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2020. december – Karácsony hava

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A TARTALOMBÓL
Mikulás: láthatatlanul, de itt volt!

Kisbírói évértékelő

Mit rejtenek az anyakönyvek?

70 éves a fischeri templom

Ifjú meseíróink

Adventi világító ablakok
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Mikulás járt a bölcsödében
vírus-helyzetre való tekintettel
is a Mikulást az udvaron láttuk
vendégül. Mi az ablakból néztük,
ahogy megérkezik, elfogyasztja
a kakaót és süteményt, majd
az ablakba helyezi a gyerekek
csomagjait és egy nagyon szép
madáretetőt. Miután elment, behoztuk a csomagokat és szétosztottuk a gyerekek között. Egész
nap fotóztunk, ettünk, ittunk,
énekeltünk, táncoltunk. A gyerekek délben nagyon fáradtan,

Napok óta hangolódtunk a
télapóra mesékkel, énekléssel és
mondókázással.
Díszítettük a bölcsit, fokozatosan készültünk az ünnepre.
Aztán a jeles reggelen a gyerekekkel kakaót készítettünk és

de széles mosollyal az arcukon
feküdtek le aludni.
Köszönjük Deli Szabolcsnak
a karácsonyi manó díszeket,
feleségének Deliné dr. Erdélyi
Bernadettnek a finom süteményeket, Pais Zsuzsinak a tortát,
Kovács Krisztiánnak a madáretetőt és a Télapónak az örömteli
pillanatokat!
Hasonló lelkesedéssel készülünk a szeretet ünnepére.
Tóth Márta

az egyik kisgyermek és anyukája
által sütött kekszet tettünk az
ablakba, várva a Mikulást.
Nagy izgalom közepette meg
is érkezett a Télapó. Mivel ezek
a gyerekek még nagyon picik (és
lehet, hogy félnének), illetve a

Az Iskolás gyerekek sem maradtak ajándék nélkül…
Iskolánk diákjai, kicsik és
nagyok egyaránt várták a
Mikulás érkezését. De aki
már nézi a hírműsorokat,
bizony nem volt biztos
abban, hogy idén lesz-e
Nagyszakállú.
— Elmarad a Mikulás? – Nem
kapunk ajándékot? – találgattak…
Pénteken reggelre ünnepi
díszben állt az iskola, szólt a
zene, s a gyerekek reménykedtek.
A jó öreg megoldotta a vírushelyzetet: a Mikulás levelét és
az ajándékokat fiatal segítők
hozták, melyben leírta, hogy
nagyon sajnálja, hogy személyesen nem tud meglátogatni
minket, de ő is igyekszik vigyázni az egészségére.
Nagyon köszönjük a szülői
munkaközösségnek, hogy segítették a Mikulás munkáját!
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Közlemény pályázat
eredményéről
Bócsa Község Önkormányzata a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az alábbi támogatásokat állapította meg:
“B” típusú pályázat (3*10 félév): 2 fő
4 ezer Ft/hó 1 fő, 7 ezer Ft/hó: 1 fő
“A” típusú pályázat (10 félév): 11 fő
4 ezer Ft/hó 7 fő
5 ezer Ft/hó 2 fő
7 ezer Ft/hó 1 fő
15 ezer Ft/hó 1 fő

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas
díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel
mozgatható legyen.
Fenyőfa begyűjtés időpontjai:
Bócsa 2021. január 11. és 2021. január 26.

Ki miért szerelteti fel
tanyájára a napelemet?

— Erről kérdeztük id. Zsikla Imrét
Gazdasági szempontból biztos van szükség. A szőlőre csepegjó lesz. Nálam a szőlőfeldolgozó tető öntözést alkalmazunk, a
tetején van az összes, mert az szivattyút áram működteti. A
volt a legalkalmasabb hely: nincs szőlőfeldolgozó gépek is sok
árnyék és nincs a környezetben energiát használnak fel. Másoksemmi, ami bezavarna. Innen nak, tudom, még hűtött erjesztő
megy majd az áram a hálózatba. technológiájuk is van. Aztán ott
a konyha (nem biztos, hogy gázzal kell főzni) és ha odajutunk,
akkor a fűtés-hűtési rendszer a
házban.
Pár év után kiderül, hogy mit bír
a rendszer, és hogy kell-e majd
bővíteni. Minden esetre nem
akarom azt, hogy túl sokat vis�szatápláljak. Hogy ki szereli még
be? Kedvük van az embereknek
Mert ugyebár azt mindenki tudja, hozzá, a gond inkább azzal van,
hogy a többletet visszatápláljuk hogy a bekerülési összeget le kell
a hálózatba, ha pedig többre tenni az elején. Hogy ezt mikor
van szükségem, a hálózatból térítik vissza, még nem látom.
lejön nekem. A villanyóra méri Egy banki áthidaló hitel talán
és éves szinten kijön majd egy több embernél biztonságosabb
adott forgalom. Meg hogy ki érzetet keltene és jobban bele
merne fogni ebbe a külterületi
kinek tartozik.
A tanyán egyre több energiára napelemes rendszerbe.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft.,
mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó
szerv közszolgáltatási területén
2020. december 21. (hétfő) napjától –
2021. január 04. (hétfő) napjáig a személyes
ügyfélfogadás szünetel.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésével ez idő
alatt is, az alábbi elérhetőségeken kereshetik Társaságunkat.
Konténer megrendelése
Írásban tudja Társaságunk elfogadni, mely e-mail formájában
a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu igényelhető.
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• • igénylő neve
• • felhasználási hely címe
• • igényelt konténer űrmértéke
• • tervezett ki és beszállítás dátuma
• • kapcsolattartási adatok
Lomtalanítás igénylése
A házhoz menő lomtalanítás a +36-79/524-821 telefonszámon
igényelhető.
A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot
(Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a felhasználási hely
irányítószámát.
Változások, panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségek
egyikén van lehetőség:
Társaságunk központi elérhetőségei:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Gazdálkodó!
Azon gazdálkodók, akiknek 2021. első negyedévében lejár a
növényvédős zöldkönyv érvényessége és azt szeretné megújítani,
azt jelezze a Bócsai Hegyközség irodájában.
Új könyv támogatással történő megszerzésére is van lehetőség.
Tisztelettel:
Balla István Bócsai Hegyközség elnöke

