
A Bócsai Önkormányzat lapja

2018. november – Szent András hava

VI. évfolyam 11. szám

A TArTAlomból
megújul a Kossuth utca

báloztunk 

Adventi programjaink

Számítógépes tanfolyamok 

Sütni tudni kell!

bócsator — a mi ünnepünk!

Minden kedves olvasónknak áldott adventi készülődést kívánunk!
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Ismét jól sikerült!
Mármint a hagyományos 

SZMK nosztalgia bál, me-
lyet a Boróka Iskola szülői 
munkaközössége szervezett 
a Hungarikum Közösségi 

Házban. Az este igazgatói és 
polgármesteri köszöntővel 
kezdődött, melyet az iskolá-
sok táncos műsora követett, 
Szőke Vivien betanításával. 

A házigazda szerepét Kovács 
Nándor látta el, a zenét pedig 
az ugyancsak jól bevált kecs-
keméti Hangulat zenekar 
szolgáltatta

A terítés és az elpakolás a 
szülők segítségével valósult 
meg. Éppen úgy,  mint a 
tombola, melyre idén ren-

geteg felajánlás érkezett. 
Nehéz lett  volna a fődíj 
kiválasztása, így inkább 23 
fődíj lett — a nagyobb értékű 
tárgyakból. A vacsora sertés 
raguleves és marhapörkölt 
volt — a Pálinkás Ízek Háza 
jóvoltából. A bál nyereségét 
ebben a tanévben iskolatej 
hűtőre és a Mikulás prog-
ramra fordítják. Találkozunk 
jövőre, a Katalin naphoz 
leközelebb eső szombaton, 
november 23-án!

KL / BH



2018. november 3. oldal

Anyakönyvi hírek

Az új könyvtáros

Szociális tűzifa 

Születtek: (november)
Mészáros Mira – an: Benkó Mónika
Nagy Mirabella – an: Papp Laura Tünde

Elhunytak: (november)
Hachbold Nándor (1961)
Kun-Szabó László (1941)

Új a mosoly a Boróka Könyv-
tárban: Frittman Kitti he-
lyét ősztől Tóthné Szakolczai 
Tünde vette át. Már túl van az 
első sikeres rendezvényeken 
és megtapasztalhatta a bócsai 
hangulatot. Eredeti szakmája 
férfi szabó — ebből azután 
jelmeztervezővé avanzsált. Két 
évig az orgoványi Művelődési 
Ház és Könyvtár munkatársa 

volt. Megszerezte a gazdasági 
informatikus végzettséget, je-
lenleg pedig közösségszervező 
szakra jár. Célja a könyvtár 
népszerűsítése és a nagykö-
zönség bevonzása a különböző 
rendezvényekre, események-
re.

Orgoványról jár át hozzánk; 
esténkét férje és két gyermeke 
várja haza.

Értesítjük a lakosságot, hogy Bócsa Község Önkormányzata 99 
erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásához támogatást 
nyert a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton.

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2019. január 
15-ig nyújtható be. Kérelmeikkel az Önkormányzati Hivatalban 
Bodor Alexandra szociális ügyintézőhöz fordulhatnak. 

Kutatom a kutatokat!
(de még nem…)

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a fúrt kutak 
bejelentési határidejét 2020. 
december 31-re módosították.

Az Európai Unió részéről 
felszólítás érkezett, hogy Ma-
gyarország tisztázza, pontosan 
milyen számban és mely terü-
leten helyezkednek el fúrt ku-
tak az országban, erre a legér-
zékenyebb vízbázisok védelme 

érdekében van szükség.
Amennyiben ennek nem 

teszünk eleget, az ország nem 
kap jelentős mennyiségű to-
vábbi vízkormányzáshoz szük-
séges támogatást.

A hazai szabályozást és tör-
vényi kereteket még tisztázni 
kell, de a gazdáknak, kúttu-
lajdonosoknak egyelőre nincs 
teendőjük.

Házhozmenő lomtalanítás 
Tisztelt ügyfelünk! 

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a házhoz menő 
lomtalanítás bevezetése óta eltelt időszak pozitív tapasztalatait 
felhasználva a házhoz menő lomtalanítás idő intervallumát az 
év teljes időszakára kiterjeszti, és a hátralékkal nem rendelkező 
ügyfelek igény esetén akár évi két alkalommal is igénybe vehetik 
a korábban meghirdetettől eltérően. 

Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb 
szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga 
választhatja mega számára legmegfelelőbb időpontot. 

A házhoz menő lomtalanítást egész évben (január 01-től de-
cember 31-ig) kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően. 

A házhoz menő lomtalanítás menete a korábban már ismer-
tetett módon történik: 

Az ügyféllomtalanítási igényét a +36-20-4019484 telefon-
számon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A 
lomelszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne 
legyen! 

A lomtalanítás folyamata: 
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a 

kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingat-
lan elé a lomhulladékot. 

