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Előszó 3
Új lámpatestek Ócsa utcáin
A nyár kellős közepén tartunk, a szabadságolások időszakát éljük, a hivatali munka azonban nem állt meg. Melyek
azok a döntések, amelyeket kiemelne a legutóbbi testületi
ülésről?
Természetesen nem fontossági sorrendben három témáról
szeretném bővebben tájékoztatni a lakosságot. Tudjuk és
tudtuk, hogy halaszthatatlan és megoldandó feladat volt a
közvilágítás helyzete városunkban. Sajnos az előző karbantartó cég nem megfelelő minőségben végezte a szerződésben foglalt kötelezettségeit, ezért sok helyen egész utcaszakaszok is sötétségbe borultak. Kerestük a megoldást, míg
végül rátaláltunk az Eurovill Kft-re, akik a kedvező ajánlatukban azt is vállalták, hogy a szerződés aláírás után két hónapon belül az összes izzót kicserélik. Azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy nem ledes világításra váltunk.
Karbantartási szerződésünk négy évre szól, bízom benne,
hogy ők megfelelő megoldást jelentenek majd a városunk
ezen problémájára.
Egy másik fontos dolog, számomra kicsit szívügy is, az a hulladékgazdálkodás, ezen belül is a szemét szelektív gyűjtése.
Tudom, hogy sokunk nincs még ehhez hozzászokva, de sajnos már nem csukhatjuk be a szemünket e fölött. Hiszem,
hogy ha csak mindenki a saját környezetében „odafigyel”,
azzal sokat tehet a Földért, s azért, hogy ne „épüljenek” a

gyálihoz hasonló hulladékhegyek.
Többek között ezért is döntött június
28-án a Képviselő-testület úgy, hogy
az újonnan alakuló Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz csatlakozik. Közel 10 milliárd forint fejlesztési pénz áll majd
rendelkezésére a társulásnak a szükséges fejlesztések elvégzéséhez. Ez
bennünket annyiban érint, hogy előre
láthatólag január 1-től még két szemetes edényt kapunk, s ebben tudjuk szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Természetesen erről az év hátralévő részében még többször
tájékoztatjuk a lakosságot.
Végül, de nem utolsósorban pedig egy számomra is kedves
kezdeményezésről beszélnék, az „Elsős lettem” iskolakezdő
csomagról. Ahogyan a gyermek megszületése, úgy az iskolakezdés is egy mérföldkő egy család ill. a gyerkőc életében.
A csomag tartalmát a leendő elsős osztályfőnökökkel közösen állítottuk össze, mely egyfajta köszöntő az iskolás évek
kapujában. A csomagokat szeptemberben az évnyitón kapják meg az iskolakezdő tanulók.
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Június 28-án tartotta szokásos hó végi ülését Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Napirenden tárgyalták és elfogadták a képviselők
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkákról szóló beszámolót.
A testületi ülésen jelen volt Gere Imre tű. ezredes és Patucz
Tibor, akik az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakulásáról
tájékoztatták a testületet. Patucz Tibor – aki a fő szervezője a kezdeményezésnek – elmondta, hogy június 8-án tartották az első fórumukat a Szabadidőközpontban, melyen
18 fő önkéntes jelezte belépési szándékát. Elkészítették
az alapító okiratot, mely jelenleg véleményezés alatt áll.
„Mivel több éven keresztül hivatásos tűzoltó voltam, 4 éve
aktív önkéntes tűzoltó egyesületeket segítek, tudom, hogy
a 10-20 perces riasztás-vonulás megkezdésével nem tudunk hatékonyan segíteni a közösségnek. Két perces egységet kellene létrehoznunk.” – mondta el Patucz Tibor.
Döntés született az Oxytree Production Kft.-vel kötött
együttműködési
szerződés
megszüntetéséről.
Megszavazták a Képviselők a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozást.

Döntés született az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi
épülete előtti tereprendezésről. Az épület külső szigetelése befejeződött, az épület megújult, így felmerült az iskola
előtti terület átalakítása is. Az elképzelés szerint parkosítás,
térkövezés és új biciklitároló készülhetne, mindez méltóképpen társulna a megszépült épület vizuális látványához.
Szavaztak a Képviselők a Monori Tankerületi Központ fenntartásában lévő Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületében lévő mellékhelyiségek felújításához történő tulajdonosi hozzájárulásról.
De felújítási munkálatok kezdődnek az Egressy Gábor Szabadidőközpontban földszinti mellékhelyiségei tekintetében is, ahol egy mozgássérült WC is kialakításra kerül
majd. A kivitelezési munkálatok elvégzésére a Képviselők
a legkedvezőbb ajánlatot adó Kinamé Kft-t bízták meg.
Az ócsai közvilágítási hálózat hibaelhárításának zökkenőmentessé tétele érdekében a Testület úgy
döntött, hogy az üzemeltetési feladatok ellátására 2017. július 1-től az Eurovill Kft-t bízza meg.
2017. szeptember 1-től iskolakezdési csomaggal kívánja támogatni az Ócsai Halászy Károly Általános iskola első osztályos tanulóit Ócsa Város Önkormányzata.