Tájékoztató

Szociális célú tűzifa támogatásról

Bócsa Község Önkormányzata 79 m3 szociális célú tűzifa vásárlására 1.504.950,- Ft összegű támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán. Ehhez 301.000 Ft önkormányzati önerőt kellett
biztosítani saját forrásból.
A támogatás igénybevételére 74 kérelem érkezett be a hivatalba
a lakosoktól. 64-en kaptak támogatást 1-3 köbméter akác tűzifa
mennyiségben. 10 kérelem elutasításra került.
A tűzifa kiszállítását önkormányzatunk dolgozói megkezdték, az
folyamatosan történik.
Mayer Ferenc jegyző

Anyakönyvi hírek
Születtek: (december)
Tóth Zoltán – an: Deli Krisztina
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Bócsa történelme van előttem — futott át az agyamon,
amikor Szőke-Tóth Mihályné
anyakönyvvezető kinyitotta
nekem a szekrényajtót. „Ezek
itt a bócsai anyakönyvek a községgé alakulás utáni első teljes
évtől, azaz 1907-től kezdve
mind a mai napig. Mert bizony
számítógép ide vagy oda, kézzel ma is írni kell bele.”
És vajon kit, mit és miért?
— erről szól a következő riportunk.

Nagyon sok változás történt
az 1907-es kezdetek óta. Akkor
már mintegy két évtizede volt
Magyarországon állami anyakönyvezés, ami az egyházival
párhuzamosan folyt. A változások mindig a szerint történtek,
hogy az államnak mikor mire
volt szüksége. Például 2004-ben
elkezdtük gépre is felvinni az
adatokat, 2014-ben pedig teljesen áttértünk a digitális adatkezelésre. Ez azt is jelenti, hogy az
egyes anyakönyvvezetők „látják
egymást” és — a teljes adatvédelem mellett — kihasználjuk
az internet adta lehetőségeket.
— Mit jelent ez konkrétan?
Anyakönyvi kivonatokat bárhol
le lehet kérni az anyakönyvvezetőkön keresztül. Más nem férhet
hozzá, csak ezek a jogosultsággal
rendelkező hivatalnokok. Az
anyakönyvi kivonat például
bármely településen lekérhető,
tehát ha meghal egy bócsai születésű személy Debrecenben,
akkor nem kell ideutaznia ezért
a rokonságnak.
— Mi van akkor, ha valakinek
azóta megváltozott a neve?
Az anyakönyvek bedolgozása a
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Anyakönyvek varázsában
rendszerbe visszamenőleg folyamatosan történik. Már azokban
is feljegyzésre került, ha valaki
magyarosította a nevét, férjhez
ment, vagy utólagosan kiderült
valami elírás. Ne feledjük: ezelőtt
60-70 évvel még gyakran előfordult, hogy megszületett valaki a
tanyavilágban, aztán pár napra rá
bejött a szomszéd a községházára
és bediktálta — esetenként hibásan… Ilyenkor esetleg
megnézzük a
felmenőket,
hogy ők hogy
írták a nevüket.
— Mi változott még?
A gyerek
neve és születési dátuma mellett
ott kell álljon
a szülőké is!
De hajdan sokszor nem azt írták
be, hogy az apa és az anya mikor

— a 30-as években még be sem
írták. Természetes volt, hogy
háztartásbeli és gazdálkodó…
Érdekes színfolt a törvénytelen
gyerek apasági elismerése. Sok
ilyenre van példa
Bócsán…
— Jól gondolom, hogy ide
csak azok születését írják be,
akik tényleg Bócsán látták meg
a napvilágot?
Igen. Manapság ugye egyre
ritkább ez. Ha valaki Bócsa
közigazgatási területén születik
meg, akkor igen. De ha már
mentő viszi be az anyát a kórházba, bent az autóban megszül,
akkor ott anyakönyvezik, ahol
„kivették a kocsiból”. De ha
itt köt házasságot vagy itt hal
meg, akkor itt kerül be azonnal
a számírógépes rendszerbe. De
ha „csak” Bócsán lakik, akkor is
rálátok a központi rendszerben

született, hanem hogy hány éves.
Emellett az apa foglalkozása és a
lakcímük. Az anya foglalkozását
— lévén rendszerint nem volt

— amennyire szükséges. Erre
a hagyatéki eljárás miatt lehet
például szükség.
— Tehát ha itt hal meg az illető?

Igen, és akkor az orvos állítja
ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Ez négy példányban
készül, melyből egyet kap a
Központi Statisztikai Hivatal,

egyet az anyakönyvvezető, egy
megy a hagyatéki eljárásba,
egyet pedig átadunk a családnak. Elindítom a hagyatéki
eljárást és a Takarnet nevű
programban rákeresünk az
elhunyt nevére bejegyzett ingatlanokra. És noha a család
nekem jóhiszeműen bemondta,
hogy mije volt az elhunytnak
(ház, föld, tanya, legelő, erdő,
stb.), bizony előfordul, hogy
tévednek. Más nevén van, vagy
más is van a nevén.
Az elhunyt ingatlanairól aztán
elkészül az adóérték bizonyítvány, majd összeírom az ingóságokat is. Mindent felértékelünk,
így már tudható az is, mi lesz
az osztás alapja, érték szerint.
A hozzátartozók feladata, hogy
bemondják az örökösöket, azok
pontos adataival.
— Előfordul ilyenkor, hogy
valakit letagadnak?
Nem jellemző. Alá kell írniuk
ugyanis a nyilatkozatot, hogy
mindenben jogszerűen járnak
el. Ezt követően megkapja
tőlem a hagyatéki leltárt a közjegyző, aki meghozza a döntést
az örökség elosztásáról. Ennek
díja van, amit ott kell leróni.
Érdekes téma az anyakönyvezés és a lakossági nyilvántartás! Nem bízható akárkire:
titoktartást és emberismeretet igényel. Viszont a nehéz
helyzetekben teljes biztonsággal fordulhatunk ezekhez
az anyakönyvekhez, adatbázisokhoz.
Káposzta Lajos
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Köszönet

a karácsonyt! Ezúton mondunk köszönetet a díszítést
végző társaságnak, melynek
tagjai: Szabó Anita, Sipos

