közel kétezren
látogattak el november 15-én
az eseményre. A kóstolójegyből
is jócskán fogyott: a főszervező
adatai szerint 1200 jegy kelt el.
Szombaton reggel a fogó pálinka elfogyasztása és a bócsai
vadászkürtösök szignáljával
kezdődött a nagy nap. Kovács
Nándor bócsai rímfaragó mesterünk, valamint Szőke-Tóth Mihály polgármester köszöntötte a
jelenlévőket. Már korán reggel

Szakmai vélemény

táncra is perdült a nép, hiszen
a vágás előtti vigalomról Jó Laci
Betyár gondoskodott. A nap
további része a közös munka,
vigalom, a házias ételek, italok
élvezetének jegyében telt. A
délután folyamán a kiskunhalasi
Kiskun Táncegyüttes, valamint
Szabó Zoltán és zenész barátai
varázslatos néptánccal és mu-

zsikával kápráztatták el a jelenlévőket. A délutáni jó hangulatról
Horváth László Giovi és Jó Laci
Betyár gondoskodott. A jókedv
még az eredményhirdetés után
sem hagyott alább. A táncra, mulatásra éhező vendégek a bócsai
Balogh István közreműködésével
este tízig mulattak.
SZ.É.

Munkában a zsűri a Vadkanoknál: Sós Dezső zsűri
elnök, Savanya Szabolcs böllér zsűritag, Lenthár
Tamás a Vadkanok vezetője, Szabó Dávid böllér,
Molnár Béla „patikus”, Felföldi Zoltán zsűritag a
Flóra Vendéglő képviseletében, Szakál Lajos
vendéglátós szaktanár zsűritag.

Ha már így összeálltak a csapatok, akkor legyen igazi a verseny! – gondolták a szervezők,
amikor úgy döntöttek, pártatlan
szakértőket kérnek fel zsűritagnak. A helybéli és kiskunhalasi
bírálók kellő szakértelemmel
és tisztelettel végigkóstolták a
különböző fogásokat a parkerdő
fái alatt. Emellett magát a munkát, az egyes konyhai eljárások
szakszerűségét és a tisztaságot
is méltatták.
A továbbiakban következzék
néhány vélemény tőlük!
Sós Dezső zsűri elnök:
Az ilyen hagyományteremtő
és hagyományőrző rendezvény
kis helyeken valósítható meg
igazán. Tájjellegű ételek készülnek hagyományos módon és különleges helyszínen. A 8 csapat
méltón képviselte települését és
a legtöbb esetben csak jó tudok
mondani. De ha a hibákból akarunk tanulni, akkor kiemelem a

némelykor túlzott zsírosságot,
ami főleg a kolbásznál és a
hurkánál jöhet elő. Nagyon finomak a hagyományos módon
sült pecsenyék, de ügyelni kell
arra, hogy ne legyen kemény és
száraz a hús.
Savanya Szabolcs, hentes, a zsűri egyik tagja:
Jó rendezvényt láttunk. Apró
megjegyzésem, hogy a higiéniára néhol jobban kell adni.
Például nem helyes, hogy a
szúrókést beszúrjuk a földbe,
aztán – ha nem sikerült az első
szúrás – ugyanazzal még egyszer
szúrunk. Megfigyeltem, hogy
minden egyes jószágot orjára
bontottak. Így viszont később a
háziasszonynak nehezebb lesz a
dolga: a méretek miatt nagyobb
fazék kell. A bontáskor egyetlen
egy jószágot láttunk rénfán. Ez
az eljárás tisztább, mint amikor
a földön végezzük ezt a tevékenységet.
K. L.

Eredmények
a Bócsatoron

Bócsa Böllére díj:
Evangélikus Hurkagyár
Legjobb hagymás vér, legjobb szúrás:
Bugaci betyár Böllérek
A legjobb töltött káposzta:
Vida-Bau Kft.
A legjobb sült hús:
Izsák, Signum Alfa Team Kft.
A legszebb tanyaudvar:
Böllér Baráti Kör
A legjobb, leghangulatosabb csapat:
Vadkanok
A legjobb hurka:
Mangalica Rt.
A legjobb kolbász:
Szanki Betyárok

SZ.É.

2014. november

. oldal

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősség
Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.
Cg.: 03--09-126039
Adószám: 24290054-2-03
Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

irodáink:
6500 Baja, Szabadság út 22. Ügyfélszolgálati
 : 79/420-609
-609 052
6500Vaskút,
Baja, Szabadság
út 22.
: 79/420
/ : 79/5726521
Külterület 0551/2.
 : 79/524-
821
 003
-821 /-004
: 79/572-052
6521
Vaskút,Érsekkert
Külterület
0551/2.  : 78/ 561: 79/524
6300 Kalocsa,
4-1.
/ : 78/561
 956
-003 / -620
: 78/561-004
6300
Ér
sekkert M.
4-1.
: 78// 
561
6640 Kalocsa,
Csongrád, Érsekkert
Bercsényi
u. 39.  : 63/483: 63/471
 : -513
-956
63/471-620
6640
Csongrád,
Bercsényi
M.F.u.u.39.
63/483
/ :-822
/ :
6100
Kiskunfélegyháza,
Deák
2.  : 76/430
76/462
6900Kiskunfélegyháza,
Makó,
Széchenyi térDeák
7. I/16
 : 7157
6100
Kisku
nfélegyháza,
F. u. 
2. : 30/60776/430-513 / : 76/462-822
e-mail:
fbhnpkft@fbhnpkft.hu
6400 Kiskunhalas,
Kiskunhalas,
Szilády
Áron u. 5 -7.  : 77/400-063 / : 77/400-063
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16
6300 Kiskőrös,
Kisk rös, Petőfi S.u. 108.

