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Szőlőskert nosztalgia találkozó

A képen látható hajdani vezetők balról jobbra:
Eifert Ferenc Bócsa akkori polgármestere és szövetkezeti tag, László Lajos evangélikus lelkész
(vendég), Vincze Imre vezetőségi tag, Petróczi Balázs segéd üzemág vezető,
Péli László agronómus, Balogh Lajos elnök, Sréter Jánosné agronómus, Révész Rezső
agronómus, Sréter János agronómus, Babák Dezső műhelyvezető, Gál László agronómus,
ifj. Kürtősi László agronómus, Petróczi Ferenc raktárvezető, Soós Pál vezetőségi tag.
Megemlítendő még Hufnágel Ádám agronómus, aki nincs a képen, mivel korábban hazament.
Szeptember 26-án került
megrendezésre a Szőlőskert
Szakszövetkezet hajdani tagjainak találkozója a Kultúrházban.
A szakszövetkezet 18 éve szűnt
meg, azóta nem volt ilyen
esemény. Most szép számban
jelentek meg a régi agronómusok, dolgozók és szövetkezeti
tagok. Nyitásként Balogh Lajos,
volt elnök köszöntötte a megjelenteket, majd pár szót szólt
a szövetkezet életéről.
Röviden összehasonlította és
értékelte az akkori és jelenlegi
gazdasági helyzetet. Mit adott
a szövetkezet a bócsaiaknak?

Mit hagyott hátra maga után?
Mint elmondta, felépített egy
Tejházat (jelenlegi Vincze
ABC), a Font pincét és az
Abonyi Fogadót. Borozókat
működtetett Budapesten, stabil munkahelyeket teremtett
és kiszámítható gazdálkodást
biztosított. A szövetkezet nevéhez fűződik többek között
az augusztus 20-i ünnepség
megszervezése is, mely mára
falunappá nőtte ki magát. A
Szőlőskert Szakszövetkezetnek
köszönhetjük a támogatása
révén működött Bócsai Citerazenekart, valamint a torockói

testvértelepülési kapcsolat
megalakulását.
A vég 1997. február 7-én jött
el: 3/1997. számú határozatával döntött a közgyűlés a szövetkezet jogutód nélküli megszűnéséről, a végelszámolás
pedig 1997. november 12-én
fejeződött be. Ezzel a szövetkezet megszűnt. Az országban
egyedülállóként, 1 éven belül
sikerült a végelszámolást végrehajtani, a szövetkezet tagjaival, dolgozóival elszámolni, a
szövetkezet iratait a levéltárnak
leadni.
Az ünnepi ebéd tálalása előtt

1 perces néma tiszteletadással
emlékeztek meg azokról a barátokról, dolgozókról és tagokról,
akik sajnos már nem lehettek
köztük. László Lajos evangélikus lelkész asztali áldása után
kezdetét vette a finom ebéd
elfogyasztása, majd ezt követte
a vidám beszélgetés, a közös
tánc és az éneklés. Köszönet
Tóth Mártának és Hachboldné
Kiss Évának, akik idén először
szervezték meg ezt a találkozót,
ami nagyon jól sikerült, és
talán egy hagyomány kezdetét
is jelenti.
BH
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Bemutatkozik az új
családgondozó
Horváth Istvánnak hívnak,
1961-ben születtem Kalocsán.
Jelenleg Kiskőrösön élek feleségemmel és három gyermekemmel. Végzettségem
okleveles szociális munkás,
melyet 2006-ban, a Wesley
János Lelkészképző Főiskola
általános szociális munkás
szakán szereztem. 2012-ben
Budapesten a Semmelweis
Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné
Intézet mesterképzés szakán
végeztem. 1992 óta dolgozom
a segítő szakmában, több mint
húsz éves tapasztalattal rendelkezem a szociális szférában.
Tizenegy éven át a Kiskőrös
Város Önkormányzat Egyesített Intézmény technikai dolgozója voltam az Idősek Otthonában. A következő öt évemet
a Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálat családgondozójaként töltöttem.
Ezt követően a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség
hajléktalan személyek ellátását
végző intézményében dolgoztam mint szociális munkás.
Itt két évet töltöttem, ahová

Ebzárlat és legeltetési
tilalom
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bács-Kiskun megye
egész területére 2015. október 3-tól október 8-ig

EBZÁRLATOT ÉS
LEGELTETÉSI TILALMAT
mind a mai napig visszatérek
önkéntesként. A következő
munkahelyem Akasztón az
Idősek Napközi Otthona volt,
ahol önálló Gyermekjóléti
Szolgálatnál családgondozó
munkakörben dolgoztam.
Jelenlegi munkahelyem Bócsa Község Önkormányzata,
ahol a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója munkakört
töltöm be. Remélem, a Bócsán
eltöltött munkálkodásom kölcsönös megelégedettséget hoz
mindannyiunk számára.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 10:00-12:00
Elérhetőségek:
+ 36 78 453 110,
mobil: +36 30 74 33 401

Közlemény
Október 5-től változik
a kormányhivatal ügysegédjének
ügyfélfogadási rendje.
Az új fogadóórák:
minden páros héten, kedden
10:30-12:30 óráig az Önkormányzati Hivatal
tanácstermében.