3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve 
az egyeztetett napon elszállítja azt. 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a 
kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra: 

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék; 

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…); 

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

Tisztelettel: 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

Szent Erzsébet
November közepén Szent 

Erzsébetre emlékeztek a 
katolikus templomban. Az 
árpádházi királylány a XIII. 
században élt, Wartburg várá-
ban, német herceg férjeként. 
Korán megözvegyülve életét 
a szegények támogatásának 

szentelte. Erre emlékezve a 
mise végén megszentelt ke-
nyeret osztott Mezei Ferenc 
plébános minden résztvevő-
nek, még ünnepibbé téve a 
vasárnapi ebédet. Köszönet a 
szervezésért Lenthár Dezső-
nek és családjának. 
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legyen Ön is része! 
Pályázat a helyi közösségi 
szerepvállalás erősítésére

Bócsa Község Önkormány-
zata Izsák, Orgovány, Fü-
löpszállás és Ágasegyháza 
önkormányzataival együtt-
működésben pályázatot nyert 
a TOP-5.3.1-16 „A helyi iden-
titás és kohézió erősítése” 
című felhívás keretein belül. 
A felhívás célja a települések, 
térségek közösségi kezdemé-
nyező- és cselekvőképességé-
nek fejlesztése, a közösségi 
szerepvállalás erősítése. 

A három éves fejlesztés alap-
ja a lakosok véleményének 
megismerése, közösségi életre 
vonatkozó elképzeléseinek meg-
valósítása, melyben számítunk 
az Ön segítségére is! Első lé-
pésként a közösségi kérdőívek 
kitöltése és a kezdő közösségi 
beszélgetések zajlanak le. Ezek 
tapasztalatainak összegzése 
után kerül összeállításra egy 
újabb, kibővített kérdőív, melyet 
a település összes háztartásába 
eljuttatunk, s az azokon kapott 
válaszokban megjelenő igények 
szerinti tartalommal, elkészül 
a települések cselekvési teve, a 
már konkrétan megvalósítandó 
feladatokkal, valamint a rendez-
vénynaptár.

A projekt közvetlen célja az 
érintett településeken, olyan 
közösségfejlesztési folyamatok 
kezdeményezése és megvalósí-
tása, amelyek eredményeként 

fejlődik a közösség tagjainak 
egymás iránti felelősségtudata, 
erősödik a helyi civil társada-
lom, erősödik a társadalmi 
aktivitás, valamint a település-
hez, térséghez való kötődés.

A helyi cselekvési terv alapján 
36 hónapon keresztül zajlanak a 
települések lakosságának közös-
ségi együttműködését erősítő és 
fenntartó közösségi akciók, tevé-
kenységek, események, progra-
mok, főként a közművelődési, 
muzeális, könyvtári, intézmé-
nyek együttműködésével, illetve 
az egyes témaköröknél bevon-
ható más helyi szervezetekkel. 
Mindezek az egyes településeken 
belül, illetve esetenként egymás-
sal együttműködve valósulnak 
meg. 

Ezúton is kérek mindenkit, 
hogy legyen aktív segítője a 
cselekvési terv összeállításának, 
a hamarosan kijuttatandó kér-
dőív kitöltésére szánjon néhány 
percet, s az ott jelzett módon 
juttassa azt vissza, hogy minél 
átfogóbb képet kaphassunk a 
helyi elképzelésekről, melyek 
alapján megtörténhetnek azok 
a lépések, amelyek a pályázat 
célkitűzéseiben jelzett szán-
dékok megvalósításával még 
komfortosabbá tehetik közös 
mindennapjainkat.

Szõke-Tóth Mihály
polgármester

Német-magyar 
ádventi alkalom

Ilyen még nem volt Bócsán, de tanyás németjeink aktivitása 
és az iskolai nyelvoktatás nem ismer akadályokat.
2018. december 9-én vasárnap a 10.45-kor kezdődő 

misén a katolikus templomban német és magyar nyelven 
hangzik el az igehirdetés, hogy külföldi polgártársainkkal 
együtt éljük meg advent hangulatát. 

Igét hirdet: Káposzta Lajos nyugalmazott evangélikus  
esperes-lelkész.

Közreműködnek a Boróka Iskola németül tanuló diákjai.
A szertartás után beszélgetés kávé és sütemény mellett.
Info: 0036-20-9466-727

Zökkenőmentesen
Ahogy újulnak az útjaink, úgy szokja meg a lakos-

ság azokat. Ezzel együtt pedig jobban észreveszi a 
hiányosságot ott, ahol eddig meg sem látta… Na de 
akkor nézzük a konkrét örömöket!

2017-ben a Magyar Közúttal 
együttműködve megújult az 
54-es főút belterületi szakasza. 
A felújítást idén a település 
második legforgalmasabb belte-
rületi útja, a Kossuth utca első 
szakaszának újra aszfaltozásával 
folytattuk.

A teljes út felújítására két pályá-
zatot adott be az Önkormányzat, 

lévén egyszerre a kiírások szerint 
nem támogatható. A Belügymi-
nisztérium döntése alapján idén 
a 2016 márciusában beadott 820 
méteres szakasz, jövő tavasszal 
pedig a 2017 márciusában be-
adott és megnyert 840 méteres 
szakasz felújítása történik meg. 

mit jelent ez?
Először is tudomásul kell ven-

nünk, hogy a régi községi utak 
nem bírják el sokáig a manapság 
jellemző forgalmat. A nagy forga-
lom és különösen a teherforga-
lom miatt töredezik, repedezik, 
az útszéleken különösképpen.  

