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tól, hogy ebből is lássák: ez 
bizony már nem az óvoda, 
de a nagyok segíteni fogják 
őket, amennyire csak lehet.

A nyolcadikosokat a nagy 
nekirugaszkodás várja idén: 

26 gyerek, akinek bizony 
nem mindegy, hová nyernek 
felvételt jövőre. 

Mint elhangzott, nem ha-
nyagolható el a szülők és a 

A tornateremben került 
sor az idei iskolai tanévnyi-

tóra, melynek több kedves 
mozzanata tette meghitté 

az első tanítási napot. A 
versek, az énekek és a lufis 
tánc bizonyára erősíti azt, 
amit az igazgatónő is be-
széde mottójául választott: 
„Különbözőek vagyunk, de 
legyünk egy csapat!”  

A tanévet ezúttal 169 gye-

rek kezdte meg Bócsán. 
Az  e l sősök  t i zenk i l en -

cen vannak, Adorjánné Csá-
bi Éva és Nyúl Anna keze 

alatt. 
A kicsik füzetet kaptak 

ajándékba a nyolcadikosok-

Tanévkezdés lufikkal

család szerepe. A tanárok a 
tudás lehetőségét adják meg 
első sorban. Minden iskolai 
program, legyen az szakkör, 
kirándulás, játék, leginkább 
a tudás megszerzésére és 
alkalmazására koncentrál. 
A szülők feladata azonban 

a megfelelő háttér biztosí-
tása. Mondhatni: a gyerek 
érdekében együtt kell mű-
ködnie mindenkinek!

Barcsiknél Weinhardt Éva 
külön köszöntette a nyu-
galmazott igazgatónőt, Völ-
gyesvári Lászlónét, aki több 
mint negyven év szolgálat 
után távozik a katedráról. Jó 
egészséget és boldog nyugdí-
jas éveket kívánunk neki! 

Káposzta Lajos
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Anyakönyvi hírek
Elhunytak: 

Augusztus: Dudásné Vincze Erzsébet (1967) születési név: 
Vincze Erzsébet

Szeptember: Deli Sándor (1934)

Elhanyagolt sírok 
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük a 

hozzátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét szíves-
kedjenek rendbe tenni Mindenszentek napjára, majd tisztán 
tartani. Ne engedjük, hogy elgazosodjon és szemetes legyen a 
köztemető! Figyelem! A Köztemető területe (megfigyelő) biz-
tonsági kamerával van ellátva, és a felvétel felhasználható!

lakossági felhívás!
 
Felhívom a lakosság figyel-

mét, hogy az Árpád utcai 
önkormányzati tulajdonú 
területen lakossági hulladék, 
építési törmelék, illetve bár-
milyen szemét elhelyezése 
TILOS! Aki ezt megszegi, az 
ellen szabálysértési feljelen-
tést tesz az önkormányzat 
köztisztasági szabálysér-
tés miatt, ami 5.000 Ft-tól 

150.000 Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal büntetendő

Kollárné 
Dr. Lengyel Linda jegyző

Köszönet

 Bócsa Község Önkormányza-
ta nevében ezúton is köszönöm 
a XVIII. Szüreti Felvonulás 
állomás szervezőinek jókedvű 
vendégszeretetét, mellyel a 
felvonulókat várták. Áldoza-
tos munkájuknak, idejüknek, 
komoly anyagi ráfordításuknak 
köszönhetően idén is büszkén 
állíthatjuk, hogy a bócsai szü-
reti felvonulásnak nincs párja! 
Ugyancsak köszönöm a felvo-
nulók színes kavalkádjának 
azt a fergeteges hangulatot, 

mellyel felejthetetlenné vált 
az idei szüreti mulatság! Meg 
kell dicsérnünk azokat is akik, 
háttérmunkájukkal járultak 
hozzá a szép faluképhez: a 
dekorációval és kihelyezett 
termény-kompozíciókkal az 
erre járók figyelmét hívtuk fel 
jeles eseményünkre. 

Találkozzunk ugyanígy jö-
vőre is! 

Üdvözlettel: 
Szőke-Tóth Mihály 

polgármester

bócsa az interneten

Tisztelt bócsai lakosok! 

Külterületi lomtalanítás

Sokan tudják, sokan nem: Bócsa méretéhez és lakossági létszá-
mához képest nagyon sokat szerepel a világhálón. Vegyük sorra 
ezeket a lehetőségeket!

www.bocsa.hu
A község saját honlapja egyfajta „kirakat”, emellett folyamatos in-

formációforrás. Megtalálhatók rajta a nagyobb események fényképes 
beszámolói, a vendéglők, szálláshelyek és nagyobb vállalkozások 
bemutatása, az önkormányzati felhívások, turisztikai programcso-
magok és ajánlatok. Nem mellékes, hogy a Bócsai Hírek havilap pdf-
formátumban letölthető a honlapról. Mint múltkori számunkban 
már büszkén írtuk, angol és német nyelvű menü is van.

bócsa Község Facebook oldala
Itt fényképek, felhívások és programplakátok kerülnek megosztás-

ra. Ne feledjük tovább osztani. Ezen a közösségi oldalon vitázni is 
lehet Bócsáról, de nem minden gerjesztett téma tartalmaz épkézláb 
gondolatokat.