Helyesbítés
Augusztusi számunkban helytelenül jelent meg a kisbócsai
iskola tanítójának neve. Helyesen Sallay Kálmán, míg fia Sallay
Miklós, aki a régi történetek felelevenítésében segédkezett.
Ezúton kérünk elnézést munkatársainktól és az olvasóktól.
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy segítsen Bócsa múltjának
feltárásában, melyet igyekszünk helytörténeti pontossággal
rögzíteni.
a szerkesztők

rendelt el Dr. Kovácsffy Csaba járási főállatorvos. Az
ebzárlat és a tilalom a rókák veszettség elleni orális immunizálása (oltóanyagot tartalmazó csalétek
kiszórása) miatt került elrendelésre.

Anyakönyvi hírek

Születtek:
Sipiczki Zsombor - an: Rabi Boglárka (augusztus)
Kovács Emma - an: Németh Mária (szeptember)
Elhunytak
(augusztus hónapban):
Dr. Pais Károlyné (1951)
születési neve: Szamosvölgyi Piroska
Fűz János (1956)

Mobil Tanácsadás
Bemutatkozik az új magyar mobil
szolgáltató, próbáld meg csökkenteni a
telefon számládat!
Gyere el 2015. 10. 03-án
a Boróka Könyvtárba,
ahol tájékozódhatsz a lehetőségekről!
Ajánlataink:
- családi csomagok
- vállalkozói flották, őstermelőknek is
- üzleti dolgozói csomagok
Hozd magaddal, a jelenlegi számládat, hogy
személyre szabott ajánlatot kapj!
8-12- ig várom az érdeklődőket.

Balázsné Ferenczfi Mária
Netfone Telekom Partner
+36302298355
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Az egyik legrégebben működő bócsai vállalkozás
Autószerelő, őstermelő, kereskedő

A szerelőműhelyben ért az
első benyomás: munka közben
kaphattam lencsevégre a mester urat: Kiskopárdi Lajost,
aki amúgy mindenkinek csak
Sanyi. — Igen, nagyrészt így
is hívnak Bócsán, de édesapám
Lajos volt — meséli. A nagymama mindenkit kétnevesre
íratott, hogy vigye tovább a
neveket. Az egyháznál Sándor
Lajos néven is vagyok beírva,
hivatalosan azonban Lajos
szerepel az iratokban. Ennyit a
családi névhagyományozásról
— nevetünk — most azonban
lépjünk beljebb: a házban üljünk le, ez csak a műhely!
Kicsit összejöttek most a
dolgok — kapcsolódik be a
beszélgetésbe Zsikla Ilonka, a
ház asszonya, miközben kitölti
a kávét. Folyamatosan szedjük
a körtét és visszük a nagybani
piacra. Közben Sanyinak is
hordják az autókat: ami elromlott, meg kell javítani…
— Milyen volt a kezdet?
A szüleim házában laktunk az Árpád utcában. 1979
novemberében kötöttünk
házasságot. Aztán felépült ez
a ház, szegényesen, hogy be
tudtunk költözni. Nagy lábon
nem éltünk, mindent visszaforgattunk ebbe. Ott fogtuk
meg a munkát és a pénzt,
ahol tudtuk. Két gyermekünk
van: Hajnalka Kecskeméten
optikai üzletben boltvezető,
Ildikó építészmérnök, Pestszentimrén lakik családjával.
Ott született meg a kis unokánk!
— Tényleg ez a legrégebb
vállalkozás Bócsán?
1983 márciusában váltottam
ki az ipart — gondolkodik el
a házigazda. Először magánvállalkozóként, majd társas
vállalkozásként működtettük
az autójavító műhelyt. Talán
ez a legrégebbi, folyamatosan működő vállalkozás a
faluban. Autójavító műhely
és alkatrész kereskedelem

a profilunk. Régebben folyt
autó bérbeadás és zöld kártya is. Jó néhány autószerelő
is kitanult nálunk. Amikor
nagy tételben folyt az autó
behozatal külföldről, nagyon
sok munkánk volt. Most már
nincs alkalmazott: kevesebbet
vállalunk, szép lassan takarékra állítom az ipart.
— Mi a műhely fő profilja?
3,5 tonnáig vállalok járműveket: személyautót és kisteherautót. A nagy nyugati márkák mind megfordultak már
itt. Éppen ezért járnak ide
az itt élő „tanyás németek”,
főleg a nyári időszakban, amikor itt élnek és fogadják vendégeiket. A mi óradíjunk az ő
viszonyaikhoz képest meglehetősen alacsony, ugyanakkor
— reméljük — a minőséggel
meg vannak elégedve. Évek
óta motordiagnosztikát is
vállalunk, a későbbiekben
pedig kibővítjük a kört a
klímajavításra. Az iparcikk
kereskedelemre ugyancsak
van igény: drótfonatok, huzalszeg, csavar, anya és alátét a