Idén sem maradt támogatók
nélkül a község koszorúja. A
falu adventi koszorú alappilléreit Balogh Imre biztosí-

Blanka, Molnárné Jaksa Katalin, Kőhegyiné Erzsike és
valamennyi önkormányzati
dolgozó.

totta és egy lelkes csapat
végezte el a díszítést. Munkájuk nyomán minden erre
járó láthatja: Bócsán várják

Hivatalosan használható a Adventi istentiszteleti
bócsai evangélikus templom
és miserend

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya 2020.
november 27-i nappal megadta
a használatba vételi engedélyt az
újonnan épült templomra.
Ez így önmagában elég száraznak hangzik, de mégis mit
jelent mindez?
Az elmúlt időszak erőfeszítéseinek beérett a gyümölcse. Két év
előkészítés, építkezés, rengeteg
munka után hivatalosan is használható, birtokba vehető, szép,
új, modern, s mégis hagyományos
templommal gazdagodott Bócsa.
Amint a körülmények engedik,

a gyülekezet vezetése szeretne
egy méltó templomszentelési
ünnepet tartani, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Külön is megköszönjük mindazok
munkáját, áldozatát, támogatását,
akik nélkül nem valósulhatott
volna meg ez az álom. S ne feledjük: nem gyakran épül manapság
templom. Így ajánljuk minden
jóakaratú ember szeretetébe, hogy
ne csupán falak legyenek, hanem
valódi lelki otthon bócsaiaknak,
de közelieknek és távoliaknak is.
László Lajos Gergely
evangélikus lelkész

Egy adventi jócselekedet
Lengyel Zsolt minden évben megtartja az évzáró vacsorát kedves
ügyfeleinek. Mint meséli, az autószerelő műhely ügyfélköre mindig
nagy örömmel várja ezt az alkalmat. Azonban most más szelek fújtak
november végén: nem kedveztek a nagyszabású baráti összejöveteleknek. Ezért megvette ugyan a zúzát és a nyakat, megfőtt a pörkölt, de
gondolt egy nagyot: meglepi azokat, akik nem is gondolták volna…
Kitalálták, ki kapjon ebből a finom meglepetésből és egyszer csak
ott volt a pörkölt az adott családnál. A több mint 40 név és cím
közzététele a facebook-on történt — így tűnt a legegyszerűbbnek.
Mivel sok idősnek nincs internetje, a szomszédok jelezték nekik,
hogy „várhatják a jótündéreket”. A pörkölteket lelkes bócsaiak
hordták ki. És a folytatás? Lesznek-e követői? Mondhatjuk: az ötlet
és a megvalósítás mindig csiszolható, de a szándék és az eredmény
megkérdőjelezhetetlen!

Ahogy a felsőbbség ajánlja vagy engedélyezi… Még
mindig így kell bevezetnünk ezt a rovatot. De talán éppen ettől lesz erősebb a SAJÁT adventi felkészülésünk és
elmélyülésünk!
Katolikus egyház
Minden meg lesz tartva az adventi időben ami a templomot
érinti. Roráte szentmisék hétfőn és szerdán lesznek a plébánián
reggel 6 órakor. Vasárnapi alkalmak továbbra is 10.45 kor.
Karácsony és szilveszter
XII. 24. szenteste: Kisbócsa 14.00 óra, Bócsa 16.00 óra.
XII. 25. karácsony 1. napja 10.45 Bócsa
XII. 26. karácsony 2. napja 15.00: Fischerbócsa
XII. 27. vasárnap, Szent János napja, 10.45 — bor és kalács�szentelés Bócsán
XII. 31. csütörtök 16.00: Bócsán évvégi hálaadás
2021. I. 1. péntek 10.45: Újévi szentmise Bócsán
Evangélikus egyház
Advent I-IV. vasárnapja 11 órakor.
XII. 24. — Szenteste: 16.00
XII. 25. – Karácsony napja: 11.00
XII. 31. csütörtök 17.00 – Óévi istentisztelet
2021. I. 3. 11.00 – Újév utáni vasárnapi istentisztelet
Református egyház:
December 20-án vasárnap 9-kor ádventi istentisztelet, 25-én
9-kor karácsonyi úrvacsorai istentisztelet — a reménység szerint
— a gyermekekek szolgálatával.
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A meseírók

Mindig nagy öröm, amikor fiatalok tudomán�nyal foglalkoznak. Jelen
esetünkben irodalommal. Velük beszélgettem
az iskola udvarán. Balázs
Lili és Balogh Gergő
nyolcadikosok. Legújabb
közös művük, a Demóna
alább olvasható. De miért éppen ilyene mesét
írtak és miért ketten?
Könyvtárosunk, Tündi
néni kért meg rá, hogy
írjunk darabot, történetet
a bábszínházunk számára
— kezdik mesélni. Először
úgy volt, hogy egy bábelőadáshoz készül. Aztán
önálló életre kelt…
Közösen írtuk — mondja
Gergő. Én írtam le a vázlatot és aza alaptörténetet,
Lili pedig kiszínesítette.
Nem az első eset, hogy
összedolgozunk. Interneten küldjük át egymásnak
a szövegeket, a verziókat.
Lili jól fokoz pl. egy adott

a hangulat megjelenítésében.
Szeretem, ha már egy félkész történetet kapok —

Élt egyszer egy gyönyörű
királylány, Léa. Hegyeken
innen s túl ő volt a legszebb
a vidéken. Haja akár a felkelő
Nap sugara, mely megvilágítja
a vándorok útját a pusztában.
Szeme, mint a felhőtlen kék
ég, amin a madarak és pillangók boldogan repkednének.
Bőre pedig oly tiszta és hibátlan, mint a legnemesebb
porcelánok közül is a legszebb.
Egy szóval Léa tökéletes volt,
egy földre szállt angyal. Szülei
szerették lányukat éppen ezért
egy olyan férjet akartak keresni
neki, aki meg is érdemli őt.
Hetekig mentek a viadalok a
királylány kezéért, de senki
sem tűnt méltónak. Egyszer
csak egy lovag emelkedett ki
az egyszerű tömegből, Lipót
király. Gazdag, ügyesen bánik
mindenféle fegyverrel és olyan
okos, hogy az ő hazájában a
legbölcsebb.

