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3                  Fogadóóra

Január 18-án Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr 
fogadóórát tartott az Ócsai Polgármesteri Hivatalban. 
Az ott elhangzott témákról, kérdésekről kérdeztem a 
Képviselő Urat. A beszélgetésen jelen volt Bukodi Károly 
polgármester úr is.

Felmerült olyan megválaszolatlan kérdés mellyel több lakos 
is érkezett?

Összességében elmondható, hogy érkeztek lakosok egyéni 
problémákkal, a két vasúti átjáró állapota miatt, valamint 
a vonatközlekedés minőségével kapcsolatban beleértve a 
vonatok pontatlanságát és a szerelvények állapotát. Bár azt 
gondolom, hogy ez a gond nem ismeretlen a Polgármester 
Úr és a Képviselő-testület előtt sem. 

Nézzük akkor a kérdéseket részletesen!

A vasúti átjáróval kapcsolatban azt jegyezték meg, hogy mi-
vel nincs kialakítva biztonságos átkelésre alkalmas rész, így 
az út szélén kell átmenni, ami rendkívül veszélyes. Elmond-
ták, hogy a nagy forgalom miatt különösen az Üllői úti átjáró 
jelent problémát. Ahogy arról az elmúlt hónapokban a Pol-
gármester Úr tájékoztatott, az önkormányzat már rendelke-
zik tanulmány tervekkel a két átjáró kialakítására. A tervezői 
költségbecslés alapján ezeknek a kivitelezése körülbelül 50 
millió forintba kerülne. 

Addig, amíg a forrásokat előteremtjük, én felajánlom a segít-
ségemet a MÁV-val való egyeztetéshez, emellett azt is ígér-
tem, hogy ebben a ciklusban ezt meg fogjuk oldani.

A másik kérdéskör a vasúti közlekedés minősége. Kifogásol-
ták a vonatok pontatlanságát, és hogy nem értik, hogy miért 
váltak szinte mindennapossá a késések. Jelezték azt is, hogy 
a Kőbánya-Kispest és a Nyugati-pályaudvar állomások előtt 
5-10 percet várakozik a vonat, mielőtt beengedik az állomás-
ra illetve kifogásolták KÖKI Terminál megálló műszaki álla-
potát, tisztaságát. Elmondták, hogy megértik, ha valamilyen 
rendkívüli eset miatt van késés, de sajnos ezek a csúszások 
mindennaposak és jelentősen nehezítik a mindennapi élet 
megszervezését. 

Azt ígértem, hogy írásban fordulok a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Parlamenti Államtitkárához Fónagy János úr-
hoz. Választ várunk az előző felvetéseken túl arra is, hogy az 
egész szakaszon mikor történik a várva várt pályafelújítás, 
amellyel a menetidőn lehetne javítani.

A Falu Tamás utcával kapcsolatban is érkezett egy jelzés, 
miszerint az utat szegélyező vízelvezető árok (például Gá-
bor Áron utcasarok, Kiss Ernő utcasarok) olyan mély, hogy 
az autók fennakadhatnak benne. Tudom, hogy ez egy közút, 
mégis azt ígértem, hogy a közbenjárásommal megkeressük 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy valamilyen módon or-
vosolni vagy legalább javítani lehessen a problémán.

Személyesen megjelent az Ócsa Város Polgárőrség jelenlegi 
és volt vezetője is, akiknek meg tudtam köszönni azt a mun-
kát, amit a helyi közbiztonság érdekében végeznek. Egyet 
értettünk abban, hogy nagy előrelépés volt Ócsa tekinteté-
ben, hogy évekkel ezelőtt sikerült egy önálló Rendőrőrsöt 
kialakítani. Abban kérték a segítségemet, hogy ha lesz olyan 
pályázat mellyel a Polgárőrség autóhoz tud jutni, akkor eb-
ben segítsem őket. Vannak ilyen pályázatok, a probléma saj-
nos ugyanaz, mint sok más esetben, hogy agglomerációhoz 
tartozó települések – így Ócsa is - nem pályázhattak. 

Azt ígértem, hogy ha nyílik ilyen lehetőség, akkor minden-
képpen felajánlom a segítségem.

Pánczél Károly

országgyűlési képviselő

fogadóórát tartott a hivatalban
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Kifogásolták a vonatok 
pontatlanságát

Az utat szeg élyező vízelvezető 
árok olyan mély, hogy. . . 
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Ismét lesz 
kedvezményes
virágvásár
Január 25-én tartotta soron következő ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának 2017. 
évre készített költségvetésének tervezetét első olvasatban 
megtárgyalta és elfogadta. A végleges költségvetés elfoga-
dásának határideje 2017. február 15.

Elfogadták a Képviselők Ócsa Város Önkormányzatának 
2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjának időarányos - 2015-2016-ig tartó időszakig ter-
jedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót. 

Ócsa Város Önkormányzata elkészítette a 2017. költségvetési 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet a Képviselő-tes-
tület elfogadott. Ez alapján a 2017-es évben Ócsa Város Ön-
kormányzata – az egyes pályázatok eredményes elbírálása 
esetén – előreláthatólag a következő közbeszerzési eljárá-
sokat fogja lefolytatni:  Ócsa város központi területén köz-
ponti, turisztikai és kulturális közösségi színtér kialakítása, 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő felújítása, VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című 
pályázat megvalósítása.

Napirendre kerültek a Bizottságok munkatervei is. Elfoga-
dásra került az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi 
Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2017. 
évre vonatkozó munkaterve.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) még 2013-ban ellenőrizte 
Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabálysze-
rűségét. Az intézkedési terv az ellenőrzés után elkészült, 
mely megvalósulását 2016. évben utóellenőrzés keretében 
vizsgálta az ÁSZ, és megállapította, hogy az önkormányzat 
a feladatokat maradéktalanul és határidőben megvalósítot-
ta. Megállapításra került az is, hogy mivel az önkormányzat 
hasznosította az ÁSZ jelentésében megfogalmazott javasla-
tokat, a vagyongazdálkodás szabályszerűsége számottevően 
javult. A teljes ÁSZ jelentés az …..oldalon olvasható.

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda Ma-
nóvár Bölcsődéjében napellenző beszerzéséről és annak 

felszereléséről döntöttek a Képviselők. A munka elvégzésé-
vel a legkedvezőbb ajánlatot adó Antisolar Kft-t bízza meg 
a Testület.

Döntés született a Falu Tamás válogatott verseit tartalmazó 
verseskötet Egressy Gábor Nonprofit Kft.-n keresztül történő 
értékesítéséről, amelynek ára 2000 Ft/kötet. 

Ócsa Város Önkormány-
zata, Falu Tamás születé-
sének 135. évfordulójára 
a költő még ki nem adott 
verseiből Papírkosár cím-
mel 135 verset tartalmazó 
verseskötetet jelentetett 
meg. A kötet megvásá-
rolható az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban 
hétfőtől péntekig munka-
időben 8:00 és 16:00 óra 
között.

Ócsa Város Önkormányzata a 2016-os évhez hasonlóan az 
idei évben is havi 20.000 Ft-tal támogatja a DKMK Dabas 
Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft-t. A 
statisztikai adatok szerint 2015. június 1. és 2016. december 
31. között a mentőkocsi Ócsán 41 esetben nyújtott segítsé-
get. 

A Testület elfogadta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelmét. A 
Képviselők úgy döntöttek, hogy Ócsa Város Önkormányzata 
40.000 Ft egyösszegű támogatást nyújt a kérelemben ismer-
tetett GPS készülékek beszerzéséhez.

Ócsa Város Önkormányzata a 2016. év tavaszán a 
Zöld Ócsáért programsorozat keretében virágvásárt 
szervezett, amelynek keretében az ócsai lakosok ked-
vezményes áron vásárolhattak muskátlit és virágföldet.  
A program nagy népszerűségnek örvendett, ezért a Testület 
úgy döntött, hogy a vásárt az idei évben is megrendezi. 

A virágvásár időpontja: 2017. április 22. 

A Falu Tamás Városi Könyvtár vezetőjének öt éves 
megbízatása 2017. január 31-én lejárt. A pályázati kiírás 
megtörtént a KSZF internetes oldalon és az Ócsai Kisbíróban 
is. A feltételeknek Gergelyné Kopcsó Eszter eddigi könyv-
tárvezető felelt meg, ezáltal a Testület 2017. február 1-től 
2022. január 31-ig terjedő határozott időre továbbra is Őt 
bízta meg a könyvtárvezetői feladatok ellátásával. 

Papír
kosár

Paál Zsuzsanna illusztrációival

Falu Tamás 
válogatott versei

135 
vers 
a 
papírkosár 
mélyéről
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Hogyan tartsunk állatot?

