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E havi interjúmban egy elbírálás alatt álló pályázatról, 
egy már nyertes tenderről és az idénymunkások megje-
lenéséről beszélgettem Bukodi Károllyal.

Kezdjük a jó hírrel! Melyik beadott pályázatról érkezett 
már visszajelzés?
Még a nyár folyamán adtuk be pályázati anyagunkat egy Köz   
mű   velődési Érdekeltségnövelő Támogatás címmel meghir   
de te  tett tenderre. Nyertünk, melyből az Egressy Gábor Szabad
idő       központ földszinti mellékhelyiségeit szeretnénk felújítani, 
illetve egy mozgássérült WCt kialakítani. Az újjáépítést 2017. 
de    cember 31-ig kell megvalósítanunk. 

De hadd folytassam egy további jó hírrel, ami ugyan nem 
mindenkit érint, számunkra mégis örömteli.

Mindenki előtt ismert, hogy Alsópakony régi részén, még 
mindig nincs vezetékes víz és csatorna. A tervek már elké
szültek, a DPVM Zrtvel is folyamatosak az egyeztetések. 
Azonban úgy néz ki, hogy megoldódni látszik a probléma, 
mert az állam saját beruházásának tekinti a fejlesztést. 

Milyen pályázat van még elbírálás alatt?
A szlovákiai testvértelepülésünkkel, Palásttal közös pályázatról 
van szó, amin jelenleg dolgozunk. Ez számunkra is újdonság, 
hiszen határon túli telepü lés   sel még közösen nem pá   lyáztunk. 
A nyertes pénzből a Polgármesteri Hivatallal szem   ben lévő terü
letet (ún. Templom tér) szeretnénk par   ko    sítani. Elképzeléseink 
szerint egy olyan közösségi tér jöhetne létre, ahol kellemes 
kulturált környezetben bárki találkozhatna barátokkal, isme

ÓCSA BIZTONSÁGA 
TOVÁBBRA IS GARANTÁLT

rősökkel és városunk is egy új 
színfolttal gazdagodhatna.

A Facebook oldalán 
olvashat   tuk bejegyzését az 
idénymunkások megjele-
néséről. Hogyan tudná megnyugtatni meg az ócsaiakat a 
témával kapcsolatban?
Több helyről kaptam már jelzést és jómagam is tapasztaltam, 
hogy az utóbbi időben nagy számban jeletek meg idénymunká-
sok a köztereinken, üzleteink parkolóiban. Sokan jelezték, hogy 
ezzel csökkent a biztonságérzetük, választ, megoldást vártak 
tőlem. Erre reagálva tárgyaltam az Ócsai Rendőrőrs vezetőjével, 
a körzeti megbízottakkal, a Városi Polgárőrség vezetőjével és a 
Jegyző úrral, hogy mit lehet tenni. 

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az első 
rendőrségi akció az üggyel kapcsolatban megtörtént. Már 
a birtokunkban vannak azok a címek ahol külföldi állam
polgárok laknak, tudjuk, hogy kiknél dolgoznak. Meg fogjuk 
tenni a saját eszközeinkkel a megfelelő lépéseket. Szeretném 
eloszlatni azt a tévhitet is, hogy a szomszéd településen 
bevezettek volna egy új adónemet, amely hatására jelen
tek meg az illegálisan itt tartózkodók. Született ugyan egy 
rendelet, de még nem lépett életbe.

Mit vár ezzel kapcsolatban az ócsaiaktól?
Egy dolgot csupán. Kellő körültekintéssel adjuk ki házainkat 
más nemzetiségű embereknek! 

Paksi Zita

ZÖLD  
ÓCSÁÉRT

Aprogram célja a tiszta és egészséges környzet elősegítésén túl, olyan 
rendezvények szervezése, amelyek a szórakoztatás mellett tudatformáló 

erővel is bírnak. Szeretnénk arra buzdítani mindenkit, hogy gondolkod-
janak és cselekedjenek velünk ill. szépítsék, építsék saját környezetüket. 
Szeretnénk, ha mindenki kellő nyitottságot és aktivitást mutatna és így 
látványos eredmények születhetnének. Kísérje figyelemmel ezt az oldalt, 
ahol minden hónapban új hírekkel jelentkezünk a témával kapcsolatban.

 Az ősz beköszöntével rövidülnek a nappalok, hamarabb villanyt kell kapcsolnunk és a fűtésszezon is
a nyakunkon van. Ha máskor nem is, de ilyenkor az ember fokozottan odafigyel az energiatakarékosságra,  

már csak a pénztárcája miatt is.

Tisztelettel meghívom Önt
az Aradi Vértanúk Emléknapja

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
                                         Bukodi Károly polgármester

2016. október 6. 10:30 órakor
Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

Ünnepi beszédet mond:
Áder János

 Magyarország köztársasági elnöke   

1. Szerencsére már igen elterjedtek az energiatakarékos izzók 
a háztartásokban. Célszerű minden égőt energiatakaré
kos típusra cserélni. Egy energiatakarékos lámpa, hasonló 
fényerősség esetén az áram töredékét fogyasztja, mint egy 
izzólámpa. Vásárláskor kérjünk segítséget! Fontos, hogy 
a megfelelő fényű és fényerejű izzót vásároljuk. (így sok 
bosszúságot és csalódást kerülhetünk el) 

Izzólámpa Energiatakarékos lámpa

25 watt 57 watt

40 watt 79 watt

60 watt 1116 watt

75 watt 1520 watt

100 watt 2023 watt

2. Magamból kiindulva a kamra, garázs mindig az égők 
mumusa – tuti égve marad valahol a villany. Ezért ajánlom 
olyan villanykapcsolók használatát, melyek maguktól lekap
csolnak bizonyos idő elteltével. Illetve az időkapcsolók is jól 
jöhetnek szivattyú, szökőkút vagy más periodikus áramellá
tású eszközök esetében.
3. Standby üzemmód: amikor a távirányítóval kikapcsoljuk a 
TVt, a házimozit, a készülékek továbbra is áram alatt vannak és 

fogyasztják az energiát. A Nem   
zeti Fogyasztóvédelmi Ha      tóság 
megvizsgálta, hogy készenléti 
állapotban („stand by” üzem
módban) ezeknek a készülékek
nek akár 2030 watt is lehet a 
teljesítményfelvétele. Annyi, 
mintha folyamatosan égne egy 
25 wattos izzó a lakásban.

Tehát célszerű olyan aljzatot 
használni, amin van kapcsoló. 
Így könnyedén áramtalanít
hatóak a készülékek.

4. Ki ne szeretné a lakás melegét a hideg, zord időben. De gon  
doljunk bele a mínuszokról a házba lépve ugyanolyan meleg 
érzetet ad a 2021 °C, mint a 2426 °C. 1 fok csökkenés már 6% 
energiamegtakarítást eredményez! Figyeljünk a termosztát 
megfelelő beállítására.
5. A hőtükörfólia is egy igen praktikus, és gyors megoldás. 
A fűtőtest mögé a falra felhelyezve megakadályozza, hogy 
a me   leg a falakon át a szabadba távozzon. Így hatékonyabb 
fű   tést érhetünk el.

