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Strandfoci a tóparton

Hajdan spontán álltak össze
a csapatok a nyári délutánokon, aztán ahogy megszűnik a
családok Büdöstóra járása, ez
is szervezésre szorul. Szabadi
Tamás, Nehéz Krisztián és se-

amúgy nem a legtechnikásabb
játékos.
Mint a szervezők elmondták,
számos segítőre találtak elképzelésükhöz, de akadtak kerékkötők
is. Ez utóbbit nem értik, de talán

gítőik újabb sikeres sportprogramot hoznak a tó partjára. A
már meglévő strandfoci pályát
igyekeztek minél hatékonyabban
kihasználni a fiúk, és végül — a
rossz idő ellenére — 9 csapat
jött el az augusztus elején tartott
strandfoci bajnokságra. Erről a
játékról azt kell tudni, hogy a szabályok csaknem megegyeznek a
közismert labdarúgáséval. Annyi
a különbség, hogy ötfős csapatok
játsszák, a kapus is kimehet,
nincs sorfal, a játékidő pedig 2 x
12 perc. Az is gyorsítja a játékot,
hogy a végeredmény nem lehet
döntetlen: a győzelmet 9-méteres szabadrúgásokkal döntik
el. Mivel a játékot homokban
játsszák, az is boldogul itt, aki

majd jövőre… eltűnnek?
Az első helyezett a nagykőrösi
Bombers nevű csapat lett. 2. a
soltvadkerti focisuli, 3. a Turbo Run. Bócsa csapata az 5.
helyezést érte el. Gólkirály: P.
Szabó Zsolt Bócsáról. A díjakat

Vida Máté, a Vasas labdarúgója
adta át.
Jövőre két pályán, 24 csapatos,
több napon át tartó strandfoci
bajnokságot terveznek a fiatalok.
Megjegyzendő, hogy változás
történt a bócsai labdarúgás terén:
õsztõl Kun Szabó László háttérmunkája mellett P. Szabó Zsolt

és Molnár Attila közösen irányítják a nagycsapatot. Szeptemberben elkezdődtek a mérkőzések:
erős kezdésként a bajnokság
eddigi éllovasát, Csólyospálost
sikerült megverni!
Képek forrása:
www.vadkertito.hu
Káposzta Lajos

Vállalkozói hitelek.

Európai uniós forrásból.
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bócsa, településen, 2016. augusztus 26-án Takarékszövetkezetünkben MFB Pont
nyílt, ahol a következő hónapokban folyamatosan tájékozódhatnak
a különböző típusú uniós támogatásiés hitellehetőségekről, vala.
mint az MFB termékeiről egyaránt.
MFB Pontunk különböző típusú támogatási lehetőségeket kínál a
vállalkozások számára, amelyek közül az első elérhető termék a
Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése
Hitel, amelynek kamata 0%.

mfbpont.hu
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Népszavazás
2016. október 2.
A népszavazáson a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A lakóhelytől eltérő településen
szavazáshoz átjelentkezni 2016. szeptember 30-án 16 óráig
lehetséges.
A fentiek levélben, személyesen, vagy elektronikus úton (www.
valasztas.hu) intézhetőek.
Szavazás: 6.00 órától 19.00 óráig a korábban megkapott
értesítésben szereplő címen:
001. számú szavazókör Bócsa, Rákóczi u. 27.
(Önkormányzati Hivatal)
002. számú szavazókör Bócsa, Rákóczi u. 25.
(Hegyközségi Iroda)
Szavazni személyesen lehet, szükség esetén mozgóurna igényelhető. Információ/kapcsolat:
78/453-110, bocsajegyzo@t-online.hu

Véradás, ahol minden
csepp számít!
Szeptemberben sor került az őszi véradásra, ahol
30 fő adhatott vért. Ki lehet
véradó?
A véradó életkora 18 és 65
év között lehet. A véradásra
el kell hozni a személyi
igazolványt, a lakcímkártyát és a TB-kártyát. Az
alkalmasságot mindig az
orvos dönti el a véradó
kikérdezésével. Ennek témája a korábbi és jelenlegi
betegségei, valamint általános egészségi állapota.
Ha az orvos egészségesnek
ítéli a véradót, akár 4,5 dl vért is levehetnek, amit a Budapesti
Országos Vérellátó Intézetbe küldenek vizsgálatra.
Adatok az őszi véradásról:
- Az idei első őszi véradó: Lengyelné Gillich Bernadett
- 39. alkalommal adott vért: Zsikla Imre
- 74. alkalommal adott vért: Mészáros György
- A képen Pagács Róbert, aki 22 éves és 4. alkalommal adott
vért.
A Bócsai véradás megszervezését Gudmon Miklósnénak köszönjük szépen, emellett pedig mindazoknak, akik önzetlenül
segítséget nyújtanak másoknak.
B.H.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (szeptember)
Ritter Anita és Polyák Ádám
Születtek: (szeptember)
Ferencfi Alex László – an:. Kun Teodora
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Elhanyagolt sírok
Tisztelt Temetőlátogatók, Sírfenntartók! Ezúton kérjük a
hozzátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíveskedjenek rendbe tenni Mindenszentek napjára. Ne engedjük, hogy
elgazosodjanak és szemetesek legyenek Bócsa temetői!