A jogalkotók állatvédelmi hatósági feladatokkal ruházták fel 
– egyebek mellett – a települések jegyzőit mind az állatok, 
mind az – állatok tartásából fakadóan – emberek egészségé-
re, emberi életre veszélyt jelentő helyzetek, állapotok meg-
szüntetése, megelőzése érdekében. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény fontos előírásokat fogalmaz meg az állatok védelmé-
ben, mindemellett a házi kedvencek vonatkozásában továb-
bi előírásokat ír elő a kedvtelésről tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet is. 
A jogszabályok betartása nem csak az állatok, az állattartó, 
hanem az állattartás következtében érintetté váló szemé-
lyek közös érdeke is. A jogszabály – egyebek mellett – elő-
írja, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával el-
járni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni, melynek során te-
kintettel kell lenni az állat korára, nemére és élettani állapo-
tára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást 
nyugtalanító állatok elkülönített tartását. Az állattartónak 
gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, 
de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állatot úgy kell 
tartani, hogy az lehetővé tegye természetes viselkedését, 
zavartalan pihenését és sérülésmentes mozgását. Ugyanak-
kor a tartás szükségtelenül nem zavarhatja a környékbeliek 
életét, és nem veszélyeztetheti senki testi épségét. Lófélék 
és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is 
kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan 
tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti 
mozgását. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb mó-
don korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan 
pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. Patás ál-
lat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. 
Patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani 
tilos. A szabadban tartott állatok számára - azok természe-
tes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan 
területet vagy létesítményt, ahová veszély esetén, valamint 
az időjárás viszontagságai elől elbújhatnak. Tilos a kistestű 
kutyákat (20 kg alatt) 10 m2 alatt, a közepes kutyákat (20-40 
kg között) 15m2 és a nagytestű kutyákat (40 kg fölött) 20m2 
alatt tartani. 

Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó 
tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt 
az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében tör-
ténő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az 
állat megnyugtatására.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterü-
letről köteles eltávolítani. Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén - 

kivéve az ebek futtatására kijelölt 
területet - ebet kizárólag pórázon 
és csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére 
és féken tartására képes. 
Csoportosan tartott állatok eseté-
ben a tartási helyet úgy kell kiala-
kítani, hogy versengés nélkül egy 
időben hozzá tudjanak férni ete-
tő,- itató és búvóhelyükhöz. 

Négy hónaposnál idősebb ebet kötelező transzponderrel 
(chip) megjelölve tartani. Az elektronikus jelöléssel törté-
nő ellátás szabályainak betartását a jegyző és a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal ellenőrizheti és a chip hiánya esetén 
bírságot is kiszabhat.
Kötelező a kölyökkutyákat 4 hónapos korukig beoltatni ve-
szettség ellen, majd az oltást 6 hónapon belül meg kell ismé-
telni. A veszettség elleni 2. védőoltást követően a védőoltás 
beadását évente ismételni kell! A veszettség elleni védőoltás 
beadását valamennyi állatorvos elvégezheti, azonban az ol-
tást végző állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen 
az oltási könyvben igazolni.

Eb okozta sérülés esetén a háziorvos jegyzőkönyvet készít, 
mellyel fel kell keresni a Dabasi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztályát (2370 Dabas, Kossuth Lajos u. 1. tel.: 29/360-
167). Amennyiben a kutya megfigyelhető, az állatorvos meg-
figyelés alatt tartja. Ha a harapást kóbor eb okozta a Dabasi 
Járási Népegészségügyi Osztály ingyenesen 4 db oltóanyagot 
biztosít, melyet a háziorvos ad be. A sérülés kivizsgálása so-
rán vizsgálni kell az eb által okozott sérülés bekövetkezésé-
nek körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat ma-
gatartását. Szükség esetén a hatóság szakértő véleményét is 
figyelembe veszi.

Az állatvédelmi törvény megszegése bírságot von maga 
után. A bírság alapösszege 15.000 Ft. Ez az összeg a jog-
szabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső 
összeghatár nincs.

A kóbor ebek befogása, valamint az elhullott állatok össze-
gyűjtése a gyepmesteri tevékenység körébe tartozik. 

(Töves-Gold Kft. Tel.: 06-20-938-5192).

Kérem a tisztelt Lakosokat és Állattartókat, hogy a fenti sza-
bályok betartására fokozott figyelmet fordítani szíveskedje-
nek!

                                                                            dr. Molnár Csaba

                                                                                               jegyző

Papír
kosár

Paál Zsuzsanna illusztrációival

Falu Tamás 
válogatott versei

135 
vers 
a 
papírkosár 
mélyéről
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Elindult az Ócsai Csemete program

Ócsa Város Önkormányzata azon ócsai lakóhellyel rendelke-
ző magyar állampolgárságú gyermekek neveléséhez kíván 
hozzájárulni, akik 2017. január 1. napján vagy azt követő-
en születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek szü-
letését megelőzően hat hónapja életvitelszerűen Ócsán 
él és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális el-
látásokról szóló 16/2016. (IX. 01.) önkormány-
zati rendelet alapján nyújtott babaköszöntő 
csomag összesen 15.000 Ft értékben tartalmaz 
egy 5.000 Ft értékű, a Korona Gyógyszertárban 
(2364 Ócsa, Szabadság tér 5.) gyógyszertári ter-
mékekre beváltható utalványt, valamint a gyer-
mek gondozását segítő babagondozási tárgyakat 
(fürdőlepedő, textilpelenka, vízhőmérő, orrszívó 
porszívó, pártedli, bébisapka, csörgő, nedves törlőken-
dő). 

A juttatás igénybevételéhez szükséges kérelem nyomtat-
ványt a szülők a védőnőktől kapják meg, de a nyomtatvány 

letölthető a www.ocsa.hu weboldalról is. 

A kérelmet kitöltést követően az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati irodáján a szociális ügyintézőknél kell leadni.

A kérelem mellékleteként szükséges bemutatni:

•	 a gyermek születését követően 
kapott kórházi zárójelentést

•	 a kérelmet benyújtó szülő sze-
mélyazonosító dokumentumait

A kérelem alapján a polgármester ha-
tározatot hoz.

Kérjük, hogy a kérelemre olvashatóan ír-
ják rá elérhetőségüket (telefonszám), hogy 

a csomagot el tudjuk juttatni Önökhöz.

Ócsa Város Önkormányzata, 2017

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ócsai
Csemete

2017. január 1-én született az első Ócsai Csemete      
Bóbis Levente István

Ezúton is gratulálunk a picihez és minden 
januárban született csemetéhez!



7Önkormányzati hírek

Kéményellenőrzés

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kéményseprőipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a 
kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai 
szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben 
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági 
Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi 
kéményseprőipari sormunka ütemtervét elkészítette. 
Ennek értelmében a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
kéményseprő szakemberei 

2017. április 15. napjától 2017. június 30. napjáig

kötelező kéményellenőrzést és tisztítást végeznek Ócsán. 
Az érintett ingatlanok tulajdonosait a kéményseprők 
levélben értesítik a kémény ellenőrzésének pontos 
időpontjáról. Ha a fent meghatározott időpontban a 
kéményseprőipari tevékenységet ellátó az égéstermék-

elvezető ellenőrzését nem tudja 
elvégezni, a kéményellenőrzés 
második időpontjáról külön értesítést 
küld az ingatlan tulajdonosának. Ha 
az égéstermék-elvezető ellenőrzése 
az első és második időpontban 
meghiúsul, az Ingatlanhasználó – a 
kéményseprő-ipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján 
– köteles a kéményseprőipari 
tevékenységet ellátóval harmadik 
időpontról megállapodni. Ha a 
kéményseprőipari tevékenységet 
ellátó a harmadik időpontban sem tudja elvégezni az 
ellenőrzést, vagy a harmadik időpontról az Ingatlanhasználó 
a kéményseprőipari tevékenységet ellátóval nem egyeztet, 
a kéményseprőipari tevékenységet ellátó értesíti az illetékes 
Tűzvédelmi Hatóságot!

dr. Molnár Csaba
jegyző

Tájékoztatás a kéményseprő-ipari tevékenységet  
végzők köréről

1. BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  
Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari  
Igazgatóhelyettesi Szervezet
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Törökbálint, Raktárvárosi út 1. 
tel: 1818 9.1-es menüpont 
levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

2. Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.  
5630 Békés, Durkó u. 6. 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31.  
5700 Gyula, Mátyás király u. 18.  
5900 Orosháza, Táncsics u. 15. 
5540 Szarvas, Béke köz 6. 
5520 Szeghalom, Bocskai u. 43. 
06-66-326-589 
titkarsag@bmkemenysepro.hu

