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3                  Fogadóóra

Az eltervezettek mellett plusz feladatok is megvalósultak

Az év vége közeledtével az ember 
önkéntelenül is egyfajta számadást vé-
gez az elmúlt év történéseiből. Ebben 
a témában kérdeztük Bukodi Károly 
polgármestert.

Elégedett a 2017-es esztendővel, ha 
a város fejlődését nézzük?

Az ember mindig többet és többet 
szeretne. Így vagyok ezzel én is, de et-
től függetlenül igen, elégedett vagyok. 
Az eltervezett dolgok mellett sikerült 
plusz feladatokat is elvégezni úgy, hogy 
közben egy percig sem forgott veszély-
ben a működésünk. 

Pályázati források segítségével fel-
újítottuk az Egressy Gábor Szabadidő-
központ vizesblokkjait, és a mai kor 
kívánalmainak megfelelően mozgás-
korlátozottaknak fenntartott WC is ké-
szült.

A Halászy Károly Általános Iskola 
régi épülete és a Polgármesteri 
Hivatal is külső szigetelést kapott. Ez 
utóbbinál már saját forrásból a tetőt 
is kicseréltük. Jelenleg pedig a belső 
renoválás folyik.

Mikor az újság megjelenik, remélem, 
befejeződik a Vadvirág utca aszfaltozá-
sa, valamint elkészül a D. Szabó Károly 
utca közvilágításának kiépítése.

A fenti beruházások mellett szociá-
lis téren is tevékenyek voltunk. Ez év 
elején indítottuk el az Ócsai Csemete 
programot. Ennek keretében azon cse-
meték szüleinek, akik igényelték ezt a 
támogatást, egy 15 000 forint értékű 
csomagot adtam át. Eddig szám szerint 
hetvenötnek. Ezzel a kis meglepetéssel 
azon ócsai lakóhellyel rendelkező gyer-
mekek neveléséhez kívánunk hozzájá-
rulni, akik 2017. január 1. napján vagy 

azt követően születtek, és legalább az 
egyik szülőjük a gyermek születését 
megelőzően hat hónapja életvitelsze-
rűen Ócsán él és állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik. A csomagban 
olyan dolgokat raktunk, amely szüksé-
ges lehet a gyermek ellátásához, für-
dőlepedő, textilpelenka, vízhőmérő, 
orrszívó porszívó, partedli, bébisapka, 
csörgő és nedves törlőkendő. Ezen kí-
vül tartalmaz még egy 5.000 Ft értékű, 
a Korona Gyógyszertárban (2364 Ócsa, 
Szabadság tér 5.) gyógyszertári termé-
kekre beváltható utalványt. A csomag 
igénybevételéhez szükséges nyom-
tatványt a szülők a védőnőktől kapják 
meg, de le is tölthető a www.ocsa.hu 
weboldalról. A kitöltött kérelmet az 
Ócsai Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati irodáján kell leadni, ahol be 

kell mutatni a 
gyermek szüle-
tését követően 
kapott kórházi 
zárójelentést 
és a kérelmet 
benyújtó szü-
lő személyes 
iratait. Ehhez 
hasonló az 
Elsős vagyok 
e l n e v e z é s ű 
programunk. 
A tanévnyitó ünnepségen minden 
első osztályos gyerkőc kapott egy kis 
iskolakezdő csomagot, így köszöntve 
őket az iskolás évek kapujában. Nem 
kell nagy dolgokra gondolni, jelképes 
ajándékok voltak a csomagban, mint 
például zsírkréta, tisztasági csomag, 
tükör. Olyan dolgok, amiket az isko-
lában, a szünetben vagy a tanórákon 
használnak a gyermekek. 

Decemberben és januárban pedig 
kettőszáz rászorulónak juttatunk majd 
el tűzifát.

Mindezek tekintetében mondom 
azt, hogy bár van még tennivalónk, 
de alapjában véve elégedett vagyok.
Persze ehhez a munkához kellett kép-
viselőtársaim és a hivatal dolgozóinak 
is a segítsége. Ezúton szeretnék nekik 
köszönetet mondani.

A város lakosainak pedig Áldott, Bé-
kés Karácsonyt kívánok!
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Tisztelt ócsai Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Ócsa településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. október 01.-től - közszol-
gáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.

A háztartási szilárd hulladék szállítási rendje 2018. január 1-től megváltozik, a begyűjtés SZERDAI napon történik majd az 
egész településen. A hulladék begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg. Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 
165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 06-24/535-535.

Kérjük Önöket, hogy legkésőbb reggel 7.00 óráig helyezzék ki hulladékaikat a megszokott, jól látható és megközelíthető hely-
re. Az előző közszolgáltató (Vertikál Zrt.) többlethulladék kihelyezésére szolgáló zsákjait elszállítjuk.

Az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat a kihelyezett Ügyfélszolgálaton lehet besze-
rezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafi-
zetője nevére. A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Közszolgáltatási díj mértéke

A számlákat 2017. évtől negyedévente állítja ki a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. A közszolgáltatás díja, természetes szemé-
lyek, költségvetési szervek, és nem természetes személyek esetében is változatlanok.
A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladék-
szállítási szerződést kell kötnie. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
VÁLTOZIK A GYŰJTÉS NAPJA ÉS GYAKORISÁGA 2017. DECEMBER 1-TŐL!

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, SZERDAI napokon. Az új gyűjtési rend kezdő napja: 2017. DECEMBER 
13. (SZERDA)

2017. 2018.
december január február március április
13., 27. 10.; 24. 7.; 21. 7., 21. 4.; 18.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos 
karton) a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban, vagy bármilyen áttetsző 
(nem fekete) zsákban keverten gyűjti és kéthetente (SZERDÁN) kihelyezi az ingatlana elé.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:
	papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, szí-

nes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

	műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és 
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia 
(zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

	fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej 
és üdítők dobozai (Tetra Pack), konzervdoboz

Zsákok begyűjtésének módja: A csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat (újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési 
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihe-
lyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő 
típusú, illetve szennyezett hulladék kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenko-
ri begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot adnak, amennyi kihelyezésre került.FONTOS! Kérjük, hogy a 
biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákba! 
Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpontokon történik (SPAR parkoló 
- Szabadság tér 1.; Ócsa lakópark)!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

VÁLTOZIK A GYŰJTÉS NAPJA ÉS GYAKORISÁGA 2017. DECEMBER 1-TŐL!

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban (max. 5 db), illetve az ágnyesedéket max. 

70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon, 
alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben. 

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE SZERDÁN (januárban 2 alkalommal csak fenyőgyűjtés!), az alábbi táblázatban 
megjelölt napokon.

2017. 2018.
december január február március április

8. 17.; 31. 21. 21. 18.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési napokon reg-
gel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat 
nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, 
illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyi-
dejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak. Szükség esetén további zsákok (szállítási alkalmanként 3 db) a kihelyezett 
Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők, amennyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási közszolgáltatás díjának 
utolsó befizetett számlája.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el. A lomtalanítás e 
módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz 
igazodni. A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályo-
zása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete: Társaságunk ügyfélszolgálatán, az 53/500-152 telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben 
nincs díjhátralékuk!

