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Világító Adventi Ablakok Bócsán — HARMADSZOR!
Az idei évben is sorra nyílnak 

december 24-ig a világító abla-
kok a faluban. Nagy öröm, hogy 
egyre nagyobb ismertségre tesz 
szert a program a lakosság kö-
rében. Újabb és újabb családok 
és baráti társaságok csatlakoz-
nak a mozgalomhoz ablakdíszí-

tőként vagy ablakvadászként. 
Ugyan kevesebb a díszített 
ablak idén, viszont így sokkal 
bensőségesebb a házigazdák és 
a látogatók közötti találkozás. 

Az ünneplés teljes spektru-
mát átélheti az, aki elsétál 
esténként az ablakokhoz. A 

családias, meghitt alkalmaktól 
kezdve, ahol az ablaknyitoga-
tók betekinthetnek a vendég-
látók karácsonyi szokásaiba, 
egészen az önfeledt mulatásig, 
ahol külön vendégséget, vagy 
akár bulit is tartottak tábortűz-
zel, zenével és tánccal. Egyes 

családoknál már hagyománnyá 
vált egy-egy sütemény, sós 
ropogtatni való — hókifli vagy 
sós perec — elkészítése erre 
az estére, de a forralt bor is 
elmaradhatatlan kelléke a téli 
estéknek. 

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Nézzünk meg néhány ablakot és olvassuk el a hozzájuk tartozó verseket!

Ha elromlik a Mikulás szánja, 
javításra Venczák Zoli várja. 
Ezalatt Csilla, Dorina és Vanessza 
az ablakot miattunk csinosítja.

A mi kis falunk szíve itt dobog,
náluk egész évben sok a dolog! 
Nekik köszönhetjük, hogy jól működik a falunk, 
a hivatalnál, remélem cukorkát is kapunk!

Ma van Advent második vasárnapja, 
és a négyes számot vajon ki kapja? 
Ady utca hatvanegyben kedves család él, 
Bozorádiék otthonánál van a cél!

Ma este már kikerül a kiscipő minden ablakba, 
kíváncsian várja apró, s nagy, mi kerül a csomagba? 
Boróka utca tizenegyben az ötös szám világít, 
hol Karesz, Éva és Bence sok ablakvadászra számít.

Katzenbach-falu mélyén, Petőfi jobbján
lakájos családi ház hivogatón vár.
A gazdasszonya nem lusta,
tárt karokkal vár Elluska!
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Anyakönyvi hírek

Hirdetmény
igazgatási szünet elrendelésérőligazgatási szünet elrendeléséről

A tanyagondnok ha szükséges…

Köszönet

Születtek:
Szimilkó Ádám – an: Kiss Dóra Alexandra

Gál Gellért – an.: dr. Barcsik Sára
Elhunytak:

Fucskó János (1943.)

Karácsonyi istentiszteleti, 
illetve miserend

Római katolikus
XII. 24. Szenteste (szombat) 16 óra: Kisbócsa 
XII. 24. Szenteste (szombat) 20 óra: Bócsa 
XII. 25. Karácsony I. napja (vasárnap) 10.45 óra: 
 Ünnepi Szentmise, Bócsa
XII. 25. Karácsony I. napja (vasárnap) 16 óra: 
 Ünnepi Szentmise, Fischerbócsa
XII. 26. Karácsony másnapja (hétfő) 10.45 óra: 
 Ünnepi Szentmise, Bócsa
XII. 26. Karácsony másnapja (hétfő) 15 óra: 
 Ünnepi Szentmise, Zöldhalom
XII. 31. Szilveszter (szombat) 10,45 óra: év végi hálaadás, Bócsa
2023. január 1. (vasárnap) Újév 10,45 óra: Ünnepi Szentmise 
 és családok megáldása, Bócsa
2023. I. 6. Vízkereszt (péntek) 15,30 óra: 
 Ünnepi Szentmise, Bócsa
Evangélikus 
XII. 24. (szombat) 16 óra: Szenteste gyermekek 
 és az ifisek szolgálatával
XII. 25. (vasárnap) 11 óra: Karácsony I. napja, úrvacsora
XII. 31. (szombat) 17 óra: Óévi istentisztelet
2023. január 1. (vasárnap) 11 óra: 
 Újév napja, vasárnap, úrvacsora

