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Évről évre könnyebbséget jelent 
az emlékezőknek, hogy szorgos 
kezek pár héttel halottak napja 
előtt rendbe teszik a temetőket. 
Különösen nagy jelentősége van 

ennek a két külterületi temető-
ben, Kisbócsán és Fisherbócsán. 
Ezeken a helyeken a Csipak és 
a Haskó család jár élen a szer-
vezésben, míg a falusi sírkertet 
Kaposváriné Franciska néni és a 
mozgáskorlátozottak egyesülete 
takarította ki.

Mint többek elmondták, sok 
elszármazott csak ilyenkor tud 
eljönni Bócsára és gyújt gyertyát 

halottainak. Jól esik látni az 
elköltözötteknek, hogy valaki 
gondozza a területet és — külö-
nösen a tanyavilágban — erre az 
ünnepre letakarítja a leveleket és 
a gallyakat a sírokról. 

Kik alkották a kis csapatokat?
A helyiek mellett voltak itt 

Kaskantyúról, Soltvadkertről, 
Bugacról, Jakabszállásról, sőt 

Kisbócsán egy ottani német 
lakos, Peter Lissel is beszállt 
vasvillájával a munkálatokba. 
Közben volt üdítő, uzsonna, 
valahol kis ebéd is. Jól esett a 

beszélgetés a régi dolgokról a 
sírfeliratok nézegetése közben. 
Vannak speciális feladatok is. 
Szabó László például alkoholos 
filccel újítja meg ilyenkor a csa-
ládi sírkő szövegét. „Vajon ha én 

Temetőjárás takarítással

nem leszek már, ki végzi ezt el?” 
— kérdezte.

A takarításnál külterületen 
nem hiányozhatott a fűkasza, 
a fejsze és a csettegő. A falusi 
temető ennél már rendezettebb: 
hiába, ahol naponta járnak a láto-
gatók, ott több a dolgos kéz! 

Természetesen nem hagyhat-
juk figyelmen kívül azokat sem, 
akik „akción kívül” tették rendbe 
a sírokat, adott esetben az isme-
rősökhöz is átsegítve.

K. L.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: (október)

Busa Tímea és Úr Zsolt

Elhunytak (október):
Dobozi Ferencné (1926) születési neve: Wéber Anna Margit

Elhanyagolt sírok
Tisztelt Temetőlátogatók, 

Sírfenntartók! Ezúton kérjük a 
hozzátartozókat, hogy a sírokat 
és azok környékét szívesked-
jenek rendbe tenni Minden-
szentek napjára, majd tisztán 
tartani. Külön felhívnánk a 
figyelmet, hogy az elhervadt 
virágokat, koszorúkat ne a ke-

rítés tövébe, hanem az erre ki-
helyezett konténerekbe tessék 
elhelyezni! Ne engedjük, hogy 
elgazosodjon és szemetes le-
gyen a köztemető s környéke! 

Figyelem! A Köztemető te-
rülete (megfigyelő) biztonsági 
kamerával van ellátva, és a 
felvétel felhasználható!

Az önkormányzat 
választások eredményei
Bócsa Község polgármesterének Szőke-Tóth Mihály FIDESZ – KDNP 

- Nemzeti Fórum Egyesület jelölt lett megválasztva 451 szavazattal.

Készülünk a Bócsatorra
A bevált helyen, a bevált emberekkel — és ki gondolná, 
hogy immár IX. alkalommal? A Parkerdő idén is csúcsra 
jár. És hogy mi minden vár ránk ezen a jeles napon? 
— A kötények felkötése 6.30-kor rigmusokkal, zenével, 
pálinkával
— vendégünk a Halas Táncegyüttes
— aki a műsorra kíváncsi, 10.30-kor jöjjön az erdőbe!
— fellépnek iskolásaink és a Boróka Citerazenekar
— a jó Laci betyár végig velünk lesz! 
— mosdó az iskolában és a Hungarikum Házban
— belépő nincs, kóstolójegyek az információs standon 
vásárolhatók
— a látogatók 15 csapat tanyájánál kóstolhatnak 
— kategóriák: sült vér, pecsenye, kolbász, hurka, szárma 
és amit a csapatok fantáziája még előteremt 
— a falukemence idén is üzemel 
— a nap folyamán végig műsor, csapatbemutatások, 
vidám hangulat
— eredményhirdetés délután 4-kor, majd mulatás

Bócsa Község önKormányzat Képviselő-testülete tagjainaK 
az aláBBi jelölteK letteK megválasztva:
Barcsikné Weinhardt Éva független jelölt 
Takácsné Böjtös Klára független jelölt 
Gál Tamás független jelölt 
Kőhegyi Gáborné független jelölt
Tóth Márta Ilona független jelölt
Cs. Tóth József független jelölt 

leadott szavazatoK:
Barcsikné Weinhardt Éva 388 szavazat
Tóth József 151 szavazat
Takácsné Böjtös Klára 300 szavazat
Gál Tamás 330 szavazat
Gál-Szabó Bettina 195 szavazat
Kőhegyi Gáborné 293 szavazat
Tóth Márta Ilona 343 szavazat
Cs. Tóth József 334 szavazat
A választópolgárok 32,7 %-a jelent meg a szavazáson.

