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Téli bálak a Hungaricum és Civil Közösségi Házban

Évbúcsúztató

Immáron már hagyománnyá 
vált szilveszteri mulatságot 

rendezett Bócsa Község Önkor-
mányzata december 31-én. A 
szilveszteri bálra mintegy 160 
vendég érkezett. A rendezvényt 
Szőke-Tóth Mihály polgármes-
ter nyitotta meg, majd asztalra 
kerültek a finomnál finomabb 
ételek. Ezt követően elkezdő-
dött a tánc, amit éjfélkor csak 
a 2017-es évbe való átlépés 
és a tűzijáték szakított meg. 
A hajnalig tartó mulatságról 
a Blender Party Band zenekar 
gondoskodott. Külön köszönet 
a vacsoráért a Fürtös vendéglő-
nek, a szép dekorációért pedig 

Püspöki Teréziának.
Az idén is vár minden kedves 

vendéget Bócsa Község Önkor-
mányzata!

„Megpihen a puska, 
mert mulatnak a vadászok”

A bócsai Hubertus Vadász-
társaság az idén január első 
hétvégéjén rendezte meg 
a hagyományos vadászok 
bálját. Az estét Krix Róbert 
elnök nyitotta meg, majd a 
vadászok egy szál virággal 
köszönték meg párjuknak a 
türelmet, amivel elfogadják 
azt a sok távollétet, amivel 
ez a hobby jár. De a vadat 
valakinek csak el kell ejteni 

— és erről szólt a négyfogá-
sos vacsora: a bócsai erdők 
és mezők kínálata ezúttal 
fácánból, szarvasból, birkából 
és vaddisznóból állt. Majd 
táncra perdültek a vendégek, 
és csak a hagyománnyá vált 
tombolasorsolásra ültek le. 
Külön köszönet Balogh István 
főszervezőnek és a vacsora 
előállítóinak, Pálinkás Atti-
lának és kollégáinak.

Pótszilveszteri Lencse Party

Január 14-én rendezte meg 
Bócsa Község Önkormányzata 
a pótszilveszteri partyt.  A be-
lépés ingyenes volt. A vacsora 
lencse volt, melyet az Abonyi 
fogadó jóvoltából fogyaszthattak 
a vendégek. Reméljük, ennek 
megfelelően sok pénzük lesz eb-
ben az évben a résztvevőknek! 
A hajnalig tartó mulatságról a 
Szamosi Band gondoskodott!

Kép és szöveg: 
Borbényi Hilda
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Anyakönyvi hírek

Kedves Bócsaiak!

Tisztelt Lakosság!
Születtek: 

Csipkó Hanga - an: Bíró Krisztina (december) 

Elhunytak:  
Vida Pálné (1927) születési neve: Lőrincz Ilona (december)

Gszelman László Ferencné (1950) 
születési neve: Virág Julianna (január)

Font Györgyné (1936) 
születési neve: Gillich Erzsébet (január)

Bócsa Község vízfogyasztása 
az utóbbi napokban jelentősen 
megemelkedett! Ennek oka 
lehet egyes vízcsövek szétfa-
gyása. Felkérjük a lakosságot, 
hogy ha bárhol észlelnek víz-
folyást (pl..a község utcáiban, 
lakásoknál, használaton kívüli 

épületeknél), kérjük, értesít-
sék Utasi Ferencet a 20/48-
14-697 vagy az Önkormányzati 
Hivatalt a 78/453-110, 30/74-
33-401-es számon.

 Köszönjük a segítséget!
Mayer Ferenc

jegyző

Mi már januárban tudjuk, mit mikor ünneplünk országos és kisközösségi szinten. Írják be tehát naptár-
jukba, mobiltelefonjukba, határidőnaplójukba, hogy mikor kit kell meghívni egy pörköltre, fröccsre vagy 
családi ünnepségre! Találkozzunk minél többször idén is!

Február 4. szombat:  Batyus bál
Február 18. szombat:  Farsangi bál
Március 4. szombat:  Nőnapi rendezvény 
 a mozgáskorlátozottak 
 szervezésében 
Március 14. kedd:  1848-as emlékműsor 
Március 15. szerda:  Nemzeti Ünnep 
Április 9. vasárnap:  Nyuszicsalogató 
Április 16-17. 
vasárnap-hétfő:  Húsvét ünnepe 
 (egyházi ünnep)
Április folyamán  TESZEDD – Önkéntesen 
 a tiszta Magyarországért 
Április folyamán  Csikósverseny 
 a Vincze Lovardában
Május 26. péntek:  Óvodás ballagási ünnepség 
Május 27. szombat:  „A régi jó barátok”, a 
 zöldhalmi iskolatársak és 
 barátok találkozója 
Június 4-5. vasárnap-hétfő:  Pünkösd ünnepe 
 (egyházi ünnep)
Június 10. szombat:  Kiskunsági Gulyásfesztivál, 
 Pásztor Betyártalálkozó
Június 17. szombat:  Iskolás ballagási ünnepség 
Június 21. szerda:  Nyári Napforduló 
 a Vincze Lovardában
Június 24. szombat:  Idősek napja 

2017. évi rendezvénynaptár
Július 1. szombat:  Vadász juliális
Augusztus 5. szombat:  Tanyagondnoki 
 családi nap 
Augusztus 12. szombat:  Népzenei Gálaest 
 (citerás mulatság)
Augusztus 20. vasárnap:  Falunap — 
 Államalapítás 
 és Új kenyér ünnepe
Szeptember 22-23. 
péntek-szombat:  Szüreti Napok
Október 20. péntek: Emlékezés 
 1956. október 23-ra
Október 23. hétfő:  Nemzeti Ünnep
November folyamán  Sport bál 
November 11. szombat:  VII. Bócsator, illetve 
	 ezen	a	szombati	főnapon	
 és vasárnap: 
 Boróka Kupa Tájfutás 
December 3. vasárnap:  Adventi vásár 
 I. Adventi gyertyagyújtás
December 10. vasárnap:  II. Adventi gyertyagyújtás 
December 17. vasárnap:  III. Adventi gyertyagyújtás
December 24. vasárnap:  IV. Adventi gyertyagyújtás
December 25-26. hétfő-kedd:  
 Karácsony ünnepe 
 (egyházi ünnep)
December 31. vasárnap:  Szilveszter
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szakmában: Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa, Tázlár, Bócsa, 
Soltvadkert és Öregcsertő 
területén látnak el baromfite-
lepeket. Mert ezek az üzemek 
állandó, szerződéssel végzett 
állatorvosi felügyelet nélkül 
nem működhetnek! Most ők 
is megpihennek kicsit. Mint 
mesélik, nagy volt a hajtás, 
és mindent megtettek, amit 
csak lehetett: ha az állomány 
még nem volt fertőzött, és 

vágáséretté vált, akkor egy 
negatív, tehát egészséges 
állapotot jelző tampon vizs-
gálat után indulhattak a ba-
romfik a vágóhíd felé. Ezt 60 
állatból vesszük, légcsõből 
vagy kloakából, max. 48 
órával a vágás előtt — meséli 
a házaspár. Ha viszont fertő-
zötté vált az állomány, leölést 
kellett elrendelni.

