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Szilveszteri mulatság Bócsán!
Vidám, élőzenés évbúcsúztató
a Hungaricum és Civil Közösségi Házban

2016. december 31-én!

Vendégvárás: 18 órától Vacsora: 19 órától
Amit kínálunk a fergeteges hangulaton túl:
* welcome drink
* svédasztalos vacsora gazdagon terítve
* éjfélkor pezsgős koccintás, majd újévi finomságok
* tűzijáték
Belépő 8.500,- Ft/fő!
Jegyek 2016. december 26-ig vásárolhatóak
a könyvtárban Borbényi Hildánál (70/4009945)
vagy a hivatalban Eke Edinánál (30/9372989)

Mindenkit szeretettel vár
Bócsa Község Önkormányzata!

A zenét szolgáltatja:
Blender Party Band

Borlovaggá avatták polgármesterünket

Borlovag avatás
November 12-én szombaton különleges szentmisét
tartottak Kecelen. Burányi
Roland katolikus plébános
a misét a Kárpát-medencei
Lovagrend találkozójának

és az aznap megrendezésre
került pálinkaverseny tiszteletére tartotta. Az alkalom
különlegessége, hogy – Dr.
Faragó Gyula keceli ügyvéd,
borlovag ajánlásával - a

Balról jobbra: Bokor Balázs nagykövet,
diplomata, Dr. Faragó Gyula ügyvéd,
Szőke-Tóth Mihály polgármester,
Bányai Gábor országgyűlési képviselő
T.G.- Pince Lovagrend megbecsült tagjává választották
meg polgármesterünket,
Szőke-Tóth Mihályt, továbbá
Bányai Gábor országgyűlési
képviselőt és Boros Balázs

diplomatát. A felavatott lovagoknak Téglás András, a
T.G.- Pince Lovagrend Alapító Nagymestere adta át a
tagságot bizonyító okiratot
a rend vörösborával.
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Földút javítás Bócsa
külterületein

MEGHÍVÓ
Bócsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Közmeghallgatást,
ill. Falugyűlést
tart, amelyre ezúttal tisztelettel
meghívja Bócsa község lakosságát.
Helyszín: Hungaricum és Civil Közösségi
Ház (új művelődési ház)
Időpont: 2016. december 2. péntek
17:00 óra

Az Önkormányzat idén már
több alkalommal végzett javítási munkálatokat a különböző
földutakon. Első körben a
Zöldhalmi dűlő 3 km-es szakaszán dolgoztak 9 géppel, hogy
a nagy esőzések után járható
legyen az út. Itt a község gépei mellett a környékben élő
önkéntesek is beszálltak a
munkálatokba saját gépekkel.
Markoló, traktorok, kombinátor és toló lapos jármű alkotta

a gépparkot. A sok munkáért
külön köszönet jár Józsa Gábornak, Tyukász Ernőnek,
ifj. Bíró Sándornak, Kopjár
Sándornak, Tóth Richárdnak,
Deli Lászlónak, Tápai Lászlónak, Molnár Gyulának és Bíró
Istvánnak. De a munkáknak
korán sincs vége. Az önkormányzat gépei nem álltak
meg, mentek tovább a hegyesi,
kisbócsai majd a fischerbócsai
részekre is.
B.H.

Napirend:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2014-2016 évi tevékenységéről
Előadó: Szőke-Tóth Mihály polgármester
2. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról és a jövőbeni tervekről
Előadó: Szőke-Tóth Mihály polgármester
3. Kérdések, hozzászólások
Bócsa, 2016. november 15.
Szőke-Tóth Mihály
polgármester

Közlemény

Karácsonyváró
- németül

Bócsa Község Önkormányzata 54 erdei köbméter kemény
lombos tűzifa vásárlásához nyert 960 ezer Ft támogatást a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, amihez 68 ezer forint
önerőt kell saját forrásbók hozzátennünk.
A tűzifa támogatást az eddigi évekhez hasonlóan akác tűzifa
formájában biztosítja önkormányzatunk a szociálisan rászorulóknak.
A támogatási kérelmet az önkormányzati hivatalban a szociális
előadónál lehet benyújtani.
Benyújtási határidő nincs, a kérelmeket a rendelkezésre álló
tűzifa-mennyiség erejéig tudjuk támogatni.
Mayer Ferenc jegyző

Szeretné látni, milyen a karácsonyvárás tőlünk nyugatra?
Találkozna itt élő osztrákokkal, németekkel és svájciakkal?
Akkor jöjjön el a bócsai iskolások német nyelvű karácsonyváró műsorára! Lesz itt minden: dal, versike, jelenetek, sok
humorral fűszerezve. A nyelvet nem értők is átérezhetik azt
a hangulatot, ami a gyerekek szívéből jön.
A műsor gyertyagyújtással kezdődik, amit a gyerekek műsora követ a művelődési házban.
Időpont: december 11. vasárnap 17.00
Vendégvárás: 16:40
Várjuk szeretettel!
Szlobodáné Tünde

Anyakönyvi hírek

Fiatal gazda pályázat
nyertes

Házasságot kötöttek (november)
Szabó Bettina és Gál Viktor
Születtek: (november)
Vincze Janka - an.: Ferenczfi Dalma
Tóth Maja Jázmin - an.: Kincses Mária
Schneider Letícia - an.: Tóth-Nagy Ildikó

Nagy örömömre szolgál, hogy a 2015-ös fiatal gazda pályázat
nyertesei közé tartozom. A pályázaton nyert összegből el tudtam indítani a vállalkozásomat, melynek fő profilja jelenleg a
szőlőtermesztés.
Eifert Laura, Bócsa 3. Körzet 31.
eifert.toth.laura@gmail.com
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Martinstag

Adventi és karácsonyi
egyházi alkalmak
Római katolikus
* Az adventi misék a szokott rendben zajlanak.
* Lelki lelkigyakorlat Kőhegyi Dániel kiskunhalasi káplán
atya vezetésével
* December 18. vasárnap 10.30 és 19. hétfő 16.00. Gyónási
lehetőség a mise előtt és alatt.
* A karácsonyi miserendet decemberi számunkban közöljük.
Református
* December 4. — ádvent második vasárnapján 9.00 istentisztelet
* Dec. 18. — ádvent negyedik vasárnapján 9.00 istentisztelet
* Dec. 25. — vasárnak 9.00 ünnepi úrvacsorai istentisztelet,
valamint gyermekkarácsony gyermekeink szolgálatával
Evangélikus
* nov. 25. Bócsa – 17.00 Adventi filmklub: Isten fia
(színes, szinkronizált, am. filmdráma, 138 perc, 2014)
* nov. 27. – Advent I. vasárnapja 11.00
* dec. 4. – Advent II. vasárnapja, úrvacsora 11.00
* dec. 11. – Advent III. vasárnapja 11.00
* dec. 18. – Advent IV. vasárnapja 11.00
- Tázlár, 15.00 – Adventi gyertyagyújtás (ev.)
- Bócsa, 17.00 – Adventi lámpás Felvonulás
* dec. 24. – Szenteste, a gyermekek szolgálata
- Tázlár, 14.30
- Bócsa, 16.00
* dec. 25. – Karácsony napja, úrvacsora
- Tázlár, 9.00
- Bócsa, 11,00
Áldott adventi készülődést, karácsonyt,
és új esztendőt kívánunk!

