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Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Halászy 
Károly honvéd százados tiszteletére 2016. október 6-án 
Ócsára érkezett. A megemlékezés előtti különleges felké-
szülésről, és a közeljövőben bevezetésre kerülő babakö-
szöntő csomagról kérdeztem Bukodi Károly polgármestert.

Gyakori, hogy közjogi méltóság teszi tiszteletét a városban?
Korántsem, ezért is örültem a Köztársasági Elnök Úr látoga
tásának. Jó volt részese lenni a szervezésnek, ami egyáltalán 
nem volt szokványos. Úgy éreztem, mintha egy amerikai film 
szereplője lennék, ezelőtt csak 
tévében láttam ilyen biztonsági 
intézkedéseket. A rendezvényt 
percről percre meg kellett szer

ÁDER JÁNOSSAL EMLÉKEZTÜNK AZ 
ARADI VÉRTANÚKRA

vezni, nem volt tévedési lehe
tőségnek helye. Persze, nem 
akarom learatni a rendez
vény sikerének babérjait 
egye       dül. Ezúton is köszönöm 
Inczeffy Pálmának, Várhegyi 
Dorinának, Varga Viktornak, 
Turcsányi Bálintnak, Kovács 
Nóri előadóművésznek, Ra   
dics     né Hős Dorina és Poprádi 
Csaba táncművészeknek, hogy 
előadásukkal emelték az ese   
mény fényét.

Kérjük, avasson be, miért Ócsa lett az országos megemlé-
kezés helyszíne?
A látogatással Halászy Károly előtt – aki a szabadságharc 
egyik mártírja volt – tisztelgett Áder János. Ünnepi beszé
dében többek között elmondta, hogy a honvéd százados 
története a lelkiismeret hang     ját hagyta ránk. Külön meg  
tiszteltetés volt számomra az is, hogy a rendezvényre elfo
gadta a meg    hívásunkat Halászy Ká    roly közvetlen le     szár   ma  
zottja Fó     nagy Mik    lós    né is. 

Tartogat valamilyen jó hírt az ócsaiaknak?
Januártól bevezetjük a babaköszöntő programot. Tudjuk, 
hogy a csomag nem fogja megváltani a világot, hiszen 
mindent nem vehetünk meg, mégis egy kis segítséget 
szeretnénk nyújtani az induláshoz. Az ajándékot az ócsai 
poronty megszületése után kapják a szülők, mellyel szeret
nénk üdvözölni az új jövevényt és az újdonsült szülőket is. 
A tartalma legyen egyelőre meglepetés. Ezúton is köszönjük 
a helyi védőnők segítségét, akik praktikus ötleteikkel segítet
ték az előkészületeket. 

Paksi Zita

Szeretettel várunk minden 
gyermeket és szüleiket 

a programra.

Foglalkozásvezető: Kormos Rebeka

 

További infó: 3620 211 74 51

      2016.november 12.
17.00-18.00- Lámpás készítés (kamaraterem)
18.00-18.30- Lámpás séta az Öregfaluba
18.30-19.00- Körjáték és áldás a tájház udvarán

 Gábor 
özpont

A programhoz a lámpásokat a szabadidőközpont biztosítja.

NAP

KÖZMEGHALLGATÁS
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 1. napján 18 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében közmeghallgatást tart

az alábbi napirendekkel:
1.) 2016. évi költségvetési év áttekintése 2.) egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Bukodi Károly polgármester
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PÁLYÁZAT
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
műszaki ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

                    
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Települési beruházások előkészítésével, végrehajtásával, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végzése, 
a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések összeállítása, 

ingatlanvagyon-kataszter kezelése, adatszolgáltatás, 
változások átvezetése, ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, 

egyéb hatósági ügyek intézése, 
környezetvédelemmel/fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, 

közreműködik az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál, 
ellátja a támogatásból megvalósított beruházások elszámolással kapcsolatos feladatait. 

Ügyfelekkel való kapcsolattartás. 
A tevékenységi körébe tartozó jogszabályok folyamatos követése.

A pályázati feltételekről, benyújtandó iratokról részletes információ a www.ocsa.hu oldalon található.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, 

a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

PÁLYÁZAT
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
közterület-felügyelő 

munkakör betöltésére. 
                    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterületek jogszerű használatának, a közterület rendjére és tisztaságára 

vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, 
a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében; 

közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzésében. 

A pályázati feltételekről, benyújtandó iratokról 
részletes információ a www.ocsa.hu oldalon található.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, 

a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT TÉLI TÜZELÉS VESZÉLYEI
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatójaOktóber 26án tartotta hó végi ülését Ócsa Város Ön   

kormányzatának Képviselőtestülete, ekkor fogadták el 
a 2016. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékozta
tót. A beszámoló az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint az önállóan gazdálkodó Óvoda és Könyvtár jelen
téseit tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévben 
810.483.918 Ft bevételt és 728.884.073 Ft kiadást teljesített.

A képviselők döntöttek az idei közmeghallgatás időpontjáról 
és helyszínéről, mely ennek értelmében 2016. december 1én az 
Ócsai Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül megtartásra.

A Falu Tamás Városi Könyvtár intézményvezetői pozíció
jára álláspályázat kiírásáról született döntés, mivel a jelen
legi vezető 5 éves megbízatása 2017. január 31én lejár. Az 
állás 2017. február 1től tölthető be, és határozott időre, 2022. 
január 31ig szól. (A pályázat részleteiről a www.ocsa.hun és 
a decemberi Kisbíróban adunk bővebb tájékoztatást.)

Elkészült és a képviselők jóváhagyták Ócsa téli útüzemel
tetési tervét, mely a téli időjárási körülmények fennállásának 
idejére, jellemzően november 15től március 15ig hatályos.

A testület megalkotta a házasságkötések és a bejegyzett élet
társi kapcsolatok egyes szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 
önkormányzati rendeletet. Rögzítésre kerültek a hivatali helyisé
gen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjak. 

Melyek 2017. január 1től a következők:
 » hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés díja 20.000 Ft
 » hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés díja 15.000 Ft

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő 
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, estén-
ként feifutik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes 
tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhat-
na gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást köve-
tően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

F elrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház 
pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptem

ber 22én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett 
tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérü
léseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. A 
ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták  abban 
kár nem keletkezett,  valamint a még izzó parazsat a kazán
ból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran 
olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A 
káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk, 
hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk 
annak érdekében, hogy a baj nem következzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából 
erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően 

Módosult a pénzbeli és természetben nyújtott szociális el 
látásokról szóló önkormányzati rendelet. Bevezetésre került 
az ún. babaköszöntő csomag, mellyel az Önkormányzat 2017. 
január 1től azokat a családokat kívánja segíteni, ahol az újszü
lött csecsemő magyar állampolgársággal rendelkezik és 2017. 
január 1. napját követően született, továbbá születését megelő
zően, vagy a gyermek három hónapos korának betöltése előtt 
történt örökbe fogadását megelőzően minimum hat hónapja 
legalább egyik szülője életvitelszerűen Ócsa város közigazga
tási területén él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Új természetbeni ellátásként bevezetésre került a szociá-
lis célú tűzifajuttatás. Ócsa Város Önkormányzata a koráb
bi években is juttatott tűzifát a szociálisan rászorult szemé
lyek számára, a jogosultságot azonban 2016. november 1től 
rendeletben szabályozták. A kérelmet formanyomtatványon 
minden év november 30. napjáig lehet benyújtani.

A szociális étkeztetés házhozszállítását 2016. november 1. 
napjától az Önkormányzat díjmentesen kívánja biztosítani 
az arra jogosultaknak. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) pontja alapján „minden belterü-
leti és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 
ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény szerinti épület található.” Ennek megfe
lelően nevet kaptak az eddig névtelen közterületek, amelyről az 
érintett lakosok hivatalos levélben értesítést kapnak.  

