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Szilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatságSzilveszteri m ulatság!!!!   
  

V idám , élV idám , élV idám , élV idám , élőőőőzenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató zenés évbúcsúztató    

a  település ú j Ma település ú j Ma település ú j Ma település ú j M űűűűvelvelvelvelőőőődési Hdési Hdési Hdési H ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31ázában 2015. decem ber 31----én!én!én!én!   

  

V endégvárásV endégvárásV endégvárásV endégvárás: 18 órától 

V acsoraV acsoraV acsoraV acsora: 19 órától 

 A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:A m it kínálunk a fergeteges hangulaton túl:   

∗  w elcom e drink 

∗ 4 fogásos, svédasztalos vacsora 

∗ éjfélkor pezsgős koccintás, m ajd svédasztalos vacsora 

∗ 01:00 órakor SZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É GSZ TÁ R V E N D É G  

B elépB elépB elépB elépőőőő 6 .000, 6 .000, 6 .000, 6 .000,----    F t/fF t/fF t/fF t/főőőő!!!!   

  Jegyek 2015. decem ber 21-ig vásárolhatók a 

könyvtárban B orbényi H ildánál  

(30/848-6239) vagy a hivatalban  

E ke E dinánál (30/937-2989)                                                     

  

                                                                                M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár  M indenkit szeretettel vár     

                                                                    B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!B ócsa K özség Ö nkorm ányzata!   
 

                 

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI VÁSÁR 
Programok: Jótékonysági vásár (mézeskalács, kézimunkák, díszek, ajándéktárgyak,  ajtó- és asztaldíszek) 
                      Kocsikázás a Mikulással, sült kolbász, kenyérlángos, fánk, forralt bor, tea 

Helyszín: Bócsa, Új Művelődési Ház az iskola mellett       Időpont: 2015. december 6. vasárnap 14 órától 

Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!    
Szervező: Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány 
Bővebb infó: Szűcsné Kaposvári Gabi 30/275 5151, Boróka Általános Iskola (Barcsikné W. Éva) 70/330 9204 

A vásáron összegyűlt adományokat az iskola belső udvarának felújítására, valamint új játékok, eszközök és bútorok 
vásárlására fordítjuk. 
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Jó hangulatban telt az Idősek Napja

A falu legidősebb lakója: Petrányi Gáborné
50 éves házassági évfordulót ünneplők:

Csontos Sándor - Wiesz Teréz
Balázs Ferenc - Gáspár Sára

Lugosi Balázs István - Vágó Róza
Babák János - Cs. Tóth Irén
Ferenczfi Pál - Fucskó Mária

Tuskán József -  Hirsch Erzsébet

55 éves házassági évfordulót ünneplők:
Frittmann József - H. Tóth Éva

Balogh Imre - B. Farkas Erzsébet
Frittmann János - K. Nagy Erzsébet

Mucsi László - Tóth Ilona
Vida Dezső - Weiszhab Erzsébet 

Jó egészséget kívánunk!

November 7-én került meg-
rendezésre az Idősek napja, ahol 
a bócsai iskola 6-7-8 osztályos 
tanulói segítettek az előkészü-
letben, azaz a bepakolásban 
és a terítésben. Köszönjük a 
munkájukat!  Az ünnepséget 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter nyitotta meg és pár gondo-
lattal köszöntötte a jelenlévő-
ket. „Nagyszüleink tisztelete, 
megbecsülése kell ahhoz, hogy 
a fiataljaink is boldogulni tud-
janak az életben”. Ezt követően 
a polgármester a képviselők 

közreműködésével felköszön-
tötte a falu legidősebb lakosát, 
valamint az 50 és 55 éves há-
zassági évfordulót ünneplőket. 
Megköszönte a Bócsai Nyug-
díjas Zenekar tizenöt évi mun-
káját is, akik hosszú éveken át 
játszottak régi dalokat, csárdást, 
mulatóst a falu rendezvényein. 
Most is ők voltak a hangulatfe-
lelősök, mely a zenekar utolsó 
fellépését jelentette. A bőséges 
ebéd elfogyasztása alatt fellépő 
vendégeink is voltak. Leblanc 
Győző & Tóth Éva operaénekes 

a Boróka citerazenekar, Bócsai 
citerazenekar és a Nefelejcs 
Népdalkör. A rendezvényen 
közel háromszázötven főt láttak 
vendégül az Önkormányzati 
Hivatal dolgozói, a képviselő 

testület tagjai és a lelkes önkén-
tesek.                                 B.H.

Dobrocsi Dániel, Szarvas Ádám Balázs Ferenc, Kelemen Ferenc, Tuskán József

Tuskán József, Hirsch Erzsébet Tóth Lászlóné, Petrányi Gáborné

Csillik Jenőné, Kincses Károlyné

További képeink 
a 4. oldalon.



2015. november �. oldal

Evangélikus egyházi 
alkalmak

2015-16. decemberi és januári alkalmaink

A vasárnapi istentiszteleteket a szokott időben tartjuk:
 -   9.00 Tázlár, a református templomban
 - 11.00 Bócsa, az evangélikus imaházban
Nov. 29. - Advent I. vasárnapi istentisztelet
Dec. 6. -  Advent II. vasárnapi úrvacsorás istentisztelet
Dec. 13. -  Advent III. vasárnapi istentisztelet
Dec. 20. -  Advent IV. vasárnapi istentisztelet
      -  Adventi lámpás felvonulás, 17.00 Bócsa

Áldott adventi készülődést kívánunk!