Mayer Ferenc Helyi Választási Iroda vezető

Külterületi lomtalanítás
2019. november 13-án (szer-

da) külterületi lomtalanítást 
szervez önkormányzatunk.

Helyszínek: Abonyi Fogadó 
melletti parkoló, Fischerbó-
csai templom melletti terület, 
Kukla Csárda melletti parkoló, 
Katzenbachfalu buszforduló. 

A konténerekbe kizárólag la-
kossági kommunális hulladék 
helyezhető el! Tilos veszélyes 
hulladék (pl. akkumulátor, 
festékek, használt gépjármű 
abroncs, stb.) elhelyezése! 
Kérjük, hogy a szolgáltatást 
csak külterületi lakosok ve-
gyék igénybe. Fontos: ha egy 

konténer megtelik, kicserél-
tetjük. Kérjük a konténerek 
mellé ne tegyenek le szemetet 
(inkább jelezzék a Hivatal felé 
vagy az alábbi telefonszámon 
+36/30 743 3401, és gondos-
kodunk az ürítésről) Az elekt-
ronikai hulladékot továbbra 
is az Önkormányzati Hivatal 
udvarán helyezhetik el, kérjük 
ezen hulladékot a konténerbe 
ne tegyék! 

A konténer néhány napon 
keresztül lesz kint az adott 
területen.

Szőke-Tóth Mihály 
polgármester
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Darinka, az új óvónéniShakespeare 
és a csillagok?

A Lóca Együttes 
Bócsán

Hallottuk már énekelni nem-
zeti ünnepen és tábortűznél, 
idén szeptemberben pedig 
óvónőként kezdett dolgozni. 
Csúri Darinka kecskeméti lány 
és 2 éve költözött ide: Hegedűs 
Péter a felelős mindezért… 
Mint mondja, Pétert jobban 
köti ide a munkája, Darinka 
pedig mert váltani ezért a 
derék emberért. Nem bánta 
meg! Foglalkozására nézve 
óvodapedagógus és kisgyer-
mekgondozó-nevelő, így még 
sokáig lesz munkahelye kis 
falunkban. De vajon hogy telt 
az első két hónap az új mun-
kahelyen? 

Nem volt teljesen idegen 
az itteni óvoda, mert a főis-
kolai éveim alatt már voltam 
itt gyakorlaton. Már akkor 
éreztem, hogy egyszer nagyon 
szeretnék majd ebben az ovi-
ban dolgozni. Szuperul érzem 
itt magam: mindenki nagyon 
kedves és segítőkész velem. 
Az óvoda nagyon jól felszerelt, 
mindent megtalál az ember, 
csak keresnie kell. A gyerekek 
is már megbarátkoztak velem, 
nincs is jobb érzés, mint azt 
hallani, hogy: Szeretlek, Da-
rinka óvónéni.

— Mik a terveid, pedagógiai 
elképzeléseid, ötleteid? 

Szakmailag természetesen 
még van mit tanulnom, mert 

nincsenek mögöttem hosszú, 
szakmában eltöltött évek. 
Természetesen az első és leg-
fontosabb számomra, hogy a 
délelőttökre mindig előzete-
sen felkészülök, amit mindig 
közösen megbeszélünk a társ 
óvónénimmel. Kiscsoportban 
dolgozom, sok gyereknek most 
történt meg az első igazi levá-
lás a szülőkről. Az én célom, 
hogy ezeknek a kicsiknek meg-
mutassam, hogy az óvoda egy 
biztonságos hely, ahol renge-
teg játék és vidáman eltöltött 
pillanat várja őket. 

— Mi a kedvenc tevékenysé-
ged a gyerekekkel? 

Nem hiszem, hogy nagy 
meglepetést okozok, ha azt 
mondom, hogy az éneklés, 
mondókázás. Minden tevé-
kenységbe jól beilleszthető, 
legyen szó mozgásról, raj-
zolásról, festésről, vagy akár 
mesélésről. Mindig figyelem-
felkeltő, a gyerekek is nagyon 
szeretik. És persze fejleszt: 
hat a beszédfejlődésre és a 
mozgásfejlődésre.

Mivel a Kodályba Zenei Gim-
náziumba járt 12 évig, követ-
kezzék egy idézet zárásként 
tőle: „A zene táplálék, vigasz-
taló elixír, de az élet szépségét, 
és ami benne érték, azt mind 
meghatványozza.”

K. L.

László Lajos evangélikus 
lelkész bebizonyította, hogy 
ez a két fogalom nagyon jól 
megfér egymás mellett. Sőt, 
kiegészíti egymást. A Boró-
ka Könyvtárban az Országos 
Könyvtári Napok keretein 
belül tartott Shakespeare: 
Szentivánéji álom előadását 

az általános iskola 7. és 8. 
osztályos tanulói hallgathatták 
meg. Színes, humoros, kicsit 
tudományos, kicsit szerelmes 
összefüggéseiben mutatta be a 
vígjátékot, kedvet csinálva ez-
zel a gyerekeknek a klasszikus 
művek olvasásához. 

