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Ki hova nyúl, 
ott a nyúl!

Bócsai témával lett az Év Ter-
mészetfotósa Magyarországon 
a soltvadkerti Daróczi Csaba! 
A Kiskunsági Nemzeti Park 
„kanyigli állománya” ihlette 
a sokat próbált művészt, aki 
mindig talál újat a homok-
pusztán. 

És hogyan kell nyulakat fo-
tózni? Csaba így mesélt erről: 

Nem takarékoskodtam az 

idővel: 72 alkalommal men-
tem ki a terepre és próbáltam 
lencsevégre kapni a viaskodó, 
ugrándozó nyuszikat. Mivel a 
fényviszonyok csak reggelen-
ként engedélyeztek 1-2 órát, 
a fotótúra nem mindig volt 
eredményes. De megérte: a bó-
csai nyuszik bejárják a világot 
és ezzel együtt az internetes 
portálokat.

Sokaknak hozott szerencsét a kisbíró kalapja!
köszöntötte. Az estet férjével 
együtt megtisztelte Vágó Ferenc-
né tankerületi igazgató.

A fellépők a tánc világából 
érkeztek: Máté Milán, iskolánk 
nyolcadikos tanulója partnerével, 
Kovács Karinával latin táncokat 
mutatott be. Aztán Kovács Nán-
dor kisbíró ismét a mikrofonhoz 
lépett:

„Jaj Istenem mit látok, 
megszépültek a boszorkányok, 
seprűnyélen egyik se szárnyal, 

kezdjük a mulatságot a nyitótánccal”

A meglepetés műsor 14 pe-
dagógus és szülő charleston 

műsora volt, ami után már 
nem lehetett parancsolni a 
táncba induló lábaknak. A 
nagy mulatozás után Pálinkás 
Attila a szervezők nevében 
elmondta, hogy a jól sikerült 
bál bevételéből többek kö-
zött fedett kerékpártároló 
épül, négy tanterembe pedig 
ventilátor kerül a melegebb 
hónapokra. 

Támogatókban nem volt 
hiány: a kisbíró kalapjából 
éjfél után 34 fődíj nyertesét 
húzták ki!

Ezúton is köszönik minden 
segítő és támogató hozzájáru-
lását.                                 BH

Vagy inkább mondjuk úgy: 
a gyerekekért tartották az első 
nagy mulatozást, hiszen Szülők-
Nevelők Bálja zajlott az advent 
előtti hétvégén a Hungarikum 
Közösségi Házban. A zenétől 
szokás szerint a kecskeméti 

Hangulat Együttes, míg ételről 
a Pálinkás Ízek Háza gondosko-
dott. A dekoráció Mucsi Brigitta 
kezét dicsérte.

A bálozókat Barcsikné Wein-
hardt Éva iskolaigazgató és 
Szőke-Tóth Mihály polgármester 
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek (november):

Kiss Dóra Alexandra és Szimilkó Ádám 

Elhunytak (november):
Tyukász Jenő (1942)
Molnár Sándorné (1932) 
           születési neve: Vincze Margit Mária
Szimilkó Tibor (1969)

Adventi istentiszteleti 
és miserend

Beparkoltak, szemeteltek, 
üvöltöztek

Avagy a turizmus árnyoldalai
Az idegenforgalomban is igaz 

az, hogy nem mind arany, ami 
fénylik! Sokan azt gondolják, 
hogy a turizmus annyit jelent: 
megérkezik a vendégsereg a 
turistabusszal, kiszáll, eszik-
iszik-alszik, itt hagy sok pénzt, 
majd pedig elmegy. Ebből 
ami valós, az az „eszik-iszik-
alszik”. A többinek nézzünk 
egy kicsit utána!

Általában mindenki (így a 
tájfutók, a szüreti és bócsato-
ros vendégeink, a horgászok, 
a túrázók) saját autóikkal 
érkeznek. Azok mind parkolót 
keresnek: vagy az út mellett, 
vagy az erdő szélén, sőt még 
a magánházak előtt is! Igen, a 
gyepen!!! Ahol pedig parkol-
nak, ott akadály is keletkezik 
— éppen az itt élők számára. 
Hiszen nem tud beállni, ke-
rülnie kell, nem állhat közel 
kedvenc üzletéhez, stb.

Ha sok a vendég, jobban fogy 
a WC-papír! Vagy ahogy Feró 
énekli, „ami befolyik, az rög-
tön kifolyik”. Ezzel együtt ott a 
fokozott leterhelés is pl. az is-
kolai, hivatali és kultúrházi il-
lemhelyek esetén, amely plusz 
munkaerő beállítását, adott 
esetben duguláselhárítást és 
szippantást vonz magával.

Ha egy csapat idegen (mely 
sokszor nem is egységes csa-
pat) enni szeretne, akkor ott 
ülőhelyek, tányérok, poharak, 
göngyölegek tömkelege jelenik 
meg. És ezzel együtt még több 
szemét. Természetesen egy 
profi büfés ezt profi módon 
rendezi, de egy szüreti felvonu-
lás vagy Bócsator szervező gár-
dája néha meglepődik rajta.

Pedig mi is éppen 
ilyenek vagyunk!

