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Ez egy sorsdöntő választás lesz
Interjú Pánczél Károly országgyűlési képviselővel

Mit várhatnak a magyar emberek a 2019-es évtől?

Járva a választókerületeket és az országot, azt 
mondhatom, hogy az országban rend van, növe-
kedés és gyarapodás tapasztalható, még ha néha 
a tv-ben mást is látunk. Úgy gondolom, hogy ez 
csak egy politikai felszín, és el is fog tartani má-
jus 26-ig az Európai parlamenti választásokig. 

Magyarország jó állapotban van, mindez köszönhető 
többek között az aktív munkavállalóknak. Elmondha-
tó, hogy a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyi-
an, mint ma. Az aktív dolgozók száma több mint 4,5 
millió, 2010-hez képest ez a szám 800 ezer fővel több. 

A munkanélküliség 3,6 %, ez soha nem volt ilyen ala-
csony.  Egyedül Csehország, Németország és Hollandia 
rendelkezik jobb mutatókkal Európában. Persze ez nem 
egyenletes. Az agglomerációban szinte nulla, itt inkább 
munkaerőhiány van, míg Kelet-Magyarországon jellem-
zően sajnos magasabb. Elmondható az is, hogy a bérek 
évről-évre növekednek. Ebben a kormány is segítsé-
get nyújt, hiszen adókedvezményeket biztosít a mun-
kaadóknak. 2018-ban 11 %-kal nőttek a munkabérek.

A bruttó átlagkereset 327.000 Ft, úgy gondoljuk, 
hogy ma a fejlődésnek egyetlen gátja van, és ez a 
munkaerőhiány. Úgy néz ki, hogy a nagyarányú kül-
földi munkavállalás csökkenni látszik. Persze ez egy 
hosszabb folyamat lesz. Ahogy közelítenek majd 
a magyar bérek a külföldi színvonalhoz, úgy fon-
tolják meg a munkavállalók, hogy kimenjenek-e.

Mit mutatnak a Kormány számára a Nemzeti Konzul-
táció eredményei?

December 22-én zárult le a családok védelméről és a 
családtámogatásokról szóló Nemzeti Konzultáció. Ösz-
szesen 1 382 294 darab kérdőívet töltöttek ki a magyar 
választópolgárok. Az eredmények egyértelműen mu-
tatják, hogy egy nemzeti konszenzus van a tekintetben, 
hogy a családok védelme elsődleges. A válaszadók  
98 %-a azt támogatja, hogy a jövő a családtámogatás-
ban van és nem a bevándorlásban.

Szinte az emberek 100%-a tartja fontosnak, hogy a 
családtámogatás feltétele a munkahely megléte le-
gyen. A gyermekek után lehessen adókedvezményt 
igénybe venni és ne a családi pótlék növekedjen. Idén 
január 1-től a két vagy több gyermeket nevelők gyer-
mekenként 20.000 Ft/hó adókedvezényt kapnak.

Szeretnénk a főállású anyasá-
got megerősíteni, hogy az mun-
kaviszonynak minősülhessen. 
Cél továbbá az is, hogy a be-
teg gyermekeket otthon ápoló  
családtagok nagyobb támoga-
tást kaphassanak. A kormány 
február 6-án tárgyalja a konzul-
táció eredményeit és terjeszti 
elő az ezzel kapcsolatos tör-
vényjavaslatokat.

Egy új kezdeményezés a Falusi 
CSOK, mely megállíthatja a falvak elnéptelenedését. 
A program az 5000 fő alatti településekre vonatkozik, 
ahol régi ház vásárlásra és felújításra 15 millió forintra 
emelnék a CSOK vissza nem térítendő részét.

Hogyan buzdítaná a választópolgárokat, hogy men-
jenek el szavazni május 26-án?

Ez egy sorsdöntő választás lesz, azt gondolom, hogy 
nem kérdés, mindenkinek el kell mennie. Az európai 
emberek végre közvetlenül mondhatnak véleményt a 
bevándorlás problémájáról. Azt látjuk, hogy egy új ve-
zetésre, egy új irányra van szüksége Európának.

Ősszel is szavazunk, hiszen októberben 
önkormányzati választások is lesznek.

Ez így van. Ennek pontos idejét még nem tudjuk, de 
az biztos, hogy a helyi közösségek életében ez szintén 
fontos dátum lesz, így Ócsán is. Polgármester választás 
és Települési Képviselő választás lesz, melyen minden 
18 évét betöltött magyar állampolgár részt vehet, aki 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarországon.

Zárjuk a beszélgetést további pozitív mondatokkal. 
2018-ban milyen sikeres pályázatokkal büszkélkedhe-
tett Ócsa?

A tavalyi évben Ócsa két pályázaton is sikeresen sze-
repelt. Az önkormányzat 107,5 millió forint támoga-
tást kapott a Nefelejcs Óvoda belső felújítására, mely 
márciusra el is készül, valamint 146,5 millió forintot a 
Damjanich és a Székesi út felújítására. Ez utóbbi mun-
kálatok 2019 tavaszán indulhatnak el. Végül, de nem 
utolsó sorban 15 millió forintból újult meg a Reformá-
tus Egyház régi prédikátor háza, és nagyon bízunk ben-
ne, hogy idén újabb pénzösszeget nyerhetünk a belső 
rész renoválására is.                                                       P.Z.

2019. március 9.

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

Vendégünk lesz a Kozmix, Bon Bon és Anita. 
A koncertek után Retro Disco a Két Szurival.

Kapunyitás: 19.30 órakor. Jegyár: 3800 Ft, a koncert napján 4500 Ft.

Nőnapi
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Egyirányú lesz  
a Dózsa György utca  

egy szakasza

A  1 3 5  é v e s  p é c s i  m a n d u l a f a

Január 27-én tartotta soron következő ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának 
2019. évre készített költségvetésének tervezetét első 
olvasatban megtárgyalta és elfogadta. A végleges költ-
ségvetés elfogadásának határideje 2018. február 15.

Elfogadták a Képviselők az Önkormányzat 2015-2019. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
időarányos megvalósulásáról készített tájékoztatót. A 
beszámolóban többek között olvashatunk 
az elmúlt években lezajlott  
épületfelújításokról, fejlesztésekről 
is.  Az Önkormányzat a megjelenő 
pályázati kiírások alapján, 
több városi út felújítására 
is sikeresen pályázott. 
2018-ban valósult meg a 
Dózsa György út Nefelejcs 
óvoda előtti szakasza, 
valamint szintén pályázati 
forrásból valósul meg 
a Damjanich és Székesi 
út felújítása várhatóan 
a 2019. év első felében. 