Tóthné Szakolczai Tünde

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretein belül, hála a Bács-
Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtárnak a kecskeméti 
Lóca együttest láthattuk ven-
dégül a Boróka Könyvtárban. 
A gyerekek aktívan részt vettek 
a mondókákkal, népdalokkal, 
népi játékokkal és tánccal 

színezett előadáson.  Dalaikat 
gitáron, hegedűn és hangkeltő 
eszközökön szólaltatták meg 
az együttes tagjai, amelyek a 
szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságára hívták fel a gyerekek 
figyelmét. A foglalkozáson az 
általános iskola alsó évfolya-
mai vettek részt. 
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Templomtakarítás Fischerbócsán

Indul a fűtési szezon — de mivel?

A fischerbócsai Szent Imre templom 
újraszentelése november 3-án

Program:
15:30: „Ilyen volt, ilyen lett”— Bemutató a templomfelújítás 

menetéről
16:00: Ünnepi szentmise
A szentelést végzi: Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 

érsek-metropolita
Mindenkit szeretettel hív és vár a Bócsai Római Katolikus 

Egyházközség!

Vannak utcák, ahol fűtési 
szezon idején nem szabad 
végigmenni: valaki mindig 
„betüzel”. Persze felelőtlenül 
olyan dolgokkal, melyekkel 
nem lenne szabad!  A megyei 
katasztrófavédelem szerint 
ez nem magánügy! A másik 
gond, hogy nem mindenhol 
biztonságos a fűtőberende-
zés. Tessék odafigyelni!

Kovács Andrea tű. főhad-
nagy, szóvivő:

A környezetünket veszélyeztető 
légszennyezés okozta problémák 
nem tekinthetők az egyes állam-
polgároktól független kérdésnek. 
Tisztában kell lenni azzal, hogy 
mindenki tud és kell is, hogy 
tegyen a levegő tisztaságáért. 
Az emberek számára nagyon 
fontos a biztonságos otthon, arra 
azonban ritkán gondolnak, hogy 
ezért a biztonságért maguknak is 
tenniük kell. 

A katasztrófavédelem ha-
tósági szakterületén dolgozó 
kollégák, valamint a katasztró-
favédelemnél dolgozó kémény-
seprők jelentős erőfeszítéseket 

tesznek a szén-monoxid-vis-
szaáramlás miatt bekövetkező 
balesetek számának csökken-
tése és a kéménytüzek meg-
előzése érdekében. Fontos az 
egyéni felelősségvállalás!

Immár harmadik éve van-
nak életben a most hatályos 
szabályozók, a magányszemé-
lyek számára a kéményseprés 
ingyenes. A kéményseprő 
vizsgálja a kémények állapotát, 
átjárhatóságát éppúgy, mint az 
égéstermék-elvezetőhöz csat-
lakoztatott tüzelőberendezés 
állapotát, a tüzelőberendezés-

ből távozó füstgáz összetételét, 
valamint a tüzeléssel összefüg-
gő helyiségeket tűzbiztonsági 
és légellátási szempontból. 
Megállapításait semmiképpen 
sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, mert a munkája az 
élet- és vagyonbiztonságot 
szolgálja.

Amennyiben valaki zavaró, 
irritáló füstöt, légszennyezést 
érzékel, első lépésként próbálja 
meg személyesen megbeszélni 
a problémát a szennyezés 
okozójával. Abban az esetben, 
ha a személyes megkeresés 

nem jár sikerrel és a káros 
tevékenység tovább folytató-
dik, a panaszosok bejelentést 
tehetnek az illetékes Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztá-
lyán. Bejelentés levegőtiszta-
ság-védelmi ügyben írásban 
és szóban bármely illetékes 
járási hivatalban tehető, a 
bejelentésben ki kell térni az 
égetés pontos helyére, idejére, 
és minden olyan adatra, amely 
az eljárás eredményességét 
segítheti.

A katasztrófavédelem hivatá-
sos tűzoltó állománya sokrétű 
települési szintű kapcsolattal 
rendelkezik, ideértve a polgár-
mestert, jegyzőt, közbiztonsági 
referenst, a tűzoltó egyesülete-
ket, települési mentőcsoporto-
kat, polgárőr egyesületeket, a 
szociális területen feladatokat 
ellátókat, tanya gondnoko-
kat, falugazdászokat stb., és 
természetesen más hivatásos 
rendvédelmi szerveket és köz-
igazgatási hatóságokat.

K. L.

Október 12-én reggel 36 bó-
csai lakos útja a Fischerbócsai 
templomhoz vezetett, ugyanis 
ismét társadalmi munkát hirde-
tett a Katolikus Egyházközség. 
Miután a nők megtisztították a 
padokat, a férfiak visszahord-
ták helyükre az oltárokat és a 
bútorokat, majd rendbe tették 
az udvart. A finom ebédet 
Kun-Szabóné Rózsika néni 

főzte, aki a gulyáslevessel és a 
sokféle kaláccsal igazán kitett 
magáért. A Bócsai Katolikus 
Egyházközség ezúton is kö-
szönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik kétkezi munkával, 
munkagépek biztosításával, 
főzéssel részt vettek a társadal-
mi munkában. Külön köszönet 
evangélikus testvéreinknek az 
újbóli, aktív részvételért.

