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Újévi köszöntés 
újságíróktól

Tisztelt Bócsaiak!

— ez a kép egy kiskőrösi 
borászatban készült, ahol az új-
esztendő alkalmából a környék 
újságírói adtak egymásnak ran-
devút. Köztük volt Káposzta La-
jos is, aki lapunkat is képviselve 

vitatta meg a jelen eseményeit 
kollégáival. A vacsora végezté-
vel csoportkép készült a lelkes 
csapatról, így kívánva — laptól 
és témától függően — minden 
olvasónak boldog újévet.

Egy pár mondatban szeret-
nék bemutatkozni.  Borbényi 
Hilda vagyok, a Petőfi Sándor 
Gimnázium és a Kertészeti 
Szakközépiskolában érettségiz-
tem 2004-ben, majd 2005-ben, 
megszereztem a vincellér szak-
mát. Sajnos borászként nem volt 
lehetőségem elhelyezkedni, és 
az iskolai tanulmányaim után, 
2008-ban a bócsai Agip Benzin-
kúton dolgoztam 7 évig. 

2014. december elejétől a Bó-
csai Boróka Könyvtár könyvtá-
rosa lettem. 2015 januárjától 
bővült a munkaköröm: rendez-
vényszervező és újságíró is let-
tem. A közművelődés területén 
az aktív közösségi művelődést és 
a kulturális javak, szolgáltatások 
közvetítését végzem. Így veszek 
részt Káposzta Lajos mellett a 

Bócsai Hírek szerkesztésében.  
Célom úgy végezni a munká-
mat, hogy a község számára 
megfelelő legyen. Sokat kell még 
tanulnom, de bízom benne, hogy 
elégedettek lesznek a jövőben a 
teljesítményemmel. 

Borbényi Hilda 

Almás-pudingos töltött fánk
Egy farsangi sütemény minden kedves olvasónknak

Hozzávalók 
8 személy részére

* 1 kg liszt
* 6 dl tej
* 10 dkg margarin
* 1 tojás
* 4 dkg élesztő
* 6 evőkanál cukor
* olaj a sütéshez

 A töltelékhez:
* 1 csomag vaníliás 
  pudingpor
* 4,5 dl tej
* 3 evőkanál cukor

Az almás 
töltelékhez:

* 1 nagy alma
* 2 evőkanál cukor
* kevés citromlé
* 1 csomag vaníliás cukor
* 3-4 teáskanál méz
* reszelt citromhéj
* gyömbér

Elkészítés
A langyos tejben felfuttat-

tam az élesztőt 2 evőkanál 
cukorral. Mikor már jó ha-
bos volt, hozzáöntöttem a 
szintén langyos lisztet, az 
olvadt margarint, a tojást, 
pici sót, majd kidagasztot-
tam. Letakarva kelesztettem 

meleg helyen, míg duplájára 
nőtt.

Közben megfőztem a va-
níliás pudingot, és hagytam 
hűlni, hogy besűrűsödjön.

1 nagy szem almát 2 cen-
tis kis hasábokra vágtam, 
cukros, vaníliás cukros, 
citromos vízben megfőz-

tem. A víz ujjnyit lepje el az 
almát. Mikor megpuhult, ez 
csak pár perc, szűrőlapáttal 
kiszedtem az almát a léből, 
és helyette nagyon picire 
vágott gyömbért dobtam 
kevés reszelt citromhéjjal a 
főzőlébe. Puhára főztem ezt 
is, és a levét sűrűn folyósra 
forraltam be. Hagytam ezt is 
hűlni, és szinte már hidegen 
hozzákevertem a mézet.

A megkelt tésztát kinyúj-
tottam 5-6 mm vastagra, 
és pohárral kiszaggattam. 
A korongok felét megpa-
koltam pudinggal és almá-
val, ráborítottam 1-1 üres 
tésztakorongot, kicsit a 
széleket lenyomkodtam, és 
a deszkán hagytam ismét 
kelni kb. 30 percet.

Forró olajban szép sárgára 
sütöttem, majd leszűrtem, 
a felesleges zsiradékot fe-
litattam, és a gyömbéres 
sziruppal kínáltam.

Megjegyzés: Isteni finom!
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Bursa Hungarica 2015. 
Pályázat eredményei

Szociális célú tűzifa 
támogatás

A bócsai Boróka Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely 

nyitva tartása
Hétfő: szünnap
Kedd: 10-12 óráig és 13-17 óráig
Szerda: 10-12 óráig és 13-17 óráig
Csütörtök: 10-12 óráig és 13-17 óráig
Péntek: 10-12 óráig és 13-17 óráig
Szombat: 10-13 óráig

Könyvajánlat
Gyerekeknek: Bartos  Erika  Bogyó és Babóca a Jégen
Marok Veronika: Anni Panni hull a hó
Sohonyai Edit: Kockacukor    

  
Felnőtteknek:  
Markus Zusak: A Könyv tolvaj
Ördög Nóra-Törköly Erika: Angyalműhely

Anyakönyvi hírek
2014. december
Született: 
Király Natália - an.: Macska Brigitta

Elhunyt: 
Klam Ferencné (1920), születési neve: Tégen Anna

Hivatali változások

A kéményseprő ipari 
szolgáltatás 

ütemterve Bócsán
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy közsé-

günkben a következő időpontokban végezzük el a 
kéményseprési közszolgáltatást: 

2015. március és október hónap

Kérjük a lakosságot, hogy a munka elvégzését 
minden alkalommal tegyék lehetővé. A telefonos 
egyeztetés lehetősége az eddigiekhez hasonlóan 
idén is fennáll. 

Vadkert Filant
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Bt

06-20-312-8148.
vadkertfilant@gmail.com

November végén költözött 
vissza az Önkormányzati Hi-
vatal a Rákóczi utcán álló, 
immár teljesen megújult kö-
zségháza épületébe. A dol-
gozók ezúton is köszönik a 
lakosság türelmét, amivel az 
átmeneti, könyvtárban zajló 
időszakot elfogadták. Az újult 
erővel folytatódó munkához 
új szabályozás és egyben új 
munkakörök is társulnak. Mint 
Mayer Ferenc jegyző elmondta, 
a legfontosabb változás az, 
hogy a márciustól a szociális 
hatáskörök egy része átkerül-
nek a járáshoz.

