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Négykézláb — a bócsai legenda

Lapunk rendszeres olvasói bi-
zonyára szembesültek már vele, 
hogy eddig minden helyi nagy-
rendezvény mulatós partyvá 
változott napnyugta után. Pedig 
van itt másra is igény — bár 
az is egyfajta nosztalgia. Igen, 
a címben jelzett Négykézláb 
Disco-ról van szó, mely Bócsa 
szélén éveken át adta a ritmust 
a felnövekvő tizen- és huszon-
évesek részére. A 90-es évek 
hangulatát felidéző találkozó 
először csak kósza ötletnek 
tűnt. Mint Józsa Ildikó főszer-
vező elmondta, a megindított 
facebook csoportra felrakott 
képek inkább az emlékezést 
szolgálták és a tervek szerint 
egy 30-40 fős „Modern Talking 
buli” lett volna a nyár egyik kis 
tanyasi partyja Bócsán. 

Az ötlet azonban szárnyakat 
kapott: június elejétől több 
százan jeleztek vissza, felrak-
ták kedvenc „négykézlábos” 
zenéiket, megosztották akkori 
gondolataikat, és így érkezett 
el július utolsó szombatja, 
amikor a parkerdőben újra 
eljött „az a hangulat”. 

Én nagyon izgultam az előző 
napokon, egészen szombat 
este 10-ig — meséli még min-
dig csillogó szemmel Ildi-
kó — hogy minden rendben 
menjen. Szerencsére Borbényi 
Hilda sokat segített a terület 

berendezésével, és többen 
bátorítottak. Aztán 10-kor 
megszólalt a nyitózene, mint 

annak idején, és… és mindenki 
elkezdett táncolni! Éjfél után 
pedig következett a félórás 
lassú rész… a romantikus 
blokk… ma már nincs ilyen! 
Közben bepöfögött Tumó 
Gábor, korabeli ruházatban, 
egy direkt erre a napra kiala-
kított Trabanttal, Ciró pedig 
az ötsebességes Ladával. Min-
den résztvevő kellett ehhez a 
nagyszerű élményhez!

És hogy mitől volt ez még 
időutazás? Mint meséli, a disz-
kósok révén: Sopajti János (DJ 
Shopy) több év után nemrég 
ért haza Angliából. Egyedül 
nem is vállalta ezt a kemény 

kihívást, jött vele társa, Vincze 
József (DJ Joe). Aztán sokkal 
közelebbről, Soltvadkertről 
szállt be a keverőpult mögé 
Kovács Gyula (anno Tázlárról 
járt ide „dolgozni” 1992-1995 
között). A közös sikítást mind-
annyian szerették kiprovokálni 
— akkor is és most is! 

Ne feledjük az italokat! Annak 
idején a limbó, az almalé-cherry 
és a vodka-narancs volt a menő. 

Ki iszik ma már ilyet? Hachbold 
Szabolcs 20 kiló zsíroskenyere 
lilahagymával pedig csak fokoz-
ta az ivási kedvet.

Vajon jövőre lesz-e folyt. 
köv.??                                KL
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Külterületi lomtalanítás
 
 2017. szeptember 6-án (szerda) külterületi lomtalanítást szer-

vez Önkormányzatunk a külterületen élők számára.
Helyszínek: Abonyi Fogadó melletti parkoló, Fischerbócsai 

templom melletti terület, Kukla Csárda melletti parkoló, Katzen-
bach falu buszforduló.

 A konténerekbe kizárólag lakossági kommunális hulladék 
helyezhető el!  Veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékek, 
használt gépjármű abroncs, stb) elhelyezése tilos!

 Az elektronikai hulladékot továbbra is az Önkormányzati Hiva-
tal udvarán helyezhetik el, kérjük ezen hulladékot a konténerbe 
ne tegyék!

 Mayer Ferenc jegyző

Fegyver-e a hang-sokk a seregélyek ellen?
Avagy mennyire zavarhatják meg a szőlősgazdák seregély-riasztóikkal 

az itt élők nyugalmát?

Seregély
Vándormadár. A telet Afrikában tölti, tavasztól őszig pe-

dig Közép-Európában, így Magyarországon él. Itt költi ki 
fiókáit, melyet rovarokkal táplál. Emiatt rendkívül hasznos, 
tömeges pusztítása nem megengedhető. Nyár végétől a 
gyümölcs fogyasztásra térnek át, mely térségünkben főként 
a szőlő. Madártani szakemberek szerint ez a madár roppant 
tanulékony, és hamar rájön arra, hogy ahol ez a „hangzavar” 
van, ott a legjobb a szőlő. Azt is kifigyelik, ha nincs ember 
a szőlőtáblánál. Az egyetlen hatékony módszer a madárháló 
alkalmazásán kívül valószínűleg a vadászpuska: ahol lelőnek 
egy-két seregélyt, oda a csapat pár napig nem megy!

„Nem azért költöztem tanyá-
ra, hogy augusztus elejétől kezd-
ve durrogásban és szirénázásban 
éljek!”; „Hová lesz az emberek 
nyugalma szüretkor?”; „Meddig 
tart a termésvédelem és hol kez-
dődik a rendzavarás?”; „Biztos, 
hogy éjjel is kell ez a durrogás?” 
— ilyen és ehhez hasonló pana-
szokkal ill. kérdésekkel fordultak 
többen is Bócsa, illetve a közeli 
községek vezetőihez egyaránt. 
A seregélyriasztó készülékek 
ugyanis a jelek szerint nem csak 
a madarakat zavarják — vagy le-
het, azokat már alig-alig, hiszen 
megszokják és visszatérnek. 
Lássuk, mik az álláspontok!