legkeresettebb árucsoport.
— A lassú leállásnak, melyre
utal, vajon mi lehet az oka?
Sokkal több lett a papírmunka. Emellett megváltozott
az autók szervizigénye: például régebben 8.000 km-nél
cseréltünk olajat, most 1520.000 km-nél elég. A magas
közterheket és költségeket
nehezen lehet kitermelni.
Aki hivatalosan mesterember, annak sok mindenért
kell fizetnie, amit valahogy
be kell építeni a munkadíjba:
a számítógépes programok a
diagnosztikához, a környezetvédelmi díj, a különböző kö-

telező felülvizsgálatok mind
súlyos tízezreket visznek el.
Kiskopárdi Lajos 24 éven
keresztül volt képviselő testületi tag, ebből négy évet
alpolgármesterként. Mint
mondja, büszke erre az időszakra. Örömmel emlékezik
vissza az óvodai alapítványra,
az óvodai német nyelvoktatás
beindítására. Aktívan részt
vett a ravatalozó építésénél,
az iskola felújításában, a
kerékpárút melletti fák kivágásának és újra fásításának
munkálataiban. Kiemelten
kezelte a tanyasi utak karbantartását, melynél gyakran
saját traktorával is dolgozott.
Fontosnak tartaná az itt élő
nyugat-európai lakosok még
hatékonyabb bevonását a
község életébe. Sokan vannak
köztük, akik tudnának segíteni például az óvoda és más
intézmények megtámogatásával. Fő elve az, hogy a bócsai
vállalkozói kör egyezzen meg
egymással: ki mit árul, ki
milyen piacot céloz meg. A
mostani Eu-s támogatások
adta lehetőségeket kihasználva, ne nyissunk egymásra
üzleteket, csak azért, hogy
az ügyfélkört elcsábítsuk,
és ezzel tönkretegyük a már
jól működő vállalkozásokat!
Együtt kellene jobban működni és jobban kellene segíteni
egymást. Bár lehet, ez nem
fér bele a piacgazdaságba,
de az emberségbe minden
bizonnyal!
Káposzta Lajos

Veterán traktorok Bócsáról
Községünket rendszeresen képviseli egy csapat veterán
jármű tulajdonos a közeli találkozókon. Riportalanyom külön
garázsban tárolja régi traktorait, melyek között Dutra, Bührer
és Same típusú egyaránt akad.
Az idén Bugacpusztaházán, Fülöpjakabon és Kiskunhalason
jártak a bócsai veteránosok, név szerint Bak Antal, Balogh
Imre, Bócsa Mihály, Kincses Gyula, Kiskopárdi Lajos, Majer
Jenő, Odrobina Miklós , Tóth Richárd és alkalmanként más
személyek is.
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Stressz oldás modern módszerekkel
Akit leginkább a hangosító pult mögött látunk…

Majer Attila vagyok, 22 éves
koromig Bócsán éltem, és ha
tehetem, azóta is minden hétvégén hazalátogatok Szegedről, jelenlegi lakhelyemről.
Bócsán nőttem fel, általános iskolai tanulmányaimat
a mostani Boróka Általános
Iskolában végeztem, 19911999 között. Kiskunhalason
érettségiztem az akkori II.
Rákóczi Ferenc Közgazdasági,
Informatikai és Mezőgazdasági Szakközépiskolában, ahol
informatika szakirányon tanultam. Néhány év keresgélés
után úgy döntöttem, hogy
beiratkozom a gödöllői Szent
István Egyetemre, ahol 2009ben diplomáztam a Gépészmérnöki Karon.
Az Alexander-technika
Eredeti szakmám szerint
kommunikáció-technikai mérnök vagyok. Az Alexandertechnika tanítása látszólag
nagyon távol esik ettől a világtól. Valójában mégis közel áll
hozzá. Egyrészt azért, mert az
oktatás teljes egészében kommunikáció. Másrészt 15 éve
foglalkozom hangtechnikával,
rendezvények kiszolgálásával,
és ezalatt rengeteg előadóval, sportolóval, színésszel,
zenésszel, táncossal találkoztam és dolgoztam együtt.
Megtanultam, milyen problémákkal küzdenek műsoruk
megkezdése előtt: lelki és testi
feszültség, stressz, lámpaláz,
idegesség, félelem a sérüléstől.
Én sem maradtam ki belőle: a
technikai személyzet részeként
roppant feszült voltam a rendezvényeken – sőt, már napokkal előtte -, hiszen mindennek
gördülékenyen kell mennie,
precíz alapos kivitelezéssel.
Hosszú évek óta visszatérő
hát-, derék- és térdfájdalmaimra kerestem megoldást,
amikor 2010-ben rátaláltam az
Alexander-módszerre. Ennek
segítségével panaszaim megszűntek, kiegyensúlyozottabb

lettem. Sőt, valójában ettől
jóval többet kaptam. A módszer olyan nagy hatással volt
az életemre, hogy eldöntöttem,
másoknak is szeretném átadni
ezt a tudást.