 : 62/209-239
 : 78/312-106

: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

TISZTELT BÓCSAI LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI PARTNEREK!

Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási
hulladékgazdálkodás i közszolgáltatója ezúton
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy elindítja a 2 kukás gy
gyűjtési
jtési rendszert,
rendszert,
annak érdekében, hogy a háztartásokban képz
képződött
dött hulladék mennyisége minél m
magasabb
agasabb arányban
hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerül
kerülő hulladékmennyiséget.
Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő
hulladékgy ű ő edényzetekbe kevert
(biológiailag bomló és csomagolási hulladék) telepü
települési
lési hulladék került gy
gyűjtésre
jtésre, az új
rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni.
gy
. Így a képz
képződött
dött hulladék
minél nagyobb arányú hasznosítása, még 1 db edényzet (sárga fedéllel ellátott) ingyenes
kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az úgynevezett csoma
csomagolási
golási hulladék
gyűjthető.
jthető.
Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási
csomagolás i hulladékok kerülhetnek:

-

műanyag
anyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag
m űanyag
anyag zacskó, reklám
táska, PP, HDPE jelzésű
jelzés flakonok) ,
papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
fehér és színes üveg (pl. befőttes
bef ttes-, ásványvizes-, boros-,
-, sörösüveg),
fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

Az összegy
összegyűjtött
jtött csomagolási hulladék ezt követ
követően
en 2 hetente ürítésre kerül azon napokon,
amelyen a hagyományos edényzet ürítése (Hétfő) is történik Bócsa közigazgatási területén. 2
kukás gyűjtés
jtés érdekében, 2 hetente 2 db hulladékgy
hulladékgyűjtő
hulladékgyű gépjárművet
gépjárm
indít,, 2014. december első
els
hetétőll a szolgáltató.
Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése
gy jtése a jelenleg is használt
edényzetben történik
történik,, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló
leb omló hulladék a csomagolási
hulladék gy
gyűjtésére
jtésére szolgáló edényzetbe nem keverhet
keverhető.
keverhető

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.
A sárga fedéllel ellátott edényzetek átvehet
átvehetők
k ingyenesen,
ingyenesen, lakcímkártya felmutatásával az alábbi
helyeken:
Önkormányzati Hivatal (Rákóczi
(Rákóczi utca 27.)
2014. november 24-től
tő hétfőtől
ő őll csütörtökig 7:30-15:30 pénteken 7:30 -12:00 óráig
Bócsa, 2014.11.13.
Segítő együttm
együttműködését
ködését megköszönve tisztelettel:

Szőke-Tóth Mihály
polgármester
Bócsa Község

Agatics Roland
ügyvezető
FBH- NP Nonprofit KFT
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Őszintén a kéknyelv megbetegedésről

Bócsa közigazgatási területén az elmúlt időszakban két
gazdaságban állapítottak meg
szarvasmarhában kéknyelv
betegséget. November 10-én
a helyi és a környező települések állatorvosai és a segítők
vezényletével községünkben
is vérmintát vettek szarvasmarhákból és birkákból. A
további teendőkről, az állatok
szállíthatóságáról, feldolgozhatóságáról Dr. Drozdik Fe-

rencet, a Bács-Kiskun Megyei
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
vezetőjét kérdeztem.
Mekkora területen volt a vizsgálat, vérvétel és annak menete?
A megállapítási helyek körüli
20 km sugarú körben a fogékony állatokat (kérődzőket)
tartó gazdaságokban klinikai
vizsgálatok történnek. A megállapítási helyek körüli 3 km
sugarú körben történnek vér-

Szociális célú tűzifa támogatás
Önkormányzatunk 782.320.- Ft támogatást nyert a Belügyminisztérium pályázatán szociális célú tűzifa támogatás céljára. Ezt
44 erdei m3 keménylombos tűzifa (akác) vásárlásra használjuk fel.
A beszerzett tüzelő a rászoruló lakosság részére kerül kiosztásra a
lakosok kérelmére, szociális alapon. Előnyt élveznek az aktív korúak
ellátásában, időskorúak járadékában részesülők, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. A kérelmeket az
Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani az általunk biztosított
kérelem nyomtatványon. A tűzifa odaítéléséről az önkormányzat
Szociális Bizottsága dönt, folyamatosan 2015. február 15-ig, rendelkezésre álló készlet ereéig.
Mayer Ferenc, jegyző

vételek prevalencia számítás
alapján (állomány nagyságtól
függő számban) annak érdekében, hogy az esetleges
további virológiailag pozitívegyedek kiemelhetők legyenek
az állományokból.
Lehet-e tudni valamit a véreredményekről, ha egyáltalán
már elemzésre került?
A vérmintákat a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatósága folyamatosan
vizsgálja. Bócsán újabb megállapítás nem volt.
Mi a teendő, ha találnak fertőzött egyedeket, mi a következő
lépés? Megsemmisítésre el kell
szállítani, és ha igen, hova?
A járvány első szakaszában a
virológiailag pozitív egyedek az
állatvédelmi szabályoknak megfelelő módon állami kártalanítás
mellett leölésre kerültek. A tetemeket az ATEV Solti Gyárába
szállították ártalmatlanításra.
Jelenleg a virológiailag pozitív
szarvasmarhák 0 nap várakozási
idejű rovarölő szerrel történő
kezelés után öt napon belül
kijelölt vágóhídon elkülönített
vágásra kerülnek. A virológiailag pozitív juhok az állatvédelmi
szabályoknak megfelelő módon
ugyancsak leölésre kerülnek.
Az állatokat lehet-e értékesíteni illetve utaztatni belföldön/
külföldön? Mi ennek és főleg az
engedélyeztetésnek a módja?
A korlátozás alatt álló területekről (100 km sugarú
védőzóna, további 50 km-es
megfigyelési zóna) kiszállítás
közvetlen vágásra történhet előzetes engedély, illetve bizonyos