Ami tény: Magyarország leg-
nagyobb szőlőterülete a mi 
megyénkben található, ebből 
Bócsán 600, Soltvadkerten Táz-
lárral együtt 3.000, Kiskőrö-
sön közel 2.500 hektár. Ennek 
velejárója, hogy július végétől 
két hónapon át folyamatos sere-
gélytámadásnak vagyunk kitéve. 
A gazdák védekeznek, ahogy 
tudnak: valaki gázzal működő, 
durrogó riasztóval, kereplővel, 
a modernebbek viszont hang-
ágyúkkal és autóriasztókkal, 
melyeket akkumulátorról mű-
ködtetnek a szőlőtáblákban. 
Mások a vadászoknak szólnak, 
akik puskavégre kapnak egy-egy 
madarat — lévén a hegyközség 
és a vadásztársaság között jó az 
együttműködés. Hogy mindez 
mennyire hatékony, vitatható: 
a seregélycsapat arra száll, ahol 

kevésbé zavarják és valahol 
mindenképpen le fogja csíp-
ni a szőlőszemeket. Rosszabb 
esetben letarolja, sőt: lerúgja! 
A riasztók éles hangja viszont 
nagyon zavaró lehet az üdülő-
helyeken (mint pl. a Büdöstó 
környékén és a tanyasi vendég-
házakban), illetve a falu szélén 
lakók esetében. A legbiztosabb 
módszer a madárháló, viszont 
az drága mulatság.

— Mik a fő kártevők? — kér-
dezem Gáspár Ferenc bócsai 
hegybírót

Főleg a seregély, igaz, ennek a 
kára idén még nem volt jelentős 
— magyarázza a szakember. 
Majd most, augusztus végétől 
indul be jobban, de mellettük 
ott van az őz, a nyúl és ami szo-
katlan, a dolmányos varjú! Nincs 
elég ivóvíz számukra, ezért egyre 
inkább rákapnak a lédús, édes 
szőlőfürtökre. Az is lényeges 
szempont, hogy a különböző 
fajták idén egyszerre érnek, így 
mindenhol egyformán „csipe-
getnek”, és emiatt nem tűnik 
fel annyira. Majd amikor hirtelen 
kevesebb lesz a szőlő — Kékfran-
kos, Merlot, Kövidinka, esetleg a 
kései szüretre megtartott táblák 
— ott nagyon kell óvni a termést, 
mert akkor minden kártevő oda-
megy dézsmálni.

— Sokan panaszkodnak arra, 
hogy éjszaka és kora hajnalban is 
szólnak a riasztó berendezések. 
Tudja-e hivatalánál fogva, hogy 
ki milyen védelmi rendszert 

működtet és mennyire tartja be 
az éjszakai csendet?

A seregélyriasztó ebben az idő-
szakban nem bejelentésköteles 
eszköz. Azt tudom, hogy majd-
nem mindenki védekezik vala-
hogy, hiszen ez egyéni és közös 
érdek. Vadászni nem mindenhol 
és nem mindig lehet a madarak-
ra, hiszen szigorúak a biztonsági 
előírások. Marad a hang- és zaj-
generátor. Ezek közül a legtöbb 
olyan kapcsolóval van ellátva, 
mely érzékeli a napfényt, tehát 
akkor lép működésbe. A hajnal 
pedig mind a seregélyek, mind 
pedig a készülékek részére 5 óra 
körül következik be…

Mayer Ferenc Bócsa jegyzője 
évek óta szembesül a nyárvégi 
„zajszennyezés” gondjával. Mint 
mondja, a községben korábban 
is voltak panaszok, de az idén 
a szokásosnál többen jelezték, 
hogy nem bírják elviselni a 
riasztással járó nagy zajt. Az 
előírások értelmében nappalra 
(06-22 óráig) és éjszakára eltérő 

maximális hangerő engedé-
lyezett. Ez lakóterületen 50, 
gazdasági területen 60 decibel. 
Panasz esetén ezt be kell méretni 
szakemberrel. A tanyavilágban 
gond van a besorolással, hiszen 
ez lakó- és gazdasági övezetként 
egyaránt értelmezhető lehetne. 
Persze amelyik gazda odafigyel, 
vagy programozható készüléket 
vesz, az csak reggeltől estig 
riaszt, de sajnos tudnak olyan 
készülékről is, amely éjjel-nappal 
üzemel…

Mint elmondta, az ügyben 
jegyzői hatáskör nincs. A be-
érkezett panaszokat továbbítja 
a zajvédelmi hatósághoz és a 
környezetvédelmi hatósághoz 
(Kecskeméti Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály). A szabálytalan, 
zavaró riasztás csendháborítás 
szabályértést valósíthat meg, 
ami a járási hivatal hatáskörébe 
tartozó ügy (Kiskőrösi Járási 
Hivatal Hatósági Osztály). 

Káposzta Lajos 

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (augusztus)

Bodor Violetta és Iszak Tamás

Születtek: (augusztus)
Nagy - Eifert Noémi – an: Eifert Andrea

Moldován Bianka Gabriella – an: Moldován Jolán 

Elhunytak: 
Tarjányi Ferencné (1926) születési neve: Molnár Katalin
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Tanyagondnokok családi napja 

Egy kellemes nyári hétvégén 
került megrendezésre immáron 
ötödik alkalommal a Falugond-
nokok DunaTisza Közi Egyesü-
let családi napja községünkben, 
melynek fő szervezője Gácsi-
Varga Katika és Frittmann 
János bócsai tanyagondnokok 
voltak. Több megyéből is ér-

keztek vendégek, hogy közösen 
töltsenek el egy vidám napot. 
Már a reggeli órákban meg-
kezdődött a főzés: rotyogtak a 
finomnál finomabb bográcsos 
ételek, pörköltek, valamint 
készült az óriás palacsinta és 
a lángos is a közelgő ebédre. 
Ez idő alatt Csőszné Zelenák 

Katalin egy vidám, mókás csa-
ládi vetélkedőre hívta az ide 
látogató vendégsereget, hogy 
összemérhessék ügyességüket. 

