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3                  Fogadóóra
ÚJABB GYŰJTÉS OKTÓBER 14-ÉN

Eljött az ősz, és most már mondhatom, hogy szokásaink-
hoz híven meghirdettük az elektronikai és veszélyes hulla-
dékgyűjtési napot. Nagy örömömre szolgál, hogy ennyi la-
kos élt ezzel a lehetőséggel. Rekord mennyiségű hulladék 
gyűlt össze. Egy segítő kezdeményezés is kísérte a gyűjtést, 
miszerint az Ócsa Városi Polgárőrség vállalta, hogy akinek 
nincs autója ahhoz elmegy és elhozza tőlük rossz berende-
zéseket, veszélyes anyagokat. Idén a címlista is többszöröse 
volt a tavalyinak, így akárhogyan is igyekezett az önkéntes 
csapat sajnos nem jutottak el mindenkihez. Tudom, hogy ez 
kisebb felháborodást keltett, ill. sokan mondták, hogy későn 

értesültek erről a le-
hetőségről, így végül 
úgy döntöttünk, hogy 
október 14-én meg-
ismételjük az elekt-
ronikai és veszélyes 
hulladékok leadását. 
Megígérhetem, hogy 
akik szeptemberben 
feliratkoztak, de a pol-
gárőrök nem értek oda 
hozzájuk azokhoz októ-
ber 14-én elmennek és 
elhozzák tőlük a rossz 
berendezéseket. Új cí-
mek felvételére nincs 
most lehetőségünk, 
ezért arra kérek mindenkit, hogy próbálják meg is-
meretségi, családi körben megoldani a beszállítást.

Terveink között szerepel a Vadvirág utca újraasz-
faltozása november végéig. Ez érinteni fogja a Vo-
lán busz közlekedési útvonalát is, melyről minden-
kit időben értesíteni fogunk. A környéken lakóktól 
türelmet kérünk, de azt gondolom, hogy mindenki egyet 
ért azzal, hogy erre az útszakaszra valóban ráfér a felújítás.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS

2017. OKTÓBER 14. 8:00-12:00
!

a Polgármesteri Hivatal udvarán

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kö�z�����, 
ho�� Ö� i� ��h��z�!

ÚJ IDŐPONT!

Szeptember 29-én az Idősek Világnapja al-
kalmából rendezett ünnepi műsoron közel 300 
vendég előtt köszönthettem a 50 éves évfordulóju-
kat ünneplő jubiláló házaspárokat. Köszönöm, 
hogy ennyien eljöttek és velünk ünnepeltek.
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VÁLTOZÁS
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FOGADÓÓRÁJA

Kálmán Attila főtörzsőrmester minden hónap első hétfője 09:00-10:00

Kovács Géza főtörzsőrmester minden hónap első hétfője 19:00-20:00

Czár Roland törzsőrmester minden hónap utolsó hétfője 19:00-20:00

FELHÍVÁS
Kitüntető díjak adományozásáról

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes kitüntető díjakról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete 
alapján a 2017. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

- Ócsa Városért Díj
„A díj adományozható azon a városért, a település lakosságáért hosszú, folyamatosan sokat tevő természetes személynek, 
társadalmi-civil szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely kiemelkedő 
tevékenységével és példamutatásukkal folyamatosan a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálta.”

- Ócsa Kultúrájáért Díj
„A díj adományozható annak a természetes személynek (személyeknek) társadalmi-civil szervezetnek, egyesületnek, 
együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el, 
magatartásukkal példaként állíthatók a város lakossága elé. 
A díjazás szempontjai: 

a) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül, 
b) oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, 

rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken.), 
c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása, 
d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése (városi szinten) érdekében kifejtett tevékenység, 
e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven keresztül kifejtett aktív 

tevékenység, 
f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció, valamint 

művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása, 
g) a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, 

bemutatása, 
h) nagy, nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért.”
- Ócsa Ifjúságáért Díj

„A díj adható: 
a) azoknak a pedagógusoknak, az ifjúsággal foglalkozóknak, akik kiemelkedő teljesítményt értek el az oktató-nevelő 

munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az 
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 

b) annak az ifjúsági nevelésben közvetett módon közreműködő bármely személynek, aki társadalmi szervezet, egyház, 
közművelődési intézmény, civil szervezet alkalmazottjaként, vagy aktivistájaként huzamos ideig kiemelkedő 
tevékenységet folytatott. (táboroztatás, társadalmi munkában az ifjúságért végzett munka, sport, stb.).”

- Év Ócsai Diákja Díj
„A díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó diáknak, aki jó verseny eredményekkel, kiváló tanulmányi 
eredménnyel rendelkezik, az iskolai és a városi közösségi életben aktívan részt vállal.”

- Év Vállalkozója Díj
„A díj annak az ócsai vállalkozónak adományozható: 

a) aki kiemelkedő eredményt ért el, illetve mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során (természet- és 
környezetvédelem érdekében tett intézkedés), 

b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely 
teremtése területén, 

c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában.”
A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi díj kapcsán a 2017. november havi 
rendes ülésén dönt.
A díjakra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó természetes személy, 
egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezet, valamint 
az Év Ócsai Diákja Díj esetében a város oktatási intézményeiben működő diákönkormányzat, igazgató, tantestület, írásban, 
indokolással ellátva tehet javaslatot. 
A javaslatokat a díjak vonatkozásában 2017. október 31. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással 
ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz, a határidőt követően beérkezett javaslatokat a 
Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.
  dr. Molnár Csaba
  jegyző

A vörös rókák veszettség elleni orális immunizálá-
sa miatt, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától 
– amit Pest megyében (időjárás függvényében) meg-
határozott területeken 2017. szeptember 30. és ok-
tóber 05. közötti időpontra terveznek – számított 21 
napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. 

Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett tele-
pülések: Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Felsőpakony, Gyál, 
Hernád, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Tábor-
falva, Tatárszentgyörgy, Újlengyel, Újhartyán.

Az ebzárlat tartama alatt:

•	 a tartási helyén minden kutyát és macskát elzár-
va, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkez-
hessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek. 

•	 kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

•	 a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát szabad kivin-
ni, a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével.

•	 az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a ka-
tasztrófa – mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.

•	 az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

•	 az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Pest Megyei Kormányhivatal

Dabasi Járási Hivatala

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
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A színek varázsában
Rovatunk e havi arca Nagy 
Éva, Nagyváradon született, de 
1991 óta Ócsán él. Négyszeres 
nagymama, szakmáját tekintve 
villamosmérnök, most azonban 
hobbija apropóján beszélgettem 
vele. Éva a Dabasi térség 
műkedvelő alkotóinak 6. képző- 
és iparművészeti kiállításán 
Alkotói díjban részesült. Azt 
mondja, hogy amatőr festőként 
ez nagydolog, és egyfajta dopping 
is az elkövetkező időszakra.

Gratulálok a díjhoz. Meglepett?

Meg és nagyon jól is esett. Én nem 
vallom magam festőnek, még a 
tanulás fázisában vagyok, ezért is 
jó érzés, hogy elismerték a mun-

káimat. Egyfajta ösztönző, hogy igenis csinálnom kell tovább. 

Ezt én is megerősíthetem, hiszen gyönyörűek a képeid. 
Színesek, ha jellemezhetem ilyen egyszerű, nem hozzáér-
téssel.

Ez valóban így van. Amikor először elmentem a dabasi al-
kotókörbe és bemutattam három képemet, az első véle-
mény az volt rólam, hogy biztosan nagyon színes egyéni-
ség vagyok. Ez akkor kicsit meglepett, aztán rájöttem, hogy 
igazuk van. Mindig is kreatív embernek tartottam magam, 
szeretek új dolgokat felfedezni, szeretem a kihívásokat.

A festészet is kihívás neked? Ha jól tudom csak pár éve 
kezdtél el ezzel foglalkozni.

Talán nem ez a legjobb kifejezés rá, inkább egyfajta pasz-
szió. Érzésből csinálom, mindenféle követelmények 
nélkül, és ez benne a legjobb. Mielőtt elkezdtem az 
kavargott bennem, hogy milyen jó lenne, ha olyan ké-
pek lennének a házunk falain, amiket én készítettem.

Valóra vált az álmod?

Folyamatban van, de már sok falon az én alkotásom van. Han-
gulatképeknek hívom őket. Ha elmerengek egy-egy képen, 
újra át tudom élni azt az érzést, ami inspirálta a létrejöttét. Ne-
kem ez a legfontosabb. Lefesteni érzéseket, fürdeni a színek 
varázsában, míg egy kép elkészül. Az alkotás öröme a lényeg.

Elmeséled, hogyan és 
mikor ragadtál először 
ecsetet?

Hét éve történt. Egy családi helyzet miatt egy ideig nem dol-
goztam, kicsit több időm volt magamra, így tört fel bennem 
az érzés, hogy színeket szeretnék papírra vetni. Tudtam, hogy 
a szomszédasszonyom apukája Virág Miklós fest, megkér-
deztem, hogy honnan szerzi be az eszközöket. Pár nap múlva 
ajándékba kaptam tőle egy „kez-
dő” készletet, amivel már el tud-
tam kezdeni kipróbálni magam. 
Akkor éreztem, hogy már nincs 
megállj, valamit alkotnom kell. 
Miklós vitt el a dabasi alkotói kö-
zösségbe is, ahova azóta is járok. 

Milyen technikával dolgozol?

Pár éve egy alkotói táborban 
Kerekes László – aki az alkotó 
kör akkori mentora volt - meg-
ajándékozott egy pasztell kész-
lettel. Azóta sem „szabadulok” 
ettől, kedvencem az, ahogyan 
a színeket össze lehet ma-
szatolni vele, amolyan mosott képeket készítek.

Nem sajnálod az éveket, amiket még nem festéssel töltöt-
tél?

Egyáltalán nem. Hiszek a sorsban, hogy mindennek eljön 
az ideje és mindig időben. Nem vagyok sajnálkozós típus, 
igyekszem mindig azt élvezni az életben, amit éppen kapok.

A rendezvényt támogatták:
Ócsa Város Önkormányzata
Ifj. Szabó László és Családja
Id. Szabó László és Családja
Valóczki Mihály és Családja

Sarokház Étterem
Lakatos Heléna és Családja
Szabó Mihály és Családja
Jakab István és Családja

Puncs Bazár
 Ócsai Tájház

Radics József és Családja
Ifj. Somodi Béla és Családja
Müller Tünde és Családja

Gólyafészek Cukrászda
Szüle József és Családja

Williams Tv.
Gödör Krisztián és Családja

Rácz Tamás és Családja
Arnoldo Pizzéria

Elektroporta Műszaki Szaküzlet
Bozsik István és Családja Sári

Lange Ági és Molnár Attila Alsónémedi
Virág Ferenc és Családja

Potom Diszkont
Szivárvány méteráru szaküzlet

Ócsa Gazdák boltja
Bajor Söröző Étterem
Ilonka lakás Dekor
Szabó Tibor
Tóth Sándor és Családja Hernád
Ócsa Városi Polgárőrség
Ócsai Rendőrőrs
Az összes Ócsai és környékbeli fo-
gatos és csikós akik részt vettek a 
felvonuláson. 