Döntés született a Magyar Kultúra Napja elnevezésű ren 
dezvény időpontjával kapcsolatosan. A kitűzött dátum 2017. 
január 20. 18:00. 

A szociális célú tűzifajuttatás, mint új természetbeni ellátási forma
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete új természetbeni ellátásként vezeti 
be 2016. november 1. napjától a szociális célú 
tűzifajuttatást. Ócsa Város Önkormányzata a 
korábbi években is juttatott tűzifát a szociálisan 
rászorult személyek számára, azonban minden-
képpen szükségesnek mutatkozott e természet-
beni ellátás feltételrendszerének rendeletben 
történő kidolgozása, azaz új ellátási formaként 
történő szerepeltetése a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. 
(IX.01.) önkormányzati rendeletben.
Szociális célú tűzifajuttatásra jogosult a rendelet 
értelmében, aki a kérelem benyújtását megelő-
zően legalább hat hónapja életvitelszerűen Ócsa 
város közigazgatási területén él és 

 » állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
 » tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá, aki 

az alábbi egyéb feltételeknek megfelel:
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet 
az a személy, akinek háztartásában együtt élő 
személyek egy főre jutó nettó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 200 %-át.
A kérelem elbírálása során előnyt élvez, aki:

 » a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív 
korúak ellátásában, időskorúak járadékában, 
vagy – tekintet nélkül annak természetbeni 
vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 
települési támogatásban részesül,

 » a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevel,

 » kiskorú gyermeket nevel,
 » egyedül élő időskorú.

Szociális célú tűzifajuttatásban csak az része-
sülhet, aki a lakásának a fűtését fatüzelésre 
alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
A fentieken túl kiemelendő, hogy a szociális célú 
tűzifajuttatás ugyanazon lakásra vonatkozóan 

csak egy jogosult részére állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és a 
háztartások számától. Külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős 
bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
Háztartásonként évente egy alkalommal 3 
mázsa tűzifa igényelhető.
A kérelem benyújtása az arra rendszeresített 
nyomtatványon történik, amely a www.ocsa.hu 
honlapról letölthető, vagy személyesen az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati helyiségé-
ben, vagy információs pultjánál kérhető. A kére-
lem benyújtásának határideje november 
30. napja. A határidő jogvesztő, azaz a később 
érkezett kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.
A támogatási kérelemről a polgármester – 
30 napon belül – átruházott hatáskörben 
határozattal dönt. Az Önkormányzat a döntést 
követően 30 napon belül gondoskodik a tűzifa 
kedvezményezetthez történő szállításáról.

dr. Molnár Csaba
jegyző

üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk 
sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, 
ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomás
sal. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, 
mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll 
a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem 
jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep 
biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
 » a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az elő  

írt mértékig fel legyen töltve vízzel,
 » a csapok, szelepek és egyéb nyitózáró szerelvények, 

nyi    tott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban le   
gyenek,

 » szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú 
zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,

 » ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció 
és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő 
fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így 
a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az alapvető szabályok betartására. 
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6 Ócsai Arcok

A GYŐZELEM 
MÁMORA LEHET  
A DOPPING?
Apa, birkózzunk! – hallom nap, mint nap a kisfiamtól, és 
hallhatja ezt sok más anyuka is. Mégis ennél jóval keve-
sebb kisfiú kezd el versenyszerűen birkózni, heti négy-
szer edzésre járni. Vajon mennyi a szülő szerepe abban, 
hogy a gyermeke eredményes sportoló lesz és mennyi 
a gyermek egyéni kitartása? Takács Zsolti 12 éves, 5 éve 
birkózik és háromszoros magyar bajnok a sok más 
eredménye mellett. Az Ócsai Arcok novemberi részében 
vele és édesanyjával beszélgettem a mindennapokról, 
a birkózásról, az edzésekről. 

Minden kisfiú szeret birkózni az apukájával. Te le is 
győzted?   
Háát… volt olyan is, de apu azért erősebb nálam.

Mindig az erősebb győz?
Nem, azért nem csak ez számít. 

Mitől lesz valaki jó birkózó?
Kell a jó állóképesség, ezen kívül taktikásnak kell lenni. 

Ez mit jelent pontosan?
Ahhoz kell, hogy egy erősebb ellenfelet is le tudjon győzni 
az ember. Például ki kell húzni az időt a végéig. Tudni kell 
előre gondolkodni, villámgyorsan reagálni az ellenfél akciói
ra. És persze az edző utasításait is meg kell hallani és követni 
azokat.

Akkor ez észjáték is?
Igen. Tanulunk fogásokat, és azt is, hogy ezeket mikor és 
hogyan kell elővenni. 

Előfordult, hogy edzésen kívül is elővetted ezeket a „fegy-
vereket”?
Csak ha meg kellett védeni magam, de nem sokszor volt 
ilyen. Egyébként nem.

Az olyan sportoló gyerekek élete, mint a tiéd is, eléggé 
beszabályozott. Rendszeresen edzésre járni, kevesebb idő 
jut a barátokra, szórakozásra.
A heti négy edzés miatt igen, de én szeretem csinálni, így 
nem teher. Pedig nagyon sok hétvégén versenyekre járunk.

Hova jársz edzeni?
Pesterzsébetre, az ESMTKba. (Erzsébeti Spartacus Munkás 
Testedző Kör) Anya szokott elvinni. De birkózni itt Ócsán 
kezdtem Janó bácsi (ifj. Kovács János edző – a szerk.) csoport
jában. Ő volt az, aki megszerettette velem ezt a sportot, sokat 
köszönhetek neki.

Elengedhetetlennek tartottátok, hogy a Zsolti rendszere-
sen sportoljon? – fordulok az édesanya felé.
Amikor első osztályos lett gondoltuk, hogy valamit csak 
kellene mozognia. Nem gondoltunk arra, hogy élsportoló 
legyen, csupán a mozgás öröme miatt. Teljesen véletlenül 
esett a választás a birkózásra, nem is gondoltuk, hogy így 
megtetszik neki. Nagyon komolyan veszi az első pillanat
tól kezdve a mai napig is. Reméljük a későbbiekben sem fog 
változni a hozzáállása.

Zsolti említette, hogy Te viszed őt edzésre. Ez napi elfog-
laltság neked is, nem kevés teher. Mégis vállalod. Mit 

M ár megszoktuk a kávéházi beszélgetéseken, hogy ven 
dégeink ócsai születésű, Ócsához kötődő, vagy itt élő 

emberek. A rendhagyó este apropóját az szolgáltatta, hogy 
2016ban az Egressy Gábor Szabadidőközpont gazdagabb lett 
egy Yamaha zongorával. A zongora beszerzésében szakértő
ként közreműködő művész felajánlotta, hogy egy koncerttel 
felavatja az új zongorát.  

Nagy szükség volt már erre a hangszerre, hiszen emlékez
zünk vissza, hogy Dr. Pátkai Imre az, Amerikában élő, ócsai 
származású zongoraművész, még kölcsönzongorán mutatta 
be csodálatos játékát.

Fellegi Ádám zongoraművész az utóbbi években előszeretet
tel játszik a zenét szerető, de koncertekre nem járó, vagy nem 
feltétlen minden tételét értő közönségnek. Lakáskoncerteket 
szervez. A saját nappaliját használja koncertteremnek. 3040 
ember jön össze, akikről így nyilatkozik.

„Én azokhoz szólok és muzsikálok, akik szeretik a zenét, de 
nem értik, és ezért félnek komolyzenét hallgatni. Ez a csoport 
sokkal nagyobb számú, mint a megrögzött koncertjáróké, és 
mégsem törődik velük senki – ellentétben velem!”