László Lajos lelkész mobil: 06 20 622 2001
Vida György  felügyelő mobil: 06 30 488 2176

Adventi gondolatok 
karácsony felé

— Ruskó Norbert plébánostól

Ádventi miserend
+ Alkalmak a katolikus templomban

(November 29. – December 23.)

Szeretettel hívom ezért a Testvéreket minden vasárnap a 
10.�0-as szentmisére. 

Advent különleges alkalma, hogy hajnali misén köszöntjük 
az Urat, kimutatva a készségünket, mi minden áldozatra 
készek vagyunk, hogy megszülessen a szívünkben.

Advent idején tehát hétfőn, kedden és szerdán napokon 6.00 
– kor hajnali mise és utána közös reggeli a plébánián.

Fontos készületi alkalom az adventi lelkigyakorlat.
Idén Nagyidai Zsolt - császártöltési plébános – látogat 

el hozzánk December 13 –án vasárnap 14.30 – Gyóntatás 
15.00-tól Szentmise, 14-én hétfőn 16.30 – Gyóntatás 17.00 
–Szentmise.

December 13-án 16.00-tól a Szentmiséhez kapcsolódva 
lélekemelő zenés áhítat lesz. Közreműködnek Szloboda Zsolt 
orgonán és barátai.

Jó felkészülést Adventben, karácsony felé!
Norbi atya

Sok szeretettel köszöntök 
minden Testvért, Falubelit, 
Olvasót!

Vasárnap, november 29-én 
kezdődik az adventi időszak: a 
karácsonyra, Jézus születésére 
való készület.

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 szárma-
zik az a mondás: „Ezerszer is 
megszülethet Krisztus Bet-
lehemben, ha nem benned 
születik meg, örökre elveszett 
maradsz.”

Jó időt szakítani az elcsön-
desedésre – csendre – Isten 
tiszteletre – Misére – imaórára 
– áhítatra – lelkigyakorlatra 
– hajnali misére – Igeolvasásra 
– szeretet szolgálatra – bűnbá-
natra - gyónásra … stb… ,hogy 
felpuhuljon a szívünk, önzé-
sünket kisöpörve hely legyen 
benne a születendő Kisdednek 

és embertestvérnek.
Hálásak vagyunk Istennek, 

hogy mi karácsonykor már 
nem csak a gyermek Jézust 
(Jézuskát) ünnepeljük, hanem 
a mi nagy Urunkat és Királyun-
kat, aki az ő nagy 

„irgalmából üdvözített min-
ket újjászülő és megújító für-
dője a Szent Lélek által.” /A 
Bibliában: Titus 3,5/

 Nagyon drága ajándékot 
adott nekünk Isten Krisztus-
ban, mégpedig az újjászületés 
ajándékát. 

Tied már ez az ajándék?
„Megjelent a mi üdvözítő 

Istenünk jósága és embersze-
retete,” /Titus 3,4/

Túlmutat a karácsony ünne-
pe egy Kisded születésén. Mi 
keresztények azt ünnepeljük 
Karácsonykor, hogy az Em-
manuel, a Velünk levő Isten 
végre megszületett. Ő az Aki 
Húsvétkor megvált bennünket 
a keresztje és feltámadása által 
az örök haláltól. 

Hála Neki mindörökké!

Református 
istentiszteletek 
az imaházban:

December 
  6. vasárnap 9.00: Advent II. istentisztelet
20. vasárnap 9.00: Advent IV. istentisztelet
25. péntek 9.00: Karácsony 1. napján istentisztelet a gyermekek 

szolgálatával, úrvacsorával

Zenés áhítat 
a római katolikus 

templomban

December 13. vasárnap 
16.00 órai kezdettel 

Fellépnek többek között:
Takács Bettina, Kárász István, 

Szloboda Zsolt

A műsoron:
J. S. Bach, Jennifer Cook és Kodály 
művei, emellett magyar népdalok
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A képviselő-testület virággal fogadta az időse-
ket. Képünkön: Gál Tamás, Tóth Márta, Bar-

csikné Weinhardt Éva, Takácsné Böjtös Klára, 
Kun-Szabó Nándorné

Idősek napi képek

A pásztorok, csikósok és betyárok félelmetes 
fegyvere:

A karikás

Sokan nem tudják, hogy nem csak az állatok terelésére szolgált 
ez az eszköz, hanem sok esetben fegyver is volt a hozzáértő em-
ber kezében. Centire pontosan odataláltak vele — illetve a bőrfo-
nat végén lévő sudárral — ahová akartak. Ha kellett, kirántották 
a támadó kezéből a pisztolyt vagy kést, de felkapták a pusztán 
lóháton száguldva a futó nyulat is. A Böllérnapon egy kis játék 
keretében ezt is bemutatták a hagyományőrző betyárok.