Amivel most van dolgunk 
(betűjele: H5N8), az egy 
nagyon intenzív és hatalmas 
fertőzőképességgel bíró vírus 
volt — sorolja a hivatalos 
adatokat Kléh doktor. Altí-
pusa annak, amely 2006-ban 
pusztított (H5N1). A terjedé-
sét nem tudtuk megállítani, 
hiszen bárhogy bejuthat az 
ólakba: a szellőztetéssel, 
a ruházattal, és akár egy 

ajtónyitással, a léghuzattal 
együtt. A felettünk átvonuló 
vadmadarak szórják ránk a 
magasból, míg ők maguk 
esetleg csak hordozók és 
meg sem betegszenek tőle. 
Ez ellen védőoltás nem áll 
rendelkezésre és csak a ki-
várás hozhat fertőzésmentes 
állapotot. Vigasztalás, ha azt 
mondom, hogy ezzel meg kell 
tanulni együtt élni? Éppen 
olyan, mint a sertéspestis, 

vagy a kérődzőknél a kék-
nyelv. Néha kitör és pusztít. 
Ha nem tennénk meg min-
dent a megelőzés érdekében, 
minden bizonnyal sűrűbben 
adódna ilyen probléma. — ál-
lítja a szakember.

Hogy teljes legyen a 
kép: 
ha vírussal fertőzött állatot 
vágunk le, az önmagában 
nem veszélyes, hiszen ez 
a betegség emberre nem 
hat. Viszont éppen a to-
vábbfertőzés veszélyét rejti 
magában — még a gondolat 
is. Vagy akár képzeljük el a 
reklámot: 

„Madárinfluenzában 
elhullott kacsák olcsón 

eladók”!

„Felért egy szőnyegbombázással!”
Ilyen és hasonló sza-

lagcímek alatt számolt 
be a média a térségün-
ket november vége óta 
sújtó madárinfluenzáról. 
Ennek során december 
végére teljesen leállí-
tották a baromfitartást: 
a tenyésztők (keltetők, 
nevelők, tömők, vágóhi-
dak) teljesen leálltak és 
„lábhoz tett fegyverrel” 
várják az újrakezdés le-
hetőségét. Vajon meddig 
kell várniuk és milyen 
feltételekkel indulhat-
nak újra a telepek?

Az őszintét megvallva nem 
esett ez annyira rosszul — 
meséli egy középkorú pár az 
egyik bócsai bál szünetében. 
Mi — mint sok más kacsás 
— december közepén le szok-
tunk állni néhány hétre. Kell 
pihenni egy kicsit, no meg 
amennyire sok kacsa-liba 
elfogy az adventi időszakban, 
annyira visszaesik a fogyasz-
tás januárban: egy csapásra a 
disznóhúst kezdik el keresni 
az emberek. Ezt mi tudjuk, és 
ilyenkor minden cégcsoport 
biztosítja a beszállítóinak 
a lélegzetvételnyi szünetet. 
Csak ez most nem az.

Bizony nem! Egy másik 
tenyésztő lép oda, és már 
mondja is, hogy ilyenkor 
a tartalékaikból élnek, és 
emellett fizetni kell például 
a modern ólak építésének 
banki törlesztését — kinek 
mennyit. Gond a munkások 
elvesztése is: ha nem veszik 
vissza ugyanis tavaszig a 
kijelentett, de már bevált (és 
gyakran román állampolgár-
ságú) dolgozókat, akkor azok 
máshol helyezkednek el. Ak-
kor pedig ki marad?... 

Érdekelt az állatorvos vé-
leménye is. A Tázláron élő 
dr. Kléh Zsolt és felesége, 
Zsófia több éve dolgozik a 

Amit a tenyésztők kifogá-
soltak, az nem maga a járvány 
hatása volt: aki állattartással 
foglalkozik, számolnia kell 
ezzel. Sokkal inkább felvető-
dött a takarmánnyal történő 
fertőződés gondolata, amit 
azonban a szakemberek tel-
jességgel irreálisnak tarta-
nak. Mások a megsemmisítés 
módját, a szárazjeges, ful-
lasztásos megoldást tartják 
méltatlannak. De vajon mi 
lenne humánusabb, olcsóbb 
és hatékonyabb? 

Hogyan tovább?
Csontosné Varjasi Katalin 

Fischerbócsán gazdálkodik 
férjével. Mint elmondta, ja-
nuár közepén volt ugyan egy 
agrárkamarai, termelőknek 
tartott előadáson, de a zárlat 
feloldásáról nem volt még 
konkrét elképzelés. Kérdéses 
ugyanis, hogy a zárlatot a me-
gye, vagy az egész Dél-Alföld 
területét tekintve oldják majd 
fel, figyelembe véve a jár-
vány utolsó megjelenésének 
időpontját (2016. december 
vége)? Az istállók fertőtlení-
tése szükséges, de vajon ott 
is kellenek-e szigorú intézke-
dések, ahol nem mutattak ki 
betegséget? Azaz: Csontosék 
elvitték az állományt ideje 
korán a vágóhídra és nem 
hoztak újat… Az állatok 
megsemmisítése miatt jogos 
a kártérítés, ez vitathatatlan. 
Viszont az már politikai szin-
tű kérdés, hogy az „elmaradt 
haszon” megtérítésére szá-
míthatnak-e a gazdák?

Végezetül
Nekem, mint laikusnak 

furcsa, hogy a háztájiban 
tartott baromfi nem sok he-
lyen fertőződött meg. Anyó-
som tyúkjai tehát edzettek 
— vagy nem barátkoznak 
vadlibákkal?