Tanulmányaimat a Budapesti
Alexander-technika Tanárképző Iskolában végeztem, ahol
teljesítettem a nemzetközi
követelményeknek megfelelő
1600 gyakorlati órát. Ez egy
magániskola, amely államilag
elismert Alexander-tanár képesítést, egy tényleges szakmát ad.
A módszer oktatása
Egy éve oktatok önállóan.
Fontos állomás volt, amikor
idén tavasszal néhány barátom
segítségével elindítottam a
honlapomat, a www.majerattila.hu oldalt, ahol a módszer
népszerűsítésén túl igyekszem

hasznos, mindennapokban
használható tippeket adni az
olvasóknak. Jelenleg Szegeden
és Bócsán tanítom a módszert,
leginkább magánórák formájában. Számomra ez a módszer

a személyiségfejlesztés remek
eszköze, és egy életre szóló
szemléletet adott nekem.
Mit hozhat a jövő?
Célom, hogy minél többen
megismerjék itthon is ezt a
fantasztikus módszert. Van
néhány orvos ismerősöm, aki
már ajánlja bizonyos pácienseinek, hiszen például derékfájás
megszüntetésében nemzetközi
kutatások is bizonyítják az
eredményességét.
Úgy gondolom, ez csak a
kezdet. Az igazi cél az, hogy
minden orvos, pedagógus,
valamint döntéshozóink is
tudjanak a módszer adta le-

hetőségekről. A legnagyobb
egyetemeken évtizedek óta a
tanmenet része, s most már az
üzleti szféra (például Google,
Lufthansa) is felfedezte, hogy
egyszerűbb a baj megelőzése,
mint a sérült dolgozók rehabilitációja.
Örömmel tölt el, hogy szakmai céljaim összhangban
vannak személyes értékrendemmel. Olyan területen dolgozom, ami ténylegesen, nap
mint nap hasznára válhat az
embereknek.
Mi az Alexander-technika?
Jóga, masszázs, gyógytorna?
Egyik sem.
A módszer több mint száz
éves, egy ausztrál színész fejlesztette ki hangproblémáinak
megoldására.
A metódus egyszerűségénél
fogva zseniális. Az alapja az,
hogy minden ember viselkedését meghatározzák a szokásai,
amiket az évek-évtizedek alatt
felépített. Egy ilyen szokásunk
a például testtartásunk is. Az
idő elteltével ezek a berögződések teljesen automatikussá
válnak, és sokszor bizony
olyan reakciókra és dolgokra
kondicionáljuk (szoktatjuk rá)
magunkat, melyek visszatartanak bennünket az életben,
vagy egyenesen károsak az
egészségünkre. Az Alexanderfoglalkozásokon felismerheted, mik a te saját berögzült
megszokásaid és megtanulod,
hogyan változtasd meg azokat.
Az Alexander-technika nem
más, mint alkalmazott józan
ész.
Nem alternatív orvoslás,
nem is kell benne hinni, ez
színtiszta tanulás, tudományos
alapokon. Ajánlott bárkinek,
aki a helytelen testhasználatból eredő fájdalmakkal, túlzott
stresszel küzd, vagy egyszerűen szeretné jobban érezni
magát a bőrében.
Majer Attila
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Mi legyen az elhunyttal?
A kérdés egyáltalán nem
alaptalan. A halottkultusz, a
temetkezési szokások és az eljárásmódok átalakulóban vannak. A hamvasztás, a síremlékek egyszerűsödése, a temetési
szertartások átalakulása több
szempontból is szokatlan, új
elemeket vonultat fel. Ilyen
a hamvak szétszórása, vagy
a családi magánszertartás.
Sokszor azonban nem tudjuk,
mit szabad és mit nem.
Külön problémát vet fel
a külföldön elhunyt hozzátartozó szállítása. Mivel
sokan dolgoznak Bócsáról
is külföldön, a kérdés nem
alaptalan. Ebben az esetben
segítenek az ottani magyar
konzulátus hivatalnokai, de
a holttest kiadásának és a hazaszállíttatás megszervezése
mindig a család dolga. Mivel
településünkön sok külföldi
él, az ő esetükben sem egyszerű ez — noha ahogy az
ember idősödik, úgy készül
erre is…
Erről beszélgettem Cebei
András soltvadkerti temetkezési vállalkozóval, aki Bócsán
is sok temetésen közreműködik. Esettanulmányai és
tanácsai valószínűleg sok
családnak segíthetnek a fájdalmas időkben.
A haláleset oka különböző
lehet. Induljunk ki abból,
hogy otthonában hal meg az
illető! Ekkor a vizsgálatot
végző orvos kiállít egy halott
vizsgálati bizonyítványt. A
külföldre szállítás engedélyeztetése úgy történik, hogy
el kell menni a haláleset
szerinti anyakönyvi osztályra,
elvíve a halott igazolványait,
anyakönyvi kivonatát.
A jogszabály előírja, hogy
akár koporsós, akár urnás
szállítás esetén az elhunyt
állampolgársága szerinti állam engedélye szükséges. De
ha a hamvak elszállítását a
család végzi, akkor ez tárgytalan. Koporsósnál inkább
mérvadó.