Ezt követte, a Szatymazi Ficán-
kák tánccsoportjának műsora, 
majd élőzenés vígasság zárta a 
napot.                              B.H.

Kedves 
Érdeklődők!
2017. szeptember 6-án 

ingyenes 35 órás infor-
matikai képzés IKER 2: 
„Önállóan használom, az 
informatikai eszközömet” 
tananyagegység indul Bó-
csán a Boróka Könyvtár-
ban!

Amit megtanulhatsz a 
tanfolyamon!

- elektronikus levelezés 
(e-mail küldés/fogadás)

- böngészést az interneten 
(online vásárlás, menetren-
dek stb…)

- közösségi média hasz-
nálata (facebook, You Tu-
bes tb..)

Bővebb információ és 
jelentkezés a mentornál  
Borbényi Hildánál a +�6 
70 400 99 45 telefonszá-
mon. 

GINOP 6.1.2- 15 „ Digi-
tális szakadék csökkentése 
projekt”
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Citerás gálaest – immár második alkalommal

a bócsai Boróka Citerazenekarnak 

nagy erőssége a basszuscitera…

…a másik erõssége pedig a hölgyek!

a tázlári Horváth 
János a gála korelnöke 

(legalábbis a férfiak 
között…)

Könyvtárosunk,  
Frittman Kitti egyre 
több rendezvényen 
működik közre kon-
feranszként, emellett 
pedig a lapszerkesz-

tésbe is besegít

népzenei tábor, az érdek-
lődés így is nagy volt. A 
fellépők az ötéves szü-
letésnapját ünneplő bó-
csai Boróka Citerazenekar 
meghívására Ágasegyháza, 
Tiszakécske, Tázlár és 
Zsana dalosai és citerá-
sai voltak. Elmondható, 
hogy mindegyikük készült 
valami különlegességgel 
erre az alkalomra. Kárász 
István főszervező például 
egy nem igazán ismert kis-
kunhalasi pásztordalt tett 
be műsorukba, melyet a 
XX. század közepén gyűj-
tött fel Szomjas-Schiffert 
György néprajzos. 

A szünetekben sem ma-
radt program nélkül a 
közönség: Fontné Erzsike 
borismertetője, valamint 
a szanki Takács Dávid 
karikás bemutatója sokak 
tetszését elnyerte.   

A vacsora után Gulyás 
Ferenc tárnoki citeramű-
vész játszott, majd tán-
cház következett.

A szervezők ezúton is 
köszönik az önkormány-
zat, valamint a támogatói 
jegyet vásárlók segítségét.

K. L.

A tavalyi nagy siker után 
idén is megrendezésre ke-
rült a citerazenekarok és 

népdalkörök találkozója 
Bócsán. Noha ezúttal nem 
előzte meg az eseményt 
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Német nyelvi tábor 
ausztriában

Ha július, akkor német nyelvi 
tábor, amely tudvalevően akkor 
a leghatékonyabb, ha az egyik 
németnyelvű országban zajlik. 
Idén sem volt ez másképp. 
Immár ötödik alkalommal 
jutottunk ki, ezúttal Auszt-
riába. Mint mindig, most is 
a soltvadkerti gyerekekhez 
társultunk. Ebben az évben 
csatlakoztak hozzánk a kis-
kunhalasi Szent József Kato-
likus Általános Iskola diákjai 
is. Bócsáról 8, Soltvadkertről 
15, Kiskunhalasról pedig 18 
gyermek utazott, összesen 5 
nyelvtanár kíséretében. Az idei 
nyelvi héten Salzkammergut, 
a hegyek gyöngyszemeinek 
csodálatos vidéke adott otthont 
nekünk, amely nem véletlenül 
nyert felvételt a Világörök-
ség kincsei közé. 76 tavával 
az ország legcsodálatosabb 
területeinek egyike. A régió a 
császári és királyi monarchia 
idejében (K.u.K.) az uralkodó-
ház, a nemesség és a művészek 
kedvelt nyári üdülőhelye volt. 
Szállásunkat, Gosaut körülvet-
ték a �000 méteres Dachstein 
hegység havas hegycsúcsai. 
Jártunk a világ legrégebbi só-
bányájában, Hallstattban, amit 
méltán választottak be a világ 

�0 legszebb kisvárosa közé. 
Gyönyörködtünk a jégbar-
langban, romantikus hajóutat 
tettünk a �-tó-túra keretében, 
amely annyira vadregényes 
és lenyűgöző volt, hogy úgy 
hiszem, ilyen látványban még 
nem volt részünk. A gyerekek 
iskolája Bad Ischlben volt, 
ahonnan a nálunk is ismert 
sütemény, az isler származik. 
E fürdővárosban volt Ferenc 
József nyári rezidenciája, itt 
tartotta eljegyzését Erzsébettel, 
azaz Sisi hercegnővel. Termé-
szetesen így nem maradhatott 
ki a Császárvilla megtekintése 
sem. Az egyetlen „iskolamen-
tes” napon Salzburgba látogat-
tunk. A Dóm, a salzburgi vár, 
a zeneszerző Mozart szülőháza, 
a csodás Mirabell Garten és a 
hellbrunni vízijátékok olyan 
élményeket nyújtottak, amit 
„nem úsztunk meg szárazon.” 
A gyerekek élménybeszámolóit 
hallgatva az iskoláról ismét be-
bizonyosodott, hogy a délelőtti 
tanórákat nem teherként élték 
meg, hanem bizony szórakoz-
va, énekelve, játszva szereztek 
új ismereteket. Jövőre sem sze-
retnénk kihagyni a tábort!