Jegyzői közlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 22/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének 2. §-ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről döntött, amely alapján

2017. augusztus 7-től augusztus 11. napjáig zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.
Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2017. augusztus 14. (hétfő) 13.00 – 18.00 óráig.
Az igazgatási szünet ideje alatt (minden nap 9.00-14.00 óráig) anyakönyvi ügyelet működik az alábbiak szerint:

Anyakönyvi ügyelet (kizárólag halálesettel kapcsolatosan)
2017. augusztus 7-8.                      Barizs Gabriella                    

06-20/391-5645

2017. augusztus 9-10-11.               Sallay Mária

06-30/308-1652

Megértésüket köszönöm!
		
dr. Molnár Csaba
jegyző

Tájékoztatás a házszámok felülvizsgálati kötelezettségéről
Tisztelt ócsai Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban:
KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek
legyenek. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) írja elő.
A Kormányrendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok
körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is. A Kormány címképzésért
felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatásának és a házszámok megállapításának
egyes szabályairól szóló 10/2016. (VI.30.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait,
amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni
a munkafolyamat ellátása során.
A fenti jogszabályok értelmében jelenleg is folyamatban van
a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, továbbá azok helyszíni felmérése és a
címkezelési eljárások lefolytatása.
Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra,
illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében,
házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri
Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az illetékes hatóságot (Okmányirodát) értesíti. A lakcímkártyák ily módon
szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor. A Magyar Posta Zrt., a Vertikál Zrt., a DPMV Zrt., az
ELMŰ Nyrt., a FŐGÁZ Zrt. felé a bejelentési kötelezettséget
a jegyző hivatalból teljesíti.
Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete időközben
úgy döntött, hogy Ócsa város
közigazgatási területén belül
házszámváltozással
érintett
ingatlan-tulajdonosok részére
ingyenesen ingatlanonként 1

db házszámtáblát biztosít. Azon ingatlan-tulajdonos részére,
aki ingatlanának házszáma vonatkozásában változás következett be és arról már kiértesítése írásban hivatalosan
megtörtént, az új házszámtábla átadása folyamatban van.
Azon ingatlan-tulajdonosok részére, akik házszáma még a
közeljövőben fog felülvizsgálatra kerülni, és annak alapján
változás fog bekövetkezni, a házszámtáblát az értesítéssel
egyidejűleg, vagy annak kézhezvételét követő 30 napon belül fogja eljuttatni az Önkormányzat.
Tájékoztatom a t. Lakosságot, hogy az önkormányzati
rendelet 22. §-a rendelkezik a házszámtábla elhelyezésének
szabályairól. Ennek értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant megfelelő házszámtáblával ellátni. A tábla
kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, házszámváltozás esetén a
szükséges cserét a változás bekövetkezését követő 15 napon
belül köteles a tulajdonos elvégezni. A Hivatal munkatársai
folyamatosan vizsgálni fogják, hogy az ingatlan-tulajdonosok
eleget tesznek-e házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek.
Kérem, hogy az ingatlanok jobb beazonosíthatósága és
annak érdekében, hogy többek között a Magyar Posta Zrt.,
a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem dolgozói kön�nyen és gyorsan be tudják azonosítani a lakcímeket, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott házszámtáblák
megfelelő kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek. Természetesen az Önkormányzat által adott
házszámtábla helyett egyéb házszámtábla kihelyezése is
megengedett, amely az ingatlan házszámát megfelelően
mutatja és igazolja.
Az Önkormányzat lehetővé teszi azon lakcímrendezéssel
már érintett közterületekhez (utcák, terek stb.) kapcsolódó
ingatlantulajdonosok részére, akiknek a házszáma tekintetében a korábbiakhoz képest változás nem történt, hogy a
www.ocsa.hu honlapon megtalálható igénylőlap kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalba történő benyújtásával – az
egységes utcakép érdekében – ellenérték fejében egységes
házszámtáblát igényeljen.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.ocsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A felsőbb jogszabályi rendelkezések által kötelezően elvégzendő címkezelés jelenleg is folyamatban van, melynek
eredményes lefolytatása érdekében kérjük a tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Nem köszönök el végleg
Interjú Szőllősiné Panyik Idával
Szülőként az óvoda az első nagy megmérettetés, féltő gonddal engedjük el gyermekünket, bízzuk rá egy
idegenre, az óvó nénire. Szőllősiné Panyik Ida – Iduska 40 évig óvta, vigyázta az ócsai ovisokat, ahogy ő fogalmaz, nevelte őket. Úgy vélem Ő egy igazi kincs, aki
tavaly méltán vehette át az „Ócsa kultúrájáért” díjat
Ócsa Város Önkormányzatától. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy júliustól nyugdíjba megy. Az elmúlt
40 évről beszélgettünk, természetesen csak dióhéjban.
Előfordult, hogy úgy érezted elfáradtál?
Biztosan volt ilyen, de aztán mindig jött valami motiváció, ami
továbblendített. Mindig azért dolgoztam, hogy jobb legyen.
Az ovinak, a gyerekeknek. Nyilván mindent nem tehetünk
meg, de mindent meg kell tennünk, amit lehet, ki-ki a helyén.

gyerekrajzot gyűjtöttem, figyeltem a rajzfejlődésüket.
Így tettem Géza rajzával is, melyen szitakötő és más állat is volt. Sok-sok év után aztán nekiajándékoztam, akkor
már felnőtt volt. Azóta is a szobájában őrzi bekeretezve.

család után az óvodában töltik a legtöbb idejüket, így
nagy a felelősség
rajtunk, hogy milyen
példát
mutatunk,
hogyan foglalkozunk
velük egész nap.
Szerintem csodálatos dolog az is, hogy az oviban még
nincs teljesítménykényszer, nincs érdemjegy, előtérben van még az anyai gondoskodás, törődés.
Hatalmas szeretettel beszélsz a gyerekekről. A 40 év alatt
tapasztaltál változást a porontyok viselkedésében?
Sok minden változott az elmúlt évtizedek alatt, és nagyon
örülök, hogy én mindezeket a változásokat itt, egy helyen
élhettem át. Pozitív változás a csoportok létszáma, mely
jelentősen csökkent. Ezen kívül felszereltségben és szakmai tudásban is nagyot fejlődött az intézmény. A kollégák sokkal öntevékenyebbek, a vezetőnk Szűcs Jánosné
pedig támogatja is az új ötleteket, kezdeményezéseket.