A jövedelempótló ellátások, 
mint például a rendszeres 
szociális segély, a foglalkoz-
tatás helyettesítési támogatás 
igénylése és jóváhagyása elke-
rül járási szintre. Ez azonban 
nem jelenti automatikusan azt, 
hogy ettől kezdve csak Soltvad-
kerten vagy Kiskőrösön lehet 
ezeket az ügyeket intézni.

Az ügysegéd kéthetente, 
páros héten kedd délután jár 
ki a bócsai önkormányzati 

hivatalba, amikor fogadja az 
ügyfeleket. 

A kiadáscsökkentő támoga-
tások, mint a lakásfenntartási 
támogatás, a temetési, méltá-
nyossági közgyógyellátási il-
letve egyszeri/átmeneti segély 
helyben adható marad. Ezek 
ügyintézője Bócsán Csipkóné 
Bíró Krisztina.

Eke Edina 2 év után vissza-
tért a járási hivatalból és január 
elsejétől ő látja el a polgár-
mesteri, ill. jegyzői titkárnői 
feladatokat.

Új munkaerő Sütő Andrea 
pályázatíró referens, aki eddig 
az Antall József Alapítványnál 
dolgozott. Január első felében 
már három pályázatot állított 
össze, melyek remélhetőleg 
tovább gazdagítják a községet.  
A pályázatok írása eddig egy 
kisebb csoport feladata volt 
(polgármester, jegyző, hivatali 
dolgozók, külső tanácsadók), 
viszont a megnövekedett fel-
adatokra való tekintettel ettől 
kezdve külön felelőst igényel 
ez a tevékenység.           K. L. 

A 2015. évre vonatkozó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati ösztöndíjpályázat 
elnyert összege 520.000 fo-
rint, mely a képviselő-testület 
döntése alapján támogatásban 
részesültek.

- Virág Réka
- Takács Bettina
- Szabó Klaudia
- Gillich Tamás
- Frittman Barbara
- Frittman Kitti
- Tyukász Erik

A többszintű támogatási rend-
szer pénzügyi fedezetéül három 
forrás szolgál: a települési ön-
kormányzati, a megyei önkor-
mányzati, valamint – az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőokta-
tási intézményi költségvetésben 
megjelenő elkülönített forrás. 
Évente országosan több mint 27 
000 pályázó részesül támogatás-
ban, ez éves szinten 2 milliárd 
forint ösztöndíjként történő 
folyósítását jelent.            B. H. 

A belügyminisztériumi ren-
delet alapján a szociális célú 
tűzifaprogram pályázat az idén 
is eredményes volt. Az önkor-
mányzat 782.320 forint összegű 
támogatásban részesült, melyet 
132.000 Ft-tal egészítettek ki. 

Ennek értékében 44 m3 akác 
tűzifát oszthatott szét a telepü-
lésen. A kérelmeket a szociális 
bizottság bírálta el.

A tűzifa ingyenes ideszál-
lítását a Geiger és Fia kft. 
biztosította. 
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mit hoz 2015 Bócsán? 
Beszélgetés Szőke-Tóth Mihály polgármesterrel 

Tavaly kezdte második hi-
vatali ciklusát községünk 
polgármestere, Szőke-Tóth 
Mihály, aki még mindig a 
fiatal generációt képviseli 
a hazai politikai palettán. 
Ez nem csupán korára, de 
tenni akarására is értendő. A 
fejlesztésekkel kapcsolatos 
megbeszélések és pályázati 
elszámolások közepette ta-
lálkoztunk irodájában az év 
elején.

— Mit hoz 2015 Bócsának?
Az idei év a fejlesztések éve 

lesz. Az idei is, mint ahogy a 
korábbiak is! Az előző években 
elkezdett fejlesztések folytatása 
zajlik. Építünk. Elvünk az, hogy 
a helyi önkormányzatok legfőbb 
feladata a település fejlesztése. 
Olyan vállalkozói környezetet 

kell kialakítani, ahol az eddigiek 
jól működnek és újak is meg 
tudnak indulni. Fontos a pol-
gármester és a képviselő testület 
hozzáállása. 

A különböző infrastrukturális 
elemek meghatározzák azt, 
hogy az itt élőknek milyen a 
közérzete, hogy itt maradnak-e 
a lakosok, a fiatalok.

— Milyen az új képviselő tes-
tület?

Egy képviselő testület mindig 
kiváló! Az előző testület azon-
ban nem mindig értette, sőt: 

sokszor ellenezte az általam 
diktált településfejlesztési di-
namizmust. 

Valahogy azt éreztem rajtuk, 
hogy nem hisznek ebben és nem 
ismerik fel annak a felelősségét, 
hogy ezt a kívülről jövő pénzt 
nekünk kell felhasználnunk, 
mert különben más település 
kapja meg. Az új csapatnak 
aztán elmondtam., hogy valószí-
nűleg sok rossz dolog szűrődött 
ki rólam: kevés kommunikáció, 
gyors tempó.. Egyben biztosí-
tottam őket, hogy a tempó az 
eddiginek a duplája lesz! Felté-
telezem, ezért választottak meg 
ősszel. Négy év önkormányzati 
munka van mögöttem, így eb-
ben a ciklusban még több dolgot 
el tudunk majd érni. Fontos 
azonban a rendszer kiépítése: 
az önkormányzatnak, a hivatali 

dolgozóknak és az intézmények-
nek együtt kell támogatniuk a 
település irányvonalát! 

— Az elmúlt hónapokban több-
ször láttunk mozgást a helytörténeti 
gyűjtemény környékén.

A kultúraszervezésben elin-
dult valami az előző ciklusban. 
Ennek során a tájházunkban 
lévő tárgyak fotós regiszterbe 
kerültek: most már mindegyik-
ről tudjuk, hogy miből, mikor és 
mi célból készült. A gyűjtemény 
együtt van, de korszerűsíteni 
kell: új polcokra, új bemutatási 

módszerre és, újfajta megvilá-
gításra van szükség. Tervünk 
az, hogy megőrizve az épület 
ONCSA-ház jellegét, minden-
képpen fel kell újítanunk és 
korszerű vizes blokkal is el kell 
látnunk. Ugyancsak ide tartozik, 
hogy létre kell hoznunk a helyi 
értéktárat. Azaz: mi Bócsa ere-
detisége és mitől különleges?