Műszaki okokból kétszer megy 
végig az úton az aszfalt terítő 
gép, a finisher. Először meglévő 
burkolaton lévő kátyúk javítá-
sa, a repedések kiegyenlítése, 
hézagkiöntése és stabilizációja 
történik meg, mely 1-2 cm-es 
aszfaltvastagodást jelent. Azután 
következik az 5 cm kopóréteg 
burkolat leterítése. Ez tehát az 
új aszfalt.
Az 54-es út csatlakozás 

a fókuszban
Minden útfelújításnál a cél 

a biztonságosabb közlekedés 
elérése és az út állagmegóvása, 
emellett természetesen egy új 
útburkolat szebb látványt és 
komfortosabb közlekedést is 
jelent. A beruházás során a 
Kossuth utca és az 54-es sz. 
főút találkozásánál nagy figye-
lemmel történt a felújítás: itt a 
terhelés miatt (kamionok le- és 

felhajtása, gyorsítás, fékezés) az 
idők során mélyedés alakult ki, 
melyben időnként még a csapa-
dékvíz is felgyülemlett, fokozva 
a balesetveszélyt. Ezen a helyen 
erős, stabil, 15 cm-es aszfalto-
zással erősítették meg az utat, 
rendezve a szintkülönbségek 
problémáját. 

Állandó kihívás: 
a kátyúk

Komoly kihívás a Fischerbócsa 
–Tázlár út karbantartása. Ezen 
a szakaszon és több belterületi 
utcában is történt kátyúzás a 
beruházás során.
Felújítások, útépítések 

a jövőben
A következő év nyár végé-

ig megvalósul a Kossuth utca 
második szakaszának felújítása 
is. Emellett az Önkormányzat 
támogatást nyert a Bócsa-Szank 
zúzott köves mezőgazdasági út 
megépítésére is. Ez a fejlesztés 
lehetővé teszi majd, hogy a két 
település között húzódó földút 
egész évben járhatóvá váljon, 
akár személyautóval is. 

K. L.
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INGYENES

foglalkozássorozat indul a
„Digitalizáció az aktív idősekért”

 program keretében Bócsán
65. életévüket betöltött személyek számára.

A program célja a mindennapokat segítő informatikai tudás 
átadása. Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 alkalom-

mal sajátíthatja el az informatikai ismereteket. 

Helyszín: boróka Könyvtár Információs 
és Közösségi Hely

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a könyvtárban 
személyesen, vagy Borbényi Hildánál az alábbi 

Telefonszámon: +36/70/400 99 45
 E-mail: borbenyihilda86@gmail.com

Ez ő itt a nagyapám!

Katonai egyenruha, sisakok 
és szuronyok — ezek a tár-
gyak, az énekek és a vetített 
képes előadás hozta közelebb 
a hallgatóságot a könyvtárban 
megrendezett I. világháborús 
előadáson. Az előadó Szűts Ta-
más volt, aki családja I. világ-
háborús emlékeiről mesélt. 

A „Nagy Háború” néven is 
emlegetett első világégésnek 
katonatisztként részese volt 
nagyapja is, akit személye-
sen ismert. Az ő történetei 

fonalán mutatta be a háború 
poklát, nélkülözését és kisebb 
örömeit.

Talán így, ezeken a kis epi-
zódokon keresztül jobban be-
leélhetik magukat a gyerekek 
is abba a korba, amikor még 
nem volt egyértelmű, vajon 
tudunk-e fürdeni a héten, lesz-
e mit ennünk a lövészárokban, 
elszigetelve a többiektől, vagy 
éppen egyáltalán megérjük-e a 
másnapot…

K. L.

JóTÉKoNYSÁGI 
ADVENTI VÁSÁr

Programok: 
 Jótékonysági vásár 

(pl. mézeskalács, sütemények, édességek, ször-
pök, lekvárok, kézimunkák, díszek, ajándéktár-
gyak,) sült kolbász, töltöttkáposzta, kenyérlán-

gos, hot-dog, fánk, forralt bor, tea…

Helyszín: bócsa, Hungarikum és 
Civil Közösségi Ház

Időpont: 2018. december 16. 
vasárnap 14 órától

14.00  A fitneszpark ünnepélyes átadása,
Szegedi Látványszínház műsora,  interaktív 

program a gyermekek számára 
(az előadás ingyenes)

17.00 a Boróka Iskola karácsonyi műsora
  
Szervező: Bócsa Község Oktatásá-
ért, Közművelődéséért Alapítvány 

A vásáron összegyűlt adományokat parkosításra 
és az iskola környékének szebbétételére 

kívánjuk fordítani. 
A rendezvény kiemelt 

vendége a mikulás.
mindenkit szeretettel várunk!
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Nyelvi sikerek
Iskolánk tanulói ismét ered-

ményesen szerepeltek a Kis-
kőrösön megrendezett járási 
német és angol vers-és próza-
mondó versenyen. A következő 
tanulók dobogós helyezéseket 
értek el saját korcsoportjukban, 
ezzel továbbjutottak a területi 
döntőbe, Kiskunhalasra. Német 
nyelv: Balogh Levente I. hely, 
Kovács Bálint III. hely. Angol 
nyelv: Gál György I. hely, Gut 
Laura II.hely, Nagy Norina III. 
hely.