A szabadidődben mivel szeretsz foglalatoskodni?
Nagyon szeretek kirándulni. Az elmúlt években három barátnőmmel járjuk Magyarországot és sok külföldi városba is eljutottunk már együtt. Bízom benne, hogy sokáig kirándulhatunk még igy közösen.
gyon viccesen tudják visszaadni a felnőttektől ellesetteket.
Július 1-től nyugdíjas lettél. Vártad már?
Magam sem tudom. Kettős érzések vannak bennem.

Amióta az eszemet tudom vonzott ez a szakma. A gimnázium után nem is volt bennem kétség és a Kecskeméti Óvónőképző főiskolán tanultam tovább. A
diplomám megszerzése óta az ócsai óvodában dolgoztam, 22 éve a Napsugár Tagóvoda vezetőjeként.
Emlékszem még gyerek voltam, amikor figyeltem
az iskolaudvarról az óvónőket, ahogyan a gyerekekkel foglalkoznak. Mindig arra gondoltam, hogy jó dolga lehet annak a felnőttnek, aki gyerekeket nevel.
Nevel? Érdekes, hogy így fogalmazol.
Igen. Úgy gondolom, hogy a kisgyermekek életében ez az
időszak az, amikor még lehet hatni rájuk, nevelni őket. A

Biztosan sok-sok kedves
történetre emlékszel vis�sza. Megosztanál egyet
az olvasókkal?
Szívesen emlékszem vis�sza arra, ami egy nőnapon
történt. Az egyik kisfiú hozott egy szál piros rózsát
egy kislánynak. A kislány
nem akarta elfogadni.
Kis idő múltán a kisfiú a
homlokát megütve megszólalt: „Már tudom!
Ékszert kellett volna hoznom!” A gyerekek na-

Annak, aki Ócsán járt oviba, de tulajdonképpen mindenkinek, aki óvodánkkal kapcsolatba került volt
óvodásként vagy szülőként. A könyv – elkészülte után – az ócsai óvodákban megvásárolható lesz.
(zita)

Első és egyetlen munkahelyére a főiskola elvégzése után az akkori Ócsai óvodába 1977. augusztus
1-én lépett be. Fáradhatatlan ember, kutató, kísérletező, újat kereső. Szakmai munkáját a gyermekek szeretete, mély empátiakészsége vezérli.

De visszatérve a kérdésre, a gyerekek is megváltoztak, mivel a szülők is mások lettek. Anno a szülők jobban igényelték az óvónői segítséget, elfogadták azt, ma már azonban
sokkal tudatosabbak. Persze ez annak is köszönhető, hogy
az interneten szinte minden megtalálható, és a lehetőségek tárháza is végtelen, melyekkel a szülők élnek is.
Mindenki a legjobbat akarja kihozni a csemetéjéből, mindenhonnan azt hallják, hogy ha nem viszi például fejlesztésre, akkor majd lemarad az iskolában. Ezen kívül már
óvodás korban viszik őket mindenféle sportra, különórára.
Mindig erre a pályára készültél?

Megírtad az Ócsai Óvodák történetének második részét, melyet a közeljövőben nyomdában fogtok sokszorosíttatni. Kinek ajánlod a könyvet?

Az biztos, hogy a kollégáim nagyon fognak hiányozni – csuklik el a hangja. Sok kollégát elbúcsúztattam az
elmúlt években, most rám került a sor. Nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz. De nem köszönök el végleg, ha
szükség lesz rám, szívesen jövök önkéntes munkára. Viszont azt vallom, hogy minden változás egy új lehetőség.
A munkatársaid a búcsúztatódon egy különleges meglepetéssel fogadtak. Mi volt ez?
Igen. Felkeresték a legelső csoportom tagjait – persze akit utol tudtak érni – és elhívták őket. Csodálatos érzés volt őket látni ennyi év után.
Van még egy kedves történetem. Kezdetektől fogva sok

Tagóvoda vezetőként elsődleges feladatának tekintette az óvodapedagógusok közötti együttműködést, koordinálta a kollégák szakmai fejlődését, a csapatkohézió erősítését, közösségi
értékek, hagyományok átörökítését, újak befogadását. Nevéhez fűződik a tagóvoda játszóudvarának folyamatos rendezése, új játékok telepítése.
Több óvodai jeles ünnep szervezője, például a tagóvoda 25. és 30. születésnapjának megünneplése,
2000-ben Ócsai Helytörténeti kiállítás. A Nefelejcs
Központi Óvoda 50 éves fennállásának megünneplése alkalmából elkészítette az Ócsai Óvodák története II. könyvét, melyet ajánlok mindenki figyelmébe.
Intézményvezetőként
segítőm,
támogatóm
volt, a „jobb kezem”, példaképemnek tartom.
Szűcs Jánosné
intézményvezető

Ócsai Tájház
A Bio-Fungi Kft.
B, C, E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező

Gépkocsivezetőt
keres ócsai telephelyére belföldi fuvarozásra
Az állás betöltéséhez szükséges:
érvényes vezetői engedély,
GKI,
digitális sofőrkártya,
PÁV vizsga.
büntetlen előélet.
Előnyt jelent: hűtőkamion gyakorlat
Érdeklődni 8-16 óra között a 06 30 338 8396
telefonszámon lehet.
Az önéletrajzokat a tamas.szalay@biofungi.hu e-mail címre várjuk.