3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai 
Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar. u. 2., 76/ 481-057 
filantrop@filantrop.orf, www.filantrop.org

4. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72. 
Tel: 1/999 0664, Fax: 1/220 9946 
www.kemenysepro.hu

5. KÉMÉNY Fejér Megyei Kéményseprő és  
Tüzeléstechnikai Zrt.
8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.  
22 / 550-100 
kemenyzrt@kemenyzrt.hu 
www.kemenyzrt.hu

6. Magyar Kéményseprő Kft.
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 5.
2030 Érd, Diósdi út 32. 
tel.: 70/338-9923 
magyarkemenysepro@gmail.com 
www.magyarkemenysepro.hu
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Magyar Kultúra Napja
ünnepi műsor a Szabadidőközpontban 

Rendezvények

Ócsa Város Önkormányzata és az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont idén is méltó 
módon ünnepelte a Magyar Kultúra Napját. 
A rendezvényt, mint az elmúlt években is az 
Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor Téli 
Tárlata nyitotta meg. Katona-Zsombori Mária a 
tábor állandó művészeti vezetője köszöntötte 
a megjelent művészeket, majd az alkotásokat 
Nagy T. Katalin művészettörténész asszony szavai 
méltatták.
Az ünnepi műsort az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium tanulóinak műsora nyitotta meg. A 
tanulókat Horváthné Gyovai Melinda tanárnő 
készítette fel.
Ünnepi beszédet mondott Bukodi Károly 
polgármester úr, majd átadta Ócsa Város 
Önkormányzata által alapított díjakat.
Az est meghívott vendége Vágó Bernadett 
musical színésznő volt, aki egy igazán emlékezetes 
műsorral ajándékozta meg a vendégeket.

Paksi Zita
kulturális igazgató

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora

Bukodi Károly polgármester 
ünnepi beszéde

Ócsai Fúvószenekar

Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor kiállításának megnyitója

Vágó Bernadett musical színésznő műsora
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ÓCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

DÍJAZOTTJAIAz Év Ócsai Diákja - Halmosi Luca
Luca az Ócsai Bolyai János Gimnázium 12.b osztályos diák-
ja. Tanulmányi előmenetele az eltelt évek alatt rendszerint 
meghaladta a 4,5-ös átlagot. Több éve a Bolyai legered-
ményesebb versenyzője az Olvass többet! vetélkedőnek, 
amelyre az egész Kárpát-medencéből neveznek diákok. A 
tavalyi évben országos 7. helyezésért jutalomképpen Haj-
dúszoboszlóra kapott meghívást, ahol a legeredményeseb-
ben versenyző diákok tölthettek el néhány napot. Ugyancsak 
színvonalasan szerepelt – néhány társával egyetemben – a 
Nemzeti Színház által meghirdetett színháztörténeti vetélke-
dőn.

Az Év Ócsai Diákja - Soltész Gréta
Gréta az Ócsai Bolyai János Gimnázium 12.b osztályos diákja. 
Jó tanulmányi eredménye mellett kiváló sportteljesítményé-
vel hívta fel magára a figyelmet. Gimnáziumi tanulmányai 
alatt rendszeresen „hozta” a dobogós helyezéseket atlétiká-
ból. S mindezt nem csak hazai, de nemzetközi versenyekről 
is. Gréta fegyelmezettsége, kitartó szorgalma példaértékű a 
gimnázium alsóbb éves diákjai számára.

Ócsa Kultúrájáért Díj - Szöllősiné Panyik Ida
Szöllősiné Panyik Ida már általános iskolás kora óta óvó-
nőnek készült. A gimnáziumi érettségi után, 1977-ben a 
Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői 
oklevelét. 1978 óta, az akkor újonnan átadott Baross utcai 
óvodában dolgozik, ahol jelenleg tagóvoda vezetői tisztséget 
lát el. Munkássága során több kiemelt óvodai program, jeles 
ünnepek szervezője. 

Ócsa Városáért Díj – Semmelrock Stein + Design 
Kft.

A Semmelrock Kft. közel húsz éve, 1998 áprilisától működik 
településünkön. Az elmúlt két évtizedben amellett, hogy 
folyamatosan munkahelyet biztosított az itt élőknek, lelkes 
támogatója volt kulturális- és sportéletünknek, valamint a 
városunkat érintő beruházásoknak.

Ócsa Ifjúságáért Díj – Kövér István
István 2008-ban, az Ócsa SE alapításakor csatlakozott kö-
zösségünkhöz. Tevékeny részese volt az egyesület elindítá-
sának. Hat évig dolgozott utánpótlásedzőként, jelenleg a 
felnőtt csapatot is irányítja. Az általa elvégzett munka minő-
ségét jellemzi, hogy számos, az Ócsa SE-ben kezdett gyerek 
ma már fővárosi egyesületeknél sportol. 



Ócsa Város eseménynaptár
2017. február - június

02.04. Öregdiákok bálja 

                                   (Bolyai János Gimnázium)
02.17. Évgyűrűk Nyugdíjas Klub
             Farsang (Egressy)
02.18. Óvodai Szülők-nevelők bálja 
                                                              (Egressy)

02.24. Farsangi 

gyerekkoncert

02.25. 
Vadászbál

03.14. Halászy Gála

MÁRCIUS

03.14. PAPRIKÁSCSIRKE 
színházi előadás

03.15. Nemzeti ünnep

03.25. Föld Órája

03.18. A lápréti ember 
nyomában túra

03.22. VÍZ VILÁGNAPJA

március 30.
VITÉZ LÁSZLÓ - bábjáték

29-31.  Óvodai Pedagógiai 
Szakmai Nyílt Napok

Április
04. 01. Madárvárta 

nyílt nap
esőnap: 04.15.

04. 08. Parasportnap

04. 11. Költészet napja

(Egressy)

(Egressy)

(Tájvédelmi Körzet)

(Egressy)

    (Egressy)

(Halászy, Egressy)

(Egressy)

04.15. Húsvéti 
készülődés

(Halászy Károly Ált. Isk.)

(Egressy)

(Ócsai Tájház)

április 22.
Tájházak napja

................................

04.30. lovasnap
05.01. j u h f e s z t i v á l

05.13.
gyógynövényismereti túra

(ócsai tájház)

05.14.
Szívügyünk a séta

05.19-28.
ÓCSAI 

KULTURÁLIS 
NAPOK

03.18.
bababörze április 22.

Önkormányzati
KEDVEZMÉNYES

VIRÁGVÁSÁR

05.27.
XVI. Orbán-napi 

Bor- és Pinceünnep

MÁJUS 27.  „ÓCSA SZÜLÖTTEI” kiállítás - Horváth Lajos 
(Ócsai Tájház)05.28. Városi gyereknap

jún ius 2. Pedagógus nap
06.04. Nemzeti Összetartozás Napja
06.22. Gimnáziumi beiratkozás
06.24. Szent Iván napi mesterségbemutató és éjszakai túra

(Ócsai Tájház)

03.07. TOLDI - színházi előadás

A rendezvényekről bővebben: www.ocsa.hu

A szervezők a műsorváltoztatás 
jogát fenntartják.
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Az este hangulatát jobban nem is tudnám érzékeltetni, 
minthogy megemlítem, milyen hihetetlen érzés volt már 
eleve vastapsra megérkezni a terembe. Család, barátok, 
munkatársak és szimplán olyan emberek is megjelentek, 
akik csak rádióból, vagy újságból találtak az eseményre. 
Az este folyamán volt szerencsénk, nagyjából száz 
ember előtt az egész „Ramóna képei” című kisle-
mezt és a további zeneszámainkat eljátszani, vala-
mint Kármán Örs közreműködésével még némi Slam 
költészeti előadást is nyújtani. Ezúton is köszönjük neki! 
Ezen felül szeretnénk köszönetet nyilvánítani az Egressy 
Gábor szabadidőközpont dolgozóinak az estében nyújtott 
segítségért, illetve külön köszönettel szeretnénk élni Han-
tos-Jarábik Klára felé, aki szintén elfogadta meghívásun-

kat, így méltón tudtuk megköszönni eddigi munkásságát. 
Rengeteg jó visszajelzést kaptunk az esté-
vel kapcsolatban, így reméljük, ezentúl is sok is-
merős arccal találkozhatunk koncertjeinken!

facebook.com/pausezenekar

Racskó Tamás

Pause lemezbemutató  
koncert az Egressyben 

A végén minden összeállt 
Az Ócsai Bolyai János Gimnázium  

tanulóinak műsora a Magyar Kultúra Napján

Mint minden évben, idén is, az Ócsai Bolyai János Gimnázi-
um diákjai léptek fel a magyar kultúra napi városi rendezvé-
nyen. „Embert próbáló feladat” ez mindig, hiszen: a tanár 
nem rendező, a diák nem színész, és újra és újra valami új-
donságot kell színre vinni a város nézőközönsége elé.
Már évek óta dolgozom ebben a „projektben” (magyar sza-
kos kollégáim hasonlóan, ki- ki más feladatokkal), és igyek-
szem mindig érdekes témákat a fókuszba állítani. A tavalyi 
könnyedebb műsor után nehezebb fába vágtuk a fejszén-
ket; és - szinte- teljesen más csoporttal dolgoztam.