K. L.

Balázs Ferenc - Gáspár Sára Balogh Imre - B. Farkas Erzsébet

Frittmann János - K. Nagy Erzsébet

Folytatás a 2. oldalról.
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Hivatalos lett a lelkész

Beteleltünk, de 
a svájciak maradnak

A fischerbócsai temető 
rendbetétele összefogással

Október 24-én került sor a 
fisherbócsai, egyházi tulajdonú 
temető takarítására. Mikor 
még igen lakott volt a környék-
beli tanyavilág, úgy 50-80 évvel 
ezelőtt, még gyakrabban tör-
tént ide temetkezés is. Mára ez 
megritkult, és a sírok állapota 
is sokat romlott. Az idők során 
az elhunytak hozzátartozói 
elkerültek Bócsáról, legtöbben 
csak Mindenszentek napjára 

látogatnak el. Völgyesvári 
Lászlóné és a 15 fős kis csapat 
már 2 évvel ezelőtt kitisztítot-
ta a területet és új kerítést is 
építettek. Azóta a temető tisz-
taságára, gondozására nagyobb 
figyelmet fordítanak. Köszönet 
a segítő ügyes kezeknek és 
község polgármesterének a 
konténer biztosításáért.

B.H.

Hosszú út vezetett eddig a 
napig: az önálló Bócsa-Tázlári 
Evangélikus Egyházközség 
döntése alapján saját lelké-
szük lett. Ennek megfelelõen 
az eddig a püspökség által 
kihelyezett, beosztott lelkészt 
november 22-én beiktatták 
— immár hivatalosan is. Ettől 
kezdve — jogi változásként 
— a két faluból összeállt gyü-
lekezet alkalmazottja László 
Lajos lelkész, aki letudva a 
két év próbaidőt a hívek által 
megválasztást nyert. Mindeh-
hez természetesen kellett az 

egyházi felsőbbség jóváhagyá-
sa is. A megválasztás korlátlan 
időre szól, és ettől kezdve a 
lelkészi felelősség is korlátlan: 
mindenre ki kell terjednie! 

A tázlári református temp-
lomban tartott ünnepi isten-
tiszteleten Gáncs Péter, a Déli 
Egyházkerület püspöke tartott 
igehirdetést, ezt követően 
Lupták György esperes végezte 
a beiktatást.

Sok erőt és áldást kívánunk 
László Lajos lelkész munká-
jához! 

KL

Az első koccintás a halasi Márton napon

— meg azok a németek, 
osztrákok és hollandok, akik 
„tanyás németként” a kör-
nyék állandó lakóivá lettek. 
Ők azok, akik talán a leglel-
kesebb fesztivállátogatók, 
piacolók és fürdővendégek. 
Élvezik országunkat, annak 
minden visszásságával együtt. 
Legutóbb két eseményen is 
találkozhattunk velük. Szlo-
boda Zsolt és kedves fele-
sége, Tünde szervezésében 
november első hétvégéjén a 
kiskunhalasi Csipke Hotelban 
megrendezett Márton napi 
estre látogattak el. Itt külön 
asztalnál ülve végigélvezhet-
ték a négyfogásos menüsort, 
és a kétnyelvű újbor bemu-
tatót.

Aztán itt volt a mi böllérna-
punk! Jól eső érzés volt látni, 
ahogy ezek a magyarul jobbára 
nem beszélő emberek igyekez-
nek bekapcsolódni a község 
életébe. Megvették a számuk-
ra néha egzotikus, magyaros 
disznótoros ételeket, és átad-
ták magukat a nap hangulatá-
nak. Szerencsére egyre többen 
beszélnek Bócsán németül, 
így nem maradtak magukra. 
Azt javaslom, használjuk ki 
minél többen az ingyenes 
nyelvleckét! Aránylag könnyű 
kapcsolatba kerülni ezekkel 
az emberekkel és heti 2-� óra 
beszélgetés sokat segíthet 
akár egy szóbeli nyelvvizsga 
letételében is.

K. L.

Anyakönyvi hírek
Született:

Tófeji Szofi, an.: Molnár Kata
Elhunytak: (november)

Vida Filus István (1948)
Bodóki Tamásné (1949) születési neve: Fekete Amália

Kerékpárút átadó
2015. december 12-én szombaton 

kerékpárút átadó, 
ahová sok szeretettel várjuk 

Bócsa kerékpárosait. 
Ekkor a két település parlamenti képviselője, 

Lezsák Sándor és Font Sándor a helyi 
biciklisek kíséretében kerékpáron megindul 

Bócsáról és Soltvadkertről majd félúton 
találkozva átadják az új utat.

Az utolsó fázis: az aszfaltterítés
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Generációk fodrásza
Pálfiné Ica (Icanéni) — így 

ismerik Bócsán és környékén 
azt a kedves fodrászt, aki 
— ki sem merjük mondani 
— több mint 40 éve csattog-
tatja ollóját a vendégek feje 
körül. A szakmát 1970-ben 
kezdte el tanulni, és 1974-
től dolgozik Bócsán. Amikor 
beléptem kis üzletébe, éppen 
egy „helyi értéket” szépített: 
Bócsa Mihály 35 éve kuncsaft 
és természetesen beleegye-
zett, hogy szerepelhessen a 
cikkhez készülő fényképen.