Rajtuk kívül szép előadást 
nyújtott még Misándi Lili, Lőke 
Barbara és Nagy Maja. Gratulá-
lunk a gyerekeknek és felkészítő 
tanáraiknak, Szlobodáné Tün-
dének és Kőfalvi Erikának!

Ezen a megmérettetésen a 
gyerekek a tanult idegen nyel-
ven adnak elő egy verset vagy 
egy mesét, ami igazán nehéz 
feladat, hiszen még az anya-
nyelvükön is kihívás egy adott 
költeményt megfelelően hang-
súlyozni úgy, hogy a közönség 

Káposzta Lajos hozzáfűzése:
Az idegen nyelv tudásának mértéke az, hogy mennyire érted 

meg az adott nyelven felolvasott híreket, a vicceket és a templomi 
prédikációt. Ez utóbbira nemsokára Bócsán is lehetőség nyílik, 
mégpedig december 9-én vasárnap a katolikus templomban. 
Előtte 9 órakor a templom melletti plébánia épületében elolvassuk 
az igehirdetés szövegét és megpróbáljuk megfejteni. A részvétel 
ingyenes, szeretettel várunk — akkor is, ha nem vagy katolikus.

Kedves Érdeklődők!
Térítésmentes képzések indulnak bócsán a boróka Könyvtárban!

Az IKER 1 és IKER 2 alapfokú informatikai képzéseket értünk, amelyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és 
az okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz juthatnak. A képzéseken mindenki részt vehet, aki elmúlt 16 éves 
és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya, de nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a munka világában is hasznosítani 
tudja

Az IKEr 1 képzés célja, hogy a résztvevő tudja:
* használni az infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit,
* hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni az eszközét,
* az egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával megszerkeszteni rövid szövegét,
* elvégezni az egyszerű mentési műveleteket,
* hogy hogyan lehet tájékozódni az interneten,
* hogy hogyan kell elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.

 Az IKEr 2 képzés célja, hogy a résztvevő:
* használja az okos eszközének legfontosabb beállítási lehetőségeit,
* használja az operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
* tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget szerkeszteni,
* fel tudja dolgozni az internetes információkat,
* elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit és 

képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
* képes legyen közösségi portálok önálló használatára.

Bővebb információ és jelentkezés a mentornál, Borbényi Hildánál: 70/400-9945.
GINOP 6.1.2. – 15 „Digitális szakadék csökkentése”

megértse azt. Alapfeltétel a 
megfelelő beszédkészség, kiej-
tés, hangerő, hangsúlyozás. A 
versenyen részt vevő tanulók 
sokat profitálnak a versenyből, 
hiszen nagyközönség előtt 
nemcsak a tudásukról, szorgal-
mukról, hanem a bátorságukról 
és kiállásukról is tanúbizonysá-
got tesznek.
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Ha Bócsán tortáról, finom 
házi süteményekről esik szó, 
csakhamar előkerül Szegné 
Marika néni neve. Az ő rétese-
it, házi süteményeit és tortáit 
csaknem mindenhol ismerik. 
Én azért mentem el hozzá, 

hogy meséljen a régi és az 
újabb divatokról.

Gyerekkorából a kelt kalácsra 
emlékszik, amit a kisbócsai ta-
nyavilágban rendszeresen sü-
töttek. No meg amit krumpli-
ból ki lehetett hozni: krumplis 
bukta és pogácsa. A kemencét 
a nagyszülők fű-
tötték fel. A gye-
rekeknek ilyenkor 
kiscipó is járt, ez 
a sütés vége felé 
került ki a kemen-
céből, a maradék 
tésztából. Disz-
nóvágások előtt a 
vendégeket pogá-
csával várták, arra 
jól csúszott az indító pálinka. 
A délután folyamán aztán 
fánkot vagy kelt kalácsot sü-
töttek. Nagyon nem is lehetett 
mást: hűtőszekrény még nem 
létezett, úgyhogy a süteményt 
frissiben fogyasztották el. Ő 
már a gázos sütőben tanult 
meg sütni, de a konyhájában 
ott a legmodernebb technika 
is. Unokája kedvenc sütemé-
nye a borotai mézes, amit a 
családban azonban csak Bence-
szeletként emlegetnek…

A Bócsatorra több napon 
át készült. Munkája évek óta 
felajánlás: idén a díjak mellé 
minden csapat egy-egy malac-
fejes tortát kapott ajándékba. 
Csak az õ számuk a tavalyi 
kétszerese volt… Mint mesé-

li, a szerdát a piskótatészta 
elkészítésére szánta, majd 
következett a közé való cso-
koládékrém főzése. Négy réteg 
piskóta, négy réteg krém. Az 
összerakás után következett 
a díszítés: ekkor kerültek fel 
a mézeskalács-malacfejek is. 

Bizony, még szombat délelőtt 
is volt munka velük.

bócsa Község Önkor-
mányzata ezúton köszöni 
meg a sütésekben köz-
reműködő, felajánlást 
tevő családok munkáját 
és adományait! Szorgos 
kezük nyomán hiteles ké-
pet nyerhettünk a község 
gasztronómiai hagyomá-
nyairól. 