Feltétlen megemlítendő az iskolai facebook csoport, melyen 
hasznos információk keringenek a Boróka Iskola rendezvényei és 
eseményei kapcsán.

Viktor balázs videography
Ez is egy facebook oldal, melyen Balázs Viktor mutatja be műveit, 

köztük számos olyan filmet, mely a községet érinti. Így érdemes 
megnézni (és letölteni) a fiatal bócsai filmes ránk vonatkozó alko-
tásait. Meg akár a többit is.

Soltvadkerti Televízió
Az ő munkatársaik rögzítik Bócsa több nagyrendezvényét. Keres-

sék a kisfilmeket az ő facebook oldalukon!
www.bacsmegye.hu

Akit a megyei szintű idegenforgalom érdekel, annak megéri ránéz-
ni erre az oldalra. A menüpont neve: Megyénk látnivalói. Amellett, 
hogy mi is szerepelünk benne, érdemes megnézni a többi hasonló 
(és nagyobb!) település ajánlatát.

2018. október utolsó hetében külterületi lomtalanítást 
szervez önkormányzatunk.

Helyszínek: Abonyi Fogadó melletti parkoló, Fischerbócsai temp-
lom melletti terület, Kukla Csárda melletti parkoló, Katzenbach falu 
buszforduló.

A konténerekbe kizárólag lakossági kommunális hulladék helyezhető 
el! Veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékek, használt gépjármű 
abroncs, stb.) elhelyezése tilos!

Kérjük, hogy a szolgáltatást csak külterületi lakosok vegyék igény-
be. 

Fontos: ha egy konténer megtelik, kicseréltetjük. Kérjük a konténe-
rek mellé ne tegyenek le szemetet (inkább jelezzék a Hivatal felé, és 
gondoskodunk az ürítésről)

Az elektronikai hulladékot továbbra is az Önkormányzati Hivatal ud-
varán helyezhetik el, kérjük ezen hulladékot a konténerbe ne tegyék!

Szőke-Tóth Mihály polgármester

A 2017-es 54-es főút belterületi szakaszának felújítása után folytatjuk 
a belterületi utak felületének újraaszfaltozását. Október hónapban a 
Kossuth utca 54-es főúttól számított első 800 méteres szakaszának bur-
kolat felújítási munkálatait végezzük el. A fejlesztés kátyúzást, bitume-
nemulziós felületkezelést és egy aszfalt kopóréteg felhelyezését foglalja 
magában, a munkálatok körülbelül 10 napot vesznek igénybe. Az utca 
további 900 méteres szakaszának felújítása a jövő nyár végéig készül 
el. Kérjük az érintett ingatlanok (Kossuth utca 1-72 szám) lakóinak és 
a közlekedőknek fokozott figyelmét és türelmét a beruházás alatt. 
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A könyvtár archívumából 
előkerült egy kis füzetke: 
Huley Alfréd helytörté-
nész írta és a „ragad-
ványnevek bócsán” címet 
viseli. 1988-ban jelent meg 
a magyar Nyelvtudományi 
Társaság Névtani Értesítő 
c. folyóiratában.

Mit ír a jeles helytörténeti 
kutató a helyi ragadványnevek 
gyűjtési módszereiről? Először 
is utal arra, hogy ezeket a ne-
veket a nép vagy megkülönböz-
tetés gyanánt, vagy tiszteletből, 
adott esetben pedig csúfnévként 
adta. A szerző csoportosít és jellemzően a következő „névadási” 
szempontokat emeli ki:
1. Elterjedt szokás, amikor a férj vezeték- és családne-

ve után odateszik a feleség családnevét. Ilyen például 
a következő: 

Gáspár István  Sautek
  Sautek fia Végh
  Kis Molnár
  Hachbold 
  Schrott
  Schrott fia
Gáspár János Pecsnyik
  Úrfi
  Lehoczky
  Schnürlein
  Péczka
Gáspár Mihály Visegrádi
  Loboda
  Bobek
Fentieknek lehet eltérő sorrendű változata is, pl. mondták így: 

„Loboda Gáspár”.

