
„A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg 
is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha 

gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a 
politikában.” David Attenborough
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Zúgó tavasz

Azt tapasztalom, hogy az emberek a tavaszi hónapokban hajlamosak a 
leginkább odafigyelni a természetre. Nem csoda, hogy ekkor van a legtöbb 
környezetvédelemmel kapcsolatos emléknap, és az sem, hogy a BÖSZ is éppen 
áprilisban jött létre. Mi a környezetvédelem? Szükséges és eredményes moz-
galom, például a szennyezők ellen, vagy pedig a „zöldek” szélmalomharca egy 
megmásíthatatlanul iparosodott társadalomban?

Ismételgethetem magam, hogy az ehavi téma is ugyanolyan, mint az 
előzőek: 12 oldalon lehetetlen minden aspektusát figyelembe venni, de nem is ez 
a cél, hanem csak annyi, hogy ízelítőt adjunk abból, hogy miről, illetve mi 
mindenről szólhat az a kifejezés, hogy „környezettudatosság”.

A BÖSZ új elnökségének beköszönője után mindjárt arról olvashattok, 
hogy a „legkisebbek” milyen képességekkel állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy 
megtisztítsuk azokat a vizeket, talajokat, amiket már beszennyeztünk. Emellett 
fontosnak tartjuk bemutatni azt is, hogy a nagyok (pl. WWF, Greenpeace) mellett 
számos helyi, lokális civil szervezet is munkálkodik a környezetünk és a 
természet megőrzésén, ezért két egyesület vezetőit is megkerestük, hogy 
kérdéseinkre válaszoljanak.  

Ahogy megszokhattátok tőlünk, ezúttal is beszámolunk eseményekről, és 
ajánlunk programokat, pályázatokat!

Vidám lapozgatást!
Dimény Orsi,

a szerkesztő

A következő lapszámunk témája: TERMÉSZETTUDÓS!
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Elnöki beköszönő

Kedves Diáktársak!

Az a megtiszteltetés ért, hogy a már négy éve megalakult Biológia-
Ökológia Szakosztály (BÖSZ) élére állhattam. A megválasztásom utáni első 
pillanatokban talán fel sem fogtam igazán, hogy mi történik velem. Egy órával 
később azonban, az egyetem épületét elhagyva úgy éreztem, mintha egy 
kövekkel teli hátizsák került volna a vállamra, előttem pedig egy óriási hegy 
tornyosulna. A nyomasztó érzést az oldotta fel, hogy tudtam, egy lelkes csapat 
vezetője lettem.

Ezzel a csapattal számos ötletet képesek leszünk megvalósítani, ha jól 
együtt tudunk működni. Ezért tűztem ki az előttünk álló év legfőbb céljául azt, 
hogy jobban megismerjük egymást, és hogy kellemes érzéssel töltsön el, hogy 
„böszösök” lehetünk, élvezettel vegyünk részt mindenben, amit együtt 
csinálunk. Ezt egyebek mellett közös programokkal, játékokkal és kirándu-
lásokkal tudjuk elérni (Erre vonatkozóan várjuk az ötleteiteket!). Továbbá 
fontos, hogy megőrízzük, és tovább fejlesszük mindazt, amit az előttünk lévők 
felépítettek, és a szélrózsa minden irányába alakítsunk ki kapcsolatokat más 
szervezetekkel. Szeretném, ha a szervezet részt venne az egyetem szakmai 
életében is.

Ötleteknek szerencsére nem vagyunk híján, de most nem sorolom fel 
őket. Minden programról időben hírt adunk a BÖSZ blogján, a facebookon 
vagy a BÖSZmeségeken keresztül.

És végül a BÖSZ jelenlegi és leendő tagjaihoz szólok. Az előbbieknek 
köszönöm a bizalmat, amivel megválasztottak, az utóbbiakat pedig arra 
bíztatom, hogy ne késlekedjenek a jelentkezéssel.

Üdvözlettel,
Márti

A BÖSZ negyedik 
Elnökségének tagjai:

Elnök: Ferencz Márti

Alelnökök
Kiss Réka
Mészáros Tamás
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Környezetvédő baktériumok

A baktériumok Földünk legapróbb és legegyszerűbb élőlényei, de nem 
szabad alábecsülni őket ugyanis számos meglepetést tartogatnak számunkra. 
Tudtátok-e, hogy segíthetnek korunk legnagyobb problémáinak megoldásában? 
Bármennyire meglepő, ezeknek az egyszerű élőlényeknek a segítségével 
megtisztíthatjuk környezetünket, és helyreállíthatjuk a megbillent egyensúlyt.