Ha vendégek vagyunk valahol 
(tengerparton, vidéki majá-
lison vagy Budapesten), mi 
is pont ezt az infrastruktúrát 
várjuk el. Zajongunk éjjel a 
szálláson, valaki rágyújt egy 
nótára, melyet a 22. pálinka 
hangos beköszöntése követ, 
eltévedünk az erdőben, hadd 
keressenek a polgárőrök és 
odarendeljük a szerelőt (ter-
mészetesen szombat délután), 
ha nem működik a szálláson 
az árba amúgy beépített lég-
kondi. 

Viszont a turizmus 
munkát is ad

A takarító, a szakács, a gyü-
mölcstermelő, az idegenvezető, 
a csikós, az autószerelő ebből 
(is) él. Hozzájárul a helyi mun-
kaerő megtartásához, elismerő 
szavaik pedig jól esnek annak, 
aki már-már azt gondolja: az ő 
főztje, lekvárja, süteménye, falu-
ja, erdője nem kell senkinek! 

A megtérülés
Egy adott település irányítá-

sának időről időre fontolóra 
kell vennie, hogy mit miből 
fedez! A közterület tisztán 
tartása és a fent jelzett szolgál-
tatások költsége nem mindig 
szedhető be közvetlenül a 
vendégektől. Meg kell találni a 
módját adott esetben parkolási 
díj, helyi idegenforgalmi adó 
vagy helypénz formájában, mi-
vel a szükséges infrastruktúrát 
fenn kell tartani. 

Merthogy a vendégek bizony 
jönnek, hisz mindent megtet-
tünk érte…

Káposzta Lajos

Ökumenikus rendezvény
XII. 15. – Advent III. vasárnapja

• 17.00: Adventi Lámpásozás
Citerás énekes áhítat az evangélikus imaházban, majd 

egy kis falatozás után átvonulás a lámpásokkal a katolikus 
templomhoz.

• 18.30 Bócsa, Adventi koncert a katolikus templomban 
Szloboda Zsolt és barátai szolgálatával. A műsorban versek, 
énekek, orgonadarabok.

Közelednek az ünnepek, melyre illik rákészülni. Külön-
ben minek az ünnep? Ez a rákészülés azonban ne csak 
a nagybevásárlásból és rokonok meghívásából álljon! 
Legyen a lelki rákészülés is az ünnepvárás része! Ebben 
szeretnénk segíteni a bócsai egyházak szertartásaival.

Katolikus
Advent minden vasárnapján 3/4 11: szentmise Bócsán ünne-

pélyes gyertyagyújtással
Fischerbócsán XII. 7. szombat (!) 15.00: szentmise
XII. 22. vasárnap a 3/4 11 órai szentmise keretében bűnbánati 

alkalom.
Kisbócsán és Zöldhalomban nem lesz adventi mise.

Evangélikus 
XII. 1. (Advent I. vasárnapja) 11.00 órakor szupplikáció, azaz 

teológushallgató igehirdetése és úrvacsora.
Adventi istentiszteletek a szokásos rendben, vasárnap 11 órái 

kezdettel.

Református
XII. 1-én és 15-én vasárnap 9.00: ádventi istentisztelet az 

imaházban.

Lakossági Tájékoztató!

Jövőre dátumváltozás
2020-ban változik a dátum, 

mivel áthelyeződik a tájfutás időpontja. 
Ezért, hogy futó barátaink 
is velünk bulizhassanak, a 

X. Bócsator 2020. november 14-én
kerül megrendezésre a Parkerdőben.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2019. december 7-én (szombaton) 
és 2019. december 14-én (szombaton) a Bócsa Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadása szünetel. Megértésüket köszönjük.

Mayer Ferenc jegyző
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Itt a tél, vele a hideg!
— hogyan segítsünk?

Jótékonysági filmkészítés

Lapunk kérdéseire Bozó 
Andrea, a Bócsai Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat csa-
ládsegítője válaszol 

— Mennyire intézményesült 
Bócsán a jótékonykodás adven-
ti, illetve téli időszakban? 

Elmondhatom, hogy nagyon 
sok helyi vállalkozó és ma-
gánszemély tesz felajánlást 
ilyenkor. A legfontosabb a 
tartós élelmiszer, liszt, cu-
kor, tea, kávé, de kapunk 
ruhát, játékokat, kifestőket 
és színes ceruzákat is. Ehhez 
kiegészítésképpen érkezik a 
polgármesteri felajánlás, amit 
arra fordítunk, amire éppen 
kell. Az így összeállított cso-
magokat kül- és belterületen 
a védőnővel és a tanyagondno-
kokkal osztjuk ki a rászorulók 
részére.

— Mi alapján minősül valaki 
rászorulónak? Ő maga bejön és 
bejelenti, vagy önök szereznek 
tudomást ezekről az emberekről?

Megvannak a szempontok, 

melyek alapján meghozzuk 
a döntéseinket: a  hátrányos 
és a halmozottan hátrányos 
helyzetet a családok esetén 
befolyásolja a havi egy főre 
jutó jövedelem, az iskolai vég-
zettség és a lakáskörülmények. 
Az is lényeges elem, ha valaki 
egyedül nevel egy vagy több 
gyereket. Ennek alapján része-
sülhet valaki rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben. 
A nyugdíjasok esetében ilyen 
tényezőket tartunk szem előtt, 
mint egyedülálló, külterületen 
élő, rendszeres szociális já-
radékban részesülő… Ennek 
összege csekély: 26-28.000 Ft. 
Lássuk be, ebből nehéz lenne 
megélni!

— Nemsokára érkezik a szociális 
tűzifa. Ez milyen formában kerül 
ki a háztartásokba?