Káposzta Lajos
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Így hirdethet 
a Bócsai Hírekben 

Áraink: Lakossági apróhirdetések, gyászhír, illetve 
évfordulók (keretes) 10-15 szóig a belső oldalakon 
ingyenesek. 

Céges, vállalkozói, illetve kereskedelmi hirdetések 
részére keretes hirdetés színes oldalon: 

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

fekete-fehér oldalon: 
1 oldal:  24 ezer Ft/alk. + áfa
1/2 oldal:  12 ezer Ft/alk. + áfa
1/4 oldal:  6 ezer Ft/alk. + áfa
1/8 oldal:  3 ezer Ft/alk. + áfa 

Hirdetéseiket az Önkormányzati Hivatalban, 
vagy Borbényi Hildánál az alábbi telefonszá-
mon lapzártáig, minden hónap 18-ig fogadjuk:  
+36 70 400 99 45.

 Jöjjön velünk kirándulni!
- Velencei karnevál, 2017. február 17-19, 1 éj szállással, 

félpanzióval, soltvadkerti felszállás: 35.900.- Ft/fő

- Busójárás Mohácson 2017. február 26-án (vasárnap), 
soltvadkerti felszállással: 5.200.- Ft/fő

- Orchideakiállítás Ausztriában (Klosterneuburg) és 
séta Bécsben, 2017. március 11-én (szombat), soltvad-
kerti felszállás: 11.000.- Ft/fő

- 1-2-3  napos kirándulások BÓCSAI felszállással is: 
Medve-szurdok, Ausztria, Erdély, Prága, Horvátország

- Előfoglalási akciók 2017. évi nyaralásokra akár -30 
% kedvezménnyel egyéni utazással, autóbusszal vagy 
repülővel !

Roxy Tours Utazási Kft.
6230 Soltvadkert Kossuth utca 15.

E-mail: info@roxytours.hu www.roxytours.hu
Eng.sz: U-001744

 

Ingyenes tanfolyam: számítógép + okostelefon + tablet használata
GINOP 6.1.2 program - „Digitális szakadék csökkentése” 

Tisztelt Érdeklődők! 
Ingyenes tanfolyamot hirdetünk számítástechnikai eszközök és okos-
telefon használatára a bócsai Boróka Könyvtárban. 
A tanfolyamon 16-65 év közöttiek vehetnek részt, akik nem állnak közép-
iskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban. 
Kitétel még, hogy a képzéssel egy időben nem vehetnek részt más hazai 
vagy EU-s forrásból szervezett informatikai képzésben.
Kétfajta képzésre lehet jelentkezni (35 tanóra):
1. „Első lépések a digitális világba” és/vagy 
2. „Önállóan használom az informatikai eszközömet” 
Egyszerre csak egy képzésre lehet jelentkezni, de annak lezárása után 
tovább lehet lépni, de akár meg lehet ismételni ugyanazt a képzést.
A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en, 
melyek 2017 októberéég valósulnak meg. Útiköltség térítés nincs.. 
A képzéshez szükséges felszerelést (tananyag, infokommunikációs 
eszközök, stb.) a képző intézmény biztosítja a résztvevők számára. 
 Az „Első lépések a digitális világba” képzési program tartalma 
(számítógép + okostelefon + tablet)
- készülék alapfunkciói (billentyűzet, egér, érintőképernyő, stb.)
- alapvető fogalmak (program, alkalmazás, ikon, futtatás, bezárás, stb.)
- szoftverek keresése, megnyitása, bezárása az eszközön
- eszközök jelzései, életszerű feladatok (készülék töltöttsége, nem foga-
dott hívás, sms/e-mail érkezett, hálózathoz csatlakozás, stb.)
- keresés az interneten

- hangfelvételt készítő alkalmazás használata
- egyszerű szöveg létrehozása, mentése, előhívása, törlése, jegyzet, 
- e-mail cím készítése, elektronikus levelezés (Gmail, biztonságos 
jelszavak)
- hanghívásra alkalmas alkalmazások, Skype fiók
Az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” képzési program 
tartalma (számítógép + okostelefon + tablet)
- ingyenes hanghívás/kommunikáció (Viber, Skype, Hangouts) 
- e-mail küldése csatolmányokkal
- névjegyek kezelése, naptár használata (Google naptár)
- e-mailezés alapvető illemszabályai
- keresés weblapokon (Google, Wikipedia, Youtube, stb.)
- biztonságos böngészés (reklámok, adathalász oldalak, felugró ablakok)
- könyvjelzők használata
- Facebook (tartalmak, képek kedvelése, megosztása, feltöltése, csopor-
tok létrehozása, üzenetküldés, stb.)
- elektronikus szolgáltatások/ elektronikus ügyintézés
- ügyfélkapu
- felhő és óriáslevél szolgáltatások 
(mammutmail, toldacuccot, Google 
Drive, stb.) 
Bővebb információt a helyszínen vagy 
Borbényi Hildánál: 
+36 70 400 99 45. 
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Várunk…Ez a címe a Bócsa-tázlári 
Evangélikus Gyülekezet hír-
levelének, melyet a kezemben 
tartok. Az elején Gáncs Péter 
püspök ünnepi gondolatai, a 
továbbiakban pedig gyülekeze-
ti hírek és alkalmak — egészen 
vízkereszt ünnepéig. A gyüle-
kezet bócsai irodahelyiségében 
ülünk, ahol László Lajos Ger-
gely lelkész és Vida György 
felügyelő, azaz világi vezető a 
2017. év programjait tervezi.

Jeles esztendő lesz az idei: 
500 évvel ezelőtt indult útjára 
a reformáció, melynek nyomán 
kialakultak a mai protestáns 
egyházak. De vajon hogy ün-
neplik ezt meg az evangéliku-
sok? — teszem fel a kérdést.

Először is igyekszünk meg-
tartani azokat a jól bevált 
programokat, melyek az el-
múlt években gyökeret ver-
tek kis gyülekezetünkben 
— mondja a felügyelő. Idén is 
mennek táborba Mátranovákra 
a konfirmáltak, emellett pedig 
szeretnénk a kerti pavilonba is 
egy nyári napközis tábort szer-
vezni. Elkészült a vizesblokk, 
tehát aki sátrazni akar majd itt, 
minden adott! Az adventi gyer-
tyagyújtás jól sikerült: Tóth 
Jánosék citerajátéka megható 

volt a gyülekezeti termünkben, 
mely ezúttal kicsinek bizo-
nyult. Innen indult a lámpásos 
felvonulás a művelődési ház-
hoz, majd a katolikus templom 
elé, a Betlehemhez. Ez is, 
mint a legtöbb rendezvény, 
ökumenikus, és az is kell, hogy 
maradjon!