2. Foglalkozásra, gazdasági tevékenységre utaló ragad-
ványnevek, mint
bikás Deli István
Fischerben élt. Annak idején fontos volt tudni, kinek van pározta-

tásra alkalmas, hímnemű állata. Ennek tartása nehéz, mivel a bika 
különleges bánásmódot igényel.

birkás Deli József
Bagiban élt, birkákkal foglalkozott.

birkás bíró István
Katzenbachfalu után, Tázlár felé élt. A szerző megjegyzi, hogy a 

birkatartókra azért is figyeltek, mert a rossz felé legeltetett jószág 
nagy károkat tudott okozni.

bíró Gáspár
Egy adott emberre vonatkozik, mégpedig Gáspár Istvánra, akinek 

Kis-Molnár Ilona volt a felesége. A régi időkben községi bíró volt. 
Nevezik még Bankos Gáspárnak is, mivel a községi takarékszövetke-

zet alapító tagja volt. Kedves „Pisti 
bácsi” néven is emlegetik a mai 
öregek ezt a mosolygós embert, 
aki annak idején az evangélikus 
gyülekezet felügyelői, azaz világi 
vezetői tisztét is ellátta. 

bivalyos Vida István
Zöldhalomban élt. Arról neve-

zetes, hogy két bivalyt is tartott, 
Jáger és Kormos volt a nevük. 

Cs. Tóth József
Katzenbachfalu körzetében lakott 

és csordája volt. (nem biztos)

Suszter Jóska — lehoczky József
Cipész volt, amúgy pedig falábbal, műlábbal ment.

Zsikla bíró
Kettő is volt:
Zsikla Mihály fischeri
Zsikla József a mai falu közelében
Zsikla József több évtizeden keresztül volt bíró a községben.   

3. Szokásra, viselkedésre utaló ragadványnevek, mint
Csettegős Gáspár István (felesége Gillich)
Tán azért, mert a szájával néha csettintett, amikor hajtotta a 

lovakat.

Füles Gáspár
Más néven a darálós Mihály bácsi. Nem tudni, honnan a név, hiszen 

a szerző szerint az általa ismert személynek nem volt különleges 
fülformája. Talán valamelyik ősének?

Füstös Gáspár István (felesége Schrott)
A név az egyik vélemény szerint arra utal, hogy tán erős dohányos 

volt, a másik azt sejtteti, hogy a háza volt füstös.

Gszelmann Jaksi
Eredeti keresztneve Jakab. A becéző forma gyerekkorából marad-

hatott fenn. Bócsán ritka a gyerekkori becenév tovább élése.

Hosszú Gillich Imre
Testmagassága miatt ragadt rajta ez a becenév, nemrég hunyt el. 

Volt kis Gillich is.

Juhász Janó
Juhász János, akire kis termete miatt ragadhatott ez a kissé nega-

tívan ható becenév.

Kiss Illés Antal
Kiss Illés István fia, akinél az egyik ismert felmenő alacsony termetű 

volt. A ragadványnév átment hivatalos családnévbe is.

Kis Font Jakab
A termete miatt kapta ezt a ragadványnevet

Bagibócsai tanyán, 1960-as évek

Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
Bócsai ragadványnevek
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Pupuj Kis István
Eredete nem ismert.

m. Kis János
Mélykútról jött, ezért az M-betű.

Kis Kopárdi lajos
A becenév mára már egybeíródik az eredeti családnévvel, megal-

kotva a mostanit.

Kalocsai Illés
Hegyesben él, de Kalocsán született és onnan származik a család.

Kupec Kovács
Kovács József Bagiban élt. Többek között ló adásvétellel foglal-

kozott.

motoros Gáspár
Gáspár István (felesége Sautek), aki az elsők között motorizálta 

gazdaságát. Ezt követően motorokat csinált és javított is, így ragadt 
rá ez a becenév.

Nagybajuszos Zsikla
Zsikla József tényleg nagy bajuszt viselt, ami Bócsán ritkaság. 

Innen a név.

Párnahúzogató Gáspár
Gáspár János (felesége Úrfi). Onnan kapta a csúfnevet, hogy végre-

hajtó volt és tán még a párnát is kihúzta az adósok feje alól.

Szélmalmos Gáspár
Gáspár Mihály (felesége Visegrádi) hajdan szélmalommal rendel-

kezett a Gáspár-Alsósoron. 

Szőke Tóth
Szőke Tóth Elek. Az egyik ős valószínűleg feltűnően szőke volt, és 

ezzel a jelzővel különböztették meg a többi Tóth családnevűtől. A 
név mai írása kötőjellel történik.

Totyó Katzenbach 
Katzenbach József Kisbócsán lakott, fia Totyó Kovács Bagiban. 

Csúfnévként ragadt a családra és öröklődik.

Veszett Faragó
A családban Fischerben él. A név egyik magyarázata szerint a 

kutyájuk volt veszettül mérges (hamis), a másik szerint maga a 
személy — valamelyik ős.

Vadőr Jani
Gáspár János (felesége Schnürlein). Egy időben ténylegesen vadőr 

volt. Nevében ismételten találkozunk a becézéssel, mely ezúttal 
barátságos jellegű, hisz a szerző szerint tulajdonosa kedves öreg-
ember volt. 

Vörös Hachbold
Hachbold János, aki haja színe miatt kapta ezt a becenevet.