Szent Iván napi forgatag
2017. június 24.

Az 1862-ben jelent meg a Magyar nyelv szótára című könyv,
melyben a forgatag szó folytonos örvénylésként került értelmezésre. Az Ócsai Tájház Szent Iván napi programján
a látogatók sorra látogathatták a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület mestereit és a térségünkben előállított
ételeket és italokat kínáló asztalokat, a népi játszóudvart
és egyéb készműves portákat. Folytonosan körbejártak.
Június 24. Keresztelő Szent János (Virágos Szent János)
ünnepe. A napfordulók jelentősége a keresztény vallás elterjedése előtti időkben nyúlnak vissza. Az ócsai
Öregfaluban, sok száz éves falak tövében, a természettel együtt élő ember ideálja motiválja a mindennapos
munkát. Az ünnep közösségét és élményeit szeretnénk
megosztani Önökkel Hild György képeinek segítségével.

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, 0175/9. hrsz.

Gólya látványgyűrűzés
2017. június 18.
A gólya látványgyűrűzés immár negyedik éve került megszervezésre Ócsán. Sajnos egyetlen gólyapár él jelenleg városunkban, a Dr. Békési Panyik Andor utca végén.
A lehetőséget kezdeményező házaspár, az első fészekalaptól,
költéstől fogva évek óta gondját viseli ennek a gólyafészeknek. A gyűrűzés szervezésének feladatait a közösségek évről-évre átadták egymásnak. Így az idén az Ócsai Tájvédelmi
Körzetben, az Ócsai Tájház vállalta a népszerűsítést.
Az idei fészekalj 3 egészséges fiókából áll, akik
hamarosan
kirepülnek
és
reményeink
szerint
megerősödve készen állnak majd az őszi vonulásra.
Aki teheti, sétáljon el a városszéli utcácskába,
az esti órákban és csodálja meg a fészken álló
gólyafiókákat,
ahogy
szárnyaikat
próbálgatják.
Fotó: Peer Réka
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Az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

Közérdekű

13

2016.évi közhasznúsági beszámolója
Alapítványunk a 2016-os évben is az alapító okiratában kitűzött céljainak megfelelően működött.

OTTHONRÓL
HAZA
2017. május 31.- június 3. között az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola 39 hetedik évfolyamos tanulója a Határtalanul program keretén belül Felvidékre látogatott. Az egykori végvárakat kerestük fel – Léva, Gymes, Nyitra, Dévény.
Léván megismerkedtünk a helyi magyar iskolai tanulóival,
és nevelőivel. Bemutattuk egymásnak településeinket, iskoláinkat, majd átadtuk az adományunkat, melyet nagy
szeretettel vittünk nekik.

megmászása után Pozsony városának látogatásával zárult a
kissé fárasztó, de rengeteg új információt, és élményt nyújtó kirándulás.

A három nap alatt érintőlegesen megismerkedtünk a felvidéki magyar nemesi családok történelmünkben játszott
meghatározó szerepével, elgondolkodtunk a hegycsúcsokra épített kővárakban zajló életen, éreztük a hegyek közé
épített városok különös hangulatát. Feltárultak előttünk a

Fő célkitűzésünk a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenységek folytatásához
szükséges eszközök beszerzése. Az iskolai oktatás tárgyi
feltételeinek megteremtése, eszközök beszerzése. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás korszerűbb eszközeinek a megteremtése.
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök támogatása, a szükséges eszközök beszerzése. Az alapítvány másik fontos célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, jogi
és természetes személyeket, hogy támogassák azokat a
kezdeményezéseket, amelyek az ócsai általános iskolában tanuló gyerekek testi és lelki egészségének a megőrzésére, szabadidőjük szervezett eltöltésére irányulnak.
Támogatjuk az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítására, műszaki,
technikai berendezések beszerzésére irányuló törekvéseket.
Beszereztünk
papírírószereket,
irodaszereket,
játékokat,
könyveket,
terítőket
az
étkezőbe,
kreatív
foglalkozásokhoz
eszközöket.
- Támogattuk a Zrínyi matematika versenyre utazó diákokat, a 8. évfolyamos diákok kirándulását, a 4. évfolyam erdei iskoláját az Ócsai Madárvártába, az Őskultúra Alapítvány E-Me-Se parkjába való kirándulást az

Kivonat az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2016. évi éves beszámolójából:

Bevételek:
Működési árbevétel:
Egyéb bevétel:
Pénzügyi műveletek bevételei:

68 978,- e Ft
102 098,- e Ft
0,- e Ft

Költségek, ráfordítások:

bányászélet nehézségei a selmecbányai múzeumban, megértettük a „Jó szerencsét” köszönés lényegét!
Árnyas erdőben másztunk fel a Gymes várához, majd
ellátogattunk Nyitrára.
Utolsó nap pedig a legnyugatibb végvár, Dévény várának

Iskolánkban immár hagyománnyá vált a határon túl lévő
magyar területek felkeresése az EMMI által évről évre meghirdetett Határtalanul Program keretén belül – jártunk már
a Partiumban, Vajdaságban, és a jövő esztendőben, amen�nyiben pályázatunkat kedvezően bírálják el Udvarhelyszékre, a Sóvidékre szeretnénk ellátogatni.
A szervezők