Néhány hosszú távú tanács még
AA+, AAA+ energiaosztályt is érdemes megfontolni, ha az 
ember háztartási gépet cserél. Minél korszerűbb gépet vá   
lasztunk, annál jobb hatásfokkal és annál kevesebb ener
giafelhasználással fog dolgozni. Továbbá azt is célszerű 
átgondolnunk, hogy az életvitelünknek megfelelő méretű 
és tudású használati cikket válasszuk!

Mivel a hétköznapi energiatakarékosság volt a fő téma, így 
a lakás/épület hőszigetelésére most nem térek ki bővebben. 
Természetesen a legjobb, ha mind az épület, mind a tető 
szigetelve van. Érdemes a pince felöl is elzárni a hideg útját. 
Továbbá a megfelelő nyílászárók beszerelése is fontos. 

Sajnos Magyarországon még nem igen elterjedtek a meg  
újuló energiaforrások felhasználása a háztartásokban. 
Itt gondolok a napkollektorra (mellyel meleg víz állítható 
elő). A napelemmel áramot tudunk termelni. A föld hőjét 
használhatjuk fűtésre és hűtésre (ezek a geotermikus rend
szerek).

Ezek nagyobb mérvű beruházások, de érdemes ezeket is 
átgondolni, mert hosszútávon sokat nyerhetünk vele!

HorvátH Boglárka

Források: 
http://www.globalisfelmelegedes.info 
http://www.energiafogyasztas.hu  
http://ezermester.hu/cikk-7485/Mobiltelefon_toltok_es_informatikai 
_keszulekek_fogyasztasa

ENERGIATAKARÉKOSSÁG, 5 EGYSZERŰ 
TIPP A HÉTKÖZNAPOKRA
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JÖVŐRE FOLYTATÓDIK A JÁRDAÉPÍTÉSI 
PROGRAM
Szeptember 28-án tartotta szokásos havi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat idén is 
csatlakozik a „Bursa Hungarica” ösztöndíjrendszer

hez, mely által azon diákok, akik a felsőoktatásban tanulnak, 
vagy tovább szeretnének tanulni de szociális helyzetük ezt 
nem teszi lehetővé, anyagi támogatásban részesülnek. 

„A” típusú pályázat (erre azon diákok jogosultak, akik 
már valamely felsőfokú tanintézetnél hallgatói jogviszony
nyal rendelkeznek): ez az ösztöndíj tíz hónapra szól, naptá
ri évre, és minden évben újra benyújtott pályázattal lehet 
elnyerni. Mértéke: 5.000 Ft/hó/fő 

„B” típusú pályázat (erre azon diákok jogosultak, akik 
a 2016/2017. tanévben fejezik be a középiskolai tanulmá
nyukat és felsőoktatási intézményben szeretnének tovább 
tanulni). Ez az ösztöndíj sikeres felvételi vizsga esetén hat 
tanulmányi félévre szól.  Mértéke: 5.000 Ft/hó/fő

Elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
(20162020. évre) A program tartalmazza a 20102014 közöt
ti időszak helyzetelemzését, tekintettel a hátrányos helyze
tű társadalmi csoportok, a nők, a mélyszegénységben élők, 
romák, fogyatékkal élő személyek, valamint a gyerekek és 
idősek oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 
szociális helyzetére. 

Az Ócsa Alsópakonyi településrész szennyvízelvezeté-
sének megoldására Ócsa Város Önkormányzata a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kftvel konzorciu
mi megállapodást köt támogatási kérelem benyújtására. 
A  beruházáshoz önrész is szükséges, ezért ehhez állami 
önerő támogatás igényléséről is döntés született.

A testület korábban döntött arról, hogy Ócsa Város Ön   
kormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ún. kivett 

présházat (0283/10 hrsz.) és az ún. Vámházat (1915/6 hrsz.) 
értékesíteni kívánják. A pályázat mindkét ingatlan esetében 
kiírásra került a helyi és egy országos napilapban, sajnos 
azonban a megadott határidőig érvényes ajánlat egyik
re sem érkezett. Az új döntés értelmében az ingatlanokat 
hirdetmény útján továbbra is értékesíteni kívánják, illetve 
lehetőség nyílik a meghirdetett ár alatt is ajánlatot benyúj
tani.

Döntés született az Árpád utcai és az Alsópakonyi tele-
pülésrész buszváró pavilonjainak beszerzéséről és kivi
telezési munkálatainak megrendeléséről. A legkedvezőbb 
ajánlatot a műszaki tartalom figyelembevételével a Valcol 
Kft. adta.

2017ben is folytatódik a járdaépítési program. Az eddig 
években kiírt pályázatok minden esetben sikeresen és 
eredményesen zárultak, hozzásegítve alkalmanként 3040 
pályázót a tulajdonukban lévő ingatlan előtti közterüle
ti részen található járda felújításához vagy létesítéséhez. 
A részletekről a novemberi Kisbíróban olvashatnak.

FELHÍVÁS
Tisztelt Szülők!

A TS Gastro Kft., a 2016. szeptemberi Szülői 
fórumon ígért konyhalátogatási és kóstolási 
lehetőséget hirdet Ócsán!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 
aki közvetve /Gyermekei által/, vagy 
közvetlenül, közétkeztetési szolgáltatá-
sunkat igénybe veszi, és szívesen megosztaná 
véleményét cégünk munkatársaival, hogy ez 

által is fejleszteni tudjuk az ócsai közétkez-
tetés színvonalát.

A konyhalátogatás tervezett időpontja:
2016. október – keddenként és szerdánként 5 fős 
csoportban.
6:00 – 8:00 óráig
Helyszín:
Napsugár Óvoda főzőkonyhája
Ócsa, Baross utca 14.

A kóstolási lehetőség tervezett időpontja:
2016. október – csütörtökönként és pénteken-
ként 5 fős csoportban, 11:00 órakor
Helyszín:
Halászy Károly Általános Iskola ebédlője
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52.

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a 
+3670/614-8011-es telefonszámon,  
avagy az ocsa@tsgastro.hu e-mail címen.
 
Szeretettel várjuk Önt is!

mailto:ocsa@tsgastro.hu
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NEM EGYKRAJCÁROS GYŰJTŐ
Göbölös Miklós kincsekre lelt az ócsai földben

Göbölös Miklós eredeti szakmáját tekintve villanymozdony 
szerelő, jelenleg karbantartóként dolgozik, mindemellett 
érmegyűjtő szenvedélyének él. A gyűjteményének darabjai 
már közel ezret számlálnak, de azt mondja, mindig van új 
a nap alatt, egy újabb kollekció, amit magának akar tudni. 
Különleges hobbijáról, életútjáról beszélgettünk dióhéjban.

Hogyan lesz valakiből villanymozdony szerelő?
Szerintem véletlenül, de nálam nem tartott sokáig. Az elekt
romosság már kisgyerek fejjel is érdekelt. Kint laktunk Ócsa 
határában egy tanyán, emlékszem petróleumlámpa mellett 
tanultam. Ez nagyon zavart, ezért lapos elemmel lámpát fab  
rikáltam magamnak. Ennek ellenére nem volt elképzelésem, 
hogy mi legyek.