Kovács Illés
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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Egy régi szüreti bál

Felső sor: Varga Pál (segítő), Gáspár Zoltán, Kálmán János, Mucsi Ferenc, Tóth István, 
Czirok István, Kósa Ferenc. 

Alsó két sor:
Frittmann János, Ferenczfi Irén (postások), Csőszpárok: Tóth János, Kiss-Berdó Ilona, 

Benkó Mihály, Ferenczfi Ilona, Horváth Mihály, Kakuk Mónika, Kalmár Mihály, 
Bukóczki Erzsébet, Kiskopárdi Lajos, Turcsik Erzsébet, Kalmár Endre, Kálmán Franciska, 

Csipak István (kisbíró), Lovas Erzsébet (bíróné), Mucsi József (falurossza), 
Dér János (öregcsősz), majd pedig a zenekar.

A fotót Nagy László soltvadkerti fényképész készítette, aki motorral jött ki a jeles eseményre. 

Kedves idős házaspárnál 
beszélgetünk a Rákóczi ut-
cában. Vendéglátóim id. Tóth 
János (1930) és felesége, 
Kiss-Berdó Ilona (1938), akik 
egy 63 évvel ezelőtti szüreti 
rendezvényről mesélnek. 
Fényképek, nevek, dátumok 
— ilyen az, amikor néhány 
óra erejéig feltámad a múlt.

— Szóval 1955: egy kicsit 
enyhült a kommunizmus szi-
gora, és talán mintha kezdett 
volna visszajönni a nép biza-
kodó hangulata… Vagy úgy is 
mondhatnám, hogy önök akkor 
voltak fiatalok.

Igen, valahogy úgy. Páran 
összefogtunk — meséli Já-
nos bácsi. Köztük voltunk mi 

hárman, azaz két testvérem, 
Antal és István, meg még sokan 
mások. Őket látni itt a képen. 
Összebeszéltünk, hogy ki al-
kalmas csikósnak, kik legyenek 
a csőszpárok, a többi vidám 
szereplő, a zenekar, meg ami 
még ilyenkor kell. 

— Miket táncoltak?
Magyar kettest, kacsintga-

tóst, Kreis-polkát és csárdást 
— sorolja Ilonka néni. Az 
agyagos tanyaudvarunkon, 
az eperfa alatt gyakoroltunk. 
A ruhákat Kecskemétről köl-
csönöztük – nem volt Bócsán 
külön népviselet. Aztán a 
nagy napon megindultunk az 
utcákon. De akkor még sokkal 
kisebb volt a falu, hiszen a la-

kosság többsége tanyán élt. 
— Hogy zajlott a felvonulás? 
Sokkal kisebb és csendesebb 

volt, mint manapság. Illetve 
dehogy volt csendesebb, hiszen 
végigénekeltük! A tanácshá-
zától indult a menet, azaz a 
mai óvodától, ahogy most is. 
Délután 2 körül megindultunk 
gyalogosan: elöl a kisbíró és 
a bíróné (Csipak István és 
Lovas Erzsébet), mögöttük 
a 6 csőszpár és a többi sze-
replő, a nép pedig a ház elé 
állva fogadott minket. De nem 
volt semmi vendéglátás, csak 
dalolás, egy hegedűs, Kalmár 
Endre kíséretével. A falurossza 
Mucsi József volt: ő igyekezett 
úgy is viselkedni… A cigányok 

(beöltözött gyerekek) meg ki-
figyelték, ki hol áll, meg hogy 
nem figyel, aztán odarohantak 
és vagy hozzávágtak egy marék 
tollat, vagy leöntötték korom-
mal. Volt ám nevetés! Akkora 
kört nem tettünk meg, mint 
most: Katzenbachfaluban tán 
3-4 ház állt, meg rettentő mély 
volt arrafelé a homok.

— A csikósok a menet mellett lo-
vagoltak, vagy inkább száguldoztak 
erre-arra?

Nekünk más volt a feladatunk 
— emlékezik János bácsi. Annál 
inkább is tudom, mert a követ-
kező évben már csikós voltam. 
Nekünk körbe kellett járnunk 
és hírölnünk, hogy este szüreti 
bál lesz, jöjjön mindenki. Még 

A csőszpár szervezés menete

János bácsi: a legények dolga volt, hogy megbeszéljék, ki 
melyik lányt hívja el. 

Ilonka néni: Én akkor 17 voltam. Kinéztem már magamnak 
a Jánost, mert olyan szép szál, erős ember volt.

János bácsi: Elmondtam a többi legénynek, hogy én az Ilonkát 
hívom.

Ilonka néni: Aztán eljött hozzánk és megkérdezte, elenged-
nek-e.

Riporter: Akadt másik pályázó a lányra?
János bácsi: … Vita nem volt!... 
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Vadkertre is átlovagoltunk. Em-
lékszem, a lovam hanyatt vágta 
magát, de időben leugrottam 
róla. Észnél kellett lenni!