Tisztelt Bócsai
Evangélikusok!
Közel 40 esztendő után 2016. január 1-től a Bócsai Evangélikus Egyházközség visszakapta önállóságát. Az önállóság
számos előnye mellett természetesen nehézségekkel is jár,
ami leginkább nagyobb anyagi terhet ró ránk.
Az egyház vezetése minden lehetőséget megragad ahhoz,
hogy minél közelebb kerülhessünk elképzeléseinkhez, de
ehhez az Önök segítsége is elengedetlen!
Köszönjük a támogatását azoknak a testvéreknek, akik
2016. évre vonatkozóan már eleget tettek az egyházfenntartói
járulék fizetési kötelezettségüknek!
Tisztelettel kérjük azokat az egyháztagokat, akik betöltötték
22. életévüket, vagy 22. életévük előtt családot alapítottak és
még nem rendezték kötelezettségüket, hogy a 4.000,- Ft/fő/
év összegben megállapított egyházfenntartói hozzájárulást
2016. december 31. napjáig szíveskedjenek Kőhegyi Gáborné
Virág-és Ajándék Boltjában befizetni! Aki élt a részletfizetés
lehetőségével, arra természetesen csak a fennmaradó részlet
kifizetésének kötelezettsége vonatkozik.
Köszönjük megértésüket!
Erős vár a mi Istenünk!

Az idei évben is sor került
a kiskőrösi Bem iskolában a
hagyományos Márton napra,
amit a gyerekek a német nyelvterületeken meghonosodott
„Martinstag”-ként emlegetnek.
Mintegy 45 iskolással vártuk
izgatottan, ebben az évben vajon
hogyan fogunk megemlékezni
Szent Mártonról.
A kiskőrösi németes diákok és
az énekkar műsora után kezdődött a szokásos libalakoma, ami
ezen a napon elmaradhatatlan,
hiszen aki „Márton napján
libát nem eszik, az egész évben
éhezik”. Ezután következett a
várva várt lámpás felvonulás,

majd visszaérkezéskor az iskola
udvarán előkészített tábortűz.
Újdonság volt idén, hogy a
rajzpályázat mellett kvízt is
készítettünk. Iskolánkból 4-4
rajzot és kvízt küldtünk be, aminek meg is lett az eredménye.
Az összesített rajzversenyen
elsők lettünk, az összesített kvíz
versenyen pedig másodikak! A
díjakat a következő gyerekeknek
köszönhetjük: Schiszler Nóra,
Balogh Lili, Frittmann Ákos,
Ficsor Vivien, Faragó Richárd,
Veszeli Orsolya, Schiszler Hanna és Borbély Péter.
Szlobodáné
Rakonczay Tünde

Idegenforgalmi
prospektus Bócsáról
Bócsa, az élmények faluja
Bócsa, das Dorf der Erlebnisse

Rendezvényeink éves naptára
Kalender der Programme im Jahr
bócsa! – invitáló
április:
Május:
NagyFalunk
örömmel
jelentjük, hogy
elkészült Bócsa idegenforgalmi
Csikósverseny
dutra találkozó
prospektusa! Településünket az „Élmények falujaként” kívánjuk
vonzóvá tenni, így hajtogatós leporelló-prospektus első oldala csak a
rendezvényekre koncentrál. Az a cél, hogy a hamisítatlan falusi alföldi
hangulat szerelmesei jöjjenek el hozzánk, szálljanak meg és egyenek
jókat. Ez utóbbi helyszínek a másik oldalon találhatók.
Ki hinné, hogy 11 jeles esemény, 12 szálláshely, ill. rendezvényhelyszín, emellett pedig 4 melegkonyhás étterem teremti meg Bócsa
kiemelt idegenforgalmi pozícióját a környék falvai között? Ugyankovács nándor
kisbíró
csak tucatnyi kirándulási
lehetőség marasztalja több napig nálunk a
A kisbíró
Csikósverseny
dutrA tAlálkozó
vendégeket. Külön erénye a kiadványnak,
hogy mindenhol
megadja
Május:
június:
július:
az illetékes
szervező vagy felelős
elérhetőségét. Az egyes
főcímek
A nagy találkozó
betyár találkozó
vadász juliális
németül is megjelennek, a lap alján pedig információs címek és
telefonszámok találhatók német és angol nyelvű érdeklődők részére
egyaránt. Az önkormányzat költségén elkészült prospektus szerkesztője Káposzta Lajos és Borbényi Hilda. Rövidesen megtalálható lesz
minden szálláshelyen, étteremben és intézményben, emellett pedig
a megye tourinform irodáiban is. Igény szerint bárki vihet vidéki
rokonainak, ismerőseinek: a példányok az Önkormányzati Hivatalban
vagy a Boróka Könyvtárban kérhetők.
Kicsi falunk, szemünk fénye,
Minekünk a világ közepe.
Szereted a vidéki élet hangulatát,
és a rendezvények hosszú sorát?

Dutrások, Betyárok, Falunap és Főzőverseny,
Szüret és Böllérség lesz megrendezve,
Ahol ehetsz, ihatsz, mulathatsz kedvedre.
Térj be hozzánk, vár a lovarda,
Ezt kínálja Bócsa faluja!