Káposzta Lajos

Fejezetek a 112 éves Bócsa történetéből
Süssünk!

 A torták mestereAz idei Bócsatoron ismét feltűntek hagyományos 
ételkészítési eljárásaink. mivel a sertéstermékek 
alapvetően sós, illetve fűszeres ízűek, a szervezők 
igyekeztek minél több édességet is odavarázsolni a 
Parkerdőbe. Sikerrel!

Üzemben a falukemence
A tanyasi múlt (és jelen) látvá-

nyos megjelenése volt a faluke-
mence, körülötte a sürgő-forgó 
személyzettel. De kik is ők? 
Először a dagasztó sátorba men-
tünk be, ahol két hölgy tevé-
kenykedett, jótékony melegben. 
Haskó Ferencné Csipak Mária 
és nővére, Völgyesváriné Csipak 
Erzsébet készítette elő a tésztát, 

melynek tényleg kell a meleg! 
A töltelékek elkészítésénél a 
harmadik testvér Péter-Sza-
bóné Csipak Ildikó és Benkó 
Sándorné Piroska ügyesked-
tek. Lesz itt sokfajta finomság 
— mutatják. Ez kelt kalács lesz 

meggyes, almás, fahéjas, kakaós 
és káposztás töltelékkel. Aztán 
ott látod a lepény alapanyagait: 
almás, meggyes és túrós kivitel-
ben gondoljuk. Ha még bírjuk, 
berakunk egy krumplis pogácsát 

is, hogy legyen mire inni az esti 
buliban!

Odakint Haskó Ferenc reggel 
óta fűti a kemencét. De meddig 
kell, hogy jó legyen?

A kemence felfűtése minimum 
két órát vesz igénybe — meséli 
Feri bácsi. Saját beszerzésű 
venyige kötegekkel végzem ezt 
el. Ennek az az oka, hogy amit 

én hozok, arról tudom, hogy 
milyenre van préselve, mennyit 
kell belőle tenni, mennyire 
száraz. 2 óra elteltével — tehát 
nemsokára — feleségem berakja 
az első tepsiket. Egy adag (azaz 
amennyi tepsi belefér) megsüté-

se fél óra. Utána ismét berakok 
valamennyi venyigét, az leég 
gyorsan és mehet a következő 
adag. Tehát innentől kezdve 
csak szinten tartás ebben a 
vályogkemencében. 
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Könyvajánló

Vidám percek
Az építkezésen a főnök
már 10 perce nézi az egyik munkást
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas betondara-

bot.
- Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire 

Pisti megszólal:
Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára.

Karácsonykor a nagymama  vizipisztolyt ajándékoz az unoká-
jának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz:

- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem emlék-
szel, mennyire dühös voltál, amikor a vizipisztolyunkkal mindent 
összefröcsköltünk?

A nagyi elmosolyodik:
- Dehogynem, nagyon is...

márton napi lámpás 
felvonulás az óvodában 

November 9-én pénteken 
első alkalommal rendezték 
meg a Márton napi lámpás 
felvonulást a Bóbita Óvodá-
ban. Már kora délután kezdetét 
vette az esemény a középsős 
és a nagycsoportos gyerekek 
libás műsorával. Ezt köve-
tően lámpással vonultak a 
katolikus templomhoz, ahol 
Mezei Ferenc atya megáldotta 
a gyerekek lámpásait, majd 
Paragi Anikó hittan tanárnéni 

mesélte el vetítés keretében 
Szent Márton történetét. A 
megáldott lámpásokkal vis-
szasétáltak az óvodához, ahol 
sok szeretettel várták a népes 
sereget libazsíros kenyérrel, 
lila hagymával, teával és a fel-
nőtteket forraltborral is. Nagy 
örömükre szolgált, hogy sok 
szülő és nagyszülő ellátogatott 
e rendezvényre. Köszönet a 
sok segítségért! 

B.H.

Felnőtt — Gayle Forman: Eltévedtem
Egy kis híján végzetes baleset egyetlen nap leforgása alatt 

sorsközösséget teremt három idegen között. Freya a hangját 
vesztette el első önálló albumának felvétele közben. 

Harun szökni készül, menekül mindentől és mindenkitől, akit 
szeret. Nathaniel egyetlen hátizsákkal és szörnyű tervvel érkezett 
New Yorkba, mert már nincs vesztenivalója. Telnek az órák, és 
egyre-másra lepleződnek le a titkaik. Lassan ébredezik bennük, 
hogy saját veszteségeikből, bánatukból egyvalami jelenthet ki-
utat: ha osztoznak a másik fájdalmában, ha segítenek a másik 
kiútját megtalálni.

Gayle Forman legújabb regénye, az Eltévedtem megrázó, sőt 
katartikus történet a szerelem elvesztéséről, a szerelem megta-
lálásáról, az önismeretről és az önámításról.

 
Kamasz — Szakács Eszter: babilon

Egy felejthetetlen fantasy, ami még a Percy Jackson-rajongókat 
is meg fogja lepni! 

