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SZÍVÜGYÜNK A SÉTA

Sétálj velünk az egészségedért!
2016. május 22. 16:00

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | WWW.OCSA.HU 

A séta után: “Egy falat egészség” 
ételkóstoló Reiman Katalinnal

Minden résztvevő pólót kap ajándékba!

Találkozó: “Templom tér”

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.

Ebben a hónapban sétáljunk együtt az egészségünkért.  
Találkozzunk május 22-én vasárnap délután 16 órakor a „Templom téren”.  

Ne feledjék, Szívügyünk a séta!
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C sodálatos emberek élnek közöttünk, akik 
gon    doskodnak hagyományaink őrzéséről, 

ápolásáról. Az Ócsai Települési Értéktár a helyi 
értékek felkutatásán dolgozik, és nagy büszke
ségünkre áprilisban az Értéktár Vándorkiállítás 
mellett egy Nemzetközi Értéktár konferencia is 
tárt ajtókkal várta a Szabadidőközpontban az 
érdeklődőket. De örökségünk méltó bemutatásá
ra szolgált a Tájházak Napja országos rendezvény
sorozat ócsai eseménye a „Ruha teszi az embert” 
is, a Parasportnap is tizennyolcadik alkalommal 
várta az érdeklődőket, a Népzenei találkozón 
együtt énekelhettünk, a Költészet napján Virág 
Miklós költőnk szavalt, és a Juhfesztivál is immár 
hagyománynak tekinthető.

A mai világunkban nagy érték, ha olyan esemé
nyeken vehetünk részt, amelyek ápolják hagyo
mányainkat, általuk egy kicsit mi is részesévé 

TEREMTSÜNK EGYÜTT ÚJ HAGYOMÁNYT!
válhatunk elődeink életének, mindennapjaiknak, 
erősödhet identitástudatunk.

De a már meglévő tradícióink ápolása mellett 
jó érzés újakat is teremteni. Áprilisban, közösen, 
virágokkal díszítettük fel 
a várost és Bukodi Károly 
polgármester úrral új 
rovatot is indítottunk az 
újságban Ócsai Arcok cím   
mel. Bízunk benne, hogy 
hagyomány lesz mindket
tőből. Arra bíztatom olva
sóimat, írják meg, kiről 
ol     vasnának szívesen az Ócsai Arcok rovatban, 
várom leveleiket, keressenek bátran. Teremtsünk 
együtt új hagyományt! 

Paksi Zita

szerkesztő

A z Ócsai Települési Értéktár eredmé
nyes munkát mondhat magáénak 

az elmúlt egy évben. Munkánk eredmé
nyeként jogot kaptunk a Pest Megyei 
Értéktár vándorkiállításának bemu
tatására, valamint Ma   gyar     ország első 
Nemzetközi Érték   tár Kon    ferenciájának 
megrendezésére. A konferencián a ma    
gyar résztvevők mellett Hargita Megye 
képviseltette magát, akik elsőként alakí
tottak értéktárat és a közeljövő ben meg  
kapják a jogot a Pest Megyei Vándor  
kiállítás be    mutatására.

A konferencia részét képezte Ócsa 
értékeinek bemutatása. Vendégeinkkel 
ellátogattunk a Tájházba, ahol a követ
kező nap programjának fotózása 
zajlott. Így betekinthettünk a „Viselet 
nap"i rendezvény színes népviseleti 
kavalkádjába.
Ez után kívül belül megcsodáltuk Ócsa 
legnevezetesebb épületét a XIII. századi 
román stílusú, háromhajós, (kereszt
hajós) bazilikát, amely a saját korában 
a premontrei szerzetesek számára 
épült. A templom 1560tól az Ócsai Re   

formátus Egyházközség tulajdonában 
és használatában van.
Vendégeink a Vadászház nyitott fésze
rében fogyasztották el ebédjüket, majd 
egy kiadós sétával megtekintettük az 
Ócsai Öreghegyi Pincesort, ahol bor
kóstolóval ért véget az első Magyar 
Nemzet   közi Értéktár Konferencia.