— Mik a koporsós szállítási
szabályok két ország viszonylatában?
Kettős koporsó szükséges:
kívül deszka, melybe egy
fém betét illeszkedik. Ebbe
az elhunytat légmentesen
bezárják. Ez akár lehet az a
koporsó, amelyben odahaza
eltemetik. A külföldi eljárásban az ottani szabályok a
mérvadók.
— Ki szállíthat koporsós
halottat?
A szállító lehet hazai és külföldi cég egyaránt. Lényeg,
hogy a halottat koporsóban
a család saját járművén nem
szállíthatja.
Más az urnás temetés. A
temetkezési vállalkozó elintézi a hamvasztást, miután
megvan a halott vizsgálati bizonyítvány. Ebben van olyan
rovat, melybe az illetékes hatóság (adott esetben tehát a
vizsgáló orvos) beleírja, hogy
boncolás szükséges-e, vagy
sem. Külföldi állampolgár
esetén — ha csak nem bűnügyi eset, vagy a család kéri
— nem szükséges ez. A kórházban a patológus illetékes

megjelölni ezt a rovatot.
— Egyre többen kérik ki az
elhunyt hozzátartozó hamvait. Ennek mi a módja?
A család részére a temetkezési vállalkozó kiadhatja az
urnát és akkor ők rendelkeznek vele. Mindenképpen kell
egy nyilatkozatot tenniük,
mely szerint méltó körülmények között helyezik el a
hamvakat és lehetővé teszik
a kegyelet lerovását.
Így lehetőség nyílik arra,
hogy akár a tanya udvarán
elszórhatja a hamvakat. Itt
azonban felmerül néhány
etikai kérdés. Például csak
olyan ingatlanon helyezhetik
el a hamvakat, hogy ezzel
másokat nem sért. Így nem
engedhető meg a játszótéren
vagy a városközpontban történő elszórás.
Az elhunyt szállítása hamvasztó koporsóban történik,
ami egy egyszerű farostlemez
koporsó, benne a test cipzáros műanyag zsákban.
A család meghatározhatja a
ruhát és egyéb kellékeket.
Ebben elhelyezik egy hűtőben, majd amikor sorra

kerül, akkor koporsóstól
behelyezik a hamvasztó kemencébe, a krematóriumba.
800-1.000 fok hőmérsékleten elég a test. A csont, azaz
a mész megmarad. Ezt az
anyagot teszik bele a belső,
műanyag urnabetétbe, amit
egy díszes urnába tesznek
bele. A hamvasztás ideje a
testsúlytól függ: 1 - másfél
óra. Környékünkön Drágszélen és Csanádpalotán van
ilyen hamvasztó üzem.
— Mi a garancia arra, hogy
nem keverik el a holttesteket,
illetve nem hamvasztanak
egyszerre több testet?
Szigorúak a feltételek: az
átvétel során az elhunytat
azonosítják. Egy fémlemezkén rajta van a sorszáma és
a koporsóra is ragasztanak
egy vonalkódot. Ezt minden
fázisnál ellenőrzik. A fémlemezke a hamvak kivételekor
is belekerül az urnába.
— Mi történik a testben
lévő fémekkel? Kiveszik előtte
vagy kikotorják utána?
Erről a hamvasztási megrendelő kitöltésekor kell
gondoskodni. Az aranyfog
az, ami értékes. A beépített
alumínium ötvözeteket nem
tudják újra felhasználni, a
műanyag pedig megolvad.
— A család hogy lehet jelen
a hamvasztási tevékenységnél?
Van arra lehetőség, hogy
a krematóriummal egyeztetett időpontban utoljára
elbúcsúzhassanak, és végigkísérhessék a folyamatot.
Megvárhatják a hamvasztást,
a temetkezési vállalat átveszi
a hamvakat és ott helyben
átadja az urnát.
Káposzta Lajos