Kisbócsa, temetőtakarítás után, 2015

Böllérfesztivál előzetes

(Kovács Nándor után szabadon)
Peregnek a napok november havában,
Böllérversenyt rendeznek Bócsa falujában.
Disznóvágásról szól ilyenkor a dolog,
Mindenki tüzesen a kondér körül forog.
Sok kicsi pálinkával indítják a napot:
Rossz derékkal nem bírnak tán emelni nagyot.
A Jó Laci betyár itt mondotta vala,
Ne siessen máma senki se haza.
De Ő mégis gyorsan elszelelt,
Tán a szép menyecske nem tetszett?
November 12. szombat —
Kérjük megfenni a késeket!
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Becsengettek!
A Boróka Általános Iskolában
megkezdődött a 2016-17-es
tanév.
Ezúttal 170 gyerek lépte át
az intézmény küszöbét, ebből
20 elsős.
A legtöbb diák a 6. osztályban
kezdett 26 fővel.
Az idei év rengeteg programmal várja a diákokat, melyekről
folyamatosan adunk hírt.

A pályázatok háttere
Na, nem kell valami rejtélyes
„birodalmi erőre” gondolni!
Ez a cikk a háttérmunkáról
szól. Jobban mondva arról
a csinos hölgyről, aki ezt
végzi. Bizonyára mindenki
tudja, hogy községünk meglehetősen sok pályázatot nyer
és ezek megvalósítása után
mindenki jobban érzi magát
a faluban. A tettek mögött
pedig sok papírmunka is
rejlik. Ennek felelőse Koller
Zsanett.
A csinos hölgy 2008-ban
végzett a gödöllői Szent István Egyetem Gazdasági-és
Társadalomtudományi Karán,
mint agrár-és területfejlesztő gazdasági agrármérnök.
Már gyakornokként munkát
talált egy tanácsadói cégnél,
melynek fő profilja a mezőgazdasági vállalkozásoknak
nyújtott tanácsadás volt. Itt
került jobban kapcsolatba az
agrár, gazdasági és jogi tudományok gyakorlati oldalával.
Zsanett 2013 júniusától vesz
részt a Bócsán megvalósuló
beruházásokban, a projektek
koordinálásban, a projektmenedzsmentben és a támogatási összegek lehívásában.  
Jelenleg Gödöllőn él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ötödéves joghallgatója.
2015. december 31-ig több,
mint ötven, Bócsán megvalósuló projektben vett részt,
melyek keretében közel 7
milliárd forint támogatási
összeg került lehívásra. A

előkészítésénél van: az ötletet
beilleszteni és összhangba
hozni a pályázati kiírásban
meghatározott célkitűzésekkel nem mindig egyszerű
feladat. Mindezt úgy, hogy
közben ne sérüljön a pályázó
elképzelése, megvalósítandó
projektje. A munkám során
fontosnak tartom a pályázat
előkészítése során felhívni a
figyelmet a támogatással járó
vállalásokra, megvalósítási

projektek között volt több
állattartó telep létesítése,
később technológiai bővítése, megújuló energiaforrás
hasznosítása, gombatelep
kialakítása, valamint számos
kisebb beruházás értékű projekt elem.
És vajon mire kell ügyelni
1-1 pályázat megírásánál és
beadásánál? Erről így mesél
a pályázatíró:
Véleményem szerint nem
a pályázat megírása a legnehezebb feladat, ha valaki
figyelmesen követi a pályázati
felhívásokat, útmutatókat viszonylag egyszerűen összeállítható. Bár a jelenlegi új pályázati rendszer és a kiforratlan eljárásrend még nekünk,
gyakorlott pályázatíróknak is
okozott néha meglepetéseket,
vagy éppen fejtöréseket. A
nagyobb hangsúly a projekt

kötelezettségekre.
És hogy mivel nyerhet Bócsa igazán? Zsanett szerint
elsősorban a település adta
adottságokat kell kihasználni: mezőgazdaság, kis
község, nagy tanyás terület…
Ezekre kell felhívni a helyi
és a környékbeli beruházni
vágyók figyelmét, törekedve
az együttműködésre.
K. L.
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Plébános váltások