Az Értéktár Kiállítás és a Nemzetközi 
Értéktár Konferencia megrendezésé
nek támogatásáért köszönetünket fe        jez
zük ki az Önkormányzatnak és Bukodi 
Károly polgármester úrnak. 

PaPPné Hajdu katalin

Ócsai értéktár BiZottság elnöke

Értéktár kiállítás és Nemzetközi Értéktár  
Konferencia Ócsán

fo
rr

ás
: Ó

cs
a 

Vá
ro

s Ö
nk

or
má

ny
za

ta



Önkormányzati hírek4

ÓCSAI KISBÍRÓ

Nyáron ismét virágba borul a Bajcsy-Zsilinszky út

A z április 27én megtartott ülésen a Képviselőtestület 
elfogadta a Dabasi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámo

lóját Ócsa közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság javítá
sa érdekében tett intézkedésekről. A jelentésből kiderül, hogy 
a regisztrált bűncselekmények száma tízezer lakosra vetített 
aránya javult a 2014es évhez viszonyítva, azonban az elmúlt 
hat év adatait vizsgálva hullámzó tendenciát mutatnak az 
adatok a rablások, a gépkocsi feltörések és gépkocsi lopások 
tekintetében. Sajnos 11 százalékkal több közlekedési baleset 
történt, mint az előző évben. A tájékoztató szerint ennek 
okai lehetnek, hogy nem figyelünk a sebességkorlátozásra, a 
kanyarodási és elsőbbségi szabályokra. Jelentősen, 33 száza
lékkal nőtt az ittas vezetésből adódó balesetek száma.

Az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban tavalyi évben ener
getikai fejlesztés keretében új tetőablakok kerültek beszere
lésre a jobb hőszigetelés érdekében. Az iskola vezetése, vagy 
az iskolaigazgató, vagy az intézményvezető jelezte felénk, 
hogy mivel a beépített tetőablakok árnyékolóval nem rendel
keznek, így a napsütés miatt a helységek egyre melegebbek 
illetve az erős fény az oktatást is zavarja. 

Szakemberekkel való egyeztetés után a Polgármesteri 
Hi    vatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda munka
társai műszaki megoldásként az ablak típusának meg   felelő 
külső napháló felszerelését találták a legoptimálisabb meg    
oldásnak. A munkát a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Dudás 
Zsolt egyéni vállalkozó fogja elvégezni.

ÓcsaInárcsFelsőpakony önkormányzatainak beruházá sá   
ban 1996ban közös finanszírozással épült meg Ócsa köz    igaz  
gatási területén a szennyvíztisztító mű.  A szennyvíztisz   tító 
telep üzemeltetését szintén a három önkormányzat tu   laj   do
ná   ban lévő Ócsa és Társai Nonprofit Kft. végzi, azonban ez a 
cég már nem felel meg az új víziközmű törvény előírásainak. 
A Kép   viselőtestület kifejezte abbéli szándékát, hogy ameny
nyiben Inárcs Nagyközség Képviselőtestülete és Felsőpakony 
Nagyközség Képviselőtestülete is hozzájárulását adja, 2016. 
október 1. napjától – a víziközmű törvény ren    delkedéseivel 
összhangban – új üzemeltető kerüljön kiválasztásra.

A testület 2015 novemberében döntött úgy, hogy meghir
deti a Zöld Ócsáért programot, mely nem csupán a lakosokat 
kívánja rávezetni a környezettudatos magatartásra, a fásí
tásra, virágosításra, az ingatlanok előtti közterületek gondo

zására, hanem az Önkormányzatnak is példát kell mutatnia 
azzal, hogy a 2016. évben a közterületeire fokozott figyelmet 
szentel. Mindez nem csupán a folyamatos gyommentesítés
re, fűnyírásra és a hulladékgyűjtésre vonatkozik, hanem a 
közterületek esztétikai fejlesztésére is. A városi kertépítésze
ti tervet tavalyi évben a GreenFlag Tájépítész Iroda Kft. már 
elkészítette, melynek I. szakasza a tavaszi hagymás virágok 
elültetésével és azok virágzásával lezárult. Esedékessé vált az 
egynyári virágok ültetése, hogy a BajcsyZsilinszky út nyár
ra ismét virágba boruljon. A közel 4000 tő virágot a legked
vezőbb ajánlatot adó Gál Attila Kertépítő egyéni vállalkozó 
fogja beszerezni és elültetni. 