— Zenekar nem ment?
Azok a végállomáson, a Té-

gen-kocsmánál vártak minket. 
Ott állt a sátor, szépen feldí-
szítve, ahol aztán eljártuk a 
táncokat. Aztán kezdődött a bál. 
De a csőszpárok nem tudtak ám 
egyszerre leülni és vacsorázni, 
csak kettesével: a többinek 
vigyáznia kellett a felkötözött 
gyümölcsökre, virágokra, fi-
nomságokra. Mert ha valaki 
valamit ellopott (amire sokan 
törekedtek), azt megfogtuk 
és kifizettettük vele a lopott 
holmit! Ez lett aztán a zenekar 
pénze. Volt olyan is, aki trükkös 
volt, de a legtöbb nem tudott 
meglépni büntetés nélkül. A fő-
díj a virágkosár volt. Ezt az lopta 
el, aki valakinek szánta…

— Látom képen, hogy volt 
postás is. Neki mi volt a fel-
adata?

Ó, hát akkor nem volt még 
sms, meg internet! A fiatalok ír-
tak egymásnak és azt bekiabálta 
a postás. Pl. „XY-nak levele 
érkezett, átveheti nálam!” Na, 
aztán volt tanakodás, vajon ki 
írhatta… 

A bál addig tartott, amíg bírta 
a társaság. A rendre többen 
vigyáztak, a lányokat pedig szi-

gorúan gardimamák kísérték. 
Az ő helyük bent volt a sátorban 
a ponyva mentén felállított 
padokon. Onnan aztán láttak 
mindent. Ha valaki rendetlenül 
viselkedett, az idősebbek rá-
szóltak, de jelen volt a rendőr is. 
A világítást gázlámpákkal oldot-
tuk meg, villany még ugye nem 
volt. Ha jól emlékszem, 5-600 
ember biztos mulatott ott. 

— Mi történt a bál után?
A papa megkérdezte utána, 

hogy járhat-e hozzánk — me-
séli Ilonka néni. Aztán 1956 
pünkösdjén megtörtént az 
eljegyzés, november 10-én pe-
dig az esküvő. Kinn tartottuk a 
tanyán a lagzit, de nem lehetett 
hangosan muzsikálni, mert 
ekkor már bejöttek az oroszok, 
leverni a forradalmat. Volt, 
aki emiatt el se tudott jönni. 
A menyasszonytáncpénzből 
aztán felruházkodtunk télire, 
vettünk malacokat meg egy 
sparhetet. De áruhiány volt: 
a harcok miatt az emberek 
— félve a lehetséges inflációtól 
— felvásároltak mindent, és alig 
volt áru a boltokban. Mi egy 
félretett sparhetet tudtunk csak 
megvenni, amit azért nem adtak 
el, mert hiányzott az egyik lába. 
De nekünk az a tanyára pont jó 
volt! Itt Bócsán kaptunk lehető-
séget: beköltöztünk egy ismerős 
üresen álló tanyájába és karban 

tartottuk, illetve műveltük a 
földet. Volt ott egy nádas, amit 
az első télen kitermeltünk és 
5.000 kévét készítettünk belőle. 
Annak a fele a mienk lett. Ebből 
vett aztán a papa egy tehenet, 
hogy legyen tej... Jöttek is a 
gyerekek: elsőnek Jani született 

meg 1958-ban, Ferkó 1959-ben, 
Laci pedig 1971-ben. A jelenlegi 
állás 6 unoka és 5 dédunoka. 
Egyelőre!

Duchai Judit, 
Káposzta Lajos, 

ifj. Tóth János

A csőszpár anno és most

A hosszú, téli estéken a kultúra és a művészet kerül a
figyelem középpontjába a Boróka Könyvtárban.

Rendszeresen szervezünk ingyenes
előadásokat a téli időszakban, amelyekre 

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

November 14. csütörtök 17:00: 
Frittmann József 

nyugalmazott iskolaigazgatóval beszélget 
   Káposzta Lajos Bócsa történelmi eseményeiről

November 22. péntek 17:00: 
Sasvári Ágota

 fotókiállítása és bemutatója 
   

December 5. csütörtök 17:30: 
Szabó György Róbert,

 Jakabszállás polgármestere 
Szingapúr a Virág Város és a 

 világ egyik legfejlettebb városállama 
címmel tart előadást

Találkozzunk a könyvtárban!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Könyvtári Esték
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Vaníliapudingos szőlős 
csiga

Viccek

Könyvajánló

Hozzávalók a tésztához:
* 50 dkg rétesliszt
* 7 dkg cukor
* 15 dkg vaj vagy margarin
* 1 db élesztő
* 1/4 liter tej
* 1 db tojás
* 1 citrom reszelt héja
* csipet só
* 10 dkg mazsola
Hozzávalók a töltelékhez:
* 1 fürt szőlő 
* 1 csomag vaníliás puding
* 0,5 liter tej
* 1 csomag bourbon vaníliás cukor
* 4 dkg porcukor
* csipet só
Elkészítés:
* A tésztához a lisztet összegyúrjuk a tojással, a tejben felfutta-

tott élesztővel, csipet sóval, olvasztott vajjal, reszelt citromhéjjal 
és annyi langyos tejjel, hogy közepesen kemény kelt tésztát 
kapjunk. 