 DTkH Nonprofit Kft.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

cím, levélcím ügyfélfogadás telefon / fax e-mail honlap 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Pesti út 65. 

hétfő: 8.00 - 20.00 
kedd- csütörtök: 

08.00 - 15.00 

53/500-152 
53/500-153 

fax. 53/505-566 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

Kihelyezett személyes Ügyfélfogadás 
cím helyszín ügyfélfogadás 

Kiskunlacháza, Sport u. vége 
(Motocross pályával szemben) Kunépszolg. Kft. telephelye hétfő – péntek 

8.00 – 16.00 

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Polgármesteri Hivatal hétfő 
14.00 -18.00 

Délegyháza, Árpád u. 8. Polgármesteri Hivatal szerda 
8.00 – 17.00 

Dömsöd, Petőfi tér 6. Polgármesteri Hivatal udvara péntek 
13.00 – 18.00 

Ráckeve, Kossuth L. u. 18. Ács Károly Művelődési Központ péntek, szombat 
8.00 – 12.00 

Majosháza, Rákóczi út 2. Dolgozók Klubja 

ápr. – szept.: 
páros hét szombat 8.00 – 12.00 

okt. – márc.: 
hónap utolsó páros hét szombat 8.00 – 12.00 

2017. december 18. - 2018. január 7. között az Ügyfélfogadás szünetel! 
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Testületi ülésen történt

VERSEIMBEN ÉLEK...
Megemlékezés Falu Tamásról

Verse imben é l ek 
 

Verse imben é l ek , 
v e r s e im meg bennem, 
e l v i sz em majd őke t , 

mikor e l  ke l l  mennem. 
 

Egypárat  i t t  hagyok , 
nem f é r  mind e l  bennem, 

t e ,ak i  i t t  maradsz , 
mondogasd he lye t t em.

Idén november 10-én ünnepeltük Falu 
Tamás születésének 136. évfordulóját. 
Ennek alkalmából délelőtt az ál-
talános iskola felső tagozatos di-
ákjai az Egressy Gábor Szabadidő-
központban megtekinthettek egy 
dokumentumfilmet a költőről. 
Érdekes volt számukra, hogy a több 
mint fél évszázados felvételeken nem-
csak Falu Tamás, hanem ismerős ócsai 

helyszínek is megjelentek: a  mosta-
ni könyvtár, az akkori  Vasút utca- ma 
már mindkettő a költő nevét viseli, 
a Bolyai János Gimnázium, a teme-
tő, az akkori emberek, gimnazisták... 
A film alapján valóban olyannak lát-
tuk a költőt, mint amilyennek az 
Egyszerűség című versében is írja:

. . .” Szere t e t  vagyok ,hűség 
      És t i sz ta egyszerű-

ség.”. . .
 
Délután Falu Tamás sírjánál Gergely-
né Kopcsó Eszter, a Falu Tamás Városi 
Könyvtár vezetője kezdte a megemléke-
zést, majd az Ócsai Halászy Károly Álta-
lános Iskola tanulói szavaltak verseket a 
költőtől. Az elhangzott költeményeket 
diákjaink - Czakó Eszter, Filep Gabriel-
la, Kedves Zita, Papp Alexandra,Radics 
Evelin és Szatmári Emese - választot-
ták: Verseimben élek, Fiataloknak, 
Ha újraélünk, Ősz, Pók, Világjáró, Mi 
a haza?, Én kivándorolnék, Földgömb, 
Könyvek, Dal, Egyszerűség, Csilla-
gok pora, Rezeda, Summa vitae. 
Ezután Mrázné Gáspár Tün-

de tanárnő idézte meg a köl-
tő alakját szép beszédével. 
Végül az emlékezés koszorúit, vi-
rágait helyezték el a résztvevők. 
 
Summa vitae című versé-
ben ezt írja Falu Tamás: 

Mit elmondanom kellett 
volna 

félig se mondtam el, 
kiáltok zengő távolokba, 
de visszhang nem felel. 

 
Ezer út közül egyet jár-

tam, 
és az se messze vitt, 

ki én voltam,az csak az 
árnyam, 

és az se marad itt. 
Füle Andrea                    

November 29-én tartotta hó végi 
ülését Ócsa Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete.
Döntöttek a Képviselők az étkezési 
térítési díjak vállalkozási szerző-
dés szerinti kötelező inflációs ráta 
(3 %) szerinti emeléséről, mely-
nek értelmében módosításra ke-
rült a gyermekétkeztetési díjról 
szóló önkormányzati rendelet is.  
A térítési díj alapja továbbra is a 
nyersanyagnorma összegével lesz 
azonos. Az egyes ellátás típusok 
esetében fizetendő térítési díjak a 
rendelet mellékleteiben találhatók. 

2018. évtől bővül az önkormány-
zatok adóztatható tárgyköre, az 
építményadó keretein belül a 
szabadtéri reklámhordozókat le-
feljebb 12.000 Ft/m2 adóval sújt-
hatja, mely lehetőséggel azonban 
Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem kíván élni.

Elfogadta a Testület Ócsa Vá-
ros Önkormányzatának 2017. 
III. negyedéves gazdálkodá-
sáról szóló tájékoztatóját.
Megvitatták a képviselők a 2018. 
évi költségvetési koncepció terve-
zetét, mely tartalmazza az Önkor-
mányzat és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek részére a 
tervezési irányelveket. A végleges 
költségvetést a jövő év első hónap-
jaiban fogadja majd el a testület. 

Úgy döntöttek a Képviselők, hogy a D.  
Szabó Károly utca közvilágításának 
kivitelezését a legkedvezőbb ajánla-
tot benyújtó Kalipron Kft-re bízzák.

A címkezelésről szóló Kormányren-
delet alapján a Magyarország te-
rületén található ingatlanoknak a 
központi címregiszterbe bejegyzett 
címmel kell rendelkeznie. Ócsán 
több olyan közterület, utca is talál-
ható, melyek eddig csak helyrajzi 

számmal rendelkezett, azonban el-
nevezéssel nem. Mivel a hatályos 
jogszabályi rendelkezések értel-
mében minden olyan közterületet 
el kell nevezni, amelyről ingatlan 
nyílik, így a következő eddig név-
telen utcák az alábbiak szerint ke-
rültek a Testület által elnevezés-
re: Mozdony utca (hrsz. 0290/1, 
0290/2, 0290/3), Vágóhíd köz (hrsz. 
2086), Vágóhíd utca (hrsz. 0310/1), 
Jedlik Ányos köz (hrsz. 0291/48, 
0291/78), valamint a Temető I. köz 
neve Révay Kálmán közre változott. 

Úgy döntöttek a Képviselők, 
hogy Ócsa Város vízkár-elhárí-
tási tervének elkészítését a leg-
kedvezőbb ajánlatot benyúj-
tó Hidrokultúra Kft.-re bízza.
Zárt ülésen tárgyalták a képviselők 
a Bursa Hungarica Önkormány-
zati Ösztöndíj Pályázatot, és a 
2018-ban kiosztásra kerülő váro-
si kitüntető díjak adományozását.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megszervezte karácsonyi tartós élelmi-
szer gyűjtését a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület, november 24-25-26-án 
péntektől vasárnapig tartott az akció.

Ebben az évben is, immár ötödik alka-
lommal az Élelmiszerbank felkérésére a 
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete is 
csatlakozott önkénteseivel a gyűjtéshez.

A TESCO Áruház Ócsai Szupermar-
ketjében ebben az időszakban  750 

kg tartós élelmiszert (liszt, cukor, ét-
olaj, tej, tésztafélék, édesség, kon-
zervek stb.) gyűjtött össze, melyet 
kizárólag a helyi Egyesület tagjai, és 
a településen élő rászorulók között 
osztunk szét még karácsony előtt. 

Az ő nevükben is köszönjük adomá-
nyaikat.

Csernák Vilmosné

Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

Élelmiszer gyűjtéssel segít a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

fotó:  lurkoegyesulet.hu
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„Az egész gyermek olyan, mint egyet-
len érzékszerv, minden hatásra rea-
gál, amit emberek váltanak ki belőle. 
Hogy egész élete egészséges lesz-e 
vagy sem, attól függ, hogyan visel-
kednek a közelében.” (Rudolf Steiner)

Nekünk, pedagógusoknak kötele-
zettségünk, hogy egészséges élet-
módra neveljük a gyermekeket.