— Hogy néz ki a lelkész szere-
pe a reformáció évében?

Felelősségteljesen — moso-
lyog László Lajos. A család-
látogatások, a hittanórák és a 
kommunikáció teremtik meg a 

gyülekezet alapját. Talán nem 
ismeretlen a kedves internete-
zők előtt a gyülekezet facebook 
oldala, ahol sok program felhí-
vását megosztjuk. A vasárnapi 
istentiszteleteken azok az 
emberek vesznek részt, akiket 
akár így, akár úgy elérünk! 
Munkatársaim mindenekelőtt 
a presbiterek: 7 bócsai és 2 
tázlári — mondhatni „önkén-
tes aktivista”. Az összes ötlet 
előkerül a negyedéves megbe-
széléseken, és megpróbáljuk 
a legtöbbet kihozni belőlük. 

Sajnos nem mindig vagyunk 
elégedettek a létszámmal…

Az idei reformáció emlékün-
nepekhez is csatlakoznak majd 
a bócsai és tázlári evangéliku-
sok, adott esetben odautazva 
ezek színhelyére. A beszélgetés 
végén érkezett a hír, hogy el-
hunyt a korábbi gyülekezeti fel-
ügyelő felesége, Font Györgyné 
Gillich Erzsébet. Mindenben 
hű munkatársa volt férjének 
— a család gyásza egyben a 
gyülekezet gyásza is.   

Káposzta Lajos

Gyerekek egyházi szolgálata

Több egyházközségnél is 
megszokhattuk már, hogy idő-
ről időre gyerekek szolgálata, 
műsora színesíti a szertatást. 
Ezek legmarkánsabb példája 
a betlehemes, melynek az 

iskolai karácsonyi műsoron, 
majd az ünnep első napján a 
bócsai katolikus templomban 
lehettünk tanúi. Mint Paragi 
Anikó tanárnő elmondta, né-
hány éve alsósokkal adják elő 

a betlehemes játékot, amit ez a 
korosztály lelkesen vállal fel. 

Az idei 17 szereplő a 2-3-4-
osztályosok közül került ki. Az 
adventi időszakban készültek 
fel: két hétig minden nap 

próbáltak. Talán feszítettnek 
tűnik, de sajnos a betegségek 
miatt a főpróbáig egyszer sem 
volt ott minden szereplő.

Minden évben más betlehemest 
tanulnak meg, a változatosságot 
az új zenék és az énekek hozzák 
a műsorba. Az is nagyon fontos 
szempont, hogy a gyerekek a 
próbákon és az előadásokon is jól 
érezzék magukat, élmény legyen 
számukra. A gyerekek ezen kívül 
színjátékkal ritkán szerepelnek 
a templomban, esetleg egy-egy 
verssel vagy dallal, elsőáldozáson 
és anyák napján.

A szülők szeretik az ilyen 
szolgálatokat és szorgalmasan 
hordják gyermekeiket a pró-
bákra, majd pedig a misére is 
szép számmal elmennek.

Szöveg: Káposzta L
Kép: Borbényi H

Citerások az imaházban
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Jótékonysági Teremfoci

Katymáron jártunk!

2016. december 17-én második 
alkalommal került megrendezés-
re a Boróka Iskola tornatermében 
a II. Veiszhab Péter Jótékonysági 
Teremfoci Kupa. A bajnokság 
szervezője Nehéz Krisztián és 
P. Szabó Zsolt volt. A focista 
csapattársak és a barátok ismét 
jelesre vizsgáztak összefogásból. 

Ennek eredményeként pillana-
tok alatt 10 csapat nevezett be 
a környező falvakból és a helyi, 
labdarúgást szerető emberekből. 
A legfiatalabb a 12 éves kor-
osztály volt, a felső határ pedig 
egészen 60 évesig terjedt. A 
verseny 8 órakor vette kezdetét. 
A nap folyamán a focistáknak és 

az idelátogató vendégeknek büfé 
állt rendelkezésére, melynek be-
vételét Péter gyógyulására aján-
lották fel. Majd az esti órákban 
elérkezett az eredményhirdetés 
ideje. A megérdemelt díjakat 
Veiszhab Péter — aki egész nap 
a szurkolói táborban nézte az 
eseményeket — és Szőke-Tóth 

Mihály polgármester adta át. A 
vándorserleg a főszervező csapa-
tának birtokában maradt, mivel 
megvédték címüket. 

Veiszhab Péter és a szervezők 
köszönik szépen a sok segítséget, 
a felajánlásokat és a rengeteg 
támogatást. 

B.H. 

Kép az egyik meséből

2015 októberében az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség 
és a Kecskemétfilm KFT. kez-
deményezésére indult útjára 
a KönyvtárMozi szolgáltatás, 
hogy a legkisebb településen 
élők is rendszeres közösségi 
élményhez és kikapcsolódás-
hoz jussanak. Az azóta eltelt 
időszak alatt közel 1500 vetí-
tésre került sor országszerte, 
melyből településünk is kivet-
te a maga részét. 

A Kecskemétfilm Kft. a Ma-
gyar Népmesék sorozat után 
Cigány mesék sorozat elkészí-

tésébe kezdett. Mint minden 
népnek, a cigány népcsoport-
nak is gyönyörű meséi, tör-
ténetei vannak. A filmekben 
olyan mesék tárulnak elénk, 
amelyek hasznos ismereteket 
és fontos üzeneteket közve-
títenek a cigányok vándorlá-
sáról, történetükről, hűségé-
ről, szerelemről, családról, 
mindeközben kibontakoznak 
cigány lélek sajátosságai is. 
Ezekhez a mesékhez melyek-
ben felcsendül a tradicionális 
cigány zene is, fejtörőket és 
színezőket tartalmazó foglal-

koztató füzet is készült. Ennek 
a füzetnek a bemutatására 
került sor december 28-án 
Katymáron, melyre a Boróka 
Könyvtár gyermek olvasóit is 
meghívták, mivel településün-
kön rendszeres KönyvtárMozi 
vetítések vannak.