Léa azonnal beleszeretett
Lipótba és a szülők áldásukat
adták rájuk. Hetekig, sőt hónapokig tartott a víg mulatozás,
és nem fukarkodtak: előhozták
a legínycsiklandóbb borokat a
pincékből, a szakácsok pedig
ízletesebbnél-ízletesebb ételeket főztek, sütöttek. Boldogok
voltak együtt.
Az ifjú házaspár csak még
boldogabb lett, amikor kilenc
hónap múlva megszületett a
gyermekük, Csipkerózsika.
Léa kislánya ép és egészséges, de ő maga, az édesanya
holtan feküdt. Az egész királyság siratta a királynét,
nem is tudván, hogy jövőbeli
ellenségüket siratják.
A halott édesanya ugyanis
egy ismeretlen helyre került,
egyedül volt és mindenhol a
sötétség honolt. Nem tudta,
hogy meddig kóborolt a Semmiben, de egyszer csak egy

állítja Lili. A „több szem
többet lát alapon” jobban
kijönnek a hibák és kön�nyebben megy az ötletelés.

Demóna

idegen hang szólította meg őt.
Látni nem látott senkit maga
körül, csak egyszerűen érezte,
hogy ott van a Gonosz. Azt
akarta, hogy menjen bele egy
szörnyű alkuba, de a királyné
elmenekült. Addig szaladt,
amíg úgy nem gondolta, hogy
egyedül van. Természetesen
ezen gondolata nem volt igaz,
mivel a Gonosz mindenhol
ott van. Végül meghallgatta
az alkuját. Ennek értelmében a
Gonosz vissza tudja vinni őt az
élők sorába, új mágikus képességekkel ruházná fel, de ettől
kezdve neki kell dolgoznia.
Kapott egy új életet, tanulhatott a Sötét Úrtól, és ez tetszett
neki. Fejébe szállt a hatalom.
Azt gondolta, lánya is élvezhetné ezt a hatalmat, ezért
felszólította a férjét, hogy adja
át neki. A király vérengző apatigrisként védelmezte egyetlen
lányát, hiszen tudta, a hatalom

Meg amúgy is szívesen
írom át és kombinálom
tovább a dolgokat. A nevek
ebben a mesében egyrészt
a Csipkerózsika Disney
feldolgozásából valók: ott
a főgonoszt Demónának
hívják. A Léa név viszont
saját kreáció.
És előjöttek a további, saját ötletek is. Ezek egyrészt
meseelemek, de van modern fanatasy terv is. Vagy
akár egy olyan történet,
mely sok kis történetből
épül fel. Maguk a szereplők
is kitalált figurák benne,
mondhatni: sajátos lények.
Gergő ezt saját műként
kezdte, de természete sen továbbra is fontosnak tartják a „szerzőtárs”
történetének átnézését és
jótékony megbírálását.
Mert az írás kérem egy
kollektív műfaj! Így működik a Bócsai Hírek is…
K. L.

csak ártana neki.
Elérkezett Csipkerózsika első
születésnapja! Léa megfenyegette Lipótot, hogyha nem
nyújtja át neki a tizennyolcadik
életévének betöltése előtt a
lányukat, akkor szörnyű átok
fogja sújtani a királyságot és a
helyet, ahol felnőtt.
- Léa! Drágám! Mi történt
veled? – szólt félve a király,
amikor először találkozott
feleségével a halála után.
- Ne kezdj el nekem itt sírni!
És amúgy is tudod, hogy jobb
lesz ez a lányunknak, elviszem.
- Tessék? Nem viheted el!
Ezt nem engedem! Megfogadtam, hogy megvédem akár az
életem árán is!
- Hát jó. Te választottad. Ja,
és Lipót! Demóna vagyok már,
nem Léa. Más lett a nevem és
ezzel más lett a lelkem is!
És itt kezdődött el a gyönyörű Csipkerózsika története.
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Az év eseményei 2020-ban

De nem csak esett, szupercella is jött vele,
Lyukas lett sok ház teteje.
Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, törött autók maradtak utána,
Nem sérült meg senki, az Istennek legyen hála.
A Parkerdőben az a nagy szerencse,
Hogy megmaradt a betyárfa meg a falukemence.
Események 2020-as évből
A farsangi bál megint nagyot szakított,
Háromszáz fő maskarában mulatott.
Tökös hercegnőtől a kalózig,
Mindenki jelmezben volt tetőtől talpig.

Adjon Isten szerencsés jó napot!
Kisbíróként emelek Önöknek kalapot.
— Normális esetben idén így lett volna,
Ha a vírushelyzet közbe nem szólt volna.
Ezért mindenkivel tudatom hangosan,
A szüreti felvonulás elmaradt a faluban.
Közhírré tétetik!
Az anyakönyvi híreket mondom sorba’,
Tavaly szeptember óta 20 családnál járt a gólya.
De ez még karácsonyig bővül,
Év végére jön a gyermekáldás csőstül.
Falunk létszáma továbbra is növekedést mutasson,
A vírus második hulláma alatt a szerszám ne lankadjon!
Ennek az legyen az ára,
Hogy még több gyerek szülessen jövő szüret-tájra.
Legényeknek is megjött a házasodáshoz a kedve,
Húszra rá is ugrott egy-egy tűzről pattant menyecske.
Hátrarepült húsz menyasszony csokra,
Azóta edzenek is a falusi CSOK-ra.
A falunkban tavalyról egy-két vénlány még maradt,
A nevüket nem mondhatom, hogy ne legyen harag.
Jelentkezni lehet „kalandorok kíméljenek” jeligére,
Hátha jövőre nekik is kendőt kötnek a fejükre!
Idén a polgármester lett itt a helyi vagány,
Ki az adományozásban is az élen jár.
Támogatott kórházat, beteg kisgyereket,
Autót vett, amit a hátsó ülésről vezet.
Így hát parkolópályán a Skoda Yeti,
Elvégre csajozós autó már nem kell neki.
Tavasszal meg nagy volt az aszály,
Nem kellett, hogy füvet kaszálj.
Nyáron olyan kemény volt az ugar, hogy eltört az eke,
Itt foglalt hont Árpád atyánk, a fene egye.
Augusztusban 100 mili csapadék hullott egy keddi este,
Az ember a határban Noét és bárkáját kereste.