Cebei András
Harangszó Temetkezési
BT
Soltvadkert,
Bethlen Gábor u. 35.
+36-30-2998-555
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Szélesebb úton — nagyobb biztonságban
Néhány hete szélesebb lett a
Fischerbócsa és Tázlár közötti
összekötő út. Mint tudjuk, a
2004-ben európai uniós forrásból finanszírozott összekötő
mezőgazdasági út kapcsán az
átadás óta probléma a stabilizált útpadka hiánya.
A homokos padkát az önkormányzat az elmúlt évtizedben
gléder használatával igyekezett
használható állapotba tenni,
de bebizonyosodott, hogy ez
hosszú távon nem elégséges.
A megoldást a 600 m3 kohósalak elterítése jelentette,
melyet szakmailag felkészült
kivitelezőkkel oldott meg az
önkormányzat. Így készült
el az átlagosan fél-fél méter
széles, 15 cm vastag útpadka,
amely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést.
Az összekötő út a két település lakosságának nagyon
fontos. Viszont a tapasztalatok szerint országos közúti

forgalmat is lebonyolít ez az
út. Konkrétan: aki Tázlárról
(akár Kiskunmajsáról) akar
menni Kecskemétre, az ezen
megy. Viszont a magyar állam
nem veszi át ezen út kezelését,
noha ez szakmailag indokolt
lenne. Nagy problémát jelent
az autósok és teherautók sebessége, illetve az engedély

nélkül közlekedő teherautó
forgalom is. Itt ugyanis nem
kell kifizetni az útdíjat, mely
ezen járművek számára máshol kötelező.
Az út állapotára káros forgalmi hatásokat a jövőben
sebességjelző és súlykorlátozó
táblák kihelyezésével fogják
mérsékelni! Az önkormányzat
ezzel egy időben a Nemzeti
Közlekedési Hatóság és a
Kiskőrösi Rendőrkapitányság

segítségét kérni az túlsúlyos
és a gyorsan hajtók ellen. A
szigorúság vonatkozik a helyiekre is: az a tapasztalat, hogy
a Tázlár felől közlekedő autók
nem csökkentik a sebességet
Fischerbócsán, így szinte berobbannak a lakott területre.
Ennek megszüntetésére a
bócsai önkormányzat fekvőrendőröket és erre vonatkozó
táblákat fog elhelyezni.
Káposzta Lajos

Már nem kell pusziszkodniuk
a visszapillantó tükröknek!
Ezt a mondatot nem én találtam ki: vidám bócsai hölgyek
szólták el magukat pár éve egy társaságban, ahol azonnal
fel is jegyezem. Remélem, azóta már szólásmondássá vált
a két érintett faluban, de ha nem, akkor talán mostantól
kezdve…
K. L.

Brokkolis-csirkés metélt
Hozzávalók:
* 50 dkg csirkemellfilé
* 50 dkg brokkoli
* 1 fej vöröshagyma
* 2 alma
* 2 evőkanál vaj
* 1,5 dl száraz fehérbor
* 2 dl csirkeleves, kockából
* 1 dl főzőtejszín
* 1 evőkanál étkezési keményítő
* 25 dkg friss  metélt tészta
* 1 kávéskanál citromlé
* curry

Elkészítés:
A húst megmossuk, leszárítjuk, nagyobb darabokra
vágjuk. Sózzuk, borsozzuk,

ízlés szerint kevés curryporral
is megszórhatjuk.
A brokkolit megtisztítjuk,
rózsáira szedjük, és enyhén
sós vízben 3 perc alatt előfőzzük, hideg vízzel leöblítjük,
lecsepegtetjük. A hagymát
megtisztítjuk, az almát megmossuk, kimagozzuk, mindkettőt apróra vágjuk.
Nagyobb, mélyebb serpenyőben a vajat felforrósítjuk,
a húsdarabokat körben aranybarnára sütjük benne. Kives-

szük. A visszamaradt zsiradékban megfuttatjuk a hagymát,
felöntjük a borral, és 1 percig
forraljuk, majd hozzáadjuk a
levest és a tejszínt is. Az étkezési keményítőt kevés vízzel
simára keverjük, a mártást besűrítjük vele, sózzuk, borsozzuk.Hozzáadjuk a brokkolit, az
almát, a húst és a friss tésztát,
az egészet 4-5 percig közepes
lángon összeforgatjuk, a végén
a citromlével ízesítjük, azonnal
tálaljuk.
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Bócsai Birkózók Magyarkanizsán
Magyarkanizsa Szerbiában,
a Bácska északi részén található. Határos Magyarországgal, valamint Szabadka, Zenta
és Törökkanizsa városokkal.
Szeptember 12-én Magyarkanizsán Balasa Rudolf emlékére
Nemzetközi csapatversenyt
rendeztek. A versenyzők öt
országból érkeztek: Csehországból, Horvátországból, Szerbiából (2 csapat), Romániából és
Magyarországból (2 csapat). A
bócsai birkózókkal már közel
15 éve tartó egyesületi kapcsolat
működik, ugyanis utánpótlás
és felnőtt korosztályban minden évben több alkalommal is
megküzdenek. A magyarkanizsai emlékversenyt Szőke-Tóth
Mihály polgármester nyitotta
meg. A résztvevő csapatok
színvonalas küzdelmet vívtak
egymással, mely meglehetősen
szoros volt. Bócsa a III. helyezést