SZÜRETI FELVONULÁS
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12.
Városi Vigasság
Ócsa 12 éve vált várossá, melyet min-
den évben szabadtéri rendezvény ke-
retében ünnepelünk meg. Idén sem 
volt ez másképp, több hónapos ké-
szülődés előzte meg az Ócsai Vigas-
ságot. Újdonság volt a délelőtti élő 
csocsó bajnokság, ami a vártnál ta-
lán még izgalmasabbra sikerült, illet-
ve nagy sikert aratott az ugrálókötél 
maraton is. Elkészült a város tortája 
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesü-
let szervezésében, és az esti tüzijá-
ték sem maradhatott el, mely szintén 
évek óta a rendezvény részét képezi. 

A programok egymást követték, az 
est fénypontja az Irigy Hónaljmirigy 
koncert show-ja volt. Úgy gondoljuk, 
hogy aki eljött egészen biztosan egy 
felejthetetlen élménnyel távozott.

A szervezők

Támogatóink, segítőink
Ócsa Város Önkormányzata

Ócsa Városi Polgárőrség
Ócsai Rendőrörs

NAGÉV Cink Kft. (a kordonok biztosításáért)
Spák József és segítői

UFÓ csapata
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

Bio-Fungi Kft.
Arnoldo Pizzéria
Ócsai Gazdakör 

Murinainé Murár Emília képviselő asszony
Puskás Imre képviselő úr

R + R Kft.
Torma Zoltán ökölvívó edző

Pintér Ildikó, Sebők Endre, Horváth Károly, Kardos Zoltán

Akik ingyenes fellépésükkel segítették műsorunkat:
Energy Kid’s tánciskola
Flashdance tánciskola

Tóth Gabriella és csapata (Nippon Zengo)
Küstörgő Néptánccsoport

Ócsai Népdalkör
 Napfény Mazsorett csoport (Alsónémedi)

Starlight Dance Company (Alsónémedi)
Gambo Rita és a Tiara Hastánccsoport

és mindenki másnak is köszönjük akit innen esetleg kifelejtettünk!

Halászy Károly Általános Iskola

 
 

Szeretettel várjuk  

a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket 
előadásainkra, kézműves és iskola előkészítő foglalkozásainkra, 

melyek időpontjai a következők: 

2017. november 16. 17 óra 
Az iskolánkban folyó pedagógiai munka bemutatása 
Ismerkedés iskolánk épületével és taneszközeivel 

2017. december 14. 17 óra 
Karácsonyi készülődés az iskolában 

2018. január 18. 17 óra 
Amit az iskolaérettségről tudni kell 

2018. február 22. 17 óra 
„Rend, rendszeresség, szabályok” 

2018. március 22. 17 óra 
A leendő elsős tanítók bemutatása 

 

 

TÖK JÓ BULI

Október végén Halloween partit rendezünk a Halászy Károly Általános iskolában az alsó és felső tagozatos tanulóknak.
Az angolszász ünnep jellegzetes szokásainak felevenitése több éves hagyomány nálunk. Fontosnak tartjuk az 

anyanyelvi országok hagyományainak megismerését, átélését. Bár a Halloween nem magyar hagyomány, de a Halászy 
Károly Általános iskolában angol nyelvet tanulnak a gyerekek második osztálytól kezdve és az angol-amerikai kultúrának 
fontos része a Halloween ünnep, így úgy gondoltuk csapunk egy igazi Halloween bulit.

Játékos és szellemi feladatokon keresztül mérik össze tudásukat a csapatok. Sok érdekes rejtvény, kvíz, töklámpás 
faragás, rajzverseny, ügyességi játékok szerepelnek a feladatok között. A tanulók több napon keresztül készülnek a ren-
dezvényre. Beszélgetünk az angol ünnep eredetéről, szokásairól. A gyerekek csapatokba rendeződve indulnak a különféle 
állomásokra, ahol állomásonként két feladat várja a őket. .

A délután végén amíg a zsűri összesíti a pontokat a gyerekeknek feltesszük a várva várt kérdést: Cukrot vagy Csínyt? 
Ekkor „cukoresővel” árasztjuk el a folyosót, amit nem győznek kapkodni. A közös játék, a színes programok, a jó hangulat 
teszi emlékezetessé Halloweent partynkat.

Angol munkaközösség
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“REGGELI RAJT”
1,8 KM-ES VÁROSI FUTÁS EREDMÉNYEI

