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Vidáné Baranyi Mária negyven éve dolgozik községünkben. 
Óvónőként, óvodavezetőként, nevelőtanárként majd tanító-
ként foglalkozott a gyermekekkel. Volt alkalma a könyvtárosi 
és közművelődési munkába is belekóstolni. Életpályájának 
elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztérium által ado-
mányozott Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki, 
melyet a község vezetői adtak át a szüreti napokon. 

Búcsú Kisbócsán
Nekem mindig nagy élmény 

a tanyasi templom. Az, hogy 
az istenháza előtt nincs főtér, 
fagylaltozó és zebra, számomra 
egyfajta határtalanságot sugall. 
És egyszer csak megjelennek 
az autók (korábban a lovas ko-
csik), kiszállnak az emberek és 
megtöltik a templomot. Ez tör-

tént Fischerbócsán szeptember 
második vasárnapján, amikor 
a Szentkereszt felmagasztalá-
sára szentmisét, utána pedig 
körmenetet tartottak. 

A szertartást Mezei Ferenc 
plébános mellett Berki József 
kiskunhalas-alsóvárosi káp-
lán celebrálta. A templom és 

környéke méltóvá tételében a 
hajdan és jelenleg Kisbócsán 
élők vállaltak szolgálatot. A 
körmenet a templom meg-
kerülését jelenti: elöl halad 
a feszület, a helyi, templomi 
zászlók és az oltári szentség, 
azaz a megszentelt ostya mint 
Krisztus teste. A hívek énekel-
ve végezték ezt a körmenetet, 
közben „búcsút véve” bűneik-
től — ettől búcsú az esemény 
neve.   

Lenthár Dezső kántor vezeté-
sével a körmenetet a „Tantum 
ergo” kezdetű latin énekkel 
zárták a templomban, ami egy 
ilyen kis közösségben egyér-
telműen a szent hagyományok 
őrzését jelenti. Az ünneplő 
gyülekezet ezek után a testi 
feltöltekezés útjára lépett, és 
búcsús pörkölt fogyasztásba 
lépett tovább a rendezvény.

Mert Bócsa, az Bócsa!
Káposzta Lajos

Kitüntetés 
a pedagógusnak



2017. szeptember �. oldal

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (augusztus)

Tóth Dorina és Nagy Ferenc Levente
Nagy Dézi és Biki Csaba

Elhanyagolt sírok Papírgyûjtés

Külterületi lomtalanítás

Recycling, azaz visszaforgatás 
a rendszerbe. Ez a célja az újra 
hasznosítható hulladékgyűjtés, 
melyet idén ősszel is megren-
deztek a Boróka Általános 
iskolában. Ennek keretében 

a diákok közel 100 m3 újra 
hasznosítható PET palackot és 
papírt gyűjtöttek össze!

Végleges eredményt a de-
cember havi újságban köz-
lünk.

Tisztelt temetőlátogatók, 
sírfenntartók! Ezúton kérjük 
a hozzátartozókat, hogy a 
sírokat és azok környékét 
szíveskedjenek rendbe ten-
ni Mindenszentek napjára, 
majd tisztán tartani.  Ne 

engedjük, hogy elgazosod-
jon és szemetes legyen a 
köztemető! Figyelem! A te-
mető területe (megfigyelő) 
biztonsági kamerával van 
ellátva, és a felvétel felhasz-
nálható!

Szeptember elején lomtala-
nítást szervezett önkormány-
zatunk a külterületen élők 
számára. Négy helyszínen, az 
Abonyi Fogadónál, Fischerbó-
csán, a Kukla Csárda melletti 
parkolóban és Katzenbach 
faluban helyeztek ki 32 m3-es 
konténereket! Öt nap alatt 
13 konténer, azaz 416 m3 
hulladék gyűlt össze és került 
elszállításra. Ezzel párhuzamo-
san a fischerbócsai vállalkozó 
kedvű csapat újra összefogott: 
P. Szabóné Csipak Ildi, P. 
Szabó Ildikó, Varjasi Ildikó, 

Lukácsné Völgyesvári Réka, 
Lukács Sándor, Rázsonyi Ottó 
és Mike Ferenc nagy munkát 
végzett. Az 54-es főútvonaltól 
indultak a fischeri bekötő úton 
végig, melynek mindkét oldalát 
megtisztították a sok kidobott 
szeméttől. A munkájuk ered-
ménye mintegy �0 teli zsák 
lett, melyet az Önkormányzat 
szállított el. Köszönjük szépen 
a munkátokat! 

Egyben megkérjük az arra 
közlekedőket, igyekezzenek 
óvni a rendet! 

B.H.

Veszett rókák 
gyógyítása

A veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól 
szóló 164/2008. (XII. 20.) 
FVM rendelet alapján a rókák 
2017. évi őszi, veszettség 
elleni, országos orális (szájon 
át beszedendő) immunizálási 
kampányának 

Első napja: 2017. szeptember 
�0.

Befejezésének határideje: 
2017. október 14.

A vakcina tartalmú csalét-
kek kiszórása kisrepülőgépek 
segítségével történik. Immu-
nizálásra kijelölt területek 
találhatók a következő me-
gyékben: Vas, Zala, Somogy, 

Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, 
Csongrád, Békés, Hajdu-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Pest.

Bács-Kiskun megyében a vak-
cinázás időpontja: szeptember 
�0. – október 5.