Mikulás a Hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bócsa Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 48/2022 (XI. 30.) határozatában 
foglaltak szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-
CIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalban
2022. december 23. napjától 2023. január 6. napjáig 

téli igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás 

szünetel! Az utolsó ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2022. 
december 22. csütörtök

Az első ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2023. január 9. hétfő.
A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szü-
netre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. 
(XI. 10.) Korm. rendelete alapján az igazgatási szünet időtar-
tama a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az 
ügyfélfogadás nem működik. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt sürgős, halaszthatatlan 
ügyekben – kizárólag haláleset anyakönyvezése és elővásárlási 
jognyilatkozat benyújtása miatt –, telefonos ügyeletet tartunk 
munkaidőben: 8:00 és 16:00 óra között az alábbi telefonszámon:

Mátyási István jegyző +36 30/9-637-553
2023. január 9-től az Önkormányzati Hivatal a megszokott 

munkarendben működik.
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Mátyási István jegyző Mátyási István jegyző 

December 6-án délután a Mikulás meglátogatta az Önkormány-
zati Hivatalt, ahol számos gyermek várta énekkel és verssel! 
Miután meghallgatta őket, csomagokat osztott ki és továbbállt, 
mert még sok gyermekhez kellett ellátogatnia!

A falu központja ismét karácsonyi díszbe öltözött. A koszorú 
alappilléreit Balogh Imre biztosította, a falu karácsonyfája Csipak 
Vincze adománya. Ezúton mondunk köszönetet a díszítést végző 
lelkes csapatnak, melynek tagjai: Szabó Anita, Sípos Blanka, 
Kőhegyiné Erzsike és Molnárné Jaksa Katalin. Emellett termé-
szetesen köszönet minden segítő résztvevőnek!

Sokan tudják, hogy községünkben két tanyagondnok látja el a 
külterületen élők gondozását. Amellett, hogy minden munkanap 
pontos listák alapján járják be a területükön élő gondozottakat, 
mindig lehet olyan, amiről / akiről nem tudnak.

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy aki ismer olyan 
külterületen élő személyt, akinek szüksége van segítségre, ér-
tesítse a tanyagondnokokat:
Frittmann János: 06-30/260-6318
Szűcs Ferenc: 06-70/643-4871
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Községünk új jegyzője: Mátyási István

MagaMról. 1979-ben születtem. Általános iskolai tanulmá-
nyaimat szülőfalumban, Orgoványon végeztem. Ezt követően 
a kecskeméti műszaki szakközépiskolába jártam. A középiskola 
után szintén Kecskeméten, az akkori nevén GAMF-on végeztem 
műszaki informatikusként. A tanulmányok befejezése után került 
sor a családalapításra: feleségemmel Tázláron telepedtünk le. 3 
gyermekünk van: Arabella (10), Zselyke (7), István (2).

Immár hét éve dolgozik 
Bócsán, az Önkormány-
zati Hivatalban. 2022. 
november 1-től ő lett 
a község jegyzője, ami 
ennyi kötelezettség és 
projektfeladat mellett 
nagyon komoly megbí-
zatás. Mátyási Istvánnal 
beszélgetek.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki 
jegyző lehessen? Vagy ahogy 
hajdan mondták: „nótárius.” 

A jegyzői pozíció betöltésé-
hez előírás a szakirányú vég-
zettség megléte, mely jogász 
vagy közigazgatás-szervezői 
diploma lehet. Ez utóbbit 
2021-ben szereztem meg a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen. Jelenleg ugyanott mes-
terképzésén veszek részt, 
mely közigazgatási-szakértő 
diplomát ad. 

Az elmúlt 15 év során a helyi 
önkormányzatok működésének 
számos területét megismertem. 
A megszerzett tudás szélesítet-
te látókörömet, önismerete-
met, sok elméleti és gyakorlati 
tapasztalatot szereztem, me-
lyek a munkámat a jövőben 
még hatékonyabbá tehetik.

— Szakmai előzmények: hol 
és milyen munkakörökben dol-
gozott eddig? 