érte el. Így tehát el lehet mondani, hogy jó előjelekkel zárult,
mert a fiatal KADET 17-18 éves
korosztályú versenyzők a felnőtt

csapat eredményét hozták,
köztük Tóth Árpád és Martin
Bence. Az edző, Petróczi Balázs
véleménye szerint ez a verseny

jó felkészülés volt az itthon
októberben kezdődő hazai MB
II-es csapatbajnokságra.
Gratulálunk!
B.H.

Lovas kiállítás a kiskunhalasi múzeumban
munkák és az állattartás
megannyi pillanata tekint le
ránk. Mindez a kiskunhalasi
Thorma János Múzeumban
várja a látogatókat a szeptember végén megnyitott időszaki kiállításon. Érdemes
betérnie mindazoknak, akiket érdekelnek a kiskunsági
lovas hagyományok, hiszen

a gazdag kiállított anyaghoz
számos történet kapcsolódik.
Bővebben a helyben kapható Lótartás a Kiskunságon
c. könyvben olvashatunk a
témáról.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 9.00-17.00, Kiskunhalason, a
városháza mellett a Köztársaság
utca elején.
K. L.

Egy kis vidámság
Holnapi ünnepi ébredésre...
- A férjem minden este feldob egy forintot, hogy menjen-e
kocsmába vagy sem. Ha fej, akkor megy.
- És ha írás?
- Akkor még egyszer dob.
Feleség a férjnek:
- Átugrom pár percre a szomszéd asszonyhoz. Ne felejtsd
el félóránként megkeverni a levest..

Lószerszámok, nyergek,
kengyelek és sok egyéb felszerelés, amely a pusztai

lótartáshoz kapcsolódik és
szép emlékeket ébreszt. A
régi fotókról vásárok, mezei

- Drágám, mondjál nekem valami szépet! - kéri a feleség
a férjétől.
- Olyanok a fogaid, mint a csillagok...
- Jaj, édesem, ennél szebb bókot életemben nem hallottam.
Folytasd!
- ...sárgák és messze vannak egymástól.

2015. szeptember
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Nyugdíjas találkozó Bócsán,
az Abonyi Fogadóban

Hagyományainkhoz híven
szeptemberben idén is megrendezésre került a nyugdíjas
találkozó, ahová a népdalkörösök, nyugdíjas klubok tagjai,
ismerősök és barátok látogattak
el. A bócsai házigazdák több
mint 130 vendéget fogadtak
a környékbeli falvakból: Soltvadkertről, Kaskantyúról, Orgoványról és Jakabszállásról.

Balázs Ferenc, a bócsai Nefelejcs
Népdalkör vezetője már évek
óta nagy lelkesedéssel szervezi a
találkozót, így nem csoda, hogy
rengeteg barátság is szövődött
a korábbi rendezvényeken. Gál
Tamás önkormányzati képviselő
és Feri bácsi a köszöntő szavai
után a klubvezetőket egy szál
virággal és egy emléklappal is
megajándékozták.

Ezt követően a kaskantyúi,
orgoványi és a bócsai népdalkörösök előadását hallgathattuk meg. Az ízletes ebéd
elfogyasztása után szinte már
báli hangulat kerekedett. A
talpalávalót Balogh István és
Feri bácsi szolgáltatta. Még a
közös nótázás sem marathatott
el, hiszen hagyománnyá vált,
hogy a jelenlévők a zenészekkel

együtt énekelnek. A délutáni
órákban egy oktatási konferenciáról megérkező Barcsikné
Weinhardt Éva alpolgármester
asszonyt és a Magyarkanizsai
Nemzetközi Birkózó Versenyről
haza érkező Szőke-Tóth Mihály
polgármestert is megtáncoltatták. A jó hangulatú rendezvénynek csak kora este lett vége.
Borbényi Hilda

Templombúcsú Kisbócsán
Kedves együttlétnek lehettet résztvevője az a 60-70
ember, aki szeptember 13-án
vasárnap, Szentkereszt felmagasztalásának előestéjén
részt vett a kisbócsai templom búcsúján. A kistemplom
„védőszentje” maga a szent
kereszt, ezért tartják mindig

ezen ünnep környékén a búcsút. Ezen a napon szentmise
keretében mondanak hálát
a hívek az elmúlt egy évben
kapott jókért és „búcsút vesznek” bűneiktől — innen az
esemény neve. A szépen feldíszített templomban a helyiek
mellett számos elszármazott,

erre a napra hazalátogató régi
bócsai ünnepelt együtt. Még
gyermeket is kereszteltek:
Szolnoki Áron részesült a
szentségben. Mint Ruskó
Norbert plébános az oltár
előtt elmondta, a kereszt a
hívő embernek nem rettenetes eszköz, sokkal inkább az

élet fája. Ahogy az Édenkert
gyümölcsfái éppen az elhullás
és a bűn fái, úgy a kereszt a
reménységé!
A lelki eledelt testi táplálék is követte. A vaddisznó
húsával, pörkölt formájában
dicsőítette az eseményt.
K.L.