A rókák – a fent említett ren-
deletnek megfelelően végzett 
– kötelező, 2017- évi veszett-
ség elleni orális immunizálása 
során használt vakcina neve: 
Lysvulpen vakcina (gyártó:
Bioveta)

      dr. Oravetcz Márton 
elnök

régi-Bócsa — Új-Bócsa

Szójáték, de használják és 
igaz: mint köztudomású, az 
1940-es évek elején mintegy 
80 bócsai, főleg zöldhalmi 
családot költöztettek el a Bu-
dapesttől északra fekvő Gödre, 
hogy ott folytassák életüket. A 
cél a biztonságosabb élet volt, 
lévén az akkor Bócsa határában 
jelentős belvíz pusztított. Más 
vélemény szerint inkább az ak-
kor létesülő katonai lőtérnek 
kellett a terület Régi-Bócsán, 
azaz nálunk. 

Igen: Göd-Bócsán az utóbbi 
években nagyon számon tarta-
nak bennünket, mióta többek 
kezdeményezésére újra meg-
erősödtek a családi és telepü-

lési kapcsolatok. Szeptember 
24-án vasárnap népes küldött-
séggel, mintegy kéttucatnyi 
emberrel vett részt községünk 
az ottani „Bócsa-Napon”. A 
polgármester vezetésével kép-
viselők, zöldhalmiak és a kap-
csolatot aktívan ápoló családok 
foglaltak helyet a kisbuszban. 
Ezen a napon visszaemlékező 
előadás, koszorúzás és fogadás 
keretében beszélték meg „régi- 
és újbócsaiak” a két település 
mai életét és a jövőbeni együtt-
működési lehetőségeket. Mint 
megállapították, a fiatalok és 
kultúrcsoportok összehozása a 
jövőben mindenképpen fontos 
lenne.
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Bócsator előzetes
már most írja be a naptárába:
2017. november 11. szombat 

Parkerdő 

A teljeség igénye nélkül következzék egy kis ízelítő: 
- reggel 6-kor kezdünk: kisbíró és polgármester köszöntője, 

majd nyakba akasztjuk a kötényeket és megisszuk a start-
pálinkát

- a látogatók ettől kezdve egész nap betekintést nyerhetnek 
a disznófeldolgozás fortélyaiba (pl.: húsdarabolás, darálás, 
ízesítés, hurka- és kolbásztöltés, hússütés)

- eredményhirdetés:15:30
- közben kulturális programok, néptánc, népzene
- egész napos kirakodóvásár

A látogatóknak lehetőségük van disznótoros ételek 
kóstolására.  Kóstolójegy a helyszínen lehet vásárolható: 

600,- Ft/adag
A csapatok jelentkezését Szabó Csaba (főböllér) várja, 

tel: 06/30 435 6596
Szeretnénk, ha minél többen látogatnának ki a falu lakosai 

közül is!
a szervezők

Ingyenes 
tanfolyam indul

2017. október 4-én ingye-
nes, 35 órás informatikai 
képzés indul az IKER 1 prog-
ram keretében: 

„Első lépések 
a digitális világba” 

Helyszín: Bócsa, 
Boróka Könyvtár

Amit megtanulhatsz a tan-
folyamon:

- elektronikus levelezés  
(e-mail küldés/fogadás)

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

- közösségi média hasz-
nálata (facebook, You Tube 
stb.)

Bővebb információ és 
jelentkezés a mentornál,  
Borbényi Hildánál a +36 70 
400 99 45 telefonszámon. 

Várjuk az érdeklődők je-
lentkezését!

GINOP 6.1.2. – 15 „Digi-
tális szakadék csökkentése 
projekt”

Beharangozó:
Szezonzáró a turizmusban

— ezzel a címmel tartunk 
Idegenforgalmi és vendég-
látóipari tanácskozást Bó-
csán a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra szervezésében. 

A november közepén tar-
tandó rendezvény helyszí-
ne a Hungarikum és Civil 
Ház lesz. 

Célunk, hogy ezzel is új 
ötleteket adjunk a szakma 
művelőinek.

Tervezett program: 
— bócsai és környékbeli 

filmek bemutatója
— Kóstol juk meg Bó -

csát!
— polgármesteri és kama-

rai köszöntő

— Turisztikai fejleszté-
sek és ötletgyűjtés Bócsán 
— Mitől leszünk az „élmé-
nyek faluja”?

— Rendezvények a szer-
vezők szemével

— Mindenünk megvan? 
Helyi és környékbeli ide-
genforgalmi attrakciók, és 
azok hiányosságai 

— A parkerdő és a szál-
láshely megtekintése, egy 
kis lovas kocsizás

A programon a részvétel 
ingyenes.

Szeretettel várjuk a turiz-
musban, szállásadásban, 
vendéglátásban, szakkép-
zésben, programszervezés-
ben érintett cégek vezetőit, 
munkatársait.

Káposzta Lajos
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a testre szerelt kamera 

„Egyél csak, kislányom!”

A bócsai film
Minden valamire való fotós, 

videós és író igyekszik „külön 
fejezetet szentelni” szűkebb 
lakóhelyének. Viktor idén  
nyáron a vizsgafilmjét for-
gatta le Bócsán, mely egy 
játékfilm volt, konkrét sze-
replőkkel és helyszínekkel. A 
címe „Egyél csak, kislányom!”, mely lehet barátságos, de akár 
fenyegető is. A diplomamunka 15 percesre sikerült és 4 napon 
át forgatták Viktor nagypapája, Ferenczfi József fischerbócsai 
tanyáján, no meg az Itató kocsma előtt és a dűlőutakon. 