Tanulmányaim befejezését 
követően műszaki területen 
helyezkedtem el Kecskemé-
ten, majd egy meghirdetett ál-
láspályázatnak köszönhetően 
kerültem a közszférába Táz-
lárra. Itt munkaügyi ügyintéző 
munkakörben kezdtem, majd 
az idő előrehaladtával folya-
matosan bővültek a feladatok: 
később már hozzám kerültek 
az adóügyek és a pályázatok 
ügyintézése is. 

Előbbinél az „ügyfelezés”, 
azaz az ügyfelekkel való kap-
csolattartás, bánásmód jelen-
tett hasznos tapasztalatszer-
zést. A pályázati ügyintézés 
során pedig a pályázatírás 
alapjait sajátítottam el, illetve 
azt, hogy miként kell együtt 
dolgoznia a kivitelezőknek 

és a hatóságoknak. Ekkor 
ismerkedtem meg az akkori 
jegyzőnkkel dr. Tallós Bá-
linttal, akit azóta is szakmai 
mentoromnak tekintek. 2015 
novemberétől Bócsa Község 
Önkormányzatánál folytattam 
tevékenységemet közalkalma-
zottként, pályázati referensi 
pozícióban. A feladataim közé 
tartozott többek között: pályá-
zati dokumentáció összeállítá-
sa, valamint közreműködés a 
nyertes pályázatok megvalósí-
tásában és lebonyolításában. 
Emellett én végeztem a hát-
téradminisztrációt, elkészítet-
tem a szakmai beszámolókat, 
valamint tartottam a kapcso-
latot a pályázatban érdekelt 
szereplőkkel. 

A pályázatok mellett hozzám 
tartoztak az Önkormányzat 
személyi és munkaügyei is, 
valamint a közfoglalkozta-

tással kapcsolatos adminiszt-
rációk. A munkaköröm igen 
változatos, teli kihívásokkal. 
A pályázati ügyintézés mellett 
a munkaügyi ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatok tartoz-
nak a feladatkörömbe: KIRA 
program kezelése, munka-
szerződésekkel, távollétekkel 
kapcsolatos ügyintézés, köz-
foglalkoztatási program.

— Hogy dőlt el, hogy ki lesz 
Bócsa jegyzője? 

A jegyzői pozíciót pályázta-
tás útján lehet betölteni. En-
nek megfelelően nyílt pályá-
zati kiírás jelent meg, melyre 
nyolcan jelentkeztünk. Sző-
ke-Tóth Mihály polgármester 
nekem szavazott bizalmat, 
melyet igyekszem megszol-
gálni.

— Most milyen feladatok 
tartoznak önhöz? Hogy telnek 
a napok-hetek?

A jegyzői munkakör szerte-
ágazó és sokrétű. Ebből követ-
kezően a jegyzőnek minden-
hez kell értenie. Feladataihoz 
tartozik a képviselő-testület 
és polgármester munkájának 
segítése, a testületi ülések 
anyagainak, döntéseinek elő-
készítése, a törvényesség 
biztosítása és a jegyzőkönyvek 
elkészítése. A jegyző gyako-
rolja a munkáltatói jogokat a 
hivatal köztisztviselői felett és 
vezeti a közös önkormányzati 
hivatalt.

— Dolgozók távoznak, dol-
gozók jönnek. Milyen munka-
körre várnak most új embert a 
hivatalba?

A jegyzői pozíció „házon 
belüli” betöltésének egyenes 
következménye volt, hogy 
szükségessé vált a belső szer-
vezeti átalakítás és a mun-
kakörök újra elosztása. Az 
átszervezés következtében, 
ahogyan a napokban megje-
lent álláshirdetésünkben is 
megtekinthető, igazgatási/
titkársági ügyintézői mun-
kakörbe keresünk kollegát. 
Feladatkörébe az alábbiak tar-
toznak majd: ügyfélfogadás, 
iktatás, iratkezelés, postázás, 
valamint szervezési feladatok 
ellátása.

— Hogy látja ezt a bócsai 
munkahelyet és a kollektívát?