10. oldal

A szüreti felvonulás
útvonalterve
Gyülekezés: 11 órakor a Kultúrháznál
Indulás: 12-kor
Indulás ÓVODA (1. állomás)
Bem u.
Tanács u.
Kecskeméti út.
KERTÉSZ u (2. állomás)
Kertész u.
Bem u.
Ady E.u.
Kossuth u. Önkormányzati Hivatal (3. állomás)
Ady E. u.
Mező I. u.
Kossuth u. Katzenbach Falu (4. állomás)
Kossuth u.
Kun B. u.
Petőfi S. u.
Boróka u.
Arany J. u.
Kossuth u.
Rákóczi F. u.
Rövid u.
Árpád u.
Arany J. u.
Boróka u. (5. állomás) (Zárótánc)

Ügyeljünk a biztonságra!
A szervezők kérése a résztvevők felé, hogy mind a járművezetők, mind pedig az utasok és az út mentén nézelődők ügyeljenek a biztonságra. Vonatkozik ez a lovas kocsin ill. motoros
járművön való kapaszkodásra, a le- és felszállásra, valamint az
alkoholfogyasztásra. Legyen mindenki számára szép emlék az
idei szüreti felvonulás!
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A bócsai
cigánykocsi

(Nagy Biri László meséli)

Noha Bócsán nem jellemző
a cigányság, a szüreti napokon annak idején mégis volt
„cigánykocsi”. A rajta ülő
maskarás gyerekek a felvonulás közben le-leugráltak
és buzogányt, tollat, később
morzsolt kukoricát szórtak
az út mentén nézelődők
hajába. Ezt a szokást néha
mostanság is felelevenítik.
Apám legénykorában volt
divat, hogy külön színjátékot rendeztek a szüreti

felvonulás alkalmából. Ezen
a falu apraja-nagyja szerepelt. Készültek, próbáltak
rá és jelmezek is készültek.
A fényképen gallysátoros
cigány kocsi látható, melyen ifj. Nagy Biri László ül
2000-ben. Az elkészítéskor
jöttünk rá, hogy lombsátornak nem alkalmas ám minden fa, csak ami igazán jól
hajlik, például a szürkenyár.
Aki akarja, megpróbálhatja
elkészíteni.

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.
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XV. Bócsai

Szüreti Napok
2015 október 99-10.
2015.
Október 9. péntek

Október 10. szombat

XII. Főzőverseny
Dudás Lajos emlékére

XV. Szüreti felv onulás

1200- Főzőhelyek elfoglalása

1100 Gyülekező a Ku ltúrháznál –
Szervező: Szülői M unka Közösség

Nevezési díj: 2.000 Ft

1400 Önko
orrmányzat i Hivatal

1700- Eredményhirdetés

1230 Kertész utca

Jelentkezési határidő: 2015. okt. 05.
(hétfő)

Ellé
érhetőség: 70/459-5029, 30/743-3401

A büfét a Flóra vendéglő biztosítja!
A zenéről BALOGH ISTVÁN gondoskodik !

1530 Katzenbach fal u

1700 Boróka utca – Zárótánc

A felvonulás után sok szeretettel várunk minden mul atni vágyót a
Flóra Vendéglő parkolójában megrendezésre ke rülő

Szüret-Végző Bálra,

melyen a Flóra vendéglő jóvoltábó l
22 órától fellépő sztárvendég :

SZABÓ ÁDÁM
Belépés díjtalan

Tomb ola melynek a

Az est folyamán étel, ital fogy asztása lehetséges,
főnyereménye egy HÁ TASLÓ. Sorsolása 00:00 órakoor.
A jegy ára 500 Ft, ami már a felvonulás
alatt is kapható!

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUN
K!
NK
Bócsa Község Önkormán
yzata
ny
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TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
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TAKARÉK
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint
Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat
kizárólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu
címen.
*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából
eredően, azzal azonos mértékben módosulhat.
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén.
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09%

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA,
EGYSZERŰEN!
Az akciós és nem akciós
személyi kölcsön ajánlatokat
keresse a Takarékokban!

A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek
meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós
Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát
fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók
az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve
a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti
ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján
érhet el.
2015. szeptember

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

