
Amikor biztos, hogy történik valami Bócsán és környékén 

Csomagajánlataink 2020-ra 

 Szállás minden esetben bócsai vendégházban, 

modern vagy tanyasi szálláshelyen, család és csoport részére egyaránt. 

Naptári 

napok 
Napok neve 

Napok 

száma 
Esemény 

Január és 

február 

folyamán 

több hétvégén 

Péntek–

vasárnap 
3 

A farsangoló falu 

Részvétel különböző bócsai farsangi bálokon, 

melyeken zenekar, meleg vacsora, vidám műsor és 

hajnalig tartó mulatás várja a kedves vendégsereget. A 

bál minden esetben korszerű, tiszta környezetben kerül 

megrendezésre. GALÉRIA 

II. 14-16. 
Péntek–

vasárnap 
3 

Valentin hétvége pároknak 

Ajánlatunk a szerelem jegyében természetjárás, forralt 

borozás, majd wellness, masszázs és pezsgős vacsora 

egy pusztai csárdában. Igény szerint részvétel a 

Valentin napi bálon. GALÉRIA 

II. 21-23. 
Péntek–

vasárnap 
3 

Busójárás Mohácson 

Miért szorongana egy zsúfolt mohácsi szálláshelyen, 

ha Bócsáról kényelmesen odautazhat egy vidám 

csoporttal? Kipihenten ébred szombaton, és a bőséges 

falusi reggelit követően már indul is a busz, melyen az 

idegenvezető nem engedi lankadni a hangulatot. Az 

ellátást sem bízzuk a véletlenre: úti csomag, pálinka, 

forralt bor. Mohácson városnézés, a csata 

emlékhelyének megtekintése, részvétel a busójáráson, 

fényképezési lehetőség a torzonborz busókkal, egy 

múzeum meglátogatása, szabadidő, majd visszaút. 

Másnap igény szerint wellness vagy pusztai 

programok. 

III. 6-8. 
Péntek–

vasárnap 
3 

Nőnapi hétvége zenés boros vacsorával 

Már érezhető a pusztában a tavasz első lehelete! 

Akinek van kedve, megsimogathatja a kisbárányokat, 

vagy akár az egész nyájat kihajthatja. Jó idő esetén 

lovas kocsizás az éledő erdőben. Szombat este pedig 

bál! GALÉRIA 

III. 13-15.  
Péntektől-

vasárnap 
3 

Pihenés a nemzeti ünnepen 

A környék számos 1848-49-es emléket tartogat az 

idelátogatóknak: a közeli Kiskőrösön született a 

http://bocsa.hu/szmk-farsangi-jelmezbal/
http://bocsa.hu/potszilveszter-lencse-party/
http://bocsa.hu/mozgaskorlatozottak-nonapi-balja/


forradalom költője, Petőfi Sándor. Szülőháza és emlék 

múzeuma mellett érdemes megnézni a város modern, 

veterán jármű kiállításait is. A vendégeket 

helytörténész kalauzolja. .Kiskunhalason 15-én 

Magyarok Vására a piactéren GALÉRIA 

IV. 03-05. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Nyuszicsalogató hétvége 

Így hívják azt az ünnepet, melyet virágvasárnap, azaz 

húsvét előtt egy héttel tartanak a faluban. Főleg a 

gyerekes családoknak jelent kikapcsolódást ez a 

játékos foglalkozás. Lovaglás, kocsizás és sajtkóstolás 

egészíti ki a hétvégi programot. GALÉRIA 

IV. 10-13. Péntek-hétfő 4 

Húsvéti hétvége 

Szeretne részt venni egy igazi falusi locsolkodáson? 