A történet szerint a srác elviszi a húszéves budapesti lányt 
hozzájuk, a faluba, aki ott szembesül a csirkevágás gyilkos 
szokásával. Ennek személyes átélése, megélése egyáltalán 
nem „leányálom” annak, aki ezt a véres eseményt fővárosi 
lakosként eddig el se tudta képzelni.

A filmben a két főszereplő színiiskolás hallgató mellett há-
rom bócsai statiszta is szerepel, akik saját magukat játsszák. 
Viktor rendezőként és forgatókönyv-íróként állt a nyolcfős 
stáb élén. Még kicsit csiszolgat filmjén, de már tervezhetjük 
a bócsai bemutatót!

Balázs Viktor
Született 1996-ban. Nőtlen. 

A kiskőrösi Petőfi Sándor Gim-
názium elvégzése után régi ál-
mát igyekezett megvalósítani: 
kitanulni a filmes szakmát. 
Erre a Budapesti Metropolitan 
Egyetemen nyílt lehetősége, 
melynek mozgóképkultúra és 
médiaismeret alapszakát idén 
végezte el. 

Több ifjúsági csereprogramban, tanulmányúton részt vett, 
így Romániában, Lengyelországban és 2 hónapot az USA-
ban. 

Idegen nyelvismeret: angol
Tervek: továbbtanulás mesterképzés keretében, saját filmes 

projektek megvalósítása, elhelyezkedés a filmszakmában
Kedvenc műfaja: zenei videoklipek
Törzshelye: Bócsa (az ország közepe)

Érdekes látvány, az biztos, 
de rendkívüli stabilitást ad. 
Ezen kívül ezzel a testre szerelt 
kamerával ki lehet küszöbölni 
az apró kézrezgéseket és kön-
nyed mozgású lesz a felvétel 
— „lebeg a kamera”, és ettől 
lesz igazán élményszerű a fil-
mes beszámoló. Balázs Viktor 
operatőrrel beszélgetek.

— Miért film és miért nem 
foto? Vagy foto is…

Véleményem szerint a film-
mel több mindent ki lehet 
fejezni. Mivel a film  mozgó 
képek sokasága és hangja van: 
szöveg, zörejek, zene. Több 
benne a kreatív lehetőség. 

— Mivel dolgozol?
Az eszközök műfajfüggők: 

a témától és a filmezési lehe-
tőségektől függ, hogy milyen 
kamerát, milyen objektívet és 
milyen fényeket használunk. 

a bócsai falunapon Kovács Gyulával és 
Borbényi Hildával

a statiszták: Kószó József, ifj. Kószó József, 
Ferenczfi Pál

És persze fejlődni kell: a kö-
zeljövőben szeretnék vásárolni 
egy drónt, mellyel a magasból 
lehet felvételeket készíteni. 

— Szabadúszó filmes vagy. 
Merre láthatjuk kisfilmjeidet?

A VIRA Magazinban (www.
vira.hu) jelennek meg legtöbb-
ször a filmes munkáim, de mivel 
sokan megosztják őket más in-
ternetes portálokon is, így néha 
máshol is felbukkan a nevem. 
Idén kétperces összefoglaló fil-
met — mondhatni reklámfilmet 
— készítettem a budapesti sziget 
Fesztiválról, mely egy rendkívül 
izgalmas képi és interjú téma. 
Ez egyben a Verzió Emberjogi 
Dokumentumfilmfesztivál pro-
móciós filmje. 

A legutóbbi munkám pedig 
a soltvadkerti szüreti fesztivál 
összefoglalója. Ez egy olyan 
műfaj, amikor gyors zenére 

vágunk össze gyors képsoro-
kat. Pergő anyag, tehát nem 
dokumentumfilm, hanem egy 

képi egyveleg és egy életérzés 
jön le a képernyőről.

 Káposzta Lajos
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Futballgyőzelem Halas ellen

Veiszhab attila hajtja a halasi ellenfelet 

A következő cikk a 
BAON hírportálon jelent 
meg. Átvesszük, hiszen 
Bócsáról szól, mégpedig 
dicsérően. A futballmér-
kőzés idén szeptember 
16-án zajlott a kiskunha-
lasi Sporttelepen.

Rengeteg kimaradt helyzet 
jellemezte eddig is a kiskunha-
lasi Szilády RFC szereplését a 
megyei III. osztályú bajnokság 
őszi fordulóiban, ám ez eddig 
nem bosszulta meg magát. A 
Bócsa azonban olyan ellenfél 
volt, amely négy helyzetéből 
hármat berúgott és ezzel meg-
érdemelten vitte haza a három 
pontot.

Előzetesen is nagy csatára 
lehetett számítani a Szilády 
RFC - Bócsa találkozó előtt, 
mert a bajnoki tabella első két 

helyezettje meccselt egymással 
a Bundzsák Dezső Sportköz-
pont B-jelű játékterén. Szép 
számú közönség látogatott 
ki a mérkőzésre, az időjárás 
is kedvezett a focinak, így 

minden adva volt egy remek 
összecsapáshoz. Az iramra az 
első percekben sem lehetett 
panasz, a Szilády kezdemé-
nyezett, ám két kontrából a 
14. és a 18. percben Tóth Máté 

bevette a halasi kaput.
A hazaiaknak is voltak nagy 

lehetőségei, de az utolsó pil-
lanatokban a kapus, vagy va-
lamelyik védő menteni tudott. 
A 43. percben láthattuk a 
meccs egyik legszebb jelenetét, 
Kaszap Attila tekert szabadrú-
gásból a bócsai kapuba, lélek-
tani szempontból a legjobbkor, 
a szünet előtt nem sokkal. 
Jöttek a menetrendszerinti 
hazai cserék a térfélcsere után. 
Többször is levegőben lógott 
az egyenlítés, de mintha átok 
ült volna a halasi játékosokon, 
ugyanakkor a bócsai kontrák 
életveszélyesek voltak. Egyik 
ilyenből Tóth Máté megsze-
rezte a mesterhármashoz szük-
séges gólját és ezzel el is dőlt 
a találkozó. A bócsaiak meg-
érdemelt győzelmet arattak. 
Szilády RFC - Bócsa 1-3. 