— Angolul és németül folyékonyan 
beszél. Ez ritka a polgármesterek 
körében…

Az itt élő tanyás németekkel 
hetente használom a nyelvet: 
mintegy ötvenen élnek Bócsán 

és környékén. Hans Kaiser 
címzetes német minisztert is 
én kalauzoltam vidékünkön 
a közelmúltban. Szerintem a 
nyelvtudás ma már nem lehet 
különlegesség: sokkal inkább 
a mindennapok része. Külön-
ben hogy tudnánk fejleszteni a 
külföldi kapcsolatokat és a turiz-
must? Ennek kapcsán jegyzem 

meg, hogy idén remélhetőleg 
elkészül a régen várt Soltvad-
kert-Bócsa kerékpárút, illetve 
Jakabszálláson át Kecskemét 
felé is közeledhetünk…

Az idegenforgalmi fejleszté-

Kenyérszentelés után Bócsa lelkészeivel 
2014. augusztus 20-án

Tárgyak a helytörténeti gyûjteményben

Vidám kavalkád Bócsa egyik legnagyobb att-
rakcióján a novemberi Böllérfesztiválon
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§

sek tára és lehetősége határ-
talan. Ezt és a helyi közösség 
összetartását szolgálja majd a 
modern, de falusias piaccsar-
nok felépítése, amely egyben 
nyitás lenne a helyi terme-
lők felé. A Pipagyújtó Csárda 
mellett felépülő csarnok egy 
komoly közösség formáló tér 
lehet majd. Művelődési házunk 
nyár végére készül el: hány 
kiállítást, bálat és vidám estet 
tudunk majd itt rendezni? Az 
idegenfogalom azzal is bővül, 
hogy az elmúlt években annyi 
szálláshely létesült Bócsán, 

Változás a pálinkafőzés 
engedélyezésében

hogy a vendégágy létszám meg-
haladja a százat. Ez megint csak 
arra ad lehetőséget, hogy a ren-
dezvényeinket és természeti ér-
tékeinket mások is élvezhessék. 
A vendégéjszakák pedig nem 
csak a szállás tulajdonosáénak 
jelentenek bevételt: a vendég itt 
eszik, itt megy el fagylaltozni, 
és remélhetőleg később újra 
visszatér. Az idegenforgalmi 
szervezésbe viszont profizmust 
kell belevinni, amiben a ripor-
ter úrra is számítok…                       

K. L.

Az új országos rendeletek 
szerint a magánfőzésre szolgáló 
desztilláló-berendezést a tulaj-
donszerzést követő 15 napon 
belül, illetve amennyiben a 
berendezés megszerzése 2015. 
január 1-jét megelőzően történt, 
akkor 2015. január 31-ig kell be-
jelenteni a lakóhely szerinti ön-
kormányzati adóhatósághoz. 

2015-től a magán főzésre 
vonatkozó kedvezményes sza-
bályokat csak gyümölcstermelő 
magánszemélyek alkalmazhat-
ják, ezért az adóbevallásban 
nyilatkozni kell arról is, hogy 
a magán főző rendelkezik gyü-
mölcstermő területtel.

A jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának kü-
lönös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény 63.§ (1) 
bekezdés 12. pontja alapján a 
magán főző az a 18. életévét 
betöltött gyümölcs termesztő 
személy, aki saját tulajdonú 
gyümölccsel, gyümölcsből szár-

mazó alapanyaggal és párlat 
készítésére alkalmas, saját tulaj-
donú desztilláló berendezéssel 
rendelkezik.

A magánfőző az előállított 
magánfőzött párlat utáni adó-
bevallási és adófizetési kötele-
zettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig együtt teljesíti a 
lakóhelye szerinti önkormány-
zati adóhatósághoz.

A saját fogyasztás céljából 
előállított magánfőzött párlat 
adómentessége 2015 január 1-
jétől megszűnik, és amennyiben 
tárgyévben a magánfőző előállít 
párlatot, 1000 Ft/év átalány adó 
fizetési kötelezettsége keletke-
zik. Az átalány díjat a magánfő-
ző fizeti meg.

Ha a magánfőző nem állí-
tott elő tárgyévben magánfőző 
párlatot, akkor nem keletkezik 
tárgyévre vonatkozóan adóbe-
vallási kötelezettsége.

A magánfőzés utáni adóbeval-
lást évente egyszer, az átalány-

adó-fizetési kötelezettséggel 
együtt, a tárgyévet követő év 
január 15-ig kell teljesíteni a 
lakóhely szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz.

Az önkormányzati adóhatóság 
értesíti a desztilláló berende-
zés bejelentéséről, valamint a 
magánfőző adóbevallásáról a 
vámhatóságot és a bejelentéssel, 
bevallással érintett — más — 
önkormányzati adóhatóságokat. 
Az önkormányzati adóhatóság 
az értesítést a teljesítést követő 
hónap 15. napjáig küldi meg az 
illetékes vámhatóság részére.

A magánfőzés (átalányadózás 
szabálymódosításából követ-
kezően 2015-től megszűnik az 
a jogszabály által biztosított 
lehetőség, hogy a magánfőző 
50 litert meghaladóan eladásra 
előállíthasson párlatot a főzést 
megelőző bejelentés és normál 
jövedéki adómérték szerinti 
adófizetés mellett.

Az évente előállítható párlat-

mennyiség túllépése esetén a 
magánfőző a többletmennyi-
séget köteles haladéktalanul 
bejelenteni a vámhatóságnak 
és a vámhatossággal egyez-
tetett módon gondoskodni a 
többletmennyiség megsemmi-
sítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag 
a magánfőző, családtagjai vagy 
vendégei által fogyasztható 
el, feltéve, hogy értékesítésre 
nem kerül sor. A magánfőzött 
párlat kizárólag alkoholtermék-
adóraktár részére  értékesít-
hető. Értékesítéskor, vagy  ha 
a magánfőző az általa előállí-
tott magánfőző párlattal kíván 
részt venni párlatok számára 
meghirdetett versenyen, akkor 
az illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz benyújtott be-
jelentkezés alapján, valamint a 
párlat után megfizetett adóról 
kiállított önkormányzati adóha-
tósági igazolás igazolja a párlat 
eredetét.

másfél százalék lett
A községi képviselő testület 

egyhangú döntést hozott de-
cemberben a helyi iparűzési 
adó kapcsán. Mint tudjuk, 
ez egy helyben maradó adó, 
amely a vállalkozók és cégek 
előző évi bevétele, adott eset-
ben forgalma után fizetendő.