Tény, hogy a baktériumok nagyon könnyen alkalmazkodnak a környe-
zetük adottságaihoz, és akár a legextrémebb körülményeket is kibírják. Találtak 
már baktériumokat vulkanikus hőforrásokban, bányavizekben és radioaktív 
anyagokat tartalmazó környezetben is. Tehát ez utóbbi alapján egyre hihetőbb 
az a felvetés, amely szerint fontos szerepet játszhatnak a környezetvédelemben. 

A baktériumokat régóta használják szennyvíztisztításban. Az eljárás 
lényege, hogy a biológiailag bontható anyagokat tartalmazó szennyvizet kevert 
baktérium-kultúrával hozzák kapcsolatba, amely a szerves anyagok jelentős 
részét biokémiai folyamatok révén lebontja. Az aerob és az anaerob 
szennyvíztisztítás során a mikroszervezetek a szennyvízben található szerves 
anyagokat használják fel energiatermelésre, lebontási termékeik, kis 
molekulájú stabil vegyületek, mint például szén-dioxid, metán, kén-hidrogén, 
ammónia stb. 

A szerves anyagnak a sejtekbe beépült része ülepítéssel eltávolítható a 
rendszerből, mielőtt a megtisztított szennyvíz a befogadó vízfolyásba kerülne. 
A biológiai szennyvíztisztítás lényegében az élővizekben illetve a talajban 
lejátszódó tisztításhoz hasonlít. A természetben található baktériumok azonnal 
reagálnak a szennyezőanyagok környezetbe kerülésére. Elkezdenek szaporodni 
azok az életformák, amelyek hasznosítani tudják ezt az új anyagot, egészen 
addig, amíg az el nem fogy. 

Uránt lebontó Geobacter sp. 
A szennyező, oldott formát 
oldhatatlan formává alakítja. 

Tudtad-e, hogy...?

Egyszer valahol a nagyvilágban egy biológiai szennyvíztisztítóban, ahol csak 
levegőztető medence volt, elromlott a levegőztető elemek egy része: anaerob 
körülmények alakultak ki. Azt tapasztalták az üzemeltetők, hogy a 
foszfortartalom tekintetében így is javult a szennyvíz minősége. Így jöttek rá, 
hogy ha az aerob baktériumokat stresszhelyzetbe hozzák, vagyis nem kapnak 
annyi levegőt, mint amennyire szükségük van, akkor elkezdenek energiát 
gyűjteni. Amikor ezt követően időben a baktériumok megkapják 
a megfelelő oxigénmennyiséget, akkor az energiájukat foszfor-
felvételre fordítják. Ezt használják ki a szennyvíztisztítókban 
a foszfor biológiai eltávolítására.

A szennyezett környezet meggyógyítására irányuló környezetvédelmi 
technológiák is gyakran támaszkodnak a baktériumok tehetségére. A különböző 
szennyezőanyagok lebontásához, és az eredeti állapot visszaállításához csupán 
annyit kell tenni, hogy megfelelő körülményeket biztosítunk a talajban vagy vízben 
élő baktériumok tevékenységéhez. 

Idén megjelent kutatások azt mutatják, hogy egyes baktériumfajok a szeny-
nyező anyagokon kívül, a hulladékok lebontásában is segíthetnek. Sikerült kimu-
tatni, hogy léteznek olyan baktériumok, amelyek képesek megemészteni a kidobott 
PET palackokat. A Nocardia Gram-pozitív baktériumok bár lassan, de képesek 
voltak hatékonyan lebontani a polietilén-tereftalát (PET) nevű polimert, a mű-
anyagot. Az észteráz nevű enzim fontos szerepet játszott ebben a lebontási 
folyamatban, ezért a következő lépés az lenne, hogy olyan Nocardia fajokat 
állítsanak elő, amelyek nagyobb mennyiségben képesek termelni ezt az enzimet.