A Korfu szigetén élő León régi grifflovas családból származik, 
és minden vágya, hogy ő is hős grifflovassá váljon. Ám amikor 
a Moirák nem őt, hanem az unokatestvérét választják egy olüm-
poszi griff párjául, León nem törődik bele a görög sorsistennők 
döntésébe: az első váratlan lehetőségre lecsap, hogy kezébe vegye 
és újra írja a sorsát! Ehhez át kell kelnie egy másik világba, a 
Babilonra, hogy egy vad griffet keressen magának, ám az új világ 
váratlan meglepetéseket tartogat számára. A megpróbáltatások 
során Leónnak rá kell ébrednie, hogy rajta kívül talán senki nem 
képes megállítani Ahrimánt, az emberiség ősi ellenségét, aki 
alig egy évvel a Második Kapuháború után ismét megpróbálja 
elpusztítani a Földet és a zsebuniverzumokat. 

Gyerek — bartos Erika: 
Te is voltál kicsi, dédmama?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, 
felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerek-
kort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik lelkünket a 
jó és rossz emlékek?

Bartos Erika, a „Pro Familiis” díjjal kitüntetett meseíró két új 
könyve az életszakaszok sorrendjébe vezeti be a legkisebbeket, 
a tőle megszokott egyedi grafikával, a gyereklélekhez szóló 
végtelen szeretettel.

borók Könyvtár nyitva tartás:
Hétfő: Szünnap 

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 
Szombat: 10:00 – 13:00
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Az óriási erők óriási sikert hoztak
Nyolcadik alkalommal tartotta meg településünk a disznótor 

helyi ünnepét, a Bócsator Böllértalálkozót. Azért gondolok ün-
nepként erre a napra, hiszen sok évszázada a családok életében a 
disznóvágás valóban a család találkozását, jókedvű készülődését, 
az év legfinomabb falatjait jelentette. Ezúttal a bócsai csapatok, 
kiegészülve a térségből érkező kedves barátaink által indított 
böllérbandákkal, valóban visszaidézik a hagyomány varázsát 
mindannyiunk és az idelátogatók örömére.

Az idei évben változások is érintették rendezvényünket. A 
korábbi Bócsatorok életre hívója és főszervezője, a bócsai Szabó 
Csaba úgy döntött, egy szomszéd településen, Tázláron rendezi 
meg ugyanazon a november 10-i napon a saját disznótor ün-
nepét. Köszönjük a Szabó család és barátaik eddigi munkáját, 
erőfeszítéseit és sok sikert kívánunk az új úton! 

A Bócsator azonban Bócsa ünnepe és nem egy kis csoporté! 
Mivel éves rendezvénynaptárunkban és az idegenforgalmi 
kiajánlásokban 2018 elején megjelent a Bócsator, ez ígéretnek 
minősül! Ez ígéret a bócsaiak és magától értetődően a Bócsa-
rajongók, turisták számára is. Ezt az ígéretet a VIII. Bócsator 

megrendezésével megtartottuk.
Szervező partnereimmel, Borbényi Hilda rendezvényszervező 

kollégámmal és Káposzta Lajos barátunkkal, idegenforgalmi me-
nedzserünkkel az eddig megtartott Bócsatorokat is hatékonyan 
segítettük, így nem is volt ismeretlen számunkra a feladat.

A bócsai civil szervezetek, baráti társaságok, vállalkozások és 
az Önkormányzat részéről, nagy lendülettel indultunk a kihívás 
elébe, hogy méltó módon folytassuk a hagyományt.

Az óriási erők óriási sikert hoztak: majdnem kétszer annyi 
csapat indult, mint eddig bármikor, 14 csapat mérettette meg 
magát, tizenötödik csapatként, díszvendégként a Mexikói Nagy-
követség részéről Alejandro Vázquez kulturális attasé és Orlan-
do Díaz konzul urak vezetésével egy hatfős delegáció vett részt 
és készítette egész délután a taco-t, a mexikói nemzeti eledelt a 
vendégek nagy megelégedésére. Ők egyébként az előző nap Rideg 
László megyei elnök jóvoltából a Bormustrán is részt vettek, 
melyet a kecskeméti Sheraton Hotelban rendeztek meg. 

Folytatás a következõ oldalon.

Egymásnak feszülve
NB II. felnőtt birkózó csa-

patbajnokság zajlott novem-
ber elején Bócsán a birkózó 
csarnokban. A közép-kelet-
magyarországi régió négy 
szakosztálya mérkőzött meg 
egymással: Bócsa, Nagyszénás, 
Szeged és Orosháza birkózói. 

Ez egy minősítő verseny, 
mely az országos bajnokság 
része. Összesen 8 súlycsoport-
ban (60-130 kg) mérte össze 

erejét 39 férfi szabad és kötött 
fogásban. A korosztály itt nem 
számít, ennek megfelelően 
18-50 éves korú versenyzők 
csaptak össze.

Mint Petróczi Andor edző 
elmondta, kisebb kluboknál 
szinte kivitelezhetetlen a meg-
felelő számú felnőtt versenyző 
kiállítása. A felnőttek — ha 
csak nem profi sportolók — in-
kább edzősködnek és szinten 

Találkozások

tartás miatt edzenek. Viszont 
az, hogy részt vesznek egy 
ilyen versenyen, pontot hoz 
a klubnak, mely beszámít az 
országos szövetségi támoga-
tási rendszerben. Ez pedig a 
támogatásban is megnyilvánul, 
melyet az ifjúság nevelésére és 
versenyeken való részvételre 
fordítanak. 