Wettbewerb für Pferdehirten

Treffen von Oldtimer Traktoren

A pusztai évad megnyitója a csikósverseny. A lovasok hagyományos viseletben
oldják meg a régi csikós feladatokat, melyek az ültetés, a fektetés, a karikás kezelése, vagy éppen vágta egy kupa borral. Nem
maradhatnak el a gyerekprogramok sem:
családi kocsikázás, házi állatok bemutatója,
népi játszótér… A Kiskunsági Nemzeti Park
tőszomszédságában fekvő Vincze Lovarda
ideális hely lovas és más csoportos rendezvények megtartására.
Info: +36 30 938 1857

veterán traktorok a pusztában —
erre a rendezvényre két évente több
tucat régi gépet és mezőgazdasági eszközt várnak a szervezők. A hely szelleme
adott, hiszen a bócsai gazdák előszeretettel dolgoztak és dolgoznak Dutra
traktorokkal. A felvonulás után szakmai
előadások, bemutatók és kiállítás várja a
vendégsereget.
Info: +36 30 239 6296

Die Große Begegnung

Fest der Wegelagerer

Fest der Jäger

régi csibészek — akik megismernek!
Eredetileg a volt munkatársak részére
rendezték, manapság azonban az iskolatársak és a régi barátok is hivatalosak
arra a vidám, zenés, egész napos összejövetelre, melyet bócsai nyugdíjasok
szerveznek a parkerdőben. Az ebéd természetesen a legfinomabb tanyasi birkapörkölt! Ezután mindig előkerülnek a
fényképalbumok, a megsárgult levelek,
ezzel együtt pedig a régi történetek is.
Info: +36 30 507 1714

egy hajdani bócsai betyár, Bogár Szabó Imre emlékére rendezik azt a találkozót, melynek keretében a hagyományőrző viseletben megjelenő betyárok tréfás
vetélkedőn mérik össze erejüket. Vajon
ki tudja a másikat leggyorsabban talicskán tolni? És utána versenyt fűrészelni?
Vajon kinél durrog hangosabban a karikás? Közben kiskunsági gulyás fő a bográcsokban, amit zsűri értékel. Délután
aztán felcsendülnek a régi nóták, citerakísérettel.
Info: +36 30 437 6596

Megsütik pecsenyéjüket a vadászok
— de mindenkit megkínálnak vele! A
bócsai Hubertus Vadásztársaság ilyenkor nyár közepén hívja össze tagjait és
baráti körét egy szabadtéri találkozóra. A gyerekek légpuska lövészversenyen vesznek részt, a felnőttek pedig
nyulat („kanyiglit”) sütnek. A község
körüli erdők-mezők egyre gazdagabbak apró- és nagyvadakban, így a vendégvadászokat is szívesen látják.
Info: +36 30 215 7241

A nAgy tAlálkozó

betyár tAlálkozó

vAdász juliális
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Egészség hét az óvodában
Óvodánk kiemelt feladata az egészséges életmódra nevelés.
Valljuk, hogy az egészséges életvitel igénye ebben az életkorban alakítható ki leginkább a gyermeknél. Novemberben
egészség hetet rendeztünk, melynek keretében vendégünk
volt a Palinta társulat „Zöldség cirkusz” című zenés műsorával. Köszönjük szépen az Ady Endre utcai lakosoknak
az anyagi támogatást, mellyel színesebbé tehettük a hét
programját.
A Bóbita Óvoda gyermekei és dolgozói

Bóbita óvodánk 3 csoporttal működik, összesen 55 kisgyerek
jár az intézménybe.
Kiscsoportba: 18 fő, 8 fiú és 10 leány
Középső csoportba: 19 fő, 11 fiú és 8 leány
Nagycsoportba: 18 fő, 8 fiú és 10 leány
Óvodánkban 6 óvónő neveli és fejleszti a kisgyermekeket,
1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka segíti nevelő oktató
munkánkat.

Lóra fel!
Testnevelés minden nap! Igen hétről- hétre egyre látványosabb. A
ám, de hogy lehet ezt tartalommal lovakon kívül nagyon szeretik nézekitölteni? Hiszen nem mindenki
szeret futni, gimnasztikázni, vagy
éppen focizni.
Üde színfolt lehet a lovaglás! Az
idei tanévben tovább folytatódik a
lovas oktatás a Boróka Általános
Iskolában a mindennapos testnevelés keretei között. Idén a 3.
évfolyamos tanulók vesznek részt a
programban, heti kétszer 45 perces
összevont órákban. Mivel az oktatást
az önkormányzat támogatja, ez
nem ró anyagi terhet a szülőkre. A
nemzeti lovas kultúra oktatásához
elengedhetetlen az iskola közelben
lévő lovas szolgáltató, így a helyszínt
az eddigiekhez hasonlóan idén is a
Vincze Lovarda biztosítja.
Nagy izgalommal várják a nebulók
a keddet, azaz a lovaglás napját. A
lovardában két lovon történik az
oktatás, így két csoportban tudnak
gyakorolni a gyerekek, jól képzett
oktatók
segítségével.
A magyar
lovas nemzet, legalábbis ezt hangoztatjuk, de sajnos
Kis Csilla
aElméleti
másodikoktatást
világháború
ótaLilla
egyre kevesebben lovagolunk. Ezen
lovas-oktató
tart,
melynek
célja a A lovaglás ugyanis különösen jó
szeretne ez a program változtatni.
magyar
lovas
és a lo- Az állatok révén közel kerülünk
hatással
vanhagyományok
gyermekek fejlődésére.
vaglás
alapjainak megismertetése.
a természethez,
nyugtató lélekerősítő hatása közismert. Jótékonyan
Soknak
közülükés
már
van,fejlődésre.
vagy volt A lovas terápia ma már elismert
hat
a pszichés
testi
kapcsolata
az
állatokkal.
Volt
aki, egy
fejlesztő eszköz a viselkedészavarokkal
küzdő gyerekeknél, a pozitív
kis
félelemmel,
más azonban
teljes
hatások
egészséges
társaiknál
is ugyan úgy érvényesülnek.
biztonsággal ült fel a lóra. Fejlődésük

getni, simogatni a lovardában élő állatokat, mindig van egy-egy izgalmas

megtapasztalhatjuk a gyakorlatban
is. Lehet, hogy kevesen tudják kis

történetük, amit nagy lelkesedéssel
mesélnek. Kicsit átszellemülnek
ilyenkor, és jó látni őket igazi gyermeki mivoltukban, ahogy átadják
magukat a természet közelségének,
az állatok szeretetének. Hiszen ez is
a célunk! Közösen nevelni a természet erejével. Szerencsésnek érzem
magunkat, hogy ezt átélhetjük és

községünkben, de iskolánk elnyerte
az Ökoiskola címet a tavalyi tanévben, így a környezettudatos és
egészséges életmódra való nevelés
az iskolai program egyik alappillére
lett. Ezért remélhetőleg még nagyon
sok tanéven keresztül élvezhetjük a
lovaglás áldásos hatását!