Huley Alfréd nyomán lejegyezte: Káposzta Lajos
Lektorálta: Balázs Ferenc, Balogh Lajos, 

Frittmann József 

ludaskása
Hozzávalók / 6 adag
* 80 dkg libaaprólék, 

4 nagy db sárgarépa, 3 
nagy db fehérrépa,  10 
dkg zeller, 15 dkg gom-
ba, 15 dkg zöldbor-
só (elhagyható), 10 
dkg zeller, 2 köze-
pes fej vöröshagyma, 
5  dkg l ibazs í r ,  25 
dkg rizs,  petrezselyem ízlés szerint, 5 gerezd fokhagyma, 8 
szem bors,  só ízlés szerint

Elkészítés
1. A libaaprólékot megtisztítjuk, hideg vízben, lassú tűzön feltesszük 

főzni. Megvárjuk, míg felforr, leszedjük a habját.
2. Beletesszük a hagymát, a fokhagymát, a borsot és sózzuk.
3. Ha a hús félig, vagy még jobban megpuhul, beletesszük a megpu-

colt sárga és fehérrépát és a zellert.
4. Az utolsó negyed órában beletesszük a gombát és a zöldborsót.
5. Ha  a leves kész, kivesszük a húst, a levest pedig leszűrjük.
6. A húst lefejtjük a csontokról, kockákra vágjuk a zúzával és a 

szívvel együtt.
7. A répát, zellert, fehérrépát szintén kockázzuk.
8. A megtisztított rizst a libazsíron opálosra pirítjuk, majd felöntjük 

háromszoros mennyiségű húslevessel. Nagyon kis lángon főzzük 
félpuhára, majd hozzákeverjük a felkockázott libahúst a zöldségeket, 
és az apróra vágott petrezselymet.

9. Lefedve, óvatosan rázogatva készre pároljuk.

Móricka hazaér a suliból, kérdezi az anyja:
- Mit kaptál a suliban?
- Egy piros pontot és egy feketét.
- Tessék, itt egy százas.
Találkozik az apjával is:
- Mi volt az iskolában?
- Kaptam egy pirospontot és egy feketét.
- Tessék, adok ötven forintot.
Találkozik a nagyival is.
- Kaptál valamit az iskolában?
- Egy fekete és egy piros pontot.
- Miért kaptál feketét?
- Mert beírtam magamnak egy pirosat!

A télre készülődnek az indiánok egy hétig vágják a fát és elkül-
dik a kisindiánt a városba, hogy kérdezze meg az emberektől, 
mennyire lesz hideg a tél!

Az elmegy, és kérdezi a falusiakat::
- Milyen hideg lesz télen?
- Nagyon hideg!
Az indián visszamegy, s még egy hétig vágják a fát! Elküldik 

ismét! Megkérdezi:
- Milyen hideg lesz a tél?
- Borzalmasan hideg lesz!
Az indián visszamegy a hírrel, s még egy hétig vágják a fát, 

hogy biztos elég legyen a télre, utána elküldik ismét.
- Milyen hideg lesz a tél?
- Nagyon, borzalmasan hideg, iszonyú kemény telünk lesz! Az 

indiánok már 3 hete csak a fát vágják!

Vidám percek
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mögöttem a Vasember 
Beszélgetés Völgyesvári Rékával és férjével, Lukács Sándorral

Fischerbócsai tanyára érke-
zem. Egy modernebb fajtára: 
állattenyésztés, munkagépek, 
beljebb pedig szép lakóépü-
let. Lukács Sándor (Luky) és 
Völgyesvári Réka fogad. Aztán 
nagyfiuk, Krisztián is előke-
rül. Így ülünk le beszélgetni 
sportról, szülői programokról, 
természetvédelemről és sok 
egyébről. 

— Bócsai lány és erdélyi fiú? 
Mi a megismerkedésetek törté-
nete? Sport vagy munka?

Egyik sem — mosolyog Réka. 
Az úgy volt, hogy édesanyám-
mal ellátogattunk a Szilágy 
megyei Krasznára, ahol iskolai 
ballagáson vettünk részt, mint 
vendégek. Megláttuk egymást 
és már szinte el is dőlt min-
den… Ez volt 1994-ben, majd 
97-ben összeházasodtunk. 
Nem volt nagy dőzsölés a kez-
det, de most már eljutottunk 
idáig: három gyerek, tanyasi 
családi gazdaság és mellé egy 
felfelé ívelő sport-pályafutás.

— Noha fiatalok vagytok, 
folytassuk a sort egy „nyug-
díjba menetellel”! Réka, téged 

az idei ballagáson ugyancsak 
elballagtattak: 10 évig voltál 
a Szülői Munkaközösség ve-
zetője…

(Rékától kedves mosoly) A 
számok konkrétan: 18 évig 
voltam SZMK-s Krisztián és 
Zénó óvodai éveivel együtt, 
ebből 12 évet az iskolában, 
10 évet pedig vezető. Nagyon 
örültem a ballagáson kapott 
elismerésnek.

— Mire vagy büszke az elmúlt 
10-12-18 évedből?