Az eddigi 1 %-ról 1,5 %-ra 
emelték a helyi iparűzési adót 
Bócsán, mely a 2015-ös pénz-
ügyi évre vonatkozik. 

Az indoklásban elhangzott, 
hogy összevetve a megye 
többi, 114 településével 10 
faluban volt 1,5 % alatt ez 

az adókulcs. Mintegy 100 
településen viszont éppen 
1,5 % körül van a helyi adó. 
Bócsa egy fejlődő, jó helyen 
lévő falu. A község vezetősé-
gének meggyőződése, hogy 
a további fejlesztéseket uni-
ós forrásokból kell és lehet 

megoldani. Az utolsó uniós 
pályázati ciklus önerejét ez 
a többletbevétel is biztosítja 
majd. A pénz jó célokra, azaz 
jelen esetben európai uniós 
fejlesztésekre befektetve a 
tízszeresét hozhatja vissza 
Bócsának.

Egyre több épület tetején láthatunk 
majd napelemet
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Látogatóban a Hegyközségnél

Balogh Lajos hegyközségi elnök, Hegedűs Já-
nosné Irénke titkárnő, Gáspár Ferenc hegybíró

A Polgármesteri Hivatal mel-
letti hegyközségi épület jelen-
tősen megszépült az elmúlt 
évben. Kellett néhány hét, amíg 
teljes erővel és hatékonysággal 
újra indulhatott a munka a 
megújult irodában. A tisztvise-
lők a renoválás ideje alatt főleg 
saját otthonukból intézték 
a szőlészet-borászat hivatali 
ügyeit, így több családban is fel-
lélegeztek a visszaköltözéskor. 
Bócsa különlegessége, hogy 
mind az elnök, mind pedig a 
hegybíró éppen 20 esztendeje 
van hivatalában, és hogy a tit-
kárnőt — bárki is látta el ezt a 
feladatot — mindig Irénkének 
hívták. Hozzájuk mentem be 
egy kis beszélgetésre a tavalyi 
év eredményei kapcsán.

Bócsa szőlői
Ha Kunsági Borvidék, akkor 

országszerte a homokhátságra 
gondol az átlagember. Többen 
már azt is tudni vélik, hogy 
még pincét sem építenek, sok-
kal inkább az erjesztő tartályok 
és borházak a feldolgozás he-
lye. Az igazi szakember pedig 
rögtön rávágja, hogy a hazai 
össztermés 1/3 éppen itt, a 
Duna-Tisza közén érik. Aki 
viszont bócsai, az nap mint 
nap megéli azt az odafigyelést 
és küzdelmet, amit a szőlészet-
borászat megkövetel az itt dol-
gozótól: a hideg telek és a forró 
nyarak, a tavaszi fagyveszély, a 
jégverés és a nagy esők miatt 
fenyegető szőlőgombák napi 
törődést igényelnek.

Mint Gáspár Ferenc hegybíró 
elmondta, a legelterjedtebb 
fajták a Kékfrankos (117 ha), 
a Cserszegi Fűszeres (80 ha) és 
a Bianca (78 ha). Őket követi 
a kisebb területen termesztett 
Kunleány (27 ha), Zalagyöngye 
(20 ha) és Ezerjó (18 ha). Ez 
utóbbi jelentősen visszaszorult 
a korábbi termőterületéről, 
mert nagyon munkaigényes, 
fagyérzékeny és így a mai 
átvételi árakon nem érdemes 

foglalkozni vele. Új fajták is 
megjelennek, köztük az Alet-
ta mely az új telepítésekkel 
együtt 31 hektáron van jelen. 
Illatos szőlő, enyhe muskotá-
lyos zamattal, melytől sokat 
remélnek a szakemberek.

A bócsai szőlőtermésátlag a 
korábbi éveket nézve kimon-
dottan jó volt 2014-ben: a 73 
mázsás hektáronkénti terve-
zetthez képest 80 mázsa lett! 
Ennek azonban megvan az ára 
is: mint a hegybíró elmondta, a 
növényvédelmi permetezések 
száma a peronoszpóra és a 
rothadás miatt 10-11 alkalom 
volt, amely hektáronként át-
lagosan 115.000 Ft költséget 
jelentett a gazdáknak. Gond 
az is, hogy a tervezett 80 Ft/kg 
átvételi ár helyett csupán 60-
70 Ft/kg árat kaptak a gazdák 
a felvásárlóktól. 

A borászoknak jelentős kihí-
vás a tavalyi évjárat: a magas 
savtartalom, de az alacsony 

cukorfok miatt cukorpótlásra 
van szükség. Az uniós szabály 
szerint 1,5 alkoholfok emelhe-

Néhány adat

A bócsai szőlőültetvények teljes területe 580 ha, melyből 
jelenleg termő: 419 ha, nem termő (azaz új telepítésű): 161 
ha. Az 2014. évi szüretkor 406 hektárról történt értékesítés, 
a többiről betárolásra került a termés (saját bor készítésre). 
Az összesen leszüretelt szőlő mennyisége a jelentések szerint 
46.416 mázsa. Az átlagtermés hektáronként 80 mázsa volt! 

Sokba kerül, de megéri
Néhány gondolat a bócsai jégelhárító rendszerről

tő, amit most 2 alkoholfokban 
állapítottak meg. 

Káposzta Lajos

Balogh Lajostól, a Bó-
csai Hegyközség elnökétõl 
megtudtuk, hogy a község 
területén két jégelhárító 
rendszer épült ki az elmúlt 
években. Immár harmadik 
éve működik, megfelelő 
védelmet nyújtva a szőlő-, 
gyümölcs- és egyéb kul-
túrnövény ültetvényeknek. 
A két készülék összüzem-
órája tavaly 354 óra volt. 
2014-ben a karbantartási 
és nyersanyag költségek 
meghaladták a kétmillió fo-
rintot. Ez az összeg azonban 
eltörpül amellett a kárérték 
mellett, amit egy erős jégve-
rés okozhatna.  