Az iskola elvégzése után 
azonnal munkába álltam 
— meséli Ica. Többször köl-
töztem: először a Schneider 
házban dolgoztam, utána az 
Ady Endre utca elején anyó-
soméknál, majd ideköltöztünk, 
ebbe a házba.  Az üzlet először 
a nagy épületben volt, aztán 
megszületett a 

3 gyerek, ami 8 év kiha-
gyást jelentett. Amikor újra 
kezdtem, a melléképületben 
alakítottuk ki a fodrászatot, 
amit azóta többször bővítet-
tünk — ahogy haladni kellett 
a korral…

— Amikor jöttem ide, nem 
láttam cégtáblát…

Ó, az sose volt: mindenki 
idetalál — feleli nevetve. A 
bócsaiak tudják, hol lakunk, 
de régebben sok soltvadkerti 
is megtalált. Mára nagyon 
megcsappant a vendégszám: 
nyugdíjas vagyok, és kisebb 
intenzitással dolgozom, bár 
a vállalkozásomat nem aka-
rom bezárni. A vendégkör 
egyre idősebb, velem együtt 
öregszik, bár vannak benne 
fiatalok. A folytatás azonban 
ugyancsak itt van: Birtalan 
Szabina, aki itt volt tanuló, 
és remélhetőleg továbbviszi 

az ipart. 
— A több mint negyven év 

alatt biztos voltak kihívások 
munkája során. Mik voltak a 
markáns divatok, melyeknek 
nehéz volt megfelelni?

Nagy-nagy kihívás volt haj-
dan a sassoon frizura. Ez egy 
új módszerű hajvágás volt és 
ezzel kezdődött a beszárítás. 
El kellett lesni az újságokból, 
mivel akkor még nem tartottak 
ennyi tanfolyamot és bemuta-
tót, mint manapság. Nehezen 
lehetett beszerezni a hozzá 
való ollót és kőrkefét, jobb 
hajszárítót. Viszont aki követte 
a divatot és nézte a tévét, az 
ilyet követelt. A másik nagy 

kihívás a gombafrizura volt, 
mégpedig a 80-as években. Alá 
kellett stuccolni és rávágni egy 
„bilit” a fejére. Ennél is meg-
próbáltam kitalálni, hogyan 
készülhet. 

Aztán jött a rendszerváltás 
és ezzel együtt kinyílt a világ. 
Egyre több cég akarta eladni 
a kellékeit, a szereket és a 
hozzájuk tartozó munkamód-
szereket. Ezért külön kép-
zéseket indítottak, melyekre 
rendszeresen eljártam, hogy ne 
maradjak le a divattól. A 90-es 
években mester tanfolyamot 
végeztem, főleg a tanulóim 
miatt, hogy tudjak új dolgokat 
oktatni. 14 tanuló nőtt fel a 

kezem alatt, nagy élet volt itt. 
Most már úgy 5-6 éve vissza-
vettem a tempóból. 

— Hírességek megfordultak a 
keze között?

Csábi Bettina bokszoló haját 
sokszor befontam a meccsek 
előtt. 

— Karácsonyra, szilveszterre 
mit ajánl a hölgyeknek és az 
uraknak?

Leginkább a bodrocskás, 
hullámos frizurák a menők 
manapság ahogy én látom, 
de ezt már csinálják a fiata-
labb fodrászok. A férfiaknak 
konszolidált frizura való, eny-
hén fölnyírva. Noha főleg női 
vendégkörrel rendelkezem, 
de örülök, hogy van (végre) 
frizurájuk az uraknak is! Ez a 
stílus egyébként a 40-es éveket 
idézi számomra. Hála Istennek 
a kopasz fej kimenőben van, 
ami inkább az egyszerűsége 
miatt hódított, és aki rákapott, 
nem tudott tőle megválni, 
mert kényelemes volt. 

— És a szakálldivat?
A szakállasok nem tartoznak 

a kedvenceim közé (most a ri-
porter szomorú arcot vágott!), 
bár meg tudom nyírni, ha kell. 
Leginkább mindenki magának 
vágja, aki követi a modern 
divatot, hiszen ez szinte napi 
gondozást igényel. Tanuló 
koromban egyébként megta-
nították velem a borotválást 
is, és sok évig csináltam is. 
Aztán elmúlt az a világ, otthon 
borotválkoznak a férfiak.

Kedves Régi Iparosok, Mes-
terek! Adják át a tudást a 
fiataloknak és meséljék el régi 
történeteiket, ahol csak lehet. 
A Bócsai Hírek szívesen ad 
teret sztoriknak és helytör-
ténetileg fontos riportoknak 
ezután is.

Káposzta Lajos
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Bócsa egy biztos birkózó bázis 

A mi nyelvünk

Az elmúlt hónapban vendé-
günk volt Komáromi Tibor 
a Magyar Birkózó Szövetség 
alelnöke, szakmai igazgató. 
Háromszoros világbajnoki 
arany és egy olimpiai ezüst bir-
tokosa, aki 1994 után, az aktív 
versenyzéstől visszavonulva 
edzőként dolgozott tovább. 
Jól ismeri a bócsaiak eredmé-
nyeit és mindig örömmel jön 
községünkbe.