Szlobodáné Rakonczay 
Tünde német nyelvtanár

Ha augusztus, akkor 
Torockó!

Idén is szép számmal, mint-
egy nyolcvanan vettek részt 
bócsaiak a torockói faluna-
pon, melyet augusztus első 
hétvégéjén rendeztek meg 
erdélyi testvértelepülésünkön. 
A szombati műsort a nagy me-
leg miatt a tavalyinál kevesebb 
érdeklődő nézte végig, pedig 
a sok fellépő között a bócsai 
két citerazenekar, valamint a 
Nosztalgia Együttes valóban 

kitett magáért a színpadon. Az 
este tűzijátékkal ért véget.

Az ételsor a szokásos va-
rázslat volt: pénteken lecsó, 
szombaton a bócsaiak birka-
pörköltje, míg vasárnap a híres 
torockói pecsenye várta az ér-
deklődőket a helyi művelődési 
ház udvarán. 

A Székelykő még mindig a 
régi, és várja meghódítóit!

KL

Szeptember 15.
Igen ez a helyi adók befizetési határideje — mint ahogy az erre 

szolgáló felhívások levél formájában már ki is mentek az érintet-
teknek. Ne feledjük tehát ezt a dátumot, ameddig kamatmentesen 
fizethetjük be a helyi iparűzési és a gépjármű adót az Önkormány-
zati Hivatal felé! Az adózási fegyelem minden lakos érdeke, hiszen 
a község működését, rendezvényeinket, valamint a pályázati önerőt 
többek között ebből az alapból fedezi az önkormányzat.
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Búcsú a munkás évektől…
… de nem Bócsától!

Képesítés nélküli tanító
Ez is egy olyan fogalom, ami ma már nincs: a gyereklétszám 

megnövekedésével a 60-as 70-es években sok tanári állás ke-
letkezett, melyeket azonban nem tudtak betölteni szakirányú 
végzettségű szakemberekkel. Ezért aki érettségi valamilyen 
okból nem tanult tovább, de érdekelték a gyerekek, u. n. „ké-
pesítés nélküliként” dolgozhatott óvónőként vagy tanítóként. 
Később aztán el kellett végeznie a főiskolát, és ezután sokan 
a pályán is maradtak közülük.

Tantestület az 1990-es évek végén. Hátsó sor balról: Weinhardt Józsefné, Barcsikné Weinhardt 
Éva, Viszkók Sándorné, Pócsáné Gillich Katalin, Bozorádi Tiborné, Harangozóné Balogh Zsóka, 
Völgyesvári Lászlóné, Gombkötő István, Kürtösi Katalin, Frittmann József, Paragi Anikó.

1. sor balról: Adorjánné Csábi Éva, Szlobodáné Rakonczay Tünde, Mészárosné Babák Katalin, 
Berki Lászlóné, Vidáné Baranyi Mária

Viszkók Sándorné Lantos 
Mária ül velem szemben. Egy 
fiatalos nagymama, aki 44 éven 
át tanított a bócsai általános 
iskolában. Az első és egyet-
len munkahelyemről megyek 
nyugdíjba — mondja ki a ma-
napság egyre ritkábban hallott 
mondatot.

Soltvadkerten nőtt fel, a 
kecskeméti Bányai Júlia Gim-
názium elvégzése után elment 
dolgozni. Pár hónapra rá, 
1973 szeptemberétől képesítés 
nélküli alsós tanítónéni lett 
Bócsán. Mint meséli, noha 
mehetett volna tanárképzőbe, 
de sosem akart felsősökkel 
foglalkozni: neki a kicsik a 
mindene. Annyira érdekelte 
a tanítás, hogy a tanítóképzőt 
inkább levelezőn végezte el, 
csak hogy gyerekek között 
lehessen az iskolában. 

A kezdeti évek számára is 
a tanulást jelentették: Csábi 
István akkori igazgató, és 
helyettese, Frittmann József, 
valamint Berkiné Marika és 
Weinhardtné Marika nagyon 
sokat segített az órai felkészü-
lésben és a tanítás módszer-
tanában. Ezek a vezetők nem 
sajnálták rám az időt — mond-
ja mosolyogva. Rendszeresen 
látogatták az óráimat, én pedig 
az övéiket, majd megbeszéltük 
a történteket. Igaz, szükség is 
volt a munkámra, viszont bele 
kellett tanulnom mindenbe. 

Közben előkerül néhány 
fénykép. Kitűnik, hogy akko-

riban bizony jócskán voltak 
férfiak is a tantestületben, 
erőteljesen befolyásolva a 
munkahelyi légkört. Az sem 
mindegy, hogy milyen a kor-
osztályúak a pedagógusok. 
Mint a tanárnő meséli, jelenleg 
meglehetősen jó a súlyozás: a 
tanáriban egymás mellett ül a 
fiatal és az idősebb generáció, 
jó lelkülettel segítve egymást.

— Milyenek voltak az igazga-
tók? Bár a pedagógus egysze-
rűen becsukja maga mögött a 
tanterem ajtaját és tanít…

Meggyőződésem, hogy a 
tanítónak segítenie kell az 
igazgató munkáját. Ez egy 
intelligens pálya: mindenki 
humán végzettséggel, diplo-
mával rendelkezik. Illik tehát 
úgy is viselkedni! Ha mindenki 

másfele húz, annak nem lesz 
jó vége. A szakmai elhivatás a 
legfontosabb: ha az nincs ben-
ned, megérzik a kollégák, de 
leginkább maguk a gyerekek! 

— Hogy teltek az utolsó 
évek? Milyen volt a búcsú? 