Forrás: baon.hu

Tanévnyitó Bócsán

A bócsai Boróka Általános 
Iskolában idén szeptember-
ben 170 diák kezdte meg 
a  tanulmányait. Ez egy biz-
tató szám, mely jelzi, hogy 
községünk — összevetve a 
többi hasonló lélekszámú 
kisközséggel — ezen a téren 
fejlődik. Az iskolában 14 
főállású pedagógus dolgo-
zik, akik munkáját 2 óraadó 
egészíti ki. Az idei tanévben 
17 első osztályos kezdte meg 
tanulmányait. Vidékről 8 

tanuló érkezett a felsőbb 
osztályokba.

Mint Barcsikné Weinhardt 
Éva igazgatónő beszédében 

hangsúlyozta, fontosnak tart-
ják a kiegészítő programokat, 
szakköröket és más projekt 
munkákat. Élni kell a térség 
lehetőségeivel, így beépítik a 
programokba a kerékpárúton 
elérhető látnivalókat, a Kis-
kunsági Nemzeti Park látoga-

tását és a környezet védelmét. 
Az önkormányzat ebben a 
tanévben is biztosítja a lovas 
oktatás és az úszás oktatás 
utazási költségeit. A lovaglás-
ban jelentős gyógypedagógiai 
módszerek rejlenek: az állattal 
való bánás, a ritmus átvétele 
és a folyamatos egyensúlyozás 
sok gyereknél segít a tanulási 
készségek fejlesztésében. 

Az elsősök nem távoztak 
ajándék nélkül: füzet, ceruza 
és könyvjelző lett az első nap 
emléke. A műsorról hagyo-
mányosan a harmadikosok 
gondoskodtak.

K. L. / B. H. 
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Egy kedves emlék…

Aranyosi Ervin: Osztályfőnökömnek – 
nyugdíjba vonulása alkalmából

a bócsai iskola 3. osztálya, készült 1974-ben 
Felső sor balról jobbra: Szőke-Tóth József, Szentgyörgyi Pál,  
Csikós Jenő, Gillich Sándor, Szűcs Ferenc, Kun-Szabó László,  

Halmai Zoltán, Bodor Gábor
alsó sor balról jobbra: Frittmann rita, marik Erika, Wiesz Erika,  

mucsi József, Kiss Éva, Tyukász margit, Kothencz Katalin,  
középen Viszkók Sándorné Lantos Mária tanárnő

Az életed során bezárult egy ajtó…
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.

Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.
Nyomot magad után a lelkekben hagytál,
felnövők kezébe tisztes szakmát adtál.
Volt, akit szigorod néhanapján bántott,
de tudd meg, a szívük régen megbocsátott.
Tudom a szívedben maradt néhány tüske,
szeretettel gondolj most mindegyikükre.

A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,

az előtted álló szabad esztendőkre.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – „Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba’
elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!

Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánok szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Minden napjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget,
Váltsd valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj itt e földön!
Szavaimat tovább, egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölel régi tanítványod.

Jó lenne visszaforgatni az idő 
kerekét, vagy nem? Milyen is 
volt, amikor az első nap megis-
mertük őt, mint új tanítónkat, 
Lantos Máriát, aki végre csak a 
„miénk” volt? Irigykedve néz-
tük mi lányok és fiúk, milyen 
szép, fiatal, csinosan öltözött, 
milyen szép ruhát vett fel és 
így tovább. Emlékszünk arra 
is nagyon, ahogy belénk verte 
a „számtant”, olvasást, írást. 
Nem kis erőfeszítések árán 
tette és nem az ő hibájából 
történt, de akkor mindez ne-
künk nem volt fontos. Aztán 
az idő múlásával megértet-
tük a tanulás fontosságát és 
értelmét. A minap olvasva a 
Bócsai Híreket, benne a cikket 
Viszkók Sándorné tanárnő 
nyugdíjba vonulásáról, rádöb-
benünk arra, hogy több mint 
40 év elmúltával is ugyanolyan 
elevenen él bennünk az első ta-
lálkozás, mint annak idején.

Ezzel a kis verssel köszöntjük 
és minden jót kívánunk neki!
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Fokhagymás-tejfölös 
sütőtök krémleves

Vicces hirdetések

Hozzávalók: 
* 1 kisebb sütőtök (1 kg nettó sú-

lyú) 
* 5 db sárgarépa 
* 5 gerezd fokhagyma 
* 1 kis fej hagyma 
* só, frissen őrölt bors 
* zöldség alaplé (csirkehús alaplével 

is finom) 
* 20 dkg tejföl 
* kevés szerecsendió reszelve 
* 1 kávéskanál őrölt pirospaprika 
* kevés petrezselyemzöld 
* 2 evőkanál olívaolaj 
* sütőtök chips, pirított tökmag,
pár csepp tökmagolaj a tetejére 
* pirítós a tálaláshoz
Elkészítés:
1. A tököt meghámozzuk, a magját eltávolítjuk, kockákra vágjuk. A 

sárgarépákat megtisztítjuk, felkarikázzuk. A hagymát apróra vágjuk, 
a fokhagymát kés lapjával szétnyomjuk.