Aztán az apu egyik ismerőse által az Északi Járműjavítóba 
kerültem elektrolakatos tanulónak, így lettem villanymoz
dony szerelő.

Ezek szerint a fémekhez való vonzódása nem mai keletű. 
Igen, ilyen értelemben valóban van hasonlóság a hobbim és a 
szakmám között, bár én még ilyen párhuzamot nem vontam. 

Megnézünk egy pár kollekciót a gyűjteményből, most már 
azt is tudom, hogy az érmeforgalmazók sorozatokat készí-
tenek, melyek darabjait havi részletekben is megvásárol-
hatjuk. Az érmék egyenként csomagolva egy műanyag 
átlátszó tokban vannak, a sorozatok külön dobozban dísze-
legnek szépen sorban. 

Emlékszik még me    lyik 
volt a gyűjteménye első 
darabja? 
Igen. Ócsa határában lak  
tunk egy tanyán és test
véremmel együtt sokszor segítettünk a ház körüli munkák
ban. Egyszer, amikor a szőlőt kapáltuk, kigurult a földből egy 
1 krajcáros. Valahogyan ösztönösen tudtam, hogy ez különö
sen értékes, és valóban, 1762ből maradt a földben. Azt hiszem 
minden gyerek eltette volna, hát én is elraktam. De sok más 
alkalommal is találtunk ott régi pénzeket.

Ezen kívül folyamatosan kaptam egyedi pénzeket az édes
anyámtól is, aki a postán dolgozott. Hazahozta őket, én pedig 
eltettem. Akkoriban ez nem volt tudatos gyűjtés. Gyűjtöttem 
ezt is sok más minden mellett mint minden gyerek.

Mikor vált komolyabbá a hobbi?
Már felnőtt fejjel. Olyan 15 éve kezdődött, akkor kezdtem el 
pénzt adni az érmékért. Tudomást szereztem arról, hogy van  
nak ún. érme sorozatok, amelyeket külön gyűjtőknek vernek. 
Ezek limitált példányszámban gyártódnak, így az idő múlásá
val az értékük is növekszik.

Mondhatjuk, hogy ez egyfajta befektetés?
Tulajdonképpen igen, bár engem nem ez vezérel. Egyszerűen 
szeretem őket, jó birtokolni, időnként elővenni, megnézni 
őket. 

Paksi Zita

SZÜRETI FELVONULÁS
TÁMOGATÓK

KreatÍv Papyrus
Fóris Lajos és neje
Arnoldo Pizzéria
Sarokház Étterem
Szivárvány bolt
Piacos Ilonka

Éden Büfé
Potom Diszkont
Ócsai Népdalkör
Ifj. Szabó László és családja
Végh Mariann és férje BÍró 
és BÍróné Lakatos Heléna
Gere Imre és családja
Leon pékség

Wellinger Hús Kft.
Gudmon Zoltánné
Szüle József
Somodi Béla
Horváth Sándor és neje
Suller László
Valóczki Mihály és családja
Rácz János és családja
Radics József és neje
Mészáros László
Ócsai Hagyományörző 
Egyesület

Pásztor Zoltán
Bicskei István és Tóth Béla 
szakácsok
Tóth Balázs KisbÍró
Gödör Krisztián és családja
Kertész Petra
Egressy KHT
Szabó Tibor
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Ócsai Vigasság8

Szeptember 10-én immáron 11. alkalommal mulathattunk 
az Ócsai Vigasságon. A rendezvényről az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont kulturális igazgatójával, Hantos-
Jarábik Klárával beszélgettem.

A szervező és a látogató mindig más szemmel lát egy 
rendezvényt. Ti, onnan a háttérből, elégedettek vagytok 
a „tizenegyedikkel”?
Legfőképpen határtalanul boldogok vagyunk, hogy ebben az 
évben végre nem esett az eső az Ócsai Vigasságon. Alig mertük 
elhinni, hogy idén nem vízben fogunk úszkálni egész nap. Egy 
szabadtéri rendezvénynél szerintem nagyobb rizikó nincs is, 
mint hogy elmossa az eső. Nyilván minden ócsai emlékszik 
az elmúlt évek vigasságaira, amikor nem volt szerencsénk az 
időjárással. Tavaly már viccesen arról beszélgettünk, hogy 
ha idén is leszakad az ég, akkor átkereszteljük a rendezvényt 
Esőfesztre – meséli mosolyogva Klári. Visszatérve a kérdésedre, 
maximálisan elégedettek vagyunk, a programok jól sikerültek, 
nagyon sokan látogatták a rendezvényt egész nap. Úgy gondo
lom a gyerekek és a felnőttek is megtalálták maguknak a szóra
kozási lehetőséget. Sok pozitív visszajelzést kaptunk.

A tematikában évről-évre törekedtek a megújulásra, vagy 
valamiféle hagyományt követtek inkább?
Bizonyos programok, mint az 1800 méteres városi futás, a 
főzőverseny, a városi torta átadása, és a tűzijáték, a rendezvény 
állandó alkotó elemei lettek. Ezek mellett idén sok újdonsággal 
is készültük. A Biciklis Negyed megvalósítását több mint két éve 
terveztük már. A Zöld Ócsáért évében úgy gondoltuk minden
képpen megszervezzük a biciklis programokat. A Biciklis Negyed 
sok érdekes programmal várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A legkisebbek műanyag minimotoros versenyen, a nagyobbak 

kerékpárversenyen is indulhattak. Az Öregfaluban kerültek kiál
lításra Ócsa 30 évnél öregebb bringái, melyek mellett a családi 
történeteket is olvashattuk. A Budapesti Közlekedési Múzeum 
bicikli kiállítását a Református Műemlék Templom kertjében 
tekinthettük meg. Egyik fő programunk a biciklis felvonulás 
volt, melyhez családok, baráti társaságok, a környező települé
sek biciklis közösségei és külföldi bringások is csatlakoztak.

Az estét minden évben élő koncert zárja, az idei sztárven-
dég Charlie volt. Hogyan esett az választásotok az érces 
hangú énekesre?
A vigasság egyik fő eseménye az esti koncert, így annak 
meg    választására mindig különös gondot fordítunk. Talán 
a legfontosabb szempont, hogy annak zenéje ne csak egy 
réteghez szóljon például korosztály tekintetében vagy zenei 

stílusában. Úgy gondolom, hogy Charlie és zenéje igényes, 
mindemellett számos dala olyan népszerű, hogy a vigasság 
estéjén is együtt énekeltük valamennyit.  

Újdonságnak számított idén, hogy az élő zene után nem 
fújtatok takarodót, hanem egy DJ vette át a stafétát. 
Igen. Az elmúlt hónapokban sokan megkerestek bennünket, 
hogy szervezzünk utcabált az idei vigasságra. Volt már olyan 
év, amikor próbálkoztunk ilyen jellegű programmal, de azt 
sajnos akkor elmosta az eső. Idén igazán jó lezárása volt ez a 
rendezvénynek. A zenét lemezlovas szolgáltatta. A legnagyobb 
slágerek hangoztak el, együtt táncoltunk, együtt énekeltünk.