A rendszer üzemeltetője 
a Hegyközség, de az önerő 

és a tagok befizetése mellett 
a Polgármesteri Hivatal és 
a Hubertus Vadásztársaság 
több százezer Ft-tal ugyan-
csak hozzájárul ennek mű-
ködtetéséhez.

Hogy is történik a védekezés 
egy forró nyári napon?

A Meteorológiai Intézet a 
szerződés szerint több órával 
a feltételezhető jégeső előtt 
megküldi sms-ben a vész-
jelzést az üzemben tartó két 
aktivistának, Eifert Ferenc-
nek és Vincze Imrének (Szap-
panos Major). Ők viharjelzés 
esetén beindítják az ezüst 
jodid kemencét és a kiáram-
ló gőzzel olyan anyagokat 
juttatnak a felhőbe, mely a 
jégkristályokat kisebb dara-

bokra bontja. Ezek ugyan 
leesnek a földre, de addigra 
vagy vízzé olvadtak, vagy 
nagyon apró jég marad csak 
belőlük. A védelem mintegy 
fél óráig tart. Tehát többlép-
csős jégeső esetén — ami 
ritkán, de előfordulhat — a 
további jégszemek már nagy 
kárt okozhatnak. 

A hegyközségi elnök azt 
is elmondta, hogy Tázlár, 
Soltvadkert, Kaskantyú és 
Jakabszállás irányából vé-
dett Bócsa, mivel ezeken 
a helyeken ugyancsak mű-
ködik a rendszer. Csupán 
a Bugac felől érkező jégeső 
felhő törhet előzetes meg-
előző intézkedés nélkül 
Bócsa légterébe.
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HULEY ALFRÉD
(1921 Budapest –

1991 Kiskunhalas)
evangélikus lelkész, 

néprajz-kutató

szi szolgálatának leghosszabb 
idejét töltötte. Fáradhatatlan 
munkálkodásának eredménye-
ként felépült a parókia, valamint 
a bócsai és kisbócsai templom, 
illetve (1950-től) önállóan mű-
ködött a korábban Soltvadkert 
filiájának számító helyi evan-
gélikus gyülekezet. Felesége a 
szolgálatban is igyekezett társa 
lenni, s az istentiszteleteken 
kántorként kísérte a gyülekezeti 
énekeket.

Huley Alfrédot az 1956-os 
forradalom idején kinyilvánított 
véleménye miatt 1957-ben 10 
hónapra internálták Tökölre.

1968-71 között Páhi-Kaskan-
tyú, majd az egyházszervezeti 
átszervezések után a Csengőd-
Páhi-Kaskantyú Társgyülekezet 
lelkipásztora lett. 1976-ban 
került utolsó szolgálati helyére, 
Gerendásra, ahol 1984-ben 
leesett a templomtoronyból. 
E súlyos baleset után csodával 

határos módon még talpra állt, 
és mankók segítségével tudott 
közlekedni. Kiskőrösön élt 
1991. december 31-én bekövet-
kezett haláláig.

Helytörténeti és néprajzi mun-
kássága:

1964-ben ő kezdte el a bócsai 
helytörténeti adatok gyűjtését, a 
falukrónika vezetését, valamint 
a község tárgyi és szellemi érté-
keinek összegyűjtését, rendsze-
rezését. Érdeklődését az itt talált 
régészeti leletek keltették fel. 
Lelkészként fontosnak tartotta 
a hívek rendszeres látogatását, 
s az így kialakult beszélgetések 

során a település történetéről 
és néprajzi szokásokról is sok 
érdekes információt kapott. 
Első helytörténeti kiállításai a 
helyi általános iskola folyosóján 
kaptak helyet.

Motorkerékpárral, Trabant-
tal, később gyalog vagy két 
mankóval járta a tanyavilágot, 
hogy anyagot gyűjtsön, s még 
az olykor bezáródó ajtók sem 
szegték a kedvét. Kutatómunká-
jában azonban sokan segítették, 
bátorították – többek között 

Magyar László, a bócsai iskola 
történelemtanára. Jó kapcsolatot 
ápolt a környékbeli települések 
vezetőivel és a Megyei Múzeum 
szakembereivel. Amikor pedig 
az egykori Szőlőskert Mezőgaz-
dasági Szakszövetkezet elnöke, 
Balogh Lajos közreműködésével 
a szövetkezet megvásárolta Hu-
ley Alfréd gyűjteménye számára 
a Bócsa Kossuth u. 10. szám 
alatti, eredeti állapotban lévő 
ONCSA házat, akkor 1982-ben 
végül méltó helyre került az 
általa összegyűjtött anyag. 

Helytörténeti és néprajzi jel-
legű munkáit többnyire külön-
böző pályázatokra készítette el. 
Jelentősebb publikációi:

– Ragadványnevek Bócsán
– Gerendási ragadványnevek
– A Biblia a református és 

evangélikus népi tudatban Bé-
kés megyében

– Ünnep és ünneplés a Békés 
megyei evangélikus gyülekeze-
tekben

– 150 éve született Stark Adolf 
(Stark Adolf szőlőnemesítő élete 
és munkássága)

Huley Enikő és Nagy 
Veronika evangélikus 

lelkészek

Emlékezés a bócsai helytörténeti 
gyűjtemény alapítójára 

1921-ben született Budapes-
ten. Középiskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte. 1945-
51 között a soproni Teológia 
hallgatójaként készült a lelkészi 
szolgálatra. Teológuskorában 
rendszeresen helyettesített a – 
háborús idők miatt lelkipásztor 
nélkül maradt – monori gyüle-
kezetben, ahol nagy segítője volt 
az ifjúsági kör egyik aktív tagja, 
Derzbach Katalin, akit 1948-ban 
feleségül vett. Házasságukat 
Isten két gyermekkel áldotta 
meg: 1951-ben született Péter, 
1953-ban pedig Alfréd. 