Az idei „vállalásunk” CSAK az élet… Születéstől az idős korig, 
a halálig. Ehhez a megfoghatatlan témához kellett szöveg-, 
hang-, és képanyagot keresnem (ebben segítségemre voltak 
a résztvevő diákok is): a szövegeket az Art- Poétika- oldalról 
választottam, a műsorban Kispál és a Borz-, Republic-, Ghy-
mes-, Kaláka-, Zorán- dalok hangzottak el (az első kettő és 
utolsó számnál élőben).  A munka még az előző évben el-
kezdődött, tudva, hogy a téli szünetre meg kell kapnia a diá-
koknak a szövegkönyvet otthoni memorizálásra, hogy janu-
árban, visszatérve az új évben, megkezdhessük a próbákat.
Januárban olvasópróbákkal és ismerkedéssel kezdtük a fel-
készülést (voltak, akit nem tanítok, így meg kellett ismer-
kedünk; de még a különböző évfolyamos diákoknak is ösz-
sze kellett szokniuk), tkp. egymást figyeltük, segítettük az 
utolsó pillanatig. A délelőtti órák javarészt viccesen teltek, 
egymást hallgattuk, közben sztoriztunk, ha valamiről bármi 
eszünkbe jutott; ötleteltünk a színpadképen, „bevonulá-
son”, pozíciókon (hogy lehet szerelmeseket alakítani úgy, 

hogy nem alkotnak a fellépők egy párt…), hogyan énekel-
jenek. Igazából ezek az alkalmak nekem nem is próbának 
tűntek, sokkal inkább jóízű beszélgetéseknek. 
És abban bíztunk, a végén minden összeáll… 
A felkészülést nehezítette, hogy közben „kitört” az influen-
zajárvány, többen lebetegedtek: van, aki nem is tudott fel-
lépni, többen betegen érkeztek az előadásra; van, ki el sem 
tudott jönni (pedig a próbán délelőtt még ott volt), mert 
kórházba került, helyette egy fellépő lett a „beugrós”.
Köszönettel tartozom minden fellépőnek (Benkő Károly, 
Séra Nóra, Szabó Nikolett, Zsiba Péter- 7.b; Migács Réka, 
Jamnitzky Jázmin, Kóródi Orsolya- 9.b;  Faragó Fruzsina- 
10.c; Havasi Nóra, Suplicz Gergely, Fazakas Melinda, Tur-
csány Bálint- 11.c; Fürst Luca, Ambrus Daniella- 11.b; Ja-
kab Cintia- 12.a),  a Pause tagjainak, Ponyiczki Mihálynak 
és Racskó Tamásnak (akik már sokadik alkalommal segítik 
munkámat), az énekkarnak és vezetőjüknek, a „techniku-
somnak”, Völcsei Péternek, iskolánk volt diákjának, Cserna 
Boglárkának és a szabadidő központ személyzetének, hogy 
idén is támogattak bennünket. Reméljük, a nézőknek is úgy 
tűnt: a „végén minden összeállt”.

Horváthné Gyovai Melinda

fotó: Mészáros Gábor



Helyi hírek

Jubileumra ünnepségsorozatunk része  
az óvodán belüli pályázatok kiírása az ócsai óvodában 
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Előzetes értesítések után félidőben szeretnénk emlékezte-
tőül felidézni meghirdetett pályázatainkat. 

	Rajz pályázat óvodások részére – korosztályi meg-
jelöléssel (4 - 7 évesek), A/4-es méretben, szabadon 
választott technikával. Befogadunk bármely átélt, kép-
zeletbeli téma ihlette gyermeki alkotást: óvodai élmé-
nyekről.

	Fotópályázat csoportok, szülők részére „Óvodás 
élmények” – témában (csoportban, óvodán kívüli 
tevékenységekben - séta, kirándulás, megfigyelés, 
óvodai ünnepek, rendezvények, jeles napok, érdekes 
pillanatainak megörökítése fényképen) – A/5-ös foto 
méretben (15x21cm), fekete-fehér, vagy színes képen.

	„Óvodai emlékeim” – maximum két oldalas írásos 
elbeszélés, korosztálytól, szakmai életúttól függetle-
nül számára – Visszaemlékezés óvodai emlékeikre, 
élményeikre, közös programokon való részvételre, … 
(A/4-es méretben, Times New Roman, 12-es betűtí-
pus, 2,5 cm-es margó, 1,5 sorköz, sorkizárt).

Minden anyagot A/4-es méretű borítékban, jeligé-
sen (külön papíron elérhetőséggel: név, lakcím, telefon-
szám) kérnénk benyújtani 2017. május 05-ig. Ünnepélyes 
eredményhirdetés a rajz és fotópályázat előzetes bemuta-
tása és zsűriztetése után első három helyezet jutalmazásá-

val, korosztályi gyermek, csoport, szülők részére a családi 
gyermeknapon. Minden beérkezett pályamű bemutatására 
lehetőséget kínálunk mindkét óvodában, és a pályázóknak 
emléklappal köszönjük meg Jubileumi pályázatunkon való 
közreműködésüket. Az elkészült pályaművek bemutatása 
és az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja, helyszíne: 
2017. május 20, 9:30, Dózsa György téri Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvoda. 

Az elkészült fotókból, rajzokból és írásokból 1-1 albumot 
szeretnénk készíteni az ünnepi év tiszteletére, emlékére. 
Valamint fotógyűjteményünkbe várunk óvodáinkról régi 
fényképeket, melyeket digitalizálás után visszaadunk.
Képes könyv formájában szeretnénk megjeleníteni az ócsai 
óvodák történetét, kezdetektől napjainkig, melynek meg-
jelentetéséhez és az ünnepi év rendezvényeinek a finanszí-
rozásához várjuk szíves szponzorálásukat. A felajánlásokat 
az Ócsai Óvodásokért Alapítvány, Örkényi Takarékszövetke-
zetnél vezetett, 65500051-16008155 számú bankszámlán 
tudjuk fogadni.
Előre is köszönjük az ócsai családok és vállalkozások segítsé-
gét, felajánlásait, kis- és nagy összegű adományait jubileumi 
programsorozatunk megvalósításához.

Szűcs Jánosné óvodavezető,  
Szöllősiné Panyik Ida tagóvoda vezető

ORSZÁGFUTÁS Ócsán is 
Idén márciusban 5. alkalommal kerül megrendezésre az 
Országfutás, amely az eseménysorozat indulása óta Ócsa 
futórendezvényeinek része lett. Mivel elég sok esemé-
nyünk aszfalton zajlik, most már törekszünk arra, hogy 
puhább talajon, földúton is egyre többet fussunk. Ennek 
jegyében tavaly tavasszal Felsőpakony felé mentünk, amit 

szerettünk volna megismételni októberben is, de az idő-
járás kiszúrt velünk és ismét aszfalton kellett futni Alsóné-
medire. Idén új útvonalat kerestünk, és ha az időjárás sem 
szól közbe, akkor Inárcs felé futunk, polgárőri kísérettel. 

A táv kb. 10 km oda és vissza is. Aki csak a felét sze-
retné futni, annak az inárcsi frissítés után le-
hetősége lesz kocsival hazajutni. Legyünk mi-
nél többen, várunk minden futni szeretőt! 
Figyeljétek a facebook-on az eseményinfót! 

Fentor Csaba
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2016. december 1-én nevezte ki 
a Képviselő-testület az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont új ve-
zetőjét, Paksi Zitát. Az ügyvezető 
asszonyt terveiről kérdeztük. 

Megbízatása előtt Ócsa Város Ön-
kormányzatánál dolgozott. Milyen 
feladatokat látott el?

Nem titok, hogy nem vagyok ócsai, 
kicsit több mint egy éve kerültem a 
városba. Nagy lendülettel és lelke-
sedéssel fogtam bele a munkába, 
többek között a feladataim közé 
tartozott a városi honlap kezelése, 

a városi újság szerkesztése illetve grafikai tervezések. Örök 
ötletelőként és valószínűleg pont a kívülállóságom révén is 
számos új kezdeményezésbe kezdtünk a Polgármester Úrral. 
Így valósult meg a Föld Órája kihívás, a Szívügyünk a séta, 
az Egészség és Sportnap és számos más Önkormányzati ren-
dezvény, melyeknek főszervezője voltam. De az elmúlt év 
nagy projektje volt az Ócsai Csemete program megvalósítá-
sa is. Ennek tartalmi és formai ötlete is a nevemhez fűződik. 
A csomagokat ez év január 1-től kapják meg az Ócsán szüle-
tett kisbabák szülei. 