Ezért koncertje közben elmeséli a mű történetét vagy a 
zeneszerzőről ad érdekes információkat. Így tette ezt Ócsán 
is. Ezeknek az ismereteknek a tudatában, nem volt olyan 
ember a teremben, aki ne élvezte volna az előadott művet. 
Pedig hallhattuk Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Schubert műveit, majd befejezésképen Liszt 

Rendhagyó Kávéházi est Fellegi Ádám  
Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel
avagy, hogy kerül az OPKE kávéházi étlapjára Fellegi Ádám

Ferenc magyar zeneszerző darabjával zárta a művész a kon 
certet.

De ezzel még nem volt vége az estének.  Ez a nagyon közvet
len Artur Rubinstein és Liszt Ferenc díjas, 4 nyelvet beszélő 
művész, lejött a közönség soraiba, elmondott egy hosszú 
verset, majd leült és beszélgetésbe elegyedett a közönséggel.

Természetesen ez az este sem múlt el tea, kávé és sütemény 
nélkül, amit a végén, a Szabadidőközpont aulájában fogyasztot
tunk el, további könnyed jó hangulatú beszélgetés közepette. 

Ismét szép számmal jött össze a kávéházat látogató közönség.
Köszönjük a lelkesedést, az érdeklődést. 

PaPPné Hajdu katalin

gondolsz, milyen részben van szerepe egy szülő támogatá-
sának abban, hogy a gyermeke sikeres sportolóvá váljon?
Ó, hát e nélkül nem megy! Az első években a te rengeteg 
energiád is mindenképpen benne van az ő eredményeiben. 
De nem szabad sajnálni az időt erre, különösen, ha tehetsé
ges a gyermek. Muszáj lökdösni előre, mert hát a kamaszkor, 
amibe Zsolti is belépett, tele lehet meglepő döntésekkel. Ha 
nem akarjuk, hogy az elmúlt öt év munkája kárba vesszen, 
át kell segíteni ezen az időszakon, éreznie kell, hogy mögötte 
vagyunk.

Kell, hogy noszogasson Anyu? – kérdezem újra a kis sportolót.
Ha fáradt vagyok, akkor nincs kedvem. De ha a versenyekre 
gondolok, akkor összeszedem magam. Nagyon szeretek verse
nyezni, küzdeni, megnyerni és tudni, hogy én vagyok a jobb. 

Milyen eredményekkel dicsekedhetsz, és mit szeretnél még 
elérni?
Hatszoros Budapest bajnok, háromszoros magyar bajnok, 
háromszoros diákolimpiai bajnok. Ezek a hivatalos, a Birkózó 
Szövetség által is jegyzett eredmények, de nagyon sok ér    
mem van meghívásos versenyekről is.

Van példaképed?
Módos Péter, Lőrincz Tamás. De klubtársaim közül is van: 
Nagy Mihály és Szőke Alex.

Te mivel biztatnád a lurkókat, miért jó birkózni?
Mert megerősödnek, és meg tudják védeni magukat. És mert 
úgy ahogy én is, ők is ritkán lesznek betegek. 

Kívánom, hogy eredményeiddel válj te is gyerekek példa-
képévé! 

Paksi Zita
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Helyi hírek

FALU TAMÁS 135. NOVEMBERE
A KÖLTŐ nem szeretett ünnepelni. Nemcsak irodalmi 
élete után kutattam. Még élők, más lírai-prózai szakma-
beliek nyomán megvilágosodott előttem: hangoskodó, 
fényeskedő ünnepei alig-alig voltak. A zárkózottság, 
a ma    gány volt hű társa. (Emberek sorsát-baját nagy-nagy 
figyelemmel, tisztelettel intézte).

Hogyan is ünnepeljük (ünnepeljem) ezt a féligfélig kerek, 
igencsak nagy számmal íródó születésnapot? Jött a gondo

lat: úgy, ahogy eddig még sohasem! Vele, egyedül VELE…
Méltósággal, úgy ültem abba a fotelba, amelyben Ő ült,ta

lán 42 évvel ezelőtt… Mintha a másikban az agg költő ülnele
het, hogy éppen fordítva… A könyvespolcokon becses köny
vei, néhány értékes festmény a falakon. Balra az asztalon lírai 
kötetei, jobbra regényei. A bejárati ajtónál vitrines szekrény, 
oklevelekkel, kitűntetésekkel, fényképekkel. Eszméltem! Ez 
az emlékszoba, és akiről beszél, már régen csak képzelet.

Tudtam, helyette is nekem kell emlékeznem és beszélnem…
Hogyan is tegyem?... Tetemes életmű!... 11 lírai és 11 prózai 

kötet. Mindet említeni lehetetlen , azután meg a saját emlé
keim, a soksok találkozás… Így csupán egykét gondolat: 
balróljobbról sorrend nélkül.

„KÖLTEMÉNYEK”, 1900. Még Balassa Lajos néven. A szerel
mes ifjú versei. Felnyitom: „Volt egyszer…”

„ Volt egyszer egy barna ifjú, 
S volt egyszer egy szőke lányka, 
Az a szívét elvesztette,  
Emez pedig megtalálta.”

Átlépek a baloldali asztalhoz. „ KÜSZÖB”, a nyertes regény (1920, 
Atheneaum, 5000 korona) „Sietve felöltöztem. Egy kis honvágy 
bántott már régebb idő óta. Nem is bántam, hogy visszame
hettem eddigi játékaim színhelyére. Kíváncsi voltam, hogy a 
padlásra rejtett holmijaim meg vannake még?” A gyerekkor 
gyönyörű leírása!

Behunyt szemmel, mutatóujjammal ráböktem a másik 
asztalon fekvő, aranyos könyvecskére: „PADOK ZENÉJE”. Melyik 
költő nem írta meg boldogan emlékezve diákkori élmé    nyeit, 
emlékeit?...

„ Milyen jó lenne benne ülni, 
Álmok szent padján hevülni, 
Délibábok után futni, 
Mindent hinni, mitse tudni. 
Sohse venni, mindig adni, 
Mindörökre ott maradni, 
Csak egy nevet vésni, vésni 
…És az életről lekésni!”

(szeptember, 1915.)

A másik vonzó kis lírai zsebkönyv: „ÉVEK ILLATA” (1929)

Kései pipacs 
Bíbora lebben, 
Piros pillangó 
Sem repül szebben.

(Ősz című költemény, 1911. Innen kezd-
ve használja a Falu Tamás nevet.)

A harmadik zsebbe kínálkozó kötet: „ A LÉLEK MINDENÜTT 
KIHAJT”. Itt rejtőzködnek Bér Jolánhoz , a feleségéhez írt 
gyönyörű vallomásai.

„ Együtt szaladtunk át a réten, 
S a kaput el egyszerre értük. 
Éveink karonfogva szálltak, 
Mi egymás életét is éltük.”

( A feleségnek, 1924.)

Az élők sorából (polgári foglalkozását nézve érthetően…) 
a  JÁRÁSBÍRÓÉK című regényével búcsúzott (az 1945 után 
írt kéz    iratos kisregényeket a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi). 
Az utolsó regény két szép részlete az Utókornak is megszív
lelendő tanítás. „Az a baj, hogy sokféle igazság van. Az iste
ni igazság örök és változatlan… Az erkölcsi igazságok már 
korok szerint változnak. Azok az igazságok pedig, melyeket 
a paragrafusok drótsövényei védenek, annyifélék ahányan 
a maguk számára követelik azokat.” És a regény végén Odett 
vallomása: „Drága Pierre, – kezdődött a levél – én most elme
gyek. Tudd meg, hogy hazudtam neked, s ezért a hazugságért 
kell meghalnom. Egy életet nem lehet hazugságra építeni…” 

Így ünnepeltem a 135. születésnapot. Arra gondoltam, mi   
lyen jó lenne, ha ezek a lírai kötetek, prózai történetek, s örök 
tanulságaik a könyvtárban fellelhetők lennének, netán meg  
vásárolhatók új kiadással.

Talán egykét frissen megjelenő cikk, reprint kiadvány 
segíthet azoknak, akik őrzik Falu Tamás emlékét, szíveikben 
hordják életre szóló gondolatait. 