területekről előzetes vérvizsgálat alapján. A szállítás történhet
EU Tagállamba, vagy ha az adott
ország követelményrendszere
lehetővé teszi, akár harmadik
országba is. Az engedélyt a
gyors ügyintézés érdekében
célszerű e-mailben kérni a bacs_
megye@oai.hu, vagy drozdikf@
oai.hu cimre küldött levéllel. A
korlátozás alatt álló területeken
belül kiegészítő igazolással továbbtartásra történő szállítás is
lehetséges. Fontos megemlíteni,
hogy a bárányszállítások szabályai változtak az utóbbi időszakban. Bizonyos számú klinikai
vizsgálat után, amennyiben nem
merül fel a kéknyelv betegség
gyanúja az adott gazdaságban,
lehetőség van a bárányok pl.
Olaszországba azonnali vágásra
történő kiszállítására. A részletes információkat az illetékes
állatorvosok megadják az érintett gazdáknak.
A fertőzött állatot le lehet
vágni, emberi fogyasztásra a
húsa alkalmas?
A kéknyelv betegségre csak a
kérődző állatok fogékonyak. A
vírusnak az emberre semmilyen
megbetegítő hatása nincs, a
korlátozások csak a fogékony
élő állatokra vonatkoznak, az
élelmiszerek forgalmát nem
érintik. A betegséget terjesztő, esetleg vírussal fertőzött
szúnyog csípése sem okoz az
embernél megbetegedést. A
virológiailag pozitív, de klinikai
tüneteket nem mutató nem lázas állat vágása során keletkező
hús emberi fogyasztásra alkalmas.
SZ.É.

Lakossági felhívás
A közelmúltban ismeretlen személyek szennyvíz csatorna tisztítónak adták ki magukat Bócsán. Ez a fajta tevékenység településünkön nem végezhető, feltehetően csalók voltak az illetők.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ilyen esetben az illetőket ingatlanjukra ne engedjék be és azonnal értesítsenek bennünket személyesen vagy a 30/262-0240-es telefonszámon!
Mayer Ferenc
jegyző
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Ádventi istentiszteleti
és miserend
Adventi gondolatok karácsony felé.
Sok szeretettel köszöntök minden Testvért, Falubelit, Olvasót!
November 30-án elkezdődik az adventi időszak a karácsonyra,
Jézus születésére való.
Miből áll a mi készületünk? A nyilvánvaló dolgokon kívül, jó
ha a lelki készületre is időt szakítunk. Jézus idén is meg szeretne
születni a szívünkben – családunk körében.
Angelus Silesiustól származik az a mondás: „Ezerszer is megszülethet Krisztus Betlehemben, ha nem benned születik meg,
örökre elveszett maradsz.”
Jó időt szakítani az elcsöndesedésre – csendre – Isten tiszteletre
– Misére – imaórára – áhítatra – lelkigyakorlatra – hajnali misére
– Igeolvasásra – szeretet szolgálatra – bűnbánatra - gyónásra…
stb., hogy felpuhuljon a szívünk, önzésünket kisöpörve hely
legyen benne a születendő Kisdednek és embertestvérnek.
Nagyon drága ajándékot adott nekünk Isten Krisztusban,
mégpedig az újjászületés ajándékát.
Tied már ez az ajándék?
„Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,”
/Tit. 3,4/
Túlmutat a karácsony ünnepe egy Kisded születésén. Mi keresztények azt ünnepeljük Karácsonykor, hogy az Emmanuel, a Velünk levő Isten végre megszületett. Ő az, Aki Húsvétkor megvált
bennünket a keresztje és feltámadása által az örök haláltól.
Hála Neki mindörökké!
Norbi atya
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Zenés est a bócsai római
katolikus templomban
Ádventkor egy kicsit elmélyedünk, lecsendesedünk és
várakozunk. Várjuk a Megváltó eljövetelét, melyhez nem
kell más, csak egy befogadó
otthon a szívünkben. Ehhez
az elmélyüléshez és belső békéhez szeretnének hozzásegíteni minket Szloboda Zsolt
és barátai. Hangversenyükre
december 14-én vasárnap 16
órakor kerül sor a bócsai római katolikus templomban.
Közreműködnek: Szloboda

Zsolt zongora és orgona, Kárász István és Takács Bettina
énekszolgálattal.
A műsoron klasszikus karácsonyi énekek orgonával,
barokk és modern stílusban
a következő szerzőktől: Beethoven, Charpentier, J. S.
Bach, Jack Hayford, Jennifer
Cook.
A zenés esten rövid ádventi
gondolatok is elhangoznak
majd, így téve teljessé az
ünnepi készülődést.