Iskolánk pedagógiai programja meg-
határozza a teljes körű egészségfej-
lesztéssel összefüggő feladatainkat. 

November 15-én és 16-án egészség-
nevelési projektnapokat tartottunk 
iskolánk alsó tagozatos diákjainak. 
Természetesen, nem csak ezen a két 
napon fordítottunk kiemelt figyelmet 
az egészséges életmódra nevelésre, 
hanem mindennapjainkba beépít-
ve emeljük ki a testi-, lelki-, szellemi 
és környezeti egészség fejlesztését. 
Ahhoz, hogy még jobban rögzüljön a 
gyermekek gondolkodásában, életvite-
lében az egészségre törekvés, szükség 
van ilyen „megerősítő” napokra. Tuda-
tosítottuk a tanulókban, hogy a testi 
és lelki egészség érték, és mindenki 
felelős önmaga és a környezete iránt 
is. Pozitív élményekbe ágyazva, inter-
aktív módon nyújtottunk alkalmakat 
és ismereteket az egészséges életvi-
tel gyakorlására. Kiemeltük külön-kü-
lön az egészség alappilléreit és ennek 
megfelelően elneveztük az osztály-
termeket; vitamin-, víz-, tisztálkodás-, 
boldogság-, környezetvédelemi, moz-

gásterem. 

A vitaminteremben a táplálkozáson be-
lül a zöldségek, gyümölcsök fontossá-
gával és az egészségre gyakorolt hatá-
sukkal foglalkoztunk. Illatminta alapján 
kellett felismerniük huszonnégy féle 
zöldséget, gyümölcsöt és párosítaniuk 
az asztalon lévőkkel. 

A vízteremben a folyadékbevitel volt a 
téma; Nem mindegy, hogy mit iszunk 
és mennyit! Vízivó versenyt rendez-
tünk, meg kellett becsülniük gyakorlati 
feladaton keresztül, hogy mennyi vizet 
szükséges meginnunk egy nap.

A tisztálkodásteremben a helyes napi 
rutin kialakításában nagy segítséget 
nyújtottak a Kis Zöldek, és az iskolai 
védő néni.

A boldogságteremben a lelki egészség 
fejlesztése érdekében kapcsolatterem-
tő, lazító és koncentráló, feszültségol-
dó és bizalomjátékokat játszottunk, 
ezeknél a feladatoknál az iskolapszi-
chológus is segítségünkre volt. 

A környezetvédelmi teremben szelektí-
ven hulladékot válogattak és megdöb-
bentek azokon az adatokon, hogy pél-
dául egy cigarettacsikk lebomlási ideje 

Egészségnevelési projektnapok az iskolában
10-12 év, az eldobható pelenkáé 550 
év (jelenleg az újrahasznosítása nem 
megoldott).

A mozgásteremben a testi egészség 
alapköve a rendszeres, élethosszig tar-
tó fizikai aktivitás és a sport volt jelen, 
váltóverseny formájában. 

Másnap tesztek, keresztrejtvények és 
totók kitöltésével ellenőriztük tudásu-
kat. A csarnokban további mozgásos 
játékok várták a gyerekeket, mégis, 
legnagyobb élmény volt, hogy az iskola 
hátsó udvarán ott állt egy mentőautó 
két mentős bácsival, akik bemutatták 
munkájukat és a mentőautó berende-
zéseit. Céljuk a helyes viselkedésmin-
ta kialakítása volt, a mentő hívásának 
lépéseit gyakoroltatták játékos formá-
ban, a segítségnyújtás hatékonyságá-
nak növelése érdekében. Hiszen a he-
lyesen közölt információk lényegesen 
meggyorsítják a mentősök munkáját, 
ez akár életet is menthet.
Mozogtunk, játszottunk, interaktívan 
tanultunk, sok-sok élménnyel gazda-
godtunk az egészség nevében. Így, a 
gyermekek jutalma aktivitásukért mi 
más lehetett volna, mint gyümölcs és a 
mozgásra ösztönző labda.

Móriczné Balló Ida

.

Halászy Károly Általános Iskola

Kézmosás Világnapja a Halászyban
Több mint tíz éve hagyomány 
szerűen ünnepeljük meg ezt a 
világnapot, évről évre magasabb 
profizmusra törekedve, egybe kötve 
e nap fontosságát az egészséges 
életmód előtérbe helyezésével, 
finom zöldség és gyümölcssaláták, 
reform ételek készítésével. 

Az alapos, szappanos kézmo-
sás fontosságára hívja fel a figyel-
met az október 15-i Világnap. 

De hogyan is kell ezt helyesen elvé-
gezni? Megmutatták a Kis Zöldek, 
és alátámasztották a kézmosás fon-
tosságát érdekes kiselőadásaikkal.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a fer-
tőzések túlnyomó többsége a szeny-
nyezett kéz közvetítésével terjed egyik 
betegről a másikra, ezért a helyes és 
megfelelő gyakorisággal végzett kéz-
fertőtlenítés az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzésé-
nek elsődleges, bizonyítottan hatásos, 
egyszerű és költséghatékony módja. 

A baktériumok mindenütt jelen van-
nak az életünkben. Például egy sza-

badtéri ivóvízkút egységnyi felületén 2 
700 000, egy kávéházi tálca egységnyi 
felületén körülbelül 33 800, egy számí-
tógépes billentyűzet egységnyi felüle-
tén 260, egy fejhallgató egységnyi fe-
lületén pedig 740 baktérium található.

Szerencsére azonban nem mind-
egyik baktérium káros. Ugyanakkor 
azonban azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy vírusok és baktériumok okozzák 
a náthát és az influenzát, valamint 
néhány sokkal súlyosabb betegséget 
is. A megfelelő kézmosás a legegysze-
rűbb, leghatékonyabb és legolcsóbb 
módja annak, hogy megelőzhessük 
a fertőző betegségek elterjedését.

Már az egészen kis gyermekek is 
képesek rá, hogy megértsék, mik 
azok a kórokozók, és hogy azok be-
tegséget terjesztenek. Fontos tud-

nunk, hogy nemcsak akkor kell ke-
zet mosni amikor látható a kosz, a 
tisztának tűnő kéz is lehet veszélyes. 

Kutatások azt mutatják, hogy meg-
felelő kézmosással a hasmenéses 
megbetegedések száma csökkent-
hető. A mindennapok során segít-
het a gyakori kézmosás megaka-
dályozni, hogy megfertőződjünk, 
illetve megfertőzzük a családunkat 
vagy egy egész közösséget pl.: iskolát. 

Az előadások meghallgatása után min-
den osztály megkapta a helyes kézmo-
sás hat lépésére vonatkozó szabályát, 
amit alkalmazni fognak nemcsak az 

iskolai kézmosások alkalmával, vala-
mint azon tevékenységek sorát ame-
lyek esetében ajánlott a kézmosás. 

Miután mindenki megfelelően és 
szakszerűen kezet mosott, következ-
tek a finomabbnál finomabb salá-
ták készítése. Gratulálok a díjazot-
taknak!  Személyes véleményem, 
hogy mindenki nyertes volt e napon. 

Hálás vagyok és köszö-
nöm a zsűri nehéz munkáját! 

Szívből köszönöm a Kis Zöldeknek 
a komoly felkészülést és szerve-
zést, az összes osztályfőnök, szülők 
és az osztályok lelkes és kifogásta-
lan hozzáállását e naphoz és az ezt 
megelőző előkészületet, amit a ké-
pek hűen tanúsítanak a gyümölcs és 
zöldségsaláták világába kalauzolva.  
 