Mucsi-Szendi Erika
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Kacsa Fischerbócsáról
Éppen kacsapakolásra, vagyis
szállításra érkeztem. A munkások egymást heccelve vitték
a kacsákat a teherautóból a
tömőház ketreceibe. Pontosan
hármat egy-egy fakkba.

szoktuk.
Kati, ahogy meséli — itt
született a dűlő másik oldalán.
18 éve ment férjhez, és mindig
állattartással foglalkoztak,
mint őstermelők. Volt itt már

Fischerbócsán vagyunk, velem szemben a gazdaasszony,
Csontosné Varjasi Katalin ül.
Noha az udvar másik felén már
az istálló áll, idebenn semmit
sem érezni a kacsaszagból.
Megszokta az orrunk, vagy
ennyit tesz a légfrissítő, mely a
lakás bejáratánál megspriccelt
mindenkit? — teszem fel a
kérdést.
A telep létesítésekor nagyon
odafigyeltünk a széljárásra
— meséli Kati. A tömőházban
nyáron hűtőpanelek csökkentik a meleget, a ventilátorok
pedig kinyomják a szagot — a
másik irányba! Az is igaz, hogy
védekezünk, ahogy tudunk: pl.
amikor bejövünk a lakásba,
cipő le, munkásruha le! Ha
nyáron jöttél volna hozzánk,
pláne este, amikor megáll
a levegő, jobban éreznéd a
kacsaszagot, de mi már meg-

liba, pecsenyekacsa, Mullard
kacsa, valamint liba- és jelenleg nagy tételben kacsatömés.
Ez utóbbi intenzíven 2008
óta megy: mindig a kereslet
határozta meg, hogy mi volt a
húzóágazat.
— Mérföldkő ez az évszám?
Igen, MVH-s pályázat (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal)
és takarékszövetkezeti segítséggel épült fel ez a telepünk
itt, a tanya mellett. Aztán épült
máshol is a környéken.
— Mennyire igaz a mondás, hogy
„ha nem mersz, nem nyersz”?
Egyrészt ez való igaz, másrészt meg is kell vizsgálni az
ajánlatokat és be kell rendezkedni az adott tevékenységre.
Egy időben napi 280 libát
tömtem. 18 napig voltak itt,
aztán leadás, takarítás, újabb
kör. Most 2600 kacsa érkezett
éppen. Erre a mennyiségre már

munkásokat tartunk.
— Mennyire más a baromfitenyésztés most, mint amikor
elkezdtétek?
A homok ugyanaz (mosoly).
A korábbi időkben, amikor
kisebb volt a mennyiség, úgy
10 évvel ezelőtt, még összejártunk egymáshoz segíteni.
Például éppen ilyenkor, szállításkor. Most már ezt nem
győznénk, bár az összetartás
megmaradt. Mindenre embereket alkalmazunk, mégpedig
átlagosan 700 kacsa vagy liba
/ főt. A libát naponta négyszer
kell tömni, a kacsát egy hétig
reggel és este, aztán pedig
10-11 óránként. De a kacsa begyének tágulása megmutatja,
hogy mennyit bír egyszerre. Ha
a megadott adag nem fér bele,
akkor sűrűbben kell tömni, 8
óránként. Mindegyik turnus
más és más: a tömőember
feladata odafigyelni a jószág
igényére és kapacitására. Az
is tudott, hogy a meleg miatt
nyári tömés kisebb súlygyarapodást eredményez, mint a
tavaszi vagy az őszi.
— Szóval megvan a rendszeresített kacsa-menü?

Hát nem is étlapról választanak! Ez egy külön receptúra
szerint elkészített massza,
mely áztatott kukoricadarát,
szemes kukoricát és táp granulátumot tartalmaz. Emellett
ebbe kerülnek bele a szükséges
gyógyszerek is.
— Ha nem tömnék géppel, magától enne ez a fajta kacsa?
A nevelőtelepen, kiskacsa
korukban maguktól esznek. Lefigyeltük, amikor ott jártunk: az
étvágygerjesztő maga a traktor
hangja, aminek pótkocsijáról
szórják nekik a takarmányt.
— Most csúcsidő van. És pihenés? Esetleg váltás?
Évente kétszer állunk le:
augusztus 2. felében, valamint
december 2. felében, karácsony
környékén. Folyamatos az integrált termelés: kacsa jön, kacsa megy… Egyébként ebben
az épületben akár marhákat is
lehetne tartani, ha abban lenne
a nagy lehetőség...
— Végül egy kézenfekvő kérdés:
a kacsahúst megeszed még?
Természetesen: minden
mennyiségben jöhet! (széles
mosoly)
Káposzta Lajos

A kacsa útja az integrált termelésben
1. állomás: keltetés
2. állomás: nevelő telep (9-10 hét)
3. állomás: hizlalás a tömő telepen (2 hét pl. Csontoséknál
Fischerbócsán)
4. állomás: vágóhíd és feldolgozás (pl. Kiskunmajsán)
Kacsák létszáma turnusonként: 2.600
Hízlalási idő: 2 hét
Tömési mennyiség: kezdetben 3,25 dl, az 1. hét végén már
6,5 dl.
Gyarapodás a hizlalás alatt: kb. 2 kg, melyből a máj súlya
50-60 dkg (átlagszám!)

Kovács Tibor Tibcsi a mai hangulatfelelős

2016. november

. oldal

Mindig volt és mindig lesz?
Mármint liba- és kacsatenyésztés Bócsán? A válasz pedig egyértelműen az, hogy
mint minden, ez is fejlődés és
gazdasági helyzet eredménye.
A következőkben pillantsunk
kicsit vissza az időben! Na, nem
nagyon messzire, csak amennyire az emberemlékezet engedi.
Bócsán a 80-as években két
mezőgazdasági szövetkezet működött. A Szőlőskert Szakszövetkezet volt az egyik, mely főleg
szőlő és gyümölcs termelésére
szakosodott. A Petőfi Termelőszövetkezet viszont állattenyésztésben volt kiváló. Mint dr.
Pais Károly állatorvos meséli, az
állatállomány sokrétű volt: több
ezer sertés, juh, valamint több
száz marha adott megélhetést
és munkát a tagságnak. A 80-as
években pedig egyszerre 30.000

csirkét neveltek a mai Poli-Farbe
területén.
Ez a mennyiség és az állatok
fajtája az idők során változott.
Később pl. átnyergeltek a kacsára

és a pulykára. Az un. gigant pulyka 15-16 kg-ot is elért. Tragikus
járványok akkor is előfordultak.
A nyugdíjas állatorvos élénken

Pais Károly állatorvos

1978-ban került Bócsára. Akkoriban
10.000 sertés, 600 marha, párezer
birka és több tízezer csirke nevelését
felügyelte. Nyugdíjasként is dolgozik:
30 baromfitelep tartozik hozzá. Mint
ismeretes, 2.000 szárnyas fölött kötelező az állatorvosi jelenlét, illetve a hivatalos igazolása a szállításhoz. Bócsán
rajta kívül Judák Róbert és Kléh Zsolt
látja el az állatorvosi feladatokat.

