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„Érték – élmény – egészség”
Ezzel a hármas szlogennel 

lépett a nagyközönség elé 
Bács-Kiskun megye az idei 
Utazás 2017  országos 

idegenforgalmi szakkiállításon 
Budapesten. Az összefogás 
keretében március elején 4 
napon át együtt állítottak ki 
Bács-Kiskun idegenforgalom 
reprezentánsai. Talán kissé 

szokatlan módon, de minden-
képpen üde színfoltot jelentett 
Bócsa standja. Pláne hogy 
eddig „nem jegyzett” település 
voltunk itt.   

miért is?
Az biztos, hogy „lovas nem-

zetként” jellemzően vagy az 
egyik, vagy a másik oldal mel-
lett tesszük le a voksunkat. 
Valaki azt mondja: igen, kell 

reklám (legalábbis ami a Kis-
kunságot illeti). Más szerint 
pedig: nem, nem kell reklám, 
hiszen „olyanok vagyunk mi, 
mint a jó bor, aminek biztos 
nem kell cégér…” Pedig kell 
a cégér! 

Kinek lehetőség egy 
ilyen országos idegenfor-
galmi expo?

Először is annak, aki szál-
láshellyel és vendéglátó-ipari 
egységgel rendelkezik. Más-
részt annak, aki rendezvé-
nyeivel minél több vendéget 
akar bevonzani Bócsára. Fo-
lyamatosan kell töltenünk 

ezeket! Harmadrészt pedig a 
„többieknek”: a taxisnak, az 
idegenvezetőnek, a boltosnak, 
a virágárusnak…

a mi attrakciónk!
Az idei Utazás 2017 Kiállí-

tás március 2-5. között zajlott 
a budapesti Hungexpo Vá-
sárcsarnokban. Bács-Kiskun 
közös standján többek között 
Kiskőrös, Soltvadkert, Bócsa 

és Kiskunhalas képviseltette 
magát a négynapos esemény 
alatt. A számos látogató kö-
zött a szakmai napon Mayer 
Ferenc jegyző vezetésével egy 
kisbusznyi bócsai is tiszte-
letét tette. Nagy sikere volt 

Szabóéknak: a sok idehívott 
utazásszervező és díszvendég 
nem győzött fényképezkedni 
(szelfizni) a „betyárokkal”. 
Rázsonyi László és felesége 
Szilvia pedig (még másnap 
is) saját készítésű sajtot, 
málnabort és kis kortyokban 
pálinkát kóstoltatott. Emel-
lett a Weinhaus és a Font 
Pincészet borai szolgáltak 
vendégcsalogatóul, melyhez 
a tartalmi körítést, azaz a 
programok és látnivalók ecse-
telését — az új prospektus 

kézbe adásával — szakmai 
stáb biztosította. 

Mit hoz ez nekünk?
A több száz, itt összegyűjtött 

internetes elérhetőségre már ki-
mentek az elektronikus levelek. A 
bócsai honlapon pedig ott vannak 
a vendégcsalogató idegenforgalmi 
programcsomagok. Azaz: mikor, 
miért, hová érdemes jönni — és 
Bócsán megaludni. Az eredmény 
évek múlva lesz látható… De 
addig még sok ilyen kell! 

Káposzta Lajos

Az osztrák utazásszervező cég tagjai még egy 
palack bócsai bort is kaptak 
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anyakönyvi hírek
Elhunytak: (március)

Ruesch Paul (192�)

Fokozott figyelem a 
szabadtéri tűzgyújtásnál

Kedves Szülők!

a Font pince bérlése 
 A Font pince rendezvényház igénybevételi szándékát Borbényi 

Hildánál, az alábbi telefonszámon kérjük bejelenteni: +�6 70 
400 99 45. A bérleti díj 6.000 Ft/ alkalom, amit az Önkormány-
zati Hivatalban kell befizetni a rendezvényt követő hétfői napon. 
A kulcs átvehető a Boróka Könyvtárban nyitvatartási időben.

A száraz gazt, avart és egyéb 
kerti hulladékot belterületen 
elégetni továbbra is csak azokon 
a településeken lehet, ahol azt 
a helyi önkormányzat rendelet-
ében szabályozza és feltételekhez 
kötötten megengedi. Azokon a 
településeken ahol a helyi önkor-
mányzat ezekről nem rendelke-
zik, ott tilos a száraz gaz, avar és 
egyéb kerti hulladék belterületi 
égetése. A kerti hulladékok hasz-
nosításában alternatív környe-
zetkímélő megoldást jelenthet a 
házi komposztálás. Amennyiben 
erre nincs lehetőség, akkor a 
zöldhulladék elszállíttatása is jó 
választás, mely több településen 
megoldott. Az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat a külterületi 
ingatlanok vonatkozásában az 
irányított égetést lehetővé teszi, 
de azt előzetesen a tűzvédelmi 
hatóság engedélyéhez köti. A 
kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. na-
pig kell benyújtani az illetékes 
tűzvédelmi hatósághoz – Kis-
kunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, (6400 Kiskunha-
las, Kőrösi út 15.) - , amely azt 
5 munkanapon belül elbírálja. A 
kérelemhez 3.000 forint értékű 
illetékbélyeget kell csatolni az 
illetéktörvény vonatkozó előírása 
alapján.

Abban az esetben, ha mégis 
„elszaladt” a tűz, értesítsük a 
tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es 
segélyhívó számon. A tűzoltók 
azonnali értesítése a garancia 
arra, hogy időben, szakszerűen 
és a legkevesebb kárral sikerül 
eloltani a tüzet. 

Milyen szankciókkal lehet 
sújtani azt, aki nem tartja be az 
előírásokat? 