1951-ben történt szentelése 
után segédlelkészként a csorvási 
gyülekezetbe helyezte ki a püs-
pök. 1952-ben került Bócsára 
– arra a településre, ahol lelké-
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tudását gyerekként még Káposz-
ta Lajos soltvadkerti evangélikus 
lelkésznél szerezte. Később pedig 
felnőttként ugyancsak hozzá járt 
egy kis ráképzésre. Most éppen 
jól jön ez az ismeretanyag… 
Amitől pedig különleges ez a 

fodrászat, az a hajdiagnosztika: 
mikrokamerás hajvizsgálattal 
állapítja meg a probléma okát. 
Ez az un. Rising hajgyógyászat 
— meséli Judit. Sok embernek 
van hajproblémája: korpásodás, 
zsírosodás, száraz és töredezett 
haj. Ezek felderítésében az utób-

bi időben nagyon komolyan részt 
veszek. a vizsgálat lényege, hogy 
egy kamerával megnézem az 
illető haját és elemzést végzek. 
Beszélgetés is tartozik hozzá 
az életmódról, a táplálkozásról, 
stb. Ennek során megállapítom, 

hogy mikor kell orvos és mikor 
hajgyógyászati szer. Ugyanis 
a probléma lehet orvosi eset 
is: kialakult folt, pikkelysömör 
— amikor a fodrász nem tehet 
semmit.

— Az utóbbi időben egyre több 
közös pont alakul ki Bócsa és 

Fésű, citera és jó szív

Duchai Judit fodrász. Illetve 
annál kicsit több: hajgyógyász, 
megfelelő vizsgáló eszközökkel. 
Emellett a soltvadkerti citerások 
vezetője. Közben pedig rendez-
vényeket is szervez. És köszöni, 
nagyon jól érzi magát Bócsán, 
ahol két éve él Tóth János oldal-
bordájaként.

„Bócsa Kertváros” — így nevezi 
szűkebb lakóhelyét a Soltvad-
kertről két éve községünkbe, 
konkrétan Katzenbachfaluba át-
pártolt fodrásznő. Nagy örömére 
itt is űzheti a hajszobrász ipart és 
amellett, hogy megváltozott az 
ügyfélköre, cseppet sem bánja, 
hogy otthagyta a „várost”.  

  A soltvadkerti kuncsaftok 
nagyon megcsappantak — kezdi 
a helyzetértékelést Judit. A nyolc 
kilométer, az bizony nyolc kilo-
méter. Viszont bócsaiak egyre 
többen járnak hozzám. No meg 
mindenhonnan: tágabb lett a 
kör. Új színfoltként megjelentek 
nálam az un. „tanyás németek”. 
Amellett, hogy ők tényleg szájról 
szájra adják tovább egymásnak a 
neveket és címeket, kétségtelen, 
hogy sokat dobot a dolgon a Pa-
villon című megyei német újság-
ban rólam megjelent cikk. Ebben 
a havilapban egyébként Bócsáról 
is rendszeresek a hírek: nem hi-
ába egyre több külföldi költözik 
ide! Azt is elmondta, hogy német 

Vadkert között. Gondolok itt a 
„zenészek szabad áramlására”, 
az utazásokra és a fellépésekre. 

Igen, ennek az a háttere, hogy 
évtizedek óta citerázom Soltvad-
kerten. Jó a csapat és szívesen 
utazunk el fellépésekre. Egyik 
ifjú tagunk, Hegyi Róbert az 
itteni evangélikusoknál kántor. 
Talán ennek is köszönhető, hogy 
ádvent 4. vasárnapján, citerán 
karácsonyi énekeket játszottunk 
az evangélikus imaházban. Jól 
hangzott, de ez magától érte-
tődő, hiszen ezek nagyrészt 
népdalok (Pásztorok pásztorok, 
Kis karácsony, stb.)

Judit kisebb-nagyobb rendez-
vény szervezéséből is kiveszi a 
részét. Az egyik megható kez-
deményezésnek is pártját fogta, 
melynek apropója egy szomorú 
eset. Egy bócsai fiatalember, 
Weiszhab Péter, szerencsétlen 
balesetét követően gerincsérü-
lése miatt ágyban fekvővé vált. 
Megsegítésére tavasszal jóté-
konysági bálat szerveznek, mivel 
ápolásához, ellátásához speciális 

berendezések szükségesek. Már 
megvan a terem, a főzők és a 
zenekar. Mint Judit is vallja, 
Bócsán nem hagyják magukra 
az embereket. Ebben kíván ő is 
segítő partnerré válni.

K. L.

Próba a soltvadkerti mûvelõdési házban
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ruskó Norbert plébános kisbócsai gondolatai

málnás Vendégház — mert itt jó pihenni!

Az egyik karácsonyi misén — 
éppen Kisbócsán — feljegyez-
tem néhány gondolatot Norbi 
atyától, melyek akár mottóul is 
szolgálhatnak 2015-re.

Következzenek most ezek:

Ne higgyünk a nyugati világ 
jóságában: Jézus születését nem 
az áldott, hanem a „boldog”, azaz 
kereskedelmileg hasznos ünnep 
felé viszik el!

Bugacon meghívtak egy ádven-
ti osztályfőnöki órára, ahol kará-
csonyi énekkel vártak a diákok. 
Még Jézus neve is benne volt. 
Csodálatos ez, de Nyugat-Euró-
pában, például Franciaországban, 
egyáltalán nem lenne természe-
tes… Ott ugyanis sértené a nem 
keresztények felfogását.

Mi, keresztények, bármikor 
összejöhetünk imádkozni, 
de azért az ünnepeinket nem 
szabad hagynunk! Ha kiveszik 
belőle a Jóistent, akkor ezek az 
értékek elsikkadnak, az ünnep 

pedig kiürül.
A nagyhatalmak a világot úgy 

alakítják, hogy nekik legyen jó. 
Amerika lehet a béke nagykö-
vete — de azért elad néhány 
fegyvert ide-oda. Pusztán bé-

kevágyból…
Engedjük felnőni Jézust a 

betlehemi jászolból úgy, hogy 
követni tudjuk!