* meleg helyen kelesztjük duplájára
* elkészítjük a pudingot, melynek ízét bourbon vaníliás cukorral 

és csipet sóval erősítjük, majd kihűtjük
* a megkelt tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk, megöntözzük 

olvasztott vajjal
* meghintjük a megmosott mazsolával
* felgöngyöljük, mint a bejglit, majd egyforma darabra vágjuk
* az így kapott csigákat kizsírozott, vagy zsírpapírozott tepsibe 

egymás mellé fektetjük, közepükbe mélyedéseket nyomunk és 
félig megsütjük

* amíg sül, a szőlőt megmossuk és leszemezzük
* a félig sült csigák mélyedésébe teszünk egy halom pudingot, 

erre tesszük a szőlőszemeket
* készre sütjük
Jó étvágyat!

Az öreg indián a fiával eltéved a sivatagban.
- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meghallja valaki!
A fia lead egy lövést, de semmi válasz.
Mennek tovább, majd néhány óra múlva az öreg újra mond-

ja:
- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj le még egy lövést, hátha 

meghallja valaki!
A fiú megint lő egyet, de most sincs válasz.
Tovább mennek, az öreg alig vonszolja magát, és megint 

megszólal:
- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt meghalok, adj le egy utolsó 

lövést, hátha meghallja valaki!
Mire a fiú:
- Nem tudok többet lőni apám. Elfogyott a nyílvesszőm!

A „vegetáriánus” egy ősi indián szó.
Jelentése: „rossz vadász”.

Felnőtt: Sarah Pinborough — Ne higgy a szemének!
Ebben a könyvben semmi sem az, aminek látszik.
Louise, a fiatal titkárnő talán élete férfijával találkozik egy bárban, 

de a csók korainak bizonyul. Különösen akkor, amikor hétfőn a 
munkahelyén megpillantja új főnökét, Davidet — aki persze nem 
más, mint a férfi a bárból. És naná, hogy felesége van.

Ami ezután történik, az minden, csak nem megjósolható. Hi-
ába kombinál az olvasó, előbb-utóbb leesik neki, hogy ebben a 
szokványosnak látszó szerelmi háromszögben igazából semmi 
sem szokványos. És felesleges lenne arra intenünk, hogy inkább 
ne kedveljen meg egyetlen szereplőt sem — úgyis képtelen lesz 
ellenállni. Mígnem egy ponton, amikor a legjobban aggódik majd 
az illető sorsa miatt, ráébred: nem is őt kellett volna féltenie! Sarah 
Pinborough regénye nem egy szerelmes történet, egy krimi és egy 
thriller szimpla keveréke.

Kamasz: Dhonielle Clayton — A szépség ára
Camellia Beauregard különleges lány: Belle. Orléans fényűző 

világában a Belle-lányokat köztisztelet övezi, mert ők irányítják a 
Szépséget, a Szépség pedig olyan érték, amit mindenki a legjobban 
kíván. Orléans-ban az emberek szürkének születnek, csúnyának, 
átkozottnak, és csak egy Belle-lány tehetsége, segítsége révén képesek 
megszépülni. Camellia számára azonban nem elég csak Belle-nek 
lenni. Arra vágyik, hogy ő legyen a kegyelt, akit Orléans királynője 
kiválaszt, hogy velük éljen a királyi palotában, és a királyi család és 
az udvar legmagasabb rangú személyeinek szépségéről gondoskod-
jon, ezzel elismerést nyerjen, hogy ő a legtehetségesebb Belle-lány 
az országban. Ám amint Camellia és Belle nővérei megérkeznek az 
Udvarba, nyilvánvalóvá válik, hogy kegyeltnek lenni nem mindig 
olyan, amilyennek képzelte. A palota aranyozott falai között sötét 
titkok rejtőznek, és Camellia hamar megtanulja, hogy puszta léte 
hazugság, sokkal nagyobb az ereje, mint gondolta, és sokkal veszé-
lyesebb is lehet, mint valaha feltételezte volna. 

Gyerek: Gryllus Vilmos — Biciklizős dalok
Egy egész napos biciklizős, családi kirándulás élményeit idézik fel 

a dalok. A pitypangtól sárgálló mezőt, a pockokra vadászó vércsét, a 
tiszta vizű forrást és a pöfögő traktort. Azt, hogy kik és mik laknak 
egy erdei pocsolyában vagy egy kidőlt fában. Hogy milyen édes volt 
a szeder, és mennyire csípett a csalán. Hogy a vidáman tekerő család 
útját állta egy sorompó, eláztatta őket egy nyári zápor, de énekelt 
nekik a sárgarigó és a fülemüle.

Gryllus Vilmos személyes hangvételű dalai ezúttal is Timkó Bíbor 
üde rajzain elevenednek meg.

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: szünnap

Kedd – Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10:00-13:00
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Nyugdíjas találkozó 

Versek Bócsáról

Szabó Imréné Ilonka néni 
költeményei olyanok, mintha 
verses bócsai krónikát ol-
vasnánk, hisz az elmúlt évek 
történéseit foglalta rímekbe. 
Találhatunk verset a kerék-
párút átadóról, az Anyatejes 
világnapról, ügyintézésről, 
évszakok változásáról, bócsai 
emberekről, sőt még az új-
ságírásról is. Hatalmas kincs, 
amit meg kell becsülni. Ezért 
összefogott Takácsné Böjtös 
Klára iskolatitkár és Tóthné 

Szakolczai Tünde könyvtáros, 
hogy lapozható ,,könyv” formá-
ba öntse a gyönyörű verseket.  
A begépelés, megszerkesztés, 
kinyomtatás és összefűzés 
komoly munka volt. Aztán 
végül időre összejött minden: 
a verses gyűjteményt Ilonka 
néni a 15. Nyugdíjas Találko-
zón vehette kézbe. Megható 
pillanat volt! Aki szeretné 
elolvasni a versgyűjteményt, a 
könyvtárban is megtalál belőle 
egy példányt. 