Madárinfluenza — már a szomszédban!
Nem szabad félvállról venni a madárinfluenzát, hiszen ez a
betegség súlyos károkat okozhat akár országos szinten is. A
vírust vadon élő madarak terjesztik, ezért az állomány nem
engedhető ki a szabadba és nem érintkezhet más egyedekkel. A
betegség általános idegrendszeri tünetekkel kezdődik: a tenyésztett madár kóvályog, nekimegy a falnak, megvakul. Látványosan
csökken az étvágya, kevesebbet eszik, majd elhullik. Ezután az
állatorvos felboncolja a tetemet, és ha a gyanúja megalapozott,
továbbküldi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) diagnosztikai igazgatóságának. A vírus egyébként emberre
veszélytelen, de ha az állattartó telepen feltűnik, az állományt ki
kell irtani. Ekkor a termelőt állami kártalanítás illeti meg. Ezt
követően a telepet vegyszeresen fertőtleníteni kell, majd újra
fogadóképessé válik.
emlékezik az esetre, amikor
egyetlen nap leforgása alatt 4.000
pulyka pusztult el. „Mérgezés!”
— mondogatták az emberek.
„Heveny baromfikolera” — állítja
a szakember.
A rendszerváltozás előszeleként Weinhardt József Tszelnök megszervezte a háztájiba
történő kihelyezést. Ennek

során csirkeállományt adtak
ki nevelésre a szerződött gazdákhoz. A termelőszövetkezet
támogatásával történt a csirkék
beszerzése, adott esetben pedig
az ólak felépítése és a takarmányozás. Ez akkoriban különleges
konstrukció volt, és a környező
településeken nem volt rá példa.

Felnőtt NB II. mérkőzés

November 3-án rendezték meg
Bócsán a Felnőtt NB II. Keleti
Régió „C” csoport oda-visszavágó
mérkőzését. Négy csapat indult:
- Törökszentmiklósi BDSK, 2
ponttal a IV. helyen

- Nagyszénási SE, 2 ponttal
III. helyen (itt a tus győzelem
volt a döntő)
- Bócsai BLSE. aki 10 ponttal
a II. helyen és
- a Kecskeméti TE, aki szin-

tén 10 ponttal az I. helyen
végzett a több pozitív pont
alapján, így tehát ők jutottak
tovább a döntőbe. Szép mérkőzés volt. Hajrá Bócsa!
B.H.

Igaz, máshol — pl. Soltvadkerten és Kiskőrösön — a szőlőre és
a borra helyezték inkább a hangsúlyt. A baromfitenyésztés bócsai (majd szanki, kiskunmajsai,
stb) kibontakozása összefüggött
a talajadottságokkal és a helyi
termelési hagyományokkal.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán
és sok minden át is alakult. Manapság szinte nincs nagyüzemi
csirketenyésztés Bócsán, mivel
nem hoz akkora hasznot, mint
a kacsa és a liba. Pais Károly
szerint jelenleg a 1.800 bócsai
lakosra évente több mint 2 millió baromfi jut. Ez országosan
egyedülálló szám!

Káposzta Lajos

Birkózó
tábor
Október végén három
napos délkelet-magyarországi diák és serdülő
edzőtábort rendeztek
községünkben. Közel
100 gyerek, (2000-2004es korosztályos) és 14
edző érkezett Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és
Jász-Nagykun- Szolnok
megyéből. Szűcs András
régiós vezető irányítása
alatt naponta kétszer két
órás edzések zajlottak
két szőnyegen.
B.H.
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Disznótoros rakott
káposzta recept
(Ha nem is a Bócsatorról, de ahhoz kapcsolódva!)
Hozzávalók / 6 adag
* 1.5 kg savanyú káposzta
* 2 ek napraforgó olaj
* 2 db babérlevél
* 15 dkg rizs
* 5 dl tejföl
* bors ízlés szerint (őrölt)
* 25 dkg véres hurka
* 25 dkg májas hurka
* 25 dkg sütnivaló kolbász
* 15 dkg trappista sajt
Elkészítés
1. A káposztát néhány vágással rövidebbre vágjuk, és ha túl
savanyúnak találjuk, egy kicsit átmossuk.
2. Egy lábasban olajat melegítünk, beledobjuk a káposztát, pár
percig pirítjuk. Babérlevéllel ízesítjük. Hozzáöntünk 2-3 dl vizet
és puhára pároljuk (kb. 30 perc).
3. Eközben a rizst megfőzzük, a hurkát felkarikázzuk. (Nálam
mélyhűtött hurkából készült, így könnyen lehúztam a héját,
mert azt nem nagyon szeretem.)
4. Egy kb. 25x30-as magas tepsit olajjal kikenünk. Belefektetjük a káposzta bő 1/3 részét. Egyenletesen szétosztjuk
rajta a rizst. Ráhelyezzük a hurkakarikákat. Egy kevés tejföllel
megkenjük.
5. Erre egy vékonyabb réteg káposztát teszünk. Megborsozzuk.
Majd erre kerül a felkarikázott kolbász.
6. A maradék káposztát szétterítjük a tetején, egyenletesen
eloszlatjuk a tejfölt.
7. Végül reszelt sajttal borítjuk.
8. Előmelegített sütőben kb. 160 fokon addig sütjük, míg a
teteje aranybarna nem lesz (30-40 perc).