Igyekszünk mihamarabb 
kiszállítani az önkormányzat 
jóvoltából: a tanyagondnokok 
segítenek az ellátottjaiknak 
felvágni és télvíz idején behor-

dani is. De természetesen elkél 
a segítség mindenkitől: tudjuk, 
hogy vannak sokan, akik eljár-
nak segíteni embertársaikhoz, 
idős barátaikhoz a ház körüli 
munkákban.

— A tanyákon gyakran szegény 
emberek laknak, köztük olyanok, 
akik máshonnan érkezve a jobb 
jövő reményében megvesznek vagy 
kibérelnek egy tanyát és ott élnek. 
Vagy éppen tengődnek. Lehet-e 
tudni, hogy a bócsai szegény em-
berek hány százaléka bevándorló, 
akár belföldi, akár külföldi?

Ebben a körben 20-25 száza-
léknál nem magasabb a nem 
bócsai származásúak aránya. 
Gondolok itt a rendezett hely-
zetű, magyar állampolgárokra. 
Aztán persze itt van egy másik, 
gyarapodó réteg: a külföldről 
érkező uniós vagy éppen nem 
uniós állampolgárok. Ők vi-
szont csak kis százalékban van-
nak nálunk nyilvántartásban, 
mégpedig abból eredően, hogy 
nem rendelkeznek magyar ok-

mányokkal. Se TAJ-számuk, se 
adószámuk, de még lakcímük 
sincs. A legtöbben közülük 
román személyi igazolvánnyal 
vagy útlevéllel, regisztrációs 
kártyával vagy EU-biztosítási 
kártyával rendelkeznek. Nem 
sokat tudunk róluk. De ha 
valaki akár közülük bejön és 
segítséget kér pl. ruha vagy 
orvosi ellátás ügyében, akkor 
segítünk. Sokszor amiatt is 
kell nekik segítség, mert nem 
tudják kitölteni az okmányok 
igényléséhez szükséges forma-
nyomtatványokat. 

Ez lehet akár egy honosí-
tási papír, és ha az rendben 
van, akkor történhet a családi 
pótlék vagy GYES igénylés. A 
segítés terén az is motivál min-
ket, hogy vannak bizony olyan 
honfitársaink, akik Nyugat-
Európában vállaltak munkát és 
nem beszélik az ottani hivatali 
nyelvet és elvesznek a hivatalok 
útvesztőiben!...

K. L.

Levinek hívják azt a kisfiút, akinél egyéves korában gerincvelő 
eredetű izomsorvadást állapítottak meg. A szülőkben ekkor egy világ 
omlott össze. – „Az álmok összetörtek. Megtudtam, nem mérge-
lődhetek azon, hogy összetöri a díszeket a lakásban a labdával, nem 
civakodhatok vele, hogy túl gyorsan hajt a biciklivel a járdán!” Aztán 
a Spinraza injekciók hatására jobbra fordult az állapota és felcsillant 
a remény! Létezik egy Zolgensma nevű génterápia, ami egyelőre 
csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el. A kezelés díja 
700 millió forint, és a helyzetet tovább nehezítette, hogy a gyerekek 
csak 2 éves korukig kaphatják meg, amit Levi december 20-án fog 
betölteni. Összejött a pénz, de hogyan?  Összefogással!

neve: ő rendezte és vágta a 
facabook-on megjelenő beteg 
kisfiú, Levente filmjét. Erről így 
mesélt Viktor a Bócsator egyik 
szünetében:  

Benkő Attila látta meg a hir-
detést, melyben filmrendezőt 
kerestek ehhez a projekthez. 
Jelentkeztem. Enyingen forgat-
tuk le az anyagot, mivel a kisfiú 
is ott él. Volt egy főszereplő, 
valamint felnőtt és ifjúsági 

focisták. A legtöbben amatő-
rök voltak. A film a sportról, a 
labdákról, az összetartásról és 
Leviről szól. A stáb nem volt 
nagy: gyártásvezető, operatőr, 
valamint Viktor mint rendező 
és vágó egy személyben. 

Senki nem kért érte fizetést, 
mindenki odatette magát és na-
gyon örülünk, hogy sikerült ös-
szegyűjteni a pénzt Leventének 
— e kisfilm segítségével is!

Amikor az operatőr meg-
pihen a kis tanyáján — akár 
ezt a címet is adhatnánk 
fényképünknek (kösz, Erik!).  

Balázs Viktor évek óta vidámít-
ja szívünket helyi alkalmakon 
készült kisfilmjeivel. De most 
más témában is előkerült a 
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Templomszentelés Fischerben

Több mint félmillió gyűlt össze… 
Egy rászorult családnak gyűjtött adományt a Kolbászoló 

Kocapofák, a Bócsator egyik új csapata. Mint Tóth Tamás 
és Péczka Melinda elmondta, egy jakabszállási kislegény, 
Horváth Sanyika és családja háza összedőlt. Megsegí-

tésükre falujukban Sütinapot, valamint december 7-én 
jótékonysági bált rendeznek. Bócsán az ételjegyekkel és 
az adományokból mintegy 510.000 Ft jött össze a nemes 
célra. Köszönjük!

A templomrenoválás számokban

Pályázati összeg bruttó 15 M Ft (az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától) 

A felújítás összköltsége ezen túlnyúlt: 16.5 M Ft, ami a 
villanyvezeték rendszer és a harangláb felújítását nem tar-
talmazta. Több alkalommal társadalmi munkát szerveztünk 
a kiadások mérséklésére. Adományok formájában jelentős 
összeget, mintegy 2 M forintot kaptunk. 