Én már korábban elmehet-
tem volna nyugdíjba, de sze-
rettem volna még tanítani. 
Az utolsó osztályom „érte 
a pénzt” rendesen: digitális 
technikai ismeretek már a kez-
detektől fogva, a végére járnak 
a dolgoknak, „megmondom a 
véleményem”, „kiállok maga-
mért” — ez a jövő generációja, 
ami nagy kihívás, de egyben 
nagy élmény is! Azt min-
denképpen ki kell emelnem, 
hogy Bócsán rendkívül sok 
éles eszű gyerek van. Az okát 

megismerhettem a családláto-
gatások során: mindenkinek 
megvan a feladata a ház körül 
és összejárnak a családok. 
Visszatérve a búcsúra: szép 
volt mind a tantestület, mind 
a gyerekek részéről. Volt időm 
rákészülni a pálya lezárására… 
aztán persze nehéz kiüríteni a 
fiókokat, de túlléptem rajta: 
�� év termését kellett szelek-
tálnom. Búcsú volt ugyan, de 
nem végleges. Én át fogok járni 
Bócsára néhanapján, hiszen ez 
volt a második otthonom. Ter-
mészetesen, ha tehetem,   bici-
kivel megyek, meglátogatom a 
kollégákat, de a könyvtárat is: 
nagyon szeretek olvasni és van 
mit pótolnom…

— Hogyan fognak telni a 
nyugdíjas évek?

Nagy szörpfőző vagyok, 
amihez többek között a bó-
csai erdők is szolgáltatnak 
alapanyagot: fehér akácvirág, 
teafélék, aztán ott van a darált 
paprikám és a saját készítésű 
kecsap. A kerékpározás mellett 
hetente egyszer még teniszez-
ni is bírok — a mozgás nem 
maradhat el! A legfontosabb 
pedig a család: édesanyámnak, 
valamint három unokámnak 
nagy szüksége van rám.

Kedves Tanárnő, boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk!

Káposzta Lajos
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből — 
régi lakodalom Bócsán

 „Azok a régi lakodal-
mak…” — halljuk néha-
nap az idősebb bócsaiaktól 
— „azok voltak az igazán 
nagy események a tanyavi-
lágban!” És aztán mesélik 
az előkészületek fokozatait, 
a  padok,  asztalok  és más 
kellékek  összehordását,  a 
baromfipucolást  és  sütés-
főzést, illetve magát a nagy 
eseményt. Kinek éppen mi 
jut  eszébe,  vagy éppen mi 
volt  számára  a  fontos. A 
következőkben a Kiskunság 
néprajzi gyűjtője, Szomjas-
Schiffert György művéből 
idézünk,  melynek  címe: 
Régi lakodalmak a Duna-Ti-
sza közén. Az 1950-es évek-
ben  összegyűjtött  anyag 
2006-ban jelent meg a kis-
kunhalasi Thorma János 
Múzeum gondozásában. 

A fejezet jegyzetéből tud-
juk, hogy a bócsai lakodalmi 
szokásokat elmondta: Szabó 
József (46 éves) útőr, sokszo-
ros vőfély, Bócsa 49. 1945 óta 
él itt és vőfélykedik, azelőtt 
Nagyhalászon (Szabolcs me-
gye) lakott. Gyűjtötte sze-
mélyesen Szomjas-Schiffert 
György 1955. október 30. A 
gyűjtőmunka égetően fontos 
volt: ez volt az az időszak, 
amikor sokan elvándoroltak 
a városokba a fejlődő hazai 
ipar és a kevés helyi lehetőség 
miatt. A szocialista életforma 
pedig sok szokás megszűné-
sével fenyegetett, amit a nép-
rajzkutatók előre sejtettek. Az 
adatközlő így mesél:

Az ismerkedésre megvoltak 
a lehetőségek. A közös munka 
alkalmán kívül a lányok és 
legények ismerkedési módja 
volt a közkedvelt „záptojás-
játék”, a „patkaporos bál” és 
az engedélyezett báli mulat-
ságok. 

A „záptojásjáték” a sza-
badban folyt. 25-30 lány és 

legény állva kört alkotott. 
Hátuk mögött, a körön kívül 
egyikük, mint cica ment zseb-
kendővel a kezében, ezzel a 
mondókával: - „Tüzet viszek, 
nem lássátok, ha látnátok, 
oltanátok! Ég, ég a ruhátok!” 
Az utolsó szavaknál valakinek 
a sarkához ledobta a zseb-
kendőt és futott körbe. Aki 
észrevette, hogy a sarkához 
dobták a zsebkendőt, fölkapta 
és körül futva kergette a cicát. 
Ha nem érte utol, a cica beállt 
az ő üresen maradt helyére és 
a kívül rekedt lett az új cica. 
Ha valaki nem vette észre a 
mögéje ejtett zsebkendőt és 
a körülfutó cica korábban 
kapta fel, a figyelmetlent 
szégyenképpen belökte a kör 
közepére záptojásnak. (A já-
tékot elmondta Tóth Istvánné 
Vincze Ilona (36 eves) Bócsa, 
Oncsa falurész).

A fiatalság kedvelt mulat-
sága volt a „patkaporos bál”. 
Legények összebeszélve elha-
tározták, hogy lányos vagy le-
gényes háznál bálat tartanak. 
Majd minden legény vitt egy 
lányt magával, de akinek nem 
volt udvarlója, azt a lányt az 
édesanyja kiserte el. Vasárnap 
tartották, estefele. 5-6 órakor 
gyűltek össze és 10-11 óráig 
voltak együtt. Citerázó legényt 
vittek magukkal és bort, hogy 
vígan legyének. Énekszóval és 
tánccal töltötték az estét.

Kedveltek voltak a „hivata-
los bálak” is: a pöttyes bál, 
a sarlós bál, rózsabál, reg-
rutabál, szüreti bál, tűzoltó 
bál, karácsonyi bál (ünnep 
másnapján), szilveszteri bál, 
locsolkodó bál (húsvét hétfő-
jén) és a pünkösdi bál.