Baktériumok az energiatermelés és felhasználás terén is segítségünkre 
lehetnek. Egyesek képesek eltüntetni a nitrogén és foszfor vegyületeket a nyers 
kőolajból, így tisztítva azt. Mások segíthetnek a bioetanol alapanyagául szolgáló 
növények erjesztésében, és ezzel a bioüzemanyag olcsóbb előállításában is. 
Bármilyen furcsán hangzik, sokat tanulhatunk a baktériumoktól, sőt néhány 
hasznos eljárást, vegyületet is „ellophatunk” tőlük. Például baktériumokból 
származó enzimek képesek a víz bontásával és napenergia felhasználásával 
hidrogént előállítani. Más enzimek pedig képesek lehetnek helyettesíteni az 
üzemanyagcellákban katalizátorként használt drága nemesfémet, a platinát is, 
amellyel olcsóbbá válhatna ez a technológia.

Kétségtelen, hogy a baktériumok mennyit tesznek és mennyit tehetnének 
még környezetünk védelméért. Rajtunk áll, hogy kihasználjuk-e ezeket a 
lehetőségeket. 

Kerekes Erika
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A tettek mezején
   

Kétségtelen, hogy a környezettudatosság mára egy elcsépelt fogalom lett, kicsit 
néha divatirányzatnak is érezhetjük. Azonban, ha jobban belegondolunk, akkor nem 
alaptalan az, hogy egyre többeket és jobban foglalkoztat. Ezen téma kapcsán két olyan 
személyt kérdeztünk meg, akik talán az életüket tették fel arra, hogy plántáljanak valamit 
az emberek közé: egy fát, egy virágot, ismeretet, tudást...

Kovács Csongor, a kolozsvári székhelyű 
Zöld Erdély Egyesület vezetője, a szervezetet 
társaival egyetemistaként álmodta és alapította 
meg. Céljuk az volt, hogy a fiatalok oktatása, 
illetve az idősebb generációk tájékoztatása 
révén hozzájáruljanak egy környezettudatos 
társadalom kialakulásához.

ani, hacsak vissza  nem megyünk a barlangokba, vagy fel a fára. Ilyen megközelítésben 
sokan mondhatják, hogy „akkor mi értelme az egésznek?” Szélmalomharc és kár vele 
foglalkozni. 

Csakhogy ezt mást szempontból is nézhetjük. Úgy gondolom, hogy ha minden 
problémát nem is tudunk megoldani, az még nem mentesít az alól, hogy ne is csináljunk 
semmit. Márpedig rengeteg tennivaló akad, és az a szép a környezetvédelmi 
mozgalomban, hogy bárki részt tud venni benne. Sok kicsi pedig sokra megy. Vannak 
akik titakoznak, mások fákat ültetnek, szemetet szednek, tájékoztatnak, vagy nevelnek, 
megint mások tudatosan igyekeznek élni, odafigyelnek az áramfogyasztásra, 
vízhasználatra, közlekedésre, hogy minél kissebb kárt okozzanak és minél kevesebb 
erőforrást használjanak. 

Mindezen tevékenységekből összeáll egy nagy környezetvédelmi összkép, amely 
ha nem is tudja megszüntetni a környezetünk károsítását, de mérsékli azt. Így minél 
többen vesznek részt benne, annál valószínűbb, hogy elérünk egy olyan összhatást, 
amelynek következtében emberi társadalmunk – mint a természet része – fenntarthatóvá 
válik, és nem teszi teljesen élhetetlenné saját életterét.

2. Mit jelent számodra az a szó, hogy környezettudatosság?
Ez az embernek egy olyan gondolkodó tudatállapota, ami mérlegre teszi a 

tevékenységei által generált környezeti ártalmakat is, és ennek fényében hoz döntéseket, 
amihez persze információkra és tudásra van szükség. Minél nagyobb ismeretanyaggal 

rendelkezünk, annál optimálisabb döntéseket hozhatunk. Így a környezettudatosságban 
különböző  mélységekről beszélhetünk, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy senki 
nincs, aki mindennel tisztában lenne, vannak korlátaink.

Nem egyéni, hanem társadalmi szinten válhatunk igazán környezettudatossá. A 
folyamatban azonban egyenként nagyon fontos szerepet játszunk, hiszen ha egy 
értékrendet vagy viselkedésformát sok ember sajátít el, az előbb-utóbb társadalmi 
szinten is megjelenik. Hiszek abban, hogy tudatos választásainknak, cselekede-
teinknek hatása van. 