Kedves Olvasók!
Az alábbi vicceket egy fővárosi Bócsa-rajongó, Felföldi Jenő küldte
az általa is kedvelt újságunk olvasóinak. Fogadják szeretettel!
Meglepetés
A feleség hazaér, és látja, hogy a férje a konyhában sürgölődik, az étkezőasztal pedig szépen megterítve, két személyre. A
lakásban félhomály, és romantikus gyertyafény.
- Ó, ez aztán a meglepetés! - mondja elérzékenyülve.
- Tényleg az - mondja a férj. - Azt hittem, csak holnap érkezel...
Szakmai kérdés
Egy jó nevű orvos ebédelni viszi a feleségét egy közeli étterembe. Éppen az étlapot nézegetik, amikor az asztalukhoz lép egy
vörös hajú, miniszoknyás nő:
- Doktor úr, beszélhetnénk egy percet?
Átülnek egy másik asztalhoz, majd rövid beszélgetés után a
nő kiviharzik az étteremből. A doki visszaül a feleségéhez, aki
kérdőre vonja:
- Ez meg mi volt?
- Szakmai dolog.
- És kinek a szakmájába vág? A tiédbe, vagy az övébe?
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Felnőtt
Hans Rath – Kell egy pszichológus mondta Isten
Dr. Jakob Jakobi pszichoterapeutától elpártolt a szerencse.
Elvált, páciensei elmaradoznak, így egy vasa sincsen. Majd a
kórházban találkozik Abel Baumannal miután féltékeny ex
feleségének új férje egy laza mozdulattal betöri az orrát. Abel
Baumann egy szintén peches cirkuszi bohóc, aki különös személyiségzavarban szenved: azt állítja, ő Isten, és jelenleg terapeutát
keres, mert Isten is lehet bajban. Jakobot vonzza a rokonszenves,
sokoldalú ám véleménye szerint nagyon is evilági férfi személyisége, és vállalja a terápiát. Hamarosan egy közös utazáson
találják magukat, és dr. Jakobi meginog: már nem is olyan biztos
benne, hogy csak egy ügyes szemfényvesztővel van dolga. Sőt,
az is megkérdőjeleződik, hogy voltaképpen ki segít kin.
Kamasz
Jennifer E. Smith - Létezik a térkép a szerelemhez?
Két ifjú Lucy és Owen, akik egy társasházban laknak egy nap,
véletlenül beragadnak együtt a liftbe, amikor egy áramszünet
megbénítja New York városát. Miután kiszabadítják őket, Lucy és
Owen egész éjjel a sötét utcákon sétálnak együtt, a Manhattan fölött kivehetővé váló csillagok ritka látványát csodálva. Ám amint
visszatérnek a fények az élet is visszatér a régi kerékvágásba.
Lucy külföldre költözik szüleivel, Owen pedig nyugatra indul
édesapjával. A rövid, együtt töltött idő azonban mindkettejükre
nagy hatást gyakorol. Ahogy az élet egyre messzebbre sodorja
őket, Lucy és Owen folyamatosan tartják a kapcsolatot képeslapokkal, e-mailben vagy éppen telefonon. De vajon megtalálják
a módját – bármely kicsi is rá az esély-, hogy viszontlássák
egymást?
Gyermek
Alice Pantermüller, Daniela Kohl – Lotta Naplója, Nyúlözön
Lotta vagyok, tíz éves, viszonylag normális kislány. Legalábbis
sokkal normálisabb vagyok, mint a szüleim és a két idétlen
öcsém. Ezért sem értem, hogy miért történik velem az utóbbi
időben annyi furcsaág. Például, hogy mögöttem a táblán egyszer
csak megjelenik egy ciki mondat, és a kedvenc ételem hirtelen
kelbimbó ízű lesz. Fúúúúj. Vajon az indiai furulya az oka, amit
anyától kaptam ajándékba? Pedig nincs időm foglalkozni vele.
Ugyanis mindenképpen szeretnék egy háziállatot. És már van
is tervem, hogyan szerezzek egyet. Csak ez a béna furulya ne
állna az utamba…
Sok szeretettel várunk mindenkit!
A Boróka Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 110 éves Bócsa történetéből
A bócsai kisdiák

Frittmann József visszaemlékezése a régi időkre (1. rész)
Iskolánk volt igazgatójáról már
írtunk májusi lapszámunkban.
Akkor tanítói pályafutásáról mesélt, közzétéve néhány ritkaságszámba menő archív fényképet
— ma már bizony némelykor
őszülő hajú tanítványairól. Most
gyerekkorába pillantunk bele,
ami azonban bizonyára sok idős
ember szívét megdobogtatja.
Hiszen csak ők emlékeznek
már arra a tanyavilágra, azokra
az örömökre és azokra az aggodalmakra, melyek az 1940-es és
50-es éveket jellemezték. Frittmann József visszaemlékezését
szerkesztve közöljük a Bócsai
Hírek hasábjain.
1938. június 28-án születtem
Bócsa 704-es számú tanyájában.
Ez a tanya Fischerbócsa középső
részen található. Édesapám
Frittmann János. Frittmann
Boldizsár 4 életben maradt
gyermeke közül a második.
Nagyapám Soltvadkerten a
Petőfi utcában lakott és gazdálkodott. Az 1900-as évek elején
vásárolta meg azt a területet (25
kataszteri hold), amit aztán felosztott négy gyermeke között.
Erre a területre épült a 704-es
tanya ahol én születtem.
Édesanyám Hirsch Mária,
Hirsch Henrik 7 gyermeke közül
a legkisebb. Az anyai nagyapám
is Soltvadkertről származott.
A csábori tanyákban lakott, és
különböző helyeken kazánfűtőként dolgozott. 1890 körül költözött Bócsára a család, miután a
Fischer földbirtokon gépész lett.
E szakmát két Bócsán maradt
fia is elsajátította, Konrád és József, akik évtizedeken keresztül
önjáró, gőzkazánnal működő
cséplőgépet üzemeltettek.
Életem ezen a tanyán kezdődött. Első emlékeim az 1940-es
évek árvízéhez fűződnek. A
Duna vize ekkor elérte a bócsai
pusztákat is. Még ma is álmaimban előjönnek azok a félelmek,
amelyeket az összedőlő istálló
recsegése és ropogása okozott.
Még ma is hallom sírásomat,

A „Sztálin-barokk” házak ma is megvannak Dunaújvárosban. Vajon melyiknél dolgoztak Bócsaiak?
ami azért következett be, mert
a soltvadkerti vásárról hozott
labda első útja a vízbe vezetett.
Szüleim nem engedtek utána
futnom.
Nagy lett a szegénység, több
tanya elpusztult. Az emberek
csapatokat alakítva Szentesre
mentek el aratni, csépelni. Az
onnan hozott gabona mentette
meg a családokat az éhezéstől.
1943 szeptemberében az egy
évvel idősebb bátyámat beíratták a fischerbócsai katolikus
elemi iskolába. Emlékszem rá,
hogy én nagyon kíváncsi lettem
az iskolára, ami tőlünk 4 kmre volt. Bátyám megengedte,
hogy elkísérjem oda. Korán
odaértünk és a tanteremben
lovacskázni kezdtünk. Hamarosan feldöntöttük a 3 lábon álló
táblát, ami nagy robajt csapott.
Megjelent a tanító úr, s csúnyán
nézett. Én úgy megijedtem,
hogy hazáig futottam. Ma sem
tudom, hogyan találtam haza a
tanyai dűlőúton, hiszen életemben nem jártam arra.