ALSÓS FIÚ
1. Hajdú Erik

2. Roszik György
3. Bóka Balázs
ALSÓS LÁNY

1. Angalét Krisztina Tünde
2. Papp Liliána

3. Poprádi Anna
FELSŐS FIÚ

1. Pesti János
2. Kovács Barnabás
3. Takács Zsombor

FELSŐS LÁNY
1. Czető Hanna
2. Pesti Nikolett
3. Szabó Renáta

KÖZÉPISKOLÁS FIÚ
1. Hajdú Ákos
2. Tóth Gyula

3. Boncsarovszki Balázs
KÖZÉPISKOLÁS LÁNY

1. Kardos Zsófia
2. Halmosi Luca

3. Huber Vanessza
FELNŐTT FÉRFI
1. Tóth Zoltán

2. Suller Gábor
3. Holdosi Dávid

FELNŐTT NŐ
1. Boncsarovszki Brigitta
2. Gálné Tóth Krisztina

3. Kissné Polgár Viktória
SENIOR FÉRFI

1. Szőllősi János
2. Géczi Csaba
3. Ordasi János

SENIOR NŐ
1. Máté Mónika

2. Szőllősiné Balló Mönika
3. Szabó Szilvia

12. ÓCSAI VIGASSÁG “GOMBÁS ÉTELEK” 
FŐZŐVERSENYÉNEK 

DÍJAZOTTJAI

I. KICSI CSAPAT: GOMBÁS MARHAPOFA
APRÓ TÚRÓFÁNKOKKAL

II. GAZDAKÖR: ERDEI GOMBALEVES
CAMAMBERTTEL ÉS GOMBÁS 

TÉSZTABATYUVAL

III. RETYERUTYA: GOMBÁS VADDISZNÓ 
RAGU

KÜLÖNDÍJ: SZŰCS ZSUZSI ÉS CSAPATA, 
BOHÉM LÁNYOK: GOMBÁS ZUZAPÖRKÖLT 

ZÖLDFŰSZERES GALUSKÁVAL

Ismét idősebbek lettünk egy évvel. Ócsa 
várossá válásának 12. évfordulóját ünne-
peltük 2017. szeptember 9-én. Megszoktuk 
már, hogy nem múlhat el születésnap torta 
nélkül. Az idei születésnapi torta az „ÉDES 
TELEPÜLÉSÜNK nevet kapta. Mintájában 
Ócsa térképét ábrázolja, a főbb közintézmé-
nyeket marcipán táblákkal jelölték a meste-
rek. Mérete 210 X180 cm. Tésztája piskóta 
alapú, fő tölteléke a mogyoró és a meggy, 
gazdag tejszínhabos alappal. Aki megkós-
tolta biztosan nem csalódott az ízében

 Ez úton szeretnék az Ócsai Polgári Kultu-
rális Egyesület (OPKE) nevében köszönetet 
mondani a torta készítőinek, Donné Imré-
nek, Horváthné Zrupkó Erikának, Horváth 
Károlynak, Kardos Zoltánnak és végül de 
nem utolsó sorban Balló Gábornak, ön-
zetlen munkájukért. Hiszen még egy ilyen 
nagyszerű csapatnak sem  egyszerű fel-
dolgozni 360 db tojást, 50 kg lisztet, 30 kg 
cukrot,  10 kg mogyorót,  20 l tejszínha-
bot, 20 kg marcipánt és 20 kg meggyet.

Köszönjük Ócsa Város Önkormányzatának támogatá-
sát. Köszönjük a szétosztásban résztvevők munkáját.

Pappné Hajdu Katalin
OPKE elnök

Városi Vigasság
210 cm x 180 cm krémes finomság
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AMATŐR SAKK ÓCSÁN

Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület idén, tizedik al-
kalommal rendezi meg sakkversenyét. A rendez-
vény létrejöttéről, az elmúlt 10 évről dióhéjban be-
szélgettem Pappné Hajdu Katalin elnök asszonnyal.

Ön tud sakkozni?

Ismerem a lépéseket, de azt nem állítanám, hogy tudok sak-
kozni. Bevallom, a sakkverseny ötlete sem tőlem származik, 
anno Fraszczak Ryszard OPKE tagunk elgondolásából szüle-
tett. Konrád Sándor nyugalmazott tanár úr, rögtön az ötlet 
mellé állt, hiszen neki is szívügye volt a sakk, mint játék, de 
mint sporttevékenység is. Hozzájuk kapcsolódott Ivánka Vin-
ce, akinek jóvoltából az első években kölcsöntáblákat kap-
tunk egy IX. kerületi iskolától és azon játszottunk. Aztán si-
került beszerezni saját táblákat, de sajnos azok nem feleltek 
meg a sztenderd előírásoknak. Az igazi áttörést a végső áttö-
rést 2015-ben az Önkormányzat és a Játékok Háza támoga-
tása jelentette, amikor 10 db minden szempontból megfele-
lő táblához jutottunk. Köszönet Bukodi Károly polgármester 
úrnak, aki kezdetektől fogva támogatta a rendezvényt.

Sokat hallunk a sakk fejlesztő hatásáról. Missziójuknak 
tekinthető a sakkozás szeretetének népszerűsítése?

Tíz évvel ezelőtt nem volt ebben ennyi tudatosság. Az egyesü-
letünk célja, hogy megtalálja és megszervezze azokat a prog-
ramokat, amelyek érdeklődésre tartanak számot a gyerekek 
és a felnőttek körében. Vitathatatlan azonban, hogy a sakk a 
hétköznapi életben is jó partnerünk lehet. Polgár Judit nyi-
latkozta, hogy minél magasabb szinten játszik az ember, an-
nál jobban hozzászokik az állandó döntéshelyzethez, meg-
tanul a másik fejével gondolkodni, kreatívabb, spontánabb 
lesz, illetve általánosságban javul a koncentrálóképessége. 

Milyen kategóriákban indulhatnak a résztvevők?

A versenyt kilenc éven keresztül 3 kategóriában hirdettük 
meg, de a jubileumi 10. versenyünk 4 kategóriában kerül 
megrendezésre. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a lépésünkkel 
jelentős esélyt adunk a kisebb korosztályú versenyzőknek.  
Bár ebben a sportban nem ritka, hogy fiatal, akár gyerek 
korosztály, jegyzett felnőtt versenyzőket is képes megverni. 

Melyik versenyre emlékszik vissza a legszívesebben?

2012-ben abban a megtiszteltetésben volt részünk, 
hogy Ivánka Mária nemzetközi nagymester szimultánt 
játszott a bátrabb jelentkezőkkel. Tizenöt ócsai sak-
kozó ült le a nagymesterrel szemben, amikor is gigan-
tikus hosszúságú parti kezdődött. Bár az „igazi” ver-
senyt másnapra kellett tenni idő hiányában, minden 

sakkozó egy örök élménnyel tért haza abban az évben.

Az idő, azóta is ellenségünk, hiszen sakkóra hiányában min-
denki addig gondolkozik, míg meg nem találja a számára leg 
megfelelőbb lépést. Ezért versenyeink kora délelőttől késő 
délutánig szoktak tartani. Egyesületünk női szekciója azon-
ban nem hagyja éhezni a versenyzőket. Általában zsíros 
kenyérrel, gyümölccsel és zöldséggel kedveskedünk nekik.