A tűzvédelmi előírások, va-
lamint az égetési tilalomra vo-
natkozó rendelkezések megsze-
gését az illetékes hatóságok a 
szabályszegés súlyától függően 
bírsággal sújthatják. A vonatko-
zó jogszabály alapján a szabadtéri 
égetéssel összefüggő előírások 
megsértőivel szemben, a jog-
sértés súlyosságától függően 
minimálisan 20.000.- forint, 
maximálisan �.000.000-, forin-
tig terjedő tűzvédelmi bírság is 
kiszabható, amennyiben az oltási 
tevékenységben a tűzoltóság be-
avatkozására is szükség volt. Az 
okozott károkért a tűz okozóját 
felelősség terheli, ha a szabad-
téri égetés miatt nagy értékű 
vagyontárgyak károsodnak vagy 
emberek kerülnek veszélybe, a 
tűzokozó ellen büntetőeljárás 
is indulhat.

Bővebb információ: www.bacs.
katasztrofavedelem.hu 

Illetékes hivatal
 Az engedély kérelem a (külte-

rületi irányított égetés engedé-
lyezéséhez) való nyomtatványt 
a www.bocsa.hu oldalán lehet 
letölteni vagy az Önkormányzati 
Hivatalból lehet kikérni. Majd 
annak benyújtása postai úton 
történik az alábbi címre: 

Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Kiskunhalas 6400, Kőrösi 
út. 15.

Bővebb információ: 
www.bocsa.hu.

Felhívjuk figyelmüket, hogy óvodai és iskolai beiratkozás 
lesz áprilisban.

Az óvodai beiratkozás időpontja 
a Bóbita óvodában:

2017. április 20. napján 8-16 óráig (csütörtök) 
2017. április 21. napján 8-16 óráig (péntek)
A három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!
A beíratásra kérem, hozza magával a kisgyermek:- születési 

anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyát, a szülő személyi igazol-
ványát és lakcím kártyáját. A nemzeti köznevelésről szóló 
rendelkezés szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus �1. napjáig a harmadik életévet betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson kell részt vennie. Azokat a kisgyermekeket is most 
kell beíratni, akik szeptember 1. után töltik be �. életévüket, 
és a szülő hozni kívánja óvodába.

Az iskolai beiratkozás időpontja a KT. 
Boróka Általános Iskolában: 

2017. április 20. napján (csütörtök) 
2017. április 21. napján (péntek) 

 A beíratásra kérem, hozza magával: a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyát születési anya-
könyvi kivonatát, a gyermek iskolaérettségi igazolását, a szülő 
személyi igazolványát, lakcímkártyáját. Alap esetben minden 
gyermeket kötelező beíratni az iskolába, aki 2016. augusztus 
�1-ig betölti a 6. életévét.

Új kerékpárút után új 
belterületi főútszakasz!

Régóta várt fejlesztés valósul 
meg a következő hetekben Bócsa 
belterületén, az 54-es főúton. 
A Magyar Közút NZrt. saját 
forrásainak terhére felújítja a Ko-
zák-tó és Kukla Csárda közötti, 
1980 folyóméter útszakaszt. A 
mintegy 100 millió Ft értékű 
fejlesztéssel javul a közlekedés-
biztonság, a közlekedési komfort 
és a település képe is. 

A munkák ütemezése az alábbi 
rend szerint várható: 

Előkészítő munkák (III. 21. 
– IV. 07): kátyúzás marással, 
csatlakozó felületek kialakítása, 

teljes felület profilba marása.
Aszfaltozási munkák (IV. 08 

- IV. 22): aszfalt rétegek építése 
2 rétegben bérelt géplánccal 
— 3,5 cm kiegyenlítő és 5 cm 
kopó réteg.  

Befejező munkák (IV. 24 - V. 
05.): kapubejárók, útcsatlakozá-
sok lefuttatása,        padkarende-
zés, közúti jelzőtáblák cseréje.

Záró fázis (V. 08 – V. 12.): Bur-
kolati jelek festése (gépi, kézi) 

A munkálatok során kérünk 
mindenkit, hogy fokozott fi-
gyelemmel és türelemmel köz-
lekedjen.  
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Vers nagyböjtre
Húsvétváró szívvel ajánljuk a következő verset, mely 

bócsai szerző tollából született. A feltámadást megelőző 
negyvennapos időszak a bűnbánat és az elmélyülés ideje. 
Jusson idő erre is: akár a templomban, akár egy-egy lelki 
olvasmány mellett!

Érintés

Szól a hegedű, ha megérintik húrját,
Szól a száj, ha a szív neki diktál.
Rezdül a falevél, ha lágy szellő éri,
Mosolyog a gyermek, ha kezed érinti.

Érints meg, szép szóval embertársadat.
Érintésre kész nála a bocsánat.
Érintsd meg a vándort, tedd vállára kezed,
Szívét-lelkét éri tőled a szeretet.

Érintésre nyílik házadnak ajtaja,
Érintésre indul tengernek hajója.
Érintésre nyílik ki áldott imakönyved,
Kérjed a Teremtőt, hogy ő megsegítsen!

Minden e földön, ami él és mozog,
Minden, de minden érintésre mozdul.
Érintésre megnyílik lelked kapuja,
Érintésre kondul kistemplom harangja.

Szabó Imréné
2016. szeptember 15.

a Boróka Citera-
zenekar sikere

Petőfi titkairól a könyvtárban
Március 8-án Borzák Tibor, 

újságíró látogatott el könyvtá-
runkba. A könyvbemutatóval 
egybekötött előadása egyik 
legnagyobb magyar költőnkről, 
Petőfi Sándorról szólt. 

Borzák Tibor az 1980-as évek 
közepe óta foglalkozik Petőfi 
„titkaival”: több száz újságcik-
ket és több könyvet is írt már a 
témában. A másfél órás „Petőfi 
titkai” című előadása során 
szinte minden olyan dilemma 
szóba került, ami Petőfivel 
kapcsolatban felmerülhet. 

Hol született a költő? Lehet-
e Széchenyi az apja? Hogyan 
került hadifogságba? Miként 
élt Szibériában? Írt-e verseket 
a száműzetésben? Hol vannak 
most a csontjai?

A tények felsorakoztatásával 
és megismerésével egyik má-
sik legendáról kiderült, hogy 
lehet valóságalapja. Az előadás 
végén pedig Karáth Imre doku-
mentumfilmjének 20 perces 

Az ötéves Bócsai Boróka Citerazenekar, mely egy éve immár 
egyesületként működik, 2016. végén egy háromlépcsős Ki 
Mit Tud vetélkedőn vett részt. Ez — egy sorozat részeként 
— a VI. Népek Tánca Népek Zenéje nevet viselte. 