A mienk a 4. helyen végez-
tek az itt szerzett pontszám 
alapján. Ehhez hozzájárult, 
hogy 2 súlycsoportban nem 
tudtunk kiállítani versenyzőt, 

így a csapattalálkozónként 
10 pontos hátrányból csak 
szépíteni tudtunk egy-egy 
küzdelemben. Nagyszénás 
csapatát a visszavágóban le-
győztük, de az odavágót ők 3 
ponttal többel nyerték így ez is 
csak szépítésre volt elegendő. 
Kárász Roland csípődobásai, 
Molnár Géza és Gáspár Tamás 
kétkaros szaltói ennek ellenére 
megadták az alaphangulatot 
és senki sem távozott csaló-
dottan.

Káposzta Lajos 

A böllér SE csapatát 
sportolók alkották a Bócsa-
toron. Számos jeles birkózót 
hívtak meg tanyaudvarukba. 
A képen szereplő emberek a 
következők:

Bal szélen Bácsi Péter 2x 
Európa-bajnok, 2x világbaj-
nok, ebből az egyik BP 2018. 
Mellette Korpási Bálint Euró-
pa-bajnok és világbajnok, BP 
2018: ezüst. Középen Szőke-

Tóth Mihály polgármester és 
Rideg László megyei elnök 

előtt sállal Barka Emese 
3x világbajnoki bronz-
érmes. Utána Lakatos 
Attila soltvadkerti edző 
és fia, mellette Benkő 
Attila. Jobb szélen Kiss 
Balázs világbajnok, 2x 
világbajnoki bronz 3x 
Európa-bajnoki bronz.

A nagy öregek tud-
ják, mi az élet legna-
gyobb öröme: a találko-
zás! Képünkön a bócsai 
Balogh Lajos nyugalma-

zott szakszövetkezeti, majd 
hegyközségi elnök és a to-
rockói Ferencz Gábor unitárius 
lelkész beszélget. Van miről! 
Lajos bácsi először 1982-ben, 
IBUSZ turistaként járt a festői 

hegyi falucskában. Mint mesél-
te, nem tudott elszakadni ettől 
a csodálatos helytől, az ottani 
magyar kultúrától: 1985-ben 
saját busszal mentek ki. Ekkor 
ismerkedtek meg egymás-
sal, a következő évben pedig 
már citerazenekar utazott ki 
Bócsáról. Ez annak idején, a 
kommunista, magyargyűlölő 
világban egyáltalán nem volt 
egyszerű dolog.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Díszvendégként köszöntöttük még kiváló barátainkat és partne-

reinket, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Turisztikai Non-
profit Kft munkatársai csapatát is, akik – a kiskőrösi Turancsik 
László hentes több mint húsz éve tökéletesített receptje alapján, 
illetve szakmai vezetése mellett – elkészítették a Megye Szalámiját, 
amit a jövő évi budapesti Utazás Kiállításon mutatnak be.

A rendezvényen az eddigiekhez képest több mint háromszor 
annyi vendég, idelátogató kóstolta meg ételeinket. Számukat 
az eladott kóstolójegyek alapján 4.000-re becsültük. A létszám 
kiegészült a mintegy 300 böllér csapattaggal, és a Boróka Tájfutó 
Kupa közel 400 versenyzőjével, akik pihenő idejükben nálunk 
pótolták az elégetett kalóriát. Így elmondhatjuk, hogy közel 
5.000 embert mozgatott meg a rendezvény. A kiadott étel men-
nyiségét minimum 8.000 adagra taksáljuk, ezt a mennyiséget 
közel 3 tonna sertés élősúlyból állítottuk elő.

A rendezvény házigazdája az országos ismertségű és elismert-
ségű Rákóczi Feri rádiós műsorvezető volt, aki lenyűgözött ben-

nünket kedvességével, közvetlenségével, és véget nem érő vicces 
szófordulataival. Őt egészítette ki kiválóan a közkedvelt Lapocka, 
hagyományőrző és műsorvezető, aki több évtizede szórakoztatja 
a lakodalmasokat és a gasztro rendezvények látogatóit.

Hagyományos magyar néptánccal a Parkerdő több pontján fel-
lépett a Halas Táncegyüttes, a szórakoztató zenét pedig a Nosz-
talgia Zenekar szolgáltatta Tóth János vezetésével. A Boróka 
Általános Iskola diákjai „flashmob” és modern tánc fellépésükkel 
leptek meg bennünket. Az eredményhirdetés ünnepélyességét 
a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület biztosította. 

Az óriási erők óriási sikert hoztak
A gyermekekről sem feledkeztünk meg: egész napos népi 

játszóházzal, kézműves foglakozással és a nagy érdeklődés 
mellett megtartott malacfogó versennyel kedveskedtünk nekik. 

Sztárfellépőink is voltak: az akasztói Nádas Anti mulatós énekes 
szórakoztatta a vendégeket, az eredményhirdetés után pedig is-

mét nagy sikerrel lépett fel régi barátunk, a Bócsatoron már-már 
elmaradhatatlan „vagány, aki nem más, mint a Jó Laci Betyár”.