Köszönöm a sok szülői segítséget, 
amely nem váratott magára és segítette 
minden osztály kimagasló eredményét!  
Hajrá Halászys felsősök, Kis Zöldek és 
mindenki, aki szeretettel és örömmel 
vett részt e nap sikeres kimenetelében. 

Köszönöm szépen a Ha-
lászy Károly Általános Iskolá-
ért Alapítvány anyagi segítségét.

Végül, de nem utolsó sorban kö-
szönöm az Iskolavezetés segítségét.

Nagyon finom saláták ké-
szültek és mindenki jól érez-
te magát. Jól sikerült ez a nap!

Mrázné Gáspár Tünde pedagógus



10 11Rendezvények Rendezvények

Ünnepi torta, serlegek, mókás szendvicsek

10. Amatőr sakkverseny Ócsán
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében

2017. október 24-én Szöllősiné Pa-
nyik Ida nyugalmazott óvodapeda-
gógus volt Kávéházunk  vendége. 
Beszélgetésünk apropója az volt, 
hogy  vendégünk Ócsán született,  itt 
nevelkedett és  40 éven keresztül fá-
radhatatlanul nevelte a 3 és 6 év kö-
zötti gyerekeket az ócsai óvodákban.  

Az érdeklődők, mint mindig, szép 
lassan gyülekeztek , most is terített 
asztal várta őket. Sok finom süte-
mény gyűlt össze, (köszönet a sü-
tőknek)  az üdítő teáról és kávéról 
most is az OPKE gondoskodott.

 2017 a pedagógusok éve volt . Január-
ban Papp Katalin gyógypedagógus, lo-
gopédus, terapeutát ismerhettük meg, 
aki most műsorvezetőkén debütált. 

A beszélgetés egy zenés  képsorozattal 
kezdődött, amit a kollégák készítettek 

Szöllősiné Panyik Ida nyugdíjba vonu-
lása alkalmából. Ebből megismertük 
Ida  gyermekkori fényképeit és a ké-
pek alapján  ízelítőt kaptunk a munkás 
hétköznapokról és az ünnepségekről.

A további beszélgetés fő vonulatát 
egy prezentációban összeállított, idé-
zetekből álló diasor határozta meg. Az 
idézeteket Szöllősiné Panyik Ida  gyűj-
tögette össze, egytől egyig pedagógu-
si hitvallását tükrözte. Moderátorunk  
Papp Katalin úgy döntött, hogy ezen 
idézetek mentén teszi fel kérdéseit. 

Az idő gyorsan haladt, egy-
re többet és többet tudtunk 
meg vendégünk 40 évéről. 

1977-ben kezdte pályáját , az első 
10 évben gyakorló óvodapeda-
gógusként, majd 1992. január 
01-től tagóvoda vezetőként  irá-

nyítja a  Napsugár Tagóvodát.

A szakmai munkát bemutatva 
több alkalommal publikált cikke-
ket.  A Nefelejcs Központi Óvoda 
50 éves fennállásának megün-
neplése alkalmából elkészítette az 
Ócsai Óvodák története II. könyvét.

A beszélgetés végén csak nem tudtuk 
megállni, hogy gyermekkoráról, csa-
ládjáról ne kérdezzük. Néhány anek-
dotát, emléket felidézve sikerült némi 
betekintést nyerni családja életébe. 

A beszélgetés  kötetlen formában 
még sokáig tartott, egyre több süte-
mény és tea elfogyasztása mellett. 

Ezzel a találkozással a  Kávéházi Esték 
beszélgetés sorozat 2017-re bezárja 
kapuit, találkozunk 2018-ban.

Pappné Hajdu Katalin

Panyik Ida óvodapedagógus

volt a Kávéházi Esték 

vendége
Nagy izgalommal készültünk a 10. Jubileumi sakkverse-
nyünkre. Nem mintha másról szólt volna ez a nap mint 
az előző 9 évben, de azért még is. Szerettük volna meg-
adni a módját, ahogy ez már szokás más területen is. 

Megbeszéltük a rendszeresen megtartott OPKE ülésen, 
hogy legyen ünnepi torta, serleget kapjanak a nyerte-
sek, bővítsük a kategóriák számát,  mindenki kapjon ju-
bileumi emlékérmet és a gyerekszemnek mókás szend-
vicsek ékeskedjenek az asztalon. Szoroztunk osztottunk, 
de rá kellett jönnünk, hogy ennek megvalósítása túl-
zottan megterhelte volna költségvetésünket. Ezért az 
Ócsai Önkormányzathoz fordultunk, akik mellénk álltak 
és 30 ezer forint támogatást szavaztak meg, a rendez-
vény lebonyolítására. Ezúton is köszönjük támogatásukat.

20 versenyző ült egyszerre a sakktáblákhoz; a verseny el-
kezdődött.  Versenyzők és szülők nekifeszülve koncent-
ráltak. Az első játszmák végeztével azonban csökkent a 
feszültség, mindenki  nyugodtan követte a versenybírók 
utasításait. A verseny tisztaságáért Fraszczak Riszárd fe-
lelt, mint ahogy azt az elmúlt 9 évben is tette, új bíróként 
debütált Ruska Zoltán, aki régen játékosunk volt, jelenleg 
fia erősíti az ócsai versenyt, a bírói asszisztensi feladato-
kat  Papp Katalin OPKE tagunk látta el, aki gyakorlott ver-
senylebonyolítóként igen csak kivette részét a munkából.

A verseny reggel 10 órakor kezdődött és dél-
után három órára kialakult a végeredmény. 

Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között zajlott. Mi-
után mindenki átvette a megérdemelt serlegét vagy jubile-
umi érmét, felvágtuk a gyönyörűre sikeredett sakktáblát áb-
rázoló, marcipán sakkfigurákkal díszített ünnepi tortánkat, 
amit a Gólyafészek Cukrászda készített erre az alkalomra.

A torta elfogyasztása után, minden-
ki fáradtan, de boldog hangulatban tért haza.

Pappné Hajdu Katalin
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Felnőtt koncert és színház ajánló

2017. december 17. 18.00
BALÁZS FECÓ ADVENTI KONCERTJE

Kossuth- és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, zenész.

“Örülök, hogy a rockzenén keresztül találtam meg 
önmagamat, és ahogy az én krónikásom és barátom, 
Horváth Attila írta: Csak az évek múltak el, a többi 
nem...  ”

Balázs Fecó

Az előadói esten többek között olyan örökzölddé vált 
dalok hangzanak el mint a Homok a szélben, A csönd 
éve, Kevés voltam neked és sok más...

A koncert után forralt borozás az esti fények között.

2017. december  29. 19.00 
OSCAR - színházi előadás

Bertrand Barnier, a gazdag párizsi szappangyáros élete egy 
hétköznapinak tűnő reggelen teljesen megváltozik. Min-
dazok, akik fél 9 és déli 12 között meglátogatják – a fiatal 
könyvelő, a mumpszos masszőr, a lánya, aki valójában 
nem is a lánya, vagyis tulajdonképpen igen, de mégse… – 
, rádöbbentik arra, hogy lányos apának lenni nem is olyan 
egyszerű dolog. Otthona a követhetetlenül cikázó fekete 
táskák, elveszett ékszerek, többszörösen elsikkasztott 
pénzkötegek és lavinaként hömpölygő női fehérneműk 
özönében egy szempillantás alatt őrültekházává vál-
tozik, miközben ő már azt sem tudja, mit akar valójában. 
Egy biztos: a gyereknek apa kell!!! De hol van Oscar?