Elsőáldozás - 2014

Ádventi miserend
Advent idején szeretettel hívom a Testvéreket minden vasárnap
a 10.30-as szentmisére. Emellett hétfőn, kedden és szerdán
6.00–kor hajnali mise és utána közös reggeli a plébánián.
Fontos készületi alkalom az adventi lelkigyakorlat.
Idén Cselik László - akasztói plébános – látogat el hozzánk
december 14–én vasárnap 14.30 – Gyóntatás 15.00-tól Szentmise, 16 + 17-én kedden és szerdán 16.30 – Gyóntatás 17.00
– Szentmise.
Szép adventi előkészület Bócsán
December 14-én vasárnap 16.00-tól a Szentmiséhez kapcsolódva lélekemelő zenés áhítatot tartunk.
Evangélikus istentiszteletek az imaházban:
XII. 7. 11.00: Advent II. úrvacsorás istentisztelet
14. 11.00 :Advent III. istentisztelet
21. 11.00: Advent IV. istentisztelet
24. 16.00: Szentesti istentisztelet + gyermek műsor
25. 11.00: Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
28. vasárnap NINCS!
31. 17.00: Óévi istentisztelet
I.
4. 11.00 Az év elsõ vasárnapja
7. 11.00: Vízkereszti úrvacsorás istentisztelet
Református istentiszteletek az imaházban:
XII. 7. 9.00: Advent II. istentisztelet
21. 9.00: Advent IV. istentisztelet
25. 9.00: Karácsony 1. napján istentisztelet a gyermekek
szolgálatával úrvacsorával

Felső sor balról: Veszeli Orsolya, Szabó Csenge, Vincze Zsófia,
Tóth Boglárka; Alsó sor balról: Dudás Lívia, Lukács Zénó, Frittmann Fanni, Kun-Szabó Viktória; Balról Paragi Anikó hitoktató,
jobbról Ruskó Norbert atya.
Október 26-án délelőtt fél 11-kor hét leány és egy fiú járult
első alkalommal a szentáldáshoz a bócsai Szent Margit katolikus
templomban. Paragi Anikó hitoktató az óvodától kezdve foglalkozott a gyerekekkel. A szentségi felkészítést Ruskó Norbert atya
vállalta. A gyerekek patrónusai két évvel ezelőtt megkezdték az
imádkozást a gyerekekért a sikeres felkészülés érdekében. Az
ünnepi szentmisén szülők, keresztszülők, nagyszülők osztoztak
a fiatalok örömében.
SZ.É.

Kedves Szülők!
A Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány
támogatásával a második félévtől a negyedik osztályos tanulók számára is lehetővé tesszük az úszásoktatást Kiskőrösön.
A gyerekek tíz alkalmas úszásoktatáson vehetnek részt.
Barcsikné Weinhardt Éva
iskolaigazgató
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Tájfutók Bócsa körül
A böllérfesztivál egyik
standjánál fura formációra figyelhettünk fel: a megszokott
termetes, kötényes, kolbászhús gyúró emberek helyett
itt sovány urak és hölgyek
ültek, jegyzeteltek és számítógépeztek. Na, már ide is
kitelepült egy kóbor internet
café — gondoltam keserűen.
De amikor közelebb léptem,
rájöttem, tévedtem. Ezen a
helyen tájfutókat regisztráltak, akik — kézhez kapva a
térképet — már indultak is a
számukra kijelölt távra.

igazolt tájfutók vesznek részt
az ország minden pontjáról. A
meghirdetés saját honlapjukon
történik „Boróka Kupa” néven.
A tavaszi fordulót Kaskantyún,
az őszit Bócsán rendezik. A
résztvevők többsége mindkét nap indul, így — ki hinné? — napi 300 versenyzővel
számolnak. A szállást olcsó
vendégfogadókban, valamint
az iskola tornatermében szervezték meg. A győztesek jutalma érem, borókával díszített
oklevél és a községi vezetés
jóvoltából néhány palack bor.

A szervezők, Jakó Tamás Budapesről és Erdélyi
Tibor Szentendréről a borókások nagy rajongói

Mint Erdélyi Tibor, az egyik
szervező elmondta, ez egy
országos program, és évek óta
rendszseresen zajlik.
Tájfutó egyesületük kedveli a borókás területeket.
A kalocsai és szentendrei
szervezők immár több esztendeje hirdetik meg Bócsára a 2
napos versenyt, melyen főleg

No meg a gyönyörű táj, ami itt
várja őket!
A szervezők azt is elmondták, hogy a tájfutás családi
sport, hiszen minden korosztálynak megvan a maga távja.
A legnépesebb a 21-35 éves
korcsoport, de nincs ravaszabb egy öreg tájfutónál...
Káposzta Lajos

Népi gyereksarok várta a kicsiket
Diótörő, lápjáró, gólyaláb, célbadobós és kakaspofozó;
régi népi játékok ezek, melyek a Bócsatoron igen népszerűek voltak a gyerekek körében. A népi fajátékokat
Schneider Péter, Deli Szabolcs és Szeg Zoltán jóvoltából
lehetett kipróbálni. A játékok felügyeletében és a játékszabályok ismertetésében két bócsai óvónő Sipiczkiné
Rabi Boglárka és Tápai Beatrix segítkezett. A legfiatalabb
korosztályt kézműves foglalkozás is várta; Szabó Gáborné Anita, Kovács Istvánné Marcsi. jóvoltából.
SZ.É.

Evangélikus hurkagyár

Az evangélikus asztal, balról jobbra: Kőhegyiné
Erzsike gyülekezeti tag, Gáncsné Hafenscher
Márta, Lupták György kiskőrösi esperes, Gáncs
Péter püspök, László Lajos bócsai lelkész, Vida
György gyülekezeti felügyelő.