Ezek szerint a kreativitás és a megvalósítás egyfajta lételem 
Önnél.

Ez így van. De hosszú út vezetett addig, míg erre magam is 
ráeszméltem. Mint ahogy sok más fiatal, én sem tudtam, 
hogy a gimnáziumi érettségi után mihez is kezdjek. Egy biz-
tos volt, hogy dolgozni fogok, de azt is tudtam, hogy még 
tanulni szeretnék. Szomjaztam a tudásra és azt hiszem, hogy 
ez a hóbortom a mai napig megvan. Humán beállítottságú 
vagyok, így a Pécsi Tudományegyetemen tanultam tovább, 
ahol 2000-ben művelődés- sport és szabadidő szervező dip-
lomát szereztem.

Ez után sok-sok év útkeresés következett, de nem bánom, 
hogy így történt. Sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem, kíváncsi 
természetem által számos dologba belefogtam, melyek csak 
tudásszomjamat fokozták. Marketing kommunikációs terü-
leten képeztem tovább magam, majd 2011-ben szereztem 
második diplomámat, mint online marketing szakértő. 

Ha pár hónapra előre tekintünk, milyen elképzelései vannak 
a Szabadidőközponttal kapcsolatban?

Szeretnék olyan előadásokat szervezni, 
amelyek kikapcsolódást,  
szórakozási lehetőséget adnak

Jelenleg a „házban” rejlő lehetőségeket próbálom feltérké-
pezni, hogy ezek tükrében tudjak tervezni. Szeretném a bel-
ső tereket minél optimálisabban kihasználni, a technikai és 
tárgyi feltételeken folyamatosan fogunk javítani, hogy azok 
minél esztétikusabbak és kényelmesebbek legyenek látoga-
tóinknak. Szeretnék szakköröket, klubokat beindítani, ame-
lyekben kikapcsolódást találhatnak az ócsaiak. Egy ilyen úgy 
kezdeményezés például a márciusban induló Latin Táncklub, 
amelyre kizárólag hölgyeket várunk. Bízom benne, hogy kol-
légáimmal egy alkotó légkörű csapattá sikerül alakulnunk, és 
közösen számos új kreatív ötlettel rukkolhatunk majd elő.

Újdonság az Egressy Kultúra Kártya, mellyel egy közösséget 
szeretnék alkotni. A kártya birtokosa kedvezményes árú je-
gyet tud vásárolni a megjelölt rendezvényeinkre, hűséges 
látogatóinknak pedig VIP előadásokat szervezünk majd. A 
kártya már igényelhető a Szabadidőközpontban, munkaidő-
ben.

Mit gondol a közművelődés mai helyzetéről?

A mi feladatunk az, hogy támogassuk, lehetőséget bizto-
sítsunk az amatőr alkotó közösségeknek, helyszínt adjunk 
a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, iskolarendszeren kívüli 
tanfolyamokat szervezzünk, bővítsük a helyi művelődési szo-
kásokat. Az elmúlt 20 évben az emberek ingerküszöbe je-
lentősen megváltozott. Passzív befogadóvá váltak, ráadásul 
az internet a szobába viszi a „kultúrát”. Véleményem szerint 
nekünk is alkalmazkodnunk kell a piaci környezethez, ahhoz 
a verseny szférához, ami a szórakozási lehetőségeket is érin-
ti. Nagy igazság, hogy ami nincs fent az interneten az nem 
is létezik. Így mi is arra törekszünk, hogy programjainkat az 
interneten elérhetővé tegyük, illetve, hogy belépőjegyeink 
az interneten is megvásárolhatóak legyenek.

Ha ez ügyben nem lennének korlátok, melyik magyar és 
melyik világsztárt hívná el a szabadidőközpontba fellépni?

Ez nagyon nehéz kérdés. Nem vagyok az a típus, akinek 
van leg-je.  Sok énekest, színész tartok nagyon nagyra, így 
ha most valakit ideírnék, azzal kizárnék másokat. Szeretnék 
olyan előadásokat szervezni, amelyekre szívesen jönnek el 
az ócsaiak, melyek kikapcsolódást, szórakozási lehetőséget 
adnak.

Mivel lenne elégedett egy év múlva?

Ha programjainkkal minél több embert tudnánk megszólíta-
ni. Ezt jelezné számomra az, hogy rendezvényeink teltháza-
sak. Bízom benne, hogy így lesz.
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2017. január 13. péntek. Fogcsikorgató hideg, ónos eső, 
hó. Minden tiszta jégpáncél, szinte járhatatlan utak. 06.34-
kor hívás érkezett a szolgálati telefonra. A szociális gondo-
zó hölgy kért segítséget, mivel az egyik idős gondozottja 
kétségbeesetten felhívta, hogy ömlik be a lakásába a víz 
és hiába zárja el a csapokat, a víz megállíthatatlanul folyik.

Gyors észheztérés után telefonáltam a polgárőr kol-
légámnak, aki reggel 06.00-kor fejezte be az éj-
szakai szolgálatát és a jelzett cím közelében lakik. 

Milyen közlekedési baleset és hol? Kérdezte köszönés he-
lyett (előző nap, hasonló időpontban egy balesetet szen-
vedett autóst és autót mentettünk). Megkértem a néni-
hez való beugrásra, elvállalta, de jelezte, hogy most indul 
Csepelről és kb. 10-15 perc, mire a címre ér. Belefér gon-
doltam. Szerszám mindig van a kocsijában, ha valamire 
szükség lehet. 5 perc múlva visszahívott, hogy nem fog 
odaérni időben, mert annyira csúszik az út, hogy képtelen 
10-15 km/h-nál nagyobb tempóban haladni, de felhívta az 
otthon alvó fiát, Riegel Patrikot, hogy ugorjon át a bajban 
lévő hölgyhöz és segítsen neki megszüntetni a víz beömlé-
sét! Rendben, válaszoltam neki, de ha már így alakult ami-

kor Ócsára ér, a Randevú presszó felé jöjjön, mert onnan 
egy közlekedési balesetet jeleztek. Úgy lesz, volt a válasz. 

Közben hívott a Patrik, álmos hangon, morcosan kérte a cím 
pontosítását! Végig vonalban voltunk, amíg megtalálta az in-
gatlant. Közben jeleztem neki a Randevúnál lévő balesetet, 
hogy amint az idős hölgynél végzett, menjen oda segíteni! 5 
perc örökkévalóságnak tűnő csend, majd Patrik jelezte, hogy 
csőtörés van a ház egyik fűtetlen helyiségének a falában. A 
vízömlés megakadályozása érdekében, elzárta a vízóraak-
nában lévő főcsapot! Ez rendben, gondoltam én, de Patrik 
morgó hangon hadart valamit, amit nem igazán értettem. 
Volt benne, hideg, fa, tűzgyújtás meg ilyesmi. Természe-
tesen kérdőre vontam, hogy mi is van pontosan!? Elcsukló 
hangon, mint aki szégyelli magát közölte, hogy a hölgy laká-
sában iszonyatosan hideg van, nincs tüzelője, ezért visz neki 
tűzifát a sajátjukból. Így is tett.
Úgy gondolom, amíg ilyen 22 éves, sokak által szidott fiatal-
emberek (ezek a mai fiatalok ilyenek meg olyanok…) erősítik 
az ócsai polgárőrök sorait, nincs miért aggódnunk a minősé-
gi utánpótlás tekintetében! Gratulálok Patrik! Emberségből 
jeles.

Boros Tibor

A „Mogorva” Patrik Lágy Szíve...

Egy aktuális betegség: az INFLUENZA
A világszerte előforduló, vírusok által okozott betegség 
rendszerint a téli hónapokban jelenik meg, cseppfertőzés-
sel terjed, és a szokványos, enyhébb vírusbetegségekkel 
ellentétben járványokat okoz. Ez a betegség természeté-
ből adódik, mivel agresszívebb, mint a közönséges vírus-
betegségek, és közösségekben nagyon gyorsan terjed.