Ócsa Város Önkormányzata 
elkészítette a 2019. költségvetési 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott. 

Napirendre kerültek a Bizottságok munkater-
vei is. Elfogadásra került az Ügyrendi Bizottság,  
a Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési, 
Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bi-
zottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság 2019. évre vonatkozó munkaterve.

Megtörtént az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat valamint Ócsa Város Önkormányza-

ta közötti hatályban lévő Együttműködési meg-
állapodás éves szintű kötelező felülvizsgálata.

Változtatás nélkül fogadták el a Képvi-
selők az általános iskolai körzethatárokat.

Ócsa Város Önkormányzata a 2018-as évhez ha-
sonlóan az idei évben is évi 200.000 Ft-tal támo-
gatja a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületét.

A Képviselők úgy döntöttek, hogy Ócsa részt vesz a 
„Templomaink ahogy még nem láttad…” című 

programban, mely keretében Vágány 
Zoltán fotográfus Ócsa temploma-

iról fotódokumentációt készít. 

Az Ócsai Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi  

Óvoda és Manóvár 
Bölcsőde pedagógusai,  
az odajáró gyermekek 
hozzátartozói, valamint 
a környéken lakók 
jelzései alapján az óvoda 
bejárata előtt a reggeli, 

déli és délutáni órákban  
mind a gépjármű-, mind 

pedig a gyalogosforgalom 
igen jelentős. A Dózsa 

György utca Nefelejcs  
Óvoda előtti szakasza gépjárművel 

jelenleg mindkét irányból megközelíthető, 
ami a nagy forgalom miatt veszélyezteti a gyermekek,  
a szülők, az ott lakók és az arra járó emberek 
testi épségét. Ennek értelmében a Képviselők  
úgy döntöttek, hogy az Önkormányzat a Dózsa  
György utca Nefelejcs Óvoda előtti, mintegy  
114 méteres szakaszát a Martinovics utca irányából 
március 4. napjától kezdődően egyirányúsítja,  
amely kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá  
teszi a közlekedést.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2018. (I.31.) 
számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról, az 
Ócsa 4512/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
280/2018. (XII.19.) számú önkormányzati határozatában a hatályos Településképi rendeletének módosításáról 
is döntött.
A módosításokhoz kapcsolódó dokumentációk, véleményezés céljából elérhetőek a Tisztelt Lakosság számára 
Ócsa város honlapján, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
A fentiekkel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete 
alapján

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2019. február 20-án - szerdán - 1400 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

A lakossági fórumot követően 2019. február 28. napjáig a témákkal kapcsolatban a Lakosság és az 
egyeztetésben részt venni kívánó Partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím 
feltüntetésével az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.), azon belül a települési 
főépítésznek címzett postai levélben, vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Bukodi Károly polgármester

Az Európai Év Fája verseny immár kilenc éve hívja 
fel a figyelmet a fák és az emberek, a természet és a 
közösségek kapcsolatára, illetve a fáknak Európa kultu-
rális és természeti örökségében betöltött szerepére és 
jelentőségére. 

Magyarországot idén egy csavarodott törzsű, több 
mint százéves mandulafa képviseli, amely a pécsi Ha-
vi-hegyen áll. 2018. októberében 4779 szavazattal lett 
a hazai Év Fája cím birtokosa. A pécsi Havas Boldogasz-
szony templom mellett álló fa mandulavirágzás idején 
csodás látványt nyújt az arra látogatóknak.

Akárcsak tavaly, idén is két fára szavazhat mindenki. 
Nem lesz könnyű választani – a hazai jelölt 14 verseny-
társa között megtalálhatjuk például a korzikai paratöl-
gyet, melynek törzse egy szárnyát kiterjesztő ragadozó 
madárra emlékeztet, vagy a gubeci hársfát, mely Hor-
vátország több mint 500 éves fája.

A szavazás február 28-ig tart, a szavazatok szá-
mának alakulását február 22-ig lehet majd követ-
ni, az eredményt pedig március 19-én a brüsszeli 
díjátadón hozzák majd nyilvánosságra a szervezők.  
(forrás. okotars.hu)

i n d u l  a z  E u r ó p a  f á j a
v e r s e n y e n
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Sokszínű és színvonalas
műsorral várták a vendégeket 
a Szabadidőközpontban
a Magyar Kultúra Napján

Magyar Kultúra Napja Díjazottak

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2018. évi DÍJAZOTTJAI
Az Év Vállalkozója Díj
Bio-Fungi Kft.

Ócsa Kultúrájáért Díj
Kerepeczki Ferencné

Az ócsai gombatermesztő üzem 2013-ban be-
fejezett beruházása után, a korábbi nyolc 
gombatermesztő helyiség mellett négy új 
épülettel bővült és kialakították az új hűtő-, cso-
magoló és szállítmányozást kiszolgáló egységeket.

Világszínvonalú termesztéstechnológiával ga-
rantálják az általuk termesztett gomba teljes 
növényvédőszer mentességét, mivel a term-
esztés során semmilyen növényvédőszert nem hasz-
nálnak, és így tökéletesen egészséges és kiemel-
kedő minőségű élelmiszerrel látják el a piacainkat.

A következő években folytatják a gombafarm fejlesz-
tését, amelynek eredményeként folyamatos munka-
helyet tudnak biztosítani az ócsai lakosok számára. 
Elmondható, hogy a cég számtalan kulturális és sport 
rendezvények lelkes támogatója, emellett szponzor-
ként jelenik meg az ócsai intézmények rendezvényein is.

Kerepeczki Ferencné elkötelezett híve és lelkes támo-
gatója a helyi kulturális értékek megtartásának, azok 
népszerűsítésének. A szüreti felvonulás újra éleszté-
sében, szervezésében jelentős szerepet vállalt. E ren-
dezvényhez kapcsolódóan keze munkájával is hozzájá-
rult hagyományőrző ruhák elkészítéséhez, melyekben 
számos rendezvényen azok viselőjeként is megjelenik. 
A város vagy a Tájház rendezvényein a mai napig szí-
vesen vesz részt, kedvességét, segítőkészségét senki 
sem vitathatja. Szabadidejében szívesen alkot, mű-
vészi értékekkel bíró goblein képeiből 2017-ben kiál-
lítás is nyílt az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.

Göbölös Miklós érmegyűjteményéből készült kiál-
lítás megnyitójával kezdődött idén a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából rendezett ünnepség az 
Egressy Gábor Szabadidőközpontban. A kivéte-
les gyűjtemény egy részét tekinthették meg a lá-
togatók, a kiállítást Göbölös Ibolya nyitotta meg.