Egy keresztyén gyülekezetnek többfajta megnyilvánulása
lehet a hitéleten, vallásgyakorláson kívül: csendesnapok,
hangverseny, közös kirándulás,
temetőtakarítás, stb. A maroknyi bócsai evangélikusoknak
immár második esztendeje
saját, helyben lakó lelkészük
van. Ez a tény, no meg László
Lajos személye sokat mozdított
a közösségen. Emelkedett a
templomba járók száma, megkezdődtek a házi bibliaórák és
az idén nyári táborban is voltak
a gyerekek. Aztán Vida György,
az új gyülekezeti felügyelő a
nyár végén gondolt egy nagyot
és felvetette az evangélikusság
megjelenését a böllérfesztiválon. Az eszmei szerzőhöz
lelkes asszonyok is társultak,
így összehordták a szükséges
eszközöket és a hozzávalókat,
sőt még saját egyen kötényt is
varrattak. Ahogy meséli, sem a
végrehajtókon, de még a csapat
nevén nem kellett gondolkodni:
„Evangélikus
Hurkagyár”.
18 kötény talált gazdára
ezzel a felirattal, de csaknem 30 ember
gyúrta, sütötte a húst a
standon. Mint
Tóth Márta
presbiter el-

mondta, reggel hagymás vér
készült, délelőtt sült hús, oldalas, csípős és csemege kolbász,
végül különböző hurkafajták.
Az estebédre megfőtt a leves, a
töltött káposzta, illetve kisült a
sütemény és a kalács.
Díszvendégeket is asztalhoz
ültethetett a gyülekezet a szikrázó napsütésben: Gáncs Péter
püspök kedves feleségégével
és Lupták György kiskőrösi
esperessel érkezett. Amint
kóstolgatták az „evangélikus
termékeket”, átélhették azt
a szeretet, amit egy ilyen kis
közösség nyújthat.
Másnap, a vasárnapi istentiszteleten László Lajos lelkész
büszkén jelentette, hogy a
testi-lelki feltöltődésen túl az is
nagy eredmény, hogy a kóstolási díjakból és adományokból
százezer forint adomány folyt
be. Ez pedig nagy összeg egy
ekkora gyülekezet kasszájában.
Legyen rajta áldás és öröm!
Káposzta Lajos
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Tökéletes tökfaragás – és egy angolszász népszokás
A bócsai angolos diákok
idén is meghívást kaptak
a kiskőrösi Bem Általános
Iskola által szervezett Halloween estre. Ezúttal harmadik
alkalommal vettünk részt
a rendezvényen. Október
17-én 21 angolt tanuló diákunkkal délután öt órára

mentünk a jeles eseményre.
Külön köszönet az az Önkormányzatnak, hiszen a
buszt ők biztosították számunkra. A tanulók lelkesen
készültek: sokan valóban
ötletes jelmezekkel, hatan
pedig rémisztő sütikkel és
szendvicsekkel érkeztek az

eseményre, melyeket a sorversenyek után a büfében
el is lehetett fogyasztani.
A versenyeken sajnos a sok
résztvevő miatt külön bócsai
csapattal nem vehettünk
részt, de öt hetedikes tanuló
csatlakozhatott a kiskőrösi
7. c osztályosok csapatához.
Az ügyességi versenyek után
közös tánc volt, illetve végigvonatoztunk az iskola egy
részén, ahol rémszobát is
felállítottak. Amíg a tökfaragó verseny folyt, a diákok az
ebédlőben berendezett büfében fogyaszthatták a rémisztő ételeket. Majd következett
a disco este 9 óráig. Tudni
kell, hogy a Halloween-re
már iskolánkban elkezdődött
a hangolódás: dalokat tanultunk és elsajátítottuk az ide

tartozó szavakat. Beindult a
tökfaragás is — a nyersanyagért külön köszönet a falu
lakosainak.
Kőfalvi Erika
angol nyelvtanár

A település szépkorúit köszöntöttük
István voltak. A rendezvényen
közel háromszáz főt láttak
vendégül az Önkormányzati
Hivatal dolgozói, a képviselő
testület tagjai és a lelkes önkéntesek.
A falu két legidősebb
lakója: Pertányi Gáborné és
Klam Ferencné

Képünkön Vincze Imre és Tóth Margit
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.” Sütő András
erdélyi magyar író ezen gondolatával köszöntötte november
8-án a bócsai szépkorúakat
Szőke-Tóth Mihály polgármester. Őseink, nagyszüleink
tisztelete, megbecsülése kell
ahhoz, hogy a fiatal nemzedék is boldogulni tudjon az
életben. Az ünnepségen az
általános iskola tanulói szüreti
hangulatot idéző műsorral

kedveskedtek, a Nefelejcs
Népdalkör pedig dalcsokorral
készült. A polgármester bemutatta az új képviselő-testület
tagjait, és megköszönte az
idős választópolgárok bizalmát. Szőke-Tóth Mihály a
képviselők közreműködésével
felköszöntötte a falu két legidősebb lakosát, valamint az
50 és 55 éves házassági évfordulót ünneplőket. A bőséges
ebédet zenés-táncos mulatság
követte, ahol a hangulatfelelősök Balázs Feri bácsi és Balogh

50 éves házassági évfordulót ünneplők:
Kun-Szabó László
– Vida Rózsa

Vincze Imre
– Lugosi Erzsébet
Mucsi János
– Tompai Sarolta
Vincze Imre
– Tóth Margit
Szekeres Sándor
– Rávai Julianna
Ficsor Imre és Viszmeg Ilona
pedig az 55 éves házassági évfordulójukat ünnepelték.
Jó egészséget, további boldog
életet kívánunk!
SZ.É.

Tisztelt 65 éven felüliek!
2014. december első hetétől községünkben is bevezetésre
kerül a 2 kukás kommunális-hulladék gyűjtési rendszer.
A 2 kukás rendszerhez szükséges hulladékgyűjtő edényzetet a 65 év feletti lakosaink részére az Önkormányzat
házhoz szállítja.
A kukák házhoz szállítása 2014. november 24-től kezdődik
hétköznapokon 8-tól 16 óráig.
		