Amikor feldíszített lovas kocsival járják a falut a 

legények, köztük a vendégek (hölgytagjai is)? Ez 

nálunk megvalósulhat, ha a baráti társaság bírja a 

pálinkát, valamint a sok helyi szépasszony tömérdek 

sütemény-költeményét…Pihenésképpen gyógyfürdő 

és masszázs várja a megfáradt vendégsereget. Bócsai 

különlegesség: feltámadási szentmise a tanyasi 

templomban. GALÉRIA  

V. 1. és a 

környező 

napok 

Péntek  

A vidám falusi majálisok hétvégéje 

Tegyünk egy körutazást Bócsa kiindulóponttal a 

környék majálisaiba! Gyerek és felnőtt programok, 

koncertek, vetélkedők és tavaszi napsütés (?). A 

menetrendet idegenvezetőnkkel tervezheti 

meg. GALÉRIA 

V.22-24. 
Péntek-

vasárnap 
3 

 Kiskőrös Rétesfesztivál 

A kisváros megalapításának és egyben jeles 

süteményének ünnepe. Ennek alkalmából színpadi 

műsorok, zenés-táncos rendezvények és hozzá jófajta 

ételek várják a látogatókat. Kiskőrösön az 5 kedves 

múzeum egészíti ki a programot. Emellett ott a 

termálfürdő és a gyalogtúra a Szűcsi erdőben, mely a 

Kiskunsági Nemzeti Park része. GALÉRIA 

V. 29-31. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Orbán napi borünnep Hajóson 

Éppen jó kiránduló idő és éppen jó helyre: a sváb 

kisváros éppen egy óra autóval, de menetrend szerinti 

busszal is! Az érseki kastély, a pincesor, a borok, a 

varászlatos karneváli hangulat mindenkit elvarázsol. 

Utána pedig irány újra a kiskunsági puszta — az ő 

fenséges nyugalmával…GALÉRIA 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/orszagos-hiruve-valt-halasi-magyarok-vasara-1241709/
http://bocsa.hu/2553-2/
http://bocsa.hu/husveti-rendezveny-a-vincze-lovardaban/
http://bocsa.hu/majalis-a-kozak-horgaszton/
https://vira.hu/2018/05/az-orszagos-retesfesztival-megnyito-napja-vasarnap/
http://www.hajosvaros.hu/photogallery.php?album_id=8


Idegenvezetőnk szívesen segít az eligazodásban. 

V.29.-VI.1. 
Péntek-

pünkösd hétfő 
4 

Pünkösdi hétvége 

A nyár kezdetét érdemes a Kiskunsági Nemzeti 

Parkban megélni! Ebben segítenek a túravezetők, akik 

a legszebb ösvényeket járják végig az idelátogatókkal. 

Emellett Bócsa kiindulóponttal a környező települések 

pünkösdi rendezvényeit is meglátogathatjuk. Gyerek 

és felnőtt programok várják a vendégeket sok 

vidámsággal. Idegenvezetőnk szívesen segít az 

eligazodásban. 

VII.11. szombat  

Nyári hétvége a népzene jegyében 

Bócsán citerás találkozó és népzenei gálaműsor a 

Hungarikum Civil Közösségi Házban. Jó borok, 

táncház és kiváló zenészek. Előtte és utána egy 

csobbanás a közeli Vadkerti-tóban? GALÉRIA 

Júliusban és 

augusztusban 
    

Nyári családi üdülés 

Hamisítatlan tanyasi hangulat gyümölcsössel, édes 

szőlővel, erdőségekkel, állatokkal, szikrázó pusztával, 

lovas kocsis kirándulásokkal és kerékpártúrákkal a 

Kiskunsági Nemzeti Park tőszomszédságában. A 

horgászok paradicsoma a falu határában lévő tó…  

VII. 2-26. Péntek-vas 3 

Sörfesztivál 

A szomszédos Soltvadkerten a tóparton várják a sörök 

és a nagy bulik szerelmeseit ezen a hétvégén. Mi éjjel 

is hazaviszünk, csak még beájulás előtt 

szólj! GALÉRIA 

VIII. 14-16. 
Péntek-

vasárap 
3 

Kurultaj — Ősök Napja 

Bugacon már több éve tízezrek gyűlnek össze 

résztvevőként és látogatóként a színpompás 

rendezvényen. A régi magyar hagyományok ápolása 

kiegészül a rokon pusztai népek mai szokásainak 

bemutatásával. A látványos színpadi programok és a 

vásár meglátogatása mellett érdemes egy-egy 

fegyveres, ill. lovas bemutatót a téren. Az előadásokon 

és a kiállításokon a legújabb kutatási eredményekkel 

ismerkedhet meg a látogató. Ne feledjük: helyben 

nincs szállás, de Bugac innen a szomszéd 

falu… GALÉRIA 

VIII. 19-23. 
Szerda-

vasárnap 
5 

Falunap — amikor mindenki ott van! 

Árnyas parkerdővel és fedett színpaddal várják a 

látogatókat az augusztus 20-i Falunapon. Előtte, 19-én 

„Négykézláb Nosztalgia Disco” — az idősebbek 

https://bocsa.hu/nepzenei-galaest-2/
https://www.youtube.com/watch?v=CmoI70OU5ps&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1kIZKbnwk


örömére is! Nem marad el a szokásos szabadtéri 

birkózóverseny sem. A Falunap ünnepélyes kezdete a 

kenyérszentelés, majd szabadtéri műsorok 

következnek. Gyerekeknek ugrálóvár, játszóház és 

egyéb kis örömök. Este bál és 

tűzijáték. GALÉRIA    GALÉRIA  

IX. 4. – 6. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Szlovák Napok és Szüreti Fesztivál Kiskőrösön 

Sok jó borral, pecsenyékkel, felvonulással és színpadi 

koncertekkel ünnepel Petőfi Szülővárosa. Vasárnap 

este tűzijáték. Javasolt kísérőprogram: termálfürdő 

látogatás. A vendégek csoportos szállítása 

megszervezhető. 