Készülnek valamilyen különlegességgel a jubileumi játsz-
mára?

A jubileumi alkalom megünneplése során kicsit szüle-
tésnaposra fogjuk a „menüt” és a torta sem marad el. 
Sőt, a 10. Ócsai Városi Sakkverseny végén senki nem 
megy haza üres kézzel.  Az első három helyezettet, min-
den korosztályban, serleggel jutalmazzuk.  A legfiatalabb, 
a legidősebb és a legtöbb versenyünkön részt vett ver-
senyző ajándékban részesül, és mindenki megkapja a rész-
vételért járó érmet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

(Zita)

A 2017/2018-as nevelési év első csalá-
di eseménynapja a Nefelejcs Óvodában az 
Egészség- és sportnap volt szeptember 30-án.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód-
ra, az egészségnevelésre, mely alatt ma már nem csak a tes-
ti nevelést, testi gondozást értjük, hanem ide soroljuk a lelki 
egészséget, a gyermekek egészségének védelmét, valamint 
a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szo-
kásainak kialakítását is. Tehát az elsődleges cél az egészséges 
környezet kialakítása, az egészség megőrzése. Ennek megfe-
lelően terveztük és szerveztük az idei egészségnapunkat is.

A tervezésekor sok mindenre oda kellett figyelnünk: szóra-
koztató és jó hangulatú, ismeretterjesztő, megelőző, hasz-
nos programokat szerettünk volna létrehozni. Olyat, ahol 
mindenki megtalálja az őt legjobban érdeklő helyszíneket, 
ahol mindenki jól érzi magát. Szerveztünk mozgással járó 
feladatokat: Ovifutam, Ovi-foci, Futóbicikli pálya, Mozgás-
kotta, versenyjátékok, higiéniával-egészséggel kapcsolatos 
tájékoztatókat: kozmetikai tanácsadás (köszönjük Hausel 
Beatrix), kineziológia (köszönjük Krajcsó Ágnes) és termé-
szetesen jelen volt az egészséges étkezés is: gyümölcssaláta 

a délelőtt folyamán, valamint zöldséges egytálétel ebédre.

A lelki egészségünk az óvodai alapítványunkat támo-
gató teaházban frissülhetett fel finom teák, sütemé-
nyek fogyasztásával. Köszönjük a szülők támogatását!

Az Ovifutamra történő bemelegítésben segítségünkre volt 
Krisztián László, aki megmozgatta a reggeli hűvös időben 
a jelenlévőket. A futásban első három helyezést elért óvo-
dás dobogóra állhatott és átvehette az óvónőktől a díjakat, 
ajándékokat. Köszönjük a támogatást a Játékok Házának.

Az egészség jegyében a gyermekek megtapasztalhatták a 
zöldségek „más” oldalát is. A zöldségszobrász asztalnál kre-
atív alkotások születtek. Narancs-kuponért frissen facsart 
narancslevet kapott minden gyermek, aminek elkészíté-
sét és felajánlását ezúton is köszönjük Czibula Zoltánnak.

A nap utolsó igen aktív és mozgásos látványossága a Flashdan-
ce tánccsoport bemutatója volt. Örülünk, hogy a csoportba 
járó egykori és jelenlegi óvodások ilyen szép számban fel-
léptek, ezzel is buzdítva, bíztatva a jelenlévőket a mozgásra.

Surányiné Bán Gabriella, óvodapedagógus

EGÉSZSÉGNAP AZ OVIBAN

Óvoda
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TUDTA?
A K–1 egy Japánból származó küzdősport, melyet Isii 
Kazujosi hozott létre különböző harcművészeti ágak, 
mint a karate, kung-fu, kick-box, taekwon-do, muay thai 
ötvözéséből. A K–1 nem egy újabb harcművészet, hanem 
egy összefoglaló szabályrendszer, ahol különböző stílusok 
irányzatok képviselői küzdhetnek egymással.

A november 4.-én megrendezésre kerülő K–1 versenyünk 
mérkőzései, szabályos ökölvívó ringben 3x3 percben zaj-
lanak.

A K-1 szabályrendszerben full contact (teljes erejű ) tech-
nikák alkalmazhatóak.

A következő küzdési technikák engedélyezettek:

Ütések: egyenes ütések, horgok, felütések és fordulásos 
ütések.

Rúgások: frontális, köríves, frontális oldalsó, fordulásos, 
ugró- és térdrúgások, lábsöprések,

8 mérkőzést tervezünk, a résztvevők névsorát hamarosan 
közzétesszük. A verseny gála jellegét az adja, hogy a mér-
kőzések előtt történnek a párosítások.

A versenyzőknek sok sikert!

A nézőknek jó szurkolást, kellemes élményeket!

Sportbaráti üdvözlettel Ócsa SE 

Sport

Szeptember 23-24-én rendezték meg Székesfehérváron a 
Serdülő Összetett Országos Bajnokságot. Szakosztályunk 
a Papp Tamás, Csóti Dániel, Hrubos Domi-
nik összetételű csapattal képviseltette magát.

A serdülők többpróba versenye hat versenyszám-
ból áll, ezek a 100 m gátfutás, távolugrás, magas-
ugrás, súlylökés, gerelyhajítás és az 1500 méter. 
A verseny nehézségét, és egyben szépségét ép-
pen az adja, hogy egymástól nagyon eltérő ké-
pességeket igénylő számokban kell jól teljesíteni. 

Ez a mieinknek majdnem hibátlanul sike-
rült, ugyanis a csapatversenyben megsze-
reztük az országos második helyet. Mindig 
jó érzés hallani, mikor kis településünk kis 
szakosztálya olyan nagynevű klubokat utasít 
maga mögé, mint az FTC, az ARAK UP Akadé-
mia (Székesfehérvár), vagy éppen a Csepel. 