Véleményem szerint a köz-
szolga két erénnyel bír: szak-
mai hozzáértés és az ügyfelek 
szeretete. A bócsai kollektíva 
mindkét képességnek bir-
tokában van. Persze mindig 
vannak fejlesztendő terüle-
tek, hiszen a közszférában 
is az egyetlen biztos dolog: a 
változás. Szakmailag hozzá-
értő, egységes, több feladat 
ellátására alkalmas, szükség 
szerint átcsoportosítható, ko-
ordináltan csapatban dolgozó 
ügyfélbarát hivatali apparátus 
kialakítása a célom. 

Tekintsen a lakosság part-
nerként a hivatalra és a jegy-
zőre, ne pedig hatóságként! 

Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Mi a lámpásozás nagy titka?

„Karácsony lelkesedése magával ragad”

Ezt az igehirdető, Beke László tázlári baptista lelkész 
mondta. Ahogy áhítatában kifejtetette, a gyerekkori istenkép 
formálódása a szülőkön is múlik. És vajon meddig vár minket 
Isten? Szinte korlátlan hosszú ideig. Aztán egyszer csak oda-
érünk hozzá — ahogy József Attila is írja Isten című versében:

(…)
Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem —
tetten értem az én szívemben.

Talán mert ez tényleg bera-
gyogja a lelkeket! Az emberek 
az evangélikus templomban 
gyülekeznek, citerazenére ének-
lik a karácsonyi (nép)dalokat, 
mint őseik. Aztán ünnepi gon-
dolatokat hallgatnak, esznek 
pár falatot, végig vonulnak az 
utcán kis lámpásaikkal, gyertyát 
gyújtanak, a katolikusuknál 
forralt boroznak, majd boldogan 
hazamennek.

Röviden ennyi! 
És bővebben?

Ismét többen voltunk a temp-
lomban! Főleg a sok fiatal 
dobott nagyot az ügyön, és ez 
jó! A fények, a találkozás és az 
énekek mindenkiből kihozták 
a jó gondolatokat. 

Ahogy László Lajos lelkész 
fogalmazott: „Ez a tetten ért 
Isten!”
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Mikulás Birkózó Kupa — 
Sokaknak a tűzkeresztség
Mintegy 90 gyerek vett részt 

a december elején megrende-
zett bócsai Mikulás Kupán. A 
csapatok a meghívó egyesület 
mellett a következők voltak: 
Kecskemét (azaz „Kesi”), Kis-
kunfélegyházi Vasas Spor-
tegyesület, Soltvadkerti TE, 
Kiskunhalas és Kalocsa. Bó-
csáról 11 gyerek birkózott. 
A korosztály a legkisebbeket 
foglalta magába: az óvodástól 
a 2. osztályosig terjedt. Sokuk 
most állt először ki versenyre.

Mitől volt ez 
nagyszerű?

A gyerekek éles helyzetben 
érvényesítették azt a tudást és 
viselkedést, amit az edzésen 
tanultak. Látszott, ahogy tisz-
telik az ellenfelet, hallgatnak 

az edzőjükre, a bíróra és ahogy 
alkalmazzák a fogásokat. Az-
tán… kinek hogy ment…

A díjak 
Eltért a szokásos egyéni 

versenyektől: a csapatbaj-
nokság keretében mindenki 
birkózhatott a saját súlyában 
és korosztályában. A végén az 
összes versenyző kapott egy-
egy Mikulás emblémás érmet, 
valamint az egyesületek kupát.

A képeken szereplő bócsai 
birkózókon kívül még Sipicz-
ki Zsombor, Prácza Belián és 
Tóth-Baranyi Koppány vett 
részt a versenyen. Reméljük, a 
későbbiekben is viszontlátjuk 
őket a szőnyegen!

Káposzta LajosKáposzta Lajos

A csapatok vezetői megbeszélést tartanak

Kanalas Gábor visszavágást hajt végre a félegyházi 
kislány támadása ellen

Szentgyörgyi Noel kimozgatja az ellenfelét. Ez azt jelenti, 
hogy ki akarja tolni a zónára (azaz a szőnyeg szélére)

Gál Gergő fej és kar rögzítéssel tusolást készít elő

Eifert Nimród kétvállal győzött

Benkő Dáriusz derék- és karfogással kétvállra fekteti 
ellenfelét

Müller Benett felveszi az alapállást a küzdéshez



2022. december 7. oldal

Nyelvtanulás — eredménnyel!
„Ahány nyelvet be-

szélsz, annyi embert 
érsz” – mondta IV. Ká-
roly, az utolsó magyar ki-
rály.