Ennek fényében könyvtáro-
sunk, Frittman Kitti a helyi 
olvasókör két tagjával, Hadfi 
Luca 7. osztályos és Schnür-
lein Benedek 5. osztályos 
tanulóval vett részt eme kö-
zösségi alkalmon. A vetítés 
előtt a gyerekek játékos be-

szélgetésen vehettek részt, 
melyen Mikulás Ferenc, a 
Kecskemétfilm Kft. igazgatója 
is tartott egy rövid előadást a 
rajzfilmgyártásról. Ezután „ A 
cigányasszony meg az ördög” 
c. mesét nézhették meg a 
résztvevők, majd a meséhez 
kapcsolódó foglalkoztató fü-
zettel ismerkedhettek. Az 
alkalomról senki sem ment 
haza üres kézzel: mindenki 
kapott valami kis könyvtárhoz 
és a mesékhez kapcsolódó 
ajándékot.

Frittman Kitti
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Fejezetek a 111 éves Bócsa történetéből
Kalandos felvételi az 50-es években 

Frittmann József nyugdíjas iskolaigazgató visszaemlékezései (3. rész)
Az 50-es években szinte lehetetlen volt kulákgye-

rekként továbbtanulni. Mindig voltak azonban segítő, 
jó emberek is a rosszak mellett. De mennyire képes 
megállni a helyét az a gyerek az iskolavárosban, aki 
addig ki sem tette a lábát a tanyavilágból? 

1953-ban, a 8. osztály befe-
jezése előtt felmerült a kérdés: 
hogyan tovább? Az otthon 
maradás kilátástalan volt, te-
hát a tovább tanuláson kellett 
gondolkodni. Engem a felső 
tagozat 5. 6. 7. osztályában 
Széplaki Margit tanított, aki egy 
kiváló pedagógus volt. A hete-
dik osztály végén férjhez ment, 
s Zöldhalomba költözött a fér-
jéhez. A 8. osztályban Vékony 
Emma tanított, de mellette az 
akkor pályakezdő Bodor Jenő is 
sokat foglalkozott velünk.

Hatan voltunk a nyolcadik 
osztályban 5 lány és én. Ket-
ten szándékoztunk tovább 
tanulni: Nagy Ida Kalocsára, 
az óvónőképzőbe jelentke-
zett. Megjelent valahol egy 
hirdetés, hogy a Jedlik Ányos 
gimnáziumba vidéki tanulók 
jelentkezését várják (fizika-
matematika tudás kellett a 
felvételihez). Néhány napon 
belül azonban kiderült, hogy 
az én jelentkezési lapomat az 
akkori párttitkár nem írta alá, 
mert feketén vágtunk disznót. 
Vékony Emma tanítónő talán 
még jobban kétségbe esett, 
mint én. Berohant a Kiskőrösi 
Járási Hivatal Művelődési Osz-
tályára, s könyörögi kezdett 
Dömötör Gábor felügyelőnek, 
hogy tegyen valamit. Néhány 
hét várakozás után kiszólt 
Gábor bácsi, hogy a kalocsai 
tanítóképzőben pótfelvételit 
hirdetnek, mert kevés volt a 
jelentkező. Felültetett a Csepel 
motorkerékpárjára, illetve a 
csomagtartóra kötözött párná-
ra, és így mentünk Kalocsára, 
hogy beadjuk a jelentkezési 
lapot. (Az idő rövidsége miatt 
postán már nem lehetett elkül-
deni). Szerencsére nem volt túl 

nagy a jelentkezés, így elfogad-
ták. Közölték, hogy augusztus 
elején be fognak hívni felvé-
telire. Kiderült, hogy „csak” 
énekből kell felvételizni.

A „csak”-ot azért tettem idé-
zőjelbe, mert abszolút nincsen 
hallásom. Tehát az örömöt 
kétségbe esés követte. Megjött 
a behívó levél. Mindenről le-
mondva nem akartam elmenni, 
de aztán csak rábeszéltek… 
Soltvadkertre éjszaka gyalogol-
tam be, majd a hajnali vonattal 
elmentem Kiskőrösre. Szeren-
csére elértem a kalocsai vonatot 
(ma már nem jár), s 10 órára 
meg is találtam az iskolát.

Az iskolaszolga bevezetett egy 
terembe, ahol három férfi ült 
egy asztalnál. Később kiderült, 
hogy Lovass Nagy István igaz-
gató, Dundler Gyula matek-fi-
zika tanár és Vönöczki tanár úr, 
aki ének-zene szakos volt.Az 
asztal előtt kellett megállnom, 
mellettem egy számomra akkor 
még ismeretlen valami volt. (Ez 
volt a zongora)

Első kérés, hogy énekeljek 
valamit. Elkezdtem, hogy „itt 
van május elseje”. Gyorsan 
leállítottak. Vönöczki tanár 
úr a zongorához ült, leütött 
3-4 hangot s mondta, hogy 
szolmizáljam le. Nem tudtam, 
mi az: a tanyasi iskolában 
ilyen nem volt. Pár percig 
tanácskoztak majd Dundler  
tanár úr megkérdezte mennyi 
3/4 meg 2/3. Néhány másod-
perc s rávágtam, hogy 1 5/12. 
Összenéztek, s megköszönték 
jelenlétemet. (Az eredmény 
jó, a tanuló közös nevezőre 
hozott és fejben kiszámolta az 
összeget! — K. L.)

Közölték, hogy pár napon 
belül értesítenek döntésük-

ről. Kisétáltam a gyönyörűen 
kipingált vasútállomásra. Gon-
doltam, utoljára gyönyörköd-
hetem benne. Az út vissza is 
olyan volt, mint oda. Éjfélre 
hazagyalogoltam.Egy hét sem 
telt bele, jött egy vaskos levél: 
remegve bontottuk fel. Cso-
dák-csodájára közölték, hogy 
felvettek. Sőt: leírták, hogy 
mit kell vinni a kollégiumba, 
milyen számot kell írni alsó 
ruháinkra, melyik nap kell 
megjelenni. 

Nagy volt az öröm. Szegény 
szüleim mindent megtettek, 
hogy elindulhassak. Sikerült 
kölcsönt kapniuk apukám leg-
idősebb testvérétől, Fritmann 
Imre bácsitól hisz mindet úgy 
kellett megvenni — ingek, ru-
hák, alsónadrágok, hálóingek, 
lepedők, paplan, paplanhuza-
tok, öltöny, cipő… Hisz a meg-
lévő, agyonhasznált ruhámat 
nem vihettem el. Anyukám, 
nővérem varrták a számokat.