— Miért jó ide jönni? — tet-
tem fel az első kérdést.

Bács-Kiskun az egyik legtöbb 
birkózó szakosztállyal rendel-
kező megye. A Magyar Birkózó 
Szövetség ennek megfelelően 
ad támogatást, mely leginkább 
a létesítmény-fejlesztésben és 
a szakmai tanácsadásban nyil-
vánul meg. Bócsán az elmúlt 
évek pályázatos beruházásai 
csak emelték a település sport-
létesítményeinek színvonalát. 
A nyári edzőtáborok és az au-
gusztus 19-i szabadtéri verseny 
pedig a birkózó sportot népsze-
rűsíti tovább. Sok barátom él 
itt, emiatt is jó erre járni.

— Megmarad-e a bócsai bir-
kózó kiscentrum?

Változások csak akkor lehet-
nek, ha a Szövetségnek jobb öt-
lete van. Mindenképpen azon 
dolgozunk, hogy a birkózó 
centrumok lefedjék az összes 
szakosztályt és mindenkinek 
a legjobb legyen. Ami a fel-
adatokat illeti: meg kell tudni 

szervezni itt is a háromnapos 
hétvégi összetartást, melyen 
4-5 környékbeli szakosztály 
sportolói részt tudnak venni! 
Ehhez kell szállás, konyha, 
étkező és megfelelő helyszín 
az edzésekhez. A bentlakásos 
technikai edzésekre havonta 
1-2 alkalommal kerül sor, mely 
elengedhetetlen az utánpótlás 
neveléséhez. A helyszín ter-
mészetesen mindig más, tehát 
Bócsára 2-3 havonta kerülne 
sor. A költségekhez hozzá 
kell járulnia az önkormány-
zatnak, a helyi szakosztálynak 
és a szülőknek — nyilván 

megfelelő arányban. El kell 
mondanom, hogy Bócsa ezen 
kritériumoknak a kollégium 
kialakításával és nem utolsó 
sorban az önkormányzat po-
zitív hozzáállása miatt teljesen 
megfelel.

— Mi miatt van a megyében 
ennyi birkózó szakosztály? 

A megfelelő emberek — azaz 
szakedzők — és a megfelelő 
génállomány szerencsés talál-
kozása! A kiskunsági emberek 
testi felépítése különösen 
kötöttfogásban nyújt jó lehe-
tőséget. 

— Ez egyrészt jó, de mi a 

helyzet azokkal, akik nem test-
felépítésüknek és a sok edzésnek 
köszönhetően nyernek versenye-
ket. Magyarul doppingolnak…

A tudomány fejlődik: mind 
a doppingszerek, mind azok 
kimutatása tekintetében. Úgy 
is mondhatnánk, hogy ez egy 
versenyfutás. Van azonban 
veszélytelenebb és legális út is: 
dietetikusok adnak tanácsot ab-
ban, hogy a birkózók megfelelő 
táplálkozással tudják tartani a 
súlyukat, ugyanakkor a legjobb 
erőnléttel állhassanak szőnyeg-
re az ellenféllel szemben.

Káposzta Lajos

Manapság sokan sportsze-
rűen küldözgetnek vidámnak 
mondott anyagokat az inter-
neten egymásnak. 

Így nekem is.
A legtöbb az elolvasás után 

kiérdemesül az azonnali tör-
lésre. Viszont a nagy számok 
törvénye itt is hat. Merthogy 
a neten is teremnek gyöngy-
szemek. A minap érkezett egy 
szövegecske hozzám, melynek 
küldője szerint „ez visszafelé 
olvasva is ugyanaz, ezt csinálja 
utánunk bármelyik nyelv!” Íme 
a mondat: 

„Kis erek mentén, láp sík 
ölén, oda van a bánya rabja, 
jaj Baranyában a vadon élő Kis 
Pálnét nem keresik.”

Beláttam, ez valóban nagy do-
log, és továbbküldtem néhány 
hasonszőrű gondolkodónak. 
És íme, jött a válasz egy nap 
múlva egyiküktől: 

„Nádasi K. Ottó, Kis-Adán, 
májusi szerdán e levelem írám: 
A mottó: Szívedig íme visz írás, 
kellemest író! Színlelő szív, 
rám kacsintál! De messzi visz 
szemed... Az álmok - ó, csaló 
szirének ezek, ó, csodaadók - elé 

les. Írok íme messze távol. Bar-
nám! Lám, e szívindulat Öné. S 
ím e szív, e vér, ezeket ereszti 
ki: Szívem! Íme leveled előttem, 
eszemet letevő! Kicsike! Szava 
remegne ott? Öleli karom át, 
Édesem! Lereszket „Éva-szív” 
rám. Szívem imád s áldozni kér 
réveden, régi gyerekistenem. 
Les, ím. Előtte visz szíved is. Ég. 
Érte reszketek, szeret rég, és ide 
visz. Szívet - tőlem is elmenet - 
siker egy igérne, de vérré kínzod 
(lásd ám: íme, visz már, visz a 
vétek!) szerelmesedét. Ámor, 
aki lelőtt, ó, engem: e ravasz, 

e kicsi! Követeltem eszemet 
tőled! E levelem íme viszi... 
Kit szeretek ezer éve, viszem 
is én őt, aludni viszem. Álmán 
rablóvá tesz szeme. Mikor is e 
lélekodaadó csók ezeken éri, 
szól: A csókom láza de messzi 
visz! Szemed látni csak már! 
Visz ölelni! Szoríts! Emellek, 
Sári, szívemig! Idevisz: Ottó. 
Ma már ím e levelen ádresz 
is új ám: Nádasi K. Ottó, Kis-
Adán.”