Márciusi nőnapi rendezvényre
Eljött hat falu meghívott vendége.
A jó hangulat kora délután ért véget,
Parti Böske szórakoztatta a népet.
A tévéből Győrffy Pál olyan szimpatikus gyerek,
De a „Maradj otthontól” még mindig a falnak megyek.
Cili néni mindennapos nyilatkozata,
Az ember hátán a szőrt borzolta.
Karanténhelyzetben bezártak az óvodák, iskolák,
Szülőnek és gyereknek online folyt az oktatás.
Nem kell ehhez koptatni az iskolapadot,
Otthonról számítógépen tágíthatod a kobakod.
Templomok és kocsmák is zárva voltak,
Akik tehették, otthonról dolgoztak.
A vírushelyzet okozott tünetet, párat:
Pánikot, meg fölvásárlási lázat.
Sejthető volt, hogy szar helyzet lesz:
Mindenki lisztet, cukrot, meg budipapírt vett.
A faluban is jól működött a távgyógyítás,
Telefonon ment a panasz, a felhőbe meg a receptírás.
Ezidőtájt bezárt a patika,
A gyógyszereket Vadkertről hozta a Katika.
Sportról is legyen szó:
Nálunk az erős emberek nem unatkoztak,
Vírushelyzet alatt babgulyást rotyogtattak.
Babgulyás fekvenyomó-bajnokság először lett megrendezve,
Remélem ezzel hagyományt teremtve.
Aranylábú focistáink nem pihentek a karantén alatt,
Számukra igaz, csak a gombfoci maradt.
A műesést meg a gólörömöt otthon gyakorolták,
Az új műfüves pályát már nagyon várják.
A pálya két év óta készül, ez már nevetség,
De nem baj fiúk, addig is elmarad a hazai vereség.
Szurkoljunk nekik egyedül vagy kánonban,
Sok sikert a megye 3-ban.
Mondandóm, ha tetszett, és a jókedvet fokozta,
Várom a jövő évi szüretin egy jó pohár borra.
Most jönne a Szilveszter, szóljon a nóta,
Táncolj a pároddal... a nappalidba’!
Kovács Nándor kisbíró
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Viccek a való életből —
Napi járvány és karantén
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Könyvajánló

Elraktam a „Welcome” feliratú lábtörlőt. Minek hazudjak?
Kezdek bekattanni kijövök a zuhany alól és kezet mosok...
Ma le kell vinnem a szemetet! Úgy izgulok... Azt sem tudom,
mit vegyek fel...
Most, hogy ilyen csend van az utcákon, lehetne aszfaltozni
Minden este a hírek után beteszek egy horrorfilmet, hogy
megnyugodjak.
Nyugi... Nem fogtok beleőrülni, ha 2-3 hétig nem mehetek ki
a házból!! Ezt beszéltük ma a mosógéppel és a hűtővel...
Ma a lakás minden helyiségébe tettem egy pohár italt. Este
csinálok egy kocsmatúrát.
Nagyon szeretek utazni, most épp a konyhában voltam, a ház
fővárosában...
Új probléma jelent meg a nőknél: Van mit felvenni, de nincsen
hová...
A hétvégi gyónást otthon végeztem el a feleségemmel. Nem
olyan megbocsátó, mint Isten...
Kérem az apukákat, hogy tanítás alatt ne lófráljanak boxergatyában és sörrel a kezükben a tanuló háta mögött (Panna néni)
Mai jó tanácsom ebben a vérzivataros helyzetben. Soha ne
hagyjátok ki a reggelit! A napi 17 étkezés közül ez a legfontosabb
Itthoni életkép: Tanulási idő alatt. Hang a szobából: - Anya!
Kaphatok egy szendvicset? Apa: Óra alatt nem zabálunk!
Nem vagyok sorozatfüggő, de már nagyon vártam az Operatív
Törzs évadzáró epizódját.

A húsvét új szokásrendje
— a kisbíró szavaival
Azt mondták, hogy a „Húsvéti ünnepet otthon töltsed”,
Kertészkedj, ültess kaspókba operatív törzset.
Közben születtek a karantén-dalok,
Azóta jégkrémet is szájmaszkban nyalok.
Álljál egymástól másfél méter távolságra,
S onnan küldjél jó éjt puszit, bekiabálásra!
A kölnivíz is az üvegben poshad,
Csak otthon használhattam a locsolómat.
A csajok vártak, de nincs több dobásom,
Két sonka között aszalódott a tojásom.