A lányok általában16-20 éves 
korukban mentek férjhez, 
azon túl már „öreglány”-nak 

számítottak: - „Te má meg-
vénűsz otthon, anyáddal!” A 
legények katona idejük előtt 
is, után is házasodtak, de a 25-
26 evest már öreg legénynek 
„agglegény”-nek mondták.

Házasságukat a fiatalok egy-
más között megbeszéltek, 
de a legény a lány szüleitől 
is megtudakolta előre, hogy 
hozzá adják-e. Kedvező eset-
ben ment csak megkérni 
a lányt, egyedül vagy egy 
násznaggyal, esetleg az édes-
apjával. Ha a forma szerinti 
megkérés és adás megtörtént, 
akkor a következő szombaton 
volt a „kézfogó” a lányos ház-
nál. Ilyenkor vacsorát adtak 
és zene is volt. Ezen a legény 
gyűrűt és nyakláncot adott, 
a lány meg jegykendőt és 
vőlegényinget. (Most csak két 
karikagyűrűt vesz a legény.)

„Vőfény”-ről a vőlegény gon-
doskodott. Szokásos vőfélyt 
fogadtak, aki a lakodalom előtt 
egy héttel hívogatott, lóháton 
vagy kocsin keresve fel a hiva-
talosakat. (Manapság — 1955! 
— a vőlegénnyel együtt megy 
hívogatni, rendszerint kerék-
páron.) A nagy napra gondos-
kodni kellett zenekarról is! 
Ez lehetett egyszerűbb, vagy 
többtagú, de fontos volt, hogy 
legyen mire énekelni. Épp 
ezért mindenképpen kellett 
valamilyen fúvós hangszer, 
tambura, vagy harmonika. A 
vonuláskor, de a táncnál is 
elkelt a dob, melyet ha kellett, 
magára is tudott erősíteni a 
zenész egy szíjjal.

A vőfélynek vállig érő egye-
nes botja volt, végéről fejken-
dő lógott le, amelyet a meny-
asszonytól kapott, amikor a 
vőlegénnyel együtt elment 
a menyasszonyos házhoz 
„kikérni a bokrétáját”. Ugyan-

csak a menyasszony tűzött a 
mellére fel, egy méter hos-
szú, kétujjnyi széles szalagot. 
Kalapja mellett a 19. század 
végén rozmaring is volt, ez 
később kiment a divatból. A 
hívogató vőfélyt illő volt kí-
nálni süteménnyel vagy borral. 
A koszorúspárokat (és néha a 
násznagyot is) a lakodalom 
előtt két héttel a vőlegény és 
menyasszony együtt kérték fel. 
A lakodalom előtt egy héttel 
legénybúcsú volt a vőlegény 
lakásan. Csak a legénykomái 
voltak nála, ittak, nótáztak, de 
zene nem volt.

A lakodalmakat általában 
ősszel tartották, ahogy meg-
forrtak a borok. Télen nem-
igen volt lakodalom, tavasszal 
is csak ritkán. Az esküvő 
szombatra, a délutáni órákra 
szokott esni. A lakodalom 
előtt két nappal csigatésztát 
készítettek, amelyre estefelé 
jöttek össze a szakácsasszo-
nyok és a koszorúslányok. 
Ilyenkor hallgatóféléket szok-
tak énekelni, pi. a „Leégett a 
jászberényi cserény”-t. 

A meghívottak az esküvő 
előtti nap reggelen vittek a 
baromfiajándékot a meghívó 
háznak: családonként egy 
pár pulykát vagy tyúkot vagy 
csirkét. Másféle ajándékot 
(edények, konyharuha stb.) 
egyénenként adtak a lakoda-
lom napján.

A lakodalmat megelőző 
esten a vőlegény elment 
a menyasszonyos házhoz, 
hogy a lakodalom részleteit 
megbeszélje. Ekkor kapta a 
„vőlegényinget”.

(folytatjuk)
Lejegyezte: 

Káposzta Lajos
Lektorálta: 

Balogh Lajos id.
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Duplán könnyű 
szőlőpite

a könyvtár ajánlata

Iskolakezdésre
- Kelj fel, Szívem, iskolába kell menned! 
- De, miért kell mennem? Utálok oda járni!
- Ugyan, ne mondj ilyeneket!
- Az összes gyerek utál. 
- Ez csak kifogás, gyerünk, felkelni! -
 Mondj két okot, miért kellene mennem! 
- Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató!

- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a tanár az iskolában. 
- Kutyuska, tehénke, disznóka. 
- Jó, de nem kell mindig utánna mondani a kicsinyítőképzőt! 
- Macs, kecs, csir, puly.

Mi az alföld? - kérdezi a tanárnő. 
- Sajnos nem tudom - feleli a gyerek.
 - Sanyika, segíts Csabának!
 - Az alföld nagy kiterjedésű síkság. 
- Hallod, Csaba? Ez egy pontos meghatározás. Tehát mi az 

alföld? -
 Az alföld egy pontos meghatározás.

- Hogy tetszik az iskola? - kérdi anyuka a kisfiát az első tanítási 
nap után.

 - Disznóság az egész! - fakad ki a gyerek.
 - Mi csináljuk meg a feladatokat és mégis a tanító néni kap 

érte fizetést!

- Hányasra vizsgáztál? 
- Kettesre. 
- Miből? 
- Kegyelemből.