Ebben a cikkben eredetileg a község új plébánosát, Jánosity Istvánt szerettük volna bemutatni. Azonban lapzárta előtt egy nappal
érkezett a hír, hogy október elsején már Sükösdön kell folytatnia
hivatását, mivel hirtelen lebetegedett az ott szolgáló plébános.
Nagyobb a gyülekezet, és mindenképpen saját, ott lakó papra van
szükségük. Így Bócsára a tázlári plébános, Mezei Ferenc jár majd át
ellátni a szolgálatokat. Bízunk benne, hogy az atya községünkben is
el tudja látni a hívek gondozását. Minden esetre álljon itt kisbírónk
verse, melyet a szüreti forgatagban mondott el:

Jubiláns házasok ünnepe
Október 23-án vasárnap 10.30-kor
a szentmisén

Az együtt békében és szeretetben leélt házas évekért adnak
hálát az Úr előtt a 25, 30, 35, … éve hűséget esküdött párok
a szentmisén, melynek végén áldásban részesülnek. A Bócsán
esküdteket az egyházközség kiértesíti, viszont a vidékről
idekerült házaspárok esetében várják a jelentkezéseket és
természetesen a megjelenést e jubileumi eseményen.

Először is kezdjük talán az Isten házába,
Hogy ki is lakik ott valójában.
Ahogy az Isten adta nekünk a mai szép napot,
Úgy adott nekünk új katolikus papot.
Mert oda fordul az ember, ha bánatba van a lelke,
Vagy ha bűnös és gyónni szeretne.
Kívánjuk, neki legyen sok dolga a településen,
Sokat kereszteljen meg eskessen.
Káposzta Lajos

Kérelem a hívek felé

Ezúton kérjük a kedves bócsai katolikusokat, hogy az egyházfenntartói járulékot erre az évre szíveskedjenek rendezni.
Ez dolgozó felnőtt tag esetén 3.000 Ft, nyugdíjasoknál 2.000
Ft. Emellett kérjük, hogy ki-ki erejéhez képest támogassa az
egyházközségi munkát. A pénz befizethető a következő helyeken ill. személyeknél: Kiskopárdi Lajosné, Lenthár Dezső,
Csányi Csaba, Paragi Anikó valamint a plébánián.
A bócsai Katolikus Egyházközség számlaszáma: 1173218120035853

Az anyatejes táplálás világnapja

Mint minden évben, az idén
is augusztus 30-án gyűltek
össze az édesanyák és gyermekeik a Boróka Könyvtárban, hogy megünnepeljék az
anyatej és egyben a szoptatás
világnapját.
Ezen a napon emlékezünk
meg az anyatejjel való táplálás fontosságáról, hiszen az
anyatejben olyan, semmivel
sem pótolható anyagok talál-

hatóak, amelyek védettséget
nyújtanak a gyerekeknek
a fertőzésekkel szemben,
továbbá erősítik az immunrendszert is.
Az ünnepség nyitányaként
Nagy Norina mondott el
egy kedves kis történetet az
édesanyákról, majd SzőkeTóth Mihály polgármester és
Mátyusné Vancsik Erzsébet
körzeti védőnő köszöntötte

a vendégeket. Gál Tamás önkormányzati képviselő és a
polgármester virággal, illetve
ajándékkal kedveskedett az
anyukáknak.
Vendégünk volt még Andrási Csáki Ildikó, a jakabszállási családi napközi vezetője.
Az óvodapedagógus hölgy
aranyos kis játékokkal szórakoztatta gyerekeket és
hasznos tanácsokkal látta el