Az ünnepség a színházteremben folytatódott. Bukodi 
Károly polgármester beszédében elmondta, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napja Kölcsey Ferenc napja is a számunk-
ra, hiszen a költő 1823. január 22-én fejezte be nemzeti 
imánk, a Himnusz megírását. Köszönetét fejezte ki azok-
nak, akik sokat tesznek azért, hogy a magyar és az ócsai 
kulturális értékeink ne vesszenek a feledés homályába. 

Elmondta továbbá azt is, hogy Ócsán aktív kul-
turális élet zajlik. A színházi előadások, a kiállí-
tások, a zeneiskolai élet, az épületben gyakorló  
tánccsoportok, a minden évben megrendezés-
re kerülő Ócsai Kulturális Napok és a Városi Vígas-
ság sikerei mind-mind az bizonyítják, hogy nagy 
szükségünk van szellemi táplálékra a kisvárosi hétköz-
napokon, s az ünnepi percekben egyaránt. Mindenkép-
pen öröm, hogy ezekből egyre többet és többet kapunk.

A megnyitó után elsőként lépett színpadra az Ócsai 
Baptista Kórus, majd a Küstörgő Néptánccsoport 
lepett meg bennünket a tőlük nem megszokott Palotás 
tánccal. Ahogy azt minden évben megszoktuk, idén is 
megnézhettük a Bolyai János Gimnázium diákjainak 
előadását, majd a díjátadó következett. Az év vál-
lalkozója díjat a Bio-Fungi Kft. ügyvezető igazgatója  
Mutsy Árpád vehette át Bukodi Károly polgármestertől, 
Ócsa Kultúrájáért elismerést Kerepeczki Ferencné 
kapta. Az esemény sztárvendége Vikidál Gyula volt, 
akivel a közönség együtt énekelte örökzöld dalait. 
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Mindig izgalommal nyitom ki a kemencét 
 Interjú Tömösközi Ágnes keramikussal

Ócsai Arcok

Van abban valami plusz, amikor az ember egy kézzel 
készült tárgyat vesz a kezébe, vagy netán iszik belőle. 
Például teát. Azt hiszem más a rezgése ezeknek a tár-
gyaknak. Benne van a készítő szíve, lelke, energiája. 
Nekem még a tea is jobban ízlik egy ilyen bögréből. 
Így éreztem akkor is, amikor Tömösközi Ági kerami-
kussal beszélgettem a saját műhelyében Ócsán, mi-
közben teát szürcsöltem egy általa készített bögréből. 
Ági tizenhat éves korában került az agyag bűvkörébe, 
azt vallja, egy nyári munka a mezőtúri szövetkezetben 
végérvényesen világosság tette számára, ez a szakma 
az, amit meg szeretne tanulni. Mára önálló lett, saját 
műhellyel rendelkezik és egyedi stílusával abszolút 
felismerhető a szakmában, ezzel városunk egy olyan 
kézművese, akire méltán lehetünk büszkék. Életútjá-
ról és a keramikus foglalkozásról beszélgettem vele.

Van innen feljebb?

Egészen biztosan. Én a folyamatos tanulásban hi-
szek, és ez a szakma különösen olyan, hogy min-
dig van új a nap alatt. Új technikák, mázak, anyagok. 
Számos továbbképző kurzus létezik, de ezek díja na-
gyon borsos, ezért magam is meggondolom, hogy  

alkalomadtán részt vegyek-e rajtuk. Ezen kívül vannak 
alkotótáborok is, például Mezőtúron, ahol születtem.

Mezőtúr determinálta, hogy keramikusnak tanulj?

Nem gondolom. A szüleim például tanárok voltak, 
tehát a családi indíttatás sem volt meg. De talán any-
nyiban igen, hogy a nyári munkát tizenhat évesen 
a mezőtúri fazekas szövetkezetben töltöttem. Ott 
ismerkedtem meg az agyaggal és annak megmű-
velésével. Mondhatom, hogy teljesen elvarázsolt. 
Füleznem kellett, de még ez a monotonnak tűnő 
munka is csak kedvet csinált az egészhez. Akkor dön-
töttem el, hogy fazekasnak fogok tanulni az érettsé-
gi után, pedig mindaddig könyvtárosnak készültem.

Érdekes a váltás. 

Igen, furcsának tűnhet. Igazából mindig is sze-
rettem olvasni, ráadásul az általános isko-
lás osztályfőnököm volt a suli könyvtárosa is,  
ezáltal mi mindig ott „lógtunk” az osztálytársa-
immal. Valószínűleg az ő személyisége is vonzó-
vá tette ezt foglalkozást a számomra. Végül örülök, 
hogy más felé sodort az élet és keramikus lettem.

Keramikusnak vallod magad, de fazekas a végzett-
séged. Segítesz nekünk megérteni a kettő közötti kü-
lönbséget?

A fazekas népi kerámiát készít, én ezt tanultam, de 
én nem csinálok népi edényt. Ugyan eladásra alko-
tok, de mindig is szempont volt, hogy azok tükröz-
zék a személyiségemet, hogy kialakítsak egy egye-
di formát, mintákat, melyek szerint felismerhető 
lesz, ezek az én kezem munkái. Tudok róla, hogy 
már van, aki másolja is, így azt gondolom sikerült 
egyedi irányvonalat alkotnom – meséli nevetve.

Az iskola elvégzése után hol kezdtél dolgozni?

Kezdőként elhelyezkedni már akkor sem volt egy-
szerű, ráadásul pont a rendszerváltáskor végez-
tem és a mezőtúri szövetkezet bezárt. Összesen 
tíz tanuló végzett velem együtt abban az évben,  
de a mezőtúri magánvállalkozók már telítettek vol-
tak. Így Szolnokra jártam dolgozni, de ezt sem bán-
tam. Mindig is volt bennem egyfajta kalandvágy, sze-
rettem kirándulni, utazni, új dolgokat megismerni.  
Egy ilyen kirándulás alkalmával Mohácson jött egy má-
sik munkalehetőségem, melyet szintén elfogadtam. 
Ott is dolgoztam pár évet. Egyszer összeszámoltam, 
hogy mióta végeztem több mint 50 helyen dolgoz-
tam. De ez ebben a szakmában teljesen természetes. 
A vállalkozók úgymond adják-veszik a fazekasokat. 
Ráadásul nekem mindig könnyű dolgom volt, mert a 
mezőtúri iskola jó belépő volt minden munkahely-
re. Ha meghallották, hogy ott végeztem, még próba-
munkára sem kellett mennem. A mai napig hálás va-
gyok Tóth Géza népi iparművésznek, akitől a suliban 
a szakma csínját-bínját megtanulhattam Mezőtúron. 