Leginkább arra, hogy ez a kö-
zösség eredményesen műkö-
dött. Megvolt a bevételi oldal 
— főleg a farsangi bálból. Így 
aztán jutott az iskola és a gye-
rekek támogatására: ping-pong 
asztal, sportfelszerelések, új 
csontváz és egyéb szemléltető 
eszközök a szaktantermekbe, 
mikulás csomagok, gyerek-
napi program, iskolai farsang, 
pedagógus nap, no meg az 
osztálykirándulások és egyes 
gyerekek támogatása, valamint 
a versenyek díjazása.

— Hogyan hoztátok meg a 
döntéseket?

Vagy személyesen, vagy a 
közös facebook csoporton 
keresztül, szavazással. Azt 

is el kell mondanom, hogy 
bizony nem mindig volt aktív 
minden SZMK-tag. De ez már 
csak így van. 

Úgy érzem, ez egy szép, le-
zárt pálya az életemben. Kíra 
lányunk idén másodikos, de 
most már csak „egyszerű szü-
lő” maradok, hagyom a fiata-
labbakat dolgozni a közért.

— Mert neked (illetve az egész 
családnak és baráti körnek) 
akad még feladat. Gondolok 
itt legutóbbi őszi szemétszedési 
akciótokra. Ha nem látom, el 
sem hiszem, mi minden van az 
út mellett…

Na képzeld el a helyzetet: 
megy előttem a traktor vagy 
a személyautó és a sofőr a 
szemem láttára kidob egy 
sörösdobozt vagy egy flakont. 
De olyan is van, aki megáll és 
kirakja az otthon összegyűjtött 
szemetet, mégpedig zsákban. 
És éppen eddig, a fischerbócsai 
út mellé hozza el! És hogy hon-
nan? Amikor a szemétszedés-
kor kibontunk egy-egy ilyen 
zsákot, bizony, megcímzett 
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Itt „egy szuszra” kell teljesíteni 
a tó körüli távot, ketten váltot-
ták egymást és 21 óra 19 perc 
alatt értek körbe.

— Mi ennek a vége, Luky?
Nincs vége. Mindig jönnek 

újabb és újabb kihívások. Egy 
sportoló folyamatosan keresi 
azokat a versenyeket, melyek 
az ő szintjéhez képest újabb 
lépéseket jelentenek előre. A 
tovább lépéshez azonban sok 
edzés és kvalifikációs verse-
nyek szükségesek. Ahhoz 
például, hogy indulhassak a 
görögországi Spartathlon-on 
(Athénból kell elfutni Spártáig 
246 km), az előző években 
hoznom kell a megfelelő ered-
ményeket. Olyan ez kicsit, 
mint az olimpiai bejutás. Nem 
mindenki ér oda.

— Ez a távoli cél tehát. És a 
közeli?

Jövőre a németországi Roth-
ba megyek. Megyünk! Ennél a 
magas szintű világversenynél 
még az is számít, hogy mi-
lyen gyorsan regisztrálunk. 
A 3.000 hely ugyanis néhány 
perc alatt betelt. Ez a legerő-
sebb vasemberek egyik csúcs 
megmérettetése. Aztán hogy 
milyen éremmel jövök haza? 
Remélem, gazdagítom a falon 
lógó gyűjteményemet…

Hát akkor hajrá, bócsai sport-
emberek!

Káposzta Lajos

borítékok is kiesnek belőlük. 
Mégpedig kiskunhalasi címre. 
Tehát megéri onnan idehozni 
a hulladékot? Felfoghatat-
lan! De mi nem csüggedünk: 

takarítunk, zsörtölődünk és 
figyelmeztetünk.

— Luky, téged jobban sportoló-
ként ismerhettünk meg. Hogy jön 
rá egy érett férfiember, hogy kipró-
bálja magát egy ilyen magányos 
sportban, mint a futás és társai?

Először is nem magányos! 
(kacsintás). Amikor Oláhné 
Marosi Judit testnevelő bene-
vezett 2014-ben a „Nagy Vagy” 
versenyre, feleségem, a „spor-
tos anyuka” együtt gyakorolt a 
gyerekekkel. És mi derült ki? 
Hogy nem is annyira sportos! 
(Na jó: sportos, de néha elfo-
gyott a levegő) Nosza, irány a 
földesút: futás! Én elkísértem 
ezekre a magán edzésekre. 
Aztán annyira kedvet kaptam 
hozzá, hogy abban az évben 
beneveztem a félmaratonra. 
Aztán már ketten vettünk részt 
a Vadkerti tónál megrendezett 
triatlon versenyen: egyelőre a 
futás számban. De a triatlon — 
ha már kedvet kaptunk hozzá 
— úszást és kerékpározást is 
tartalmaz. Ezért megtanultam 
rendesen úszni. A tanfolyam 
először Kiskőrösön, majd Kis-

km futást tartalmazott. Aztán 
következett az IronMan, azaz 
a Vasember verseny: 3,8 km 
úszás, 180 km kerékpározás és 
42,2 km futás. Ezt már négy-
szer teljesítettem, s mindan-
nyiszor 11 óra alatti idővel!