Szőke-Tóth Mihály
polgármester
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Budapesti kirándulás

Iskolánk 45 felsős tanulója 6 pedagógus kíséretében Budapestre
kirándult. A program Duna-parti sétával kezdődött. A gyerekek
rendkívüli történelemóra keretében ingyen tekinthették meg
a Parlamentet. Idegenvezető mutatta be az épület szépségeit,
ismertette történelmét és megmutatta hogyan működik az
ülésterem. A csoport láthatta a Szent Koronát őrző katonák

őrségváltását is. A gyerekek az Állatkert meglátogatását várták a
legjobban. Öt-hatfős csapatokban versenyeztek egymással, hogy
ki találja meg a legtöbb kérdésre a választ az állati vetélkedő
feladatlapon. Ez a kirándulás a közel egy éve tartó TÁMOP-os
pályázat keretében zajlott.
Mészárosné Babák Katalin

MARTINSTAG
Immár hagyomány, hogy
minden év novemberében
részt veszünk a Márton napi
megemlékezésen. Idén sem
volt ez másként. Mivel ez egy
német ünnep, így a németül
tanuló gyerekek már hetekkel
előtte izgatottan várták, a
nagy napot. Ez idén november
7-ére, egy pénteki napra esett,
amelyet ismét a kiskőrösi
Bem József Általános Iskola
szervezett meg. A KT néhány
tagiskolájából, mintegy 120
alsó és felső tagozatos diák jött
el, hogy megemlékezzen Márton püspökről. Bócsáról majd’
harmincan utaztunk Kiskőrösre. Az előző évekkel szemben
idén nem készítettünk saját
lámpást, („Laterne”), hiszen
a házigazdák minden egyes
résztvevőt egy lámpással ajándékoztak meg. Az iskolában a
helyi alsós diákok ismert énekeket énekeltek, majd egy színdarab keretében elevenítették
fel Sankt Martin jótéteményeit.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is ügyességi
vetélkedőben mérhették össze tudásukat a
diákok, természetesen
minden feladat a libával volt kapcsolatos.
Ezután következett
az est fénypontja, a
„Laternenumzug”,
amikor lámpásainkat
meggyújtva, a tanult
dalokat énekelve vonultunk a város szívében. Ilyen sokan talán még nem vettünk
részt a felvonulásban.
Szülők, nagyszülők
is elkísérték gyermekeiket. A központban közös
éneklésre hívtak minket, amely
nagy közösségépítő erővel
bírt. Hozzáteszem, a bócsai
gyerekek éneklik szinte minden évben a legaktívabban,
leghangosabban és legkitartóbban ezeket a német dalokat.
Visszaérkezve az iskolához

tábortűz fogadott minket, itt
hirdették ki a helyezéseket.
Ekkor ért a meglepetés minket,
hiszen iskolánk csapata érte
el az első helyezést, amelyet
óriási üdvrivalgás fogadott.
Az ünnep zárásaként nagyon
jól esett mindenkinek a finom
libazsíros kenyér és a forró

tea, amit idén is jó étvággyal
fogyasztottunk el. Azt hiszem,
mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon jól éreztük
magunkat, és kíváncsian várjuk
a jövő évi folytatást.
Szlobodáné Rakonczay
Tünde
német nyelvtanár
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Bócsa-kvíz
Kedves Olvasóink! Vetélkedjünk! Íme, egy kvízjáték, melyet
csaknem minden családban meg tudnak fejteni. Csak fel kell
olvasni egy közös vacsora alkalmával…
A helyes válaszokat beküldők közt a decemberi számunkban
ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: december 19. Önkormányzati Hivatal.
1. Községünk a környék legnagyobb tanyás körzettel rendelkező települése. A lakosság hány százaléka él tanyán?
a) 30		
b) 10 		
c) 40
2. 1952-ben épült a Szent Margit Római Katolikus Templom. Melyik évben került Bócsára Pozsonyból a Szent Margit
ereklye?
a) 1995
b) 2005 c) 2000
3. 2013 nyarán adták át a kerékpárutat. Hány méter hosszú
utat építettek a belterületi szakaszon?
a) 1161 m
b) 810 m
c) 2100 m
4. Mióta testvértelepülésünk Torockó?
a) 1998 óta
b) 1990 óta
c) 2001 óta
5. Melyik külterületi részen található a képen látható katolikus kiskápolna?
a) Fischerbócsán
b) Zöldhalomban
c) Kisbócsán
6. A tájházban található helytörténeti gyűjteményt Huley
Alfréd evangélikus lelkész alapította. Mire használhatták a
képen látható tárgyat?
7. Mi látható az alábbi képen?
a) ló kaparó
b) tésztavágó
c) tűzgyújró

Név:……………………………………….......................…….
Cím:………………………………………........................…….
Telefon:………………………………………………................

"
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Nem csak széke,
pogácsája is van Lucának
„Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja”
- mondogatták őseink. A
Gergely-naptár életbelépte
előtt december tizenharmadika az esztendő legrövidebb,
egyúttal a téli napforduló
kezdő napja volt. Ezt a napot
számos babona, néphiedelem, kettősség jellemezte.
Egyrészt a fény – a jó, az
Isten – győzelmét hirdette,
másrészt meghúzódott benne
a sötét – a rossz, a sátán – is.
Úgy tartották, hogy az ördög
a Luca-nap és a karácsony közötti tizenkét napban támad
a leghevesebben, hiszen érzi
hatalmának végét és fél Jézus
Krisztus eljövetelétől. A legismertebb népszokás a Lucaszék faragása, amely többféle
fából, s többféle darabból állt
össze, naponta csak egy-egy
műveletet volt szabad végezni rajta, de 24-ére el kellett
készülnie. A néphit szerint
ugyanis, aki az éjféli misén
felállt erre, megláthatta a falu
boszorkányát, ezután a széket
tűzre vetették. A lucabúza
sarjasztása Szeged környékén terjedt el. Egy marék
búzát egy kisebb tálba tettek,
mindennap öntözték, s ebből
karácsony napjára pár centis
zöld búza nőtt. A Szeged
környéki asszonyok a következőket mondták az öntözése
közben: „neköm kinyerem,
jószágomnak legelője, züld
mezeje”. A búza nagyságából
aztán a következő év termésmennyiségére következtettek. Szatymazon a gazdák
a jobb termés reményében
karácsony után földjeiken
szórták szét a lucabúzát. A
Luca keresztnevet akkoriban
ritkán adták a kislányoknak,
mondván, ha ezt a nevet kapja
„elviszi a luca”, de ha meg is
éri a felnőtt kort házsártos,
rossz természetű asszony
lesz belőle. A lucapogácsát bő
zsírral készítették, amelyből
a család tagjai együtt ettek,