Szép volt fiúk, így tovább! Hajrá Ócsa!

Spák József

ATLÉTIKA
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Kedves Futók, Támogatók és Ócsaiak!

Szeptember első vasárnapján ismét megrendeztük a már 
hagyománnyá vált futóversenyünket. A rengeteg előkészü-
let, szervezés, egyeztetés, levelezés, beszerzés és persze az 
összefogás megint meghozta gyümölcsét. Szaller Anita öt-
lete végleg beérett és elmondhatjuk, hogy országszerte is-
mert lett a versenyünk. A tavalyi versenyzők jó része idén 
is visszatért és a futós berkekben is elterjedt az esemény 
híre, így a tavalyi 290 fős nevezés 400 fő főlé duzzadt. Jöt-
tek Nagyoroszitól Apátfalváig, Debrecentől Ajkáig és ami kü-
lön öröm számunkra hogy több mint 60 ócsai futó is jelezte 
részvételét. A nevezés zárása után is csörgött a telefon, jött 
az üzenet, hogy „jaj lemaradtunk és lehetne-e még jönni?”  
A verseny előtti két hétben fordultunk célegyenesbe. Akkor 
derült ki hogy 400 főre kell frissítőt vásárolni, rajtszámot és 
érmet készíttetni és megrendelni a chipeket az időmérés-
hez. Aztán már csak az időjárásjelentést kellett figyelni... 
és sajnos elég rossz előjelekkel indultunk a verseny előtti 
éjszakának. Ömlött az eső az éjjel, de reggelre csoda tör-
tént. Elállt, sőt a rajt előtt még a nap is kisütött. Persze sok 
messziről érkező megijedt és inkább otthon maradt, de így 
is majd 330 fő felállt a rajtvonalhoz és a templom harangjá-
nak zúgására indult a távnak. A legnépszerűbb a 10,5 km-es 
Ócsa kör volt, de 100 fő feletti volt a félmaraton mezőnye is. 
A fiatalabbak inkább az 5 km-es távot választották. A legidő-
sebb indulónk 78 éves volt, a legfiatalabb 7 éves. A verseny 
után nagyon sok dicséretet kaptunk a futóktól. Örültek az 
élőzenének, a pálinkás meglepetésnek, a bőséges frissítés-
nek, a szép útvonalnak, az ócsaiak szurkolásának és a szép 
befutóéremnek. Szeretném megköszönni az egész UFÓ-s 
szervezőcsapat áldozatos munkáját, külön Hajduné Szaller 
Krisztináét és Szaller Anitáét. Nélkületek nem lett volna ver-
seny. Szeretném megköszönni az Egressy Gábor Szabadidő-
központ minden dolgozójának a lebonyolításban nyújott 
óriási segítséget és Bukodi Károly polgármester úr és Ócsa 
Város Önkormányzatának támogatását. Hálás köszönettel 
tartozunk az Ócsai Református Egyházközségnek és Hantos 
Péternek, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy 
ilyen csodás környezetben tarthassuk meg rendezvényün-
ket és hogy biztosította számunkra a Kálvin-házat és a Refor-
mátus iskolát. Külön köszönet az Ócsai Polgárőrség ismétel-
ten profi és áldozatos rendezvény biztosításáért. Szeretnénk 

még köszönetet mondani Kormos Rebekának és a Pompás 
Napoknak mert a gyerkőcöknek is tartalmas programot nyúj-
tottak. Óriási köszönettel tartozunk Radics Józsefnek, aki a 
versenyzők energiapótlását vállalta és támogatóinknak, akik 
személyi, anyagi és tárgyi hozzájárulásukkal biztosították 
a rendezvény megtartását.Ők a következők: Duna-Ipoly 
NP-Tájház, Sarokház Étterem, Best Üzletház, Arnoldo Piz-
zéria, Miklós Gábor és családja, Infopartner, Hunland 
Trade Kft., Etidruck Nyomda Kft., Royal Futár Kft., Németh 
Zsolt, Potom Diszkont, Szivárvány üzlet-Molnárné Hege-
dűs Magdolna, Borsos Csaba, Erzsike virágbolt, Serfel Vik-
tor és zenekara,   Bánvölgyi Zsolt és családja, Domonkos 
Péter és családja, Géczi Csaba és családja,  Papp Katalin 
és családja, Energy Kids, Fentor József és családja, Almá-
si Zoltán,  Szaller Anita - Danka Szabolcs, Hajdu Gyula és 
családja, Kis Imre, Kancsár Krisztián és kerékpáros baráta-
ik, Varga Rudi az UFÓ megalapítója, az összes UFÓ-s futó-
társ és a versenyt követő és végig szurkoló ócsai lakosok! :)

Jövőre újra találkozunk a 4. Ócsa Városi futáson!

Fentor Csaba

3. Ócsai
Városi Futás

ERŐ ÉS SZEMÉLYISÉGPRÓBA IS 
AZ EDZŐTÁBOR

2017 sem telt el edzőtáborok nélkül. Az edzőtábor minden 
évben a legnagyobb kihívások közé tartozik.

Tavasszal volt egy viszonylag rövid, 4 napos edzőtáborunk. A 
nyár legelején gyerekeknek tartottunk egy napközis sporttá-
bort. Július végén egyhetes nemzetközi kempo táborba hívtak 
meg minket, ahol közel 200 résztvevő volt. A nyár legvégén pe-
dig ismét a saját edzőtáborunkat szerveztem meg, egy hétre.