— Réka, ha jól tudom, te ezt 
nem hagytad annyiban!

De nem ám! Én is lefutom a 
magam távjait, a leghosszabb 
a maraton, amit eddig lefutot-
tam, de gyakran segítőként 
megyek férjemmel és a többi 
triatlonossal. Többen alkotjuk 
a stábot, hiszen vagy a futókkal 
együtt biciklizem, vagy éppen 
autóval viszem őket a verseny 
különböző állomásaira. Utol-
jára a Korinthosz80 versenyen 
futott a Luky 81 km-t, én pedig 
bicikliztem vele. A Balaton 
Szupermaraton (BSZM) során 
például 4 nap alatt kell kör-
befutni a Balatont. Az előírt 
szakaszok: 1. nap 48 km, 2. 
nap 53 km, 3. nap 43 km, 4. 
nap 51 km. Van, aki elcsüg-
ged vagy elfárad, más éppen 
feladná — na itt a család és 
a barátok szerepe! Luky idén 
lefutotta az Ultrabalatont is a 
soltvadkerti Darányi Jánossal. 

kunhalason zajlott.
Megismerkedtem a solt-

vadkerti Ficsor Gáborral, aki 
ezt nagyban műveli. Segített. 
2016-ban elmentünk Keszt-

helyre, ahol a féltriatlonon 
vettem részt. Ez 1,9 km úszást, 
90 km kerékpározást és 21,1 
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mindenkit vár a konditerem!
Nyár végén már elkezdődött 

a próbaüzem: egyre többen 
jelentek meg a konditerem-
ben, hogy ismerkedjenek az új 
eszközökkel, súlyzókkal. Noha 
a fő felhasználók a birkózók 
lennének, de mindenki számára 
nyitott lesz a helyiség. 

Mi is van itt?
— kardio-gépek
— szobabiciklik
— futópadok
— erőgépek és súlyzók
— guggolókeret
— fekve nyomó pad
— duplacsigás pad
— lehúzók
— egykezű súlyzók 1-40 kg
A szerkezetek csapágyazottak, 

a súlyok pedig megfelelnek az 
olimpiai szabványnak. A tervek 
szerint személyi edző is bekap-

csolódik a munkába, aki minden 
erősödni vagy fogyni kívánó 
látogató részére — igény szerint 
— személyre szabott edzéstervet 
dolgoz ki. Erre azért van szük-
ség, mert ezen modern gépek és 
eszközök együttes alkalmazása 

lehet egészséges, de akár káros 
is. Mindenkinél meg kell találni 
tehát azt az edzésprogramot, 
mellyel a legjobb eredményt 
éri el az ember, figyelembe 
véve nemét, korát, testsúlyát és 
egészségi állapotát.

Természetesen „egy kicsi moz-
gás mindenkinek kell”! 

Ugyancsak beüzemelésre ke-
rült a wellness, mely Bócsa 
másik egyik büszkesége. Ez a 
következőket tartalmazza: 

— infrakabin
— klasszikus finn szauna 15 

főre
— gőzkabin
— hidegvizes merülő me-

dence
— jacuzzi
— sószoba
— zuhanyzók
A tervek szerint amellett, hogy 

edzésidőben a sportolók izzad-
nak odabent, adott órabeosztás 
szerint nyitott lesz mindenki 
számára az edzőterem és a 
wellness egyaránt.

K. L.
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2. Majer Andor – csülök babbal
3. Nagy Razvan – halászlé
4. Mészáros Mihály – marhapörkölt
5. Tóth Kornél – marhapörkölt
6. Csernák László – vaddisznó pörkölt 
7. Veiszhab Tamás – birkapörkölt
8. Szűcs Zoltán - birkapörkölt
9. Lóczi Mihály – birkapörkölt
10. Mekli Ivett – kakaspörkölt
11. Agro-Land Kft. – afrikai vízibivaly lábszárpörkölt 
                                 vasbográcsban 
12. Ifj. Dudás Zoltán – sertésragu gombával
13. Benkóné Piroska – kakas egyveleg
14. Mayer Ferenc – hallé
15. Kisbíró és csapata – betyárleves
16. Kutasi Imre – bab sólet valamint a 

helyezettek:
I. Szloboda Zsolt - halászlé
II. Torockói Baráti Kör, Veiszhabné Sárika: 
     nyári töltött káposzta
III. Hazai Dániel – racka birkapörkölt
Különdíj: Veiszhab Tamás – birkapörkölt Gratulálunk!