A fertőzött ember köhögésekor, tüsszentésekor a légcsőből, 
orrüregből nagy sebességgel /akár 160-200 km.!/ kiáramló 
levegő porlasztja szét a vírusokat a környező levegőben, amik 
így lebegve még egy darabig életképesek is. Gondoljunk egy 
iroda, vagy egy autóbusz, vagy akár egy orvosi váróterem lég-
terére, mi lehet abban!? - a gyors terjedés oka nyilvánvaló.
A panaszokat okozó első tünetek a fertőzés után ál-
talában 48 órán belül jelentkeznek. Másképp kezdő-
dik, mint az egyszerű vírusfertőzések, noha az influen-
za is légutak nyálkahártyáit támadja.  Nincs orrfolyás 
- a beteg ember nem használ el egy csomó papírzsepit, 
és köhögés is alig van, legfeljebb száraz köhögés.

Ellenben jellemző a borzongás, a hidegrázás, majd a ma-
gas 39-39,5 C fokos láz, a levertség, étvágytalanság, gyen-
geség, izomfájdalmak, főleg hát és végtagfájdalmak, 
komoly fejfájás, ami főleg a szem körül erős. Később to-
rokfájás, a légcső égő érzése köhögéskor, néha hányin-
ger, hányás is társulhat. A láz 2-3 nap alatt csökken, de 
akár 5 napig is megmaradhat. Orrfolyás is megindulhat.  
A köhögés a gyógyuláskor átfordul hurutos köhögésbe, 

de akár két hétig is eltarthat.  A gyengeség, a láz csökke-
nése után még napokig megmarad, néha hetekig fennáll.
Szövődménymentes esetben a szervezet nyom nélkül 
átvészeli az influenzát, azonban tüdőgyulladás és szí-
vproblémák is kialakulhatnak, különösen, ha valakinek 
egyébként is van már valamilyen alapbetegsége.  Légzési, 
keringési panaszok esetén, ill. ha a láz makacsul tartja ma-
gát kb. 5 nap után is haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
A kezelés tüneti jellegű, mivel nincs ellenszere az influenzá-
nak. A lázat, ha nagyon magas, csillapítani kell, másrészt a 
láz és fájdalomcsillapítók rendszerint csökkentik a fejfájást, 
izomfájdalmakat is. A vezérfonal a bőséges folyadékfogyasz-
tás, valamint a nyugalom.  A lázat csökkentő izzadáskor nem 
csak folyadékot veszítünk, nem csak „méreganyagok”, hanem 
ásványi anyagok is távoznak a szervezetből, ezt pótolni kell, 
másrészt a vérből a vesén keresztül is ürülnek a káros anyagok, 
ezért jó, ha nagyobb a „vízforgalom”.  A pihenés azért fontos, 
mert így a szervezet az összes energiáját a „betolakodók” el-
len tudja fordítani, így a leghatékonyabb az immunrendszer.

Hogyan lehet védekezni az influenza ellen? –  Pl. elkerüljük 
az olyan helyeket, ahol valószínűleg megkaphatjuk a fertő-
zést, ha ez nem megoldható, igyekszünk nagyokat szellőz-
tetni, ügyelünk a tisztaságra, ill. igyekszünk, hogy mi sem 
fertőzzünk másokat, zsebkendőbe tüsszentünk, köhögünk, 
gyakran mosunk kezet, stb. Az időben, az influenza szezon 
előtt beadott védőoltás, ami szinte az egyetlen biztos mód-
ja a megelőzésnek. A védettség kb. két hét alatt alakul ki.

Dr. Gallai Zoltán háziorvos válaszol
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Megemlékezés Darázsi János és Darázsi Jánosné Mária néni nyugalmazott 
pedagógusokra

„ Az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve:” Jób 
1:21
Amikor valaki elmegy közülünk, már nem láthatjuk idő-
ről-időre, már nem jön, megy, tanít és tölt másokat, akkor 
döbbenünk rá, hogy milyen sokat jelent, jelentett számunk-
ra. Elkezdünk gondolkodni rajta, hogy talán nem értékeltük 
annyira, mint amennyire kellett volna. Rájövünk mi mindent 
kaptunk tőle, köszönhetünk neki. 
Több mint 20 éve, amikor megérkeztem első alkalommal 
Ócsára, akkor találkoztam és ismerkedtem meg Darázsi Já-
nossal és kedves feleségével, Mária nénivel, akik már akkor, 
mint nyugalmazott pedagógusok vettek részt a gyülekezet 
életében. Emlékszem már ismeretségünk elején is mindig 
volt egy kedves szavuk hozzám, egy tanító jellegű megnyilvá-
nulásuk. Valami olyat éreztem a közelükben, ami jó érzéssel 
töltött el. Tanítottak, de tanításuk nem feltétlenül szavakkal 
történt, sokkal inkább jelenlétükkel, egyéniségükkel. Minták 
és példaképek voltak Ők, egy olyan világ utolsó egyéniségei, 
akik megidézték számunkra a régi kor nagy tanítói szelleme-
it. 
Tudós tanárok, tanítók voltak, akik, ha alkalom adódott, 
mindig éltek a tanítás lehetőségével, de sohasem tolakodó 
módon, inkább az alázat lelkületével. Előadásaik, visszaem-
lékezéseik, kutató munkájuk eredményeit ma is itt hordoz-
zuk magunkban, hiszen többek lettünk általuk, szellemben 
és lélekben gazdagodtunk egyaránt. 

Tisztelettel vegyes szeretet vette körül őket, az a tekintély, 
ami manapság kihalófélben van. Amely nem tanulható, 
nem erőszakolható ki, nem függ a külsőtől, inkább az em-
ber egyéniségében emberi voltában rejlik. Mindkettőjükben 
megvolt ez, méltó és szerető társai voltak egymásnak. Su-
gározták az isteni nyugalmat, valami csendes megnyugvást 
Isten akaratában. A közelükben az ember többnek érezte 
magát, vagy inkább így mondanám embernek érezte ma-
gát. Ebből adódott, hogy megnyilatkozásaik mindig pozitív 
életszemléletet, az Isten iránti bizalmat tükrözték. Észrevé-
teleik, tanácsaik mögött nagy szakmai tudás, tájékozottság, 
életbölcsesség és hitelesség húzódott meg. 

Többször kértem őket, hogy tartsanak előadást gyermeke-
inknek Halászy Károly életéről, munkásságáról, a régi idők 
kántor tanítóiról, de már nem vállalták ezt korukra való 
hivatkozással. Csak a visszaemlékezésekből tudtam tájéko-
zódni tanítói munkásságukról, de azokból egyértelműen a 
jószívű, segítő, hűséges tanító képe tárult elém. Követen-
dő példák Ők a mai pedagógus társadalomnak, a tartalmas 
élet, a bölcsesség, a szeretet, alázatos lelkület, a folyamatos 
tettvágy és az Istentől elkért bölcs döntések tekintetében is. 
Emlékeinkben megőrizzük e felejthetetlen egyéniségeket. 

Lukács Márta: Gyertya című verse csodálatosan fogalmazza 
meg milyenek is voltak Ők, mint a gyertya ekképpen: 
„Egyenesen, szilárdan áll,
Fénylő szemmel fölfelé néz, 
Önzetlenül ég, melegít,
A sötétnek nincs itt helye,
Hiszen mint az igaz ember,
Ő is fényre van teremtve. 
Olykor küzd az áramlattal, 
És titokban sír talán,
Aztán ismét biztat hitre
Serkent, szinte megnő lángja,
Hogy rohamosan csökken, fogy,
Sőt csonkig ég nem is bánja. 
Küldetését befejezte: 
Ő eltűnik, s csak azért égett, 
Hogy a kereső szívébe
Fényt vigyen és melegséget.”
„ Az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve.”
A 94. Zsoltár 19. versével kívánom mindannyiunknak Isten 
vigasztalását, kis családjának, gyermekeinek, unokáinak, 
de nagy családjának Isten népének, nekünk is, akik sokat 
veszítettünk azzal, hogy Isten magához szólította Őket.
De megnyugvás tölthet el bennünket, mert tudjuk, hogy Is-
ten kebelében vannak, annál az Istennél, akikről életük szólt, 
s aki által tanítottak mindannyiunkat. 
Így szól az Úr: „Ha megtelik lelkem aggodalommal, vigaszta-
lásod felüdíti lelkem.” ÁMEN

Kovácsné Kovácsi Beáta

 

Tűzifa akció!  
Akác tűzifa 2900 Ft/q 
Vegyes kemény 2500 Ft/q 
Vegyes puha 1800 Ft/q 
Hasított + 200 Ft/q 
 

A tűzifa erdei köbméterre (1m*1m*1.70) is 
megrendelhetőek! 

Garantált mennyiség! Hívjon bizalommal!  
Rönkhasító Kft. 