Tizenötödik alkalommal 
került megrendezésre Ba-
lázs Feri bácsi által szerve-
zett nyugdíjas találkozó. A 
rendezvénynek a Hungari-
kum Közösségi Ház adott 
otthont, ahová közel 140 
vendég érkezett a környező 

településekről, Soltvadkertről, 
Jakabszállásról, Orgoványról 
és Kaskantyúról. A találkozót 
Barcsikné Weinhardt Éva al-
polgármester asszony nyitotta 
meg, majd köszöntötte az ide 
érkező vendégeket. Ezután 
kezdetét vette a műsor.  Fel-

lépett a Bócsai Nótakör és a 
Soltvadkertről érkező Búza-
virág Asszonykorús. A finom 
ebéd elfogyasztása után a ven-
dégsereg táncra is perdült. Az 
ebéd a szomszédos Pipagyújtó 

Évtizedek óta 
jóban-rosszban!

Csárda jóvoltából került az 
asztalra a hangulatról pedig 
Balogh István gondoskodott.

Köszönjük szépen Balázs 
Feri bácsinak a szervezést!

B.H.

A Bócsai Szent Margit egyházközség nagy ünnepe volt október 
20-án, amikor a jubiláló házaspárokat köszöntöttük. Ez mindig 
nagy ünnep, hiszen az ő életük a bizonyíték arra, hogy létezik 
az a szerelem, amely évtizedeken át kitart. A szentmisét Mezei 
Ferenc plébános tartotta, aki szentbeszédében a türelemről, 
egymás segítéséről beszélt, valamint arról milyen nehéz manap-
ság kimondani, hogy „holtomiglan, holtáiglan”. Mindenkinek 
megható bizonyságtétel volt látni a jubiláló házaspárokat, népes 
családjuk körében.
A házaspárok, akiket köszöntöttünk:
60 Ficsor Imre és Viszmeg Ilona 
55 Vincze Imre és Lugosi Erzsébet, Vincze Imre és Tóth Margit
50 Mucsi Antal és Nagy Matild, Zsikla József és Gyulai Erzsébet
40 Tóth Nagy Sándor és Szabó Julianna, Haskó Ferenc és Csipak 
Mária, Kiskopárdi Lajos és Zsikla Ilona
30 Mucsi József  és Móczár Teréz

Paragi Anikó
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Mesemondó verseny

Eredmények:

Alsó tagozat
1. Pálinkás Attila 3. osztály
2. Sípos Ákos 3. osztály
3. Sréter Hunor 4. osztály

Felső tagozat:
1. Kovács Bálint 6. osztály
2. Nagy Maja 7. osztály
3. Sréter Lehel 6. osztály

Különdíjak: Alsóban Kaszap Blanka, felsőben Sréter Lehel

Iskolánk október 15-én me-
semondó versenyt rendezett, 
melynek a helyszíne a Hunga-
rikum és Közösségi Ház volt.

A gyerekeknek egy olyan 
mesét kellett elmondaniuk, 
amely a természethez fűző-

dött. 19-en készültek fel az 
eseményre, jobbnál jobb me-
sékkel. Volt közöttük vicces, 
aranyos, valóságosnak tűnő 
és varázslattal teli egyaránt. A 
zsűri, a résztvevők és a vendé-
gek köszöntése után néhány 

közös vidám játék követke-
zett, majd az énekkar lépett 
fel egy olyan dallal, amely egy 
királyról szólt. Ezt követte a 
mesék meghallgatása, mely 
után elvonult a zsűri. Közben 
a diákok az SZMK jóvoltából 

Vlcskó Dávid (Kiskőrösi Bem 
J. Ált. Isk.) és régi tanítvá-
nyunk, Szloboda Erna. Kö-
szönjük munkájukat!

Gratulálunk a résztvevőknek, 
a nyerteseknek!

A rendezvényt a Szülői Mun-

palacsintáztak egyet. A zsű-
ri döntését Vlocskó Dávid 
mondta el. Minden résztvevő 
emléklapot, csokoládét és egy 
gravírozott vonalzót kapott. 
A gyerekek kicsit fáradtan, de 
boldogan indultak haza.

A zsűri tagjai: Kun-Szabóné 
Zsikla Judit (Bóbita Óvoda), 

kaközösség támogatta — Kö-
szönjük!

A különleges favonalzókat 
köszönjük Kőhegyi Gábor-
nak.