az édesanyákat.
A délelőtt folyamán még
lufi hajtogatásra is lehetőség
nyílt a könyvtár egyik szegletében.
Az alkalom fénypontja mégis a meglepetés muffin torta
volt, amit jóízűen majszoltak
el a gyerekek.
A nap mottója: „Az anyatej
élet, erő egészség!”
Frittman Kitti
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Vége a nyárnak, elűzték a heréket!
Látszik, hogy dolgozó ember
udvarába érkeztem: ládák,
kaptárok, tartályok, köztük
kóracél. — Tán borászattal
is foglalkozik? — kérdezem.
Nem, ezekbe is méz kerül
majd. Csak éppen nem hűteni
kell, hanem melegíteni, ha
belekristályosodik a méz.
Szóval Láng Lajos méhésznél
vagyok, Bócsa központjában.
Pedánsan elém készíti az
elmúlt 50 év dokumentumait, méhészkedésének írott
emlékeit. Amíg lapozgatok,
egyre csak mesél: az 500
méhcsaládról, kaptárokról,
műlépről, tanfolyamokról…
Megtudom, hogy a kristályosodás egy természetes folyamat, és 3-6 hónapon belül
olyan mézeknél következik,
melyek alapanyaga keresztes
virágú növény. Ez vidékünkön
a repce és a mustár. Kristályos
formában viszont nem csurog
ki a tartályból és nem lehet
eladni. Az akácméz pedig attól
különleges, hogy évekig folyós
marad. — „Eddig mindig sikerült kiváló export akácmézet
termelni!” — büszkélkedik
vendéglátóm.
— A bevezető kérdésem roppant egyszerű: tulajdonképpen
mi a méz?
A virágban a csészelevelek
alatt lévő csalogató anyag, a
nektár, amit a méh begyűjt.
Ezt a virág azért „adja” a
méhnek, hogy az a bibén
keresztül odamásszon, és közben vigye magával a virágport
is. Ezzel megtermékenyíti
a virágot, közben magának
élelmet gyűjt. A nektárt a
méh a viasz-sejtekben raktározza el, majd viasszal lefedi,
mint a háziasszony a befőttet,
hogy télen meg ne romoljon.
Ugyanígy gyűjti a virágport
is, amit besilóz, azaz kevés
mézzel és viasszal lefedi.
Mindkettő táplálék a méheknek: a virágpor a „kenyér”, a
méz pedig a „szalonna”. Ha a
mézet kipörgetjük, akkor az
elvett élelmiszerüket pótolni
kell.

— Akkor pontosan milyen
is volt az idei „méztermés”?
Merthogy általában panaszt
hallottam mindenkitől.
Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy jogosan, mégpedig
két okból is. Az egyik maga
a méz mennyisége, mely a
tavalyinak a fele. Általánosságban elmondható, hogy
éppen akkor volt fagy, hideg,
vagy eső, amikor a méheink
az adott virágokon dolgoztak,
gyűjtögettek volna. A másik
gond az ár, ami a tavalyinál
25 %-kal alacsonyabb. Ez a
kínai méznek köszönhető,
mely Európába behozva ugyan
nem a legjobb minőségű, de
sok helyen kiszorít minket a
piacról, illetve lejjebb veri az
árakat.
— Úgy tudjuk, hogy Magyarország kedvelt méz-exportőr.
Mégsem kell Európának a jó
minőség?
A dolog összetettebb —
mondja Lajos bácsi keserű
mosollyal. A német piacot
célozzuk meg, az ottani kereskedők közvetítésével pedig a
skandináv országokat. Sajnos
csak lédig mézet fogadnak és
ők töltik üvegekbe. Ez azonban már a saját címkéjük alatt
kerül a boltokba, mint „uniós

Láng Lajos

Kisbócsán született. Ötven éve méhészkedik. 1972-ben
Zalaapátin szerezte meg a méhészképesítést. Ezt követte a
mestervizsga, majd a méhegészségügyi bizonyítvány. Ennek
értelmében magyarán szólva ő a térségi „méhdoktor”. Számos tanfolyamon előadó valamint vizsgáztató. A Kiskunsági
Méhész Egyesület titkára. Ez a szervezet a Kiskőrösi Járás
területén dolgozó mintegy 110 méhészt fogja össze. Rendszeresen szervez tanfolyamokat, továbbképzéseket egyesületi
és országos szinten egyaránt. Nagyon büszke a vajdasági
Temerin méhészeivel évtizedek óta működő kapcsolatra.
Munkájáért számos kitüntetésben részesült.
házasítás”. Tőlünk üveges
mézet nem is vásárolnak, így
védik a saját feldolgozó iparukat. Erre nem talált megoldást
a politika…
A negatív tendenciák tovább
elemzése helyett vidámabb és
ember közelibb témát keresünk. Ez pedig a rovarvilág,
amiről az egyszerű földi halandó leginkább annyit tud,
hogy zümmög, röpül és csíp.
Pedig sokkal inkább a rovarok
összefogását kellene megismernünk — mesél lelkesen
vendéglátóm. Ahogy a méhek
szervezik a társadalmukat,
a munkát és a túlélést, az
minden méhészt csodálattal
tölt el. Csak az tud megfelelő
módon termelni, aki megismeri ezt a külön világot és