TEL.: 06/70-605-4678 
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Az Állami Számvevőszék befejezte Ócsa Város Önkormányzat 
utóellenőrzését. Az ÁSZ még 2013-ban ellenőrizte az 
önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségét. A 
most befejezett utóellenőrzés a javaslatok hasznosítására 
elkészített intézkedési terv végrehajtását értékelte, és 
megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési 
tervben foglalt feladatokat maradéktalanul és határidőben 
megvalósította. Mivel az önkormányzat hasznosította az 
ÁSZ jelentésében a szabálytalanságok megszüntetése és a 
kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat, 
a vagyongazdálkodás szabályszerűséget számottevően javult.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzési megállapításai 
fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések 
visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az 
ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak 
a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához 
és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

A Pest megyei Ócsán az ÁSZ még 2013-ban folytatott ellenőrzést. 
Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki 
jelentésben megfogalmazott öt javaslatra az önkormányzat 
intézkedési tervében hét feladatot határozott meg. Az 
utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy 
a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben 

Ócsa Város Önkormányzata vagyongazdákodásának  
szabályszerűsége számottevően javult - derül ki az Állami  
Számvevőszék utóellenőrzési jelentéséből

meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az utóellenőrzés szerint az önkormányzat az intézkedési 
tervben meghatározott feladatait végrehajtotta. 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a pénzügyi iroda intézkedett 
az üzemeltetésre átadott törzsvagyon körébe tartozó vizi-
közmű vagyontárgyak korlátozottan forgalomképes vagyonként 
való számviteli nyilvántartásáról; a jegyző intézkedett a tárgyi 
eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök mennyiségi 
felvétellel történő leltározásáról, valamint gondoskodott arról, 
hogy az üzemeltetésre átadott eszközökről a könyvviteli mérleg 
alátámasztásához az üzemeltetők által évente elvégzett és 
hitelesített leltárak álljanak rendelkezésre. A jegyző intézkedett, 
hogy a leltározáskor végezzék el a tárgyi eszközökről felvett leltárak 
kiértékelését és a leltárak tartalmazzák az értékadatokat, illetve 
gondoskodott az önkormányzat hivatalos honlapján a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról. A belső ellenőrzés 
által feltárt, a vagyongazdálkodás területét is érintő hiányosságok 
megszüntetése érdekében a jegyző határidőn belül elkészítette 
az intézkedési tervet, továbbá minden évben értékelte a belső 
kontrollrendszer minőségét.
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Egressy Gábor Szabadidőközpont
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Info: 06 29 378 043 

Egressy Gábor
Szabadidőközpont

www.ocsamuvhaz.hu

www.ocsamuvhaz.hu

EGRESSY KULTÚRA KÁRTYA
Éljen kedvezményeinkkel!

Érvényes: 2017.12.31.

Egressy Gábor
Szabadidőközpont



18 Közérdekű

február 1. 19:00 óra Bibliaóra

február 4. 18:00 óra Ifjúsági alkalom

február 5. 9:00 óra imaóra

10:00 óra Istentisztelet

17:00 óra Istentisztelet

február 8. 19:00 óra Bibliaóra

február 12. 9:00 óra imaóra

10:00 óra Istentisztelet

17:00 óra Istentisztelet - Házasság hete 

kezdő alkalom

február 15. 19:00 óra Bibliaóra

február 19. 9:00 óra imaóra

10:00 óra Istentisztelet

16:00 óra “Reformáció 500” emlékév 

február 22. 19:00 óra Bibliaóra

február 25. 18:00 óra Ifjúsági alkalom

február 26. 9:00 imaóra

10:00 óra Istentisztelet

17:00 Istentisztelet

Ócsai Baptista Gyülekezet - februári programnaptár

Ócsai Katolikus Egyházközség programja

Ócsai Református Egyházközség

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!  
A változtatás jogát fenntartjuk! 
További információk: www.ocsaibaptista.hu

ÓCSA, PEST-MEGYE
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A nemzetközi háttérrel rendelkező Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. minőségi beton 
térkő- és lapburkolatokat gyártó cég az alábbi pozíciókba várja új munkavállalóit:

VILLANYSZERELŐ
Feladatok:
• telephely gyártógépeinek elektromos karbantartása
• meghibásodás estén hibakeresés, üzemzavar elhárítás

Elvárások:
• villanyszerelői végzettség (gyenge- vagy erősáramú)
• min. 3 év szakmai gyakorlat
• számítógépes ismeretek
• PLC programozási ismeretek
• ASI – Bus , Profi – Bus rendszerek ismerete
• precíz pontos munkavégzés
• problémamegoldó képesség, felelősségtudat

TARGONCÁS
Feladatok:
• készáru teherautóra történő rakodása
• raktári készletek átvétele, a kijelölt helyre szállítása
• a tárolt készlet elrendezése, mozgatása, 

tárolóhelyek feltöltése, a készletek állagmegóvása

Elvárások:
• érvényes targoncavezetői engedély
• raktározási tapasztalat

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• az automata térkő gyártó gép szakszerű beállítása
• előírt minőségű és mennyiségű termék gyártása
• a gyártás során előírt ellenőrzések elvégzése 

és dokumentálása
• a gyártó gép takarítása, kisebb hibák elhárítása.

Elvárások:
• négy műszakos munkarend vállalása
• fegyelmezett, pontos munkavégzés, jó munkabírás

AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, bejelentett munka egy stabil hátterű,            

piacvezető cégnél
• alapbéren felüli juttatások: Cafeteria szabadon                  

választható elemekből, teljesítményfüggő mozgóbér,      
műszakpótlék 

• bejárás esetén utazási költségtérítés
• családias légkör

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.
Jelentkezés: personal@semmelrock.hu

Semmelrock_210x143mm_170131_Layout 1  2017.01.31.  9:31  Page 1

Hétfő. 18 óra
Péntek 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9  óra
Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Pénteken 18-tól 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 ismeretterjesztő előadás
a közösségi teremben.

Az egyházközség februári programjairól nem kaptunk 
tájékoztatást.

Egyházak februári 
programjai 
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Anyakönyvi hírek
 Haláleset:

Név Születési idő Haláleset ideje
Balló Ferencné Bukodi Klára 1937. augusztus 1. 2016. december 4.
Angalét Bálint József 1952. október 17. 2016. december 5.
Petrányi János 1944. április 7. 2016. december 16.
Gyócs-Németh Károly 1949. augusztus 30. 2016. december 29.
Esküvő:
-
Huszonötödik házassági évforduló:
-
Ötvenedik házassági évforduló:
-

 Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Jámbor Lara Patkó Krisztina – Jámbor Zoltán 2016. november 14.
Csordás Jonatán Gombos Enikő – Csordás Gyula 2016. december 1.
Budai Krisztián Kende Hododi Andrea – Budai Krisztián 2016. december 7.
Szűcs Regina Emma Keresztes Edit - Szűcs Péter Ferenc 2016. december 8.

Juhász Lea Tóth Sára – Juhász Attila 2016. december 13.
Horváth Samu Herbert Anita - Horváth Balázs 2016. december 25.
Komáromi Karola Mátai Nikolett - Komáromi Róbert 2016. december 26.
Vigh Dominik Solymos Judit - Vigh Dávid 2016. december 31.

Sallay Mária
anyakönyvvezető

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
Ócsai Polgármesteri Hivatal Gyermekorvos Polgárőrség Tel: 30-6886055, Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. dr. Koszteleczky Mónika 30-6886056, 30-9944923 Tel: 29-578-840

E-mail: polghiv@ocsa.hu Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig 30-9944925, 70-6064005 (éjszaka) info@nefelejcsovoda.hu

Tel: 29-378-125 Cs 14-17-ig Hivatásos Tűzoltóság Dabas Napsugár Tagóvoda

Fax: 29-378-067 Rendelő tel: 29-378-164 29-560-020, 29-360-105 Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Védőnői tanácsadások Posta, Szabadság tér 3. Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Tel: 29-378-125/33-as mellék I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tel: 29-378-056 Ócsa, Damjanich u. 31.