Az idei Szüreti Napok alkalmá-
ból megrendezett főzőversenyre 
rendívül sokan jelentkeztek. Az 
indián nyár utolsó szép napján 
19 főző nevezett a nagy megmé-
rettetésre. A zsűrinek nehéz dolga 
volt. Az öt tag — Dudás Lajosné, 
Lehoczki Klára, Gál László, Mol-
nár István és Hegyi Lajos feladata 
az volt, hogy mindenkit a saját 
ételének megfelelően értékeljen. 
Azaz: vajon olyan az a pörkölt, az 
a leves vagy más különlegesség, 
mint a „nagy könyvben meg van írva”, vagy eltér attól? És ha eltér, 
vajon jó irányba tér-e el vagy van még hova fejlődni? 

Ne feledjük: nem hivatásos szakácsokról van szó, inkább lelkes 
főzőemberekről, akik családjukat és barátaikat hívták meg „saját 
zsűrinek”. A Bócsai Hírek gondoskodik arról, hogy a szakmai 
bírálat és a jó tanácsok eljussanak az olvasókhoz — a következő 
számban. 
Most azonban következzenek a résztvevők és ételeik:
1. Vincze Norbert – marhapörkölt csülökkel

XV. Főzőverseny Dudás Lajos emlékére

Új konyhában szorgos 
kezek

A konyha dolgozói:
Tyukász Éva szakács, Deli Ferencné Éva kony-
halány, Mucsi Zoltánné Zsuzsa élelmezésve-

zető, Rabi Istvánné Klári konyhalány

Több hónapos átalakítási és 
felújítási munkálatok után 
újra teljes gőzzel (!) üzemel 
a bócsai iskolai konyha. 

A próbaüzem augusztusban 
indult meg, majd szeptember 
1-jétől 200-210 adag étellel 
várták az éhes szájakat. A 
napi étkezés: tízórai, ebéd és 
uzsonna. 

A főzés és az adagolás az 
országos egészségügyi és 
étkeztetési szabályok szerint 

történik. Az adagszám nö-
velhető.

Vajon milyen eszközök mű-
ködnek itt?

Mint Tyukász Éva szakács 
elmondta, a sütő gőzpárolóban 
zöldség és hús alapú ételek, va-
lamint tésztafélék készülnek. 
Emellett szükség van a gázzsá-
molyra és a billenőserpenyős 
főzőüstre is. És mi kell még? 
A szokásos kedves mosoly az 
ételek kiadásakor…

Szüret - hagyományos 
módon

A Csővári családról első 
körben a birkatenyésztés jut 
eszünkbe. Másodikban pedig 
a szőlő! Szeptember elején 
lettem figyelmes az interneten 
keringő fotókra, melyeken 
hagyományos szüret látható. 
Mint Elluskától megtudtam, 
11 hektáron gazdálkodnak. 
Földjeiken Cserszegi Fűszeres, 
Aletta, Bianka, Kunleány és 
Kékfrankos terem. Fia, Tamás 
borász, de leginkább leadják a 
szőlőt. A szüret előtt hetekkel 

le kell egyeztetni a várható 
időpontot a felvásárlóval és a 
kombájnossal. Igaz, hogy így 
gyorsabb a munka, viszont a 
gép nem végez teljes munkát. 
Mint mesélik, ezután még 
hagyományos, kézi szüret is 
következik, mert „amit a gép 
nem ért el, azt mi sajnálnánk 
ott hagyni”. A család ennek 
eredményét magának dolgozza 
fel, hogy a jó barátokat igazi, 
saját borral kínálhassa meg. 

Káposzta Lajos
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Körbejárva a Dudás lajos emlékére szervezett 
főzőverseny állomásait, mindenfelé vidám arcokat 
találtam. „Kijöttünk a családdal”, „Lassan ideérnek a 
jóbarátok”, „Én minden évben itt vagyok” — hangoz-
tak a kedves mondatok. És persze néhány recept.

Veiszhabné Sári és Fo-
dorné Marcsi (több segí-
tővel együtt) nyári töltött 
káposztát készített a To-
rockó Baráti Körnek. Az 
étel különlegessége az, 
hogy kerti káposzta van 
benne, a különleges ízt pe-
dig paradicsom, csombor 
(borsikafű) és kapor adja. 
Az erdélyi ízvilághoz hoz-
zátartozik, hogy az általnk 
megszokottnál kevesebb 
paprika kerül bele.

Kovács Nándor 
betyárlevese

Loptuk a húst — mondja 
nevetve. Na jó, nem! Kell 
bele marhahús, gomba, 
sárgarépa, krumpli, mind-
ehhez pedig kapros-tejfölös 
habarás. De előtte minden 
férfinak innia kell a kor-
sómból!

Benkő Sándorné 
kakaspörköltje

Unokájával, Mészáros Mi-
lénával készítette (meg itt 
volt Tomika is, de ő lelépett 
a fotó elől). Mint mesélte, 
eddig mindegyik főzőverse-
nyen itt voltak. 3 kakas, 1,5 
kg taréj, 1 kg töke és fél kg 
zúza került a bográcsba 20 
fő részére.

A központi palacsinta
Az önkormányzati dolgozók — Frittmann János, Bozó Andrea, 

Gácsi-Varga Katalin – mellett a szatymazi tanyagondnokok, 

Simon Lajos és Ildikó is besegítettek a palacsintasütésbe. Több 
száz adag sült ki a kezük alatt.