2. Kevés olívaolajon először a hagymát, majd a fokhagymát megpá-
roljuk, majd a sárgarépát, a legvégén a sütőtökdarabokat is hozzátéve 
enyhén megpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, kevés őrölt pirospaprikát 
adunk hozzá, majd felöntjük annyi alaplével, hogy éppen ellepje. 
Szárított vagy friss petrezselyem zöldet is adhatunk hozzá. Rövid 
főzés után szerecsendiót reszelünk bele, és elkeverjük a tejföllel. 
Kóstoljuk meg, és ha szükséges, fűszerezzük utána.

3. Kevés hűtés után összeturmixoljuk.
4. Tálaláskor kevés olívaolajon pirított tökmagot és vékonyra szelt 

tökszeletekből készített chipset szórunk a tetejére, valamint néhány 
csepp tökmagolajjal tesszük még ízletesebbé. Ajánlatos pirítóst 
kínálni mellé.

Összecsukható babakocsit szétnyithatóra cserélnék!
3 szobás családi ház, utcára néző nagymamával eladó.
Kutya eladó. Nem válogatós, megeszik mindent. A gyerekeket 

is szereti.

Társkereső hirdetés:
Lány, 23 éves jól szituált, kellemes külsejű, jó testalkatú, 
fekete hajú, kék szemű, hasonló tulajdonságokkal rendelkező 

férfi ismeretségét keresi, kinek 10 köbméter tölgyfa gerendát 
eladna.

Félénk fiú keresi:
…öööö, izé… hm… ááááh, hagyjuk.

Végül egy modernül induló párbeszéd hagyománytisztelő 
lezárással

Falusi házaspár másképp gondolkodó fia vesz egy nagy levegőt 
és bevallja a nagy igazságot:

Édesanyám, édesapám! Én más vagyok, mint a többi ember. 
El akarom venni a Boldizsárt feleségül!

Mire az anya: Te jó Isten, hát ezért neveltünk mi föl? Mit 
képzelsz? Hiszen a Boldizsár, az katolikus!

Könyvajánló

Kedves Olvasók, új könyvek érkeztek Könyvtárunkba. Sok szeretettel 
várunk mindenkit a megszokott időben. Addig is egy kis ízelítő:

Felnőtt: Paulina Simons – A bronzlovas
Leningrád, 1941. A fehér éjszakák fényében még látni a város 

egykori nagyságát, egy letűnt kor meséjét, abból az időből, amikor 
Leningrádot még Szentpétervárnak hívták. A két lánytestvér, Tatjána 
és Dása egy ágyon osztoznak és egy szobában laknak bátyjukkal és 
szüleikkel. Kemény és nélkülözésekkel teli életük megszokott rendje 
semmivé lesz, amikor 1941. június 22-én Hitler megtámadja Orosz-
országot. A Metanov család és Tatjána számára az élet már sosem lesz 
olyan, mint volt. Egy ragyogó nyári napon Tatjána megismerkedik 
egy Alexander nevű jóképű katonatiszttel. 

A család rengeteg szenvedésen megy keresztül, ahogy Hitler seregei 
közelednek Leningrád felé, és az orosz tél is lassan beköszönt. Az 
ostromlott városban, a bombázások közepette Tatjána és Alexander 
elkerülhetetlenül sodródnak egymás felé, de szerelmük szétszakít-
hatja Tatjána családját és a kapcsolatuk mélyén lappangó titok bárki 
életére veszélyes lehet, aki csak tudomást szerez róla.

Kamasz: Os Sai – Apa, randizhatok egy lovaggal?
Mia Anne tizenhat éves, és nem túl lelkesen Pestre költözik apja 

munkája miatt.  Egyik éjjel azonban különös fantasy világgal álmo-
dik, ahol ő egy mágus, és onnan kezdve álmában egy helyes, pimasz 
lovagot bosszant.  Bele lehet zúgni valaki állába? 

A lovagnak viszont semmi kedve egy lányba beleszeretni, és feladni 
a nehezen kiküzdött életét. Ám nyugtalanítja a szemtelen varázsló-
lány, túl sokszor kalandoznak felé a gondolatai.  Legszívesebben sose 
látná őt viszont, de a lány hatalmas veszélyben van, két világ akarja 
holtan látni. Amon, az apa, világhírű agykutató zseni, ám nincsenek 
érzelmei, és a gyereknevelést is könyvekből oldja meg. Budapestre 
rendelik, Közép-Európa legnagyobb titkos laborjába, a négyes metró 
alá, ahol a katonaság kétségbeesetten próbálja megakadályozni a két 
világ között lévő mágikus Fal átszakítását. 

De ki lehet az ellenség? Mi erősebb, a mágia vagy a tudomány 
esetleg a szerelem?