Elvégzett munkálatok:
Teljes külső belső felújítás, külső szigetelő rendszer felvitele, 

színezése. A tető teljes felújítása, új csatorna felhelyezése, 
belső hidegburkolat kialakítása, a meglévő belső mészréteg le-
kaparása, új fehér mészréteg felvitele, napelemek telepítése és 
temperáló fűtés biztosítása. Megvalósult a nyílászárók cseréje, 
a bejárat elé előtető kialakítása, valamint térkő lerakása. 

A villany és a napelemrendszer szerelése még folyamatban 
van. A generálkivitelező a Bács Bau Kft. 

Kiskopárdi Lajosné

Április közepén éppen a 
falról kaparták a vakolatot 
a társadalmi munkára össze-
jött hívek, amikor váratlanul 
meglátogatta őket dr. Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek. Szinte hihetetlennek 
tűnt, hogy pár hónap múlva 
a szépen felújított templom-
ban adhatnak hálát. 

Az 1950-ben épült temp-
lom megérdemelte a fel-
újítást! Az ünnepi misére 
eljöttek a korábban itt szol-
gált papok, Ruskó Norbert 
és Burányi Roland is. 

Hálát kell adnunk, hogy 
a szőlősorok között széppé 
tették ezek az emberek a 
templomot! — emelte ki 
az érsek prédikációjában. 
Ez itt most egy olyan hely, 
melynek védőszentje ár -
pádházi Szent Imre herceg. 
Hogy milyen ember volt 
ő? Elég, ha beleolvasunk 
édesapja, Szent István intel-
meibe. Azt írja fiának: „Pél-
damutató légy!” Ez ugyebár 

ettől kezdve minden politi-
kusra is vonatkozik! Mert 
ha nem tartanánk magun-

kat szent királyaink – így 
akár Szent László, a lovag-
király  – örökségéhez, már 
nem lenne Magyarország!

A szentmisét követően Pa-
ragi Anikó, az egyházközség 
világi elnöke köszönte meg a 
kivitelezők munkáját, akik a 
következők voltak: 

Kovács Nándor (tető fel-
újítás, terasz), Vida György, 
Dudás Zoltán, Szűcs Pál 
(kőművesek) és  munka-
társaik, Bozsoki Béla (fes-
tő) és csapata, Haskó Fe-
renc (ablakcsere, asztalos 

munkák), Kürtösi Sándor, 
Pálinkás Attila, P. Szabó 
Sándor, Schiszler Sándor, 

Balogh Imre (szállítási és 
gépi  munkák),  Szloboda 
Zsolt (ablakok), Csontosné 
Varjas Katalin, Kun-Szabóné 

Rózsika (főzés). 
Az érsek mellett emlékla-

pot vehetett át Szőke-Tóth 
Mihály polgármester, aki a 
vállán hordozta a felújítási 
projektet, Gáspár Zsolt mér-
nök, a munkálatok vezetője 
és Mezei Ferenc plébános, 
aki a hívek mozgósításából 
vette ki a részét.

A katolikus egyházközség 
vezetőségének és összes 
aktivistájának név szerinti 
felsorolása szétfeszítené e 
cikk kereteit. A köszönet 
természetesen mindannyi-
uknak jár!
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Előtérben az angol és német nyelv
Járási versenyen voltunk

Versvándor Bócsán Baba-mama klub 
látogatóban

Novemberben a Baba-mama 
klubot az Evangélikus Bölcső-
dében tartottuk a babák és 
anyukájuk nagy örömére. A 
gyönyörű, nagyon jól felszerelt 
bölcsőde igazi kis ékszerdo-
boz. A gyerekek lelkesen vet-
ték birtokba a játékbirodalmat. 
Játékból sütöttek, főztek, kala-
páltak, babáztak, csúszdáztak, 
labdáztak. De a nagy kedvenc 

az autóparkolós játék volt. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat. Köszönjük a meghívást 
és a szíves vendéglátást Tóth 
Mártának és munkatársainak. 
A Baba-mama klub télapója 
december 4-én 16:00-kor érke-
zik meg a Boróka Könyvtárba, 
ahová sok szeretettel várjuk a 
babákat és családtagjait. 

Tóthné Szakolczai Tünde

A magyar nyelv napja alkalmából a Boróka Könyvtár vendége 
volt Tóth Péter Lóránt Versvándor. A 7.-8. osztályosoknak 
tartott előadást Radnóti Miklós életéről, munkásságáról. Szó 
volt a bori koncentrációs tábortól Abdáig tartó erőltetett menet 
állomásairól és viszontagságairól. Az előadás a Katona József 
Könyvtár szervezésében valósult meg.  

TSZT

A kiskőrösi járási idegennyel-
vi versmondó versenyen isko-
lánkat 7 angolos és 6 németes 
gyermek képviselte. A közös 
megnyitó után nyelvenként és 
tagozatonként különváltunk. 
A német versenyen korcso-
portonkénti helyezettek let-
tek: Subecz Linett (1.o.) I., 
Pálinkás Attila (3. o.) szintén 
I., és Kovács Bálint (6. o.) II. 
helyezést értek el. 