Szervezők: Mucsi Zsófia, 
Nyúl Anna, Adorjánné Csábi 
Éva

Mucsi Zsófia

Gyerek-
programok 

a Bócsa-
toron

Adventi kirándulás Bécsbe
2019. december 1. vasárnap

A kirándulás adatai:
Indulás: 5.00 bérelt busszal a soltvadkerti iskola melletti parkolóból, Bócsán 5.10 Pipagyújtó 

Csárda. Idegenvezető: Káposzta Lajos történelem-német szakos középiskolai tanár
A program: 
5.00: Indulás
7.30: Lébény árpádkori templom látogatóközpont (mosdó, kávé) 
11.00: Schönbrunni kastély külön gyerek és külön felnőtt vezetéssel, gyerekeknek angolul 

és németül (a szakos tanárok segítségével), felnőtteknek magyar nyelv audioguide (azaz fej-
hallgatós magyar idegenvezetés) 

13.00 körül: Csokoládégyár Bécsben, kóstolási és vásárlási lehetőséggel
15.00: Bécsi séta a látnivalók megtekintése néhány kis történettel
16.00: Ádventi vásár Bécs központjában. A csoport kísérője végig rendelkezésre áll.
18.00: Hazaindulás, majd 23.00 körül érkezés.
Az időpontok tájékoztató jellegűek, módosítások a foglalások módosulása miatt elképzel-

hetők. 
Végig idegenvezetés, kísérés!
Részvételi díjról, foglalóról, utazásról info és jelentkezés: Szlobodáné Rakonczay Tünde 

tanárnőnél

Igen, gondoltunk rájuk 
is! 11 órától kézműves 
foglalkozás várja a kicsi-
ket és családjukat. En-
nek keretében kukoricát 
morzsolhatnak, valamint 
terményekből (bab, kuko-
rica, lencse) képeket ké-
szíthetnek. 

Ki lehet próbálni a népi 
játékokat: vajon ki lesz a 
legügyesebb a családban?
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beszéde indította. Többünket 
szíven talált az a gondolatsor, 
melyben saját fiatalkorát vázol-

ta fel: nem volt szabad beszélni 
róla, sőt: semmiről sem. Arról 
sem, ami a családi emléke-
zetben élt a forradalomról: a 
mosonmagyaróvári sortűzről, 
a rettegésről és az emigrálás 
kézzelfogható közelségéről! 

Aztán jött a rendszerváltás 
— éppen az ő tanári pályafu-

tása elején. Amikor át kellett 
értékelni 1956-ot, és amely a 
mai napig tart.

Hová értékeljük át?
Bizony a fiatalok irányába! Ez 

a visszaemlékezések alapján 
leginkább az ifjúság forradal-
ma és szabadságharca volt. A 
nyolcadikosok (talán éppen 

ezért) egy különleges módszert 
választottak a régi események 
felelevenítésére. Ebben benne 

volt a szerelem, a vörös csil-
laga alatti terror, a pap — és 
mindezek mindvégig párhoza-
mosan futó, filmen át történő 
visszaidézése. 

Hogy miért így? El kell fogad-
nunk, hogy ők ilyen regényeket, 
ilyen stílust és ilyen feldolgozá-
sokat kedvelnek! 

A műsor után a kopjafá-
nál koszorúzott az emlékező 
közönség, melynek során az 
igazgatónő az iskola, Gál Tamás 
az önkormányzat, Kőhegyiné 
Erzsike a családja, Kaposváriné 
Franciska pedig a mozgáskorlá-
tozottak nevében helyezte el az 
emlékezés virágait. 

K. L. – B. H. 

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

Fantasy, szerelem, terror

Modern időkben modern 
megemlékezés! — talán így 
lehetne jellemezni az idei 56-os 
emlékműsort, melyet szokás 

szerint a nyolcadikosok adtak a 
Hungarikum és Civil Házban.

Az ünnepséget Barcsikné 
Weinhardt Éva igazgatónő 
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A nap programja

2019. november 9. (szombat)

Bócsa, Parkerdő (Kecskeméti út 1.)

7.00 

7.30 

 8.30

Pálinkás jóreggelt! — A Bócsator ünnepélyes megnyitója,

a kötények kiosztása, verses köszöntő rigmusok

Bökőre fel! — a szúrások megkezdése a csapatoknál

Hű de finom! — a sült vérrel megnyitjuk a disznótoros étkek sorát,

melyek a csapatoknál jegy ellenében kóstolhatók.

A mustra végig működik — az étkeket szakmai zsűri értékeli

Ihaj-csuhaj! — A jó hangulatról a Halas Táncegyüttes gondoskodik

Táncoljunk együtt! — A Boróka Iskola tanulói a központban

A Bócsai Boróka Citerazenekar műsora

Ki lett a legjobb? — Eredményhirdetés

Mulatás a Jó Laci Betyárral

10.30 

 11.00

15.00

16.00 

17.00

A rendezvényen hang-,kép- és filmfelvétel készül. www.bocsa.hu  / facebook: BócsatorA rendezvényen hang-,kép- és filmfelvétel készül. www.bocsa.hu. / facebook: Bócsator

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

A jó hangulatról a Nosztalgia Együttes gondoskodik.

Műsorvezető: Káposzta Lajos

A nap házigazdája és az este hangulatfelelőse: a Jó Laci Betyár

Ételsor: sült vér, pecsenye, töpörtyű, hurka, kolbász, töltött káposzta

(Kóstolójegy a büfében 600 Ft-os áron vásárolható)