A Csengődön tartott, nagyon kemény elődöntő, és egy még 
keményebb, Harkányban zajló középdöntő után, egyenes 
ágon jutott be a zenekar a december 16-án tartott döntőbe. 
Ezt a keszthelyi Hotel Helikonban rendezték meg, úri hely-
színt biztosítva a népzene művelőinek. 

A bócsaiak szereplését a szakmai zsűri Hangszeres Magyar 
Népzene, Együttes kategóriában országos viszonylatban a 
legjobb produkcióként értékelte, s így a szakmai munkát 
arany minősítéssel jutalmazta. 

Gratulálunk és várjuk az augusztusi bócsai népzenei tábort, 
majd a gálaműsort.

Elhanyagolt sírok
Tisztelt temetőlátogatók, sírfenntartók! Ezúton kérjük 

a hozzátartozókat, hogy a sírokat és azok környékét 
szíveskedjenek rendbe tenni, majd tisztán tartani. Ne 
engedjük, hogy elgazosodjon és szemetes legyen a 
köztemető!

Figyelem! A Köztemető területe (megfigyelő) biztonsá-
gi kamerával van ellátva, és a felvétel felhasználható! 

összefoglalóját tekinthették 
meg az olvasók, amely a bar-
guzini exhumálás eseményeit 
tárja a nézőközönség elé. A 
teljes film „Egy legenda nyo-
mában” címen megtekinthető 
a z interneten.

Borzák Tibor a következő 

szavakkal búcsúzott a bócsai 
olvasóktól:

„Petőfi titkairól hosszú órá-
kat tudnék még beszélni, re-
mélem lesz még rá alkalom. 
Szívesen jövök máskor is.”

Frittman Kitti



2017. március 5. oldal

Házhoz menő lomtalanítás

Önkéntesek az út mentén

Gazdaköri hírek
A 2017-es évben a házhoz 

menő lomtalanítást egész év-
ben (január 01-től december 
31-ig) kérheti az ügyfél előze-
tes egyeztetést követően. 

A hulladékszállítási szer-
ződéssel rendelkező ügyfél 
lomtalanítási igényét a +�6-
20-4019484 telefonszámon 
tudja jelezni az FBH-NP Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés 
folyamán szükség lesz az ügy-
fél partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. 
A lom elszállításának feltétele, 
hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!

Lomtalanítás keretében el-
szállítható hulladékok a ko-
rábban megszokottak szerint 
Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) 

kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszál-
lítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalaní-
tás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

* gally, salak, trágya, szal-
ma, egyéb növényi és álla-
ti hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgazda-
sági, ipari hulladék;

* elektromos, elektronikai 
készülékek (pl. TV-készülék, 
hűtőgép…);

* veszélyes hulladékok, gu-
miabroncs;

* heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hul-
ladék.

az önkéntesek balról jobbra:
mike Ferenc, Perseg Imre, mike Zoltán, 

Szűcsné Bondor Katalin, P. Szabóné Csipak 
Ildikó, Majerné Darin Mária, Csontosné 

Varjasi Katalin, lukácsné Völgyesvári réka

Március 8-án önkéntes sze-
métszedési mozgalom indult 
Fischerbócsán. Reggel 9 órakor 
összegyűltek a vállalkozó ked-
vű, környezettudatos emberek 
és elkezdődött a nagy munka. 
Az 54-es főútvonaltól indultak 
a Fischeri bekötő úton végig, 
melynek mind két oldalát meg 
tisztították a sok kidobott 

szeméttől, majd Tázlár felé 
haladva egészen a Bócsa táb-
láig tartott a gyűjtés. Közel 15 
km-es hosszú szakaszt tettek 
szemétmentessé.  A munkájuk 
eredménye, mintegy 120 teli 
zsák, melyet az Önkormányzat 
szállított el. Köszönjük szépen 
a munkátokat!

B.H.

Márciusban éves közgyűlést 
tartott a Bócsai Gazdakör, Láng 
Lajos elnökletével. Ezen be-
számoló hangzott el a 2016-os 
működésről. Az év folyamán 
nagy lépés volt az alapszabály 
megújítása, a jelenlegi országos 
elvárásoknak megfelelő átala-
kítása. Korábban szerveztek 
aranykalászos gazdatanfolya-
mot, tavaly azonban nem volt 
annyi jelentkező. Az is mérvadó 
az egyes tanfolyamok esetében, 
hogy mire mennyi a pályázati 
támogatás, illetve mekkora költ-
séggel jár a résztvevők részére. 

A Gazdakör részt vett a szüreti 
felvonuláson is, melyet idén is 
hasonlóan terveznek, anyagi 
hozzájárulással is.

Tavasszal kisbuszos kirándu-
lást szerveznek Gödöllőre, ahol 
az országos gyűlésen vesznek 
részt. Céljuk a gazdák, a mező-
gazdasági termelők képviselete 
és lehetőség szerinti továbbkép-

zése. Adott esetben országos 
demonstrációk, akciók helyi 
megjelenése is a gazdakörök 
feladata — amennyiben ezzel a 
tagság egyetért. Sajnos az ala-
csony taglétszám nem teszi le-
hetővé nagyobb célok kitűzését, 
ezúton is buzdítják a fiatalokat a 
belépésre. Ez egyben megfelelő 
anyagi alapot is teremtene a 
nagyobb rendezvények, főleg a 
továbbképzések felvállalására.

K.L.

A Bócsai Gazdakör 1992-
ben alakult, a gazdálkodó 
emberek érdekképviseleti 
szerveként. Az alapító ta-
gok között ott volt többek 
között Deli József, Faragó 
Gyula, Font György, Gáspár 
Imre, Gáspár István, Gillich 
Imre, Láng Lajos, Nagy Jó-
zsef és Szarvas Béla.

Tisztelt Bócsai Evangélikusok!
Kedves Testvérek!