- Tanár úr, miért nem kapta meg a kisfiam a kettest a feleletére?
- Mert nem érte el a kettes szintet…

Hozzávalók / 6 adag
* 20 dkg finomliszt
* � db tojás
* 125 g joghurt
* 20 dkg cukor
* 1 db vanília
* 2 tk sütőpor (csapott)
* 40 dkg szőlő 
* 5 dkg mandula
* 5 dkg nádcukor
* fahéj ízlés szerint
Elkészítés
1. Darabosra vágjuk a mandulát, összekeverjük a nádcukorral, 

kis fahéjjal, és félretesszük, ez megy majd a tetejére.
2. Mixerrel habosra verjük a tojásokat cukorral, vaníliával, 

hozzáadjuk a joghurtot és szép lassan a sütőport és a lisztet.
3. Közepes, sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, rászórjuk a 

szőlőt, erre a cukrozott mandulát.
4. Előmelegített sütőben sütjük, langyosan vagy hidegen 

tálaljuk.
Sütési hőfok: 190°C
Sütési mód: alul-felül sütés

Felnőtt: Sarah Addison Allen – Sugar Queen – Édes Élet
A huszonhét éves Josey Cirrini három dologban biztos: hogy észak-

karolinai szülővárosában a tél a kedvenc évszaka, hogy ő egy igazi déli 
szépség igencsak szánalmasra sikerült utódja, és hogy az édességet 
legjobb, ha szekrénye rejtekében fogyasztja el. 

Josey élete hosszú éveken át eseménytelenül zajlik anyja házában. 
Vigaszt egyedül az édességekből és romantikus regényekből felhalmo-
zott hatalmas készlet jelent számára, ezek közé menekül minden este… 
Egészen addig, amíg egy napon rá nem döbben, hogy a szekrényét 
elfoglalták. Nem más rejtőzött el benne, mint a helyi pincérnő, Della 
Lee Baker, a goromba, de érző szívű nő, aki egyharmad részt maga a 
végzet – de kétharmad részt egy tündéri keresztanya… Egy szerencsét-
len, és hibákkal teli életből menekülve Della Lee úgy dönt, Josey titkos 
szekrénye a legbiztonságosabb hely számára. Cserébe megváltoztatja 
Josey életét – mert az bizony egyértelmű, hogy ez a szekrény nem egy 
boldog nő tulajdona. Della Lee nyers szeretetének hatására Josey hamar 
lemond a pekándió tekercsről és a karamelláról, felfedezi olykor nagyon 
is heves női ösztöneit, és hamarosan rádöbben, hogy az élet sokkal több 
lehetőséget rejt, mint gondolta.

Kamasz: amy Ewing – a fehér rózsa
Violet Lasting rabságban és elnyomásban él a Tó Hercegnőjének 

palotájában, míg fény nem derül viszonyára Ashsel, a királyi hölgyek 
kísérőjével. A szerelmeseknek így menekülniük kell. Egy pillanatra 
sem érezhetik magukat biztonságba, hiszen nem tudhatják, ki barát, 
ki ellenség. Útjuk során azonban egyre világosabbá válik, hogy az Ékkő 
zsarnoksága egy felkelés felé sodorja a Magányos várost. Rá kell bíz-
niuk magukat a Fekete Kulcsra, egy titkos társaságra, aminek eltökélt 
célja a királyi családok uralmának megdöntése. Ash, Violet és legjobb 
barátnője, Raven mindentől távol, egy erdei tanyán, a Fehér Rózsában 
találnak menedékre. Itt él Sil, aki régen maga is az Ékkő rabja volt. Ő 
veszi pártfogásába a fiatalokat, és nemcsak arra döbbenti rá Violetet, 
hogy hatalmas erő birtokában van, hanem arról is meggyőzi, hogy az ő 
feladata lesz, hogy vezesse a lázadókat.

Gyerek: Bjorn Sortland – Kepler62: a visszaszám-
lálás

Ari és Joni, miután teljesítették a világ legnehezebb számítógépes 
játékát, részesei lehettek a rejtélyes küldetésnek, amely a Kepler62 
naprendszerben keres lakható bolygókat. De vajon miféle titokzatos 
bázisra érkeztek és kik lesznek társaik a hosszú úton? Marie, a világ 
leggazdagabb fegyvergyárosának elkényeztetett, de magányos lánya is a 
bázison van. Ő ugyan nem oldotta meg a feladványt, de megfizetett érte. 
Hiszen pénzen bármit meg lehet venni. A három gyerek tudni akarja, mit 
titkolnak előlük. Vajon a bázis egy nagyszerű küldetés kiindulópontja 
vagy szánalmas börtön? Ki kell deríteniük…

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00

Szombat: 10:00 – 13:00
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Szentmise a nemzeti ünnepen
A katolikus templomban 

Mezei Ferenc plébános tar-
tott augusztus 20-án ünnepi 
szentmisét, melyen László 
Lajos evangélikus lelkész is 
jelen volt. A szentbeszédben 
az ezer évvel ezelőtti közfel-
fogást hasonlította össze a 
mostanival. 

Feltette a kérdést: tudjuk-e, 
hogy kik voltak István király 
fiatalkori tanítói? Szülein kívül 
nyilvánvalóan tudós, nyugat-
európai papok és szerzetesek, 
akik apja hívására érkeztek az 
országba. Így mindenképpen 
meg kell említenünk a később 
vele együtt szentté avatott, 
Velencéből érkezett Gellért 

püspököt. Az a kor nem a 
pogány emberre akart támasz-
kodni, hanem a hívőkre, az 
írásokat ismerőkre, az európai 
értékeket vallókra.

És vajon kikre tart igényt 
a mai kor? Az izmusok az 
1950-es évek óta nagyon meg-
tizedelték a keresztény hívő 
embereket. Sőt: kimondottan 
veszélyesek lettek az imakö-
zösségek és a bibliakörök. 
A gondolkodó, hívő embert 
ugyanis nem szereti sem az 
erőszakos politika, sem a fo-
gyasztói társadalom.