Virág Miklós
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SZÍNHÁZI HÓNAP  
VOLT A SZEPTEMBER  
AZ EGRESSYBEN
A szeptember igazi színházi hónap volt nálunk, a szaba

didőközpontban. Minden korosztály számára kínál
tunk programot.  Az óvodások és a kisiskolások az Egressy 
Gyermekszínpad keretén belül A kis herceg, a felsős tanulók 
a Tanár úr kérem előadást tekinthették meg. 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN Sás Károly és Sás Ildikó 
interaktív zenés mesejátékkal várta a gyerekeket. 

A felnőttek számára egy igazi színházi csemegét, az Anya 
jegy című felnőtt bábelőadást kínáltuk.

Szemléletem szerint többféleképpen lehet színházra 
nevelni az óvodás korosztályt, egyik nézőpont szerint 
színházra lehet nevelni színházzal, amikor a szülő vagy 
pedagógus színházi előadásokra viszi a gyermekeket. 
A ké     szülődéssel, a mese előzetes megismerésével, illetve 
az előadás megtekintése után az utógondozással valóban 
lehet színházra nevelni. Pontosabban színházba járóvá és 
színházszerető nézővé nevelni. Nevezhető ez a színházzal 
nevelés folyamatának, ahol a cél az értő-nézővé nevelés. 

Ehhez kaptunk „eszközt” és látásmódbeli segítséget a 
sza       badidőközponttól a sorozatos előadások keretén belül.

Kovácsné Zsuk Anita, óvodapedagógus

Nem tudtam mire számíthatok azon az estén. Számomra 
akkor egy volt a lényeg, hogy kiszakadjak kicsit a mókus
kerékből – de ennél jóval többet kaptam.

A darab – a maga jó értelemben vett egyszerűségével  
végig lekötötte a figyelmemet és közben én is magamra 
ismertem. Anna színészi játéka, és az, ahogy az egyszerű 
báb életre kelt a kezei közt  engem tényleg elvarázsolt! 

Újra megerősítést nyert bennem, hogy bármennyi
re is szeretnénk az életünk minden egyes mozzanatát 
megtervezni, ez nem mindig lehetséges, mert nem mi 
irányítunk… Aztán, hogy bár örök vágyam tökéletes 
anyává válni, meg kell elégednem azzal is, hogy csak 
„elég jó” anya tudok lenni.

A darab végén – emlékszem – néhány pillanatig csak néz  
tünk egymásra az ismerős anyatársakkal, aztán meg    eredt 
a nyelvünk néhány mondatban megbeszéltük, mennyire 
megérintett minket a darab. Kiderült, nem va    gyunk egye
dül, mindegyikünk küzd hasonló gondolatokkal. Hamar el   
búcsúztunk egymástól, hiszen otthon vártak minket…

Ebben az egy órában – nálam volt sok minden: néma 
csend, önfelismerés, nevetés, és néhány legördülő 
könnycsepp is. Köszönöm!

Bittó Bernadett

Egyszer minden gombát meg lehet enni – mindenki 
ta  lál    kozott már ezzel a frappánsnak gondolt megjegy-
zéssel. Van, aki ennyiben hagyja, és inkább nem fogyaszt 
gombát, mások azonban nem hagyják magukra az erdők- 
mezők kincseit. Tavasszal alapfokú gombaismereti tan -
folyam indult Ócsán, amelyre 26-an jelentkeztek.

A Pro Mikológia Alapítvány célja a gombamérgezések 
csökkentése, illetve megelőzése a természetben előfor

duló gyűjthető gombák megismertetése által. „Évek óta 
többen jönnek hozzám gombát vizsgáltatni, meghatároztat
ni. Tavaly Kovács Attilával, Nagy Lászlóval, Novák Miklóssal 
és Dr. Enzsöl Csabával arra gondoltunk, hogy jó lenne, ha az 
érdeklődők magabiztosabban tudnának gombát gyűjteni” – 
mondta Boros Lajos gombaszakellenőr, az Alapítvány elnö
ke, az ócsai tanfolyam oktatója. Eddig javarészt Budapesten, 
illetve az ország távolabbi pontjain szerveztek tanfolyamo
kat, azonban ebből a térségből nehézkes lett volna a bejutás, 
így az Ócsai Tájházzal együtt, Verbőcziné Kovács Erika segít
ségével helyben sikerült megszervezni a képzést. Először 
óvatosan hirdették meg a lehetőséget, hiszen nem tudták 
előre, mekkora lesz az érdeklődés. A létszám szerencsésen 
alakult, Ócsáról, Felsőpakonyról, Dunaharasztiból, Inárcsról, 
Dabasról, Örkényből, Pilisről, Pécelről, Budapestről is érkez
tek hallgatók. A lelkes csapatból ráadásul többen vállalkoz
tak alapfokú gombaismereti vizsgára is.

Az embereket nagyon érdeklik a gombák, hiszen változa
tosan elkészthetők, azonban egyetlen mellényúlásból hatal
mas baj lehet. „A termesztett gombák választéka nálunk még 
elég szegényes, így aki különlegesebb ízekre vágyik, annak a 
természetben megjelenő fajok felé kell fordulnia. Étkezésre 
gyűjtésnél nem engedhető meg bizonytalanság” – hangsú
lyozta a szakértő.

GOMBAKALAND

Ócsán nagyjából 10 évvel ezelőtt történt gyilkos galóca 
mérgezés. Az illető a gyors orvosi beavatkozás hatására 
szerencsésen felépült. Ez a veszedelmes gombafaj gyakori a 
térségben, akárcsak a fehér galóca, a susulykafélék, az áltrifla 
fajok, vagy a begöngyöltszélű cölöpgomba. (Még korábban 
két ikergyermek fogyasztott a házuk körül talált kerti susu
lykából, szerencsére ők is felépültek.) A hazánkban fellelhető, 
olykor halálosan mérgező gombák gyakoriságának ellenére 
az iskolai oktatásban nagyon kevés a gombáknak szentelt 
tananyag. A Pro Mikológia Alapítvány ezért támogatja a 
pedagógusokat rendhagyó természetismereti órák előkészí
tésében és megtartásában. 

Aki szeretné bevizsgáltatni a saját maga által gyűjtött 
gombát, az ingyenesen megteheti a www.promikologia.hu 
oldalon található szakértők bármelyikénél. Hiszen egyszer 
minden gombát meg lehet enni… 

MoldoVán ágnes
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Önkormányzati hírek 1312 Portré

OKTATÁSON A POLGÁRŐRÖK

HA ŐSZ, AKKOR GAZDANAP!

A z Ócsa Városi Polgárőrség 2016.10.08án szombaton 
megtartotta az I. Közlekedésbiztonsági háziversenyét, 

melyet oktatásokkal is tarkított. A vizsga helyszínéül az 
Egressy Gábor Szabadidő Központot választották a szervezők. 

A verseny főszervezője Gacsal István a Felügyelő Bizottság 
Elnöke volt. Természetesen voltak segítői is, Gacsalné Kere -
peczki Adrienn, Fucskó Ádám, Szeredi Sándor és Riegel 
Tibor személyében.

Néhány hónappal ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet 
István fejében, hogy mi lenne, ha a polgárőrök egy egységes 
oktatásban részesülnének, melyet egy vizsga is követne. Az 
eredeti ötlet kiegészült egy vezetéstechnikai pálya kiépítésé
vel is, hiszen szerves része a polgárőrség munkájának az autó
val való közlekedés és biztosítás. Ezért Szeredi Sándor és Riegel 
Tibor egy erre az alkalomra speciálisan kiépített pályát hozott 
létre, a Halászy Károly Általános Iskola zsákutcájában.