Felhívjuk szíves figyelmüket 
arra, hogy 2017-ben is min-
den adófizető magánszemély 
felajánlhatja 2016. évi adója 
PLUSZ 1%-át egy elismert 
egyház részére.

Kérjük az evangélikus test-
véreket, hogy adójuk +1%-át 
ajánlják fel a Magyarországi 
Evangélikus Egyház részére, 
melynek technikai száma: 
00�5. 

Kérjük továbbá azokat az 
egyháztagokat, akik betöl-
tötték 22. életévüket, vagy 
22. életévük előtt családot 

alapítottak, hogy a 4.000,- 
Ft/fő/év összegben meg-
állapított egyházfenntartói 
hozzájárulást 2017. április 
�0. napjáig szíveskedjenek 
Kőhegyi Gáborné Virág- és 
Ajándék Boltjában befizetni! 
Lehetőség nyílik a fenti ös-
szeg két részletben történő 
befizetésére is. Ebben az 
esetben a második részlet be-
fizetésének határideje 2017. 
szeptember �0.

Köszönjük segítségüket és 
megértésüket!

Erős vár a mi Istenünk!
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Új vadászok a Hubertusnál

A vadásztársaság új tagjai:

Csővári Tamás, Balogh Lajos, Lehoczky András, Mucsi 
Gábor, Borbényi Norbert.  Mint elmondták, a szükséges fegy-
ver- és vadászvizsgákat már letették, így vendégvadászként 
már meglőhették életük első vadjait. Tavaly pártoló tagként 
már beléptek a bócsai vadásztársaságba, idén tavasszal pedig 
megerősítést nyert kérelmük. A tagsággal feladataik is meg-
növekednek: a befizetendő tagdíj mellett rendszeresen ki kell 
járniuk a területre és közreműködni a lesek, etetők és egyéb 
létesítmények karbantartásában. Szükség is van a fiatalokra, 
hiszen az átlagéletkor eddig folyamatosan emelkedett. 

Március elején vidám ebéd-
nek adott helyet a Hungaricum 
és Civil Ház községünkben. 
Csőváriné Elluska és segítői 
szervezésében vadászavató 
ünnepet rendeztek a Huber-
tus Vadásztársaság 5 új tagja 
részére. 

A program Krix Róbert elnök 
köszöntőjével vette kezdetét, 
majd Szabó Imréné olvasta fel 
erre a napra írt köszöntőjét. 
Ebből idézünk most:

Szép élet a vadász élet, 
de csak úgy, módjával,
Ne lőj kicsi őzre, 
csak a vén rókára!
Ne legyél rémsége 
a sűrű erdőnek,
Ne öljed ki fészkét 
az öreg vércsének!

A Kiskunsági Vadászkürt 
Egyesület két tagja, Kutasi 
László (nagy vadászkürtön) 
és Varga Árpád (vadászkür-

tön) köszöntőt fújt. Ezt Mezei 
Ferenc plébános asztali áldása, 
majd a várva várt, nagyon ízle-
tes ebéd követte. 

Más helyen kis beszélgetéssel 
véget is ért volna a délután, ám 
itt nem… A zenekar, no meg 

a lelkes vadászfeleségek és 
–anyukák szervezésében hatal-
mas tánc vette kezdetét. A kör 
közepén a lufikból összeállított 
„fővadász” állt puskájával. 

a tél kihívásai

Mi mindig nagy télre számo-
lunk — mondja el a vadgaz-
dálkodás egyszerű filozófiáját 
Haskó Ferenc vadászmester. 
Igaz, az ősszel lőtt vaddisz-
nókon már látszott, hogy ők 
„nagyon készülnek” a téli 
hidegekre, lévén meglehetősen 
zsírosak voltak. 

Takarmányban nem volt 
hiány, melyet megfelelő adago-
lásban helyeztek ki a hivatásos 

vadászok és a társaság tagjai. 
Fontos, hogy minden állatra 
gondoljunk! — vallják a vad-
őrök. Ennek megfelelően sok 
cukorrépa került ki, mert az lé-
dúsabb, mint a takarmányrépa, 
a nagy hidegben pedig éppen 

cukortartalma miatt nem fagy 
meg. Heti 2 nap, kedden és 
pénteken töltötték a �2 ete-
tőhelyet — szinte már tudta a 
vad, mikor megy a kocsi. 

Amit szerettek, az még az al-

matörköly (a kiskőrösi almalé 
üzem jóvoltából). A celluloid 
tartalmú takarmány lucerna 
formájában jelent meg: az őz a 
levelét, a szarvas és a vaddisz-
nó pedig mindent megeszik 
belőle.  

Amint meséli, a disznó amúgy 
ravasz jószág: csak csöves ku-
koricát kap, mert a morzsoltat 
beletaposná a hóba. Csövesen 
meg egyszerűen bevonszolja 
a rejtekébe és ott fogyasztja 
el. Bizonyára tart attól, hogy 
lőállás van a közelben. Talán 
nem árt, ha ő is tudja: etetőnél 
nincs ilyen trükközés, csak a 
szórónál van magasles!

A vaddisznó nyomát sokfelé 
lehetett látni a kora tavaszi 
erdőben: a meleg avarban átte-
lelő giliszta, pajor és csiga után 
túrt, így biztosítva fehérjebe-
vitelét. Emellett a vadászok 
csicsókát ültettek számára az 
erdő bizonyos pontjain, hogy 
ezzel is növeljék a terület vad-
megtartó képességét. 

K. L.
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a torockói farsang farka
Maskarások, tréfás, néha 

vaskos szövegek, vidám han-
gulatú felvonulás a végén 
a farsang „eltemetésével” 
— röviden ennyi annak a nép-
szokásnak a leírása, ami miatt 
ezrek zarándokoltak idén is 
erdélyi testvértelepülésünkre, 
köztük természetesen a mi 
Torockó Baráti Körünk �0 
tagú delegációjával. 