A csülkösök…
Majer Andor és Vincze 

Norbert babos csülökkel, 
illetve csülkös marhapör-
költtel várták vendégei-
ket a parkerdőbe. Hogy 
miért pont ezt főzték? 
„Mert erre vágytunk” 
— hangzott a válasz.

Vajdasági ízek
Tóth Kornél Péterré-

véről érkezett Pagács 
Róbert meghívására. 
Vajdasági marhapör-
költ került ki a kezük 
alól, aminek az a kü-
lönlegessége, hogy 
háromfajta borssal, 
a szokásosnál több 
hagymával és szege-
di fűszerpaprikával 
ízesítik. 

A nászurak
Szűcs Zoltán Soltvadkert-

Selymes „polgármesterét”, 
Kugelman Sándort hívta át 
Bócsára egy kis birkapörköltre. 
Mivel gyermekeik révén közeli 
rokonságba kerültek, ez telje-
sen érthető és dícsérendő!

Ki mit főzött?

Nagy ember 
nagy 

serpenyővel
Rózsa Zoltán csir-

kés zöldséges ragut 
kavargatott ottjár-
tamkor. Így aki nem 
kívánta a csípős 
pörköltet, az sem 
maradt éhen.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Dobosné Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

A szüreti felvonulás
—idén is fergetegesre sikerült. Mintegy 80 feldíszített jármű, a 

Nosztalgia Zenekar, utcai kínálás, nótázás és sok tánc adta meg 
a hamisítatlan bócsai hangulatot. No meg a minden állomáson 
lóra ülő, dézsára álló kisbíró, akinek felidézzük most néhány 
sorát, az emlékképekkel együtt.

Vége felé járnak nálunk a szüretek, 
Lesz is sok bor, amitől piros lesz a fületek.
Szüreti felvonulás is lesz újra,
Vágyik már a nép szíve és torka az új borra.
Meglesz az is ígérem, de nem oly sok, mint eddig,
Mert a kijózanodásra mindig várni kellett keddig.

Úgy látom ráfér a biztatás a sok hűhó legényre,
Hogy jobban ölelgessék a lányokat estére.
De ha megszólal a zene, kezeket a lányra,
Csak nehogy az ártatlanságuk bánja. 

Aki okot adott rája, 
Magát a versemben megtalálja. 
De harag ebből ne legyen, 
Inkább velünk együtt nevessen. 

Bócsára világítottak a reflektorfények!
Az index is megírta, mik itt a tények.
Szenzációként adták az RTL Híradóban, 
Kilenc vendégház épül a faluban. 

A falu felett 16-szor látták leszállni a gólyákat,
Hoztak ugyanennyi gyereket, mega fészekhez gallyakat. 
A fiatal párok, ha CSOKK-ot akarnak, 
Az anyakönyv-vezető elé ballagnak.

Kedves vendégeink, falusi polgárok, 
Most már jöhet a falunkra
 - jégeső
 - szélvihar
 - villámáradat
 - vagy a cunami
A polgármester úr egy vállrántással el tudja hárítani. 
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Községünk egyik legismertebb eseménye, a 

bóCSATor
ismét megrendezésre kerül a sportpálya mögötti parkerdőben!

2018. november 10-én szombaton
egésznapos mulatság keretében mutatjuk be a disznóvágás fortélyait és hagyományait. Amíg a tucat-

nyi csapat sorra készíti a sült vért, a pecsenyét, a hurkát-kolbászt, a szármát ás az orjalevest, szokása-
inkhoz híven a közönség is kóstolhat.

Az erre szolgáló jegyek 600 Ft-os áron vásárolhatók, melyek minden böllértanyánál beválthatók 
— amíg a készlet tart!

A nap a kötények felkötésével és a szúró-pálinka elfogyasztásával veszi kezdetét
reggel 7 órakor.

Ezután indul a munka a parkerdő megannyi szegletében.
A zsűri reggeltől várja a csapatok helyben gyártott étkeit, hogy közülük mindenki elnyerje méltó ju-

talmát. Begyújtanak a kemencébe is, emellett várják azokat a hölgyeket, akik otthon készített sütemé-
nyeiket vetnék alá a mustrának. Jelentkezés borbényi Hildánál.

A zsűri a legszebb tanyaudvart is díjazza, emellett nézik a csapatok viseletét, 
hangulatát és munkáját is.

Közben zajlanak a műsorok a szabadtéri színpadon és a csapatoknál egyaránt. Néptáncosok, humoris-
ták, citerások és dalosok adják egymásnak a mikrofont, hogy aztán délután 

a jó laci betyár
ragadja magához a kezdeményezést. Vele aztán kezdetét veszi az éjszakába nyúló táncos mulatság.

Így várunk mindenkit böllérkedni, kóstolni és mulatni Bócsára, az élmények falujába!
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