Nem véletlenül, hiszen a 
nyelvtanulás egy új kultúra 
megismerését is jelenti. A 
kommunikációs, nyelvi kor-
látok leküzdésével kinyílik a 
világ a gyermekeink számára, 
fejleszti koncentrációs készsé-
get és a gondolkodást is.

A Bócsai Boróka Általános 
Iskolában is ezt valljuk, ezért 
már első osztálytól angolul 
vagy németül tanulhatnak 
diákjaink. Színes programok, 
versenyek gazdagítják a tan-

évet. Most egy sikeres német 
nyelvi versenyről adunk hírt. 

Német siker
A kiskunfélegyházi Szent 

Benedek PG Két Tanítási 
Nyelvű Technikum és Kollé-
gium versenyt hirdetett 7. és 
8. osztályos, németül tanuló 
diákoknak, amelyen isko-

lánk csapata a legfényesebb 
I. helyezést érte el. Ez azért 
is különösen jelentős ered-
mény, mivel a gyerekek együtt 
versenyeztek a német nyelvet 
magas óraszámban tanító 
tagozatos iskolák diákjaival, 
azokkal azonos elbírálás alá 
esve. Ennek ellenére mégis 
toronymagasan nyerték meg 
a versenyt! A megméret-
tetés különleges volt, tele 
interaktív, mozgásos, kreatív 
feladattal. 

Gratulálunk a versenyzők-
nek: Csányi Alexa, Balogh 
Levente és Balázs Barnabás 
(8.o.).
Felkészítő tanár: 
Szlobodáné Rakonczay Tünde

Csoportkép a legfiatalabbakkal egy edzés végén. A nagyobbak sokszor segítőként és egyfajta példaként vesznek részt 
a fiatalok kinevelésében.

Schneider Letícia bátorságot gyűjt Schneider Benedek harcra kész
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A karácsonyi előkészüle-
tekben olyan receptet hoz-
tam, amelyet gyorsan és egy-
szerűen el lehet készíteni, és 
kiváló gasztro ajándék lehet 
belőle! Izgalmas ízvilága 
lehet dióval, mákkal vagy 
éppen hántolt kendermaggal elkészítve!

Hozzávalók:
- 10 dkg szeletelt mandula, vagy mandula liszt
- 7 dkg porcukor
- 5 dkg kandírozott narancshéj
- 1 db narancs
- 1 tk mandula kivonat 
- 10 dkg étcsoki
Elkészítés:
Ha szeletelt mandulát vásároltál, akkor finomra daráld le elő-

ször (késes aprítóval is jó lesz)! Majd add hozzá a narancshéjat 
és a porcukor felét. A porcukor másik felét melegítsd fel 25 ml 
frissen facsart narancs leszűrt levével. Ha kihűlt, add hozzá a 
mandula kivonatot. Ezt követően kezd el szép lassan adagolni 
a szirupot a mandulához, amíg jól gyúrható masszává nem 
áll. Ebből a masszából kell szaloncukor formájú bonbonokat 
formázni, amiket kb. 15 percre a tegyél be a fagyasztóba. Amíg 
hűl, olvaszd fel gőz fölött a csoki 2/3-át! Ha teljesen felolvadt, 
vedd le a gőzről, és add hozzá a maradék csokit, és kevergesd 
addig, amíg fel nem olvad, ezt nevezik temperálásnak, ettől lesz a 
csoki bevonat roppanós. Villa segítségével mártsd bele a csokiba 
a lehűtött bonbonokat, hogy mindenhol bevonja azokat. Ezután 
már csak csomagolni kell.

Narancsos-marcipános 
szaloncukor házilag

Vidám percek
Mit is keresünk?

Két tolvaj elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak 
maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a 
megfelelő fenyőfát, de nem találják. Nagyon hideg van, a nap 
lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban különös zajokat 
hallani. Messze kerültek az autójuktól, talán vissza sem találnak. 
Az egyik fatolvaj odafordul a másikhoz:

- Na, nekem ebből elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, 
akár fel van díszítve, akár nincs!