Mellékelten megjegyzem, 
hogy a diákotthoni értesítő-
ben közölték, hogy havonta 
egyszer lehet hazautazni. Ab-
ban az esetben azonban, ha 
rosszak az osztályzatok, nincs 

hazautazás. 
Augusztus 28-án kellett je-

lentkezni. Mindent összepa-
koltunk, és az egyik lepedőbe 
belekötözte apukám. Lovas 
kocsival bevittek Soltvadkert-
re. Felültem a vonatra, majd 
Kiskőrös átszállással Kalocsára 
értem. Hátamon a batyummal 
az egy km-re levő Kossuth 
utcai kollégiumba érkeztem. 
A felsőbb osztályos leendő 
csoportvezetők fogadtak. Jót 
nevettek rajtam a lepedőbe 
kötött csomagom miatt.

A földszinten tanulószobák 
voltak, az emeleten a hálószo-
bák. Az emeleti folyosón szekré-
nyek sorakoztak. Megmutatták, 
melyik a szekrényem, és melyik 
a helyiségben található 40 ágy 
közül az enyém. Megkezdődött 
a diákotthoni élet. A Szvétek 
Sándor neves pedagógiai szak-
író (kollégiumi igazgató) által 
kialakított napirend a 4 év során 
semmit nem változott.

Ez a következő volt: ébresztő 
5 órakor, majd ágyazás, mo-
sakodás 5.30-ig. Ágyszemle, 
mint a katonáknál: ha nem volt 
sorban az ágy, újra kellet csi-
nálni. 6-tól 7-ig tanulás, majd 

Tanítóképzős koromban 16-17 évesen
Folytatás a 9. oldalon.
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A 80-as évektől foglalkozott bócsai gyere-
kekkel, először „hazájában”, a soltvadkerti 
edzőteremben, majd a 90-es évektől a bó-
csai birkózó teremben. Sokan emlékeznek 
a kalákára, melyre a község és a járás akkori 
vezetősége is felfigyelt és támogatást nyúj-
tott. Az 1990-es évek elejére tehető a bócsai 
birkózó szakosztály megalakulása, melynek 
egyik alapítója volt. Szakmailag és anyagilag 
sokat tett a község birkózásáért. Edzőként, 

szervezőként és vezetőként mindenből kivette a részét.
A 2000-es évektől megyei feladatokat is kapott: különböző szak-

mai megbízatások után a Bács-Kiskun Megyei Birkózó Szövetség 
elnökévé választották. Aktívan kivette részét az országos szintű 
munkából is: elnökségi tag volt, és ebben a minőségében mindenkor 
igyekezett a legnagyobb szakmai és anyagi támogatást kiharcolni a 
térségnek. Ez versenyeken való részvétel és edzőtábori támogatások 
terén egyaránt megnyilvánult.

Ritkán zajlott Bócsán sport- és társadalmi esemény anélkül, hogy 
Filus Sándor meg ne jelent volna. Ekkor találkozott a szülőkkel, a 
döntéshozókkal és a barátokkal. Tanítványai számtalan Európa- és 
világversenyen bizonyítottak, de a mostani szakosztály vezetésében 
is megállják helyüket. Sanyi bácsi most már felülről gyönyörködik 
bennük. Váratlanul hunyt el karácsony előtt, 68 éves volt.

 Petróczi Balázs

A Felvidékről a II. világháború után 
Császártöltésre telepített fiatalember 
1959-ben Kiskunfélegyházán végezte el 
a tanítóképzőt. Ezt követően helyezték 
Bócsára tanítani, ahol közel 20 évig élt és 
dolgozott. Ebben az időben alakult ki köz-
ségünkben az oktatási rendszer, melynek 
során 1954-ben felépült a központi iskola 
(a mainak egy szárnya) és a falu összes 
bel- és külterületi iskoláját egy szervezeti 

egységbe tömörítették. 
A rendszer folyamatosan alakult ki, melynek megszilárdí-

tásában Tóth Boldizsárnak jelentős szerepe volt. Rövid időn 
belül igazgató-helyettessé nevezték ki és ebben a minőségében 
több éven keresztül szervezte az oktatást. Az ötvenes években 
Bócsa iskoláiban rohamosan növekedett a gyereklétszám, így 
egyre több fiatal tanító került ide a kiskunfélegyházi és kalocsai 
képzőkből. Ez sok mindenre új lehetőségeket kínált, például 
meg lehetett szervezni a község labdarúgó csapatát, mely szép 
eredményeket ért el a Kiskőrös járási bajnokságban. A csapat 
szervezésében nagy része volt a fiatal vezetőnek és jó közösség 
alakult ki belőlük a pályán kívül is. Megszokott Bócsán, innen 
került ki felesége is: Szőke-Tóth Margit. 

Tóth Boldizsár 2016 decemberében, 79 éves korában hunyt 
el Kecskeméten.

Frittmann József 

Halottainkra emlékezünk

Tóth Boldizsár tanár
volt bócsai iskolaigazgató-helyettes 

reggeli. 7:30-kor mindenki 
ment az iskolájába (tanítókép-
ző, ill. gimnázium)

Az iskolában kiderült, hogy 
a Dundler Gyula bácsi lett az 
osztályfőnök. A tanárok jelentős 
része még az 1948-ig működő 
érseki kántortanítóképzőben 
tanított. Az iskolában az innen 
örökölt szellem uralkodott.

Hamarosan kiderült, hogy a fel-
vételem körül nagy vita lehetett, 
mert, a Vönöczki tanár úr közölte, 
hogy belőlem csak akkor lesz 
tanító, ha megtanulok énekelni. 
Különben garantálja, hogy me-
hetek vissza a bócsai tanyára. Erre 
azt tanácsolta az osztályfőnököm, 
hogy énekelméleti részt nagyon 
tanuljam meg. A Vönöczki tanár 
úr rendszeresen írat énekelmé-
letből dolgozatot, azt meg lehet 
tanulni. Megtanultam.

Délután 1-2 órára haza értünk 
(azaz a diákotthonba), majd 
ebéd. Akinek nem volt egyese, 
4 óráig kimenőn lehetett. (Én 
az első hónapokban ilyenkor is 
ének elméletet magoltam…)  4-
től 6-ig tanulás, majd a csoport-
vezetők kikérdezték a leckét. 
7-től 7:30-ig vacsora 7:30-től 
szabad foglalkozás, 10 órakor 
takarodó volt.Sikerült úgy kez-
denem a tanítóképzőt, hogy 
minden hó végén hazajöttem, 
mert nem volt kijavíthatatlan 
elégtelenem. 