Mint Tóth Márta, a kirándu-
lás egyik résztvevője elmondta, 
a program rendkívül tartalmas 
volt. A péntek este a bemutat-
kozás jegyében zajlott, szom-
baton pedig farsangtemetés 

volt a nagy attrakció. Ez egy 
olyan felvonulás, melyen a 
férfiaké a főszerep. Igen: hiába 
„látszik valaki nőnek”, bizony, 
az is férfiból van! Mégpedig 
még nem házas, helyi, tüzes 
fiatalemberből! 

De mi is ez valójában?
A leginkább lakodalmas me-

nethez hasonlatos felvonulás 
élén a „pap és a kántor” halad, 
majd következik a szamár-
kordé, rajta „Farsang Döme 
koporsója”. (A felvonulás 
végén majd ezt verik szét!) A 
nagy tömeg miatt karikással 
csinálnak helyet a felvonulók-

nak — aztán per-
sze az is igaz, hogy 
a durrogtatással az 
arrafelé is kemény 
telet igyekeznek 
elűzni. A koporsót 
kísérő menetben 
szerepel vőlegény, 
menyasszony, si-
ra tóasszonyok , 
ördögök, bohóc 
(akik kifestik a né-
zelődő hölgyeket), 
doktor, cigányok, 
zsidók…  Szóval 
volt mit fényké-
peznie a közönség-

nek, benne 
a mintegy 
harminc-
fős bócsai 
c s a p a t -
nak!

A felvo-

nulás végén kultúrműsor vette 
kezdetét, melyen fellépett a 
Bócsa Citerazenekar, Nagy-
Biri László vezetésével. Ezután 
bál zárta a napot. 

Tóth Márta, 
Káposzta Lajos

Nőnapi bál
Március 4-én a Bács-Kiskun 

Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület Bócsai Csoport-
ja és Kaposváriné Franciska 
csoportvezető által az idén 
is megszervezésre került a 
Nőnapi bál a Hungaricum 
Ház rendezvény termében. A 
vidám eseményre nem csak a 
helyiek, hanem a környező te-

lepülésekről, Fülöpszállásról, 
Soltvadkertről, Jakabszállásról, 
Orgoványról, Soltszentimré-
ről, Akasztóról és Kiskőrösről 
is érkeztek. A mintegy 220 
vendéget Szőke-Tóth Mihály 
polgármester üdvözölte, majd 
virággal köszöntött minden 
hölgyet. Ezt követően Hannó 
Mihály, a Bács-Kiskun Megyei 

Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének elnöke verssel tisztelte 
meg a hölgyeket.  Az ebéd 
elfogyasztása után a fergeteges 
hangulatról Balogh István és 
Wiesz Ottó gondoskodott, 
mely késő délutánig tartott.  
Külön köszönet jár Frittman 

Kittinek a műsorvezetésért, 
Tóth Zsoltnak és személyze-
tének az ebédért, valamint a 
színvonalas kiszolgálásért, a 
bócsai nagymamáknak a finom 
házi sütemények elkészítésé-
ért, valamint a csoport tagjai-
nak az előkészületekért.           B.H.

„Siratóasszonyok” Farsang 
Döme koporsójánál
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Húsvéti keksztojások
Hozzávalók:
* 20 dkg darált keksz
* 5 dkg darált dió
* 1 ek baracklekvár
* 2 dkg kakaópor
* 2 tk rumaroma
* 10 dkg margarin
* � ek tej
* édesítőszer vagy porcukor

A díszítéshez:
* kókuszreszelék
* piros és zöld ételfesték
* étcsokoládé
* fehér csokoládé
* cukorgyöngy

Elkészítés
1. A margarint a tejjel felolvasztjuk, majd egy keverőtálba 

öntjük. Hozzáadjuk a darált kekszet, a darált diót, a baracklek-
várt, a kakaóport, a rumaromát, és ízlés szerint porcukrot vagy 
édesítőszert.

2. Alaposan összedolgozzuk, majd vízbe mártott evőkanállal 
tojás formákat készítünk a masszából. Ezután 1 órára hűtőbe 
tesszük a tojásokat.

3. Végül gőz felett olvasztott csokoládéval, kókuszreszelékkel, 
cukorgyönggyel és ételfestékkel dekoráljuk a tojásokat.

Egysorosok
• Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked 

való.
• A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
• Ne köpködj a sivatagban, még szükséged lehet rá.
• Messziről jött ember sokára ér ide.
• Halló! Itt a parapszichológiai nyomozóiroda. Tudjuk, hogy ön 

kicsoda és mit akar, ezért a sípszó után tegye le a kagylót.
• Bombaszakértő vagyok. Ha futni lát, próbáljon velem lépést 

tartani.
• Soha többet nem veszek feleségül kézilabdás nőt. Bármit 

vág hozzám, eltalál.
• Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása.
• Nem örülök, hogy sikerült a kezelésem. Tavaly még én voltam 

Napóleon, most meg csak Tóth Béla.
• Nem értettem mit mondott a doktor, elmehetek, vagy el-

mebeteg?
• Mi nem haldoklunk. Mi így élünk.
• Kicsi a bors, főleg az őrölt.
• Drága szüleim, küldjetek 10.000 Ft-ot, hogy megnyugodjak, 

nincsenek anyagi gondjaitok.
• Evés közben jön meg a szomszéd.
• Mindenhová elviszem a feleségemet, de mindig hazatalál.
• Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a gyerekeimtől kap-

tam.
• Mi annyira elmaradottak vagyunk, hogy nálunk a szivárvány 

is fekete-fehér.
• Miért mindig a horkolók alszanak előbb? 

Könyvajánló

Felnőtt: Katie Fforde – Tökéletes esküvő
Hunyd le a szemed, és képzeld magad elé egy meseszép vi-

déki falu aprócska templomát, finoman elegáns menyasszonyi 
ruhákat, rózsacsokrokat, kecses pezsgőspoharakat. Egyszóval, 
képzeld magad elé a nagy betűs Romantikát… 

Ezt a képet látja maga előtt álmaiban Beth, Rachel és Lindy, 
véd és dacszövetségbe lép, és együtt indítják el álmaik vállal-
kozását: hamisíthatatlanul stílusos vidéki esküvők szervezését, 
megfizethető áron. Hamarosan ott találják magukat a helyiek 
szerelmi életének kellős közepén, és miközben megtanulnak 
tortát díszíteni vagy éppen a dédmama esküvői ruháját a csinos 
menyasszonyra szabni, óhatatlanul is slamasztikába keverednek. 
Hiszen ha a szerelem bajjal jár, az esküvő csak tetézi a bajt… 
Vajon kibírja-e a barátság a sok megpróbáltatást? És mi lesz, ha 
a nagybetűs Szerelem közbeszól? 