Az előadások reggel 8:00 órakor kezdődtek. Elsőként a 
rendőri karjelzéseket tanulmányozhatták a megjelentek, 
melyet egy videofelvétel mutatott be. Ezután gyermekvé
delmi oktatás következett Inczeffy Zsuzsa előadásában, aki 
a mindennapokban pedagógusi hivatása mellett, családse
gítő munkatársként is tevékenykedik. Az elsősegélyről pedig 
Scherer István mentésirányító beszélt, aki mind elmélet
ben, mind pedig gyakorlatban szemléltette a leggyakrabban 
előforduló helyzeteket.

Az elméleti oktatások után Radics József, egy nagyon 
finom ebéddel vendégelt meg minden résztvevőt.

A z Ócsai Tájházban megrende
zésre kerülő Gazdanap az idei 

évben is sokszínű programokkal 
várta a családokat, október 16án 
egy kellemes őszi napon.

Az eseményen számos ócsai és 
környékbeli gazdálkodó és kéz  
műves szerepeltette változatos, 
egyedi termékeit, melyeket a láto

Az elhangzott előadásokból tesztet is írtak a résztvevők, 
amely kiegészült még kresz, alapvető polgárőri feladatok 
ellátására irányuló, és Ócsa város utcáira vonatkozó helyis
mereti kérdésekkel.

Az elméleti rész lezárása után gyakorlatban is bizonyít
hatták rátermettségüket a polgárőrök. Egyrészt az elsőse
gély bizonyos részeit gyakorolhatták, mint az újraélesztés, 
másrészt a vezetést a kiépített pályán.

A nap zárásaként az összesített pontok alapján kihirdették 
a legjobban teljesített személyek neveit, akiket kupákkal és 
érmekkel is díjaztak.

Ezzel a nappal elindult egyfajta hagyomány is, mivel a polgár   
őrségnél fontos a folyamatos tanulás, képzés. Így biztos, 
hogy a jövőben is lesznek ilyen alkalmak. 

ValócZki Melinda andrea

Ócsa Városi Polgárőrség

gatók megcsodálhattak, 
meg   vásárolhattak, sőt 
meg is kóstolhattak.

Ezenkívül, a gyerekek 
is találhattak kedvükre 
való programokat, hi    
szen egy sokoldalú népi 
ját     szóudvar várta őket. 
Töklámpást készíthettek, 
elsajátíthatták a gyer     tya        
mártás rejtelmeit, ki    
pró               bálhatták a krump    lis 
já     tékokat és a népi kör 
hin    tát is kipróbálhatták.

Mindezeken túl, az ál   
lat    barátok kutyás be   mu   
tatón vehettek részt, a 
sportkedvelők kipróbálhatták a különleges FittNesz Szalon 
fából készült sportszereit és lovas kocsikázásra is sor került 
a nap folyamán. 

Magyari tünde

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi programsorozat a Bolyai 
János Gimnázium és az Egressy Gábor Szabadidőközpont 
együttműködésével valósulhatott meg. 

A z ünnepi kiállítást Az én ’56om… a mi ’56unk címmel 
Talapka Józsefné, a gimnázium igazgatója nyitotta meg. 

Az eseményen közreműködtek a gimnázium diákjai és Nagy 
Áron, aki személyes családi történetét osztotta meg velünk.

A kiállítás anyagához a gimnázium tanulói is gyűjtöttek 
tárgyi emlékeket, ruházatot, családi történeteket. Külön 
köszönet Nagy Áron és Lautner Viktor gyűjtőknek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátottak gépjárműveket (Csepel teher
autó, Ural típusú motor), ruházatokat, fegyvereket, fényké
peket, plakátokat. 

A kiállítást több száz diák tekintette meg az ünnepi hétvégén.
A megemlékező műsort ebben az évben is Gál Zsófia tanár

nő állította össze a gimnázium tanulóinak közreműködésé
vel. Az idei előadás részeként két film is levetítésre került. 
Az egyik filmet Simon Tímea tanárnő készítette kollégák 
és diákok bevonásával, a műsor végén pedig Szilágyi Varga 
Zoltán, rajzfilmrendező Jegyzőköny című, Mansfeld Péter 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL  

emlékére készült kisfilmjét is megte
kinthettük. Az ünnepi megemlékezésen 
közreműködött továbbá Serfel Viktor és 
az Ócsai Fúvószenekar.

Köszönöm mindenki közreműködését. 
Méltó módon emlékeztünk 1956. hőseire.

„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig 
születnek újak...”

Hantos-jarábik klára

kulturális igaZgató

Koszorúzás

A Bolyai János Gimnázium 
tanulóinak ünnepi műsora

Az én'56-om… a mi '56-unk 
című kiállítás megnyitója
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Egyházak híreiHelyi hírek

HŐSÖK SZOBRA
90 éves az ócsai I. világháborús emlékmű

A z I. világháború hatalmas emberáldozatokat követelt 
szerte Európában, s nem volt ez másként hazánkban 

sem. Az elesettekre való méltó emlékezés igénye minden 
közösségben jelentkezett. Az elesett magyar hősök emléke
zetét először a világháború idején, 1917ben iktatták törvény
be. Közel kétezer hősi emlékmű áll a mai Magyarország terü
letén, s szintén több százra tehető az emléktáblák száma, 
melyben rendszerint egyegy kisebb közösség (például 
egyházközség) áldozatainak nevei kerültek feltüntetésre.

Az ócsai emlékmű leleplezési ünnepségére 1926. novem
ber 7én, vasárnap délelőtt került sor, ünnepélyes keretek 
között. Még aznap délután megjelent a faluban József királyi 
herceg tábornagy, aki szintén megkoszorúzta az „emlékosz
lopot”. „A falu teljes számban kivonult lakossága ovációval 
fogadta a királyi herceget, aki beszédében kegyeletes szavak
kal emlékezett meg Ócsa község fiainak a háborúban kifej
tett hősiességéről, akik a legdrágábbat, az életüket dalolva és 
örömmel áldozták fel a hazáért.” – írták a Budapest Hírlap és 
a Pesti Hírlap 1926. november 9i számai.

Az emlékmű tetején maga Hungária ölében fekszik az elesett 
ka    tona, aki reménykedő tekintetét veti a Hazát szimbolizáló nő   
alakra. Hungária fejét a Szent Korona díszíti, tes  tét hadivért, vál   
lát és hátát pedig köpeny borítja. A katona zubbonyban, szin    tén 
köpenyben került ábrázolásra. A Szent Korona megjelené   se az 
emlékművön szimbolizálja azt, hogy a hős katona „NagyMa 
gyarországért” áldozta életét. A szobor készítőjének neve, s a ké    szí   
tés éve is meg van jelölve a szobor talapzatán (Markup Béla 1926).

A szobor egy emlékoszlopon áll, összesen öt darab már  vány   
tábla van rajta, a két oldalon kettőkettőn az elhunyt hősök 
nevei szerepelnek, az elején pedig egy táblán az 1914–1918 felirat 
és Petőfi Sándor 1845ben, Pesten írt, „A hazáért” című versé
nek negyedik versszaka olvasható:

„Mintha nap volna mindenik, 
Oly tündöklők e szellemek, 
Tündöklők, mert hisz a dicsőség 
Sugármezébe öltözködtenek.”

Az emlékmű az avatást követően a települési „hősök emlé
künnepének” központi helyszíne lett. A Hősök emlékünnepét 
az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy 
„minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a 
magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. 

Az ócsai állami polgári fiú és leányiskola 1935/6os tanévi isko
lai értesítőjében olvashatjuk: „május 24én testületileg vettünk 
részt a község által rendezett Hősök emlékünnepén, mely alka
lommal Tury Miklós tanár beszédet mondott, Schreiter Margit 
IV. osztályos tanulónk szavalt, igazgató pedig az iskola gyönyö
rű rózsakoszorúját helyezte a szobor talapzatára.”