a halott rokonoknak pedig
eltettek néhány darabot. Úgy
tartották, hogy az év leghosszabb éjszakáján a halottak
hazatérnek s ezzel várták
őket. A pogácsával jósolni is
lehetett. Megjelölték a pogácsákat, beletűzték a tollakat,
akié először pörkölődött meg,
azt a következő évben valamilyen nagy szomorúság vagy
veszteség érte. De cédulákat
is el lehetett rejteni a tésztában: egyes helyeken a lányok
a szóba jöhető jövendőbelik
nevét írták rá. A pogácsába
gyakran aprópénzt sütöttek
az asszonyok, a gazdagabb
új esztendő reményében,
morzsájából pedig az állatok
eledelébe is kevertek.
A lucapogácsa receptje:
Hozzávalók: 50 dkg liszt,
15 dkg darált tepertő, 10
dkg tiszta disznózsír, 2 tojás
sárgája, 2 dl tejföl, 2,5 dkg
élesztő, 1 evőkanál só, pici
tej, cukor
A lisztből, tojásból és cukros
tejben felfuttatott élesztőből
könnyű tésztát gyúrunk. A
tepertőt enyhén megsózzuk,
majd három adagra osztjuk.
A tésztát kinyújtjuk, megkenjük tepertővel, összehajtogatjuk és 15 percig pihentetjük.
Még kétszer megismételjük
ezt a folyamatot. Az utolsó
pihentetés után 3 cm vastagra
nyújtjuk a tésztát, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A
pogácsákat tojással, tejföllel
megkenjük, hogy a tetejük
ne legyen kemény, majd megsütjük.
SZ.É.
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Jó hangulatban telt az ovis bál
Alapítványi óvoda bál volt november 22-én az iskola tornatermében, a Bócsai Ovisokért
Alapítvány és az Szülői Munka
Közösség szervezésében.
Az eseményre népes vendégsereg gyűlt össze; a szervezők
220 főt láttak vendégül. A bál
megnyitásaképpen a nagycsoportosok vidám hangulatú
esernyőtáncot jártak, melyet
Ba Viktorné Éva óvó néni és
Bea óvó néni tanított a gyerekeknek.
Idén is finomabbnál-finomabb ételek várták a résztvevőket. A tyúkhúslevest

Kovácsné Marika néni és Kutasiné Rózsika néni főzte, az
ízletes marhapörköltet pedig
Pálinkás Attila. A talpalávalóról a kecskeméti Lesz Vigasz
zenekar gondoskodott.
Külön köszönet Szentgyörgyi
Judit óvodai SZMK vezetőnek
az átfogó szervezésért, és
minden szülőnek, akik felajánlásukkal, támogatásukkal,
segítséggel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.
A báli bevétel összegét mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére kívánja fordítani az
óvoda.
SZ.É.

A 2014. évi bócsai Böllérfesztivál csapatai
Bugaci Betyár Böllérek

Böllér Baráti Kör

„Első alkalommal vagyunk itt csapatként is. Vendégként
minden évben eljöttem a Bócsatorra, sok ismerősöm, cimborám
van itt Bócsán. Idén döntöttünk úgy, hogy mi is benevezünk.
Baráti társasággal, munkatársakkal jöttünk. Specialitásunk
a krumplis szalámi. A kolbászhúshoz még krumplit, tejet és
marhahúst keverünk. Nagyon jó a hangulat, a szervezés, jövőre
is szeretnénk jönni.” Mesélte Néma József a csapat vezetője és
szponzora. Fotó: lásd címlap

Az alulról szerveződő civil kezdeményezés ötlete Szabó Csaba és
barátai fejéből pattant ki négy éve. Az összeszokott baráti kör tagjai
évről-évre rendíthetetlenül, nem fogyó energiával szervezik, fejlesztik
ezt a hagyományőrző eseményt. Fotó: lásd címlap
Evangélikus Hurkagyár

Mangalica Rt.

A csapat kikiáltott szóvivője Gáspár Róbert elmondása szerint:
Első részvételünk a rendezvényen, de tervezzük, hogy minden évben
megjelenjünk. Úgy érzem, hogy hagyományainkat, kultúránkat őrizni
kell, a Bócsator is egy ilyen esemény, ahol egyben a településünk jó
hírét is tovább tudjuk vinni. Köszönjük a fővállalkozónknak Barna
Krisztiánnak az anyagi támogatást és az ötletet.