3. Mit tapasztalsz, az emberek nyitottak a környezettudatosságra?
Általában sokan belátják és elfogadják a környezetvédelem fontosságát, és 

ennek megfelelően szóban nyitottak rá, csakhogy a legtöbb esetben ez itt meg is reked. 
Amikor cselekvésről van szó, akkor változik a hozzáállás, és győzedelmeskedik a 
nemtörődömség, a kényelem vagy az anyagi haszonlesés. Ha megkérdezed az 
embereket, az derül ki, hogy soha senki nem dobálja szét a hulladékot, azonban ha 
körülnézel, akkor mindenhol látsz szemetet.

4. Hogyan látod, milyen következményei lehetnek annak, ha az emberek nem ébrednek 
rá a környezeti problémák jelentőségére?

Sokan elvigyorodva legyintenek, amikor valaki azt mondja, hogy a saját 
jövőnket veszélyeztetjük. Pedig a környezeti problémák már a nyakunkon vannak, 
csakhogy a változások emberi léptékben lassan mennek végbe. Például: apám 
gyerekkorában a szülővárosát átszelő patakban még fürödtek és horgásztak a 
gyerekek, onnan itatták az állatokat, öntözték a kerteket. Ma ugyanez a vízfolyás egy 
bűzölgő szennyvízcsatorna, tele szeméttel. Ha ez egyik napról a másikra következett 
volna be, az emberek nagyon felháborodtak volna, és tettek volna ellene. Ugyanez 
zajlik globális szinten, ami pedig méginkább súlyosbítja a helyzetet, hogy minden 
mindennel összefügg. Ha az embereket a természet védelme önmagában nem is 
motiválja, akkor a társadalmunk fennmaradása, illetve a saját egészségünk, jövőnk 
veszélyeztetése meg kellene érintse minél többjüket, minél hamarabb.

5. Melyek a Te személyes céljaid a környezetvédelemben? Melyek az általad vezetett 
szervezet jövőbeni tervei?

Én egy élhetőbb, zöld Erdélyt szeretnék: tiszta levegőt, egészséges termőföldet, 
patakokat, erdőket, olyan településeket és gazdasági-ipari tevékenységeket, amelyek 
ebbe a környezetbe fenntarthatóan beilleszkednek. Olyan emberek társaságára 
vágyom, akik meg tudják különböztetni a szükségleteiket az igényeiktől, a pénzt az 
értéktől, és a jólétet a jól léttől, és nem cserélnének el egy fáramászós-
patakbanfürdéses-bújócskázós hétvégét az egészséges gyerekeikkel ezer lejért. 

Ami az egyesület jövőjét illeti, az emberi és anyagi erőforrásaink függvénye. 
Igyekszünk minél többeket bevonni tevékenységünkbe, továbbvinni az elkezdett 
progamokat és emellett pedig az új kihívásokra is reagálni, új ötletekkel és 
programokkal közeledni céljaink elérése felé.

Az interjú teljes szövege a BÖSZ blogján: ubbbosz.wordpress.com!

1. Több éve jelen vagy a Kolozsváron zajló 
magyar nyelvű környezetvédelmi    mozgalom-
ban. Miért tartod fontosnak ezt?

Minden mai emberi tevékenység, köz-
vetve vagy  közvetlenül, együtt jár valamilyen 
pusztítással, ezt nevezhetjük környezetvédelmi 
alapproblémának, amit nem lehet teljesen felol-



8. oldal

Pócs Géza Kalotaszegi HANGYA Egyesület 
megálmodója, kezdeményezője és alelnöke. A 
szerveződés lelkes fiatalokból áll, kiknek célja 
egyebek mellett a tájegység terület- és turizmus-
fejlesztése, környezet- és természetvédelme, az 
ésszerű és hatékony gazdálkodás előmozdítása, kép-
zés, és nevelés... A HANGYA szövetkezetei a II. 
Világháború előtt Magyarország szinte minden 
településén jelen voltak, mára időszerű tartalommal, 
a fenntartható fejlődés eszményével újraindulni 
látszik a mozgalom, amelynek ékes bizonyítéka a 
Kalotaszegen is megalakult erdélyszintű HANGYA 
Egyesület bánffyhunyadi fiókja.