Korai beszerzés
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem, hogy mielőtt még az üzlet kinyitott volna…

Gyerekkori nyelvi kompetenciafejlesztés
Karácsonyeste a kisgyerek szalad be az anyukájához 
a konyhába:
- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
- Nem ég, kisfiam, hanem világít!
Néhány perc múlva megint szalad be a kisfiú:
- Anyu, anyu! Már a függöny is világít!

Hangolódjunk könyvekkel 
a karácsonyra!

Felnőtt: Trisha Ashley — Karácsonyi szerelem
A karácsony mindig is szomorú időszak volt a fiatal özvegy, Holly 

Brown számára. Ezért amikor felkérik, hogy vigyázzon egy mindentől 
távol eső házra a Lancashire-i lápvidéken, nem képes visszautasítani 
az ajánlatot, mivel ez tökéletes ürügy arra, hogy megfeledkezhessen 
az ünnepről. A ház tulajdonosa, Jude Martland szintén távol akarja 
tartani magát a családi karácsonytól, mivel a legutóbbi alkalommal 
az öccse megszökött a menyasszonyával. Ám amikor arra kényszerül, 
hogy váratlanul hazatérjen, azt látja, hogy minden a feje tetejére állt, 
és úgy tűnik, Holly van az események középpontjában. Amikor pedig 
a hófúvás elzárja az utakat, senki nem szökhet el. A kénytelen ösz-
szezártságban Holly és Jude sokkal többet kapnak az ünneptől, mint 
amire számítottak – és ezt a karácsonyt soha nem fogják elfelejteni!

Ifjúsági: J. K. Rowling — A karácsonyi malac
A hétéves Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát. Aztán 

egyszer – épp szenteste napján – az undok mostohanővére kidobja 
Püsmacot az autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb plüsst, 
imádott kedvencét nem pótolhatja. Ám karácsony éjjele a csodák 
ideje, amikor minden életre kelhet… Így aztán Jack és bosszantó új 
játéka, a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az Elveszettek 
Birodalmába, hogy kimentsék a fiú legjobb barátját a szörnyűséges, 
játékpusztító Veszejtő markából. A veszélyes kalandban segítségükre 
van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy bátor iránytű és egy Remény 
nevű szárnyas lény, de igyekezniük kell, mert ha nem találják meg 
Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza!

Szívet melengető, izgalmas történet arról, mit jelentenek a gye-
rekeknek a játékok. J.K. Rowling legújabb könyvének, amelyhez a 
méltán népszerű Jim Field készített kedves illusztrációkat. Vitatha-
tatlanul ott a helye a klasszikus családi kedvencek között.

Gyermek: S. Belin · Calouan · E. Coalman · 
C. Machon · L. Major · J. T. Misérazzi · 

N. Piette · M. Saver · F. Viroux — 
Gyönyörű karácsony

Karácsony ünnepét szebbé varázsolja ez a könyv! A 24 mese – 
egyik érdekesebb, izgalmasabb, mint a másik – beleringat az ünnepi 
készülődés hangulatába: együtt csomagolhatod az ajándékokat a kis 
manókkal, együtt utazhatsz a rénszarvasokkal, és együtt izgulhatsz 
a Télapóra várakozó gyerekekkel. Úgy hát pszt!… Helyezkedj el egy 
kényelmes fotelben, és figyelj…

A Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 14:00-17:00

Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00-17:00
Nyitás: 2023. január 9. hétfő
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Fejezetek a 116 éves Bócsa történetéből
A Kiskőrösi Állami Gazdaságra emlékeztek a Boróka KönyvtárbanA Kiskőrösi Állami Gazdaságra emlékeztek a Boróka Könyvtárban

Ezen belül pedig annak 
bócsai üzemegységére, 
mely az 1960-as évek 
2. felében épült fel, és 
kora legmodernebb bo-
rászatának számított. 
Ez ma a Weinhaus Kft, 
hasonlóan nagy elis-
mertséggel. A november 
végi könyvtári beszél-
getésre sokan jöttek el 
a hajdani vezetők és 
munkatársak közül, de 
számos érdeklődő is 
kíváncsi volt a vissza-
emlékezésekre. 