A középiskolás éveim termé-
szetesen sok pénzbe kerültek. 
Szüleim nem bírták volna, ezért 
minden nyáron 5-6 hetet cséplő-
gépnél töltöttem. Megkerestem 
a család egész éves kenyérszük-
ségletét, bátyámmal együtt.

A cséplőgépnél 2 nyáron tö-
rekes voltam. A dobfarnál ge-
reblyével húztam a töreket 
a szállításra, utána a közben 
pipázó Kalon Józsi bácsival 
elvittük a kijelölt helyére. A 
következő két évben bátyámmal 
rudas voltam. Vagyis 2 rúdon a 
dobfaros által készített petren-
cét vittük fel speciális létrán a 
szalmakazalra.

Étkezésről — reggeli, ebéd, 
vacsora — a csépeltetők gondos-
kodtak: volt, hogy egész héten 
paprikás krumplit ettünk ebédre, 
hajába krumplit reggelire. Az 
éjszakát a tűzoltásra odakészített 
vízben való mosakodás után a 
szalmakazalban töltöttük. Este 10 
óráig dolgoztunk hajnali 3 órakor 
keltünk, 4 órakor már dolgoz-
tunk. Vasárnap szétmértük a heti 
keresetet és vittük haza.

Így végeztem el a tanítóképzőt. 
Ezután következtek a tanítói 
évtizedek, amiről a korábbi 
lapszámokban már írtunk. 

A kéziratot legépelte 
Frittman Kitti, 

sajtó alá rendezte 
Káposzta Lajos

A tanító egyben az úttörő raj parancsnoka is 
volt. Minden osztály 1-1 rajt alkotott, mely 
őrsökből állt, élükön az őrsvezető diákkal.  

Folytatás a 8. oldalról.

Filus Sándor 
birkózó edző
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Fahéjas churros – 
finom, gyors, egyszerű

Viccek
Két kis kutya beszélget:
- Hé, téged hogy hívnak?
- Nem is tudom… Talán ül..?

Az indián bemegy a névváltoztatási hivatalba:
- Jó napot mi a neve?
- Sebesen suhanó nyílvessző.
- És mire akarja megváltoztatni?
- Pjhú!

A csiga vérző fejjel ül az ambulancián. Az orvos kérdezi:
- Hát magával meg mi történt?
- Rohantam haza,  és hirtelen kinőtt előttem egy gomba!

Dicsekszik a bolond a társainak:
- És képzeljétek, kaptam a menyasszonyomtól az eljegyzésünk-

re egy szép gyűszűt.
- Talán gyűrűt!
- Nem, gyűszűt. És még bele is vésetett egy szép feliratot.
- Mit vésetett bele?
- „Az eszed tokja!”

Könyvajánló

A Latin világban népszerű churrosnak, vagyis sült tészta ru-
dacskának rengeteg változata létezik. Ennél egyszerűbb fánkot 
nem lehet készíteni. Nagyon finom forró csokiba mártogatva, 
de akár kávéba is.

Hozzávalók / 4 adag
* 3.5 dl víz
* 0.5 dl napraforgó olaj
* 300 g finomliszt
* 2 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
* fahéj ízlés szerint
* 1 ek porcukor
Elkészítés:
1. A vizet az olajjal keverjük el, és forraljuk fel. Öntsük hozzá 

a lisztet és gép mixernek a dagasztókarjával keverjük össze.
2. Nyomózsákba töltjük, és kb. 7 cm-es rudacskákat nyomunk 

belőle egy sütőpapírra.
3. Egy lábasban olajat melegítünk, és aranybarnára kisütjük.
4. Ha kész, megszórjuk fahéjas porcukorral.

Felnőtt: Jim Taylor: 
A digitális nemzedék nevelése. Hogyan válhat 

gyermeke tudatos médiafogyasztóvá
Milyen minőségű médiatartalmat fogyaszt gyermekünk? Mikor 

engedhetjük meg, hogy iPad kerüljön a kezébe? Mennyi képernyő 
előtt töltött idő számít túl soknak? Mivel és milyen mértékben ellen-
súlyozzuk a technika és a tömegkultúra kínálta lehetőségeket?

Dr. Jim Taylor minden kínzó kérdésre megnyugtató és közérthető 
választ ad, a digitális bennszülött gyerekek, tudatos netfogyasztóvá 
válásának rögös útján. A digitális nemzedék nevelése az okostele-
fonoktól a közösségi média (pl. facebook) használatáig valamennyi 
lényeges témát érinti, amely szülőként fejtörést okozhat, ha gyerme-
künket kiegyensúlyozott, egészséges médiahasználatra szeretnénk 
szoktatni. Fontos, hogy a mai világban gyermekeinket felkészítsük 
arra, hogyan használják megfelelően és biztonságosan az internet 
adta lehetőségeket.

Kamasz: P.C. Cast & Kristin Cast: 
Az éjszaka háza, Megjelölve

A 16 éves Zoey Redbird vámpírjelöltté válik, amikor középiskolá-
jában váratlanul felbukkan egy élőhalott Nyomkereső, és a vámpírok 
zafírkék Jelét rajzolja a homlokára. Az élete teljesen megváltozik. 
Be kell költöznie az Éjszaka Házába, a vámpírjelöltek bentlakásos 
iskolájába, ugyanis szép lassan ő is vámpírrá változik. A vámpíriskola 
azonban nem sokban különbözik egy rendes középiskolától. Itt is 
vannak menő lányok és szexi felsős fiúk. Zoey pedig pont bele-
csöppen az Éjszaka Házának könyörtelen hatalmi játszmáiba, mert 
mint kiderül az ő homlokán levő jel más, mint a többieké… Vajon 
a vámpírok istennőjétől kapott különleges képességek elegendőek 
lesznek-e, hogy győztesen kerüljön ki …?

Gyerek: Harcos Bálint: Petya és Tulipán
Petya egy vörös hajú, rátermett kisfiú! Egy rozoga bérház legfelső 

emeletén lakik a padlás alatt. Persze nem egyedül: itt lakik még Aurél, 
egy nagybajuszú cincér, Berci a mókus, Ficam, a balerinának készülő 
flamingó és Mezítláb Jaguár, aki akárhol, bármilyen helyzetben el 
tud aludni. Meg persze Cili, Petya kishúga…

Ám mindenek előtt és elsősorban itt van Tulipán, ez a nagy puha, 
imádnivaló medve, aki most esett be a padlásról. De mit keres itt? 
Honnan jött? És mi az a rejtélyes SundaBunda Cirkusz? Vannak 
ott igazi boszorkányok? Ki az a titokzatos Hergenszőrif, aki folyton 
találós kérdéseket mesél? De e legfontosabb: Hol van Apu? Ezt mind 
ki kell deríteni: MÉG MA! Egy igazi kalandos és vicces meseregény, 
amit imádnak a gyerekek!