Mi a legkedvesebb emléked az idei rendezvényről?
Rengeteg van, de ha egyet ki kellene emelnem, akkor az a Süsü 
színdarabbal kapcsolatos. Az előadás előtt a színpad mögötti 
gyorsöltözőben a Süsü jelmez le volt rakva a földre. Arra lettem 
figyelmes, hogy egy pici lány érdeklődve nézegeti a jelmezt, 
majd amikor mellé léptem aggódva megkérdezte: Süsü beteg? 
Mondtam neki, hogy nem, csak sokat utazott és kicsit elfáradt. 
Láthatóan megnyugtatták a szavaim. Számomra ezek az apró 
pici történetek teszik még felejthetetlenebbé a rendezvényeket.

Említetted, hogy megannyi magánember, civil szervezet 
és cég segítsége nélkül nem jöhetett volna létre a rendez-
vény, vagyis nem ilyen formában, ennyi programmal.
Igen, ez így van. A támogatók sora hosszú, ezúton is köszön
jük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a nap olyan 
legyen amilyennek megálmodtuk. A továbbiakban beszélje
nek helyettem a képek.

Paksi Zita

VÉGRE NEM MOSTA EL AZ ESŐ! 
11. Ócsai Vigasság

1800 méteres futóverseny
biciklis 
felvonulás

Charlie

tűzcirkusz

Ócsai 
Népdalkör

Bokréta 
Citeraegyüttes

utcabál

Halász Judit 
koncert

Barbalics Nándor, természetfotós 
kiállításának megnyitója

Flashdance gyermekcsoport

Katona-Zsombori Évi,  
ÍV

aszfaltszaggatók

trükkös 
bringák

drót huszárok- 
bicikliverseny

Energy Kid's

A Budapesti Közlekedési 
Múzeum kiállítása

tűzijáték

Süsü-zenés 
mesejáték

főzőverseny

9Ócsai VigasságKüstörgő  
Néptánccsoport
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11RendezvényekÓcsai Vigasság

A 11. Ócsai Vigasság  
főzőversenyének 

díjazottjai
1. díj:  

Palást – Juhtúrós sztrapacska, 

2. díj  
Székelykapu Baráti Társaság – Rókagombás tokány,  

kukorica lepénnyel, kapros ordás palacsinta

3. megosztott díj 
Vígh Harcsa Banda – Harcsapaprikás  

kapros túrós galuskával  
Vellai Művek – Tárkonyos szürkemarha raguleves 

Különdíj:
Ócsa Város Önkormányzata  Pörköltördögök 

Ócsai Biciklisek  Bringás zöldturmix

11. Ócsai Vigasság  
1800 méteres városi  
futásának eredményei

Alsós fiú: 
1. Hajdu Erik

2. Roszik György
3. Bóka Balázs

Alsós lány:
1. Plézer Petra

2. Czető Hanna
3. Bocskai Blanka

Felsős fiú:
1. Nyikora László

2. Pesti János
3. Teréki Magor

Felsős lány:
1. Pesti Nikolett

2. Lázár Krisztina
3. Géczi Tímea

Középiskolás fiú:
1. Boncsarovszki Balázs

2. Molnár Gábor
3. Matlag Márk

Középiskolás lány:
1. Kardos Zsófia
2. Soltész Gréta

3. Huber Vanessza

Felnőtt férfi:
1. Miklósváry Jonatán

2. Tóth Zoltán
3. Holdosi Dávid

Felnőtt nő:
1. Barizs Boglárka
2. Ádámcsik Anita
3. Kánai Attiláné

Szenior férfi:
1. Szöllősi János
2. Papp Zoltán
3. Kubik László

Szenior nő:
1. Szöllősiné Balló Mónika

2. Kerepeczki Adrienn
3. Baloghné Éva  

A  
11. ÓCSAI 

VIGASSÁG
a szeptember 4-ei futóverseny  

és a szeptember 10-ei nagy rendezvény 
támogatói

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HUNLANDTRADE Kft.

BIOFUNGI
MAVIR

ETIDRUCKPACKWERK NYOMDA Kft.
ROYAL FUTÁR HUNGÁRIA Kft.

NAGÉV
DUNAIPOLY NEMZETIPARK IGAZGATÓSÁG

ÓCSAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÓCSAI TÁJHÁZ

KTM ÓCSA
VELLAI KERÉKPÁR MŰHELY

KULTÚRGYEREK 
MEGAAIR MOVIE

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
VERTIKÁL Zrt.

Spák József
Halászy Károly Általános 

Iskola tanárai
Pompás Napok

Miklós Gábor és családja
Sarokház Étterem

Németh Zsolt
Potom Diszkont
Creatív Papyrus

Szivárvány Üzlet
Molnárné Hegedűs 

Magdolna
Szaller Krisztina

Szaller Anita
Danka Szabolcs

Hajdu Gyula és családja
Radics József

Serfel Viktor és zenekara
Kozma Gábor Dj.Kozy

Bartos Levente 
Borsos Csaba 

Takács István és családja

Bánvölgyi Zsolt és családja
Géczi Csaba és családja

Domonkos Péter és 
családja

Máté Péter és családja
Energy Kid’s

Papp Katalin és családja
Kovács György és Nagy 

István
Erzsike Virágbolt

Kis Imre és kerékpáros 
barátai

Almási Zoltán
Mészáros Gábor

Deák Nikolett
Bennárik Tamás

Szabó Tibor
Kohán Gergő

Fentor József és családja
Varga Rudolf, aki az 
UFÓkat összehozta
Az UFÓ csapat tagjai

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!

HantosJarábik Klára
kulturális igazgató

IMMÁRON 8 ÉVES  
AZ OPKE „GYERMEKE"

A z első évben még egy asztalon elfért és 250 finom szele
tet lehetett belőle kikanyarintani. Ahogy teltek múltak 

az évek, egyre csak nőtt ez a „gyermek”. Az idei tortához már 
négy asztalra volt szükség. Az évek múlásával különleges rangot 
kapott, mert egyszerű városi tortából születésnapi tortává 
avan    zsált elő. Néha egyszerűbb, néha drágább ruhát öltött, de 
mindig bearanyozta Ócsa születésnapját. Minden évben nagy 
izgalommal vártuk, hogy alkotói az adott évben milyen jelmez

be bújtatják. Az idén szerettük volna, ha a Zöld Ócsáért gondo
lat, program a városi torta küllemében is megmutatkozik, ezért 
egy lombkoronás fa testében jelent meg. Formáját a helyi álta
lános iskola 8 bsei, Spák József tanár úr vezetésével álmodták 
meg. Kivitelezését, a  már 8  éve szokásos csapat, Donné Imre, 
Horváthné Zrupkó Erika, Horváth Károly, Kardos Zoltán, Balló 
Gábor végezték. A kü   lönleges állványt Varga Károly lakatosmes
ter készítette. A szer   vezésben a Szabadidőközpont segédkezett.