Minden évben vannak új emberek is szerencsére, akik ki-
próbálják és végigcsinálják a tábort. Számukra ez nagyon 
nagy erőpróba, hisz még soha nem tapasztaltak ilyesmit. 
Legtöbbször látom, hogy csak azért nem állnak meg, és nem 
mennek haza, mert az edzőtársak is hajtják és végigküzdik 
az edzéseket. A legvégén természetesen mindenki büszke 
önmagára, hogy nem adta fel. Hozzátenném, hogy jogosan 
büszke, sőt legyen is az! Mert valóban rendkívüli munka fo-
lyik a táborokban. Persze „lógni” mindenhol lehet, de akkor 
csak önmagával szúr ki az ember. Mindenki saját magáért 
sportol. Csak önmagunkat lehet becsapni, az edzőt felesle-
ges. Hiszen edzésről edzésre találkozik a tanítvány az edző-
jével, az edző pedig pontosan tudja, hogy ki mennyit és mi-
lyen intenzitással dolgozik, még akkor is, ha épp nem látja. 
Mert az elvégzett munkának mindig megvan az eredménye. 

Ismét sok olyan edzésünk volt, ahol feszegettük a határa-
inkat. Az egyik éjszakai edzésünkön 11111 (igen, ez öt da-
rab egyes egymás után) ütés volt. Megjegyezném halkan, 
hogy vannak olyan „megmozdulások”, ahol egy ilyen tré-
ningre több hétig készülnek és kb. 6-8 óra alatt teljesítik. 
Nekünk ez 3 óra volt. Tehát nem mindegy, milyen intenzi-
tással végezzük a gyakorlatokat. Egy másik éjszakai edzésen 
3 órán keresztül erő-állóképesség fejlesztés-túlélés volt.

Még sorolhatnám azt a rengeteg munkát, küzdelmet, amin 
áthajtottam a tábor résztvevőit, természetesen magamat is 
beleértve, de megint csak azt kell kihozni ebből az egészből, 
hogy ezekre a kihívásokra szükség van.  Talán manapság job-

ban, mint valaha. Mert mostanra annyira mozgásszegény 
lett az emberek többségének a munkája, hogy ha nem tud-
ja rávenni magát valamilyen sporttevékenységre, akkor 40 
éves kor környékén már jelentkeznek azok a mozgásszervi 
panaszok, amik betegségekké fajulhatnak, ha nem teszünk 
ellene.  Ismét a megelőzés lenne a legjobb, hogy gyermeke-
inknek ne legyenek ilyen problémáik. A gyerekeknek viszont 
példák kellenek. Nem lehetünk hitelesek, ha a fotelban ülve 
nassolgatunk, és közben mondjuk a gyereknek, hogy muszáj 
sportolni. Mutassunk példát! Erőltessük meg magunkat és 
nyomás egy kicsit 
mozogni! Tudom, 
sok a munka. Sok 
a tennivaló. Azok 
a férfiak és nők, 
akik járnak hoz-
zám edzésre - akár 
boksz, akár barbár 
tréning -, szintén 
dolgoznak és csa-
ládjuk van, és min-
den más probléma, 
amit a hétköznapok 
elénk gördítenek. Ők mégis eljönnek még edzőtáborba is, 
mert ők már tudják, hogy kell a mozgás és szükségük van 
rá. Engem ez motivál a legjobban. Látom a fejlődésüket, 
ahogy akarnak és mernek elfáradni. Büszke is vagyok min-
denkire. Természetesen nem csak a munkáról és a gyöt-
relmekről szól a tábor, hiszen mindenki számára egy olyan 
élmény, amit hónapok, sőt évek múlva is emlegetnek.

Torma Zoltán 

Elkezdődött a 2017-2018 as iskolai év szabadfogású birkózás verseny szezonja.

A kemény nyári edzőtábor után két hét pihenő elteltével újra kezdtük a fejkészülést.Csapatunk bővült négy 
első osztályos tanulóval és két óvodással.

Szeptember 16-án kerűlt megrendezésre a budapesti kőrcsarnokban a területi Diákolimpia.Csapatunkból 
három fő vehetett részt:Szlovicsák Róbert harmadik helyen végzett,Szlovicsák Tamás és Botor Gábor ötödik 
helyen végeztek.Továbra is várjuk ovis,és alsós tagozatú diákok jelentkezését ifj.Kovács János szakedző.

BIRKÓZÁS

Sport
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  Ócsai Baptista Gyülekezet - októberi programnaptár

Rendhagyó alkalmaink:

Október 1-án 10:00 és 17:00 órai kezdettel hálaadó nap

Október 8-án 17:00 óra Vass Zoltán ifjúsági lelkipásztor 
búcsúztatója

Október 29-én 16:00 óra Reformáció 500 emlékév záró 
istentisztelete a református Műemlék Templomban. 
Baptista imaházban 17 órától nem lesz istentisztelet.

Egyéb alkalmaink:

bibliaóra minden szerdán 19:00 órától

imaóra vasárnaponként 9:00 órától

istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor

Gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhu-
zamosan tartunk. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás 
jogát fenntartjuk!

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

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 gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Tel: 29-378 043, gimi@bogim.hu

Felnőtt háziorvosok dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078 06 29 950 420 Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő, dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Közterület-felügyelet

kedd 14-18-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Berecz Éva 06 70 395 1877

Rendelő tel: 29-378-071 06-30-2034206 Evangelikus Egyházközösség Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: Fiziotherápia 29-578-525 06 29 368 174 Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek Korona Gyógyszertár Egressy Gábor Szabadidőközpont Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Szabadság tér 5., 29-578-090 06 29 378 043 Falugazdász Nagyszegi Imréné

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Tel: 30 461-7863

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 29-378-007, Körzeti megbízottak: www.ocsamuvhaz.hu Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Kálmán Attila főtörzsőrmester: Falu Tamás Városi Könyvtár szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig 06 30 718 4748, Kovács Géza 06 29 378 158 Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073 törzsőrmester 06 70 4891039 www.konyvtarocsa.hu 29-379-969, munkaidőn kívül:  20-510 41 11