Gyerek: moka -a kísértetcica
Egy hét telt el azóta, hogy a Kinra lányok megérkeztek a Bergström 

Akadémiára, és a világ legjobb barátnői lettek. A diákok közt szájról 
szájra jár egy legenda, miszerint kincs van elrejtve a kastélyban, és egy 
kísértetcica bolyong az épületben. A história a lányokat is lázba hozza, és 
nyomozásba kezdenek, különösen, hogy Radzsaní látott is valamit…

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
Régi lakodalom Bócsán 2

Folytatjuk a régi bócsai la-
kodalmakat feldolgozó so-
rozatunkat. Mint már előző 
számunkban tettük, ismét a 
Kiskunság néprajzi gyűjtője, 
Szomjas-Schiffert György mű-
véből idézünk, melynek címe: 
Régi lakodalmak a Duna-Tisza 
közén. Az 1�50-es években 
összegyűjtött anyag 2006-
ban jelent meg a kiskunhalasi 
Thorma János Múzeum gon-
dozásában. Az adatközlő így 
mesél:

A szakácsasszonyok a lako-
dalom napján már kora reggel 
húst daraboltak és készítették 
az étkezésekhez szükséges 
dolgokat. A baromfihúst asz-
szonyok főzték, de a birkát 
vagy marhát pásztorember 
készítette szabad tűzhelyen, 
bográcsban.

Délelőtt gyülekeztek a ven-
dégek, süteménnyel, borral 
kínálták őket. A vőlegényes 
ház vendégei menetet alkotva 
megindultak a menyasszonyos 
ház felé. Ha közel volt, páros 
sorban, ha távol, akkor kocsi-
sorral vonultak. Elöl a vőfély a 
násznaggyal, utána a vőlegény 
az első koszorúslánnyal, mö-
göttük a többi vendég kocsija. 
A legutolsó kocsi vitte a zene-
kart, amely fúvós-banda volt. 
A menyasszonyos háznál már 
poharaztak a vendégek, de a 
menyasszonyt a szomszéd ház-
ban öltöztette a varrónője. Ek-
kor a menyasszony násznagya 
átvitte a vőfélyt a szomszédba. 
A vőfély az ottani gazdától és 
az öltöztetőtől kikérte a meny-
asszonyt és átvezette a szülői 
házhoz.

A vőlegényes vendégek be-
hajtottak az udvarra. A vőfély 
leszállt, beköszöntötte az ér-
kezőket és bebocsájtást kért. A 
szülők és a násznagy az ajtóban 
várták őket. A „betagosodó” 
vendégeket megkínáltak, majd 
asztalhoz ültették őket.

Megebédeltek. Az étrend a 
vacsoráéval azonos. Asztal-
bontás után jött a „kikérés”. 
A vőfély előállt és kikérte a 
menyasszonyt a násznagytól 
és a szülőktől.

Régebben tréfából menyasz-
szonynak öltözött gyereket 
hoztak elő, hogy ez a menyasz-
szony. A vőfély nem fogadta 
el.

A vőfély beosztotta a koszo-
rúspárokat, hogy ki kivel megy. 
A koszorús

lány feldiszitette a koszorús 
legényét. „Bóti virág” került a 
mellényre 10-15 cm-es szalag-
gal, amelyet a koszorús lány 
vásárolt. A két násznagyot a 
menyasszony díszítette ha-
sonló bokrétával. A vőlegényt 
az első koszorúslány diszitette 
bokrétával a bal mellén. A 
koszorúslányok, kimenve az 
udvarra, színes papírszalago-
kat kötöttek a kocsisok osto-
raira. A vőfély belekezdett a 
búcsúztatásba. Elbúcsúztatta 
a menyasszonyt apjától, any-
jától, testvéreitől, a lányoktól, 
legényektől. A menyasszony az 
apját, anyját és a vendégeket 
megcsókolta. Anyja, az asszo-
nyok, a koszorúslegények és 
koszorúslányok megsiratták a 
menyasszonyt.

A vőfély megköszönte a szál-
lásadást a menyasszonyos 
ház gazdájának, és indította 
a násznépet a templom fele. 
A vendégek kocsikra ültek az 
udvaron. Az első kocsin a vőle-
gény násznagya és a vőfély ült, 
a másodikon a menyasszony 
násznagya a menyasszonnyal 
és a vőlegénnyel, a többi ko-
csin a koszorúspárok, majd a 
násznép. A vőfélykezében egy 
literes borosüveg, amelynek 
nyakára „perec”-et (kalacsot) 
akasztottak. Az üveg színes 
papírszalagokkal volt díszítve. 
Minden kocsi 2-3 üveg bort, 
kulacsot vagy demizsont vitt 
magával. A kocsisor az „Ud-
varom, udvarom, szép kerek 
udvarom” kezdetű dallal in-
dult, de az úton más énekek is 
elhangzottak.

Az utat többhelyen kihúzott 
szalmakötéllel állták el. Aki ki-
kötötte, ott állt az út közepén. 
A vőfélyes a násznagy leszállt 
az első kocsiról, és egy üveg 
bort vitt neki. Az illető ivott és 
elvágta a szalmakötelet, ezután 

a menet ment tovább.
A községházán tartották a 

polgári esküvőt. A vőfély a 
pereces üvegéből kínálta a jegy-
zőt, aki ivott belőle, s a vőfély 
vitte tovább az üveget. Újból 
kocsira ültek, mert a templom 
messze volt. Ott leszállva sorba 
álltak. A két násznagy bement 
a paphoz bejelentkezni, ezalatt 
a vőfély az oltárhoz vezette az 
új párt. A koszorúslányok az 
oltár egyik oldalán, a koszorús-
legények a másik oldalán álltak 
egymással szemben. A násznép 
a padokban ült, a két násznagy 
a vőlegény és a menyasszony 
háta mögé állt. A pap összeadta 
az új párt, majd a menyasz-
szonyos násznagy feleségével 
(„nyoszolyóasszony”) a sekres-
tyébe kísérte a menyasszonyt, 
ahol a nyoszolyóasszony fehér 
asszonykendőt terített a fejére, 
s a pap imát mondott fölötte.