DECEMBERI PROGRAMJAINK GYEREKEKNEK

Programajánló

KARÁCSONYVÁRÓ ADVENTI MATINÉ
2017. december 17. 14.00-17.00

Mézeskalács Műhely az Ócsai Polgári Kulturális 
Egyesület szervezésében

Pólóékszer készítő workshop Vacókával

Karácsonyi műsorral érkezik a Flashdance

MOLLINI bűvész interaktív műsora - az előadás 
után közös bűvészkedés

MELYIKET A KILENC KÖZÜL? zenés, 
karácsonyi színházi előadás
2017. december 26. 18.00
Pest Városában él János Mester, a szegény csiz-
madia kilenc gyermekével. Karácsony reggelén 
János különös ajánlatot kap a felettük élő gazdag 
házi úrtól: ha gyámsága alá veheti Varga egyik 
fiát, a kiválasztott gyermeket tanult, gazdag 
úrrá teszi. A mindennapi betevőért harcoló 
családfőnek az atyai szív legnehezebb döntését 
kell meghoznia: Melyiket a kilenc közül?

VUK - bábmese a Fabula Bábszínház 
előadásában
2017. december 28. 10.00

A Vuk című mesejáték Fekete István regényének 
feldolgozása. Vuk, a kis róka sok-sok kalandot él 
át, míg felnő és a rókák népének védelmezője 
lesz.
A bábelőadás után minden kisgyermeket egy 
bögre meleg kakaóval ajándékozunk meg.
Egressy Kultura Kártya kedvezmény!



15BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZBABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ
BABABÖRZE 

&
JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZBABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

2018-BAN IS

BABABÖRZE 
&

JÁTSZÓHÁZ

ÓCSAI

2018. JANUÁR 14. 14.00-18.00 ÓRÁIG

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

Jegyár: 1000 Ft/gyermek
1 éves kor alatt ingyenes

A Magyar Kultúra Napja
ünnepi műsor2018. január 22.

17.30
Szitáné Dr. Surányi Rozália kiállításának megnyitója

18.00 Ünnepi műsor

díjak átadása
Beszédet mond Bukodi Károly polgármester

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak 
előadása
KAMASZPANASZ 
avagy kis XXI. századi (magyar) te + én

Közreműködik az Ócsai Fúvószenekar

Varga Miklós
műsora

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU A belépés díjtalan.

Közérdekű

Egyre közelebb a Karácsony, egyre nagyobb a pánik azok 
között, akik még nem szerezték be a karácsonyi ajándéko-
kat. Kezdődik a kapkodás, ami sok esetben figyelmetlen-
séggel párosul. Ezt használják ki a zsebtolvajok, akik a vásá-
rok, zsúfolt helyek környékén sokkal többen vannak jelen 
ebben az időszakban.

Érdemes fokozottan figyelni az értékeinkre, ne adjanak 
esélyt a tolvajoknak! Az élelmiszer áruházak, bevásárlóköz-
pontok, üzletek és piacok lehetőséget adhatnak a lopásra. 
Járműveikkel olyan helyen parkoljanak, ami forgalmas és le-
hetőleg térfigyelő kamera működik. Az autóban ne hagyják 
látható helyen a már megvásárolt ajándékokat, értékeket és 
zárják be a járművet! Az ünnepi forgatagban a pénztárcáju-
kat, telefonjukat lehetőleg belső, zárható zsebben tárolják, 
semmiképpen ne táska tetején, vagy a nadrágjuk hátsó zse-
bében. A bankkártyát és a PIN-kódot ne egy helyen tárolják. 
Ha eltűnik a bankkártya, azonnal tiltsák le! Tömegközleke-
dési eszközön figyeljenek környezetükre, táskáikat szorítsák 
magukhoz. Az ünnepek közeledtével megszaporodhatnak 
a csalások is. Az elkövetők sok esetben adománygyűjtésre 

hivatkozva csalnak 
ki pénzt. Az ado-
mánykérések során 
kérjenek csekket, 
nézzenek utána a 
számlaszámnak, a 
szervezetnek, olvas-
sanak utána inter-
neten. Idegeneket, 
adománygyűjtőket, 
házaló árusokat 
soha ne engedje-
nek be az otthonuk-
ba. Ajtón, kerítésen keresztül beszéljenek az idegenekkel. 
Személyes adataikat, életükkel kapcsolatos információkat 
(egyedül él, mennyi a jövedelme, mikor van vagy nincs ott-
hon, szokásai, érdeklődési köre, van-e vagyonvédelmi eszkö-
ze, kutyája stb.) soha ne árulják el senkinek! 

Vigyázzanak egymásra és értékeikre, hogy tényleg boldog és 
meghitt lehessen az ünnep.

Várjuk biztonságban a karácsonyt!

Minden évben számos tűzeset keletkezik abból, hogy égve 
marad az adventi koszorún vagy a fenyőfán meggyújtott 
gyertya, vagy a tűzhelyen marad az olaj. Lássuk, hogyan tud-
juk megelőzni vagy orvosolni a bajt, hogy tényleg meghitten, 
biztonságban teljenek az ünnepek. 

A várakozás időszakában nagyon sok család asztalán ott 
díszeleg az adventi koszorú, amelyen a gyertyák potenciá-

lis veszélyt hordoznak 
magukban. Karácso-
nyig minden vasárnap 
meggyújtunk egyet, 
ezzel is fokozva az ün-
nep meghittségét. 
Ám gyorsan megtör-
ténhet a baj, ha nem 
megfelelően bánunk 
a gyertyákkal. Érde-
mes olyan talapzatra 
tenni a koszorút, ami 
nem gyúlékony. Éghe-
tő anyagokat lehetőleg 

ne tároljunk a koszorú közelében, a gyertyát pedig soha ne 
hagyjuk égve, ha kimegyünk a szobából. A másik veszélyfor-
rás karácsony közeledtével a fenyőfa. Van, aki még mindig 
gyertyával díszíti, ezekre ugyan az vonatkozik, mint az ad-
venti koszorú esetében és hasonlóképp bánjunk a csillagszó-
róval is. Utóbbit ne a fán gyújtsuk meg és mindig győződ-
jünk meg arról, hogy már nem izzik, mielőtt a szemetesbe 
dobjuk. Az izzósort érdemes ellenőrizni, mielőtt a fára kerül. 
Nézzük meg, hogy működik-e, nehogy zárlatos legyen és 
elektromos tűz keletkezzen. Az elektromos díszeket ne hagy-
juk bekapcsolt állapotban és még az aljzatból is húzzuk ki, ha 
elmegyünk otthonról, vagy ha lefekszünk aludni. A konyha is 
könnyen válhat tűzveszélyes területté. Egy váratlan látoga-
tó máris elvonja a figyelmet a készülő ételről. A tűzhelyen 
felejtett olaj, zsír könnyen meggyullad. Ebben az esetben a 
legjobb megoldás, ha letakarjuk az edényt a fedelével, így a 
tűz nem kap oxigént és elalszik. Az ilyen tüzeket vízzel sem-
miképpen ne oltsuk. A tűz oltására jó megoldás lehet egy 
tűzoltó készülék beszerzése. Ezek az eszközök pár ezer forin-
tért kaphatóak.
Legyen figyelmes és körültekintő az ünnepek alatt is, hogy 
békében töltesse a karácsonyt!

Kis figyelmetlenségből is lehet nagy baj

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

2018. FEBRUÁR 14. 19:00
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BIRKÓZÁS

2017. november 23.-án Gyálon szervezték meg 
a szabadfogású körzeti gyerek és diák birkózó 
versenyt.