Felnőtt: Lévai Katalin — Karácsonyi égbolt
„Nem hordozhatod magadban a múltadat ártatlanul, miközben
minden erőddel megpróbálsz a jelenben élni.”
Meglepő módon a főhősnő, Laura ezt a tanulságot attól a férfitól hallja,
akivel hosszú távon nem tud együtt maradni, éppen a múlt titkai miatt.
Mire felfedezi, milyen leveleket rejt anyja szürke kalapdoboza, miért
bonyolódott apja kettős szerelmi viszonyba, és hogyan történhetett,
hogy gyermekként mégsem érzékelt ebből semmit sem, minden darabka a helyére kerül ahhoz, hogy szabadon élhesse tovább hazugságok
és elhallgatások nélkül az életét.
A „Karácsonyi égbolt” egy tragikus szerelmi háromszög múltban
fogant, de jelenig ható történetét meséli el; azoknak az embereknek a
boldogságát és szenvedését, akik az elmúlt hetven évben a világnak ezen
a szegletén voltak kénytelenek állandó megújulásban átélni a teljességet.
Kamasz: Leiner Laura — Mindig karácsony
Karácsony. Káprázatos fények az utcákon, készülődés az ünnepekre,
tolongó emberek a plázákban.
A bevásárlóközpont forgatagában, december 23-án három lány
egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor, amikor egy prank
videónak köszönhetően 14:59 perckor hirtelen leáll a szerkezet. A
Mindig karácsony Anna, Luca és Bogi történetét meséli el, akiknek
látszólag semmi közük egymáshoz, sorsukat mégis ezernyi láthatatlan
szál köti össze karácsonykor.
Gyermek: Lackfi János — Karácsonyi vándorok
Mihez kezdjen az ember, ha túl sok a pénze? Ha túl sok a kastélya,
lova, tevéje, datolyaligete, oázisa, sivataga, bora, búzája, aranya, egyáltalán mindene? Aj, nem az a baj, mondjátok ti erre. Hanem ha kevés! Ha
nem jut belőle fagyira meg csokira meg mozira meg mindenre! Igen ám,
de kétezer évvel ezelőtt élt Napkeleten három király, akiknek tényleg,
de tényleg megvolt mindene, derékig jártak az aranyban és nyakig az
ezüstben és fejbúbig a datolyában, mégsem voltak elégedettek. Éppen
ezért aranyat-ezüstöt-datolyát odahagyva veszedelmes útnak indultak,
hogy megkeressék a leghatalmasabb Királyt, aki az egész világot uralmába hajtja, aki focilabdaként pörgeti a földet, és akinek az angyalok
szolgálnak fel limonádét. Hosszú vándorlásuk egy istállóig vezetett, ahol
pontosan azt látták, amit azóta minden Karácsonykor az egész világ
ünnepel. Ha szeretnéd követni őket nem mindennapi kalandjaik során,
ez a könyv bevilágítja az utat, akár nos, igen, akár a betlehemi csillag.
Sajnos a Boróka Könyvtár a következő hetekben zárva tart.
De könyvek kérhető, rendelhetőek
a következő elérhetőségeken:
borokakonyvtar@gmail.com
Tel.: 78/553-140
Facebook: Boróka Könyvtár
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Doktornő szkafanderben
Néhány hete járta be az
internetet az a fénykép, melyen dr. Kokrehel Hajnalka
háziorvos szkafanderben áll.
Vagy legalábbis elég erősen
leszigetelve… De pontosan
miért és hová kell ez? Már az
ügyeletre is? Vagy egy különleges vizsgálathoz? Kezelés
vagy bevetés történik valahol?
Én többször használatosakat
vettem, mert mi ilyen minőségű
védőruhát nem kapunk — meséli a doktornő. Egyre többször
húzom fel a munkámhoz. És ha
már itt tartunk, akkor ózongenerátort is vettem. Azzal ózonozom, tehát megölök rajta minden
kórokozót. Ez az a bizonyos
hármas oxigénmolekula, mely
kiváló fertőtlenítő hatású. Sokan
ismerhetik a szerkezetet: az autószervizekben főleg a légkondi
tisztítására használják. Most
pedig szinte csak úgy engedik
be az autót, hogy járatják benne
előtte vagy 10 percig. Szóval
elpusztít mindent, de az emberi
egészségre is káros, tehát lakásba
ne tegyük!...
— Konkrétan tehát munkaruha…
Az. Egyelőre. Csak a korona
vírusoshoz kellene felhúznom,
de sokszor olyan gyors a lefolyás, hogy tesztet se sikerül
csináltatni. Utólag is kiderülhet
bárkiről, hogy koronás volt. Igy
öltözöm be szűréshez, egyéb
vizsgálatokhoz és sajnos akkor
is, amikor halotthoz hívnak.
Mert a halottá nyilvánítást is
csak orvos teheti meg. A ruha
fertőtlenítése történhet alkoholos fertőtlenítővel, de adott

idő után berakom egy szobába,
ahol 10 percig ózonozzák. Aztán kihozom, megszellőztetem
(mivel veszélyes még így is ez a
gáz) és csere.
— Hízelegjek, hogy jól áll?
Csak nyugodtan! Az a helyzet,

hogy a világ nagy divatcégei is
elkezdtek tervezni szkafandereket, mert így tudnánk megvédeni
magunkat átlagemberként is.
Emellett ne feledjük: a jelenlegi
helyzetben bármelyik egészségügy dolgozó kirendelhető,

elvezényelhető bárhova. Kiskunhalason is vannak békéscsabai,
kecskeméti, gyulai munkatársak
egyaránt. Ez normális dolog
járvány esetén…
— Mi kis helyen élünk. Ez kisebb kockázati tényező is?
Orvosnak, betegnek, de minden embernek úgy kellene védekeznie a vírus ellen, mintha
már fertőzött lennék, illetve
mintha a velem szemben álló
fertőzött lenne. És akár ilyen védőfelszerelésben lenni otthon is.
Vannak tünetmentes hordozók,
akik családon belül is képesek
4-5 beteget produkálni, sőt ezzel
együtt halottat is. Ezért van az,
hogy nem a fertőző osztályon
dolgozó kollegáink betegszenek,
halnak meg, hanem a háziorvosok, mentősök. Olyan betegtől
fertőződnek, akiknek nincs tünetük, de vírust hordozzák.
— Tehát mindenki bárhol, bármikor, bárkit?
Ez a vírus ott terjed, ahol 15
percnél többet töltünk zárt légtérben, munkahelyen, vagy otthon a családban. Ezért mondom
el mindenkinek, hogy ez legyen
rendhagyó karácsony: csak azokkal töltsük, akikkel életvitel
szerűen együtt élünk! Gondoljunk arra, hogy sokkal többet
ér, hogy egészségesek legyenek
a szeretteink, minthogy januárban temetésre járjunk. Majd a
következő karácsonyokat együtt
töltjük, most nem a nagy közös
ebédek, vacsorák ideje van! Jó
lehetőség a telefonos, internetes
kapcsolattartás. És persze otthon
erősítsük szervezetünket!
K. L.