erre építi saját tevékenységét.
Példaként említi a méhrajzást,
amikor tavasszal kirepül a
kaptárból a raj és új családot
alapít — ahol éppen helyet
talál vagy kap. Aztán amikor
véget ér a szezon, akkor a
méhraj lecsökkenti a „saját
fogyasztóit”…
— Itt a nyárvége, tényleg
szelektálják a létszámot?
Igen, de nem a méhész,
hanem a méhcsalád maga.
A nyári létszám a felére esik
vissza. A dolgozók nagy része
például egyszerűen agyondolgozza magát. A heréket pedig
egy szépnek induló reggelen
egyszerűen kiűzik a kaptárból
a többiek. Télen nincs szaporodás, majd kelnek ki újak,
ezekre már nincs szükség. A
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Évértékelés virágzás szerint
A sorozatos kedvezőtlen időjárás hátráltatta a mézgyűjtést és
az anyanevelést. Sok virág lehullott a fagyok miatt, az anyák
pedig nem repültek ki a kaptárból az esős időben, így nem
történhetett meg a találkozás a hím egyeddel.
Néhány virágfajta és idei hozadéka
Selyemkóró: A Bócsa környékén honos növény (népiesen
vaddohány) az áprilisi fagyok miatt nem hozott jó eredményt.

hereűzés vége pedig a magányos halál. De ennek a csapatnak amúgy sincs jó dolga: az
a hereméh, amelynek sikerül
megtermékenyítenie a királynőt, azaz az anyát, leszakadt
nemi szervvel a földre hullik
és elpusztul.
— Szomorú dolgok ezek!
Kérek valami vidámabb lezárást!
A méhészkedés árnyékos oldala a cipekedés és a szúrások.
Szoktam mosolyogni a kezdő
méhészeken — úgy fel vannak
öltözve, mint egy páncélos
lovag: overall, kesztyű… Én

meg rövid ujjú ingben, csupán
egy arcvédővel. A mai napon
300 méhcsaládot láttunk el
atkavédelemmel, mely a téli
előkészítés része. 3-4 szúrással megúsztam. Mézelvételkor
harciasabbak: akkor be lehet
szerezni 20-30 szúrást is. Azt
kell mondanom, hogy teljesen
immunis lettem rá és semmilyen káros hatása nincsen. Viszont a korábbi motorozások
okozta ízületi gyulladásokat
jelentősen csökkenti.
Öreg motorosok! Irány a
kaptár!

Akác: Sajnos nem csak mifelénk, de Nógrád megyében is
súlyos károkat okozott a fagy és a tartós eső. Így hiába vitték
fel az alföldi kaptárokat néhány héttel az itteni virágzás után
a hegyekbe, nem lett elegendő a mennyiség. Az akácméz
befogadása előtt egyébként tisztító pörgetést végeznek a
méhészek, hogy csak a jó minőség maradjon a lépekben.
Napraforgó: Az utóbbi időkben kivonták a régi fajtákat és
magasabb olajtartalmúakat honosítottak meg. Ezek azonban
nem mézelnek úgy. A Tiszántúlon emellett gond a virágzás
közben végzett permetezés is, mely több ottani állomány
megtizedelését vonta magával — gondatlanságból.
Hárs, somkóró, retekfajták: Aki ilyen helyre teszi ki a kaptárt, speciális mézet nyer.
Emellett beszélhetünk természetesen egybefolyt átmeneti
mézekről és vegyes virágmézről. Ilyenkor, nyár végén van
még mozgás, és felkeresik a nyíló virágokat. Elmondható,
hogy 8 C fokig a méh kirepül eleségért. Hiszen azért hívják
szorgosnak!

Birkózóink továbbjutottak!

Dél-Kelet Magyarország területére rendeztek Országos
Diák Csapatbajnokság elődöntőt Tiszakécskén, melyen
Szeged, Törökszentmiklós,
Soltvadkert, Szentes és Bócsa csapatai versenyeztek
körmérkőzés formájában.
Azaz: mindenki birkózott
mindenkivel!
A megmérettetés szeptember 24-én szombaton zajlott,
és a 2004-2005-2006-ban
született versenyzők indultak rajta.
11 súlycsoportban zajlottak a mérkőzések. A csapattalálkozót az nyerte,
amelyik a végén több pontot
szerzett.
Ahogy a végeredmény mutatta: Bócsa vert mindenkit.
Edzők: Kiss Imre Molnár
Géza és Petróczi Andor.
Hajrá Bócsa!

Állók balról jobbra: Petróczi Andor, Varnyú Bálint, Wéber Patrik, Pap
Máté, Bogáromi Bence, Dudás Lívia, Szécsényi Sára. Térdelők: Gáspár
Bálint, Szécsényi Zalán, Holczimmer Tamás, Wéber Dominik, fekvő
szurkoló tábor: Petróczi Péter. Hiányzó tag: Lengyel Gábor (sérült)
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Ha már ennyi szó esett
a mézről!