Közérdekű információk
 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Csorba Márton 1952. március 11. 2017. augusztus 2.
Kovács Károlyné Bán Etelka 1930. december 23. 2017. augusztus 3.
Zachár Jánosné Sutka Anna 1918. március 30. 2017. augusztus 4.
Virág Mihályné Takács Mária 1933. november 2. 2017. augusztus 5.
Timár Zoltán 1986. november 5. 2017. augusztus 7.
Mátyás Vilmos Vazulné Lázár Judit 1939. december 10. 2017. augusztus 7.
Lázár Károly 1941. június 23. 2017. augusztus 9.
Oláh Dezsőné Oláh Etel 1929. március 21. 2017. augusztus 9.
Krizsa Ilona 1937. október 21. 2017. augusztus 15.
Domján József 1945. szeptember 2. 2017. augusztus 16.
Bán Károlyné Rupp Margit 1932. augusztus 13. 2017. augusztus 18.
Szabó Andrásné Juhász Julianna 1927. február 13. 2017. augusztus 19.
Kelemen Ferencné Csorba Erika 1962. augusztus 9. 2017. augusztus 20.
Bán Zoltánné Bán Jolán 1928. október 17. 2017. augusztus 26.
Takács István 1933. július 11. 2017. augusztus 26.
Esküvő:
Szecsődi Andrea – Primás János                   2017. szeptember 16.
Lakatos Szabina – Csurgó Tamás                  2017. szeptember 23.

Huszonötödik házassági évforduló:
Tokai Hajnalka – Szarka Menyhért 1992. szeptember 4.

Szállási Mária Krisztina – Gaszt Csaba 1992. szeptember 12.

Danó Erika – Gasparovits János 1992. szeptember 12.

Csernák Zita Zsuzsanna – Juhai Sándor 1992. szeptember 19.

Mikó Andrea – Donné Imre István 1992. szeptember 26.

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Kádár-Szabó Vivien Szabó Bea – Kádár Balázs 2017. augusztus 1.
Horváth Dániel Tóth Eszter – Horváth Miklós 2017. augusztus 7.
Kolczka Nóra Barbara Radics Melinda – Kloczka Mihály 2017. augusztus 9.
Berecz Maja Lilla Becző Nikoletta – Berecz János 2017. augusztus 10.
Devecseri Petra Lakatos Gyöngyvér – Devecseri Sándor 2017. augusztus 10.
Békefi Csenge Birta Ilona – Békefi József 2017. augusztus 14.
Tóth Tímea Szabó Melinda – Tóth László 2017. augusztus 14.
Ladics Léna Povázsay Krisztina – Ladics László 2017. augusztus 14.
Boros Róza Tóth Anita – Boros Zoltán 2017. augusztus 21.
Szlama Olivér Zsolt Nagy Roxána – Szlama Zsolt 2017. augusztus 31.

Sallay Mária anyakönyvvezető

 2017.szeptember 16-án a 10. 
osztálytalálkozóját tartotta az 1967-
ben végzett 8.a osztály, ez már a 
ballagásunk 50.évfordulója volt. 

  A megemlékezés a helyi temetőben 
eltemetett 6 társuk sírjánál 
kezdődött (1-1 csokor virággal 
emlékeztünk az elhunytakra.) 
Majd egy kedves osztálytársunk 
invitálására az útba eső házuknál 
koccintottunk a viszontlátás örömére. 

  A találkozó a Bajor étterem különtermében 
folytatódott, itt nagy örömünkre az 
osztályfőnökünk Tersztenyák Mária 
tartotta az «osztályfőnöki órát»,-A 
tanárnő a 90.születésnapjára Őszentsége 
Ferenc pápa áldását kapta a példamutató életéért.-

   Az eltelt évekről hol könnyezve, hol nevetve 
emlékeztünk meg, Marika néni is 10 óra után búcsúzott 
el a nebulóktól, a keménymag még tovább sztorizgatott. 

    Egy nagyon jól sikerült estén vagyunk túl, amire sokáig 
emlékezünk, és reméljük, lesz még folytatás, a csillogó 
szemekből, a mosolygós arcokból erre következtettem.

Rupp István

NEVETTÜNK ÉS KÖNNYEZTÜNK IS

Dabas Város Önkormányzata, a Felső-Homokhátság  Vidék-
fejlesztési Egyesület, Ócsa Város Önkormányzata, a Rádió 
Dabas, a Galéria Alapítvány, és a Kossuth Ház Galéria és 
Kerekes László Alkotóház mint díjalapítók, a szakmai zsűri 
javaslata alapján Németh Viktóriát és Nagy Évát – ócsai 
lakosokat – Alkotói díjban részesítették. A kiállítás a Kos-
suth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóházban Dabason 
megtekinthető. Ezúton is elismeréssel gratulálunk nekik!



A Bio-Fungi Kft. GoPink! kampánya idén hatodik éve támogat-
ja rózsaszín tálcás termesztett gombatermékekkel a dagana-
tos betegek gyógyulását. 

A kampány egész októberben tart és, ha Ön is szeretne hozzá-
járulni a jótékony célhoz és támogatni betegeket, a �gyelem-
felkeltő, rózsaszín tálcás gombatermékek megvásárlásával 
megteheti, ugyanis minden tálca után 5 Ft-tal támogatjuk a 
legtöbb mellrák elleni kutatást is végző Debreceni Onkológiai 
Betegekért Alapítvány munkáját, akik támogatásunkat a bete-
gek gyógyulását segítő nélkülözhetetlen orvosi eszközök 
vásárlására fordítják.

Segítsünk együtt! 

Gombatermékekkel a mellrák ellen

www.biofungi.hu