Hogy kerültél Ócsára?

Akkoriban Budapesten éltem, megismertem a 
gyermekem apját és terhes lettem a kislányom-
mal. Szerettünk volna egy fővároshoz közeli hely-
re költözni, így találtunk rá Ócsára. Sok-sok mun-
kával, de így lett saját műhelyem ahol most is 
dolgozom, ennek lassan 20 éve. Szeretek itt élni.

Ezek szerint most már a magad ura vagy. Biztosan 
sokan irigyelnek ezért.

Elképzelhető, és valóban nagyon sok előnye van. Ad egy 
mérhetetlen szabadságot, de ezzel okosan kell bánni. 
Hatalmas fegyelmezettséget igényel, hogy ne ússzon el 
az ember, hiszen nincs munkaidő. Viszont ez azzal jár, 
hogy sokszor dolgozom hétvégén vagy akár éjszaka is. 
Mert ha munka van, hát munka van, meg kell csinálni.

Megrendelésre dolgozol vagy inkább a készárut viszed 
a piacra?

Mindkettő. Sok a megrendelés, de ha nincs, én akkor 
is készítem a kerámiákat. A kemencét meg kell rakni, 
nem lehet egy-két darabbal elindítani. Vagyis lehet, 
csak nem igazán éri meg. A másik pedig az, hogy más-
képp ég ki az edény, ha például tele van a kemence, 
vagy ha csak félig. De még az is számít, hogy mekko-
rák az edények. Őszintén szólva számomra ezért is 
megunhatatlan ez az egész. Mindig izgalommal nyi-
tom ki a kemencét, hiszen elképzelhető, hogy egy 
egészen más szín alakul ki, mint amire számítok. A 
piac pedig jó alkalom arra, hogy találkozzak emberek-
kel, vagy akár más fazekassal. Jó látni, hogy a vevők-
nek tetszenek a termékeim, szívesen vásárolják azt.

Divatosnak mondható ez a szakma, mégis keve-
sen csinálják olyan kitartóan, mint például te. Sze-
rinted mi a titok, kinek ajánlható ez a foglalkozás?

Először is azt mondanám, hogy nem kell rá születni, sok-
kal fontosabb a szorgalom és a kitartás. Rengeteget kell 
gyakorolni, elsőre nem egyszerű az agyag formázása. 
Ez fizikai munka, gyúrni kell az agyagot, ezt talán sokan 
nem is gondolják. Hatalmas szabadságot ad, a szó szoros 
értelmében is és az alkotás szabadságát is. Viszont nem 
jövedelmez egyenletesen. Vannak kiemelt időszakok az 
évben, amikor az ember szinte megszakad, és azt sem 
tudja, melyik vásárba menjen, de vannak sajnos olya-
nok is, amikor a megtakarításból élünk. Aki mindezeket 
el tudja fogadni, én azoknak ajánlanám ezt a szakmát.

Mit kívánjak neked a 2019-es évre?

Egészséget, hogy annak a sok-sok ötletnek legalább 
egy töredékét meg tudjam valósítani, amiket tervezek!

Így legyen!
Paksi Zita

Egy bögre születése

Hétfőn korongozom, kedden megesztergálom az al-
ját. Kedd délben ragasztok rá fület, és délután kar-
colok mintát az oldalára vagy ragasztok rá díszítést. 
Szerdán és csütörtökön alsó polcon szárítom, pén-
teken mehet a felső polcra. Újra hétfő: lemosom vi-
zes szivaccsal, hogy a kisebb sorják, ujjlenyomatok 
eltűnjenek és beteszem a kemencébe 1. égetésre, 
ahol 6-8 órán át melegszik egészen 960 fokig. Ha 
elérte ezt a hőfokot akkor kikapcsol a kemence, 
és kb 15-20 órán át hűl. 200 fok alatt nyitom ki az 
ajtót, nehogy az edények elcsattanjanak. Szerda 
van: el lehet kezdeni a mázazást. Ha mázas kívül 
belül, akkor letörlöm a bögre aljáról a mázat, be-
teszem a kemencébe és kb 1040 fokon ráégetem. 
Újabb 8 óra melegedés , majd ha elérte a kívánt 
hőfokot akkor 20 óra a hűlés. Vasárnapra készül 
el. Akkor kinyitom a kemencét, és gyönyörködöm 
vagy sírok. Többnyire az előbbi. A bögre kész. 
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Az egyesület a hónap minden napján éjszakai 
szolgálatot látott el a város közterületein. 
Január elején tájékoztatott az Ócsai Rendőrőrs 
parancsnoka, hogy a korábban a város közterületein 
meztelenkedő F. G. J. előzetes letartóztatását a bíróság 
megszüntette és szabadlábra helyezték.
Január 8-án, a hóesés miatt árokba csúszott autóhoz 
riasztották a szolgálatot. A tulajdonos nem kért 
segítséget, az autó mentéséről maga gondoskodott.
Szintén január 8-án két elhagyott autóhoz  
riasztották a szolgálatban lévőket. Az autók 
Ócsa külterületén voltak elhagyatva. Sikerült a 
tulajdonosokkal beszélni, akik a hóban elakadt autóikat 
elszállították.
Ugyancsak január 8-án a közúton heverő, 
magatehetetlen részeg személyt helyezte biztonságba 
az éjszakai szolgálat.
Január 12-én, Ócsa külterületén hagytak egy műszaki 
hibás járművet. Mivel a jármű egy veszélyes kanyart 
követően állt kivilágítatlanul, így rendőri segítséget 
kértünk. A rendőrség kérésére, a közútkezelő kitáblázta 
a járművet, ezzel csökkentve a balesetveszélyt.
Január 17-én nagy mennyiségű szemét szóródott 

le az Ócsát Üllővel összekötő úton. Polgárőreink 
letakarították a közlekedést veszélyeztető tárgyakat.
Két polgárőrünk megpróbálta enyhíteni  
a városi hajléktalankérdést. Az Integrált Szociális 
Otthonból eltanácsolt SZ. S.-nak nyújtottak segítséget. 
Ellátták BKV vonaljeggyel és pénzzel, mellyel fel 
tudott utazni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Hajléktalanszállójára. A hajléktalan felkereste a 
hajléktalanszállót, de sajnos pár nap után visszakerült 
Ócsára. Jelenleg is a Vasútállomás várótermében 
vészeli át a zord időjárást.