Szóval: ezt csinálja utánunk 
bármelyik nyelv!

K. L.

Szőke-Tóth Mihály polgármester, Komáromi Tibor, a Magyar Birkózó 
Szövetség alelnöke, Lakatos Attila, a soltvadkerti birkózó szakosztály 

vezetője
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Luca napi sáfrányos 
sütemény

Luca széke — avagy 
anno jobban ráértek…

A svédek hagyományos sáf-
rányos süteményüket, a Lus-
sekatt-ot december 1�-án ké-
szítik, Luca napján. A színe és 
ízvilága a sáfránynak köszön-
hetően egyedi. Mindenképpen 
érdemes kipróbálni.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 
dkg vaj, 2,5 dl tej, 3 evőkanál 
cukor, 2,5 dkg élesztő, 2 tojás, 
1 g sáfrány, mazsola.

Elkészítése: A cukros langyos 
tejben az élesztőt felfuttatjuk. 
Egy tálba szitáljuk a lisztet, 
hozzáadjuk az élesztős tejet, a 
megolvasztott vajat, egy tojást 
valamint a sáfrányt. Alaposan 
összegyúrjuk, megdagasztjuk 
és langyos helyen duplájára 
kelesztjük. Két részre osztjuk 

és mindegyik részből 10 darab 
20 cm-es rudat sodrunk. A 
rudak végeit ellenkező irányba 
hajtva felcsavarjuk. A feltekert 
tésztákat sütőpapírral kibélelt 
tepsire rakjuk, és letakarva 
még néhány percig kelesztjük. 
A sütiket megkenjük a másik 
tojással és a csavart részekre 
egy-egy szem mazsolát nyo-
munk. Előmelegített 200 fokos 
sütőben 12 percig sütjük.

A legnevezetesebb népi szo-
kás az úgynevezett Luca szé-
kének faragása, melyet 9-féle 
fából (kökény, boróka, jávor, 
körte, som, jegenyefenyő, 
akác, cser, rózsa) készítettek, 
és szögek helyett bükkfából 
faragott ékek tartották össze. 
Alakja egy szabályos ötszög 
köré írt, öt egyenlő szárú 
háromszögből készült forma 
volt. Ezt az ötszög-alakot 
boszorkányszögnek hívták. 
A hagyományos Luca széke 
13 napig készült, mindennap 
kellett egy kicsit faragni rajta, 
de csak karácsony estéjére volt 
szabad befejezni. Innen ered 
a mondás: „Lassan készül, 
mint Luca széke!” Segítségé-
vel — azaz ráállva — a szék 
tulajdonosa megláthatta a falu 
boszorkányait az éjféli misén, 

akik mások számára láthatat-
lan tollakat és szarvakat visel-
tek a fejükön. Ezután a Luca 
széket el kellett égetni, nehogy 
rontást hozzon a házra. 

Azonban, ha a boszorkányok 
is meglátták, és üldözőbe 
vették őt, menekülés közben 
a mákot szétszórta a háta 
mögött, így időben hazaért, 
hogy elégethesse a széket. A 
boszorkányoknak közben a 
mákot fel kellett szedegetniük 
az útról.

„Kilenc fából 
Kilenc jámbor, 
Bűvös szóból 
Luca-széket 
Faragok.”
Főszerkesztői kérdés: mi 

volt akkor, ha a saját felesé-
gét is meglátta a boszorká-
nyok között?

Disznópörkölés hajdan

Kik jönnek 
„megkóstolni Bócsát”?

Egyre többen vannak, 
akik külsős vendégként 
szeretnék megismerni, 
megélni községünket. Ez 
különösen vonatkozik 
ünnepeinkre, fesztiválja-
inkra. Értékelendő, hogy a 
Böllérnappal párhuzamo-
san egy másik rendezvény 
is kezdi kinőni magát: a 
tájfutó verseny. Erre több 
százan érkeztek idén is, 
viszont ők az ínycsiklandó 
illatok ellenére inkább 
elszaladtak. Vajon igaza 
volt-e kisbírónknak, ami-
kor így verselt?

De futóverseny is volt a mai nap folyamán,
Müzlin nevelt városiak szaladtak a buckán.
A tájfutók közül többen is megkerestek,
Zsíros volt a káposzta, nyomjelzősek lettek.
Nem fogunk ezért sírva fakadni, 
Nekik legalább volt miért, és mitől szaladni.

 Ha nem is szaladni, de túrázni, erdőt járni és beszélgetni már 
sokadszor jön Bócsára egy veszprémi idegenforgalmi vállalko-
zó, Omász Katalin. Mindig elvarázsolja a táj és a nagyszerű 
emberek. Amíg párja, András a pálinkákat kóstolta, addig ő a 
betyárokkal ismerkedett.