Egy lélekemelő, romantikus és szórakoztató történet.
Kamasz: Amy Ewing – Az ékkő

Képzelj el egy olyan világot, amelyben már születésed pilla-
natában eleve el van rendelve a sorosod. Ha szerencsés vagy 
az Ékkőbe születsz, ahol királyok és hercegek élnek hatalmas 
fényűzésben. Ha nem vagy a sors kegyeltje, a Lápon a legsze-
gényebb negyedben tengetheted a mindennapjaidat. Noha van 
kiút a nyomorból, de nagy áldozatokkal jár.

Violet Lasting a Lápon született és nevelkedett. Egy nap 
azonban kiderül, hogy genetikailag alkalmas rá, hogy kihord-
ja a királyi család utódját, így esélye nyílik az új életre. A Tó 
Hercegnője aukción megvásárolja Violetet, hogy hozza világra 
leendő gyermekét. A lány ezzel belecsöppen az Ékkő világába, 
de hamarosan meg kell tapasztalnia a csillogó felszín alatt 
rejtőző sötét igazságot: az irigység, a kegyetlenség és az intrika 
a mindennapok része. Egy tiltott szerelem azonban mindent 
megváltoztat és Violet belekapaszkodik a jobb élet reményébe. 
A szerelemért viszont kockáztatnia kell, és vállalnia a veszélyt, 
mely nagyobb árat kíván tőle, mint eddig bármi.
Gyermek: Csapody Kinga – Szuper napom lett
Történetünk egy kislányról, Hankáról szól, aki néha kicsit 

akaratos és morcos. Anyukája szerint néha igazi kis duli-fuli. 
Aztán persze rájön, hogy felesleges pukkancskodni, minden 
alakulhat nagyon jól, és lehet SZUPER a nap! Csak azt nem 
szabad elfelejteni, hogy minden napban van valami jó!

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Hétfő: Szünnap

Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Szombat: 10:00 – 13:00
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből

Ahogy járok-kelek bócsai 
körökben, leesnek a félsza-
vak. Ezeket felszedegetve 
előbb-utóbb összeállnak a 
komplett történetek. Olya-
nok, amelyeket mindenki 
ismer, hallott róla, illetve 
„valaki mesélte egyszer”. 
Ki hinné, hogy még az 
országos folyamatokra is 
hatott községünk? Na, nem 
csupán a XIX. századi be-
tyárvilággal, Bogár Szabó 
Imrével. 

Ezúttal a közelmúlt eseményei-
re nyitunk kaput, mégpedig a 80-
as évek egyik titkos nyomdájára. 
Ennek helyszíne az ezer titokkal 
övezett Zöldhalom pusztán volt. 
Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, 
Baranyi Ferenc és még ki tudja, 
hány ellenzéki, mozgalmi em-
ber fordult meg itt az 1980-as 
években…

Az országban ekkortájt több 
helyen készültek titokban olyan 
nyomtatványok, újságok, tanul-
mányok, melyekben a kommu-
nista hatalom bírálata volt a fő 
vezérfonal. A szerzők között volt 
bel- és külföldi magyar szakem-
ber egyaránt. Sokan álnéven 
írtak benne, mint pl. Bokros 
Lajos későbbi pénzügyminiszter 
is. A különböző anyagok kiadása 
1981 decemberében vette kez-
detét, és a rendőri nyomozás, 
ill. atrocitások ellenére egészen 
a rendszerváltásig működött, 
annak éppen egyik szellemi 
bázisát biztosítva. 

Egy budai kávézóban
2016 nyara: a nyolcvanas évek 

kalandos történéseiről beszél-
getünk egy fővárosi kávézó-
ban. Velem szemben egy lassan 
nyugdíjas korú, ám így is csinos, 
hajdani polgárjogi aktivista, 
Hodosán Róza. Ő annak idején 
úgy volt „bócsai”, hogy nem volt 
benne biztos, vajon biztonságban 
vannak-e itt, vagy a következő 
órában elfogják a faluban, illetve 
a Zöldhalomban lévő titkos ta-
nyán. Kávézunk, közben meséli 
a 30 évvel ezelőtti krimit! 

a sárga Zsiguli
Bócsa, 1987. december 
Miután a Népszínház utcai 

papírboltban megvettük a szí-
vópapírt a titkos nyomdához, 
bepakoltuk Kőszeg Feri piros 
Toyota autójába, és végre elin-
dultunk. Ferinek és családjának 
az autót Németországban élő 
anyja vásárolta. Akkor már Fe-
rinek sem volt állása, Éva volt 
a családfenntartó, de a három 
gyereket és a családot egyedül 
nem tudta volna eltartani. Meg-
élhetésükhöz hozzájárult még 
a Feri családjának hagyatéka, a 
fogorvosi rendelő, amit bérbe 
adtak. 

Délután fél három lehetett. 
Hátul Nagy András és én ültem, 
elöl Feri és Ottilia. A Beszélő és 
a Hírmondó c. titkos, ellenzéki 
kiadvány egyszerre, ugyanazon 
a helyen készült. Ez volt az első 
alkalom, eddig mindig vigyáz-
tunk, hogy a két dolog véletlenül 
se keveredjen össze. Akkor már 
mi csináltuk a Beszélőt is. 

Hátul az volt a dolgunk, hogy 
figyeljük, követnek-e. Sajnos 
követtek. Rögtön az indulás után 
kiszúrtuk az első kocsit. Lada 
1500-as, három középkorú férfi, 
CB-rádió-antenna, s valóban 
utánunk jönnek. Elég hamar ér-
zékelték, hogy észrevettük őket. 
Kisvártatva megelőztek, majd 
eltűntek a szemünk elől. Nem 
telt el sok idő, a második autót 
is kiszúrtuk. Ez így ment egy 
darabig, mi észrevettük, ők ész-
revették, eltűntek, újabb kocsi 
állt be. Négy-öt autót vehettünk 
így észre, amikor úgy tűnt, nem 
jönnek tovább utánunk. 