Résztvevő csapatok: Bp.-i FTC, Gyál, Inárcs, 
Üllő, Ócsa és Alsónémedi birkózó szakosztályok 
részvételével. A színvonalas versenyen nagy-
számú versenyzők és szurkolók vettek részt.

Ócsai birkózók eredményei:

Gyerek korosztály:

Kántor Róbert I. hely

Zöld Sándor III. hely

Dudás Rómeó II. hely

Dudás Flórián III. hely

Diák korosztály

Szecsődi Mirella I. hely

Szabó Dénes I. hely

Dudás Adrián III. hely

ÖKÖLVÍVÓ GÁLA

Sport Sport

November 4 az Ócsa SE ökölvívó szakosztálya számára meg-
határozó nap volt. Sikerült megszervezni az első pofon par-
tit, ahol az egyik versenyzőnk Fördős Krisztina ringbe lépett. 
De mielőtt beszámolnék Kriszta szerepléséről és az esti gála 
eseményeiről, szeretnék köszönetet mondani a sportegyesü-
letünk elnökének Bukodi Károlynak, hogy hitt a rendezvény 
sikerében. Megköszönném Paksi Zitának, hogy biztosította 
számunkra a rendezvény helyszínét. Szeretném megköszön-
ni mindenki nevében azoknak, akik anyagi és személyes 
segítséget nyújtottak a verseny lebonyolításában: Orgován 
Ádám, Balázs Zsolt és családja, Zeolit Tüzép, Arnoldo pizzé-
ria, Best üzletlánc, Kalota Kft-től Kovács István és családja, és 
mindenképp megköszönném a segítséget tanítványaimnak.

Nélkülük nem jöhetett volna létre a rendezvény.

Első menet: Kriszta és ellenfele (akinek az edzője profi vi-
lágbajnok volt), izgalomtól hevítve léptek ringbe. Aki 
még nem volt ringben, az el sem tudja képzelni mek-
kora adrenalin löket amikor valaki a szorítóba lép.

Mindenki, aki eljött megnézni akár a délutáni pofon partit, 
akár az esti gálát, kicsit megérzett valamit ebből. Egészen más 
ilyen közelségből nézni az ütéseket, mint a tévén keresztül.

De térjünk vissza Krisztához. Olyan vehemens és erőteljes 
volt a kezdése, hogy az első percben már számolni kellett 
ellenfelére. Folytatódott a küzdelem és Kriszta továbbra is 
nyomás alatt tartotta ellenfelét brutális erejű ütéseivel. Már 
orvost is kellett hívni aki egy kis ápolás után tovább enged-
te a küzdelmet, amit kb fél perc múlva a bíró beszüntetett.

Kriszta az első menetben, döntő fölénnyel győ-
zött. Majd a verseny végén megkapta a leghar-
cosabb felnőtt versenyzőnek járó különdíjat

Gratulálunk!!!

Gála
Kicsit aggódtam, mennyien lesznek  kíváncsiak erre 
a rendezvényre, de végül teltház lett (kb 120 fő).

A gálán résztvevő versenyzők, már néhány hónap-
pal korábban elkezdték a felkészülést az itteni meg-
mérettetésre. A résztvevő klubok, szakosztályok, Do-
rog Kempo, Esztergom Kempo, Cegléd  mma, Monor 
Thai boksz, Budapest Savate, Budapest Fighters Club, 
Gödöllő Thai boksz, Ócsa SE ökölvívó szakosztály.

Az első két mérkőzést az Ócsa SE versenyzői vív-
ták,  egy-egy bemutató mérkőzés keretén belül.

Azért akartam, hogy saját versenyzőink kezdjék, mert a mér-
kőzés bemutató jellege, jó „bemelegítés” a nézőknek a to-
vábbi K1 csatákhoz. Miért bemutató mérkőzés? Mert az első 
páros Kovács Gergő és Sólyom Attila nincsenek egy korosz-
tályban és nincsenek egy súlyban. Gergő 52 kg és ifjúsági 
korosztály, Attila 64kg és felnőtt. Gergő gyorsasága és fo-
lyamatos mozgása, valamint Attila hosszú egyenesei parázs 
harcot eredményeztek. Mindkettejükben van lehetőség, 
amennyiben kitartanak és elvégzik a rájuk szabott munkát. 

A második csatát Kriszta egy fiúval küzdötte végig. Bár 
mindketten felnőttek, de Boti (aki szintén az Ócsa SE ver-
senyzője, de ő a budapesti Fighters Clubba jár az edzése-
imre) 72 kg, míg Kriszta 65 kg. Tehát nem csupán nemek 
közti különbség volt. Bár Boti az elején nagyon visszafo-
gottan küzdött, a második menettől már ő is többet ta-
lált. Jó pörgős bunyójukkal megalapozták az est hangula-
tát. Az első két mérkőzés bemutató jellege miatt, a bírók 
nem hirdettek győztest, mindkét versenyzőnek magasba 
emelték a kezét. Jó lehetőség volt egyesületünknek, hogy 
a versenyzők rutinosabbá váljanak, hogy szokják a ver-
senykörülményeket, hogy eredményesebbek legyenek.

Minden mérkőzés 3x3 perc-
ben zajlott (már amelyik végig ment).

Elkezdődtek a K1 mérkőzések, ahol igyekeztem úgy 
párosítani a résztvevő versenyzőket, hogy ne csu-
pán a súly, de a tapasztalat, a tudásszint is hason-
ló legyen, hogy izgalmas mérkőzéseket lássunk.

Az első K1 mérkőzést Dorog és Gödöllő harcosai vív-
ták. Kemény pofonok és még nagyobb rúgások jellemez-
ték. A mérkőzést Gödöllő nyerte egyhangú pontozással.

A második meccs Dorog és Monor küzdelme volt. Ez már 
egy rendkívül izgalmas bunyó volt, kicsit véres lett a vége, 
és egyhangú döntés született a monori versenyző javára.

A harmadik küzdelem résztvevője szintén Dorogról ér-

kezett és az én tanítványom a Fighters Club-ból  volt az 
ellenfele. Szerintem az est egyik legizgalmasabb mérkő-
zése volt. Mindhárom menetben végig püfölték egymást 
a srácok. A mi versenyzőnk végig fölényben volt, de a 
pontot 3. menetben tette fel, amikor a dorogi srác be-
esett a kötelek közé, sőt én ugrottam a ring széléhez, ne-
hogy leessen. Itt már orvost kellett hívni. Bár én nem 
értettem egyet sem az orvos, sem a bíró véleményével, 
mert tovább engedték a küzdelmet. Nem sokkal később 
egy kemény térd rúgás fejre, és befejeződött a mérkőzés.

A negyedik küzdelem Esztergom és a Budapesti Savete 
(francia boksz) versenyzője között zajlott. Talán ez volt a 
leg technikásabb bunyó mind közül. Sok rúgás és látvá-
nyos kombináció jellemezte, amit a bírák az esztergomi 
(aki mellesleg Szlovákiában élő magyar)srácnak ítéltek.

Az ötödik bunyó Cegléd és Gödöllő. Erős kezdés a gödöllői 
fiútól, de az ellenfél jól reagált mindenre. Olyannyira, hogy 
a második menetben Gödöllő edzője bedobta a törölközőt.

Zárójelben hozzátenném a törölköző bedobása nem gyáva-
ság és nem elítélendő. A versenyző épségét szolgálja, hogy 
ne kelljen egy esetlegesen komolyabb sérülést elszenved-
nie, ami gátolhatja a további edzésmunkát, a versenyzést.