Az emlékmű leleplezésekor – a korabeli híradások szerint – 
120 hős neve szerepelt a márványtáblákon. 2016ban 105 név 
olvasható; az eltérés okát nem tudjuk. Az ócsai polgári halot
ti anyakönyvben sok hősi halott is bejegyzésre került, ám 
van, akinek neve nem található meg az emlékművön (Tóth 
Pál). Van olyan, aki szerepel más emlékművön (Acsai Ferenc), 
illetve olyan család is akad, ahol két fiútestvér is hősi halált 
halt (Tafler Ferenc és Vilmos). Ócsán sem volt olyan vallási 
felekezet (baptista, evangélikus, izraelita, református, római 
katolikus), amelynek tagjai közül ne lett volna emberáldozat.

Reméljük, hogy az első világháború centenáriumi évei
ben megújulhat a hősi emlékmű, méltó módon hirdetve az 
életüket a hazáért áldozott ócsaiakat! 

VégH lásZló Flórián

50 ÉVES A NEFELEJCS KÖZPONTI ÓVODA
2016. október 14-én ünnepi díszbe 
öltöztettük óvodánkat. Meghitt szere-
tetteljes légkörben ünnepi műsorral, a 
gyermekek legnagyobb örömére óriás 
méretű születésnapi tortával köszöntöt-
tük a Nefelejcs Óvoda fennállásának 50. 
évfordulóját. 

E z alkalomból óvodatörténeti kiállí
tás is nyílt az óvoda tornaszobájában 

régi játékokból, egykori óvodások mű   
vészeti alkotásaiból, fotóalbumok, tablók 
képeiből, megsárgult tanügyi dokumen
tumokból, szakmai, módszertani segéd   
anyagokból. Az elmúlt 50 évre emlékez
ve büszkék lehetünk arra az örökségre, 
amit kaptunk, amit meg kell őriznünk, és 
tovább kell adnunk az új nemzedéknek.

A magyarországi óvodáztatás története közel 200 éves 
múlt    ra tekint vissza. Az első „kisdedóvót” – amely egyben 
KözépEurópa első ilyen intézménye volt – Brunszvik Teréz 
nyitotta meg Budán, Angyalkert néven, 1828. május 27én. 
Majdnem egy évszázad telt el, hogy Ócsán az első óvoda 1914
ben, magánmenhelyként megnyíljon. Kiemelkedő szerepe 
volt ebben Kontra Erzsébet óvónőnek. Ócsán az első állami 
óvoda 1949 szeptemberében kezdte meg működését 1 csoport
tal. A  nagy érdeklődés miatt 1966  ban átadásra került egy 
új három csoportos óvoda a Dózsa György Téren. A település 
dinamikus fejlődésével a lakosság számának folyamatos növe
kedésével párhuzamosan növekedett az óvodáskorú gyerme
kek száma így 1971ben három, 1986ban újabb két csoporttal 
bővült. 8 csoporttal a térség legnagyobb intézményévé vált.

Hatalmas a fejlődés, mely a kezdetektől napjainkig terjed 
épületek, férőhelyek, alkalmazottak számának növekedése 
az óvodai nevelés tartalmi változásai tekintetében.

A Nefelejcs óvoda épülete megszépült. Színes homlokzat
tal, új tetővel, új nyílászárókkal, körszerű fűtésrendszerre, új 
udvari játékokkal. A Nefelejcs Központi Óvoda és Manóvár 
Bölcsőde intézménye az önkormányzat által nyert EUs 
pályázaton közel 430 millió Ftos ráfordítással óvodabő
vítéssel, új tagintézménnyel, bölcsődével, ovi foci pályá
val, energetikai fejlesztéssel gyarapodott a közelmúltban. 
Óvodánk 50 éve gazdag volt gyermeklétszámban, élmények
ben, örömökben és gondokban egyaránt. A fél évszázad alatt 
több mint 5000 gyermek töltött el 34 évet óvodánkban. 

Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is sok kisgyer
mek lesz óvodánkban, a falak közt tovább él a gyermekkacaj, 
és a féltő, szerető szó a mindenkori óvodapedagógusok ajkán.

Köszönet mindazoknak, akik az óvoda létrehozásához, 
szellemi és infrastrukturális fejlesztéséhez az elmúlt ötven 
évben hozzájárultak. 

Köszönet a gyermekek nevében az „óriás tortáért”, óvo  
dánk két cukrász anyukájának. A torta méretét jellemzi a 

hozzávalók mennyisége 102 db tojás, 3,5 kg 
cukor, 2, 5 kg porcukor közel 3 kg liszt, 5 liter 
tej, 15 csomag puding, 3 liter tejszín 8, 5 kg 
fondant. 

Óvodánk 50. évfordulójának méltó meg   
emlékezése mellett írásban való megjelen
tetése is fontos volt számunkra. Az anyagy
gyűjtés, a könyv megírása már régóta 
dédelgetett álma volt Szöllősiné Panyik Ida 
tagóvoda vezetőnek. Fárad   hatatlan, kitar
tó, kutató, feltáró munkájának, közel negy
ven éves az intézményben töltött szakmai 
tapasztalatának eredményeként elkészült 
az Ócsai Óvodák története II. kiadás első 
példánya. A könyv, nyomdai munkálatai 
folyamatban vannak, várhatóan 2017 tava
szán már elérhetővé válik az olvasó számá
ra. Óvodatörténeti írásunk a kisdedóvás 

történetének kezdetétől indul az ország, település vonatko
zásában. Kiemeli azokat a jelentős neveléstörténeti, oktatás
politikai és társadalmi változásokat, melyek meghatározóak 
voltak az óvodai nevelés alakulásában. Az 1800as évek végé
nek történeti eseményei után Ócsa Nagyközség majd város 
óvodáztatási szakaszait vázoljuk fel, ezt követően a Nefelejcs 
Központi Óvoda létrejöttének eseményeit. 

Hogyan tovább a jövőben? Az óvoda újabb 50 évet kezd el.
Munkánkat továbbra is belső késztetésből, elkötelezett

ségből, őszinte hivatástudattal és teljes felelősséggel végez
zük, a gyermekek szeretetéért, a szülők bizalmáért és kiváló 
szakmai tevékenység eléréséért.

Az előttünk álló ötven évben ehhez a munkához –e ház 
lakóira, az itt nevelkedő gyermekekre, munkatársakra kérem 
Isten áldását. 

szűcs Jánosné

intézményVezető 
sZaktanácsadó

Pályázati felhívás
Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) 

az ócsai 0283/10 hrsz.-ú, „kivett présház” megnevezésű 
külterületi ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.

Helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága,  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Bővebb információ: www.ocsa.hu

Pályázati felhívás
Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)  

az ócsai 1915/6 hrsz.-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 
1 011 m2 területű, természetben a 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/B. 

szám alatti ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.
Helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága,  

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Bővebb információ: www.ocsa.hu
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Rendezvények 17Sport

Ócsai Református Egyházközség
2016. november havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM
1. Kedd 15 Temetői istentisztelet – Református Temető kopjafa

3. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

3. Csütörtök 18 Kóruspróba – Református Iskola

4. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

4. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

5. Szombat 8 – Őszi gyülekezeti munka/szolgálat, épületeink/kertjeink 
rendbetétele – gyülekezés a Kálvin-házban

6. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

6. Vasárnap 15 Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház

10. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

10. Csütörtök 18 Kóruspróba – Református Iskola

11. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

11. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

13. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

17. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

17. Csütörtök 18 Kóruspróba – Református Iskola

18. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

18. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

20. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

20. Vasárnap 15 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

21-26-ig ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓ A KÁLVIN-HÁZBAN MINDEN ESTE 
18 ÓRÁTÓL VENDÉG IGEHIRDETŐKKEL. (Az Istentiszteletekhez 
TEMPLOMI BUSZJÁRAT is csatlakozik a megszokott módon)

24. Csütörtök 18 Kóruspróba – Református Iskola

25. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

26. Szombat 9 Adventi gyermek, és ifjúsági csendesnap – Kálvin-ház

27. Vasárnap 10 Adventi Úrvacsorás Istentisztelet – Templom

27. Vasárnap 16 Teológusnapi Hitmélyítő Szeretetvendégség – Kálvin-ház

Református Lelkészi hivatali rend:

LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra (Ke    resz  
telési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, 
szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok 
kiadása, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:0018:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó 
befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), 
emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… 
stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.

Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehe-
tőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
in   tézésére a (0629)951181es telefonszámon, valamint az ocsa.
ref@gmail.comos email címen. További információkat új honla
punkon találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsa
ref.hu

Egyházak novemberi 
programjai

 „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi 
pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlél
jük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formá
lódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (II. Kor 3, 
1718) – Számos jeles alkalom volt az elmúlt időszakban. Az 
56os forradalomra, szabadságharcra való emlékezés csak
úgy, mint szeretett halottainkra való megemlékezés melye
ket titokzatos módon összeköti az IGE által idézet szabadság 
fogalma, melyet másképpen határoz meg a történetiség, és 
a lelkiség. Valóban így lenne? A Szentírás tanítása egységet 
mutatva határozza meg, hogy tudniillik: az igazi szabadság 
ott van, ahol az Úr Lelke. Ő szabadít meg minden értelemben. 

„…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”
56ra tekintve megszabadította nemzetünket az önös érde
kektől, és összefogásra forrasztotta össze a szíveket a sátá
ni gonoszság világbirodalma ellen. Ő szabadít meg bűnös 
természetünktől, a bűnbánat, a bűn megvallása útján, hogy 
Jézus Krisztus golgotai kereszthalálának váltságműve által, 
érezzem, és átéljem, hogy az örökélet, az üdvösség immár az 
enyém lett. Ez a hitélmény pedig igazi vigasztalás a szeret
teinkre való emlékezés közepette, mert tudjuk, hogy nem a 
halálé az utolsó szó, mivel a szabadítás „ELVÉGEZTETT”. SDG!

nt. Hantos Péter

reForMátus lelkiPásZtor

Az Ócsai Katolikus közösség programja

Szentmiséink rendje október 1től:
Hétfő 18 óra
Péntek 18 óra

Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Minden hétfőn 18.30tól Biblia óra. Minden pénteken 18tól Ifjúsági 
hittan a plébánián. Minden Szombaton 10 órakor katekumen 
csoport a szentség felvételére készülőknek. Minden hónap utolsó 
szombatján 17 órakor taezei imaóra, majd 19 órakor ismeretterjesz
tő előadás a közösségi teremben. 
November hónapban Németh György templom makett építő lesz 
a vendégünk.

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
Idén szeptember 30án köszöntöttük az 50. házassági évfor

dulójukat ünneplő párokat és városunk közösségének szép
korú tagjait. 

Délután az évfordulót ünneplő házaspárok a Református 
Műemlék Templomban, ökumenikus szertartás keretében 
megerősítették házastársi esküjüket, este pedig ünnepi rendez
vénnyel vártuk az időseket a szabadidőközpontban. Ágoston 
Máté és Bányoczky Nóra a legismertebb musicalekből és 
operettekből énekeltek. Kerékgyártó Lászlóné, Márti előadásá
ban pedig Nagy László egyik versét is meghallgathattuk. 

50. házassági évfordulójukat 
ünneplő házaspárok:

 » Dubovszky Mária és 
Kancsal Pál,

 » Kánai Rebeka és Pátkai Imre,
 » KoromVellás Rózsa Éva és Kurta Péter Pál,
 » Pirk Borbála és Juhai Sándor.

Szeretettel gratulálunk!
Hantos-jarábik klára

kulturális igaZgató

ISMERJÜK MEG ÓCSÁT!
Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában 2016.09.09-
én „Ócsa” projekt napot tartottunk a felső tagozatnak. 
Minden évfolyam egy kis részét próbálta felfedezni 
Ócsának  ezen a napon 8 és 10 óra között.

A z 5. osztályosok a Tájház, Református templom felderíté
sét kapták feladatul, majd cserkész foglalkozáson vettek 

részt. Előzetesen megkapott feladatokra kerestek válaszokat.
A 6. osztályosok a Falu Tamás Könyvtárt, a katolikus temp

lomot és Halászy Károly sírját fedezték fel. Útjuk során folya
matosan kellett fényképezni, adatokat gyűjteni, hogy minél 

ügyesebb bemutató anyagot tudjanak majd készíteni a többi 
évfolyamnak.

A 7. osztályosok üzemlátogatásra mentek a Semmelrock 
Kft és a Metex Kft területére.  Nagyon sok új ismerettel bővít
hették látókörüket, betekinthettek a munka világába.

A 8. osztályosok három intézményt látogattak meg: az 
Okmányirodát, az Önkormányzatot és a Rendőrséget. Mind
három helyen állampolgári ismereteiket bővítették, tájékozód
tak a felnőttek világában, ahová hamarosan ők is bekerülnek.

10 órára mindenki visszatért az iskolába és délig elkészí
tette elektronikus és papír alapú prezentációját a nap élmé

nyeiről, látnivalóiról. A 6. órában a 
tornacsarnokban minden osztály 
nagy sikerrel mutatta be anyagát, 
PPT és plakát formájában, a többi 
tanulónak.

Nagy élményt jelentett tanulóink
nak ilyen sok oldaláról megismerni 
Ócsát. Köszönetünket szeretnénk ki   
fejezni azon in    tézményeknek, akik 
fo     gadtak bennünket és betekintést 
en    gedtek munkájukba, továbbá min   
denkinek, aki ezt a napot ilyen érdekes
sé, rendhagyóvá varázsolta nekünk. 

buZek ZsuZsanna  
(történeleM tanár)
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Ócsai Baptista Gyülekezet
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától kezdődik, ami alatt bibliaköri 
foglalkozásokat tartunk a gyermekek számára.
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától, bibliaórák 
szerdánként 19:00 órától kezdődnek.
Minden szombaton 18órától ifjúsági óra van az imaházunkban.

A megszokottól eltérő alkalmaink:
Hitmélyítő alkalom: november 1012 között 18:00 kezdettel igehirdető: 
dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
november 1416 között 18:00 kezdettel igehirdető: Boros Dávid 
lelkipásztor

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát 
fenntartjuk!
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Rendezvények18 Sport

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Mészáros István 1956. január 31. 2016. szeptember 3.
Fodor Józsefné Varga Eszter 1945. augusztus 3. 2016. szeptember 5.
Konkoly Jánosné Gál Margit 1937. január 20. 2016. szeptember 6.
Berényi Vilma 1929. szeptember 19. 2016. szeptember 7.
Kozma Bálint 1931. október 8. 2016. szeptember 8.
Pirk Ferencné Sári Margit 1936. május 17. 2016. szeptember 14.
Koklács Lászlóné Kovács Gizella 1929. október 24. 2016. szeptember 15.
Kozma Károly 1947. július 28. 2016. szeptember 16.
Fodor János 1926. június 6. 2016. szeptember 18.
Sipos Gábor 1967. február 3. 2016. szeptember 22.
Mátyás Vilmos 1939. február 7. 2016. szeptember 28.
Fucskó Albert 1927. szeptember 4. 2016. szeptember 30.

Esküvő
Tóth Viktória – Balogh Zoltán 2016. október 18.

Huszonötödik házassági évforduló
Zsidó Anna – Lőrincz László 1991. október 19.
Virág Rita Valéria – Máté Zsolt 1991. október 26.
Szuromi Julianna – Makkos Tamás 1991. október 26.