Aztán amikor nem követett 
senki, rövid tanakodás után 
elindultunk az ötös út felvezető 
szakaszához, és közben állandó-
an figyeltük, jönnek-e utánunk. 
Aztán kissé megnyugodva men-
tünk tovább az akkori 5-ös úton. 
(M5-ös autópálya akkor még 
ugyebár nem volt.)

Amikor Kecskemétet elhagyva, 
másfél óra utazás után lekanya-
rodtunk a főútról, ismét megáll-

tunk az erdő szélén, s figyeltük, 
valóban nem jönnek-e. Már sö-
tétedett. Negyed órát vártunk, de 
egyetlen autó sem kanyarodott le 
az útról. Megindultunk tovább, 
immár a földúton.

Bócsa-Zöldhalom

Somogyi Laci és Erzsike tanyája 
akkor már lassan három éve 
működött mint illegális nyomda. 
Székesfehérvárról költöztek ide, 
azzal a számomra kissé felfog-
hatatlan céllal, hogy teheneket 
fognak tartani, gazdálkodnak, 
s ezzel keresik a kenyerüket. 
Mint vidéken született és felnőtt 
ember, sohasem tudtam meg-
érteni, valaki ezt hogyan tudja 
vállalni saját akarattal, kényszer 

nélkül. Számomra tanyán lakni 
a nagyon kemény fizikai mun-
kát jelentette. Hajnali kelés, az 
állatok megetetése, begyújtás, 
vízhordás, itatás, főzés, taka-
rítás. Minden évszakban más, 
de hajnaltól estig tartó kemény 
munka, küzdelem a minden-
napi megélhetésért. Villany és 
fürdőszoba nélkül. Otthonról 
sohasem elmozdulni, hiszen az 
állat mindennap enni kér. 

Nehezen is ment nekik, nem 
voltak ehhez szokva. Nagyon so-
kat dolgoztak, leginkább Erzsike, 
de végül is a tehenészkedést abba 
kellett hagyniuk, sok adósságot 
halmoztak fel. 

(folytatjuk)
Lejegyezte: 

Káposzta Lajos

Demszky Gábor (a későbbi főpolgármester) és Nagy Jenő 
1982-ben, még a Kádár-rendszer kései virágzása idején alakí-
totta meg az AB Független Kiadót, amely szamizdat folyóiratok 
mellett magyarországi, kelet-európai, valamint más külföldi írók 
- a hivatalos nyilvánosság által tiltott, meg nem jelentetett vagy 
cenzúrázott - politikai, történeti és szépirodalmi munkáit adta ki 
folyamatosan. A „szamizdat”-szó egyébként eredetileg orosz kife-
jezés: „szam iz daty”, azaz „saját maga által kiadva”. Később a két 
alapító különvált, Jenő ABC néven működtetett illegális kiadót, 
Demszky pedig AB kiadó néven. 198�-ban indult a Demszky által 
szerkesztett AB Hírmondó mint havi folyóirat. Hodosán Róza 
- akkor Demszky felesége - az AB kiadó munkatársa volt. Egy 
személyben nyomdász, szerkesztő, terjesztő és korrektor. 

A visszaemlékező hajdani „titkos nyomdász”, 
a Budapesten élő Hodosán Róza

Titkos nyomda Zöldhalomban
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március 15-e Bócsán

Igazi tavaszi időre virradt a falu 
a nemzeti ünnepen! A műsorra 
ezúttal a Hungaricum Civil Ház 
nagytermében került sor, mely-
nek az ötödik osztályosok voltak 
a gazdái. Morvai Erzsébet tanárnő 
és segítői jó érzékkel válogatták 
össze a zeneszámokat, a verseket 
és az összekötő szövegeket. 

Az ünnepi program Szőke-Tóth 
Mihály polgármester beszédével 
kezdődött. Kiemelte, hogy a 48-
as események európai méretben 
hatottak az elnyomó rendszerek 
ellen. Sokan nem hitték, hogy 
az akkor több száz éve fennálló 
abszolutista hatalmat meg lehet 
dönteni és a demokratikus jel-
szavaknak ekkora hatása lesz. A 
szabadságvágy nemzeti függet-

lenségi törekvéssel is párosult, 
melynek eredménye csak később 
vált valóra.

Az ifjúsághoz szólva a polgár-
mester hangsúlyozta: ma más 
a küzdelem iránya. Néha saját 
magunkat kell megreformálnunk, 
átalakítanunk! Legyen minden 
nap egy kis forradalom az éle-

tünkben! A gyerekek műsorában 
híradó szerűen pörögtek a gon-
dolatok március 15-ről: Petőfi 
szerepe, a 12 pont, Pest város 

közgyűlésének döntései és a mai 
nemzeti címer, ill. színek törvényi 
bevezetése. Zárásként Deli Dávid 
szavalta el mély átéléssel Petőfi 
Sándor Dicsőséges nagyurak c. 
versét. A koszorúzás előtt pedig 
együtt mondhattuk el a Nemzeti 
Dalt a negyedik osztályosokkal, 
mely Viszkók Sándorné tanárnő 
munkáját dicséri.

Jó dolog az, hogy a gyerekek az 
iskolás éveik alatt elsajátíthatják a 
szereplés, a mikrofonba beszélés 
és a színpadi viselkedés kultú-
ráját. Talán nem túlzok, ha azt 
mondom: a felkészülés, a próbák 
jelentik a nagy lépcsőt és maga 
az előadás csupán a betetőzése 
a többhetes felkészülésnek. Ezt 
élhettük meg a szülőkkel és a 
diáktársakkal Bócsán március 15-
én.                                     K. L.
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Az edző folyamatosan kommu-
nikál a sportolóval. Ő ugyanis 
kintről többet lát a mérkőzésből, 
mint az abban résztvevők. Mint 
Petróczi Andor elmondta, a 
mérkőzés közben adott utasí-
tások felfogása és végrehajtása 
nagyon gyerekfüggő. Valaki 
megfogadja, valaki pedig megy 
a maga feje után — de ez se 
egyértelműen rossz… A képen 
Petróczi Andor és a 2016 szeptemberétől edzőként is tevékeny-
kedő ugyancsak bócsai birkózó, Molnár Géza.