Corona-etikett
A nyelv és a szokások folyamatosan fejlődő dolgok. Pláne most,
hogy egy teljesen új fogalom és viselkedési protokoll jelent meg
ország- és világszerte: a koronavírus és megelőzési stratégiái.
Lássunk egy-két példát például a találkozásra!
— könyök- vagy ökölpacsi
— meghajlás indiai módon
— szívre tett kéz és fejbólintás

— integetés, fiataloknak pusziküldéssel
— jelképes puszik a levegőbe
És ne legyen senki „kovidinka” (azaz ne bolonduljon bele a
magányba), ne „koronavirtuskodjon”, ha pedig „kurzarbeit”-ra
küldték, ne csüggedjen: legalább „megkoronázza” az évet egy
igazi, nagy lomtalanítással odahaza!
Dr. Veszelszki Ágnes
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Fejezetek a 114 éves Bócsa történetéből
A fischeri templom meséje

Idén 70 éve, hogy felszentelték a fischerbócsai katolikus templomot. Más felekezetnek itt nem áll temploma,
de a régi történetek szerint

protestánsok is segítettek az
építkezésben. Jelen cikkünkben az ezzel kapcsolatos
eseményeket elevenítjük fel.
Elsőként a „régi iskola” épült
fel 1904-1905-ben, melyben
iskolakápolna működött. Az
iskolakápolna védőszentje
Rózsafüzér Királynője volt,
oltárképét a mai templom
jobboldali mellékoltára felett
helyezték el. A szolgálatot
először a tázlári pap látta el,
aki a felsőtelepi kastélytemplomtól járt át.
A nagyharangot 1905-ben
öntötték Baján, Császka
György kalocsai érsek ajándékából. A kisharang egykor
a Fischer major uradalmi
harangja volt, melyet később
elloptak és nem is lett meg.
1920-ban alakult az első
plébánia Bócsán (Szent Imre)
a Jung tanyán (ma a Csontosék tanyája). Szükség is volt

rá, hiszen a lakosság száma
nagyon megnövekedett. 1934től a pusztát Bócsa–Szentimrepusztának nevezték, és
missziót is többször tartottak,

ahol sokan összejöttek a környékből imádkozni, hitüket
kifejezni. (1923, 1934, 1943,
1948, 1973, 1978)

Az út melletti kőkeresztet
1943-ban állították. A kereszten az akkori egyházközségi
tagok névsora olvasható.
Az 1930-as években több
csoport is alakult az itteni plébánia kebelén belül: 1934-ben
a Szent Imre Ifjúsági Egyesület, 1937-ben a Szent Erzsébet
Leány Egyesület, 1938-ban a
Szívgárda. A II. világháború
után ezek megszűntek, de a
közösségi élet és a lelkület
megmaradt. Szükség is volt rá:
1948-ban az iskolát államosí-

Viszont ennek megépítésére
nem adott engedélyt a kommunista állam. Helyette egy
ravasz ötlettel az ötszobás
plébániát alakították át. A
régmúlt eseményeinek felelevenítésében Csipak Istvánné Lovas Erzsébet (1937)
és Balogh Imre (1936) volt
segítségünkre.
Imre bácsi maga is segédkezett a templomépítésben
1950-ben. Ahogy meséli, az
átalakítás-templomépítés
úgy nézett ki, hogy a plé-

tották. Ez azt jelentette, hogy
az iskola nem lehetett többé
színhelye miséknek és más
egyházi összejöveteleknek.

bánia két szobáját oszloppal erősítették meg. Ezek a
kerek téglaoszlopok mind a
mai napig látszanak a templomban. Az épület falait
megmagasították, valamint
újakat emeltek.

A fischeri templom
építése
A gyülekezetnek tehát egy
új templomra volt szüksége.

Elsőáldozás 1978. április 30.

Folytatás a 11. oldalon.

2020. december
Folytatás a 10. oldalról.
A templomépítésben felekezettől függetlenül részt vettek
a bócsai, a szentimrebócsai
(fischerbócsai), a bagibócsai, a
zöldhalmi, a soltvadkerti és a
bugaci lakosok. A templomépítést az akkor már idős Ács Lajos
kőműves és ácsmester vezette,
aki a templomszentelést már
sajnos nem érhette meg.
A plébános ekkor Rábai András
volt, akit 1948-ban helyeztek
ide. Teljes kapcsolatrendszerét
megmozgatta az építkezés érdekében, így például két vagon

Balogh Imre
tégla érkezett szűkebb hazájából,
a Bácskából. Mint Erzsike néni
mesélte, a téglát, mivel sok volt,
egyéb építőanyagra – így például
cementre — is becserélték. A
plébánia tetőgerendái 40 cm vastagok voltak: ezeket behasználták, de máshonnan is vásároltak
épületfát. A nép segített, amikor
és ahogyan kellett. Az anyagot

11. oldal

A fischeri templom meséje
herceg és Szűz Mária) Feszty
Masa, Feszty Árpád lánya, Jókai
Mór unokája festette. A templomot 1950. október 1-jén szentelte
fel Grősz József kalocsai érsek.
A felszenteléskor még nem volt
kövezet, és a hívek az általuk
összehordott padokon ültek.
Ezekben az első évtizedekben —
a politikai rendszer tiltása ellenére — annyian jártak templomba,
hogy alig fértek.
1954-ben megérkeztek a padok,
a Kalocsai Kisszeminárium padjai. A papnevelde épületét ugyanis
államosították és így került a
fischeri templomba az ottani főoltár, a szószék és a mellékoltárok
is. A hátsó kisoltár a régi iskolakápolna oltára volt. A keresztút
képei szintén a kápolnából valók,
melyek kb. 100 évesek.
Átalakuló falu
Közben telt-múlt az idő: kialakult a falu mai központja, és a
település súlypontja folyamatosan oda tevődött át. 1970-ben új
plébános, Katona Lajos költözött
ide. Ő innen látta el egyik vasárnap Zöldhalmot, a másikon a bagi
iskolát. Mint mesélik, Trabanttal
járt, ő már „modern pap” volt.
Az itteni iskola azonban az 197475-ös tanévet követően bezárta
kapuit: ma németek laknak abban
az épületben. 1978-tól már nincs

1990-es évek elején új ablakokat
kapott a templom. Több helyről
járt pap ide misézni, aztán 2008tól hivatalosan is a Bócsai Szent
Margit Plébánia fíliája (leányegyháza) lett. A 80-as évektől
havi két misére, majd 2000 után
havi egy misére korlátozódtak
a szertartások. A felújítás előtti
egy-két évben már nem volt igény
a rendszeres szentmisére, ezért
csak ünnepeken járt ki a plébános
misézni.
A jelen egyháza
Fischerbócsán
A templom állapota folyamatosan romlott, ezért 2017-ben a
Bócsai Szent Margit Egyházközség pályázatot adott be a templom
felújítására, melyet 2018-ban

Petróleum lámpa az 1950-es
60-as évekből, mellyel a templomi miséken világítottak
elnyert. 2019-ben kívül-belül
megújult a templom egyrészt a
helyi és környékbeli mesterek
munkája által, másrészt a fischerbócsai és bócsai hívek, valamint
a protestáns testvérek önkéntes
áldozatvállalásával.