Aztán csak csínján ezekkel a szilaj legényekkel!                                                             

Amikor még nem volt gázpa-
lack, de már nem is szalmával 
akarták körbeégetni a disz-
nót, felmerült egy irányítható 
szerkezet szükségessége. A 
fatüzelésű pörkölő egészen 
a hatvanas-hetvenes évekig 
használták vidékünkön. Vas-
lemezből készült és egy szíjjal 

nyakba kellett akasztani. Akác-
fával felfűtötték, majd egy kézi, 
kurblis ventilátor segítségével 
lőtték ki a lángot a perzselen-
dő felületre. 30-40 perc alatt 
végzett a munkával a szakértő 
böllér. De azért kellett az erő 
— meg előtte és utána 1-1 pá-
linka!                              K. L.K. L.
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A kisbíró e szavakkal mutatta be a 
menyasszony jelöltet Laci betyárnak

Éppen a kertben a kukoricát törte,
A karja nem is olyan gyönge.
Dolgos ám, a munkát bírja,
Nem is olyan karcsú a dereka.

Szája se pici, a nyelve éles,
Nem unalmas, jó beszédes.
De tekintsünk el most az apróbb hibáktól,
Mert e szép szűznek a szíve már úgy lángol.

Úgy kívánja már a betyárt, azt hiszem, ezt látják,
A lányok közt meg hiába is keresnék a párját.
Azt gondolom, hogy a jó Laci betyár is hasonlóan hiszi,
És ezt a szép tüneményt majd az oltár elé viszi. 

Tovább őket ne szenvedtessük,
Elébe ezt a szép virágszálat vezessük.
Úgyhogy kedves betyár, húzd magadhoz jó közel,
Szőrös karjával majd erősen ölel.

Amikor a főszervező megpihen

Laci betyár megnősül!

A szervezők ezúton mondanak köszönetet minden segítő-
nek, támogatónak és közreműködőnek a Böllérnapon nyújtott 
munkáért, anyagi hozzájárulásért és jó szóért.

2016-ban november 12-én lesz a nagy esemény, kéretik 
beírni a naptárba!

A nádtető előtt harsány kur-
jongatás, táncolás — a jó Laci 
betyár és csapata senkit sem 
hagy szárazon. A büfék előtt 
szomját oltó nép, kicsit odébb 
az utolsó kolbászt és hurkát 
mérik ki a böllércsapatok. 
„Ilyenkor már nyugodtabb a 
helyzet. Legalábbis számom-
ra.” — mondja Szabó Csaba a 
rendezvény főszervezője egy 
padon ülve. 

— Először is: gratulálok! Má-
sodszor: hogy érzi magát a 
főszervező?

Minden mozzanata jó volt! 
Ennek a napnak és boldog 
vagyok. A sok vidám ember 
megerősíti a szervezőt. Meg-
vonva a mérleget: Egyéves 
munka van benne. 7 csapat 
és 7 disznó, ezer fölé rúgó a 
látogatói létszám! 

— Gondolom, közben rengeteg 
rizikó fenyegeti az embert…

Nem is a szervezéssel van baj, 
de nem is az időjárással. Ezek 
mennek a maguk útján. Jön 
Laci betyár, jön a technikus, a 
táncosok, a műsor… A baj az, 
hogy sokan megígérik, hogy 

jönnek segíteni, aztán visszalép-
nek.  Ilyenkor nem tudunk mit 
csinálni. Ha kevesebb a csapat a 
tervezettnél, akkor például több 
étellel kell készülni. Töltött 
káposztából a mi portánknál 
460 adagot készítettünk — és 
mind el is adtuk.  Kenyérből 36 
kg fogyott! Aztán persze vannak 
más örömteli mozzanatok is: a 
gyermekfoglalkoztató és a hala-
si néptáncosok sikere, valamint 
a Kecskeméti Értéktár mun-
katársainak jelenléte. Örülök, 
hogy egyre többen fölfigyelnek 
ránk.

— Úgy tudom, nem csak itt 
jön össze a bócsai böllér csapat, 
hanem vidékre is eljárnak. Idén 
merre voltak? 

A csapat az év folyamán két 
nagyobb rendezvényen sze-
repelt, így  Kiskunhalason a 
gulyásfesztiválon, valamint a 
székelyföldi Zetelakán, ahol  fa-
lunapon főztünk. Nem mindig 
a disznóhúsos étel a kívánság, 
így ennek megfelelően készü-
lünk neki.

— Mi a legnagyobb jelentősége a 
gasztronómiai rendezvényeknek?