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

Birkózóverseny — ahogy a fotós látta

Magyarországon ma 130 birkózó szakosztály működik. Ta-
valy Bócsa ezek közül a 28. volt! Mindezt a 1� országos érem, 
valamint két csapatbajnoki 10. hely bizonyítja, melyeket diák-
olimpián és országos bajnokságokon nyertek el sportolóink.

Noha arcát nem 
látjuk, de tudjuk, 
hogy alul Wéber 
Patrik fekszik. 
Lenti helyzetből 
karlezárás fel-
fordítást végez, 
ami t  m i  c s ak 
pörgetésnek hí-
vunk. Ez a fogás 
fordításonként 2 
pontot ér. Ha a 
pontkülönbség 
eléri a 8-at, beáll 
a technikai tus.

Március elején gyermek birkózógálát szerveztek Bócsán, me-
lyen dél-magyarországi csapatok 90 versenyzőt indítottak. A 
hangsúly a kezdő gyerekeken volt, így biztosítva nekik gyakorlási 
lehetőséget. Láttassuk a versenyt ezúttal szakmailag!

A meccs 2 x 
2 percig tart. A 
két félidő között 
fél perc pihenés: 
ekkor ihat a ver-
senyző, töröl-
közővel kissé 
lehűtik, kezeit 
lerázzák, és ek-
kor mondja el 
az edző azokat 
az instrukció-
kat, melyekkel 
megnyerheti a 
mérkőzést.

A bíró a balesetveszélyes hely-
zetekben az esetleges várható 
eredményt nem tekintve szétfúj-
ja az akciót és állásból folytatják 
a gyerekek. A képen: Frittmann 
Gábor soltvadkerti bíró, vala-
mint Wéber Dominik (piros) és 
Rózsa Vencel (kék)

Két vállra kényszerítés: pontszámtól függetlenül azonnali 
tusgyőzelmet jelent. Papp Máté kékben egy szegedi versenyző 
ellen nyer.

A kicsik is küzdenek! Gáspár Áron (piros) nem engedi, hogy 
ellenfele, Petróczi Péter a háta mögé menjen, mert akkor két 
pontot kapna. Ezért fogja a lábát. A címlapon ugyanő egy hi-
dalással!

A magyarkanizsai versenyző (piros) válldobását Dudás Lívia 
(kék) lábkitámasztással védte, így ellenfele indítását Lívia fejezte 
be egy mögé kerüléssel.

Kép és szöveg: Káposzta Lajos és Petróczi Andor
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Húsvéti istentiszteleti 
és miserend

Katolikus

IV. 9. Virágvasárnap 10.�0
IV. 1�. Nagycsütörtök 16.00
IV. 14. Nagypéntek 16.00
IV. 15. Nagyszombat 17.00
IV. 16. Húsvét vasárnap 10.�0
IV. 17. Húsvét hétfő Fischerbócsán 10.30
IV. 2�. Húsvét 2. vasárnap Kisbócsán 17.00

Református

IV. 16. Húsvét vasárnap 9.00: húsvéti ünnepi úrvacsorai 
istentisztelet 

Evangélikus 

IV. 9. Virágvasárnap 11.00: istentisztelet 
IV. 14. Nagypéntek 17.00: Passió áhítat a gyerekek felol-

vasásával 
IV. 16. Húsvét vasárnap 11.00: úrvacsorás istentisztelet 

Húsvét hétfőn nem lesz istentisztelet

Családi 
Kerékpártúra 

Április 30Április 30Április 30Április 30----ánánánán    vasárnapvasárnapvasárnapvasárnap    
GyülekezGyülekezGyülekezGyülekező: 9 órakor9 órakor9 órakor9 órakor A Hungaricum és Civil 
Háznál 

ÚtvonalÚtvonalÚtvonalÚtvonal: Bócsa - Akasztó Horgász Park és 
Halász Csárda 

A helyszínen szabadprogram. 

Visszaindulás:Visszaindulás:Visszaindulás:Visszaindulás: 14 óra14 óra14 óra14 óra    

Kísérő autó biztosított! 

Várunk mindenkit egy közös 
tekerésre!!! 

Bócsa Község Önkormányzata 

Rossz idő esetén a túra elmarad. 

MMMMMMMMAAAAAAAAJJJJJJJJÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSS        

AAAAAAAA        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCZZZZZZZZEEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDÁÁÁÁÁÁÁÁBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNN        
K eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupaK eresztpályás foci fakupa   

 

Helyszín: 6235 Bócsa IV. körzet 55. 

Május 1. hétfő 9 órától 
Nevezési határidő: 2017. április 29. 

Nevezési díj:10.000 Ft. Csapatok maximum létszáma: 15 fő

     Egész nap várja az ide érkező vendégeket: 
lovaglás, lovas kocsikázás, állatsimogatás

      Az ételt-italt az Abonyi Fogadó biztosítja. 

További információ: Vincze Árpád +36 30/938 18 57  

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

NYUSZICSALOGATÓ
játszóházba  

Helyszín: Hungaricum és Civil Közösségi Ház Bócsa 

Időpont: 2017. április 8. (SZOMBAT) 14.00-17.00 

 Programok: 

 

Húsvéti tojásfestés  

Húsvéti díszek, ajándékok 

Csillámtetoválás, lufi 
hajtogatás 

Aszfaltfestés 

Büfé (hot-dog, süti, üdítő, stb.

A részvétel INGYENES.  
Adományaikkal, illetve a rendezvény ideje alatt üzemelő büfé 

bevételével további rendezvényeink létrejöttét támogatják. 

Szervező: Bócsa Község Oktatásáért és Közművelődéséért 
Alapítvány Kuratóriuma 