Mindenkinek köszönjük a közreműködését. Külön köszön
jük Ócsa Város támogatását.

Ezek után mit kívánhat az OPKE „gyermekének”:
Szárnyalj szabadon, növekedjél, legyél óriás, sugározz 

boldogságot, ízeddel mindenkinek okozz örömöt.

PaPPné Hajdu katalin

Ócsán a Puncs Bazárba 

rész- vagy teljes munkaidős, empatikus, 
kreatív, lehetőleg eladói gyakorlattal  

rendelkező kollégát keresünk. 

Jelentkezni a 06 20 3535 728-as  
telefonszámon lehet.
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Portré

PEST MEGYEI 
DÍJUGRATÓ BAJNOKSÁG 

2016. OKTÓBER 7-8-9.

EQUINA LOVASFARM ÓCSA
Várjuk szeretettel az ország második 

legrangosabb hazai díjugrató 
bajnokságán, ahol több száz ló-lovas 
páros méri össze tudását különböző 

akadályokon és magasságokon.
A belépés díjtalan. 

Ismerkedjen Ön is a lovak csodálatos 
világával és a lovassporttal testközelből.

Bővebb információ: 06-30-692-26-13
info@lovasfarm.eu

www.lovasfarm.eu
https://www.facebook.com/equinalovasfarm/

VÉRES KEZDET UTÁN SZERETTEM BELE 
KIOLTHATATLANUL A LOVAGLÁSBA
Október 7-8-9-én az ócsai Equina Lovasfarm 
ad otthont a Pest Megyei Díjugrató 
Bajnokságnak. A rendezvényről, a farmról és 
a lovakhoz való kötődéséről beszélgettem a 
„birtok” tulajdonosával, Simó Anikóval.

Mikor kötöttél örök barátságot a pacikkal?
Még kiskoromban. De azt hozzá kell tennem 
még az elején, hogy panellakásban nőttem fel, nem vett körbe 
természetes környezet. Viszont mindig szerettem az állatokat. 
Olyan 10 éves lehettem, amikor Balatonon elvittek először lova
golni. Egy nagy sárga lóra ültettek fel, meg sem kérdezték, hogy 
tudoke lovagolni és persze le is estem már a második körben. 
Ráestem a karámfára, szétrepedt az állam, én meg eldöntöt
tem, hogy lovagolni fogok – emlékszik vissza nevetve Anikó. 

Bátor döntés volt egy állrepedés után!
Na, nem volt ez ilyen egyszerű. A szüleim egyáltalán nem támo
gatták az ötletet, a „véres” kezdés után meg pláne nem. Amikor 
tizenhat évesen diákmunkákból már önálló jövedelmem, akkor 
kezdetem el kijárni Kerepestarcsára, egy lovas iskolába. Idővel 
elindultam versenyeken is, mint díjugrató, majd az első saját 
lovam is meglett. Jöttek az eredmények, meg a lovak is sorban.

Ahogy a szavaidból kiveszem, a paripák idővel kiöreged-
nek a versenyzésből. Hogyan válik meg tőlük az ember?
Sehogy. Nekem két ilyen lovam volt, mindkettőt megtartot
tam, sajnos az egyik tavaly elpusztult. De a másik még él, 
több mint 25 éves. Tücsöknek hívják.

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Igazság szerint ma már tudom, hogy mennyi mindenen 
múlik, hogy milyen eredményeket ér el egy gyerek lovag
lásban. Nem mindegy milyen hátason lovagol, milyen 
módszerrel tanítják, és még sorolhatnám. Én otthonról nem 
kaptam támogatást, így saját erőből – bár szalagok és kupák 
jutottak bőven – nem értem el azokat az eredményeket, 
amikre vágytam. Persze nem akarok keseregni.

Most már nevetek rajta, de emlékszem, hogy 
a szüleim annyira nem szerették a lovak és 
lófelszerelések szagát, hogy szinte légfrissítővel 
kergettek a lakásban.

Az álmod megvalósult, lovak vesznek körül, sőt 
létrehoztál egy saját lovasfarmot, ami az Equina 
nevet kapta. Mit kínáltok a látogatóknak?

A lovaglás egészen különleges tevékenység, a lovas és pari
pája szinte eggyé válnak, mozgásuk összekapcsolódik. Nem 
mondok el újdonságot azzal, hogy mindez milyen jó hatással 
van a szervezetünkre, idegrendszerünkre. 

Szeretnénk megismertetni nemcsak a lovak világát, de az 
állatok és a lótartás rejtelmeibe is bevezetjük a gyerekeket. 
Úgy gondoljuk, hogy a lovat nem csak szeretni kell, de fele
lősségteljesen gondozni is. Szeretnénk, ha látogatóink is érez
nék, hogy az Equina Lovasfarm a béke és nyugalom szigete. 
Ezt szolgálja a modern infrastruktúra is, a karámrendszerek, 
fedett lovarda, jártatógép, locsolórendszer, kulturált szociá
lis helységek és még sorolhatnám. 

De ami talán még ennél is lényegesebb, létrehoztuk az Equina 
Lovassport Egyesületet. A tagsággal út nyílhat olyan gyerekek
nek is lovaglásra és versenyzésre, akiknek erre egyébként a 
család szűkösebb anyagi keretei miatt nem lenne lehetőségük.

Mesélj egy picit a közelgő díjugrató versenyről.
Október 789én kerül sor a Pest Megyei Díjugrató Bajnokságra. 
Nagy büszkeség ez számomra, hiszen a Nemzeti Lovarda felújí
tása miatt kiemelt versenyhelyszín lettünk az országban. Ez a 
döntő az OB után a második legrangosabb esemény. Várunk 
mindenkit szeretettel, a rendezvény ingyenes.

Zita

A kedvenc  
lovammal

osztálykirándulás  
a lovasfarmon
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Egyházak híreiHelyi hírek

9957 kg elektronikai  
hulladék

Social SOS

Immáron negyedik éve szervezem Ócsán az elektronikai 
hulladékgyűjtést évente két alkalommal, egyszer tavasz

szal és egyszer ősszel. Az őszi szeptember 17én volt. A zord, 
esős idő sem vette el senki kedvét attól, hogy a háztatásban 
felgyülemlett rossz vagy már elavult dolgoktól szakszerűen, 
szabályosan szabaduljon meg. Ez így volt most is. Hatalmas 
mennyiség gyűlt össze, lásd a képeken. Az összegyűjtött 
elektronikai hulladékokat tizenegy teherautóval szállították 
el. Ebben az évben összesen 9957kg elektronikai szeméttől 
mentesült az ócsai lakosok háztartása. 

Jövő tavasszal folytatjuk, ha addig is valamilyen elektro
nikai gép elromlik, kérem, hogy mindenki gyűjtse otthon és 
tavasszal hozza el.

2016. szeptember 16-án látogattak el hozzánk, újra, a Nyi  -
tott Kör színegyesület tagjai, akik egy új és különleges 
történettel álltak elénk (rendszeres résztvevői vagyunk 
drámapedagógiai műhelyek előadásainak évek óta, 
melyekre, főként, pályázatok keretében jutunk el). 