Boros Tibor

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2019.március 30-án, szombaton 8-12 óra között

Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
„ minden ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött”

kivétel a képcsöves televíziók, monitorok

„Házhoz megyünk érte akció”
minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén

bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon hétfőtől csütörtökig  8 és 15 óra között,
pénteken 8-12 óra között.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
 Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Megoldás: Vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó időszak

Csaknem 5 milliárd forint a támogatási igénye an-
nak a közel 120 ezer pályázatnak, amely az Otthon 
melege program háztartásigép-csere alprogram-
jába érkezett – tájékoztatta az MTI-t Weingartner 
Balázs, az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium (ITM) fenntarthatóságért felelős államtitkára. 
A beérkezett pályázatokból 40 ezret bíráltak el ed-
dig, és mindegyik megkapta a támogatást. Az ál-
lamtitkár emlékeztetett arra, hogy az alprogramot 
2 milliárd forintos kerettel hirdették meg, amit az 

igények jóval meghaladtak, ezért döntöttek a keret 
megemelése mellett. Mint kiderült, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből érkezett be a legtöbb pályázat. 

Az államtitkár elmondta, az Otthon Melege pro-
gram 2019 évi első pályázati felhívása konvek-
torcsere pályázat lesz és februárban indul. A 
pályázat a korszerű, zárt égésterű, legalább A ener-
giaosztályú, programozható termosztáttal ellátott 
készülékek beszerzését és beszerelését támogatja. 

A részletes műszaki kiírásokat a februárban 
megjelenő pályázat tartalmazza majd. A tavalyi ta-
pasztalatok alapján elképzelhető, hogy a pályáza-
tok benyújtására nagyon kevés idő, mindössze  
néhány óra áll majd rendelkezésre. Ezért azoknak, 
akik pályázni szeretnének, azt javasoljuk, hogy 
kövessék nyomon a www.napipalyazat.hu 
vagy a www.palyazatmenedzser.hu oldalakat. 

forrás: MTI

5 milliárdra emelték a támogatási keretet

Folytatódik az 
OTTHON MELEGE 
PROGRAM
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2010 óta vagyok az általános iskola intézményvezető-
je, s ilyen minőségemben sokszor tapasztaltam meg az 
emberek segítőkészségét, éreztem támogatásukat. Le-
hetőség szerint különböző módokon köszönetet mon-
dok azonnal mindazoknak, akik segítenek, de úgy érez-
tem, hogy elérkezett az idő, hogy köszönetet mondjak 
az alábbi cikk megírásával is. 

 Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2010 óta egy 
épületben végzi köznevelési feladatait. Az ezt megelő-
ző időszakban volt, hogy 5, 3 vagy 2 különálló épület-
ben tanultak diákjaink. A 2002-ben elkészült új-felújí-
tott, korszerű iskolaépület és az 1980-ban épült régi 
iskola immár kiszolgálja a jelenleg itt tanuló 684 diák 
igényeit.

Intézményünk pedagógusai mindent megtesznek 
azért, hogy minél több programmal, kirándulásokkal, 
múzumlátogatással, s a tanórák szinesítésével, vagyis 
tartalommal töltsék meg az épületet. 

Ahhoz, hogy az ócsai gyerekek jó körülmények között 
legyenek, hogy a képességeiknek megfelelően ki tud-
ják bontakoztatni képességeiket nem csak a pedagó-
gus szeretettel irányító, nevelő és oktató munkájára 
van szükség, de mindenképpen alapvető feltétel az is, 
hogy olyan körülmények között legyenek, ami jó közér-
zetet és egy biztonságos háttért biztosít.

Azért, hogy a körülmények itt Ócsán is megfelelőek le-
gyenek sok segítséget kapunk. 

Iskolánk fenntartója a Monori Tankerületi Központ tá-
mogatása kiemelt figyelmet igényel, hiszen az elmúlt 
két tanévben két olyan nagy beruházást is lebonyolí-
tottak, ami a gyerekek komfortérzetét növeli, s egyben 
az épület állagát is óvja, XXI. századi körülményeket 
teremtve. Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi 
igazgató asszony folyamatosan figyelemmel kiséri az 
iskola életét, s támogatja nemcsak a szakmai munkát, 
de az infrastrukturális fejlesztés szükségét is kiemelten 
kezeli. 

A 2016/17-es tanévben Ócsa Város Önkormányzata 
energetikai fejlesztésképpen a régi épület külső szige-
telését végezte el a Széchenyi 2020, és az Új Széchenyi 
Terv Pályázat keretében napelemes rendszert alakított 
ki az épületben. 

Rengeteg feladat van még az épület és az épületet kö-
rülvevő udvar karbantartására, fejlesztésére vonatko-
zóan. 

Immáron 9. éve, hogy minden évben iskolánk diákjai 
és pedagógusai Karácsonyi Jótékonysági Koncertet 
szerveznek városunk egyedülálló református műem-
léktemplomában. A szülői munkaközösség és a taná-
rok pedig közös összefogással Szülő-Nevelő Bálon kérik 
a város lakosságát, a szülőket: volt, jelenlegi és leendő 
szülőket közös gondolkodásra, közös szórakozással ösz-
szekötve. 

Ezek a törekvések pontosan arra irányulnak, a szülők-
kel való kapcsolatépítésen túl, hogy anyagi és szellemi 
támogatást kérjünk. 

Szerencsére ócsai cégek is támogatnak bennünket. 
Többek között a Mettex Kft. ügyvezető igazgatói: Szüsz 
Ádámné és Horváth Sándor évek óta anyagi felaján-
lásban részesíti az iskolát, s néhány rászoruló családot 
személyesen is megajándékoznak figyelmükkel és tár-
gyi ajándékokkal. 

Idén már a Nagév Cink Kft. támogatását is élvezhet-
jük, hiszen 350.000 Ft-tal támogatják az iskola hát-
só udvarának felújítását, aminek eredményekép-
pen egy kiülő pavilont készítünk a diákok számára.  
Dr. Bartus Sándor Tamás ügyvezető kérte az együttmű-
ködésünket arra vonatkozóan is, hogy a diákok meg-
ismerjék a cég profilját, amit szívesen támogatunk, s 
szervezünk meg a következő pályaválasztási napon. 

A helyi TESCO is minden évben bearanyozza a gyerekek 
karácsonyát adományaival.   

Köszönettel tartozunk még Dormány Tivadarnak és 
feleségének is, akik minden kiemelt rendezvényen 
fotókat, videókat készítenek, s támogatják az iskolát 
felajánlásaikkal. A TS Gastro Kft. pedig nem csak a rá-
szoruló diákokat segíti, de az iskolai programokon is 
biztosítják a vendégek étkezését. 

Iskola

Köszönet a támogatásért
 „A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten „ ( 2Kor.9:6-7)

Az Egressy Gábor Szabadidőközpont és az Ócsai Refor-
mátus Egyházközség pedig épületeiket bocsájtják ren-
delkezésünkre néha még kérés nélkül is. 