Az utolsó hatodik K1 küzdelem szintén Cegléd és Gödöl-
lő párharca volt. Mindkét versenyző tapasztalt és jó felké-
szültséggel érkezett. A gödöllői srác viszont dominánsabb 
volt az első pillanattól. A második menetben be is tudta 
fejezni a mérkőzést egy térd rúgással, amitől ellenfelének 
felszakadt a szemöldöke. Az orvos beszüntette a mérkőzést.

Összegzésül, jól zárult a verseny. A résztvevők és a nézők 
is mind várják a folytatást. Amit meg is tehetünk, ha szin-
tén sikerül olyan embereket találni, akik segítenek. Köszö-
nöm még egyszer a támogatóknak a segítséget, köszönöm 
az orvos és a bírók munkáját. Egy embert nem említettem 
eddig, az est házigazdáját, akinek a tudása (2. Dan kem-
po), és az adottsága (végig beszélte az egész gálát ), hoz-
zájárult a est sikeréhez. Köszönet tehát Varga Ákosnak!

GRATULÁLOK minden versenyzőnek!
Hajrá Ócsa!

Torma Zoltán
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Karácsony a világosság ünnepe! Világosságról kell beszél-
nünk és sötétségről. Jézus éjszaka közepén született. Min-
denütt mély sötétség honolt. Az emberek szívében is. Mert 
azon az éjszakán is valaki haldoklott, azon az éjszakán is vészt 
jósló árnyak surrantak, orvgyilkosok és tolvajok leselkedtek 
áldozataikra; akkor is volt szenvedés, éhség, sírás és árulás.
De valami hallatlan történt azon az éjszakán: a Világos-
ság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött.
    Mi szintén egy borzasztó sötétség tanúi vagyunk a tör-
ténelem e pillanatában. De ez nem csak ma van így. Így 
volt ez a történelem korábbi szakaszaiban is, mert ilyen az 
emberi történelem attól a pillanattól kezdve, amikor meg-
történt a bűn, amikor az ember kiűzte életéből, szívéből és
lelkiismeretéből a világosságot, történelméből Istent, ki-
utasította gondolataiból az Igazságot és a Szeretetet. Azóta 
saját boldogságát hazugságokon, a másik kizsákmányolásán 
keresztül akarja megvalósítani és ezáltal csak növeli a sö-
tétséget. Ezért éltek a népek sötétségben, ezért borult éj-
szaka a földre. Minden egyes bűn csak növeli a sötétséget.
Mégis, mindennek ellenére beszélnünk kell a világosságról. 

Jézus megszületett, itt van köztünk, Ő a történelem ura, 
együtt vándorol velünk a sötétségben, amiért egyetlen éj-
szaka sem egészen fekete és kilátástalan többé, mert kará-
csony éjjelén kigyulladt egy csillag, amely eligazít bennünket 
akkor is, amikor nem látjuk a következő lépést. Isten beleszü-
letett ebbe a sötét világba, amelyet mi tettünk ilyenné. Min-
dent kockára tett értünk: istenségét, amikor emberré lett, 
szeretetét, amikor tehetetlen kisdedként ránk bízta magát.
Krisztus megszületett, emberi szavakat mon-
dott, a mi útjainkat járta, a mi életünket élte, ezért 
tudjuk az utat, ezért merjük vállalni az életet.
Mert a sötétségbe beleszövődött a Világosság. A betlehe-
mi Kisded világosság mindazok szívében, akik befogadták 
Őt: Mária szívében meg Józsefében, a pásztorokéban meg 
a három királyokéban. Ez a csillag azóta szüntelenül újra 
meg újra kigyullad jóakaró emberek szívében, akik tovább 
viszik az örömhírt mint imbolygó piciny fényeket  a történe-
lem éjszakájába. Légy te is fényhordozó! Áldott Karácsonyt!

Ország Tibor plébános

Ócsai Baptista Gyülekezet decemberi 
programnaptára

december 3.  09:00 imaóra, 
   10:00 istentisztelet
   17:00 ifjúsági advent

december 6.  19:00 Bibliaóra

december 10.  09:00 imaóra
   10:00 istentisztelet
   17:00 zenés advent

december 13.  19:00 Bibliaóra
december 17.  09:00 imaóra,
   09:30 istentisztelet, a Ma-
gyar Evangéliumi Börtönmisszió vasárnapja

   17:00 ökumenikus alkalom
december 20.  19:00 Bibliaóra
december 24.  09:00 imaóra,
   10:00 istentisztelet

december 25.  10:00 istentisztelet
   17:00 gyermekkarácsony
december 26.  10:00 istentisztelet
   17:00 családok karácsonya
december 31.  09:00 imaóra
   10:00 óévi istentisztelet
   17:00 óévi istentisztelet 

Gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhu-

Ócsai Katolikus Közösség decemberi 

programnaptára

Miserend:

Hétfő, Péntek Szombat 18 óra

Vasárnap 9 óra.

Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra

Minden Szerdán 18 - 19 óra között énekkari próba.

Minden Pénteken 18 - 20 óra között Ifjúsági hittan. 

Minden hónap utolsó szombatján 17 óra taezéi imaóra

19 óra ismeretterjesztő előadás. 

December 24-én 15 órakor pásztorjáték a templomban.

A születési szentmise az idén 22 órakor lesz.

Karácsony mindkét napján 9 órakor lesz szentmise.

Szilveszterkor évégi hálaadás 18 órakor.

Nem számít, mi van az asztalon, ha a család szeretetben 
ül együtt körülötte, ahhoz azonban mégsem férhet kétség, 
hogy a jobbnál jobb falatok csak tovább emelik az ünnep 
fényét. Az odafigyeléssel és különleges gondoskodással 
elkészített fogások, az együtt elköltött ebédek és vacso-
rák ilyenkor még jobban összehozzák a családtagokat.

Almás borhableves szőlővel és dióval
HOZZÁVALÓK:

•	 1 dl frissen préselt almalé
•	 1,5 dl száraz fehérbor
•	 1 dl tejszín (szobahőmérsékletű)
•	 3 db tojássárgája
•	 10 dkg szőlő
•	 kis maréknyi dióbél
•	 csipetnyi barna cukor
•	 csurranásnyi érlelt almapálinka 

ELKÉSZÍTÉSE:

A diót 150 °C-os sütőbe tesszük 20 percre. Hagyjuk kihűlni, 
ledörzsöljük a héját, durvára vágjuk. A bort beletesz-
szük a gyümölcscentrifuga tartóedényébe, erre présel-
jük az alma levét. A levet kis lángon felére sűrítjük. Hagy-
juk hűlni, hozzáadjuk a tejszínt. Lábosban vizet forralunk, 
majd a gyöngyözve forró víz fölé habüstöt helyezünk (ne 
érintkezzen közvetlenül a vízzel), ebben habosra verjük 
az almaleves bort a cukorral, a tojássárgájával és a pálin-
kával. Folyamatosan verjük habverővel, ügyelve rá, hogy 
ne forrósodjon túl. Mikor már krémes-habos, rögtön 

tálaljuk - talpas pohárban vagy mély kompótos/desszertes 
tányérban. Félbevágott, kimagozott szőlőszemeket és 
pirított diódarabokat adunk rá, meghintjük nagyon kevés 
frissen porított fahéjjal. (forrás: magyarkonyhaonline.hu)

A hal a legtöbb országban szerves része a karácsonyi menü-
nek, hiszen komoly többletjelentéssel bír. Idehaza nemcsak 
Jézust jelképezi, de a magyar hagyomány a pikkelyek okán 
a pénz szimbólumának is tartja. 

Krémsajtos-fűszeres harcsafilé
A harcsafilére csepegtessük rá a citromlevet, majd sózzuk, 
ízlés szerint szórjuk meg a halfűszerkeverékkel és hagy-
juk legalább egy fél órát állni, hogy az ízek kellően átjárják.