Anyagköltség:
Igénybe vett szolgáltatás:
Egyéb szolgáltatás:
Bérköltség:
Személyi jellegű egyéb kifizetés:
Bérjárulék:
Értékcsökkenés:
Egyéb ráfordítás:
Pénzügyi műveletek ráfordításai:

58 979,- e Ft
13 213,- e Ft
7 140- e Ft
76 636,- e Ft
3 852,- e Ft
17 845,- e Ft
7 339,- e Ft
2 344,- e Ft
21,- e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

- 16 293,- e Ft

ERVÉP Kft parkjába, a Hollókői várba, a Magyar Természettudományi Múzeumba való kirándulást, a Campona
játszóházba kirándulást, a 3. évfolyam osztálykirándulását, a révfülöpi táborozást, kirándulást az Elevenparkba.
- Több rendezvényt, a Halászy-napokat, a március 15-i
ünnepséget, a Víz Világnapját, a papírgyűjtést, a családi sportnapot, a ballagást, az évzáró rendezvényt,
a gyermekek közös karácsonyozását támogattuk.
2016. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
A kapott támogatás: 1542 e ft
Helyi önkormányzati támogatás: 180 e ft
Az anyagjellegű ráfordítások összege: 1414 e ft (a vállalt
célok elérése érdekében felmerült költségek)
Személyi jellegű ráfordítások: 68 e ft
Az 1%-ból befolyt összeg: 570 e ft
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak nem nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat.
Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy ebben az évben is támogassák az SZJA
1%-val
iskolánkat,
ezen
keresztül
tanulóinkat.
Bízunk benne, hogy 2017-ben is figyelemmel kísérik munkánkat, és támogatnak bennünket. Köszönjük.
Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

Tájékoztatás
2017. június 24 – július 21. között az MH Ludovika
Zászlóalj ócsai kiképzőbázisának területén nemzetközi harcászati gyakorlat kerül levezetésre, 3 nemzet katonáinak részvételével.
A gyakorlat végrehajtása során az Ócsa – Alsópakony – Felsőpakony – Üllő (Dóra major) körzet területén nagyfokú csapatmozgások, helikopteres át- és
berepülések várhatóak.
Felhívjuk a T. ócsai Lakosság figyelmét, hogy a gyakorlat végrehajtása során az Ócsa – Üllő közötti
útszakaszon történő körültekintő közlekedésre.
Csoma Ferenc zászlós
MH Ludovika Zászlóalj
Kiképző Bázis (Ócsa) bázisparancsnok

14 Helyi
Az első 50 év ünnepe
az Ócsai Óvodákban

Óvodáink története II. rész
Két újonnan épült óvodánk szerves egységének fejlődéstörténete
Ócsa község lakosságának
dinamikus
növekedésével,
szükségessé vált egy új óvoda létesítése, mely 1966-ban a Dózsa György
tér 1. szám alatt épült meg 3 csoporttal. Ez év szeptemberétől Ócsán, a
Szabadság téri óvodában 2 csoport,
60 fő gyermeklétszámmal, 3 óvónővel és 2 dajkával, a Dózsa György téri

óvoda 3 csoportban, 90 fő gyermeklétszámmal, 6 óvónővel és 3 dajkával
működött. Az udvar kialakítása, több
évnyi társadalmi munka eredményeként készült el. Túrós Terézia vezető
óvónő utódaként 1968-tól Bulóczki Istvánnét választották óvodavezetőnek.
1970-ben a Dózsa György téri óvodát
újabb 3 csoportszobával, bővítették.
A gyermeklétszám így 6 csoporttal
150 főre emelkedett. 1978 nyarán a
Szabadság tér 3. alatt működő óvoda
bezárt. Szeptembertől átadásra került
egy 4 csoportos, 100 férőhelyes, főzőkonyhával, nagy udvarral rendelkező
új óvoda a Baross utca 14. szám alatt.

Vellai Sándorné 1975-től, óvodavezető,
az óvodák összevonása után 1981-től,
tagóvoda vezetőként képviselte a tagintézménnyé minősített, óvodánkat.
1980-ban korszerűsítették a Dózsa
György téri óvoda konyháját. 1981-től
Bulóczki Istvánné óvodavezető szakfelügyelővé választását követően, az
akkor már tíz éve vezető helyettesként
dolgozó, Konfár Lászlóné óvodavezetői
kinevezésére került sor. 1986-ban ismét két csoporttal bővült a Dózsa
György téri óvoda így 8 csoporttal, 200
férőhelyes lett. A tagóvoda, és a Dózsa
György téri központi óvoda együttes
férőhelyeinek száma 1986-tól 300 fő
lett.
Az 1980-as évekre a körzet
legnagyobb intézményeként nyert
elismerést intézményünk. 1992-től
Szöllősiné Panyik Ida kapott tagóvoda
vezetői megbízást. 1995-től Simonné
Kerékgyártó Mária lett óvodáink vezetője. Az „Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja” (ONAP) – nak megfelelően óvodánk nevelőtestülete 1997-től
új koncepció kialakításával kezdte meg
az osztatlan csoportokban való nevelőmunkát. 1999. szeptember 1-jétől került bevezetésre, a „Komplex Környezeti Nevelési Program” óvodánkban.
Szűcs Jánosné 1999. november 1-jétől
megbízást, majd 2000. szeptember
1-jétől kinevezést kapott vezetői programja megvalósítására, melyet napjainkban is végez. 2000-ben a központi