Könyvajánló

Mézes tekercs

Hozzávalók / 4 adag
Tésztához:
* 50 dkg liszt
* 7 dkg margarin
* 20 dkg porcukor
* 16 dkg méz
* 3 tojás
* 1 kk fahéj
* 2 csipet őrölt szegfűszeg
* 1 kk szódabikarbóna
* 1 csipet só
Töltelékhez:
* fél üveg szilvalekvár
* 20 dkg dió
Elkészítés:
1. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, és hozzákeverjük a
porcukrot.
2. Lyukat formálunk a közepébe, és beletesszük a langyos mézet, a 2 tojást, a szegfűszeget, a fahéjat, a szódabikarbónát és a
sót. Jól összedolgozzuk a tésztát, és három részre osztjuk.
3. Kinyújtjuk a tésztát. A közepét vastagabbra hagyjuk, mint
a két szélét.
4. A közepére szilvalekvárt teszünk, és körberakjuk dióval.
Ráhajtjuk a két szélét a közepére, jól rányomkodjuk, és lekenjük
felvert tojással.
5. Kivajazott tepsibe rakjuk a 3 rudat.
6. Előmelegített sütőben 10 percig 200 fokon, majd 10-15
percig 150 fokon sütjük, szép pirosra.

Vidám gondolatok
Munkahelyi tízparancsolat

1. Ne kívánd főnököd felmondását: segíts neki, hogy önmaga
kívánja azt!
2. Ha munkatársad véletlenül dolgozni kezd, ez nem ok arra,
hogy te is hasonlóan cselekedj!
3. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, inkább hagyd
holnaputánra, mert addig hátha nem lesz rá szükség!
4. Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap alatt,
nem érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele!
5. A munkahely nem kocsma, hogy egész nap ott tartózkodj,
de nem Isten háza, hogy vasárnap is oda menj!
6. A munka nemesít, de a társadalmunkban nincs szükség a
nemesekre!
7. Aki nem dolgozik, az nem hibázhat. A hibátlan munkás
megérdemli a kitüntetést!
8. Mindenkinek kell, hogy legyen valami hobbyja, de nem
feltétlen szükséges, hogy az a munka legyen!
9. A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg
senkit!
10. A lustaság fél egészség, de te legyél teljesen egészséges!
„Mi nem félünk a munkától, mert tudjuk, hogy miként tartsuk
magunkat távol tőle!”

Felnőtt:
Cecelia Ahern – A vétkes
Celestine North minden szempontból tökéletes életet él.
Példás testvér és gyermek, osztálytársai és tanárai kedvelik,
valamint a barátja is lenyűgöző pasi. Egy nap azonban váratlan
helyzetben találja magát, és ösztönösen dönt. Szabályt szeg, ez
pedig hatással lehet egész életére. Akár börtönbe is kerülhet.
Kiközösíthetik, megbélyegezhetik, billogot süthetnek rá. Lehet,
hogy Vétkessé nyilvánítják.
Az ismert sikerszerző, Cecelia Ahern regényének társadalmában csak az engedelmeseknek van helye, a lázadást csírájában elfojtják. Egy fiatal lány, aki kiáll magáért, mindent elveszíthet.
Ifjúsági:
Tahereh Mafi - Ne érints
Senki sem tudja, miért végzetes Juliette érintése, de a Regeneráció kormányának tervei vannak vele. És terveik között
szerepel, hogy fegyverként használják a lányt. De Juliette-nek
is megvannak a maga tervei. Soha életében nem volt szabad, ám
végre felfedezi magában az erőt, hogy visszavágjon. És megtalálja
a jövőt az egyetlen fiúval, akiről azt hitte, örökre elvesztette.
Tarareh Mafi delejes erejű első regényében egy emberfeletti
erővel rendelkező lány egy hatalmi játszma közepén találja magát
egy szánalmas világban, mely tele van vérpezsdítő szerelemmel,
kábító gonoszsággal és a jövőt meghatározó választásokkal.
Gyermek:
Zűr az űrben
Egy lenyűgöző csillagászati kaland vár rád! Amikor rutinküldtetésre irányítanak, még nem is sejted, hogy életed kalandja vár!
Át tudsz-e navigálni a naprendszeren, megoldod-e a Bolygók
titkát, vagy a zseniális tudós a gonosz emberrablók karmai
között marad?
Izgalmas foglalkoztató könyv gyerekeknek.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00