A következő évben nekem is
iskolába kellett volna mennem,
de a tanító urat elszólította a
háború, s így otthon maradtam.
Aztán a háború befejeztével,
1945-ben megkezdődött a tanítás az iskolában. Új tanítónk
lett: Varjasi Pista bácsi a magyar
csapatok átvonulásakor elásta a
katonaruhát s civilként tanítani
kezdett.
1946. táján elcsendesültek
a dolgok és megkezdődtek az
egyszerű hétköznapok. Édesapám részaratóként dolgozott
az egyik gazdánál. Nyaranként
libapásztornak engem is oda
szerződtetett.
A következő években apukám
elment dolgozni Budapestre,
majd Dunapentelére. Ez lett
Sztálinváros, azaz a későbbi
Dunaújváros. Budapesten a
Népstadiont segítette építeni,
Dunapentelén pedig a teljesen
új város építésében vett részt.
Ide egyszer egy hétre én is
elkísértem: Kunszentmiklósig,
majd Tassig vonattal mentünk.
A Dunán csónakkal vitt át egy

vállalkozó. (Szörnyen féltem!)
Egy hetet töltöttem az épülő
városban, ami nagy élmény
volt. Két, Bócsáról odaköltözött korombeli lány vezetett
mindenhova.
Itthon a bátyámmal együtt
végeztük a munkát. Dolgoztunk
a szőlőben, és kihajtottuk a
teheneket legelni. Tanyánkhoz
egészen közel kezdődött a Papbucka. Úgy kell elképzelni, hogy
ez a bucka egy igazi sivatag volt.
Két homok vonulat között zöldellő legelő volt. A legelőket elneveztük: Nagy-lapos, Hosszúlapos… stb. A homokvonulaton
a tehenek nem tudtak átmenni,
s csak a két végét kellett őrizni.
Egyik végén én másikon bátyám
vigyázott.
Volt egy tanyán élő asszony,
akinek sok könyv volt a polcain.
Hétvégén valamelyikünk fogta a
tarisznyát és cserélte a könyveket újabbakra. 2-3 év alatt szinte
mindent kiolvastunk, ami akkor
megjelent. Természetesen sok
„ponyvát” is.
Az alsó tagozat első éveiben az
iskola még a katolikus egyház
tulajdona volt. Tehát egyházi
iskolába jártam. Engem reformátusnak kereszteltek, így a
fél 8-tól 8-ig tartó szentmisén
valamint a hittan órákon nem
vettem részt. Viszont a többi
gyerekkel együtt én is megjelentem fél 8-ra. A szentmise,
hittanóra alatt kívül az ablak
alatt lekuporodtam és mindent
hallottam. (Mindig volt, aki egy
ablaktáblát kissé megnyitott
nekem.)
Második-harmadik osztályba
jártam, de a mise latin szövegét
már tökéletesen tudtam. A házi
dolgozatok megírását sorozatosan segítettem társaimnak, akik
pedig bent voltak.
(folytatjuk)
A kéziratot legépelte:
Frittman Kitti
Sajtó alá rendezte:
Káposzta Lajos
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VI. Bócsator Böllértalálkozó
óta Szent András havában nyitjuk meg együtt a disznótorok
sorát.
Mint a Főböllér elmondta,
ahogy véget ért az adott év
böllértalálkozója, máris megkezdődik a jövő évi szervezése.
Évről- évre próbálnak fejlődni,
mindig merülnek fel új ötletek,
új kihívások a rendezvénnyel
kapcsolatban. Tavaly óta próbálnak a közösségi oldalon
egyre aktívabb szerepet betölteni, még több emberhez
eljutni, valamint idén először
jótékony célú felajánlást is
tettek.
Szabó Csaba szerint öröm
volt látni a sok mosolygós,
vidám arcot a gusztusosan elkészült ételek mellett. Sült vér,
sült pecsenye, hurka, kolbász,
töltött káposzta és megannyi
finomság között válogathattak
a rendezvényen résztvevők,
amelyeket kóstoló formájában
— kóstolójegy ellenébe — bár-

„Nagy napra virradt a bócsai
népség,
Gyűljön közelebb, aki bír még.
Vesszen tovább a munka monoton
rabigája,
Jöjjön ide mindenki, kinek mozog
a gigája.
Álljanak hát szépen sorba végig,
Hadd sárguljanak az irigységtől,
akik a tévén nézik!”
(Részlet a kisbíró köszöntőjéből)
Az előző évekhez hasonlóan
idén is november második
szombatján került megrendezésre a Bócsator. Reggel
hat órakor kisbírónk, Kovács
Nándor vezénylésével kezdetét is vette a megmérettetés.
Kilenc csapat vállalta, hogy
megmutatja mi fán terem is a
disznóvágás feléjük.
Öt éve indult útjára a Böllértalálkozó. Sokan kételkedtek
benne, nem vették komolyan
a kezdeményezést, de Szabó
Csaba elhivatottsága és bizodalma nyomán zöld utat
kapott az esemény, amely
azóta is bizonyítja: helye van
a térség nagyobb rendezvényei
között .

A nap végén: Kovács Nándor, Szabó Klaudia,
Szabó Csaba
Az első Bócsator rendezése
Köszönetnyilvánítás
egy fejes volt a mélyvízbe —
Köszönettel tartozunk minden kedves résztvevőnek, közmeséli főböllér urunk. — Nem
reműködőnek, akik a hétvégén megtiszteltek bennünket a
tudtam pontosan mire számítjelenlétükkel, valamint segítettek a csütörtöki, pénteki helysak. Voltak ötleteim, melyeket
színrendezés, bepakolás során. Külön köszönjük a csapatok
helytállását, a kilátogató vendégek bizalmát, a fellépők színEredmények
vonalas produkcióit, illetve a hagyományőrző népviseletben
megjelent betyárok támogatását.
Legszebb szúrás díja: Peytu (Pétfürdő)