Önzetlen, de egyben legfontosabb segítség a szü-
lők részéről érkezik, akik közül többen kétkezi 
munkával és anyagilag is támogatnak bennünket.  
Így készülhettek el pedagógus-szülő összefogással a 
régi épületben lévő 25 éve felújításra szoruló folyosói 
szekrények Örvendi György a szülői munkaközösség el-
nökének irányításával. 

Támogató szülők: Csóka-Vasass Kinga, Kovács Csaba, 
Kovács Károly. (A teljesség igénye nélkül, hiszen ezen 
felül a báli felajánlások során számtalan család magáé-
nak érzi az iskola ügyét.) 

Szükséges megemlítenem, hogy iskolánk pedagógusai 
közül is sokan nem csak oktató-nevelő munkával építik 
az iskola ügyét, de tevőlegesen is részt vállalnak akár a 
fizikai munkából is.

Így hát köszönet mindenkinek az odafigyelésért, a sze-
retetért, a pártfogolásért. 

Mindannyian a gyerekekért vagyunk, s a jövendő nem-
zedék oktatásának felkarolásával maradandó nyomot 
hagyhatunk a világban. 

Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika
intézményvezető

Karácsonyi jótékonysági koncert a Református Műemléktemplomban

fotók forrása: Kovácsné Kovácsi Beáta M
ónika
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A JANUÁR HÓNAP  
MESTERSÉGE,  
ESEMÉNYE:  
A FONÓ, AVAGY  
ÓVODAI FELDOLGOZÁSA 
„GYERMEKNYELVEN”

Óvoda

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása!” (Morus Tamás)

A fonó az öregeknek és fiataloknak a közös munka 
során szokássá szerveződött együttléte volt, mely az 
őszi betakarítástól a farsang végéig tartott. Sok éven 
át csiszolódott olyanná, amilyenné a néprajz kutatói 
megörökítették. A magyar ember mentalitása, tem-
peramentuma alakította, sok éven át volt a munka, a 
tanulás, szórakozás, a szocializálódás magas iskolája.

Miért ne lehetne az óvodában is?

Az óvodai élet színességét és sokféleségét mutat-
ja az a tény, hogy szinte bármilyen néphagyomány-
hoz és népszokáshoz fűződő esemény lefordítható,  
eljátszható az óvodások nyelvén. A pedagó-
gus találékonyságán, leleményességén, felké-
szültségén múlik az, hogy a 3-7 éves korosz-
tály is betekintést nyújthat ezekbe az el nem 
feledett tevékenységekbe és játékként éljék meg azt.

Miből áll a fonó?

Szövés, fonás, gyögyfűzés, varrás, találós kér-
dések, ügyességi játékok, csúfolódók, me-
semondás, párválasztós játékok, táncbahí-
vó, ételkínáló mondókák, népi tánc és ének.

Az óvodai fonóban, délelőtti tevékenység-
ben a hagyományhoz igazodóan követik egy-
mást a játékok és a gyermeki spontanei-
tás teszi tartalmában színessé, változatossá.

Az óvodás gyermekek számára ez egy önfeledt, 
vidám és rendkívül szórakoztató játék csupán.

A szellemi teljesítőképességük, ügyessé-
gük, bátorságuk, magabiztos fellépésük, kap-
csolatteremtő képességük észrevétlenül 

formálódik anélkül, hogy az óvónő különösebb ösz-
tönzésére lenne szükség. A játékos helyzet készteti a 
gyermeket arra, hogy egyre ügyesebb, okosabb legyen. 

A fonóban a játékok sorozatának rendsze-
réből adódóan csiszolódnak a férfias és női-
es tulajdonságok, így megtanulják a nemük-
höz kapcsolódó kulturált viselkedési formákat.

Ezeket az elveket követve építettük fel egy januá-
ri hetünket a Medve és Szivárvány csoportos óvó-
nőkkel, dajkákkal és gyermekekkel közösen, mely-
ből a csütörtöki napunk volt a hét csúcspontja.

A leányok csinosítgatták magukat, a saját  
készítésű, hímzett pártájukat felvették, szőttek, fon-
tak, hímeztek. A legények kalapban, mellényben álltak 
a leányok elé, miután elmondták a köszöntő mondó-
kájukat csörgős bot és egy kosár alma kíséretében 
(„Meghoztuk a piros almát, a legények ajándékát.”).

 Majd megkezdődött az előbb emlí-
tett sokféle fonóbeli játék, zene, tánc. 

Hiszen a fonó: játék a játékban, ahol min-
denki felszabadult és jól érzi magát.

Kovácsné Zsuk Anita
óvónő, drámapedagógus

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Kovács Imrénét  
Bukodi Károly polgármester.  

Mancika néni szerint a 
hosszú élet titka: zsíros ke-

nyér fokhagymával és 
vöröshagymával. Az emléklap 

mellé 90 ezer forint juttatás jár.

A kormány az Idősügyi Tanács kezdeményezé-
sére – a szépkorúak iránti társadalmi megbecsül-
és kifejezéseképpen – megalkotta a szépkorúak 
jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendele-
tet. Ennek alapján a szépkorú személy (90. éle-
tévüket betöltött és annál idősebb személyek) 
köszöntésére 2009. január 1-jétől van lehetőség.
A jubileumi köszöntéssel emléklap és jubileu-
mi juttatás jár., melynek összege:
• a   90. életév betöltésekor    90 000 Ft
• a   95. életév betöltésekor    95 000 Ft
• a 100. életév betöltésekor  100 000 Ft
• a 105. életév betöltésekor  105 000 Ft
• a 110. életév betöltésekor  110 000 Ft
• a 115. életév betöltésekor  115 000 Ft 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet

 védőnő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Határozott idejű kinevezés időtartama:

A kinevezés határozott időre, 2021. február 5-ig szól.

A munkavégzés helye: Ócsa Központi Orvosi Rendelő, Pest megye, 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

	egészségügyi főiskolai szakon szerzett védőnői oklevél
	felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
	magyar állampolgárság
	büntetlen előélet
	cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
	B kategóriás jogosítvány
	védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák: 
	Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 
	Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
	Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 
	Motivációs levél, 
	A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, 
	A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, 
	Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
	Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-
29/378-125  telefonszámon.

“Ne féljetek, sorsotok hamarosan jobbra fordul”

Hagyomány

A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. szá-
zad óta ismeretes. Jellemzője, hogy olyan ünnepi 
időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dol-
gok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. 

Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a farsang-
hoz kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték 
ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a  
Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kel-
nek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkány-
bábu elégetésével akarták elűzni őket. A hosszú 
böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az 
időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező.