IX. 11-13. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Szüreti Fesztivál Kiskunhalason 

Szecessziós alföldi kisváros sok rendezvénnyel, 

látványos szüreti felvonulással. Javasolt 

kísérőprogram: fürdőlátogatás és a halasi csipke 

megtekintése. A vendégek csoportos szállítása 

megszervezhető. 

IX. 18-20. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Szüreti Napok Bócsán 

Ez az a rendezvény, amikor mindenki együtt ünnepel: a 

felvonulók feldíszített járműveken végig mennek a 

falun, táncra perdülve néhány utcasarkon, ahol a 

lakosság étellel és itallal kínál mindenkit. Közben szól 

a zene és a nóta. 

A bográcsos ételek főzőversenyére várják a vidéki 

jelentkezőket, hiszen ez is a magyar hagyományok 

része! A felvonulást szüreti bál 

zárja. GALÉRIA   GALÉRIA 

Szeptember és 

október 

folyamán 

    

Őszi pihenés 

Szőlőszüret, préselés, természetjárás, fürdőzés és 

wellness az ajánlott program, melynek összeállításában 

szervezőnk segít. GALÉRIA  

X. 23-25. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Az ősz utolsó hétvégéje 

Sétáljon és kocsikázzon a Kiskunsági Nemzeti Parkban 

október végén! A nemzeti ünnep kapcsán javasolt 

program: Pongrácz Gergely 56-os múzeuma a közeli 

Kiskunmajsán, ezzel együtt pedig mártózás a városka 

gyógyfürdőjében és a tázlári Árpád-kori templom 

emlékhely megtekintése. 

XI. 13-15. 
Péntek-

vasárnap 
3 

X. Bócsator — Közös disznóvágás a parkerdőben 

http://bocsa.hu/2017-augusztus-20-bocsai-falunapi-unnepseg/
http://bocsa.hu/a-falu-viadala-2017/
http://bocsa.hu/6115-2/
http://bocsa.hu/6040-2/
http://bocsa.hu/2016-evi-dudas-lajos-emlekere-megrendezett-xiii-fozoverseny/


Amikor tucatnyi böllércsapat vág, darabol, tölt, süt, főz 

egyszerre. Közben a Jó Laci Betyár nótázik, a Kiskun 

Néptáncegyüttes döngöli a csűrt és a legjobb pálinkák 

gördülnek le apró kortyokban… Na, ezt nem szabad 

kihagyni, hiszen mindenki mindent kóstolhat, 

megkérdezhet és megélhet! Mosdó, melegedő 

biztosított. GALÉRIA 

XI. 13-15. 
Péntek-

vasárnap 
3 

Boróka Tájfutás két napon át — országos 

rendezvény 

A természetbarátok és a sportolók különleges 

találkozója ez: több százan futnak a Bócsa környéki 

őszi erdőségekben, élvezve a táj szépségeit. Ezzel 

együtt meglehetősen elfáradnak a nap végére a 

kiskunsági homokbuckákon. A versenyt hivatásos 

egyesület szervezi. Mosdó, büfé biztosított, a helyszín 

könnyen megközelíthető. 

XII. 4-6.  
Péntek-

vasárnap 
3 

Flóra Virágfesztivál 

A közeli kisvárosban, Kecel sportcsarnokában rendezik 

meg a virágfesztivált és népművészeti vásárt, mely már 

a közelgő karácsony jegyben zajlik. Bócsán ez 

ugyancsak az ádventi vásár és az első gyertya 

meggyújtásának ünnepe, mely kedves 

gyerekprogramokat is tartogat. 

XII. 29. – 

2020. I. 2. 

Szerda-

szombat 
4 

Szilveszteri pihenés évzáró bállal 

Az öröm úgy öröm, ha megosztjuk! Az egész faluval 

ünnepelhet az idelátogató a modern Hungarikum és 

Civil Ház nagytermében.  Ezután pedig jól esik egy 

wellness, netalán erdei séta az ősborókásban. Bócsa 

mindig élmény! GALÉRIA 

Info, szállások és idegenvezetés: 

Káposzta Lajos     kaposztalajos@gmail.com      20/9466-727 

 

http://bocsa.hu/vi-bollertalalkozo-bocsator/
http://bocsa.hu/szilveszter-2016-2017/
mailto:kaposztalajos@gmail.com