1. Nemrégiben a kezdeményezésedre létrejött egy civil szerveződés Bánffyhunyadon. 
Miért tartod fontosnak a környezetvédelmet?

Azért, mert én személy szerint egy olyan világban szeretnék élni, ahol a jó 
társadalmi- és természeti környezet mindenki számára hétköznapi. Ahhoz, hogy ezt 
elérhessük az embereket nevelni, és az életformájukat szervezni kell. A természet 
sokszor védtelen a szükségtelen kihasználással szemben, és úgy gondolom, hogy a 
sérült terülteket érdemes és szükséges helyreállítani. Tevékenységemmel ezt a két célt 
kívánom szolgálni.

2. Mit jelent számodra az a szó, hogy környezettudatosság?
Azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy a környezetünk befolyásol 

minket, mi pedig visszahatunk rá. Akkor lehetek környezettudatos, ha úgy járok a 
világban, hogy tisztában vagyok azzal, hogy döntéseim következményei halálom után is 
megmutatkoznak majd a világban. Míg egy elültetett fa élhet 300 évet, addig egy 
kidobott PET palack akár több ezer évig is ott marad a természetetben...

3. Mit tapasztalsz, az emberek nyitottak a környezettudatosságra?
Van egy réteg, akik nyitottak rá, de nagyon kevés olyan személlyel találkoztam 

eddig, akik valóban átlátják, hogy milyen módon árt vagy segít az ő közegének, 
életterének egy-egy tevékenység. A többség megelégszik annyival, hogy „így csinálom, 
mert azt mondták, hogy ez zöld”.

4. Melyek a Te személyes céljaid a környezetvédelemben? Kérlek, mesélj az általad 
vezetett szervezet jelenlegi tevékenységeiről és jövőbeni lehetőségeiről?

Célom: a társadalami- és a természeti könyezet jobbítása. Tudom, hogy ez 
egyeseknek elcsépeleten hangzik, de eddigi tapasztalataim meggyőztek arról, hogy 
kitartással és egy jó stratégiával messze el lehet jutni. Jelenleg a HANGYA Egyesület 
bánffyhunyadi fiókjának vagyok az alelnöke. A szervezet alig egy hónapos és jelenlegi 
törekvéseink új tagok vonzására irányulnak. Távlatban egy többrétű és működő 
szervezetté szeretnénk fejlődni, amelynek szakosztályai önállóan is képesek gazdasági- 
és környezetvédelmi tevékenységek lebonyolítására.

Dimény Orsi

Pályázati felhívásPályázati felhívás

A BÖSZmeségek szerkesztősége keresi az év fiatal biológusát!  

Jelentkezhet bárki, aki a 2011/2012-es tanévben a Kolozsvári BBTE Biológia és 
Geológia Karán tanult, illetve részt vett valamilyen tudományos vizsgálatban, 

kutatásban. A pályázatnak tartalmaznia kell a fiatal kutató önéletrajzát, a 
témavezető 5-6 mondatos ajánlását és egy 1200-1700 karakteres ismeretterjesztő 

jellegű írást (címmel), ami összefoglalja a vizsgálat legfontosabb kérdéseit, 
módszereit, eredményeit, gyakorlati hasznát. 

Beküldési határidő: 2012. május 27., 24 óra Beküldési cím: 
boszujsag@gmail.com

Díjazás: 50 lej értékű könyvjutalom, az első három helyezett oklevélben részesül 
és írásaikat leközöljük a BÖSZmeségek következő számában.

Eredményhírdetés: a BÖSZmeségek következő számában.
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„Megint egy évvel öregebb lettél...”

Négy évesek lettünk! Akár hiszitek, akár nem, 2012. április 1-én a BÖSZ 
betöltötte negyedik életévét, óvódás korba lépett. Ez alkalomból április 2-án 
születésnapi és tisztújító Közgyűléssel ünnepeltünk. 

A BÖSZ 2011/2012-es vezetősége beszámolt megvalósításairól, majd 
átadta a szót az új jelöltetnek, hogy vázolhassák jövőbeli terveiket. Ezután titkos 
szavazásra került sor és nem sokkal később kiderült, hogy a következő egy 
évben Ferencz Márta (elnök), Kiss Réka és Mészáros Tamás (alelnökök) vezetik 
majd a szervezetet. Az új Elnökség hamarosan akcióba is lendül, a Tordai-
hasadékhoz tervezett kirándulásra mindenkit szeretettel várunk! A gyűlés 
második felében terítékre került a születésnapi torta, ami igazi megkoronázása 
volt a napnak.