Még van néhány hely…
Ádventi kiránduláshoz Bécsbe és környékére utastársakat
keresünk. Az egynapos túrán német és magyar emberek
vesznek részt, így a nyelvet is gyakorolhatja. A jó hangulat
garantált. 20/9466-727 (Káposzta Lajos)
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Fejezetek a 110 éves Bócsa történetéből
Juhász Antal: Szegediek nyomában a homokhátságon (3. rész)
A szerző néprajzos. Tanulmánya a „Szent ez a föld” c. gyűjteményes tanulmánykötetben jelent
meg 2005-ben. Az adatfelvétel és
a riportok a 20-30 évvel ezelőtti
állapotokat tükrözik. Írását
az alábbiakban kivonatolva
közöljük, a Bócsára vonatkozó
részeket kiemelve és adott esetben
néhány mondattal magyarázva.
A szerző tanulmányát sajtó alá
rendezte: Káposzta Lajos
Lektorálta: Balogh Lajos és
Frittmann József
Az előző lapszámokban a
Fischerbócsára érkező családok eredetét vizsgáltuk. És mit
tudunk még róluk? Az anya-

könyvek és más források szerint
erre a vidékre a XX. század első
évtizedeiben Soltvadkertről és
Kiskunfélegyházáról települtek
be a legtöbben, őket a szegedi és
a kecskeméti származású családok követik. Idős tanyaiak a mai
napig emlegetik, miről lehetett
a szegedieket megismerni. A fiú
úgy hívta az apját: „Hajja kend!
Gyűjjön kend!” A gyermekek
kendezték a szüleiket, a felnőtt
férfiak az idősebbeket, ami
azért is tűnhetett fel, mert a
környéken ez a megszólítás már
kevésbé járta.
Juhász Antal néprajzos így
ír ittlétéről: Az ezredfordulón
népes Fischerbócsáról, ahol

1959-ben (!) építettek új iskolát,
a 68 éves Csipak István kalauzolásával folytatom a határjárást.
Elhaladunk öregapja tanyája
mellett és megállunk Asztalos
Istvánék tanyája előtt. Ez a család mélykúti és félegyházi felmenőkkel büszkélkedhet. Lassan
már Bagibócsán járunk. A határ
névadója a csongrádi születésű
Bagi József, akit az idősebbek
a közelmúltig gatyás bárónak,
parasztbárónak emlegettek.
Vagyonáról és mentalitásáról
a környéken több anekdotát
mesélnek. Na, de erről majd
máskor!
A közel 900 holdas Bagi-birtokot az 1900-as évek elején

sában a Bagi major több épülete elhagyottan és roskadozva
ugyan, de még állott. Környékén
a műveletlen homokot fölverte a
síványon is megélő vaddohány.
A Tóth-majort az 1960-as években hagyták el.
Érdekesség, hogy a Szappanosföldeken nem épültek önálló
tanyák, mert a már meglévő
cselédházak elegendő lakásnak
bizonyultak.
Mielőtt a Kecskemét-Soltvadkert közötti műútra érünk, a
dűlő sűrűn beépült földútban
végződik. Ez már a csongrádi
származású Faragó és Greskovics cívisek birtoka volt. Földjüket az 1945-ös földreform

Archív felvétel, készült 2007 húsvétján a fischerbócsai templomban

A fischeri templom berendezése
Talán nem sokan tudják, hogy a II. világháború utáni kommunista hatalomátvétel és az egyházi javak államosítása nyomán komoly értékek kerültek vidékünkre. 1951-ben állami
nyomásra megszüntették Kalocsán a papképzést: bezárták
az un. Nagyszemináriumot. Az épület állami kézbe került, a
berendezés egy részét azonban elvihette a katolikus egyház.
A benne lévő kápolna bútorzata így került a fischerbócsai
templomba, ahol a mai napig használják.

parcellázták. A szeged-felsőtanyai, majd Jászszentlászlón
gazdálkodó Tápai Pál és Kordás
Mihály közel 350 holdat vásárolt. A csengelei Tóth Péter
— anyja Kordás lány volt — a
30-as években kb. 100 holdon
gazdálkodott. Mások, szomszédos szanki, bugaci kisparasztok
10-20 holdakat vettek a parasztnábob birtokából. 1993 júliu-

során sajátították és osztották
ki földigénylő szegény- és kisparasztoknak. A Faragó birtok
nagy része akkor is erdő volt,
a szántók pedig a Greskovicsföldekkel érintkeztek. A sűrűn
lakott kis tanyasoron, amely
1948-50 között létesült, 15
tanyát számoltam meg. A nép
ezt a házcsoportot bolhasornak
nevezte el…
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Főzőverseny — 13. alkalommal