A templomot 2019. november
3-án áldotta meg Dr. Bábel Ba-

Csipak Istvánné
lázs kalocsa-kecskeméti érsek,
metropolita. Az templommegáldási szentmisén koncelebráltak
(közreműködtek) az évekkel ezelőtt itt szolgáló papok és Mezei
Ferenc plébános.
Jelenleg, a tavalyi felújítás után
minden hónap 1. szombatján
tartanak itt misét. Lassan beindulnak a keresztelők és más családi
események is. Mint Kovács István
egyházközségi képviselő hangsúlyozza: a templom nem a nosztalgia
helye és nem múzeum — még ha
van is benne most egy kis plébániatörténeti kiállítás! — hanem egy élő
közösségi tér, melyet tartalommal
és lélekkel kell megtölteni!
A templom búcsúünnepe november 5. (Szent Imre herceg
ünnepe)
Összeállította: Kovács István
egyházképviselő, Kaló Krisztián
egykori plébános (2009-ben),
Kovács Illés
A címlapon: Balogh Imre és
Csipak Istvánné visszaemlékezők
a régi iskolai oltár előtt, mely a
mostani bejárattól balra található
mellékoltár.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Angyalos címer: valószínűleg a fischeri katolikus iskola
belső falán függött a két világháború között
lőcsös lovasszekereken hordták,
gumis kocsi akkoriban még nem
volt. Az oltárképet (Szent Imre

helyben lakó plébános Fischerben. Közben a templomot több
alkalommal is fel kellett újítani a
70-es, 80-as, 90-es években. Az
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Világító Adventi Ablakok Bócsán
Miről is szól ez a kezdeményezés?

Szentestéig, azaz december
24-ig a településen minden

gyóak lesznek. Ünnepvárást,
adventi gyertyagyújtást, télapó
ünnepséget közösségi szin-

A világító adventi
kalendárium Solymárról indult 2016ban. Azóta országos megmozdulássá
nőtte ki magát, és
már 168 település
csatlakozott a kezdeményezéshez.

Bócsa is köztük
van!
A játék lényege:
December 1. napjától egészen

nap legalább egy újabb ablakon
megjelenik kivilágítva a hónap
napját jelző szám, akárcsak egy
adventi naptáron, ahol minden
nap egy újabb ablak nyílik ki.
Közeledve Karácsony felé egyre
több, Szentestére pedig az
összes ablak világítani fog!
Ablakdíszítőként és a
kivilágított ablakok felderítőiként lehet részt venni
a játékban.
Nehéz időszak van mögöttünk, és az előttünk
álló ünnepek is rendha-

ten sajnos nem
tarthatunk. De
közösen megmutathatjuk, hogy
mennyire összetartók vagyunk,
mennyire fontos
az ünnepekre való
felkészülés! Ablakainkat ünnepi
díszbe öltöztetjük,
jelképezve ezzel az
ünnepvárást, és az összefogást.
Esti séták keretében pedig
felfedezhetjük a gyönyörűen
feldíszített ablakokat. A bócsai
vendégszeretet itt is megmu-

tatkozik. Sok helyen várják a
sétálókat meleg teával, forralt
borral, mézeskaláccsal, pereccel.
A Világító Adventi Ablakok Bócsa
nyilvános facebook
csoportba bárki
csatlakozhat, itt jelenik meg minden
nap 16 órakor egy
találós kérdés, ami
ráutal, hogy hol
nyílik az adott napon az újabb ablak.
Aki megtalálta és

lefotózta, ide feltöltheti a képet.
De sokan a séta és a jó társaság
kedvéért indulnak felfedezni a
következő csodát.
Tóthné Szakolczai Tünde

Rakott karaj — Tünde módra
Hozzávalók:
1 kg csont nélküli sertés
karaj, 20 dkg szeletelt bacon
szalonna, 1 db camembert
sajt, 3 db lilahagyma, 1 gerezd
fokhagyma, olíva olaj, 1 kanál
mustár, 2 dl főzőtejszín, 3
kanál liszt, 1 kiskanál fűszerpaprika, 1 csipet kakukkfű,
só, bors,
Elkészítés:
A húst vékony szeletekre
vágjuk, kiklopfoljuk, sózzuk,

borsozzuk. A hagymákat vékony csíkokra vágjuk, olívaolajon megsütjük. ha szép
világosbarna, hozzáadjuk a
mustárt, sót, borsot, és felöntjük tejszínnel. Közben
egy tálkában a lisztet, őrölt
paprikát, kakukkfüvet összekeverjük. Egy tepsinek az alját
kibélelünk baconszalonnával,
ráhelyezzük a lisztben megforgatott húsoknak a felét. A
tepsiben lévő húsok tetejére

camembert sajtot szeletelünk.
Az elkészült hagymás ragut
rásimítjuk a húsok tetejére,
majd a maradék lisztben forgatott hús szeletekkel befedjük a
ragut. Alufóliával lefedve 180
fokos sütőben 50 percet, vagy
puhulásig süssük. Ha puha a
hús, sajtot reszelünk a tetejére, és fólia nélkül szép pirosra
sütjük. Köretnek kínálhatunk
steak burgonyát, burgonya
pürét, rizst ízlés szerint.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Ezúton is várom a bócsaiak
receptjeit a Boróka Könyvtárba!