Rajtuk kívül szépen szerepelt 
még Topolai Fanni (4. o.), Hor-
váth Tímea és Csányi Alexa (5. 
o.). Az angol verseny korcso-
portonkénti eredményei: Gál 
György (2. o.) I., Sipos Ákos 
(3. o.) III., Odrobina Botond 
(5. o.) II. és Rázsonyi Luca (8. 
o.) III. helyezést értek el. 

A megmérettetésen színvo-
nalasan verselt még Barta Ro-
naldo (5. o.), Lőke Barbara (7. 
o) és Nagy Maja (7. o.) A ver-
seny mindkét nyelvnél nagyon 
szoros volt, a mi tanulóink is 

felkészültek voltak. Mindkét 
nyelvből az első három helye-
zett tanuló képviseli a Kiskun-
halason tartandó járási német 
és angol versmondó verse-
nyen iskolánkat. Köszönjük a 

gyermekek fuvarozását Gálné 
Varga Szilviának és Pálinkás 
Attilának. Felkészítő tanárok 
Kőfalvi Erika és Szlobodáné 
Tünde voltak.

R. T.
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Martinstag, azaz Márton nap Bócsán

Illat est a 
könyvtárban

Egy élmény volt 
a beszélgetés…

Izgatottan készültek iskolánk 
németül tanuló diákjai a hagyo-
mányos német ünnep, a Mar-
tinstag megtartására, amelyre 
november 7-én került sor az 
iskola tornatermében. A rövid 
ráhangoló műsorban hallhattunk 
verseket, láthattunk jelenetet és 
egy lámpás táncot is. Ezt köve-
tően a 70 gyermek 7 csapatban 
mérte össze tudását, ügyességét. 
Amíg a nagyok rejtvényt fejtet-
tek, a kicsik óriási lelkesedéssel 
keresték az iskolában elrejtett 
libákat. Nagy örömünkre segí-
tettek a volt diákok is: elkélt a 

segítségük a csapatok mellett. Az 
eredményhirdetésen nem csak a 
csapatok versengését, hanem a 
lámpásokat is értékeltük, hiszen 
előre elkészített „Laternéket” 
csodálhattunk meg, mely mind-
mind mestermű volt a maga 
nemében. 

Alsó tagozaton a következő 
eredmények születtek a lám-
pás szépségversenyen: I. hely: 
Subecz Linett, II. hely: Lőrinczi 
Máté, III. hely: Tomicskó Gábor. 
Különdíj: Csima Benett. Mind-
annyian első osztályosok. Felső 
tagozat: I. hely: Martin Dorka 

(7.o.), II. hely: Schiszler Nóra 
(7. o.), III. hely: Csányi Alexa 
(5.o.), Különdíj: Horváth Tímea 
(5.o.) A szülők által hozott tete-
mes mennyiségű zsíros kenyér, 
szendvics, linzer, tea és egyéb 
innivaló mennyisége hamar 
megcsappant, a gyerekek meg-
dolgoztak a vacsoráért. Ezután 
következett a várva-várt lámpás 
felvonulás, ahol meglepetés várta 
a vonuló gyerek-és felnőttsere-
get: Maga Szent Márton vezette 

a mintegy 100 főből álló menetet 
lóháton!

Öröm volt látni a csillogó 
szempárokat.

Szervező kollegáim nevében 
(Nyúl Anna, Kőfalvi Erika) 
megköszönöm mindenkinek, aki 
jelenlétével és bárminemű segít-
ségével hozzájárult a rendezvény 
sikerességéhez.

Szlobodáné 
Rakonczay Tünde
német nyelvtanár

…Frittmann József nyugalmazott is-
kolaigazgatóval a Boróka Könyvtárban. 
Nem csak azért, mert ismét rengeteg régi 
történetet hallhattunk a vetített archív 
képek alapján. És nem csak a közönség 
sugárzó arca miatt. Hanem mert megele-
venedett egy olyan világ, amely noha már 
letűnt, de nagyon sokan boldogan, hálásan 
emlékeznek rá.  

És szeretném majd nyolcvanon túl fejből 
felsorolni a hajdanvolt bócsai iskolákat, 
úgymint:

Öreg-Fischer (Újbócsa 1), Új-Fischer 

(Újbócsa 2), Bagi, Zöldhalom, Kisbócsa, 
Hemző-sor (ma Kaskantyúhoz tartozik), 
Kosztra, Beniczki, Gáspár-sor, Abonyi-
major illetve 1954-től a központi.

Káposzta Lajos, 
az est riportere

Nevezhetnénk „esszencia-szeánsz-
nak”, vagy „illat-olaj-meeting”-nek, a 
tény az tény: telitalálat volt a Vadnai 
József, Svájcban élő olaj specialista 
meghívása az egyik könyvtári estre! 
Előadása egyszerre volt tanítás, ter-
mékismertető és egy picit dumaszín-
ház. Az eredmény pedig? Felszabadult 
hölgykoszorú, az olajmintákat felkenő 
és nevetve szagolgató „illat-ínyencek”. 
És hogy mi volt a tanulság? Beteg-
ségek, akut problémák illatokkal is 
gyógyíthatók, de kellemes hangulat 
mindenképpen megteremthető az 
otthonunkban.