Okmányiroda Tünde, Tel: 29-578-523 Ócsai Református Egyházközösség 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26. II.körzet: Kardosné Pintyőke Ócsa, Ady E. u. 2. Halászy Károly Általános Iskola

Tel: 29-378-504 Viktória, Tel: 29-578-522 06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com Tel: 29-378-023

Orvosi Ügyelet III.körzet Brassai Júlia www.ocsaref.hu iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Bolyai János Gimnázium

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969 Fogászat, dr. Berkics Andrea gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Tel: 29-378 043

Felnőtt háziorvosok H, Sz 8-14-ig, K, Cs 14-20-ig 06 29 950 420 gimi@bogim.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő, dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

kedd 14-18-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Közterület-felügyelet

Rendelő tel: 29-378-071 06-30-2034206 Evangelikus Egyházközösség Berecz Éva 06 70 395 1877

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: Fiziotherápia 29-578-525 06 29 368 174 Gyepmester

hétfő, kedd, csütörtök, péntek Korona Gyógyszertár Egressy Gábor Szabadidőközpont Töves-Gold Magánnyomozó és

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Szabadság tér 5., 29-578-090 06 29 378 043 Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Falugazdász Nagyszegi Imréné

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 29-378-007, Körzeti megbízottak: www.ocsamuvhaz.hu Tel: 30 461-7863

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Kálmán Attila főtörzsőrmester: Falu Tamás Városi Könyvtár Hulladékszállítás

hétfő 14-18-ig 06 30 718 4748, Kovács Géza 06 29 378 158 Tel: 24-535-535

Rendelő tel: 29-378-073 törzsőrmester 06 70 4891039 www.konyvtarocsa.hu szallitas@kunepszolg.hu

Közérdekű információk

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. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió
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A GIMI MELLETT!

SZÍNES

CLUB

ITT AZ IDEJE, HOGY KIPRÓBÁLD ŐKET! TELJES ÉTLAPUNKAT TEKINTSD 
MEG SZEMÉLYESEN, VAGY KERESD A FACEBOOK OLDALUNKON!

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

TÖLTÖTT HÚSOK PULYKAHÚSBÓL
MÁRVÁNYSAJTOS PULYKA 

(PULYKAMELL, MÁRVÁNYSAJT, TARJA, BACON, SAJT)
1690.-

TÖLTÖTT HÚSOK SERTÉSHÚSBÓL
BACONOS BORDA (SERTÉSKARAJ, BACON, GOMBA) 1690.-
KOLBÁSZOS BORDA (SERTÉSKARAJ, KOLBÁSZ, HAGYMA) 1690.-

TÖLTÖTT HÚSOK CSIRKEHÚSBÓL
MÁRVÁNYSAJTOS PULYKA 

(CSIRKEMELL, MÁRVÁNYSAJT, TARJA, BACONOS SAJT)
1690.-

FRISSENSÜLTEK CSIRKEHÚSBÓL
NATÚR CSIRKEMELL VEGYES KÖRETTEL 1490.-
PÁRIZSI CSIRKEMELL VEGYES KÖRETTEL 1490.-
BARACKOS RAKOTT CSIRKEMELL VEGYES KÖRETTEL 1490.-
VILMOSKÖRTÉVEL RAKOTT CSIRKEMELL VEGYES KÖRETTEL 1490.-
ALMÁVAL ÉS CAMEMBERTTEL RAKOTT CSIRKEMELL 

VEGYES KÖRETTEL
1490.-

BARBECUE CSIRKECOMB FILÉ HASÁBBURGONYÁVAL 1590.-
SAJTOS CSIRKECOMB FILÉ HASÁBBURGONYÁVAL 1590.-
FOKHAGYMÁS CSIRKECOMB FILÉ RIZIBIZIVEL 1590.-
RAKOTT CSIRKEMELL BROKKOLIVAL, BESAMEL 

MÁRTÁSSAL, RIZZSEL
1690.-

DUBARRY CSIRKEMELL 
(CSIRKEMELL, KARFIOL, BESAMEL) RIZZSEL

1690.-

LEVESEK
FOKHAGYMAKRÉMLEVES SAJTOS KRUTONNAL 650.-
SAJTKRÉMLEVES BACON CHIPSSZEL 650.-
HÚSLEVES GAZDAGON 550.-

TÉSZTÁK
BOLOGNAI 1290.-
FORLI SPAGETTI (PARADICSOMOS SONKARAGU 

ÉDES PEPPERONIVAL)
1290.-

MILÁNÓI 1390.-
MILÁNÓI SERTÉSBORDA 1590.-
TEJSZÍNES KIRÁLYRÁK RAGU SPAGETTIVEL 1590.-
TEJSZÍNES TENGERGYÜMÖLCSEI SPAGETTIVEL 1590.-

DESSZERTEK
SZÍNES PISKÓTA 

(PISKÓTA, MASCARPONE, GYÜMÖLCS ÖNTET) 
500.-

GESZTENYEPÜRÉ 550.-

HAMBURGEREK 120 GR 240 GR 300 GR
KARAJ BURGER 950.- 1299.-
GÖRÖG BURGER 850.- 1090.- 1299.-
MEXIKÓI BURGER 850.- 1090.- 1299.-

KÍMÉLŐ ÉTELEK
TONHALAS CÉZÁR SALÁTA 1190.-
KIRÁLYRÁKOS CÉZÁR SALÁTA 1190.-

PIZZABATYUK
TARJA, HAGYMA, SAJT 1100.-
CSIRKEMELL, KUKORICA, SAJT 1100.-
GYROS HÚS, FETASAJT, GOMBA 1100.-
SONKA, GOMBA, KUKORICA, SAJT 1100.-

EGYTÁLÉTELEK
GOMBAPAPRIKÁS GALUSKÁVAL 1190.-
CHILIS BAB STEAKBURGONYÁVAL 1290.-
ZÖLDSÉGES CSIRKERAGU RIZZSEL 1390.-
BAKONYI CSIRKERAGU GALUSKÁVAL 1590.-
LECSÓS TARJA STEAKBURGONYÁVAL 1790.-
MÁRVÁNYSAJTOS PULYKARAGU RIZZSEL 1890.-
MARHAPÖRKÖLT GALUSKÁVAL 1990.-
LECSÓS SZŰZÉRME BURGONYAKROKETTEL 2090.-
BORJÚPAPRIKÁS KAPROS-JUHTÚROS SZTRAPACSKÁVAL 2400.-

SÜLTES TÁL 4 SZEMÉLYRE
DUBARRY CSIRKEMELL, BACONOS BORDA, ASZALT 

SZILVÁS CSIRKE, RAKOTT TARJA, CAMEMBERT RIZZSEL, 
HASÁBBURGONYÁVAL ÉS ÁFONYA LEKVÁRRAL

6690.-

PIZZÁK 26 CM 32 CM 52 CM
TARJÁS (PARADICSOMOS ALAP, TARJA, KUKORICA, 

TOJÁS, SAJT)
1090.- 1550.- 3090.-

TONHALAS (FOKHAGYMÁS PARADICSOMOS ALAP, 
OLÍVA BOGYÓ, TONHAL, LILA HAGYMA, 
TÜKÖRTOJÁS, SAJT)

1090.- 1550.- 3090.-

FITT TEJSZÍNES ALAP, CSIRKEMELL, ALMA, KÖRTE, 
CAMEMBERT, SAJT

1090.- 1550.- 3090.-

FITT 2. (JOGHURTOS ALAP, ROSTON CSIRKE, BROKKOLI, 
PARADICSOM, ZÖLDBORSÓ, KUKORICA, ANANÁSZ, SAJT)

1090.- 1550.- 3090.-

SPARTACUS (PARADICSOMOS ALAP, SONKA, BACON, 
CSÜLÖK, SZALÁMI, TARJA, VÖRÖSHAGYMA, 
ÚJHAGYMA, SAJT)

1190.- 1650.- 3190.-

SÉF (SAJTSZÓSZ ALAP, SONKA, SZALÁMI, ROSTON 
CSIRKE, FÜSTÖLT SAJT, SAJT, LILAHAGYMA)

1190.- 1650.- 3190.-

MEGÚJULT
ÚJ SZÍNES ÍZEK ÉTLAP!

MÁR ELÉRHETŐ MEGÚJULT ÉTLAPUNK! ÍME AZ ÚJDONSÁGOK, MELYEK MÁRIS RENDELHETŐEK:

 (20) 530 6055

VI. SZÍNES CLUB DARTS, 
CSOCSÓ ÉS BILIÁRD BAJNOKSÁG 

FEBRUÁR 11.
SZOMBAT 18:00 

KÉSZÜLJ ÉS SZURKOLJ VELÜNK,
ÉS TUDD MEG, KIKET ÜNNEPELHETÜNK MAJD GYŐZTESKÉNT FEBRUÁR 11-ÉN!

ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD, HISZEN A HANGULAT HÓNAPRÓL HÓNAPRA EGYRE 
SZUPEREBB! SŐT, HA CLUBTAGKÉNT VESZEL RÉSZT RENDEZVÉNYEINKEN, ÁLLANDÓ 

KEDVEZMÉNNYEL FOGYASZTHATSZ! NEM VAGY MÉG TAG? IGÉNYELJ KÁRTYÁT!

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK A CSOMAGOLÁS KÖLTSÉGÉT! A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK. ÁRAINK BRUTTÓ ÁRAK ÉS FORINTBAN ÉRTENDŐK. 
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