mezőgazdasági termelési 
üzemfajta az 1950-es évektől 
működött Magyarországon. 
Feladata az állami földe-
ken történő gazdálkodás 
hatékony megszervezése és 
lebonyolítása volt. A 90-es 
évek rendszerváltásáig jól 
működött: kiszolgálta az 
akkori korszak igényeit. A 
szocialista országokat tö-
mörítő Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsán (KGST) 
belül  Magyarországra az 
élelmiszer hárult termelés-
ben fontos feladat. Így ter-

gabonát, takarmányt, rendel-
keztek állattartó telepekkel 
(juh, marha, ló, sertés) és 
Bócsán egy borászati üzem-
mel. Több száz dolgozójukat 
1974-től saját üzemorvos 

gondozta. A bérek mellett 
külön juttatásként szolgálati 
lakást, házépítési támogatást 
és közösségi programokat 
nyújtottak.

A visszaemlékezők
Kunszeri Miklós borász 

28 évesen lett a bócsai bo-

villanymotor tönkrement és 
elvitték Kiskunhalasra a sze-
relőkhöz, azokat megfelelő 
mennyiségű borral kellett 
motiválni. Így lett kész időben 
a javítás…

Bella Kálmán 1976-ban ke-
rült az Állami Gazdasághoz 
és 1987-ben vette át a bor-
kereskedelmet. Voltak olyan 
borok, melyeket nyugatra 
vagy az NDK-ba exportáltak, 
de voltak tömegborok is. 
„Annak idején egész más volt 
a nagyságrend és a verseny-

Bella Kálmán

Kunszeri Miklós
rászat vezetője. 1980-1984 
között dolgozott itt. Mint 
mesélte, a 100-110 mun-
katárs közül mintegy 70-80 
fő helybéli volt. Kiemelte, 
hogy kiváló szakmunkáso-
kat is megismert Bócsán, 
akik hegesztőként, laka-
tosként, esztergályosként 
vagy kőművesként látták el 
feladatukat — jó kollektív 
szellemet teremtve. 

Lőrincz István műszaki 
vezető kiemelte: Amikor egy 

helyzet. Mondhatjuk úgy is: 
kiszámíthatóbb! Egerben ma 
annyi borászati cég van, mint 
annak idején az egész ország-
ban volt! 1993-ban, amikor 
vége lett az ÁG-nak, keserű 
szájízzel mentem el. De most 
örülök, hogy találkoztunk!” 
— zárta hozzászólását a több 
mint 100 kilométerről ideu-
tazott borkereskedő.

(folytatjuk)

Káposzta LajosKáposzta Lajos

Az estet Káposzta Lajos 
történész nyitotta meg, aki 
rövid bevezetőjében az ál-
lami gazdaságok szerepét 
ismertette. Ez a kollektív 

mékeinek bel- és külföldön 
egyaránt jó piaca volt. 

A Kiskőrösi Állami Gazda-
ság több telephellyel műkö-
dött. Termeltek gyümölcsöt, 
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A Baba-Mama Klubban

Aki tudja, mi a dolga…

Egy felhívás nyomán

Több mint ötvenen várták 
izgatottan a Mikulást a könyv-
tárban: vajon kinek a nevét ol-
vassa fel a jó gyerekek listájáról! 
Szerencsére csak jó kisfiúk és 
kislányok voltak a rendezvé-
nyen, hiszen egyetlen virgács 
sem került elő! A csomagosz-

tást követően kezdetét vette 
a fergeteges Mikulás-party, 
ahova sokan hoztak üdítőt, sós 
nasit, bolti és házi süteményt 
is! A játék után sokan mentek 
tovább megnézni, hol nyílt 
aznap a faluban adventi ablak. 