A mostani alkalommal, a történet alapján, „IX. Eluszták, 
Tylonia törvényes királya, a második tyloniai küldött

séget (Béta küldetés) küldi Keeling szigetére, hogy a tele
pesek új otthont teremtsenek a birodalomnak. A résztvevő 
cso    port tagjai „A kiválasztottak”, akik saját, egyéni szerepei
ket és történeteiket építve együtt néznek szembe a küldetés 
kihívásaival és határozzák meg az új közösség szabályait, 
értékrendjét, döntési és működési kereteit.” (4 részből épült 
fel a foglalkozás: Tyloniából Keelingre, a Dengueláz, Kumba 
sha!, Cunami.) Tehát mi (4 provokátor színész segítségével) 
hajóval útra kelve indultunk új föld keresésére, ahol fel kell 
építenünk egy új királyságot az új szigeten. Azt is megtud

Köszönet Berecz Évának , Óman Róbertnek és Molnár 
Tibornak, hogy segítettek a gyűjtés napján.

kardos Zoltán

Települési képviselő

tuk, hogy nem vagyunk egyedül, rajunk kívül vannak benn
szülöttek, hajótöröttek is.

Többféle feladatot kaptunk, amikkel előrehaladhatott a törté
net: például puzzledarabkákra vadászott az egyik csoport, míg 
a másik kirakta azt aztán térképet, rajzoltunk és haditervet szőt
tünk, fontos társadalmi döntéseket hoztunk (és nem estünk ki a 
szerepből). A játék által megtudhattuk, hogy döntéseink milyen 
következményekkel járhatnak. Ezen kívül a történet befejezté
vel megkérdőjeleződött bennünk, hogy jó ötlet volte negatívan 
fordulni a bennszülöttekhez (mi rögtön ellenségesek voltunk), 
nekik nem lett volnae joguk az élethez? Nem voltunk mindig 
megfontoltak, ezért erre csak a végén jöttünk rá. A szituáció a 
mai világban is megjelenik (lsd. migráció), nekünk pedig nem 
szabad mindig a végén rájönnünk, miben tévedtünk. 

Az egész osztály nagyon élvezte az előadást és a „színészke
dést”, nagyon köszönjük, hogy ilyen lehetőségeket kapunk és 
ilyen élményekkel gazdagodhatunk, remélem, minél előbb 
találkozunk újra!

Fürst luca

11.B

Ócsai Református Egyházközség
2016. október havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Vasárnap 10
15
16

FőIstentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

6. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem

7. Péntek 15
17

Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

8. Szombat 15 Lelkipásztori beiktatás – Szigetszentmiklós – Újváros 
Református Templom

9. Vasárnap 10
16

FőIstentisztelet – Templom
Kóruspróba – Református Iskola

13. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem

14. Péntek 15
17

Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

16. Vasárnap 10
15
16

FőIstentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

20. Csütörtök 18 Úrvacsorai közösségre előkészítő Istentisztelet – Templom

21. Péntek 18 Úrvacsorai közösségre előkészítő Istentisztelet – Templom

22. Szombat 18 Úrvacsorai közösségre előkészítő Istentisztelet - Templom

23. Vasárnap 10
16

az Újborért való hálaadás Úrvacsorás FőIstentisztelete 
– Templom
Kóruspróba – Református Iskola

27. Csütörtök 17 Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem

28. Péntek 15
17

Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem

NAP ÓRA ALKALOM

30. Vasárnap 10
15

16

FőIstentisztelet – Templom
Az Újborért való hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – 
Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

Református Lelkészi hivatali rend:

LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra (Ke    resz   telési, 
esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési 
ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénz
tári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:0018:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befize
tése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang 
kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.

Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehe-
tőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy in  
tézésére a (0629)951181es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.comos email címen. További információkat új honlapunkon 
találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Egyházak októberi 
programjai

Ócsai Baptista Gyülekezet:
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától. 
Vasárnaponként 9:00 órától bibliaköri foglalkozást tartunk  
gyermekek számára.
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától. 
Bibliaórák szerdánként 19:00 órától.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát 
fenntartjuk!

igehely: 1Tim. 6,6-7.
2016.09.23.

H ivatásomnál fogva is sokféle emberrel találkozom. Jól 
menő vállalkozótól a hajléktalanig, fitnesz bajnoktól a 

súlyos betegségben gyötrődőig, széles az a kör, akikkel lehe
tőségem van az életükről beszélgetni. Érdekel a motiváció
juk, vagy éppen annak hiánya, az, hogy mitől lesz kiegyen
súlyozott valaki, vagy aggódó? 

Nálam sokkal szakavatottabb emberek foglalkoztak ezek
kel a kérdésekkel, és állítottak fel elméleteket. Én inkább 
egy megfigyelésemet osztom meg. Úgy találtam, hogy a 
megelégedettség független az anyagi helyzettől, az egész
ségi állapottól és sok egyéb körülménytől. Ismerek boldog 
hajléktalant és elégedetlen milliomost, életvidám haldoklót 
és életunt modellt.

Istenfélelem megelégedéssel
A Bibliában a következőt olvasom: „Valóban nagy nyereség 

az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a 
világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;” (Timóteushoz 
írt első levél 6:67.) A mondat második felével kevesen vitat
koznának. Az Ószövetségben ezt a tényt így fogalmazzák meg: 
„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el.” 

De mit jelent az első rész? Azt, hogy az ÉLETET, ezt a titokzatos 
valamit, helyesen látom és értelmezem. Forrásának és betelje
sítőjének az Örökkévaló Istent tekintem, aki szeretetével veszi 
körül életem, és mindennel ellát, amire valóban szükségem 
van. Azt tartom magamról, hogy mindenestül Istené vagyok, 
aki gondot visel rólam, és ahogyan az apa karjaiban tartott 
gyermekének nem kell félnie semmitől, így nekem sem. 

Kedves Olvasóm! A Te életed is ilyen?
HorvátH Zsolt, BaPtista lelkiPásZtor

Az Ócsai Katolikus közösség programja

Szentmiséink rendje október 1től:
Hétfő 18 óra
Péntek 18 óra

Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Minden hétfőn 18.30tól Biblia óra
Minden pénteken 18tól Ifjúsági hittan a plébánián
Minden szombaton 10 órakor katekumen csoport a szentség felvé
telére készülőknek. Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor 
taezei imaóra, majd 19 órakor ismeretterjesztő előadás a közösségi 
teremben. Október hónapban Benkó Péter alsónémedi karnagylesz 
a vendégünk, kamarakórusával együtt.
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EGY HÉTIG EGY  
PROFI SPORTOLÓ  
BŐRÉBEN
Már szokássá vált, hogy a nyári küzdősport edzőtábo-
runkat augusztus legvégén tartjuk a Balaton partjánál, 
amikor már nincsenek nyaralni vágyók, akiket zavarha-
tunk, akik zavarhatnak minket.