A legkisebb egyház pedig 
az imádkozó család, amely a 
Sátán fő ellensége. Akik itt 

vagyunk, küldetést teljesítünk, 
akár Szent István ünnepe révén 
is Magyarországon. Vegyük 
komolyan!

A mise végén Paragi Anikó, 

az egyházközség világi elnöke a 
jelenlévők nevében felköszön-
tötte a születésnapját ünneplő 
Feri atyát, melyhez mindannyi-
an csatlakozunk.

Falunap

A reggel nem volt biztató: a 
misére még szemerkélő esőben 
indultunk el - ha nem is sokan. 
Aztán a déli polgármesteri kö-
szöntőn és a kenyérszenteléskor 
már biztató jelek tűntek fel az 

égen. Így aztán délután már 
többen kimerészkedtek a park-
erdőbe, hogy részt vegyenek a 
programokon, találkozzanak 
egymással és esetleg néhány 
pohárkával fogyasszanak is va-

Struccos kézművesség

lamit. A remek ebéd után – itt 
köszönet a sok segítőnek! - a 
színpadi zenés-táncos műsorok 
következtek. A helyi és vidéki 
művészeti csoportok után Polgár 
Peti humorista, majd Henna és 

Shiell Fery énekes műsorszáma 
teremtette meg a vidám hangula-
tot. A tűzijáték pedig nem zárta a 
napot… hanem sokakat valóban 
feltüzelt! Ők belemulattak az 
éjszakába rendesen.

 A falunap egyik sikere 
volt a gyerekek körében 
Gábor és Beatrix struccos 
sátora. Itt olyan termékek 
kerültek ecset és ragasz-
tó alá, melyek a család 
kisbócsai struccfarmjáról 
kerültek ki. A tojáshéj 
és a tollak varázslatos 
kompozíciókká alakultak 
a gyerekek keze nyomán. 
Legközelebb mikor talál-
kozunk veletek?
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

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

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Birkózás a Kozák-tónál

a vasárnap nagy kihívása: a Falu Viadala

Piros mezben a bócsai Császár Tamás

Piros mezben a bócsai Gáspár Tamás

A bócsai falunap évek óta 
„másfél napos”, azaz van egy 
„előestéje”. Ezt tetézte az, 
hogy idén vasárnapra esett 
Szent István napja, így a 
szombat estét a szokásosnál 
jobban „kihasználta” az ün-

neplő közönség.
A falunap-előesti szabad-

téri kötött fogású birkózó 
csapatversenyre ezúttal a 
Kozák-tónál került sor. Köz-
ségünk csapata a Bócsán zajló 
sporttábor miatt � újpesti 

versenyzővel egészült ki erre 
az alkalomra. Az ellenfél a 
vajdasági birkózóválogatott 
tagjaiból állt, akik Zentáról és 
Magyarkanizsáról érkeztek. 

Nagy örömünkre mind a � 
felnőtt, mind a 7 diák súly-

csoportban a bócsaiak sze-
reztek több dobogós helyet. 
A közönség és vendégsereg 
részére ezután zenés est 
következett, melynek vendég 
előadója Márió a harmonikás 
volt.

Erre a vidám vetélkedőre aztán 
már a nap is kisütött: volt is 
miért! Ennyi vidám arcot már 
régen látott, hála a főszervező-
ötletgazdáknak, Hildának és 
Edinának, valamint segítőiknek. 
A feladatok között szerepelt ta-
licskatolás szlalomban, lekváros-
kenyér evés bekötött szemmel, 
lisztfújás, teszt és tehénfejés. Na 
persze ki ne felejtsem a 1� éven 
felülieknek szóló „lufidurrantás 
erotikusan” programszámot. Itt 
ugyan történt egy gombostűs 
próbálkozás, de a zsűri éles 

szeme észrevette és lepontozta 
ezt az amúgy is vesztésre álló 
csapatot (bocs, képviselõ-testü-

et!...). A győztes a birkózókból 
verbuválódott „Címvédők” 
csapata lett.  

A falunapi oldalakat összeállította: Borbényi Hilda, 
Frittman Kitti, Káposzta Lajos
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XVII. Bócsai
Szüreti Napok 

2017. szeptember 22-23.       

Szeptember 22. péntek                

XIV. Főzőverseny Dudás Lajos emlékére
12.00  Főzőhelyek elfoglalása
13.00-tól Kiskunsági 
               Táncegyüttes
16.00   Zsűrizés
17.00  Eredményhirdetés
19.00  Magyar Rózsa

Nevezési díj: 2.000 Ft
Jelentkezési határidő:  
2017. szept. 18. (hétfő) 
Elérhetőség: 70/400-9945, 30/743-3401

Élőzenés buli a Szamosi Band zenekarral hajnalig!
Est folyamán az ételt, italt a Kozák büfé biztosítja!

A felvonulás után sok szeretettel várunk minden mulatni vágyót 
a Flóra Vendéglő parkolójában megrendezésre kerülő

Szüret-Végző Bálra, ahol a zenét a Szamosi Band zenekar biztosítja!
Az est folyamán étel, ital fogyasztása lehetséges!

Belépés díjtalan
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Bócsa Község Önkormányzata
A rendezvényről hang, kép és video felvétel készül!

www.bocsa.hu  Facebook: Bócsa Község Önkormányzata

Szeptember 23. szombat

XVII. Szüreti felvonulás

11.00 Gyülekező az Óvoda melletti 

          Kultúrháznál      

          Szülői Munka Közösség

12.30 Tanács utca

13.30 Önkormányzati Hivatal 

14.30 Kukla Csárda

15.30 Katzenbach falu 

17.00 Boróka utca  – Zárótánc

Kérjük a felvonuló járművek vezetőit, hogy a rendezvényen résztvevők 
biztonsága érdekében az alkohol fogyasztását mellőzék!