K. L.
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Hozzávalók
* 1/2 közepes méretű sütőtök
* 200 ml főzőtejszín
* 5 dl húsleveslé, de ha nincs,1-2 
db leveskocka (marhahús, vagy 
zöldségleves)
* tökmagolaj
* 1 marék tört mandula
* 10 dkg bacon
* só-bors, gyömbér
* 10 dk natúr fetasajt
* � tk. méz

Elkészítése: A sütőt bekapcsolom 180-200 fokra, alsó-felső fokozatra. 
A sütőtököt megtisztítom a héjától, csíkokra, majd kockákra vágom. 
Egy tepsit kibélelek sütőpapírral, ráhalmozom a sütőtök kockákat, 
úgy, hogy ne legyenek egymáson a darabok.

A kockákra egy mozdulattal rácsorgatom a mézet és egy kis tökma-
golajjal is meglocsolom őket. Mindegyik szeletre jusson egy kevés. 
Kb. 20 percig sütöm őket. Egy lábosban beleöntöm a fél liter húsleves 
alapomat. Amíg felforr, addig egy kis serpenyőben megpirítom a tök-
magokat és a bacont (nem kell alájuk zsiradék, maguktól is szépen 
kipattognak majd.) Ha megpuhultak a sütőtök kockáim, akkor egy 
nagyon picit hagyom őket hűlni, majd fokozatosan hozzáadom őket 
az alapléhez, amit közben már levettem a tűzről, miután felforrt. A 
sütőtököt egy botmixer segítségével elegyítem az alaplével, amíg ho-
mogén, sűrű folyadékot nem kapok. Szükség szerint sózom, borsozom, 
és hozzáadok egy kiskanál őrölt gyömbért is. Hozzáöntjük a 200 ml 
főzőtejszín, és újra forrásig lassan kevergetve főzöm tovább. Mi ezt a 
változatot szeretjük a legjobban. Jöhetnek a tányérok a pirított tökmag, 
a bacon és a morzsolt fetasajt a tetejére. Ugye milyen egyszerű?

A receptet köszönjük Mucsi-Szendi Erikának. Aki több hasonló 
receptet szeretne, tekintse meg Erika honlapját:  www.egyunktuda-
tosan.hu   

Facebook: Erika egészségtudatos konyhája

Viccek

KönyvajánlóTejszínes sütőtökkrémleves 
baconnal, fetasajttal és pirított 

mandulával

Egy műszaki áruházban:
-Helló. érdeklődni szeretnék, hogy mikrohullámú sütőtök 

van?
Erre az eladó hátrakiabál:
-Béla, gyere ki, itt van valami elmebeteg, aki valami mikrohul-

lámú sütőtököt szeretne! 

Egy férfi egy nagy kamionnal száguld az úton. Egyszer csak 
meglát egy csinos örömlányt, minden testi adottsága kiváló.

Tehát leszólítja a kamionos:
-Hé bébi, 10.000-ért mit csinálsz?
Felcsillan a csaj szeme:
-Akármit!- válaszolja boldogan.
Erre a sofőr:- Pattanj be hátra babám, megyünk betonozni!

- Mi az ha feldobod zöld, ha leesik semmi?
- Eresz alá szorult uborka.
- Mi az, pici, sárga és veszélyes?
- Kiscsibe gépfegyverrel.

Felnőtt: 
Amy Harmon - Homokból és hamuból

Olaszország, 1943. Tombol a második világháború, az ország 
nagy részét megszállták a németek, a zsidó lakosságot deportálás 
és megsemmisítés fenyegeti.

Évekkel ezelőtt Eva Rosselli és Angelo Bianco szinte testvérek-
ként nevelkedtek, majd egymásba szerettek, ám a körülmények 
és a vallásuk elválasztotta őket egymástól.

Hosszú idő után találkoznak újra: a zsidó származású Eva 
a Gestapo elől menekül, s nincs kihez fordulnia. Angelo fel-
szentelt pap, s úgy dönt, befogadja a lányt a kolostorba. Eva 
rádöbben, hogy a katolikus egyház rajta kívül még sokaknak 
nyújt menedéket.

A világ lángokban áll, az emberek nélkülöznek, és a két fiatalra 
is sorozatos megpróbáltatások várnak. Gyötrelmes választások 
elé kerülnek, mígnem a sors és a szerencse közbeszól, és életük 
legnehezebb döntését kell meghozniuk.

Kamasz: 
Anne C. Voorhoeve – Lilly átmegy a falon

1988. A tizenhárom éves Lilly bepakolja a hátizsákját. Jénába 
készül, az NDK-ba. Ott él ugyanis csodálatos nénikéje, Lena a 
férjével és a gyermekeivel — csak ők maradtak Lillynek, miután 
édesanyja meghalt. Ám annyira azért nem egyszerű dolog Nyu-
gatról Keletre költözni. Nemcsak a bürokrácia emelte falakat kell 
lerombolnia, hanem a keletnémet rokonok életét beárnyékoló 
múlttal is meg kell küzdenie. Lilly azonban nem hagyja magát 
elijeszteni, és egy új világot sikerül meghódítania magának.

Gyerek: 
Hercsel Adél – AnyukaLand

Az anyukák élete csupa játék és mese, nem igaz?
Hercsel Adél bébinaplója muris szituációkkal, kacagtató röpke 

párbeszédekkel mutatja be azt a különös univerzumot, amit csak 
egy anya ismerhet.

Kismamáknak, kezdő és gyakorló szülőknek igazi csemege ez 
a bűbájosan illusztrált kis kötet, mely egyszerre poénos aján-
dékkönyv és parádés aranyköpések gyűjteménye.