Lejegyezte: 
Káposzta Lajos

Név: Málnás Vendégház
Tulajdonos: Rázsonyi László
Cím: 6235 Bócsa II. körzet 76. 
         (Nézd meg a Google Map-on is)
Telefon: +36 30 400 5523
Nyitva tartás: 0 – 24
e-mail: lucadorka@vipmail.hu; razsonyilaci@gmail.com
Utalvány elfogadás: Erzsébet utalvány, SZÉP kártya
Rendezvényekre lefoglalható: esküvők, lakodalmak, ballagás, 
céges rendezvények

Málnapálinkát iszogatunk és 
a vendégekről beszélgetünk. 
Akik majd ide jönnek, bicikliz-
nek, málnát szednek, megné-
zik a jószágot és sétálnak egyet 
a virágos réten. 

Nem, nem az Alpokban va-
gyunk, és nem is valami du-
nántúli, divatos üdülőfaluban: 
ez itt Bócsa! Akikkel beszél-
getünk, ők Rázsonyi László 
és felesége, Majer Szilvia. A 
turizmus téma pedig koránt-
sem ábrándozás a szép jövőről, 
hanem többé-kevésbé megva-
lósult szolgáltatás: az üdülő-
ház áll, a 16 bicikli a raktárban, 
a megismerendő állatállomány 
pedig a közeli gazdaságban 
várja  türelmesen a vendéget. 
De mi is a történet? 

Rázsonyiék 2010-ben kezd-
ték felújítani azt a paraszthá-
zikót Fischerbócsán, amit még 
a dédnagyapa hagyott hátra 
örökül. A felújítás során sok 
értékes ereklye is előkerült, 
pl. dédpapa első világháborús 
katonaládája, régi liszttároló 
és régi szerszámok, amiket a 
helyszínen meg is lehet csodál-
ni. 2014 júniusában elkészült 
a vendégház, amely autóval a 
kövesúton, tehát sármentesen 
megközelíthető. 

A csendet és a természetet 
igenis élvezni kell, a szabad 
szedésű málnás pedig a ház 
előtt pompázik. Ebből nyár 
közepétől késő őszig vígan el 
lehet csemegézni. A pihenési 
lehetőség és a biztonságos 
gyerekjátszótér mellett pedig 
számos programot kínál a ven-
déglátó család: kirándulások 
a környékre, a szárnyas állat-
tartás bemutatása, kerékpár 
túrázás akár a járható földuta-
kon is, lovas kocsikázás, grille-
zés, sütögetés a kemencében, 
valamint Bócsa-szerte híres 
sajt- és málnaszörpkészítés a 
háziasszonnyal. 

Ne felejtsük el megemlíteni, 
hogy a vendégházhoz ren-
dezvényterem és borospince 
is tartozik egy, ahol 80-100 
fős céges vacsorát, szülinapi 
party-t, és más egyéb rendez-
vényt lehet tartani. A környék 
biztonságos, és reggelenként 
még a tanyagondnok is bekö-
szön a legújabb hírekkel. A 
Málnás Vendégház szeretettel 
vár mindenkit az év bármely 
időszakában.

A szállás ára 2500 Ft/fő/éj 
+ idegenforgalmi adó. Teljes 
ellátás is igénybe vehető. 

Borbényi Hilda
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Vidám percek
 
Paraszt
- Ki az abszolút paraszt?
- ???
- aki kisgyerek korában a legóból is disznóólat épített.
- aki kancsikával kapcsolja be a tévét
- akinek az óvodában szalonna volt a jele 
 - aki az ábécét aböcö-nek ejti
 -aki bicskával eszi a hamburgert
 
Tehén
Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével.
Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll.
- Merre, bácsi?
- Csak ide az első faluba.
- Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra.
A mercis elindul úgy 40 km/h sebességgel, hátrapillant a 

tehénre, mely csak bandukol a kocsi után.
A mercis most már 120km/h-ás sebességgel halad.
Hátrapillant és megdöbbenve észleli, hogy a tehén kocog, 

ilyen sebesség mellett is.
Felidegeskedik erre a mercis és maximális gázzal vagy 

200-al kezd repeszteni. Visszapillant és látja, hogy a tehén 
lógatja a nyelvét. Mondja is a székely bácsinak, hogy lóg a 
tehén nyelve!

- Jaja, a tehenem mindig így jelez, amikor előzni akar!

A jog, az egy tudomány
Az ügyvéd haldoklik a kórházban, és amikor egy barátja 

meglátogatja, éppen a Bibliát lapozgatja kétségbeesetten.
- Hát te meg mit csinálsz? - kérdezi a barát.
Mire az ügyvéd:
- Joghézagok után kutatok. 

Bócsa kvíz
1. Hogy szerepel Bócsa neve az árpádkori Magyarország tér-

képen?
a) Bocskorszállás  
b) Bojcsaszállása 
c) Nem szerepel

2. Bócsa egyik részén még az 1700-as években is állt a középkori 
templomrom, amit…

a) beépítettek a vadkerti református templomba
b) a nép maradéktalanul széthordott
c) a régészek szétszedtek és elvitték egy skanzenbe

3. Hány katolikus templom/kápolna található Bócsán?
a) 3   
b) 4  
c) 5

4. Mikor kezdte működését a Poli-Farbe cég?
a) 1989  
b) 1992  
c) 1994

5. Mit ábrázol ez a foto? 
a) almapucoló  
b) diótörő  
c) csínvágó

Így hirdethet a Bócsai Hírekben

Csipke Hotel Wellness, Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
Önt is várjuk gőzkabinunkkal, kétféle szaunánkkal, trópusi 

zuhanyunkkal, fitness gépünkkel és 12-személyes jakuzzi 
medencénkkel naponta 18.00-21.00 között!

A decemberi Bócsa Kvíz nyertese Lukácsné Völgyesvári Réka, 
akinek jutalma egy kétszemélyes belépő a kiskunhalasi Csipke 
Hotel wellness részlegébe. Gratulálunk!

Tisztelt Olvasók! Többek kérésére hirdetési lehetőséget is 
biztosítunk havilapunkban. Az árakat a költségek és a lakosság 
teherbírásának figyelembe vételével határoztuk meg. Bízunk 
benne, hogy a jövőben Ön is igénybe veszi szolgáltatásunkat. 

Áraink:
Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve évfordulók (kere-

tes) 10-15 szóig a belső oldalakon ingyenesek.
Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések részére 

keretes hirdetés
színes oldalon:

1 oldal: 30 ezer Ft/alk.
1/2 oldal: 15 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 8 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 4 ezer Ft/alk.