óvoda a Nefelejcs a tagóvoda a Napsugár nevet kapta. Nevelőtestületünk
többsége évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok.
Dajkáink szakképzettek, gyermekszeretők, segítik a pedagógusok munkáját.
A játékokat a csoportszobában és az
udvaron folyamatos bővítés útján, önkormányzat, egyéni támogatók, „Ócsai
óvodásokért alapítvány” segítségével
sikerült fejleszteni. 2013 augusztusában a Manóvár bölcsőde, 2 csoporttal
24 fő férőhellyel, majd 2013. december 13-án a plusz 3 csoporttal bővült,
felújított Tagóvodánk került átadásra.
A felvehető óvodai gyermeklétszám a
bővítés következtében 375 férőhely-

re növekedett, 15 csoportban. 2013
őszén, pályázat útján, „Ovi-foci” pálya
került átadásra a Nefelejcs óvoda játszóudvarán. 2014-2015 évben energetikai pályázat kapcsán, megújult a Nefelejcs központi óvoda épülete.
„Óvodánk helyi programja a
személyiségfejlesztés fő feladatainak,
és a környezeti nevelés fejlesztési tartalmainak meghatározásával épül fel”,
melynek a megvalósításán napjainkban is dolgozunk.
Szöllősiné Panyik Ida

A Nefelejcs Központi Óvoda, Napsugár Tagóvoda és Manóvár Bölcsödében jubileumi évet éltünk meg, az egész
tanévet átívelő ünnepség jelen volt a mindennapokban
is. 2016. október 14-én egy megnyitóval kezdődött, ahol
együtt ünnepeltük a Nefelejcs Óvoda fennállásának 50. évfordulóját. Jelen voltak a jelenlegi óvodásaink, dolgozóink,
és az elmúlt 50 évben itt munkálkodók, egykori óvodások,
így találkozott a múlt, a jelen és a jövő. Fontos ünnepelni,
megőrizni, közben ápolni és továbbadni mindazt, amit ez
az intézmény hordoz: azt a fejlődést, sok-sok munkát, szeretetet, amit az egykori óvó nénik, dadus nénik, konyhás
nénik, és a mostaniak adtak és adnak a legfontosabbaknak:
gyermekeinknek. Ezen a napon nyílt meg az óvodatörténeti kiállítás, ahol hajdani játékokat, fotókat, albumokat, sőt
pedagógiai szakirodalmakat tekinthettek meg a látogatók.
Az ünnepségsorozat januárban folytatódott, amikor meghirdetésre került a jubileumi hármas pályázat.
A rajzpályázat 4-7 éves gyermekeknek szólt, témája tetszőleges átélt vagy képzeletbeli élmény, meseillusztráció volt.
A fotópályázat „Óvodás élményeim” címmel jelent meg,
témája tetszőleges óvodai tevékenység, esemény, élmény, hangulat megörökítése volt. Két kategóriában
lehetett pályázni: 1. óvodás gyermek szülője (jelenlegi vagy volt szülő), 2. óvodai dolgozó (régi és jelenlegi).
Az irodalmi pályaművek „Óvodai élményeim” címmel érkezhettek be, a kategóriák a fotópályázatéval megegyezők voltak.
Egészen május elejéig várta az óvoda a produkciókat, az
eredményhirdetésre 2017. május 20-án, az óvodai Családi Gyermeknapon került sor. Az elbírálásban egy háromtagú bizottság vett részt: Katona-Zsombori Mária
(festőművész, szakszemmel is értékelte a beérkezett
alkotásokat), Szűcs Jánosné (Intézményvezető) és Kerékgyártó Mária (Ócsai Óvodásokért Alapítvány elnöke).

Reméljük, hogy a következő 50 évben is tovább fejlődünk,
és vissza-visszatekintünk az elődeinkre, a példaképeinkre,
és a gyermekek felé továbbra is a szeretető gondoskodást
közvetítjük a jelenben élve, gazdag jövőképpel a szívünkben.
Nagy Teréz Nikolett
óvodapedagógus

A helyezettek:
Rajzpályázat:
I. Kategória 6-7 évesek: I. Szlama Vanessza, Pete Lujza, II.
Suller Gábor, Bánvölgyi Blanka, III. Fazakas Dávid, Papp
Noémi
II. Kategória 5-6 évesek: I. Barizs Dóra, II. Soltész Loretta,
Rácz Csenge, III. Sponga Bíborka, Koczó Ádám
III. Kategória 4-5 évesek: I. Kovács Fanni, II. Szabó Milán,
III. Müller Enikő
Különdíj: Viola Nóra, Pócsi Lara, Domján Lili
Fotópályázat:
I. Peer Réka, Tarnóczi Tímea, II. Szöllősiné Panyik Ida,
Vargáné Kövendi Melinda, III. Szöllősi Istvánné, Fazakas
Júlia
Különdíj: Farkas Gáborné
Irodalmi pályázat:
I. Nagy Teréz Nikolett, II. Nyitrai Attiláné, III. Kánainé
Gelencsér Judit
Különdíj: Konfár Lászlóné
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Sport 17
I . Ó c s a i Pincesorfutás
Tavaly vetődött fel a gondolat, hogy csináljunk egy színtisztán terepfutást, mert jobbára csak aszfalton futunk, pedig
nagyon sok szép hely van a város körül, amit esetleg a környéken élők is felfedezhetnek. Így született meg az ötlet az
I. Ócsai Pincesorfutásra. Felvettem a kapcsolatot Radics Józsival, a helyi pincesor egyesület vezetőjével, aki rögtön az
esemény mellé állt. Elindult a regisztráció, amelynek végén
170 ember gondolta úgy, hogy eljön és lefutja a vállalt távot. A versenyre kánikulát ígértek, ami persze egészen máshogy alakult. A forró napok után természetesen az esemény
reggelén szakadt le az ég és ömlő esőben jelöltük ki a pályát. Az előzetesen regisztrált futókból a vihar miatt sokan
lemondták és cirka 75-en voltak olyan bátrak, hogy eljöjjenek sárt dagasztani, de akik itt voltak úgy tapasztaltam,
hogy jól érezték magukat. A többség két-három alkalommal
futotta végig a 4,4 km-es pályát, de akadt, aki ötször. A 11
órás indulásra kisütött a nap és olyan volt mintha szaunában szaladt volna az ember. Aki végzett, vendégünk volt
egy tál babgulyásra, amiért nagy köszönettel tartozunk Radics Józsefnek, aki vállalta a vendégfogadás és étkeztetés