Az esküvő után a násznép 
kocsikra ült és a vőlegényes 
házhoz hajtott. A zene, amely 
„rezesek”-bő1 állt, már koráb-
ban odaért és fogadta a lakodal-
masokat. A kocsikról leszálló 
násznép 2-3 nótát táncolt, 
majd a vőfély beköszöntötte 
az újasszonyt, akit a vőlegény 
szülei csókkal és egy kerek 
kenyérrel fogadtak vagy hajas 
rongybabát adtak neki.

A menyasszony bemenetele-
kor egy szakácsasszony az ajtó 
fölött meszelni kezdett (régi 
szokásuk). A násznép terített 
asztalhoz ült és kezdődött a 
vacsora.

A násznagyok a sarokban 
ültek a feleségeikkel, a nyo-
szolyóasszonyokkal. Szemben 
velük az új pár a koszorús-
pároktól közrefogva. A vőfély 
fehér „mejjes kötényt” kapott; 
ő vette kézbe az első tálakat, s 
a szakácsasszonyok segítettek 
neki.

Étrend: Húsleves csigatésztá-
val, birkapaprikás savanyúság-
gal (a birka feje a  násznagy elé, 
a farka pedig a menyasszony 
elé került), hozzá kenyeret 
adtak es bort.  Utána a sült ba-
romfihús következett kaláccsal, 
aztán tejbegríz, majd tornyos 

cukortorta, amelyet mindig 
a menyasszony elé tettek Ie. 
A tejbegríznél bekötött kezű 
szakácsnőt hozott a vőfély, az 
ép kezében levesmerőkanál 
vagy tányér volt.

A vőfély rigmust mondott az 
égési bálesetről, a szakácsné 
pedig a kanállal döfködte a ven-
dégeket, hogy adjanak pénzt 
a gyógyításra. Vacsora után a 
Himnuszt szokták elénekelni, 
majd folyt az iszogatás, mialatt 
a zenekar hallgatókat adott elő. 
Végül az asztalokat kicipelték 
és kezdetét vette a tánc.

Éjfél előtt megjelentek a 
„maskurások”, bekormozott 
arccal, rossz ruhákban. A vő-
fély bejelentette őket, és az 
összes vendégtől engedélyt 
kért, hogy beereszthesse az 
afrikai menekülteket. Enge-
délyre bejöttek, a zenekar az ő 
nótájukat játszotta, azaz amit 
ők kértek Külön nótájuk volt 
(nem tud rá emlékezni). Két 
nótát táncolhattak bárkivel, 
majd kaptak húst, süteményt. 
Ha ismerősök voltak, kint a 
kamrák táján megmosdottak, 
átöltöztek és újra bementek a 
mulatók közé. Ilyenkor külön 
vacsorát kaptak és mulattak, 
mint a többi vendég.

Éjfelkor következett a meny-
asszonytánc. A zenészek elé 
asztal volt kitéve, rajta tányér. 
A vőfély a két násznagyot a 
tányér elé ültette. A vőfély 
felköszöntötte a menyasz-
szonyt, bejelentette a meny-
asszonytáncot, s az elsőt el is 
járta vele. Közben kiáltozta: 
„Eladó a menyasszony!” Aki 
táncolni akart a menyasszony-
nyal, az pénzt tett a tányérba, 
vagy ajándékot (edényt vagy 
ruhát) az asztalra. Végül a 
vőlegény a menyasszony ko-
szorúja mögé tett pénzt, és 
mind a ketten kifutottak. A 
vendégek kalappal, ruhával 
csapkodtak a menyasszonyt, 
hogy fia legyen. A tanúk kia-
báltak: - „Szaporodjatok, mint 
a csicsóka!”. 

Írta: Káposzta Lajos 
Lektorálta: Balázs Ferenc
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Főzőverseny 

Fotósaink
Már megszokhatták olvasóink, hogy újságunkban nagyon 

nagy figyelmet fordítunk a képekre. A nagyobb rendezvénye-
ken — munkatársaink mellett — rendszeresen ott vannak 
vendég fotósaink, Bíró Róbert és Kovács Gyula. Ezúton is 
köszönjük munkájukat, melyeket a Bócsa Község facebook 
csoportban, a www.bocsa.hu és a www.vira.hu weboldalon, 
valamint saját oldalaikon egyaránt megcsodálhatunk. Vegyék 
igénybe munkájukat akár családi vagy társasági eseményeik 
megörökítésére is!  

lentett, ugyanis a finom ízek 
mellett a mutatós tálalás is 
próbára tette őket. Ezt a tiszt-
séget idén Dudás Lajosné, Le-
hoczki Klára, Hegedűs László, 
Farkas Miklós és Szabó Csaba 
vállalta el.

Már megszokhattuk, hogy a 
Parkerdőben nem lehet tánc 
nélkül meglenni. A jó han-

gulatról ezúttal a jól bevált 
Kiskun Táncegyüttes gon-
doskodott Kiskunhalasról. Az 
eredményhirdetés előtt, Sző-
ke-Tóth Mihály polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd Magyar Rózsa népdal-
énekesnő és a soltvadkerti 
Szamosi Band szolgáltatta a 
talpalávalót.                    K. L.