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

A Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődésért Ala-
pítvány november végén felhívást tett közzé: „Mi is 
csatlakozunk a Hagyj el egy Mikulás csomagot és csalj 
mosolyt egy kisgyermek arcára akcióhoz”. Az akció 
lényege az, hogy olyan helyen kell letenni egy saját 
készítésű csomagot december 6-án, ahol kisgyerek jár 
és megtalálhatja. Erre egy rövid üzenetet is ki kellett 
tenni, valahogy eképpen: „Én egy elhagyott csomag va-
gyok. Azért hagytak el, hogy szebbé tegyem a napodat. 
Vigyél haza!”
Mint Szűcsné Kaposvári Gabriella elmondta, az alapít-

ványi aktivistákon kívül, szülők, nagyszülők, vállalkozók 
segítettek. Így mintegy 45-50 csomag került ki a bócsai 
utcákra, bokrokba és villanyoszlopokra.

Jobb korán, mint későn!

December 2-án érkezett óvo-
dánkba a Mikulás. Mivel kicsit 
hamarabb látogatott hozzánk 
a szokottnál, a kisgyerekek 
szorgalmasabban tanulták a 
verseket, gyakorolták az éne-
keket, dalokat. 

A szépen feldíszített csoport-
szobákban egész héten ügye-
sen festettek, ragasztottak, 
színeztek, me-
séket hallgattak 
a legjobban várt 
„ismerősükről”, 
a Mikulásról.

Pénteken min-
den kisgyerek 
ünnepi öltözetbe 
öltözve, a nagy-
csoportosoknál 
e g y b e g y ű l v e 
készült a Miku-
lás fogadására. 
Bátran, lelkesen 
adták elő a verse-
iket, énekeiket, 
sőt néhányan 
rajzot is ajándé-
koztak neki.

R e n d k í v ü l i 

módon, a szülők anyagi tá-
mogatásának köszönhetően 
meglepetés műsor várta a 
gyerekeket a tornateremben: 
Bóbita és Bendegúz gyermek-
koncertje! A műsor végén a 
Mikulás és tréfás Krampusz 
segítője édességcsomagokat 
ajándékozott mindenkinek. 

óvó nénikóvó nénik

Egy helyi lakosunk december elején útra kel és ajándékoz. 
Pontosan tudja, ki minek fog örülni. Neve maradjon titok — elég, 
ha csak ránézünk a gyerekek arcára (Ld.: címlapfotó)!

Úton a faluban

Ez a Mikulás meg mindenfelé járt: az iskolánál kezdett reggel, 
aztán járt a boltokban, a csárdában, de még a patikában is. Szelfi-
zett, ajándékozott, aztán eltűnt. Majd egy év múlva újra látjuk.
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A Bócsai Önkormányzat lapja

Adventi forgatag
December talán egyetlen nap-

sütéses délutánján összejött 
Bócsa népe a Hungarikum és 
Közösségi Ház elé, hogy együtt 

ünnepeljék meg a 4. gyer-
tya meggyújtását. A délutánt 
a helyi társastánc tanszakos 
növendékek műsora kezdte 
meg: Szőke Vivien és Szabó 
Ádám tanítványai karácsonyi 
koreográfiákat adtak elő. 

A harmadikosok és néhány 

felsőbb éves tanuló Krisztus 
születésének történetét mu-
tatta be, Paragi Anikó tanárnő 

vezetésével. A megható, éne-
kekkel és szép szövegekkel 
betanult betlehemes játékot 
karácsony első napján a déle-

lőtti, Szent Margit templomban 
tartott misén mutatják be újra.

„Tudni kell másik
sebességet választani!” 
— ez már Szőke-Tóth Mihály 

polgármester vezérgondolata 
volt. Köszöntő beszédében azt 

hangsúlyozta, hogy fontos az 
ember életében a lassítás és a 
pihenés. Ez jön el karácsony 

hetében. Ki kell használni 
ezeket a szabad napokat az ün-
neplésre, valamint a tartalmas 
együttlétekre!

Ezután kigyúlt a negyedik 
fény is a koszorún! A jó beszél-
getéshez ideális körülményeket 
teremtett az erre a napra felál-
lított sátor, benne a kolbászos, 

forralt boros és mézeskalácsos 
standokkal. Még a saját ka-
lács elkészítésére is volt mód. 
Köszönjük a közreműködők 
segítségét!

Ezúttal pedig a Boróka Könyv-
tár programjait támogatták 
azok, akik az étel-ital fejében 
adományt adtak.              K. L.K. L.
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