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: szünnap

Kedd-Péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
Szombat: 10:00-12:00

Szeretettel várunk minden kedves olvasót!
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Fejezetek a 113 éves Bócsa történetéből
Nem mindenki ismeri már: 

A szőlőtermesztés és a borászat tárgyi emlékei
A XIX. század második felében jelentősen előreha-

ladt az eddig műveletlen homokterületek feltörése. 
Ebben a küzdelmes, úttörő munkában különösen nagy 
szerepe volt a távolabbi vidékekről — így Szeged 
környékéről — ideköltözött új lakosoknak. Paraszti 
leleményességüknek több jó példájára lelünk, ha a 
régi idők tárgyait vizsgáljuk. 

A kiskunhalasi Thorma János Múzeumban kiállított 
„hegyhúzó” és a „fogashenger” használata elterjedt volt 
vidékünkön. A lóval, igás állattal vontatott hegyhúzóval a 
homokbuckás tájat egyengették, a fogashengerrel pedig a 

futóhomok megkötésére szolgáló szalmát „vágatták” bele 
a homokba. 

A Fogashenger mintegy 200 cm széles volt. Egy hengerelő 
fog mérete: 15 cm. A saját súlyától hengerelt, de akár súlyokat 
is feltehettek rá. A fahenger vastengelyen forgott, csapágyazás 
nélkül.

A hegyhúzó szé-
lessége 1 m. Ke-
mény munka volt: 
a fölötte lévő kép 
szerint a gazda 
talicskaszerű kézi 
tartó rudakkal 
tartotta, nyomta 
lefelé az eszközt.  

A soltvadkerti 
Nagy-Pál István 
H e l y t ö r t é n e t i 
Gyűjteményben 
találhatók az aláb-
bi szőlőporolók

Anyaguk lemez, 
bőr és fa. Pum-
pálható tartály-
ban volt a por, 
két foggantyúval 
nyitották-zárták, 
a végén levő csőr 
fújta ki. A mész-

kénport ezzel szórták a szőlő levelére hajnali harmatkor. Ez 
volt a permetezés. 

A másik poroló egy fém tölcsér, egyik végén cső, másik, na-
gyobb végén kézipumpa. Ugyanilyen elven működött. 

Faputtonyt sem sok 
helyen használnak 
már. Ez egy abron-
csokkal összefogott, 
lécekből összeállított 
háti szőlőhordozó 
eszköz. Üresen is 
megkívánta a férfi-
erőt, hát még amikor 
szüretelőtől szüre-
telőig kellett sietni 
vele és ha tele lett, 
beleönteni a fürtö-
ket a szekéren lévő 
kádba.  

Káposzta Lajos 
gyűjtése
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IX. Bócsator
Bócsa ismét az „Élmények Faluja” volt!
„Vissza kell adnunk a saját élelemtermelés kultuszát és örömét!” 

— ezzel a gondolattal nyitotta meg az idei Bócsatort Szőke-Tóth Mi-
hály polgármester. Ezután Káposzta Lajos kis versekkel mutatta be a 
12 résztvevő csapatot, majd a kötények nyakba akasztása után Kovács 
Nándor kisbíró köszöntötte be a reggeli pálinkát. A jó Laci betyár a nap 
sztárvendégént mondott tósztot, a talpalávalóról pedig a Nosztalgia 
Zenekar gondoskodott. 

Olvassunk bele a köszöntő versekbe:

Erdélyország ormainál, ódon várak tornyainál,
oda járnak, amikor köll: Torockói Baráti Kör!

Hozzájuk tartozik engedély és marhajárlat, 
segít, ahol tud a bócsai önkormányzat.

Villámgyors menetben nem jöttek hiába:
Az éhező kuncsaftot a „Kiskun Express” várja!

Specialitásuk a királyhurka leves:
a Bugaci Pásztorkonyha nekünk ezért kedves!

Aki ártón menne nekik, megfogják és leteperik. 
Barátságunk legyen örök: a Vadkerti Polgárörök! 

Kolbásznak, sülthúsnak és a babnak illata: 
Eljött hozzánk a „Füstösök” csapata!

Kocapofa lesz a jelük, „cigányka” az eledelük. 
Hogy ez mi lesz, kérdezd tovább: 
jöjjenek a jöjjenek a Kolbászoló Kocapofák!

Nem kínozzák a disznót, elég, ha ránéznek: 
a legtöbb ellenfelük magától elvérzett.
Ez nem mese, éljen a Böllér SE!

Gyertek hát tűzoltók, szirénák, szóljatok,
de a vízágyúból inkább most hurkákat toljatok!
(Bács-Kiskondások)

Ez a csapat vendéglátós, de ha isznak, szemük átlós!
Sok köztük a kiválóság, éljen hát a Szomjoltóság!
 
Csapatuk férfi tagjait úgy hívják: KAN-ászok, 
Kezeik közül kerülnek ki a hurkák és kolbászok.
A nőket pedig úgy nevezik: SZŰZ-érmék,
Mivel ők intézik a töltött káposzta fűszerezését. 

A zsűri tagjai:
Danis Éva, a Kiskőrösi Kakaspörköltfőző Verseny egyik szervezője. 
Balogh István Ferenc, a Magyar Éttermi Mesterek klubjának 
elnöke, 
Farkas Zsigmond, a Szandratransz Kft. ügyvezetője, 
Molnár István, vállalkozó, fő ízmester! 