Az, hogy a fiatalok érdeklődé-
se megindul a szakma iránt és 
az ő konyhájukban is előtérbe 
kerülnek a hagyományos ételek. 
Ezzel együtt a házias konyha és 
hozzá a minőségi magyar italok: 
a pálinka ás a bor, illetve a házi 
készítésű szörpök. Kellenek az 
eszmecserék: az évek folyamán 

kifinomul az ember ízlése. Meg-
tanultuk, hogy nem féléves ma-
lacot, hanem érettebb, egyéves 
hízót vágunk le. Zamatosabb. 
Meg kell választani a fajtát is: 
például a mangalica puhább 
egészségesebb és a szalonnája 
is sokkal jobb. Hála Istennek 
itt, Bócsán még vannak házak-
nál disznóvágások. Némelykor 
azonban nehézséget okoz, hogy 
a hozzávalók esetleg drágák, 
és nagyobb összeget emészt 
fel a húsok teljes feldolgozá-
sa. Viszont így 2-3 hónapig 
megvan a főétele a családnak. 
Sokan félnek attól, hogy benne 
van a kockázat is: nem szabad 
megromolni hagyni a húsárut, 
mindent időben kell elkészíteni 
és feltálalni. Ez a házigazda és a 
háziasszony felelőssége.

K. L.

Bizony, annyit járt már Bócsára, hogy kerítettek neki egy erős 
negyvenes, tenyeres-talpas tanyasi lyánt. Háziasságára nem 
lehet panasz és jól is táncol. Így — illetve versben sokkal ráter-
mettebben — konferálta fel Kovács Nándor kisbíró és Feleki 
Viktor kiskunmajsai vőfély a jeles nászt. A hölgyre (Vincze 
Csaba) tényleg nem lehetett panasz (bár szemérmeskedett, 
mert nyilvánosan nem adott csókot), és reméljük, az éjszakát 
is jól bírta a betyárral…
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Megszúrtuk, de nem 
elszúrtuk!...

Avagy mit mond a zsűri?

Egy színfolt 
a kavalkádban 

Ismét egyházi vezető 
a Bócsatoron

Az eredményhirdetést mindig nagy várakozás előzi meg. Hiszen 
a jó hangulat és a „mi mindent kihoztunk belőle” érzés mellett 
kell valami, ami „hivatalosan is igazolja” munkánk eredményes-
ségét. Így aztán nehéz dolga volt a hentesből, szakoktatóból, 
mesterszakácsból és komoly ínyencekből álló bizottságnak. A 
zsűri döntése a következő lett — csapatonként méltatva a legjobb 
terméket, a hangulatot és a megjelenést: 

Vad-kanok
böllér: Rókus Imre
kategória: legfinomabb töltött káposzta

Böllér Baráti Kör:
böllér: Kovács Nándor
kategória: legízletesebb hurka, legszebb tanyaudvar

Vida- Bau:
böllér: Vida György
kategória: legfinomabb sült pecsenye

Csüngős Hasúak és Gebék:
böllér: Benkó Sándor
kategória: legbarátságosabb csapat

Refi-Döfi Soltvadkert:
böllér: Farkas Miklós
kategória: legjobb sültvér

Mangalica Zrt.
böllér: Somogyi József
kategória: legfergetegesebb hangulat

Bugaci-Betyár Böllérek
böllér: Murányi József
kategória: legkiválóbb kolbász

BÓCSA BÖLLÉRE 2015: Refi-Döfi Soltvadkert 
– Farkas Miklós

KÜLÖNDÍJ: Hegedűs László   -  nyárson sült malac
A szervezők jövőre is várják a csapatokat, köztük természetesen 

minél több bócsait…

Az egyik vidám társaság 
mellett találkoztam két, eddig 
nem látott zenésszel, akik 
régi magyar hangszereket 
szólaltattak meg. Ők voltak a 
Kelevéz zenekar, melynek neve 
az ősmagyarok hajító dárdájára 
utal. Pechnig Rezső és felesége 
Budapesten él, és az interneten 

talált rá a bócsai böllérnapra. 
Nosza, útra is keltek, hogy 
„maguk fajtákkal” találkozza-
nak — és ahogy elmondták, 
nem csalódtak. 

Hangszereik sok embert 
odacsaltak: a tekerőlant, azaz 
nyenyere, valamint a bőrduda 
Rezső bátyánk kezében szólalt 
meg, míg felesége a gyimesi 
ütőgordont kezelte. A nógrádi 
duda egy kilenchónapos kecs-
ke bőréből készült és a rajta 
eljátszott melódiák sok helyen 
megdobogtatták a szíveket. 

K. L.

Amíg tavaly az evangélikus 
egyház részéről jöttek jeles 
vezetők, idén a reformátusok 
vonzottak ide egy megyei 
elöljárót. A soltvadkerti „Refi-
Döfi” standon találkoztam a 
Tiszakécskéről érkezett Hege-
dűs Béla lelkésszel (középen), 
a Bács-Kiskunsági Református 
Egyházmegye esperesével. 
Mint elmondta, nem járt még 
ilyen helyen, és néhány nappal 
előtte tudta meg, hogy mire is 
készül a soltvadkerti reformá-
tus gyülekezet presbitériuma. 
Szerinte jó látni a híveket és 
családjukat egy ilyen bemu-

tatkozáson, hiszen a közösség 
így is épül. A mintegy 20 főt 
számláló csapat háziasszonya 
Sárköziné Kalmár Brigitta volt, 
aki asztaldísz gyanánt sonka-
hercegnőt készített — paprika, 
paradicsom, szilva és szőlő 
körítéssel. 
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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
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Művészek és hírességek Bócsán novemberben

Leblanc Győző & 
Tóth Éva

A karikás 
mesterei

A jó Laci betyár

A Kiskun 
Táncegyüttes