E lőre elkészített edzésterv alapján dolgozunk, ami a nyári 
lustálkodós időszakból egy kemény munkával eltöltött 

héttel megalapozza az éves munkát. Az edzőtábor olyan 
dózisban juttatja bárki számára az edzésadagot, amivel bele
kóstolhatnak a profi sportolók életébe. Egykét nap alatt már 
mindenki akklimatizálódik, és valóban kiszakad a hétköz
napokból.  Az első táborozók és sokan a kívülállók közül, azt 
gondolják ez is egy nyaralás. Hamar kiderül, hogy ez nem az! 
A második nap már nagyon nehéz, hiszen az edzések között, 
csupán néhány óra pihenő van, ami az igazi regenerálódás
ra nem elegendő. Az első edzés 78ig futó és erősítő edzés. 
Majd reggeli, egy kis pihenő után a délelőtti edzés 10.3012ig 
erőállóképesség fejlesztés és technikai edzés. Ebéd után du 
4ig szintén szabad foglalkozás, amit a délutáni 2 órás erőálló
képesség fejlesztés és technikai edzés követ. A vacsora után 
jó hangulatban konstatálja mindenki, hogy még él. Bár nincs 

„takarodó” viszonylag hamar fekszik mindenki, mert éjszakai 
edzés is lesz (a legtöbb esetben az éjszakai edzés „kellemes” 
meglepetés), de most nem árultam zsákba macskát, hajnal
ban fél 3kor kezdődik az edzés. Ami 3000 rúgásból állt, és 3 
és fél órásra sikeredett. A hét többi napja szintén hasonlóan 
zajlott. Volt nagyon fárasztó erőállóképességi felmérés. Az 
utolsó két nap pedig a küzdelemről és a határok feszegetéséről 
szólt. Amiben volt még egy éjszakai edzés 10.000 ütéssel, volt 
még egy erőállóképességi verseny, reggeli futó edzést követő 
2000 fekvőtámasz, és közel 6 órányi küzdelem.

De ezek csak számok. Ezeket át kell élni, túl kell élni! Lehet 
ez egy önismereti tréning is, mert itt kiderül önmagadról 
sok minden (mennyi az akaraterőd, ébren tudode tartani 
a motivációd, a fájdalomtűrő képességed mennyire tudod 
fejleszteni, és hogy milyen „véred” van, mennyi benned a tűz 
a küzdelemhez). Mert az igazi határátlépések viszik előre az 
embert. Minél többször van ilyen élményben részünk, annál 
inkább érezzük szükségét, hogy újra és újra megtegyük. Mert 
amikor sikerül, az utána az elégedettség, az eufória nagysze
rű érzésével ajándékoz meg.  

torma Zoltán

2016. szeptember 17-én volt a 
diák I-II. és serdülő szabadfogású 
Budapest-bajnokság.

Eredmények:
Serdülő:
54 kg
– I helyezett: Domokos Dániel

58 kg
– III. helyezett: Lukácsi András
– IV. helyezett: Lukácsi Gergő
Diák I:
63 kg
– III. helyezett:  Czompál Olivér
85 kg, félnehéz súly
– III. helyezett: Szlovicsák Róbert

BIRKÓZÁS

Tökéletes 
jobbegyenes

16 Sport

11 ÉV 11 KM

Futóverseny Ócsán? Évekkel ezelőtt senki sem gondolt 
volna erre. Aztán 2 éve Szaller Anita kitalálta, hogy rendez

zünk mi is egyet. Ötletét támogatta Ancsa testvére Kriszta is 
és nekiláttunk a szervezésnek. Tavaly egy hónap alatt sikerült 
összehozni 80 futót. Idén 1 hónap alatt 300 nevezés fogyott. 
Jöttek az ország számos pontjáról és örömünkre nagyon sok 
ócsai nevezett Egyre többen futnak városunkban is és végre 
ők is eljöttek megmérettetni magukat. A táv idén 11 km volt, 
a várossá válásunk 11. évfordulója alkalmából, amelyet egyé
niben vagy váltóban lehetett teljesíteni. A tavalyi eső után 
idén meleg, napos idő várta a futókat. Kellett is a frissítés 
és a bíztatás. Ennek köszönhetően szép eredmények szület
tek, mert egyéniben és váltóban is lettek ócsai érmesek. Aki 
futott az csak az elismerés hangján szólt, örültek az ovis 
minifutásnak, mert így a legkisebbek is belekóstolhattak a 
versenyhangulatba. Rengetegen gratuláltak, megköszönték 
a helyi lakosok szurkolását, az élő zenét, a remek frissítést, 
a szép érmet, a családias hangulatot, a szíves fogadtatást és 
kérték, hogy legyen jövőre is! Mi is szeretnénk, hogy legyen 
újra. Ami igazán örömmel tölt el minket, hogy példa nélküli 
összefogás valósult meg a közösségünkben! Bárkit kértünk 

DÍJAZOTTAK

Egyéni 
Felnőtt nő: 
1. Baumgartner Zsófia  
2. Jenei Enikő  
3. Veleczki Viktória

Felnőtt férfi: 
1. Csontos Imre 
2. Kormány László  
3. Mészáros Tamás

18 év alatti nő:  
1. Mikó Erika  
2. Marosi Janka  
3. Anna Ida Komáromi

18 év alatti fiú:  
1. Gellért Dániel  
2. Kubik Gábor  
3. Ákos Hajdu

Váltó  
Felnőtt nő: 
1. Jenei Enikő–Serfőző Csenge  
2. Szentesi Kinga – Ádámcsik Anita  
3. Tóth Andrea – Kovács Henriett

Felnőtt férfi: 
1.  Sárai-Szabó Tamás –  

Sasvári Gyula 
2. Matók Viktor – Farkas Gábor  
3. Enyedi Róbert – Balló Botond
Vegyes váltó:  
1.  Veleczki Viktória –  

Kozma Tamás
2. Hajdu Erik – Zsámboki Anna  
3.  Nikolett Szöllősi – Csaba 

Bednárik

segített, dolgozott, támogatott. Remélem az eddigi szponzo
rok, helyi lakosok, vállalkozók, segítők, önkéntesek kitarta
nak, és mellettünk maradnak. Köszönjük mindenki segítsé
gét, aki részt vett a megvalósításban. Hajrá UFÓk!

Fentor csaBa

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004967700126
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003228797139
https://www.facebook.com/annaida.komaromi
https://www.facebook.com/akos.hajdu.77
https://www.facebook.com/schvarczneadamcsikanita
https://www.facebook.com/andreacska
https://www.facebook.com/henriett.kovacs.7
https://www.facebook.com/nikolett.szollosi.5
https://www.facebook.com/csaba.bednarik.9
https://www.facebook.com/csaba.bednarik.9
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Rendezvények

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Alberti István 1952. január 5. 2016. augusztus 1.
Mikus Péterné Ladoniczki Erzsébet 1936. március 11. 2016. augusztus 11.
Rézműves Miklósné Erős Terézia 1938. december 17. 2016. augusztus 15.
Nyulas István 1968. január 1. 2016. augusztus 23.
Kuritár Tibor 1957. április 17. 2016. augusztus 24.