+ áfa
fekete-fehér oldalon:
1 oldal: 24 ezer Ft/alk.

1/2 oldal: 12 ezer Ft/alk.
1/4 oldal: 6 ezer Ft/alk.
1/8 oldal: 3 ezer Ft/alk.

+ áfa

Hirdetéseiket Polgármesteri Hivatalban, vagy az alábbi 
telefonszámon, lapzártáig fogadjuk.

0630-7433-401

Akár azonnali kezdéssel 
sofõrt keresek C kategóriás 

jogosítvánnyal. 
Érdeklõdni: Szávay Levente 

0670/6108-582
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A bócsai Hubertus Vadász-
társaság bálján vagyunk, az 
Abonyi Négyes Fogadóban. 
Mulat a csapat, ahogy kell. A 
finom vacsora és a hangulatos 

tombolasorsolás után Krix 
Róbert elnökkel és Haskó 
Ferenc vadászmesterrel be-
szélgetek. 

Korábban a bócsai sportcsar-

mulattak a vadászok

Mucsi László, a fő-
díj wellness hétvége 
nyertese. 43 éve va-
dász. még manapság 
is rendszeresen vadá-
szik, amit több tucat 
vaddisznó, dámvad és 

szarvas bánt eddig. 

Néhány tombolatárgy, 
ahogy Haskó Ferenc kikiáltotta:

— zseblámpa barlangászoknak, csak Aggtelekre 
lehet vele menni, különben kiég az égő
— terepszínű törülköző, 
— golyós lőszer tartó, más nem is fér bele 
— hajas krumpli főző edény lehetőleg reggelihez, 
— aki elkésik a vadászatról
— fegyvertisztító spray, amivel a kutyádat is le-
fújhatod, 
— falinaptár medvével, mint egyesek vágyálma
— vonókötél, de kamionhoz nem jó 

nokban került megrendezésre 
a bál, de nagy hercehurcával 
járt — meséli az elnök. Sokat 
kellett dolgozni az előkészíté-
sen, főleg a vadászfeleségek-
nek. Meg hát nehéz volt más-
nap összeszedni a félrészeg 
alakulatot a kipakoláshoz. 
Aztán ahogy teltek-múltak 
az évek, kicsit több pén-
zünk lett, meg ki is nőttük 
a sportcsarnokot. Úgyhogy 
azt a döntést hoztuk, hogy 
idejövünk, az Abonyiba. A 
séf nagyon együttműködő, 
ami nem csoda, hiszen félig-
meddig ő is vadász.

A menü fácán, szarvas, vad-
disznó és birka volt — sorolja 
a vadászmester. Desszertnek 
rétest tálaltak fel. Mondhat-
ni, mind helyi termék. A mi 
vadásztársaságunk sajátos 

helyzetű: sok helyről jönnek a 
tagok. Sajnos kezd elöregedni 
a társaság, 1 kivétellel min-
denki negyven fölött van. De 
azért vannak fiatalok, hiszen 
a meghívott vendégek zömét 
ők alkotják 

A nagyszerű zenére hajnalig 
táncolt a társaság, mint a 
mellékelt képek is jelzik. 

A vadásztársaság következő 
rendezvénye nyáron lesz a 
parkerdőben.

K. L.
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

mesebeli tájak a falu határában
Fotóit látva azt hihetjük, egy 

távoli tájain járunk, holott 
Daróczi Csaba varázslatos 
világa csupán karnyújtásnyira 
van tőlünk. A természetfotós, 
aki számos elismerést tudhat 
már maga mögött, mindig az 
egyedülállót, a megismétel-
hetetlent keresi — a bócsai 
pusztaságban is. 

Hol égszínkék, hol harago-
szöld, hol ködbevesző, moz-
dulatlanságba dermedő vagy 
éppen tovaillanó pillanatok, 
melyek mind a Kiskunság 
páratlan szépségét őrzik. 
Daróczi Csaba pedig mindezt 
úgy tárja elénk, ahogyan még 
sosem láttuk. 

A fotóművész több mint 
húsz évvel ezelőtt, szegedi, 
főiskolás évei alatt fertő-
ződött meg a fényképezés 
szeretetével. – Egy barátom 
elhívott egy természetfotó 

kiállításra, ahol olyan gyö-
nyörű képeket láttam, amit 
addig még soha. Akkor fogal-
mazódott meg bennem, hogy 
ezzel szeretnék foglalkozni 
– emlékezett vissza Daróczi 
Csaba. 

A pedagógusként dolgozó 
soltvadkerti természetfotós 
számára a kép az önmegva-
lósítás eszköze. Alkotásaival 
igyekszik mindig többet nyúj-
tani a megszokott látványnál. 
Amikor a fényképezőgép 
keresőjét a szeme elé emeli 
három fő szempont vezérli. 
– Először is a képnek szépnek 
kell lennie. Másodszor egye-
dinek kell lennie, olyannak, 
amit még nem fotózott senki. 
A harmadik szempont pedig, 
amitől végkép értékessé válik 

a fotó, hogy ezt a pillanatot 
soha többé ne lehessen meg-
ismételni – sorolta a művész, 
aki 1997 óta a Magyar Termé-
szetfotósok Szövetségének 
a tagja. 

Daróczi Csaba legtöbbször 
lakóhelye, Soltvadkert har-
minc kilométeres körzetében 
fotóz. Vallja, egy szakavatott 
szem számára a Kiskunság 
változatos élővilága a témák 
kifogyhatatlan tárháza. Leg-
inkább éjjel szeret fotózni, a 
villámok megörökítése és a 
csillagos égbolt varázsa fog-
lalkoztatja legjobban. 

Most már nem a témát kere-
si, hanem az általa elképzelt 
fotót igyekszik megvalósíta-
ni. Amit eltervezett, azt pedig 
nem adja fel egykönnyen, egy 
jó képért, egy megismételhe-
tetlen pillanatért akár évekig 
is képes dolgozni. 

Munkájáért már több mint 
hetven hazai és nemzetközi 
elismerést vehetett át. 

Téli bócsai címlapfotója 
mellett egy tavaszi és egy 
nyári pusztai képpel örven-
deztetjük meg kedves olva-
sóinkat.

K. L.