Balázsolás: Jelmezes gyerekek csákóval, süveg-
gel a fejükön járták a falut, diákokat toboroztak és 
adományokat szedtek, (ami a tanítók, iskolai alkal-
mazottak jövedelemének kiegészítését szolgálta). 
Szintén balázsolásként említik azt, mikor a torok-
fájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik 
azért, hogy ezzel a betegséget okozó gonoszt elűzzék.

Kormozás és kiszehajtás:    Egyes helyeken tüzes ke-
rekeket görgettek, mert azt remélték, a földi tűz segíti 
a Napot abban, hogy erőre kapjon. A kormozás, busó-
járás, téltemetés szokásai mind a gonosz tél elűzését 
jelképezték. A tél és a tavasz küzdelmét jelmezek-
be bújt emberek játszották el. Természetesen a ta-
vasz lett a győztes, és a tél elbujdosott szégyenében.

Sok helyen a telet jelképező kiszebábu elégetésével 
vettek búcsút a hosszú téltől. A palócoknál pl. virág-
vasárnapon került sor a kiszehajtásra. A kisze egyéb-
ként jellegzetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy 
korpaleves, amit egész télen fogyasztva meguntak az 
emberek, és meg akartak szabadulni tőle. A leányok a 
bábot elvitték a legközelebbi patakig, és éneklés köz-
ben levetve a ruháit, vízbe dobták, vagy elégették.

Köszöntők:        Mint minden jeles ünnephez, a farsanghoz 
is hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyűjtő 
szokások. Ezek szinte mindenütt megtalálhatók voltak. 
Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével pró-
bálták biztosítani a következő esztendőre a jó termést, 
a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát. 

Busójárás:    A busójárás eredetére két magyarázat is 
létezik: a törökűzés és a télűzés. A törökűzés mondá-
ja szerint a törökök által sanyargatott Mohács lakói, a 
sokácok, a Mohács-szigetre menekültek. Egyik este a 
nekikeseredett bújdoklók előtt, a tábortűznél, meg-
jelent egy öreg sokác ember. “Ne féljetek, sorsotok 
hamarosan jobbra fordul”, mondta, majd eltűnt. Ha-
marosan egy délceg, álarcos vitéz lépett a menekültek 
közé. Utasítására azok álarcokat, maszkokat öltöttek, 
és az éj valamint a vihar leple alatt áteveztek a folyón, 
és fafegyverekkel, kereplőkkel nagy zajt csapva hoz-
tak rettenetet a törökre, így űzték ki őket a városból. 
forrás: www.szebbjovo.hu
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Variációk egy témára
A farsangi fánk ugyan hagyományosan a legfinomabb, 
de nézzük csak a bálok édességét milyen más formá-
ban készíthetjük el. 

Egyes vidékeken pampuskának, máshol szalagos fánk-
nak, csörögének vagy talkedlinek (kettős fánknak) neve-
zik. Sok helyen a fánknak mágikus erőt tulajdonítottak, 
ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és 
később gyógyszerként a beteg állatok ételébe keverték.

Rózsafánk 
Hozzávalók kb. 35 darabhoz: A tésztához: 40 dkg liszt, 
3 tojás, 1 csomag sütőpor, 15 dkg cukor, 1 vaníliás cukor, csipetnyi só, 1 tk. tejföl, liszt és a sütéshez, olaj. 
A tálaláshoz: porcukor, lekvár 
Elkészítés: 
1. Gyúrjuk össze a tészta alapanyagait, majd nyújtsuk ki vékonyra (1–1,5 mm-re). 
2. A tésztalapot szúrjuk ki 5-6 centiméteres körszaggatóval. Vagdossuk be többször sugarasan a köröket a szé-
lektől. Négyet egymásra téve a közepét nyomjuk össze. 
3. Forró olajban süssük pirosra mindkét oldalát, 3–5 perc alatt. Szalvétával itassuk le a felesleges zsiradékot, 
szórjuk meg porcukorral. Lekvárral tálaljuk. 

Perecfánk 
Hozzávalók kb. 40 darabhoz: 50 dkg liszt, 3 db tojás, 8 dkg vaj, 10 dkg cukor, 1 citrom reszelt héja, 2,5 dkg 
élesztő, 1 csipet só, 1 csokor vaníliás cukor, 1-2 dl tej, a deszka lisztezéséhez liszt, a sütéshez olaj 
A tálaláshoz: porcukor, lekvár vagy almapüré 
Elkészítés: 
1. Keverjük el az élesztőt 1 kanál cukorral, 1 dl langyos tejjel és kevés liszttel, majd langyos helyen futtassuk fel. 
2. Tegyük a maradék lisztet, a cukrot, csipetnyi sót, 3 tojást, vajat, reszelt citromhéjat, vaníliás cukrot egy na-
gyobb tálba. Öntsük hozzá az élesztőt, és a maradék langyos tejjel készítsünk keményebb tésztát. Dagasszuk ki 
jó levegősre. 
4. Sodorjunk belőle 30 centiméteres, kisujjnyi vastag pálcákat, amelyeket hajtogassunk perecnek. 
5. Hagyjuk kelni letakarva 20 percig, majd süssük forró olajban mindkét oldalát pirosra. Itassuk le a felesleges 
olajat, szórjuk meg porcukorral. Lekvárral vagy almapürével tálaljuk. 

Csöröge fánk
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 0,5 tasak sütőpor, 1 csipet szódabikarbóna, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg cukor, 10 
dkg margarin, 2 tojás, 1 csipet só, 3 ek tejföl, olaj a sütéshez
Elkészítés:
1. A száraz hozzávalókat egy tálba tesszük, a margarint belemorzsoljuk, majd a tojásokat és a tejfölt is beletesz-
szük, és tésztát gyúrunk belőle.
2. Lisztezett felületen kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk, majd rombuszokat vágunk belőle (derelyevágóval vagy 
késsel), aminek a közepébe vágást ejtünk és a vágáson keresztül átfordítjuk az egyik sarkát.
3. Serpenyőben olajat hevítünk, és bő olajban kisütjük a fánkokat. 
Fahéjas cukorral a legfinomabb, de lekvárral is tálalhatjuk.

Oláh Ibolya jött, énekelt, beszélt, de mindenekelőtt 
itt hagyott valamit, egyfajta szokatlan hangulatot, 
sokáig nyomot hagyó élményt. Koncertje egy szemé-
lyes hangvételű beszélgetés volt a nézővel, egy kicsi 
feltárulkozás a dalokon keresztül. Egy biztos, az előa-
dás egyedi atmoszférája lebilincselő stílussal ragad-
ta magával a nézőket, hangja összetéveszthetetle-
nül hasított át a Szabadidőközpont színháztermén.
Aki eljött, egészen biztosan nem bánta meg.(szerk.)