A csapat első alaklommal nevezett, mondhatni nem hiába, hiszen
el is vitték az első helyezést; a Bócsa Böllére díjat. „Apukám – Pohankovics Pál – hatvan évig böllér volt, most is nagy szakértelemmel
látott neki a disznó bontásához. Nagyon jó kis csapat kovácsolódott
össze, mindenki tudta mi a dolga, jókedvben sem volt hiány.” Mondta
Kőhegyiné Erzsike. A csapat előkelő vendéggel is büszkélkedhetett;
Gáncs Péter evangélikus püspök személyében. A csapathoz a tázlári
gyülekezet tagjai is csatlakoztak.
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Szanki Betyárok

Vadkanok

Az előző évben zsűritagként volt vendégünk Patkós Zsolt,
Szank polgármestere. Idén csapattal is indultak; a polgármesteri hivatal, valamint a művelődési ház dolgozói vettek részt
a Böllérfesztiválon. A szankiak specialitása a pörkölt alapon
készített savanyú máj. „Fontosnak tartom, hogy tudjuk azokat
a fiatalokat élményhez juttatni, akik már nem voltak részesei
ennek az igazi disznótornak. Célunk a hagyományok továbbéltetése és tisztelete.” Említette Szank polgármestere.

A bócsai fiatalokból álló csapat immár harmadik alkalommal
vesz részt a rendezvényen. Az első bócsator után kaptak kedvet
ahhoz, hogy csapattal nevezzenek. Lenthár Tamás a csapat vezetője a specialitásukat is elárulta, ami resztelt máj csiperkével,
és idén is rekordgyorsasággal elfogyott

Izsák, Signum Alfa Team Kft.

Vida-Bau Kft.

Kakulya Zoltán csapatfőnök és szponzor elmondása szerint a
Böllérfesztiválon való részvétel gondolata idén Bócsán az augusztus
20-i rendezvényen vetődött fel, amikor is meghívást kaptak Szabó
Csabától és Szőke-Tóth Mihálytól. Nagyon jól érezzük magunkat,
barátságok kötődnek, a szervezés is kiváló, jövőre is eljövünk!

A bócsai építőipari cég Vida György vezetésével második alkalommal vett részt a Böllérfesztiválon. A kőműves brigádon kívül
unokatestvérek, barátok, ismerősök segítettek a munkában. A jól
összeszokott csapat jövőre is szeretne jönni.

Köszönet a szervezõknek és a támogatóknak
Az alulról szerveződő civil kezdeményezés ötlete Szabó Csaba és barátai fejéből pattant ki négy éve. Az összeszokott baráti
kör tagjai évről-évre rendíthetetlenül, nem fogyó energiával szervezik, fejlesztik ezt a hagyományőrző eseményt.
A rendezvény főszervezője szeretné megköszönni csapata, valamint a többi nevező mindennemű segítségét, lelkesedését,
munkáját, a fellépőknek, a zenészeknek a helytállást és a kitűnő hangulatot. Külön köszönet jár a szponzoroknak az anyagi
segítségért!
Õk név szerint a következők voltak: Bócsa Község Önkormányzat, Sandra Trans Kft. Bócsa, Szőke Pincészet
Kiskunhalas, Király Pék és Társa Bt., Békó Kft. Kiskőrös, Geigerek Kft. Bócsa, Bakacsi Kft. Kiskunhalas, Blue Eye Dekor
Kft., Flóra Vendéglő, Bócsa, Kőhegyi Gábor Bócsa, Hegedűs László Alsómonostor, Molnár István Bócsa, Szabadi Tamás
Bócsa, Mátyus Lajos Soltvadkerti TV.
SZ.É.
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Versmondó verseny
kicsiknek és nagyoknak

November 21-én délután versmondó versenyt tartottak az iskolában. A zsúfolásig megtelt osztályteremben három korcsoportban
összesen 29 tanuló szavalt. Minden gyerek – a tanárnénik segítségével
– alaposan felkészült a versenyre, melynek meg is lett a gyümölcse,
hiszen a fődíjak mellett mindenkinek jutott egy-egy különdíj is.

I. korcsoport, első és második osztályosok: I. helyezés: Misándi Lilien, Barcsik Péter (legtréfásabb), Csima Alexandra (legjobb szövegválasztás), Kalló Zoé (leghosszabb vers), Martin Dorka (legérdekesebb
vers), Nagy Maja (legkedvesebb vers), Sréter Lehel (legmókásabb),
Schiszler Nóra (legaranyosabb), Kovács Bálint (leghangosabb),
Somogyi Jázmin (legbájosabb), Tamás Albert (legviccesebb)

Bócsa, Boróka Könyvtár
és Információs Hely
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II. korcsoport, harmadik és negyedik osztályosok: I. helyezés: Martin Mira, Csipkó Hédi (leghosszabb), Ficsor Vivien
(legmókásabb), Geiger Szilárd (legtréfásabb), Nagy Norina
(legérdekesebb), Tudor Szilvia (leghangosabb), Majer Bence
(legvidámabb), Harangozó Stella (legviccesebb)

17.00: A helyi élelmiszer, ami összeköt, előadó:
Bérces Dóra, a Kecskeméti Szatyor Egyesület
elnöke:
A rendezvény szervezője a Nemzeti Művelődési Intézet,
lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet BácsKiskun
Megyei Irodája

Egy embert bevisznek az elmegyógyintézetbe.
- Ön hogy kerül ide?
- Elveszett a szemüvegem...
- Akkor miért ide hozták?!
- Miért? Ide hozták?
A Bócsai Önkormányzat lapja

III. korcsoport, ötödik, hatodik és hetedik osztályosok: I. helyezés: Gszelmann Tamara, Deli Dávid (legérthetőbb), Faragó
Tamás (legjobb szövegválasztás), Frittmann Fanni (legjobb
mimika), Birtalan Szandra (legátérezhetőbb), Hadfi Luca (legkedvesebb), Kovács Illés (legérthetőbb), Kun-Szabó Viktória
(legjobban hangsúlyozott), Vincze Zsófia (legjobb benyomás),
Schiszler Hanna (legjobb hangulatú)
SZ.É.

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.