Legfergetegesebb hangulat díja: Torockói Baráti Kör
(Bócsa-Torockó)
Legszebb tanyaudvar: Böllér Baráti Kör (Bócsa)
Legfinomabb töltött káposzta: Bugaci Betyár Böllérek
(Bugac)
Legkiválóbb kolbász: Vidám böllérek (Fischerbócsa)
Legfinomabb sült pecsenye: Refi-Döfi (Soltvadkert)
Legjobb sült vér: Puncurkák böllércsapata (Bócsa)
Legízletesebb hurka: Mangalica Zrt. (Soltvadkert)
Két különdíj is gazdára lelt: Hegedűs László (Alsómonostor) és a Signum Alfa (Izsák).
A VI. Bócsator Böllére Murányi József lett a Bugaci Betyár
Böllérek csapatából.
A zsűri tagjai: Csányi Sándor (mesterszakács-vendéglátós,
a Szolnoki Gulyásfesztivál szervezője), Maros Gábor (húsipari
szakember, MarosZ & MarosG Húsfeldolgozó üzem vezetője), Száva Zoltán (mesterszakács, a Vámosi Betyár Csárda
üzemeltetője), Varga Zoltán (mesterszakács).

próbáltam a gyakorlatba átültetni. Aztán bebizonyosodott,
hogy volt, ami működött és
volt, ami kevésbé. Emlékeim
szerint három csapat indult
el az első Bócsatoron, a hangulatra nem volt panasz. A
pozitív visszajelzések csak
megerősítettek abban, hogy
bár sok munkával jár, de megéri ezzel foglalkozni, van iránta
érdeklődés.
Az eredeti koncepció maradt,
csupán az esemény időpontját
változtattuk meg: az első két
Böllértalálkozót még februárban tartottuk meg. Többek
között a szeszélyes időjárási
körülmények miatt döntöttünk végül a novemberben
való rendezés mellett, így 2013

mely csapat tanyaudvarában
megízlelhettek. A számítások
szerint több mint 1500 ember
evett-ivott, szórakozott együtt
a nap folyamán.
A Parkerdő adta lehetőségeknek köszönhetően, a nádas alatt
különböző néptánccsoportok,
citerazenekarok mutatták be
tudásukat, a közönség legnagyobb örömére. A konferansz
szerepét Feleki Viktor látta el.
Nem hiányozhatott az előző
évek hangulatfelelőse, a Jó
Laci Betyár sem. Az eredményhirdetést követően fergeteges
műsorának köszönhetően még
sokáig tartott a mulatság.
Találkozunk 2017. november
11-én a parkerdőben!
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Bócsator pillanatképek

Ünnepelni tudni kell. Egy ritka felvétel, amikor a lakodalmas
zenészek nagy öregje, Martin János pálinkát tölt, Káposzta Lajos
főszerkesztő nótázik a Jó Laci Betyárral, Molnár István „Puncurka” pedig a nagy munkák közepette éppen ráért és odaállt…

A zsűri elnöke, Csányi Sándor mesterszakács (fehérben) értékelésében kiemelte a jó hangulatot. Bócsa számára a mai versengő
és tolongó világban egy igazi ékszerdoboz. Végül Mikszáth
Kálmánt idézte, amikor a disznót az állatok királyának nevezte
— mármint abból a szempontból, hogy több tucat termék készülhet belőle! Ennek illusztrálására jó alkalom a Bócsator!

Vida György csapata „Vidám Böllérek” néven vonult be a
község történelmébe ezen a napon. A mintegy 20 főt összetrombitálni persze nem lehetett egy fotóhoz, mert mindenki darabolt
valamit, amikor ott jártam.

A torockóiak hosszú idő után
ismét aktívan jelen voltak a
bócsai rendezvényen. A közeli
Torda város specialitását, a
tordai pecsenyét készítették
el, ami egy tejben beáztatott,
fűszerezett sertéshús, zsírban
megsütve.
Ritka pillanat, amikor két félprofi csoport szerencsésen találkozik
egy műsorban: a bócsai Boróka
Citerazenekar zenéjére éppen
a halasi Kiskun Táncegyüttes
improvizál a nádtető alatt.
Szabó Csaba böllér — illetve
maga a találkozó — története
Kovács Nikoletta meséjében kapott irodalmi formát. Vajon 50
év múlva bócsai népmeseként él
tovább a vidéken?

Az ünnepre ezúttal nem csak
kisbírónk készült ám verssel:
Szabóné Ilonkát is megihlette
a Bócsator, ebből idézünk egy
versszakot.
„Bócsa község népe a disznóhúst
szereti,
Utána a jó bort bizony meg nem veti.
Sok finom kolbásszal tele a kamrája,
Van is ehhez néki széles jó étvágya.”

A két oldalt összeállította:
Káposzta Lajos, Borbényi Hilda, Szabó Klaudia
A Bócsai Önkormányzat lapja

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.

Jótékonysági vásár (pl. mézeskalács,
kézimunkák, díszek, ajándéktárgyak, ajtó- és
asztaldíszek)
sült kolbász, fánk, forralt bor, tea

A vásáron összegyűlt adományokat az iskola belső udvarának
felújítására, új játékok, eszközök, bútorok vásárlására fordítjuk.

Szervező: Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány
Bővebb infó:Szűcsné Kaposvári Gabi
30/275 5151
Gáspár-Bíró Katalin
20/261 4946
Boróka Ált. Iskola (Barcsikné Éva) 70/330 9204

Mindenkit szeretettel várunk!

Helyszín: Bócsa, Új Művelődési Ház az iskola mellett
Időpont: 2016. november 27. 14 órától

Programok:

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI VÁSÁR

Készüljünk együtt Karácsony ünnepére!

A szeretetvendégséget és egy meghitt karácsonyi zenés műsort
követően együtt indulunk el gyertyáinkkal, lámpásainkkal a
Hungaricum és Civil Közösségi Ház felé, ahol gyertyát gyújtunk.
Azt követően folytatjuk utunkat a katolikus templom felé a
felállított Betlehemhez egy közös éneklésre.

A Bócsai Evangélikus Egyházközség szeretettel hívja és
várja a település ünneplő lakosságát felekezettől függetlenül
a 17.00 órakor kezdődő adventi lámpás felvonulására az
evangélikusok gyülekezeti házába.

Adventi lámpás felvonulás

December 18. vasárnap:

Karácsonyváró est az iskola németül tanuló diákjainak
műsorával.

December 11. vasárnap 17.00:

A Nótakör fellépése Balázs Ferenc vezetésével

December 4. vasárnap 17.00:

Gyertyagyújtás az adventi vásár keretében

November 27. vasárnap 17.00:

A Hungaricum és Civil Közösségi Ház elé adventi koszorút
helyezünk ki. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg hangulatos műsorral egybekötve. Szeretettel várjuk az együtt ünnepelni
kívánó családtagokat és barátokat.

Advent Bócsán hétről hétre
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