Koncert-színházi  
élmény Oláh Ibolyával
a Szabadidőközpontban

Idéntől több betegség után jár adókedvezmény
Már számos női- és férfibetegség után jár 2019-
től az évi 89 400 forintos adókedvezmény. Erről 
beszélt Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. 

A hirado-hu oldalán olvasható, hogy akár meg is dup-
lázódhat a személyi adókedvezményt igénybevevők 
száma a Pénzügyminisztérium számításai szerint.

Minden olyan betegség után jár adókedvezmény, 
amely az erről szóló, 335/2009. (XII. 29.) ko-
rmányrendeletben szerepel. Azok is igénybe  
vehetik a támogatást, akik rokkantsági járadékban 
vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek. 
Információk szerint emellett január 1-től az endo-
metriózis, az emlőrák, a méhnyakrák, a petefészekrák 
betegségek és a férfi nemi szervek leggyakoribb daga-
natos megbetegedései is bekerültek a jogszabályba. 
Izer Norbert elmondta, hogy a kedvezmény összege a 
személyi jövedelemadóból levonható, a kedvezmény 
- orvosi igazolás birtokában - utólag is igényelhető. 

forrás: mindmegette.hu
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Előzetes jelentkezés 
a Hajnalcsillag Baptista Óvodába

2019.március 27-29. 8:00-15:30
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.
Szükséges iratok:
- szülőtől: személyigazolvány, lakcímkártya
- gyermektől: TAJ kártya, személyigazolvány, lakcímkártya
Bővebb információ:
www.hajnalcsillagovi.hu

 ÓCSA ÖREGHEGYI PINCESOR EGYESÜLET  
    Meghívó
Egyesületünk évente 4 alkalommal ismeretterjesztő előadásokat tart a Pinceegyesületi Esték prog-
ramsorozat keretében, melyre ezúton meghívunk minden kedves érdeklődőt.

Idei évben az első előadásunk témái: 

•	 A BOR ÉLETTANI HATÁSA
A téma szakértője és előadója Dr. Végh László

•	 SOMLÓ HEGY BEMUTATÁSA ÉS TÁJJELLEGŰ BOROK KÓSTOLÁSA

A téma szakavatott ismerője és a Kancellár Pincészet tulajdonosa, Horváth Ferenc tart a té-
mában előadást. Szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni e borvidék jellegzetességét, 
illetve a Somló hegy íz világába elkalauzolni vendégeinket egy borkóstolóval.
Az előadás időpontja: 2019. február 13. 18 óra
Helyszín: Ócsai Római Katolikus Plébánia, Bajcsy-Zs. u. 49.
Részvételi díj: 1000,- Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
Várunk minden kedves érdeklődőt!

                                                                Az Ócsa Öreghegyi Pinceegyesület elnöksége

HORGOLÓ KLUB 
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN!

FOGLALKOZÁSOK KÉTHETENTE 
PÉNTEKEN 17.00-19.00 ÓRÁIG.

A RÉSZVÉTEL INGYENES!
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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: Kontaktprint Kft. Felelős vezető: Aba Béla
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, info@nefelejcsovoda.hu

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

Tel: 29-378-125 Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164 Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tel: 29-378-164 29-560-020, 29-360-105 Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu Védőnői tanácsadások Posta, Szabadság tér 3. Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tel: 29-378-056 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda Tünde, Tel: 29-578-523 Ócsai Református Egyházközösség Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26. II.körzet: Kardosné Pintyőke Ócsa, Ady E. u. 2. Tel: 29-378-023

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

Orvosi Ügyelet III.körzet Józsáné Takács Erika www.ocsaref.hu Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969 Fogászat gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078 06 29 950 420 Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Kocsis János Rendelés hétfő, dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Berecz Éva 06 70 395 1877

kedd 14-18-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Kovács János 06 70 368 1843

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 Újváriné Oláh Szilvia

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 429 7641, kedd 8:00-12:00

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 Református Egyházközség

Heti alkalmak:

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Reformá-
tus Iskola Tanácsterem

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Ta-
nácsterem

Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola 
Tanácsterem

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyüleke-
zet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két he-
tente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református 
Iskolában

forrás: www.ocsaref.hu

Ócsai Baptista Gyülekezet 
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhuzamo-
san tartunk. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! 
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség 
Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra.
Vasárnap 9 óra
Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Gyónási lehetőség minden szentmise előtt.
Közösségek és találkozások rendszeressége
Hétfőn 18.30-kor: Biblia óra – Plébánián (nagyterem)
Szerdán 18.00-kor: Énekkar-Plébánián (énekterem)
Pénteken 18.00-kor: Ifjúsági hittan -Plébánia  
(hittanterem)
Pénteken 18.30-kor: Katekumen csoport- Plébánia (nagyterem)
www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu

Anyakönyvi hírek

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Orgován Pálné Kánai Zsuzsanna 1934. június 2. 2018. december 9.
Diós Ferencné Végh Erzsébet 1951. november 8. 2018. december 9.
Lauth Károlyné Kurucz Erzsébet 1951. május 29. 2018. december 23.
Molnár Ferencné Vámosi Edit Ilona 1937. augusztus 5. 2018. december 27.
Béres Józsefné Horváth Gizella 1929. augusztus 20. 2018. december 28.
Gula Tibor Ferenc 1949. április 5. 2018. december 31.

Esküvő: -
Huszonötödik házassági évforduló: -
Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Denke Sámuel 2018. december 4.
Virág Attila 2018. december 4.
Gál Károly Noel 2018. december 5.
Lólé Hanna 2018. december 6.
Dudu Miranda Mária 2018. december 7.
Szabó Bendegúz 2018. december 10.
Kúti Adrián Bence 2018. december 10.
Gőczi Maja Zoé 2018. december 14.
Magyar Mira 2018. december 20.
Kardos László Lőrinc 2018. december 21.
János Zora 2018. december 22.
Csóka Gréta 2018. december 28.

   Sallay Mária anyakönyvvezető 

Ócsai Csemeték (januári fényképalbum a teljesség igénye nélkül)



ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, 
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. 
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

RS-nek lenni fogalom, RS-sé válni megtiszteltetés. 
A ŠKODA ralisikerekben gazdag sportmúltjára utaló rövidítés eddig 
az OCTAVIA hűtőmaszkjáról lehetett ismerős. Ehhez a legendás klubhoz 
csatlakozott most legnagyobb SUV-modellünk, a KODIAQ. 
Ismerje meg a minden elemében különleges, 240 lóerős modellt!

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu
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