Birkózó Gálaverseny
ÓCSA, AKÁCOS U. 16.
BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN IS

Te l j e s kö r ű ki v i te l e zé s ,
i n gye n e s fe l mé ré s é s áraj án l at !

Ajtó

Ablak Redőny
Garázskapu

R OL ET TA • R E LU XA • S ZÚ NYOG HÁLÓ •
S ZAL AG F Ü G G ÖNY • NAPE L L E NZŐ • ZSALU ZIA

Üllőn
2017 április végén került megrendezésre Üllőn a gyermek
korosztály körzeti Gálaverseny.

Eredmények:
III. helyezett:
Lakatos Márk, Kántor Róbert, Botor Gábor, Hevesi
Attila, Szabó Dénes, Eszényi Bendegúz, Eszényi
Kristóf és Szecsődi Mirella
2017. május 26-27-én Szlovákiában
Dunaszerdahelyen nemzetközi birkózó versenyt
rendeztek melyen az Ócsai csapat is részt vett.
Eredmények:
III. helyezett:
Bártfai Zsolt, Gálik Zsolt és Kovács János Dávid
2017 július 10-től július 15-ig Inárcson birkózó tábor lesz.
A birkózó táborban egy külföldi csapat vesz részt . Románia
ifjúsági bajnok csapata a Székelyudvarhelyi Iskolás Sport
Klub birkózó szakosztálya.
A tábort hat birkózó edző az FTC részéről és két külföldi
szakember fogja vezetni és irányítani.
A táborról majd a következő újságban számolunk be.

összes feladatát. Nélküle nem jöhetett volna létre az esemény. Köszönjük a Borsos családnak, Tóth Bélának és Miklós Gabiéknak a segítségét és a pince bemutatást, a DINPI-nek a támogatást. Külön köszönet az ócsai polgárőrök

ismét profi rendezvény biztosításáért. Köszönjük,
hogy sok ócsai futó jött el családostól. Remélem kedvet kaptak a közösségi futáshoz. Köszönöm az UFÓ csapat segítségét az előkészületeknél és a lebonyolításban!
Fentor Csaba
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Ócsai Katolikus Közösség programja
Szentmisék július hónapban:
Péntek 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra
Félfogadási idő: péntek 9-17-ig
Szentmisék augusztus hónapban:
szombat 19 óra
vasárnap 19 óra

Az Ócsai Református Egyházközség júliusi programjairól nem
kaptunk tájékoztatást.

Közérdekű információk
Ócsai Baptista Gyülekezet - júliusi programnaptár
Bibliaóra minden szerdán 19:00 órától
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától
Istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
Lakópark misszió: a következő vasárnapokon:
július 2, 16, 30. 15:00 órától
Nyári gyerektábor nyitó alkalma:
július 30-án 17 órakor a Baptista Imaházban lesz
Gyerektábor:
július 31. és augusztus 4. között kerül megrendezésre
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás
jogát fenntartjuk!

A Bio-Fungi Kft.
A Bio-Fungi Kft.

Agrármérnök vagy kertész üzemmérnök

Gombatermesztési asszisztenst

keres ócsai üzemegységébe

keres ócsai üzemegységébe.
Feladatok:
A termelés vezető irányítása alatt asszisztensi feladatok ellátása.
Operatív részvétel a technológiai
segédanyagok ellenőrzésében – energia, vízfolyamatos készletezésében.
Részt vesz termelés műszaki feltételeinek
ellenőrzésében
Technológiai utasítások betartása
A termelésvezetővel együtt javaslatok kidolgozása a termelési folyamatok javítására
Gombaipari tapasztalat nem szükséges!
Elvárások: középfokú mezőgazdasági
végzettség, B kat. jogosítvány, PC ismeretek
Jelentkezni a karrier@biofungi.hu e-mail
címen a pozíció nevének megjelölésével
lehet.

Feladatok:
A termelés vezető irányítása alatt termesztési feladatok ellátása.
A termelésvezetővel együtt koordinálja és megszervezi a termesztési alapanyagok beszállítását.
Operatív részvétel a technológiai segédanyagok
ellenőrzésében és megszervezésében – energia, vízfolyamatos készletezésében.
Részt vesz termelés műszaki feltételeinek ellenőrzésében, koordinálásában.
Technológiai utasítások betartása és betartatása,
részvétel a munkaszervezés fejlesztésében.
Napi operatív szedési/termesztési feladatok, termelésirányításban való közreműködés.
A termelésvezetővel együtt javaslatok kidolgozása a
termelés/szedés erőforrásainak jobb felhasználása
érdekében.
Aktív kapcsolattartás a kereskedelmi osztállyal és a
társosztályokkal.
Elvárások: felsőfokú mezőgazdasági végzettség, B
kat. jogosítvány, PC ismeretek
Jelentkezni a karrier@biofungi.hu e-mail címen a
pozíció nevének megjelölésével lehet.
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Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név:
Mocsáriné Tóth Zsuzsanna Mária

Ötvenedik házassági évforduló:
Születés ideje
1951. november 28.