Fotó: Bíró Róbert
A Dudás Lajos emlékére
megrendezett főzőversenyen
11 nevező volt. Héttagú zsűri
kóstolta szigorú szemmel
(és szájjal) a remekműveket,

melyek között ezúttal is akadtak különlegességek. A háziasszony szerepét Barcsikné
Weinhardt Éva alpolgármester
asszony látta el. A délutánt

zenész tette színesebbé, így a
tánc sem maradt el.
A nap végére a következő
helyezések születtek:
1. Szűcs Zoltán (zúzapörkölt)

Szlobodáék kibővültek

2. Ország Gergő (kakaspörkölt)
3. ifj. Dudás Zoltán (pityókás
tokány)
Különdíj: Agro-Land Kft (mics)

Köszönet
Bócsa Község Önkormányzata nevében ezúton is köszönöm a XVI. Szüreti Felvonulás állomás-zervezőinek
jókedvű vendégszeretetét, mellyel a felvonulókat várták.
Áldozatos munkájuknak, idejüknek, komoly anyagi ráfordításuknak köszönhetően idén is büszkén állíthatjuk,
hogy a bócsai szüreti felvonulásnak nincs párja!
Köszönöm a felvonulók színes kavalkádjának azt a
fergeteges hangulatot, mellyel felejthetetlenné vált az
idei szüreti mulatság!
Találkozzunk ugyanígy jövőre is!
Üdvözlettel

— mármint a főzőversenyre. Merthogy Zsolt Duna-menti
gyerekként rendszeresen halászlét főz, az rendben van. De most
betársultak a csapatba Bócsán élő svájciak is, akik a katonai
konyhát képviselték: a képen látható két szélsõ férfiú, René Rüeg
és Ernst Bader egy „Pot-au-feu” nevű ételt főzött, ami svájci
marhahúslevest takar, sok zöldséggel. Titkon reménykedtek egy
különdíjban (de aztán megjutalmazták magukat…), mivel egy
45 esztendős svájci katonai főződobozban készítették el ízletes
ételüket. Ha nem vigyázunk, Bader úr terepjárója, most meg ez
a military mini-gulyáságyú… Előbb-utóbb megszáll minket a
svájci hadsereg!

Szőke-Tóth Mihály polgármester
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Felvonulás
rigmusokkal
Hogy is lehetne leginkább jellemezni a
szeptember 24-i szüreti
felvonulást, mint kisbírónk, Kovács Nándi
rigmusaival, és néhány
hozzá illő fotóval. Idézzük fel így a legszebb
pillanatokat.

Borból a fehérnép csak módjával fogyasszon,
Mert nincs rútabb látvány, mint egy részeg asszony!

Az a lány, ki szépen járja,
Még ma meglesz az ő párja.

Zöldhalom legtúlsó sarkától a vadkerti határig,
Minden legény és leány legyen itt egy szálig!

Szépasszonyok, lányok, járjon eszetekben,
Bor és pálinka legyen kezetekben!
A legényt, ki estére itt marad egyedül kopaszon,
Azt kedden eladom a vadkerti piacon
További képek: www.bocsa.hu
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Oh yeah, a jó öreg Bruce
Springsteen is szóhoz jutott!
— na de éppen a szüreti
felvonulás kellős közepén?
Az ok egyszerű: amerikai
folklórt (is) akartunk látni.
Akiknek pedig szólt, azok
tényleg Amerikából jöttek!
Mesterségük címere pedig
az volt, hogy minél többet
lássanak Magyarországból,
az 56-os forradalom emlékeiből, az élő folklórból.
Ezek az egyetemisták most
voltak először Európában és
álmukban sem gondolták
volna, hogy a sok turisztikai látványosság között
egy igazi, élő szüreti for-
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Born in the USA

gatagba csöppennek. Kísérőik magyar és szlovákiai
egyetemisták voltak, akik a
tolmácsolás mellett a helyes
italfogyasztásba is besegítettek.
A lelkes társaságot SzőkeTóth Mihály polgármester
köszöntötte, majd következett a „Born in the USA”
c. örökzöld szám — ezúttal
szüreti vonatozáshoz!
A negyvenfős csoportot
Káposzta Lajos és a budapesti Longauer Tibor vezényelte Bócsára, és ezúton is
köszönik a község vendégszeretetét.
K. L.

Messziről jött vendégek részére —
Nánditól:
„Táncoljon mindenki, aki csak bírja,
Hadd fogyjon el a bócsaiak zsírja.
Biztos megint jönnek a városi úri népek,
Megesznek mindent, mit kidobni itt vétek!”

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.