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Könyvtári nyitva tartás: 

Hétfő: Szünnap
Kedd- Péntek: 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00

Szombat: 10:00 – 13:00
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Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

Fuvarozás egy tisztuló piaci környezetben

Farkas Zsigmond és fő segítsége, felesége, 
Farkasné Kürtösi Ágnes. Mellettük lányaik, 

Farkas Angéla és Farkas Alexandra

Közös ünnep a dolgozókkal a cég 20 éves fennállása alkalmából

Éppen a cégbejegyzés 20. 
éves évfordulóján, 2016. dec. 
16.-án jöttek össze a Sandra 
Trans Kft.alapítói és dolgozói, 
hogy együtt ünnepeljék meg a 
születésnapot. 

A kisebbik lányom neve Ale-
xandra (Szandra), innen a vál-
lalkozás neve — meséli Farkas 
Zsigmond, a cég ügyvezetője. 
—	Mitől	nőtt	meg	ennyire	a	

piac, hogy egy bócsai cég szá-
mára	 is	 lehetőségek	 nyíltak?	
Az ember ugyanis azt gondolná, 
hogy egy ilyen kis faluban a leg-
több	ember	a	mezőgazdaságból	
élt a 90-es években.

Az első lépéseket egy jó ba-
rátom ajánlásával tettük meg, 
aztán a folyamatos küzdés, 
akarat, kitartó munka, idővel 
mindig meghozta gyümölcsét. 
Úgy gondolom, hogy a lehető-
ségek mindenhol adottak, füg-
getleníteni kell a helyi berög-
ződésektől. Az infrastruktúra 
fejlődése megszüntet minden 
határokat. Ezt a foglalkozást 
ugyanolyan maximalizmussal 
lehet gyakorolni kisebb tele-

püléseken is. Az újban mindig 
több lehetőség van. Erre mi 
vagyunk a példa.

— Mi a többi termékcsoport, 
ahol versenyképes a Sandra 
Trans Kft.?

Cégünk számára legfőbb szál-
lítási lehetőség a gabona. Erre 
vagyunk géppark szempontjá-

ból berendezkedve. Szállítunk 
takarmánykeverőkhöz, vala-
mint fuvarozunk uszályok és 
raktárak között. Nemzetközi 
viszonylatban Olaszországba 
szállítunk magyar gabonát, 
visszafelé pedig bármilyen 
áru lehetséges, amit a magyar 
piac importál: burkoló és épí-
tőanyagok, vasáru, kozmetikai 
cikkek, veszélyességi kategóri-
ába sorolható áruk, csomagoló 
anyagok, élelmiszerek, egyszó-

val bármi. Üresen nem mehet 
a kamion, mert az bizony 
veszteség!

— Mi az, ami nem szállítható 
ezekkel a teherautókkal?

Nem profilunk az üzemanyag 
és más folyékony termékek 
szállítása. Viszont nagy elő-
nyünk, hogy rendelkezünk a 

többi vegyi anyag szállításához 
szükséges engedéllyel!
—	A	legnehezebb	tényező	„az	

ember”. Ahogy hallom, Ma-
gyarországon sok vállalat küzd 
sofőrhiánnyal.	És	önök?

Ebben a szakmában minden 
láncszem nagyon fontos. Együtt 
kell működni mindenkinek, ah-
hoz, hogy minden jól működjön. 
Másképp nem lehetséges! Nincs 
„egyik” a „másik” nélkül. Két-
ségtelenül lényeges az az ember, 
aki eljuttatja a szállítmányokat 
a célállomásokra. Ezért minden 
segítséget és támogatást meg 
kell adnia annak a logisztikai-
irodai csapatnak, akik a szerve-
zés területén tevékenykednek. 
Sofőrjeink többsége Bócsáról 
és környékéről kerül hozzánk. 
Igyekszünk megbecsülni őket, 
tekintetbe venni az elvárásaikat, 
kéréseiket és esetleges gond-
jaikat. Tény, hogy hiány van 
sofőrökből, de ez nem jelenti 
azt, hogy túl lehet őket terhel-
ni. A fizetéseket időben kell 
folyóstani, és ki kell adni a sza-
badságokat, hiszen aki dolgozik, 
annak pihenni is kell — éppen 
azért, hogy biztonságosan és jó 

minőségben dolgozhasson. Aki 
emberekkel dolgozik, annak 
sok mindenre figyelnie kell: 
többek között arra, hogy nevük 
és személyiségük van. Nem szá-
mozással tartjuk őket nyilván, 
mint a „nagy” cégeknél, ahol „az 
ember” nincs, csak a száma …

— Ezzel mindent el is mon-
dott!	A	másik	nehéz	tényező	az	
üzleti partnerek megválasztása. 
Mennyire járnak kényszerpá-
lyán ezen a téren?

Amikor elkezdtük a vállalko-
zást, bizony előfordult, hogy 
elmaradt néhány partner a 
fizetéssel. Akik megmarad-
tak, azok jól bevált üzletfelek. 
Ha új megbízó jelentkezik, 
annak utána kell nézni: tájé-
kozódunk, megkérdezzük az 
ismerős partnereket, referen-
ciát kérünk. Az is igaz, hogy 
a szállítmányozásban nem 
szokás az előre fizetés, viszont 
nagy a konkurenciaharc is. 
Szerencsére sok üzleti partne-
rünk van, több lábon állunk és 
a legtöbb teljesen megbízható. 
Tisztul a piac!

Káposzta Lajos
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Sok szeretettel várunk mindenkit a 

2017201720172017....    FEBRUÁRFEBRUÁRFEBRUÁRFEBRUÁR    18181818-án tartandó 

 

FARSANGI BÁLBA 
Vendégvárás 18 órától a 

Hungaricum és Civil Közösségi Házban 
Jegyek korlátozott szám ban kaphatók 
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    Zene: TUTTI FRUTTI

BELÉPÉS JELMEZBEN !!! 

Báli képek