A mascarponét keverjük simára ízlés szerinti meny-
nyiségű sóval (arra figyeljünk, hogy a halat már besóz-
tuk) őrölt színes borssal és az apróra vágott kakukkfűvel.

Az előnyújtott leveles tésztát csavarjuk ki a papírból, 
majd vágjuk két egyforma darabra. Ezután helyezzük a 
tészta alsó felére a befűszerezett harcsaszeletet, majd 
kenjük rá a fűszeres krémsajt felét. Ezután a tészta szé-
lét kenjük körbe a felvert tojással, hajtsuk rá a szaba-
don maradt tésztát, majd az ujjunkkal, végül pedig egy 
villával nyomkodjuk alaposan le, nehogy sütés közben 
szétnyíljon. Végül kenjük le a felvert tojással, mielőtt be-
tennénk a sütőbe (a másik halszelettel is így járjunk el).

Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsék-
leten kb 30 perc alatt süssük szép pirosra, ropogósra. A sütő-
ből kivéve hagyjuk pár percig hűlni, majd hagymamártással 
tálaljuk. A hagymát pucoljuk meg, majd vágjuk fel apróra.

A vajat és az olajat hevítsük fel, majd adjuk hozzá az ap-
róra vágott vöröshagymát és pároljuk üvegesre. Ezután 
öntsük fel a borral, majd a levet forraljuk a felére. Ezután 
öntsük fel a vízzel, adjuk hozzá a leveskockát, ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk, majd addig főzzük, hogy éppen csak 
maradjon alatta lé. Ekkor vegyük le a tűzről, hagyjuk ki-
csit hűlni, majd turmixoljuk össze.Végül öntsük fel a tej-
színnel, majd tegyük vissza a tűzre és állandó keverge-
tés mellett, sűrítsük be (ízlés szerint az elkészült mártást 
egy szitán át is szűrhetjük, akkor sokkal selymesebb lesz). 

Tálaláskor a leveles tésztában sült harcsafilét a hagy-
mamártással kínáljuk. (forrás: receptneked.hu) 

M i  k e r ü l j ö n  a z 
ü n n e p i  a s z t a l r a ?
Akár az alábbi két fogás valamelyike

Ünnep

forrás: receptneked.hu

forrás: magyarkonyhaonline.hu

K a r á c s o n y i  ü z e n e t
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ELEKTROPORTA 
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.
Új, szépséghibás, szállítási sérült 

tévék, hűtők, fagyasztók, 
mosógépek, mikrók, porszívók és 
háztartási kisgépek akár féláron, 
garanciával. T.: 06-29/ 378-753

Közérdekű

Tisztelt Ócsai Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DPMV Zrt. ócsai ügyfélszolgálati fiókirodája 2018. 01. 02-tól  másik 
helyre költözik. Fiókirodánk az önkormányzati ügyfélszolgálati épületben várja tisztelt ügyfeleit, az 
alábbi címen, és időben: 
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy-Zs. u.  2.

Nyitva tartás:
Hétfő:  8.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 7.30 - 12.00

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy központi irodánk, - 2220. Vecsés, Kossuth L. u. 38-40. - minden 
nap rendelkezésükre áll, teljeskörű ügyintézéssel, az alábbi időpontokban;
H, K, Cs: 8.00 - 14.00
Sze: 8.00 - 20.00
P: 8.00 - 13.00
Kívánunk minden kedves Ügyfelünknek Békés, Boldog Karácsonyt! 
Tisztelettel

ÁLLÁSAJÁNLAT
Pest megyében működő közszolgáltató Zrt. 

Behajtási és Követeléskezelési Csoportjába 

behajtási és követeléskezelési 
ügyintézőt keres.

Követelmény: 
• minimum középfokú végzettség; 
• word, excel ismerete; 
• problémamegoldó képesség, kreativitás, pontos-
ság; 
• kommunikatív személyiség;

Előnyt jelent: 
• végrehajtói irodában szerzett gyakorlat, tapasz-
talat; 
• bírósági tisztviselői gyakorlat; 
• behajtás, követeléskezelés terén bármely cégnél 
szerzett gyakorlat;

Munkavégzés helyszíne: Ócsa
Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel 

a hr@dpmv.hu email címre várjuk.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Pest megyében működő közszolgáltató Zrt. 

Ügyfélszolgálati ügyintéző
munkatársat keres.

Főbb feladatok:

- ügyfélszolgálatra érkező ügyek - levelek, elektronikus 
megkeresések, személyes – bejelentések, panaszok 
fogadása, intézése, tájékoztatás nyújtás

- készpénzes és bankkártyás számlakiegyenlítések foga-
dása, rögzítése, elszámolása -pénztárkezelés

- új felhasználási igények fogadása, ügyintézése , szerző-
dések megkötése, átírások bonyolítása  

- szolgáltatási kérdések ügyintézése felhasználók, és 
műszaki szakcsoport között

- felhasználói adatok karbantartása, adatrögzítések, 
felhasználási helyek szolgáltatási adatainak ellenőrzése, 
részbeli rögzítése

- számlázási feladatok, tömeges és egyedi közszolgálta-
tási számlák, és általános számlák készítése

Fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megje-
löléssel a hr@dpmv.hu email címre várjuk.
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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
Szőke Zoltánné Bugát Mária 1960. április 12. 2017. október 3.
Füstös Gáborné Kozma Erzsébet 1940. május 15. 2017. október 3.
Szabó János Mihály 1935. január 30. 2017. október 3.
Béki Dezsőné Elek Julianna 1932. július 14. 2017. október 14.
Váradi Péterné Zengraf Mária 1934. december 4. 2017. október 15.
Kalán Albertné Benes Margit 1931. április 6. 2017. október 15.
Bán Károlyné Panyik Rebeka 1944. július 19. 2017. október 20.
Kovács István 1930. november 29. 2017. október 24.
Nagy László József 1952. május 13. 2017. október 28.
Esküvő:
Gergő József – Juhász Erzsébet                   2017. november 21.
Balázs Ilona – Rontó Norbert                      2017. november 21.
Hlács Éva - Bartus Imre                                2017. november 24.
Huszonötödik házassági évforduló:
Halenkár Erzsébet – Dombos Béla 1992. november 7.

Ötvenedik házassági évforduló:
Takács Margit Erzsébet – Biró Miklós 1967. november 18.

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Boda-Deák Boróka Fanni Deák Dóra – Boda László 2017. október 1.
Czibula Léda Csernák Livia – Czibula István 2017. október 3.
Stáhl Boglárka Tóth Mónika Gyöngyi – Stáhl Péter 2017. október 3.
Nagy Izabella Dorogi Tímea - Nagy Bertalan 2017. október 4.
Fekete Léna Mária Tóth-Kovács Vivien – Fekete Krisztián 2017. október 9.
Szabó Attila Noel Horváth Andrea – Szabó Attila 2017. október 13.
Horváth Jázmin Dóra Szabó Katalin – Horváth Ákos 2017. október 15.
Kárpáthy Laura Gebei Zsuzsanna – Kárpáthy Balázs 2017. október 17.
Kovács Emma Kapranczai Enikő – Kovács Krisztián 2017. október 19.
Barizs Miklós Richárd Pintye Mária Zsuzsanna – Barizs József Tamás 2017. október 20.
Barta Viktor István Varró Adrienn – Barta Krisztián 2017. október 21.
Erdős Izabella Natasa Krizsa Henrietta – Erdős Zoltán 2017. október 25.
Buzás Gréti Mátai Mónika – Buzás Zsolt 2017. október 26.
Puskás Zalán József Kóczé Krisztina – Puskás József 2017. október 26.

Sallay Mária anyakönyvvezető