1959. május 22.
Szűcs Zsigmond
1935. március 5.
Mátyás Istvánné Madarász Julianna 1932. október 13.
Farkas József
1975. június 23.
Szabó Sándor
1948. augusztus 8.
Farkas Sándor József

Haláleset ideje
2017. május 12.

-

2017. május 12.
2017. május 13.
2017. május 16.
2017. május 21.
2017. május 23.

Gyermek neve

Szülők neve

Oláh Hanna

Kovács Rozália Heléna - Oláh Benjámin János 2017. május 8.

Szaller Maja

Egri Bernadett - Szaller Attila

2017. május 11.

Szaller Áron

Egri Bernadett - Szaller Attila

2017. május 11.

Balogh Ramóna

Germuska Éva - Balogh Géza

2017. május 17.

Esküvő:
Tőzsér Judit - Krisztián István
Balázsi Beáta Tímea - Tollár Benjámin Valentin

2017. június 10.
2017. június 16.

Huszonötödik házassági évforduló:
Lázár Márta Ilona - Joó Mihály

1992. június 20.

Bató Mariann - Riegel Tibor Zoltán

1992. június 20.

Berecz Mónika - Galambos László

1992. június 21.

Születések:

Születési idő

Kosztolányi Marcell Ferenc Mezei Gabriella - Kosztolányi Ferenc

2017. május 20.

Fodor Viktor Benedek

Tőtős Hajnalka Andrea - Fodor Viktor

2017. május 22.

Nyulas Erzsébet Sarolta

Mátyás Erzsébet - Nyulas Péter Pál

2017. május 24..

Bondor Botond

Virág Nikolett - Bondor Zoltán

2017. május 26.
Sallay Mária anyakönyvvezető

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

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

SZÍNES

SZÍNES NYÁRI PROGRAMOK A CLUBBAN!
NYITVATARTÁS:
KEDD–CSÜTÖRTÖK 1400–2200 PÉNTEK–SZOMBAT 1400–0200 VASÁRNAP 1200–2100

ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17.
 (30) 834 0853
 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

CLUB

AZ ÓCSAI GIMI MELLETT!
SZÍNES

XI. SZÍNES CLUB BAJNOKSÁG
2017. JÚLIUS 15. 18 ÓRA

CLUB
ÚJABB BAJNOKSÁGNAK AD OTTHONT A SZÍNES CLUB! SZOMBATON 18 ÓRAI
KEZDETTEL CSOCSÓ, BILIÁRD ÉS STEEL DARTS VERSENYEK VESZIK KEZDETÉT,
STEEL DARTS ESETÉN ISMÉT 20.000 FT-OS EXTRA DÍJAZÁSSAL! HA LEGYŐZÖD
AZ ELŐZŐ HÓNAP BAJNOKÁT, EGY ÜVEG JACK DANIEL’S IS A TIÉD! JELENTKEZZ
TELEFONON, FACEBOOK-ON, VAGY SZEMÉLYESEN A CLUBBAN!
SZÍNES
CLUB

III. ACTIVITY PARTY
2017. JÚLIUS 28. 21 ÓRA

PÉNTEK ESTE 21 ÓRAI KEZDETTEL ISMÉT ACTIVITY ESTET TARTUNK!

A PÁROKAT SORSOLJUK, ÍGY CSAK A SZERENCSÉN MÚLIK, HOGY KIVEL KIEGÉSZÜLVE
KELL A LEGÜGYESEBBNEK LENNED! A NEVEZÉS DÍJTALAN, A SZÓRAKOZÁS GARANTÁLT!
GYERE, ÉS TÖLTS EL EGY ESTÉT VELÜNK SZUPER HANGULATBAN, SOK-SOK NEVETÉSSEL!

SZÍNES

III. CSALÁDI PUZZLE VERSENY
2017. JÚLIUS 30. 17 ÓRA

CLUB
AZ ÓCSAI SZÍNES CLUBBAN ISMÉT CSALÁDI PUZZLE VERSENYT HIRDETÜNK!
VÁRJUK A JELENTKEZŐKET: A CSAPATOKAT EGY FELNŐTT, ÉS EGY 14 ÉV ALATTI,
VAGY EGY FELNŐTT ÉS KÉT 12 ÉV ALATTI GYERMEK ALKOTHATJA!
NEVEZÉSI DÍJ NINCS, A FŐDÍJ: EGY CSALÁDI PIZZA!
MUTASSÁTOK MEG, KI A JOBB, TARTSATOK VELÜNK VASÁRNAP 17 ÓRÁTÓL!

ITT AZ IDEJE,
TÖLTÖTT HÚSOK

FRISSENSÜLTEK

LEVESEK

HOGY KIPRÓBÁLD!
TÉSZTÁK

PIZZÁK

GYROSOK

EGYTÁLÉTELEK

KÍMÉLŐ ÉTELEK

GYEREK MENÜK

 (20) 530 6055 WRAPPOK

AMERIKAI HOT-DOGOK HAMBURGEREK

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200
VASÁRNAP 1000–2100

DESSZERTEK

PIZZABATYUK

SÜLTES TÁLAK