A BÖSZ ebben az évben először választott tiszteletbeli tagokat, azon 
személyek közül, akik nagymértékben hozzájárultak a csapat fejlődéséhez, a 
szervezet munkásságához, és őket egy-egy oklevéllel jutalmazta. A 
kitüntetésben 12-en részesültek, köztük a korábbi elnökségek résztvevői, aktív 
tagok és lelkes külsősök. Kitartásukat és elszántságukat ezúton is köszönjük.

Kiss Réka

13. Kolozsvári Biológus Napok

2012. március 30-31. között 13. alkalommal került sor a Kolozsvári 
Biológus Napokra. A konferencián mintegy 30 előadás és egy könyvbemutató 
hangzott el, valamint a rendezvény zárómozzanataként ebben az évben először 
került sor magyar oktatás fennmaradásához és haladásához hozzájáruló 
személyek (idén Balla Sándor és dr. Bódizs György) kitüntetésére – az Apáthy-
díjak átadására.  

A közönség soraiban átlagosan 80-100 fő foglalt helyet, a konferencia 
teljes ideje alatt pedig összesen több mint 120-an látogattak el az előadásokra. Az 
esemény helyszínén megtekinthető volt a „Denevérkutatás képekben” c. 
természetfotó- és a „A Túr Menti Védett Területek Természeti Értékei” vándor-
kiállítás is.

Részletes beszámoló az eseményről az mRNS.hu portálon olvasható.

Dimény Orsi

Felvilágosodás!

A márciusi hónap színes felhozatalából nem maradhatott ki a Föld Órája 
sem, amire 2012. március 31-én került sor, Kolozsváron öt szervezet – köztük a 
BÖSZ – együttműködésének köszönhetően. Bár a Biológus Napokkal egybeesett, 
szervezetünk mégis megpróbálta teljes mértékben kivenni részét a munkából. 
Annak ellenére, hogy az időjárás kedvezőtlenül alakult, az esemény mégsem 
mondott csődöt, ugyanis a zenészek kitettek magukért, és a tűzzsonglőrökkel 
együtt varázslatos hangulatot teremtettek, ami a hideg ellenére is jelentős tömeget 
csalt, és tartott a Főtéren. Sajnos a díszkivilágítás eloltása nem okozott jelentős 
változást az este fényeiben, azonban ez nem zavarta meg a jelenlévőket, akik 
mindennel dacolva próbáltak megfelelően megemlékezni a Földről legalább egy 
óra erejéig. 

Kiss Réka
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Sudoku 
Töltsd ki az üres mezőket úgy, hogy a 
sorkban, az oszlopokban és a 3x3-as 
négyzetekben minden szám csak 
egyszer szerepeljen! Légy Te az első 
megfejtő! A megoldást fotózd le, és küldd 
el nekünk!

Tisztelt Adófizetők! A gazdasági válság miatti 
takarékosság jegyében lekapcsoltuk a fényt az 

alagút végén. 

*
- Mi az zöld szeme van és nekimegy a falnak? 

- ??? 
- Esmeralda.

Kikötőben:
- Elnézést, a macskám agyoncsapta az Ön kutyáját.
- De hát az én kutyám egy Pitbull, hogy ölhette meg az Ön macskája?
- Úgy, hogy vasmacska.

BÖSZmeségek  (IV. évfolyam, ötödik szám)

Szerkesztő: Dimény Orsolya
Fedőlap: Gagyi Kinga-Borbála
Szerzők: Dimény Orsi, Ferencz Márti, Kerekes Erika, Kiss Réka
Tördelő: Kiss Réka
Korrektúra: Csepregi Janka
Nyomtatás-terjesztés: Molnár Gyöngyvér

A BÖSZmeségeket a BÖSZ adja ki, a lapból értesüléseket csak
a BÖSZmeségekre való hivatkozással lehet átvenni! 
A kiadvány megjelenését az Apáthy István Egyesület támogatta!

Elérhetőségeink
tel: 0749 640742
mail: ubbbosz@yahoo.com, boszujsag@gmail.com
web: ubbbosz.wordpress.com
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