Idén 14. alkalommal tartot-
ták meg a szüreti felvonulás 
előestéjén a főzőversenyt. A 
Dudás Lajos emlékére rende-
zett eseményen szokás szerint 
a pörköltek voltak többségben: 
kakas, birka, marha, zúza, ser-
tés, valamint kecske rotyogott 
a bográcsokban, majd került 
a zsűri elé. Kuriózumként 
szerepelt halászlé, illetve vaj-
dasági borsos tokány is az 
étkek között.

Ebben az évben rekordot 

döntött a jelentkezők száma, 
ugyanis 18 induló vállalta a 
megmérettetést.

Helyezések: 
1. hely: Veiszhab Tamás – 

birkapörkölt
2. hely: Benkó Sándor – mar-

hapörkölt
3. hely: Mezei Zoltán – mar-

hapörkölt 
Különdíj: Torockói Baráti 

Kör – halászlé
A zsűri munkája ebben az 

évben is komoly kihívást je-

a szüreti felvonulás
„Legyen üdvözölve mindenki, ki ide eljött, 
Bizonysága annak, hogy az esze megjött.
Én vagyok a kisbíró, remélem, ez látszik,
Ki a dobverővel vígan hadonászik…”

Így kezdte Kovács Nándor kisbíró a beköszönést a lassan 
nagykorúvá váló szüreti felvonuláson. Mert közeledünk a 18. 
alkalomhoz — ahogy polgármesterünk beszédében a kezdet 
óta eltelt évekre utalt. A tömeg a szervezők szerint is hatalmas 
volt. Mondhatni: némelykor beláthatatlan. (Bizonyára Hadfi 
Szilviuszék zenés ébresztője is hatott!) A közel hetven jármű, a 
lovasok, a kínáló-vendéglátók, a gyalogos nézelődők, az autóbus-
szal érkező és adott helyen becsatlakozó vendégek becsült száma 
szerint 1.500 – 2.000 főre saccolják a résztvevők számát. 

Az első köszöntés után így indult a nyitótánc:
„Na de fel van itten sorakozva polgármester úr és szépséges párja,
Aki a táncot már nagyon várja. 
A jegyző úr és a képviselő testület, 
Akik intézik a falusi ügyeket.

Van itt traktor, csettegő, szekér meg kocsi, 
Néhány marha, szamár meg csacsi. 
A részeg disznókról szót se említek, 
Mert még józanok, és tőlük félek.”

Mitől működik ez?

Ha megkérdezzük a résztvevőket, mindenki mást mond. 
Az első néhány szempont azonban mindenkinél a szeretet, 
a szíves vendéglátás és a szervezettség volt. No meg a még 
mindig élő néphagyomány. Hallgassunk csak bele kisbírónk 
strófáiba!

„Tisztelt falu népe,
Hirdetményt mondok jeligére. 
Aki okot adott rája, 
Magát a versemben megtalálja.
De harag ebből ne legyen, 
Inkább velünk együtt nevessen.”
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Nem jöhetett volna létre…

Volt is min nevetnie 
annak, aki odafigyelt! A pletykák, 

a tréfás történetek, a szerencsés 
kimenetelű balesetek mellett helyet 
kaptak a párosító, de akár az elma-
rasztaló rigmusok is.

„Lakodalmak hosszú sora 
is volt a nyáron,
Alig győztem csodálkozni az arákon. 
Kilenc lagzi régen 
volt már minálunk, 
Rajta fiatalok, újabbakat várunk. 
Ezúton is üzenem az új pároknak, 
Hogy a gólyára ne várjanak, 
Inkább mindent maguk csináljanak.”

A fiatalok bizony 
kitettek magukért, hiszen nagy 

számban jelentek meg a felvonu-
láson. A szervezők nagyon ügyel-
tek arra is, hogy ne történjen 
baleset. Az induláskor kiosztott 
lapokon közölték a szabályokat 
és felhívták a figyelmet a sofőrök 
alkoholtilalmára. A menetet 
mindenesetre mentő zárta — de 
dolga nem igazán akadt. 

A felvonulás közben izgalmas fotótémát jelentettek az arcok. 
A tánc önfeledt pillanatai és a nótázás különös jókedvet vará-
zsolt Bócsára. A feldíszített csodajárműveket pedig csézák és 
a soltvadkerti Vágó István által hajtott hatos fogat vezette fel, 
különösen a sokat látott idős emberek nagy örömére. 

Külön attrakció 

volt az itt tanuló amerikai diákok ismételt látogatása, akiket a 
polgármester és Kovács Nikoletta köszöntött angolul. Nekik ez 
az országjáró túra egyik fontos megállója. A törökbálinti „Vidám 
Romák” pedig újra elfoglalták kocsijukat, Kiskopárdi Lajos trak-
tora vontatmányaként. Ők aztán bekapcsolódtak az éneklésbe 
is. Aztán 2 romanóta eléneklése után visszakerült a mikrofon 
a Szamosi Zenekarhoz, azaz Sztojka Zsoltihoz. Ő ugyanezeket 
rögtön anyanyelvén, azaz lovári nyelven is eldanolta.  

Hátrébb egy másik kocsin Tóth Janiék húzták, emellett számos 
társaságnak megvolt a „maga zenésze”.

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

„Köszönetet mondunk a szorgos kezeknek,
Kik a mai napért oly sokat tettek.
Emelem poharam Bócsa népére,
Bőven szaporodjon a jövő esztendőre.”

Ezúton mond köszönetet Szõke-Tóth Mihály polgármester és 
Bócsa Község Önkormányzata mindenkinek, aki közremûködött 
e jeles eseményen. Jövőre ugyanitt!                 Káposzta Lajos
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