A rendezvény zsűritagjai között köszönthettük Danis Évát, a 
nagysikerű Kiskőrösi Kakaspörkölt Főző Fesztivál életre hívóját és 
főszervezőjét, Balogh István Ferencet, a Magyar Éttermi Mesterek 
Klubja elnökét (a képen középen), Tóth Zsolt kiváló vendéglátóst, 
a bócsai Abonyi Fogadó, valamint a híres Kecskeméti Csárda üze-
meltetőjét, valamint az aktív közösségi életet élő Farkas Zsigmon-

dot és Molnár István urakat, bócsai vállalkozókat.
Összességében óriási sikerként könyvelem el a rendezvényt. 

Az idelátogató vendégek közül már szombaton többen fontol-
gatták, hogy jövőre ők is indítanak csapatot. Találkozzunk 2019. 
november 9-én, a IX. Bócsatoron!

Szőke-Tóth Mihály polgármester
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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 VIII. bócsator díjazottjai:
Legjobb hurka: Bács-Kiskun megye csapata
Legszebb udvar: Evangélikus Hurkagyár
Legjobb pecsenye: Új Disznó Ügynökség
Legjobb kolbász: Torockói Baráti Kör
Legjobb orja leves: BOKA Darálók
Legjobb töltött káposzta: Böllér SE
Legkreatívabb csapat: Fele Karajság
Legjobb töpörtyű: Cimpilimpi
Legjobb vendéglátó: Püspöki Csapat
Legvidámabb csapat: Katasztrófa Brigád
Legjobb sült vér: Bács-Bau Generál
Legkülönlegesebb étel: Malackampec
Különdíj: Soltvadkerti Polgárőrök
Magyar Éttermi Mesterek Klubja felajánlása: 
             Bócsa Község Önkormányzata

Abonyi Fogadó felajánlása: BOKA Darálók
Legjobb nemzetközi étel különdíj: 
            Mexikó Nagykövetségének csapata
Különdíj – húsvágó bárd: Soltvadkerti Polgárőrök
Különdíj – bökő kés: Böllér SE
Különdíj – késkészlet: BOKA Darálók
Danis Éva felajánlása: Evangélikus Hurkagyár
Autócent Kft. Kévés Autó felajánlása (Tesztautó egy 
             hosszú hétvégére.): Vida György

Bócsa Főböllére díj (kétkezes bárd): Vida György
– A Főböllér címet egy évig használhatja a nyertes és neve 
bele lesz gravírozva a vándor bárdba. 
Amennyiben háromszor egymás után elnyeri, végleg 
az övé marad.

Felajánlások a bócsatorra
Sosem lehet teljes a lista, de akinek tudjuk, név szerint is megkö-

szönjük felajánlását. Így a sok „sütőmester” mellett kemencébe sült 
házi kenyeret hozott Négyesi Erika, terítőket, szemeteszsákokat a 
soltvadkerti Materiál-Plasztik Kft., bort a Schiszler Borászat, teszt-
autó felajánlást tett az Autócent Kft. és kiálltak a régi traktorokkal a 
Dutra Baráti Kör tagjai! Emellett külön köszönet a tolmácsoknak, a 
tereprendezőknek, a fotósoknak, videosoknak és mindenkinek, aki 
rászánta szabadidejét és velünk ünnepelt!
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Pillanatképek

Szilveszteri mulatság Bócsán!
Vidám, zenés évbúcsúztató  
a Hungarikum Közösségi Házban
2018. december 31-én!

Vendégvárás: 18 órától • Vacsora: 19 órától
Zenét szolgáltatja: Dj Major 
A rendezvényen italbüfé nem üzemel, az ital batyus 
jellegű  „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, isztok”
Amit kínálunk a fergeteges hangulaton túl:
*  welcome drink
* menü: raguleves, marhapörkölt tarhonyával, 
   savanyúsággal
* éjfélkor pezsgős koccintás, 
   majd svédasztalos töltöttkáposzta
* tűzijáték

Belépő 3500,- Ft/fő 
Jegyek 2018. december 27-ig vásárolhatóak   a Hun-
garikum Házban Borbényi Hildánál (70/4009945) 

Mindenkit szeretettel vár Bócsa Község Önkormányzata!

Szilveszteri mulatság Bócsán!
Vidám, zenés évbúcsúztató  
a Hungarikum Közösségi Házban
2018. december 31-én!

Vendégvárás: 18 órától • Vacsora: 19 órától
Zenét szolgáltatja: Dj Major 
A rendezvényen italbüfé nem üzemel, az ital batyus 
jellegű  „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, isztok”
Amit kínálunk a fergeteges hangulaton túl:
*  welcome drink
* menü: raguleves, marhapörkölt tarhonyával, 
   savanyúsággal
* éjfélkor pezsgős koccintás, 
   majd svédasztalos töltöttkáposzta
* tűzijáték

Belépő 3500,- Ft/fő 
Jegyek 2018. december 27-ig vásárolhatóak   a Hun-
garikum Házban Borbényi Hildánál (70/4009945) 

Mindenkit szeretettel vár Bócsa Község Önkormányzata!