A Bócsa Főböllére 
díj (kétkezes bárd): 
Pálmai  Ferenc 
(Kiskun Expresz)

A Főböllér  címet 
egy évig használhatja 
a nyertes és neve bele 
lesz gravírozva a ván-
dor bárdba. Amen-
nyiben háromszor 
egymás után elnyeri, 
végleg az övé marad  

Felajánlások a Bócsatorra
Sosem lehet teljes a lista, de akinek tudjuk, név szerint is megköszönjük 

felajánlását. Így a sok „sütőmester” mellett kemencében sült házi kenye-
ret hozott Négyesi Erika, valamint tesztautó felajánlást tett az Autócent 
Kft. Emellett külön köszönet a tolmácsoknak, a tereprendezőknek, a 
fotósoknak, videósoknak és mindenkinek, aki rászánta szabadidejét és 
velünk ünnepelt! 

Díszvendégként egy ötfős delegáció vett részt a Mexikói Nagykövetség 
részéről, élén Alejandro Vázquez kulturális attaséval és Orlando Diaz 
Chavez konzullal. Együtt készítették el a taco-t, a mexikói nemzeti 
eledelt a vendégek nagy megelégedésére. Torockóról pedig egy kisebb 
delegáció segített be a Baráti Kör tanyaudvarán a munkálatokba. 

Mennyien voltunk?
Ez nehezen állapítható meg. Az eladott kóstolójegyek száma �000 db 

volt. Természetesen „ingyen evett” a mintegy 300 böllér csapattag, a 
fellépők, de itt futott a Boróka Tájfutó Kupa közel 500 versenyzője is, 
akik pihenő idejükben nálunk pótolták az elégetett kalóriát. Így számí-
tásunk szerint mintegy �.000 embert mozgatott meg a rendezvény. 

Fellépőink voltak: a Halas Táncegyüttes, a Bócsai Boróka Citeraze-
nekar, valamint a Boróka Iskola tanulói. No meg aki este táncolt a 
buliban...

Csapatok és helyezéseik 
a Bócsatoron

1. Torockói Baráti Kör — legszebb tanyaudvar
2. Kiskun Expressz — legjobb töpörtyű 
�. Bugaci Pásztorkonyha — legjobb orjaleves
4. Bokadarálók — legjobb hurka
5. Soltvadkerti Polgárőr Egyesület — legjobb töltöttkáposzta
6. Füstökösök — díj a húskülönlegességekért
7. Kolbászoló Kocapofák — legvidámabb csapat
8. Böllér SE — legjobb kolbász
9.  Bács-Kiskondások — legjobb vendéglátó 
10.  Szomjoltóság — legjobb pecsenye 
11.  Kan-Ászok kontra Szűz-Érmék — legjobb sültvér
12.  Önkormányzat — az összes többi érdem! 

KL - BH
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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

Fotó: Bíró Róbert, Káposzta Lajos
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Könyvtári Esték  

a Boróka Könyvtárban 

 

Szingapúr a Virág Város 

és a világ egyik legfejlettebb 
városállama 

címmel tart előadást  

        Szabó György Róbert 
Jakabszállás polgármestere 

Időpont:2019. december 5. csütörtök 17:30 

Helyszín: Boróka Könyvtár, Információs és 
Közösségi Hely, Bócsa 

 

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI VÁSÁR 

Programok:   Jótékonysági vásár mézeskalács, sütemények, édességek, 

szörpök, lekvárok, kézimunkák, díszek, ajándéktárgyak,)

sült kolbász, töltöttkáposzta, kenyérlángos, hot-dog, 

fánk, forralt bor, tea… 

a Hungarikum és Civil Közösségi Házban 

december 08. (vasárnap) 14 órától 

14. 00  Az aranyszőrű bárány interaktív 

mesefoglalkozás gyereknek  
Vendégünk Fülöp Joci a Ciróka Bábszínház művésze. 

16. 00  (kb) A Boróka Iskola társastánc tanszakos 

diákjainak műsora 
Felkészítő: Szőke Vivien 

            
Szervező: Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért Alapítvány 

A vásáron összegyűlt adományokat parkosításra, az iskola környékének 

szebbétételére kívánjuk fordítani.  

A rendezvény kiemelt vendége a A rendezvény kiemelt vendége a A rendezvény kiemelt vendége a A rendezvény kiemelt vendége a 
Mikulás.Mikulás.Mikulás.Mikulás.

    

JóTÉKoNYSÁGI ADVENTI 
VÁSÁr

A rendezvény 
kiemelt vendége 

a Mikulás.

ProgrAMok: Jótékonysági vásár mézeskalács, sütemé-
nyek, édességek, szörpök, lekvárok, kézimunkák, díszek, 
ajándéktárgyak,) sült kolbász, töltöttkáposzta, kenyérlán-
gos, hot-dog, fánk, forralt bor, tea…

a Hungarikum és Civil közösségi Házban
december 08. (vasárnap) 14 órától

14.00  Az aranyszőrű bárány interaktív mesefoglalkozás 
gyereknek. Vendégünk Fülöp Joci a Ciróka Bábszínház 
művésze.
16.00 (kb) A Boróka Iskola társastánc tanszakos diákjainak 
műsora. Felkészítő: Szőke Vivien.

Szervező: Bócsa Község Oktatásáért, Közművelődéséért 
Alapítvány 

A vásáron összegyűlt adományokat parkosításra, 
az iskola környékének szebbétételére kívánjuk fordítani. 