Esküvő
Bereczki Lívia – Csöszi Zoltán 2016. szeptember 3.
Balogh Alexandra Mária – Komáromi Béla 2016. szeptember 3.
Gellér Gabriella – Hevesi Attila 2016. szeptember 6.
Horváth Mária – Soltész József 2016. szeptember 6.
Botlik Barbara – Bartha Jácint 2016. szeptember 10.
Tóth Anita – Bárdoly Tamás 2016. szeptember 13.

Herbert Anita – Horváth Balázs 2016. szeptember 20.
Lévay Ágnes – Simon Tamás 2016. szeptember 24.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Faragó Richárd  
György Papp Tímea – Faragó József Richárd 2016. július 30.
Kecskés Botond  
Olivér Barabási Réka – Kecskés Szilárd 2016. augusztus 11.
Virágh Károly Szabó Szandra Krisztina  
 – Virágh Krisztián 2016. augusztus 11.
Kállai Szilas István Molnár Gerda – Kállai Zoltán 2016. augusztus 14.
Jakab Jázmin Szekerczés Rozália – Jakab István 2016. augusztus 16.
Denke Donát Pál Gabriella – Denke Péter 2016. augusztus 19.
Bán Gábor Krisztián Anita Beáta  – Bán Gábor 2016. augusztus 29.

sallay mária  
anyakönyvvezeTő

Ócsai Polgármesteri hivatal  

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  

Email: polghiv@ocsanet.

hu • Tel: 29378125, 29378501,  

Fax: 29378067

Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft

Tel: 29378125/28 mellék

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 

Tel: 29378504

Orvosi ügyelet Ócsa, 

Szabadság tér 4. (új 

Egészségház),  

104 vagy 0613016969 

Központi orvosi rendelő  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Felnőtt háziorvosok  

dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, 

szerda, csütörtök, péntek, 8–12 

óráig, kedden 14–18 óráig.

Rendelő telefon: 29378071 •  

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  

8:00–12:00 óráig, szerdán 

14:00–18:00 óráig.  

Rendelő telefon: 29378110 •  

dr. Gallai Zoltán  

Rendelés: kedd, szerda, csütör

tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

hétfőn 14:00–18:00 óráig 

Rendelő telefon: 29378073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 

Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–17:00 óráig, 

Rendelő telefon: 29378164

Védőnői tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29578523 •  

II.körzet: Kardosné Pintyőke 

Viktória, Tel: 29578522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29578523

Fogászat Jenei Fogászat,  

Dr. Simon Fanni 

Tel: +36 20 373 8078,  

Web: www.jeneifogaszat.hu.,  

Dr. Baranyai Edit, Tel.: 29378030

Állatorvos Dr. Kardos József 

Ócsa, Martinovics u. 17., 

06302034206

Fiziotherápia Tel: 29578525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5.,  

Tel: 29578090

Rendőrség Ócsai Rendőrörs, 

Tel: 29378007 •  Körzeti 

Megbízottak: Mezei Tamás 

törzszászlós, 706093735; 

Kálmán Attila főtörzsőrm: 

307184748; Kovács Géza 

törzsőrmester tel: 704891039

Polgárőrség Tel: 309944925, 

309944923, 306886056, 

706064005 (éjszaka) 

Hivatásos Tűzoltóság 

Dabas Telefon:  

29560020, 29360105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29378056

Egyházak 

Ócsai Református  

Egyház közösség 

Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.  

Tel/fax: 29951181,  

Email: ocsa.ref@gmail.com 

honlap: www.ocsaref.hu  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

Email: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu

Tel: 29950420

• Ócsai Katolikus  

Egyházközösség:  

Tel: 29378285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

Tel.: 29368174

Egressy Gábor Szabadidőközpont 

Tel: 29378043,  

Email: info@egressyszk.hu

Falu Tamás Városi Könyvtár  

Tel: 29378158,  

Email: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda Tel.: 29578840  

• Napsugár tagóvoda:  

29378084,  

Email: info@nefelejcsovoda.hu

Hajnalcsillag Baptista Óvoda 

2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  

Tel.: 06203184573,  

Email: info@hajnalcsillagovi.hu

Halászy Károly  

Általános Iskola 

Tel.: 29378023, Email:  

iskola@halaszyocsa.sulinet.hu

Bolyai János Gimnázium 

Tel.: 29378045,  

Email: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház  

Dr. Békési Panyik  

Andor u. 46., www.ocsaitajhaz.hu 

Tourinform iroda Tel: 29578750,  

Email: ocsa@tourinform.hu

Közterület-felügyelet  

Berecz Éva: 703951877

Gyepmester  

TövesGold Magánnyomozó és 

Állat   mentő Kft., Tel.: 209385192

Falugazdász Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 304617863

Hulladékszállítás

www.vertikalzrt.hu, szallitas@

kunepszolg.hu, 24/535535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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SZÍNES

CLUB

KULTURÁLT SZÓRAKOZÁS, ÉTEL, ITAL, 
DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD!

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–CSÜTÖRTÖK 1200–2200  PÉNTEK–SZOMBAT 1200–0200  VASÁRNAP 1200–2100

CSATLAKOZZ MOST!   FACEBOOK.COM/SZINESCLUB 
ÉS LÉGY TE IS CLUBUNK TAGJA!

 ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17.    (30) 331 2641

SZÍNES BAJNOKSÁG!
ÓRIÁSI SIKERREL LEZAJLOTT A SZÍNES CLUB 
ELSŐ DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD BAJNOKSÁGA, 
EZÉRT OKTÓBERBEN ISMÉTLÜNK! A MÁSODIK BAJNOKSÁG 
IDŐPONTJA: OKTÓBER 15-16., RÉSZLETEK RÖVIDESEN A 
FACEBOOK OLDALUNKON! 

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

MEGÚJULTUNK! 

A GIMI MELLETT!

A RÉGI SZÍNES BÜFÉ MOSTANTÓL SZÍNES ÍZEK NÉVEN KÍNÁLJA FOGÁSAIT! 

KÓSTOLJ BELE TE IS A MEGÚJULT KÍNÁLATBA, MELY MÉG JOBB ALAPANYAGOKBÓL 
MÉG NAGYOBB VÁLASZTÉKBAN KÉSZÜL! RENDELÉS TELEFONON A +36 20/530 6055 

TELEFONSZÁMON, VAGY SZEMÉLYESEN, ELVITELRE A HELYSZÍNEN! 

RENDEZVÉNYEK, ÖSSZEJÖVETELEK CATERINGJÉT IS VÁLLALJUK, 
ILLETVE A SZÍNES ÍZEK KÉNYELMES TERASZÁN IS VAN LEHETŐSÉG A FOGYASZTÁSRA. 

KÖVESS MINKET A FACEBOOK-ON, AHOL RÖVIDESEN ELÉRHETŐ LESZ 
AZ ÚJ ÉTLAP, RÁADÁSUL RENDSZERESEN HIRDETÜNK JÁTÉKOKAT IS, 
ÍGY KÖNNYEDÉN NYERHETSZ EGY ÁLTALAD VÁLASZTOTT PIZZÁT!

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK

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

 (20) 530 6055

SZERETETTEL VÁRUNK A SZÍNES ÍZEKBEN!
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