Ötvenedik házassági évforduló
Tudomány Erzsébet – Medveczky Gyula 1966. október 4.
Korom-Vellás Rózsa Éva – Kurta Péter Pál 1966. október 22.
Praksa Magdolna – Kocsis Sándor 1966. október 22.
Gyökér Ilona – Lázár Károly 1966. október 26.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Szecsődi Kevin Sándor Karajos Judit – Szecsődi Károly 2016. szeptember 6.
Jung Balázs Pályi Ildikó – Jung László 2016. szeptember 8.
Juhász Edgár Hunor Antics Alexandra – Juhász Gábor 2016. szeptember 8.
Horváth Kamilla Horváth Henrietta – Horváth János 2016. szeptember 15.
Kohut Boglárka Fentor Viktória – Kohut Viktor 2016. szeptember 23.
Takács Dominik Noel Czene Renáta – Takács Zoltán 2016. szeptember 23.
Hatházi József Vagyoczky Sarolta – Hatházi József 2016. szeptember 24.
Perédi Nikolett Jurászik Annamária – Perédi György 2016. szeptember 26.
Juhász Artúr Holdosi Barbara – Juhász Patrik 2016. szeptember 27.
Furus Zoé Jázmin Matalin Alexandra – Furus Aladár István 2016. szeptember 27.
Polákovics Benjámin  
Bence Dániel Friderika – Polákovics Attila 2016. szeptember 28.
Nagy Emma Verbőczi Dorottya – Nagy Tibor 2016. szeptember 28.

sallay Mária  
anyakönyVVezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
Email: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29378125, 29378501,  
Fax: 29378067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29378125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29378504
Orvosi ügyelet Ócsa, 
Szabadság tér 4. (új 
Egészségház),  
104 vagy 0613016969 
Központi orvosi rendelő  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendelő telefon: 29378071 •  
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendelő telefon: 29378110 •  
dr. Gallai Zoltán  
Rendelés: kedd, szerda, csütör
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29378073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 
szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig, 
Rendelő telefon: 29378164
Védőnői tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29578523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke 
Viktória, Tel: 29578522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29578523
Fogászat Jenei Fogászat,  
Dr. Simon Fanni 
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit, Tel.: 29378030
Állatorvos Dr. Kardos József 
Ócsa, Martinovics u. 17., 
06302034206
Fiziotherápia Tel: 29578525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5.,  
Tel: 29578090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs, 
Tel: 29378007 •  Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás 
törzszászlós, 706093735; 
Kálmán Attila főtörzsőrm: 
307184748; Kovács Géza 
törzsőrmester tel: 704891039

Polgárőrség Tel: 309944925, 
309944923, 306886056, 
706064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság 
Dabas Telefon:  
29560020, 29360105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29378056
Egyházak 
Ócsai Református  
Egyház közösség 
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.  
Tel/fax: 29951181,  
Email: ocsa.ref@gmail.com 
honlap: www.ocsaref.hu  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
Email: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu
Tel: 29950420
• Ócsai Katolikus  
Egyházközösség:  
Tel: 29378285 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29368174
Egressy Gábor Szabadidőközpont 
Tel: 29378043,  
Email: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár  
Tel: 29378158,  
Email: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29578840  
• Napsugár tagóvoda:  
29378084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Hajnalcsillag Baptista Óvoda 
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  
Tel.: 06203184573,  
Email: info@hajnalcsillagovi.hu
Halászy Károly  
Általános Iskola 
Tel.: 29378023, Email:  
iskola@halaszyocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29378045,  
Email: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház  
Dr. Békési Panyik  
Andor u. 46., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29578750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Berecz Éva: 703951877
Gyepmester  
TövesGold Magánnyomozó és 
Állat   mentő Kft., Tel.: 209385192
Falugazdász Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 304617863
Hulladékszállítás
www.vertikalzrt.hu, szallitas@
kunepszolg.hu, 24/535535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata  
Felelős kiadó: Bukodi Károly • Szerkesztő: Paksi Zita • Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal, 
2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com,  
paksi.zita@ocsa.hu • Címlapfotó: Mészáros Gábor • Címlapon: Rózsa Viktor • Tervezés, tördelés: ElektroPress Stúdió • Nyomdai 
munkák: Mátyus Nyomda Bt. • Felelős vezető: Mátyus Gyula • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 

Junior kötöttfogású és női szabadfogású országos bajnokságot rendez-
tek 2016. október 15-én Tokodon.

Eredmények:
63. kg.
III. helyezett: Bukodi Noémi FTC-Ócsa

Várunk minden birkózni vágyót, jöjjön el és nézze meg az edzéseket.

BIRKÓZÁS

Földterület  
kertészkedésre  

kiadó
Ócsán 13 hektár terület,  

kertészkedésre kiadó. 
Érdeklődni: 06 30 488 6707

P irosfehérzöld címmel jelent Pataky Attila és Gömöry 
Zsolt szerzeménye, Pest megye futballindulója. A produk

ció közel negyven megyei település (közöttük Ócsa) és sport
klub összefogásának köszönhetően valósult meg. A dalt 
2016. október 19én délben a Dabasi Utánpótláscentrumban 
mutatták be a megye labdarúgótársadalma és a sajtó képvi
selői számára. 

Az esemény megnyitójaként a közel 150 megjelent vendé
get Dabas város polgármestere, Kőszegi Zoltán köszöntöt  te. 
Őt a felszólalók sorában Szlahó Csaba, Vecsés város polgár   
mestere, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi 
elnöke követte, majd Benkő Tamás ötletgazda, a Pest Me    gyei 
Labdarúgó Szövetség igazgatója szólt a közönséghez. A köz  
tudottan EDDA rajongó, 70szeres válogatott labdarúgó, 
Nyilasi Tibor beszéde zárta a sort, majd mielőtt a színpadra 
felsorakozó gyerekhad előtt – akik a támogató egyesületek 
és a válogatott hivatalos szerelésében pompáztak – Pataky 
Attila és Gömöry Zsolt előadta volna a dalt, megosztottak 
néhány kulisszatitkot futballhoz való kötődésükről és a zene 
megvalósulásáról.

MEGJELENT  
A PEST MEGYEI  
FUTBALLINDULÓ

Az ünnepség állófogadással zárult – a dal bemutatását 
követően Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az Ország  
gyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnöke mondott 
pohárköszöntőt.

Remélhetőleg a „Pirosfehérzöld” futballinduló minden 
futballpályán felcsendül majd! 

GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK!
A Bio-Fungi Kft. B, C, E kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező gépkocsivezetőt keres ócsai telephelyére belföldi és 
nemzetközi fuvarozásra.

Az állás betöltéséhez szükséges:
   - érvényes vezetői engedély,
   - GKI,
   - digitális sofőrkártya,
   - PÁV vizsga,
   - büntetlen előélet.
Előnyt jelent: hűtőkamion gyakorlat.

Érdeklődni a +36 30 338 8396 telefonszámon lehet. 
Az önéletrajzokat a tamas.szalay@biofungi.hu e-mail 

címre várjuk.
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SZÍNES

CLUB

KULTURÁLT SZÓRAKOZÁS, ÉTEL, ITAL, 
DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD!

CSATLAKOZZ MOST!   FACEBOOK.COM/SZINESCLUB 
                                                  ÉS LÉGY TE IS CLUBUNK TAGJA!

JÓBÓL SOSEM ELÉG! MÁR NOVEMBERBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜL A 

III. SZÍNES CLUB BAJNOKSÁG!
ÍRD FEL: NOVEMBER 19. SZOMBAT 1900-TÓL DARTS ÉS 
CSOCSÓ, NOVEMBER 20. VASÁRNAP 1900-TÓL BILIÁRD! 
TOVÁBBI RÉSZLETEK FACEBOOK OLDALUNKON!

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

A GIMI MELLETT!

Kóstolj bele válogatott, minőségi alapanyagokból készült 
fogásainkba, melyeket villámgyorsan házhoz viszünk 
Neked! Várjuk rendelésedet az ócsai SZÍNES ÍZEKben, 

részletek és étlap a Facebook oldalunkon! 

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK
NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200  VASÁRNAP 1000–2100

 (20) 530 6055

GYORSAN, 
KORREKT ÁRON! 

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–CSÜTÖRTÖK  1200–2200

PÉNTEK–SZOMBAT  1200–0200

VASÁRNAP  1200–2100

 ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17.  
  (30) 331 2641
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