A képviselők döntöttek a Kiss János 1/B szám alatt lévő 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (ún. 
Vámház) egyszerűsített, egyfordulós eljárás keretében 
tör    ténő értékesítéséről. A pályázati eljárás lebonyolításáról 
Ócsa Város Önkormányzata maga gondoskodik. A pályáza
tot nem előzi meg előminősítő eljárás és a meghirdetésre 
kerülő pályázati felhívás keretében alternatív ajánlat nem 
tehető. Az ingatlan becsült forgalmi értéke 23 millió forint, 
így minimális értékesítési árként ezt az összeget fogadta el a 
testület. Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 
23. 10.00 óra. Helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága, 
2364 Ócsa, BajcsyZsilinszky u. 2. A pályázat részletei elérhe
tőek az ocsa.hu weboldalon is. 

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) az ócsai 1915/6 
hrsz.-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű, 1 011 m2 területű, természetben a 2364 

Ócsa, Kiss János u. 1/B. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 23. 10.00 óra.

Helye:Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkársága,  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Bővebb információ: www.ocsa.hu

HIRDETMÉNY



ÓCSAI KISBÍRÓ

Önkormányzati hírek 5

Ahogyan márciusban, úgy áprilisban is egy nagyszabású 
akciót tudhat maga mögött Ócsa Város Önkormányzata. 
Természetesen a város felvirágozása mellett számos más 
projekt is fut a háttérben, pályázatokra készülnek, utakat 
javítanak, és a közeljövőben két egészségvédő rendezvény 
is várja az ócsaiakat.

Hány muskátli került fel a villanyoszlopokra a várossz-
építő napon?
Közel háromszáz tő muskátlit ültettünk el, pontosabban 
ültettek el az önkéntesek. Nagyon bíztam benne, hogy sokan 
leszünk, de bevallom őszintén, jólesett az a tenni akarás, 
amit tapasztaltam. Nagy öröm volt nézni a szorgoskodókat, 
azt, ahogyan élt a tér, tele virágokkal és jókedvvel. Az oszlo
pokon még nem látványos a változás, de bízom benne, hogy 
hamarosan virágba borulnak majd az elültetett muskátlik.

Persze tudom, hogy számos más probléma felülírja azt, 
hogy virágosak lettek az utak, például azok állapota. Sajnos a 
tél ismét nem tűnt el nyomtalanul, kátyúk nehezítik a közle
kedést, de mire ez az újság megjelenik, már múlt időben 
beszélhetünk erről.

Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

SZÍVÜGYÜNK  
A SÉTA
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Ezen kívül folyamatosan figyeljük a pályázati lehetősége
ket, hogy az intézményeinket is teljes mértékben korszerű
síteni tudjuk. 

A Dózsa telepi Nefelejcs Óvoda felújításáról az előző inter-
júban beszélgettünk. Be tud számolni más pályázati lehe-
tőségről is?
Információm szerint nyár elején jelenik meg egy újabb ener
getikai kiírás, amire már most készülünk. Az általános iskola 
régi épületében szükség lenne a szigetelésre és a kazáncseré
re is, illetve a polgármesteri hivatal épületében lehetőséget 
kaphatnánk a nyílászárók cseréjére.

Két sikeres rendezvényen jutott túl a Zöld Ócsáért prog-
ram. Mi lesz a következő esemény ezzel kapcsolatban?
A várostakarítás és a díszítés után most az egészség kerül a 
középpontba. Május második felében egy városi sétára invi
táljuk az erre kedvet érzőket. Szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy egy kis mozgással is sokat tehetünk az egészsé
günkért, ha azt rendszeresen tesszük. A korzózás végén 
pedig egy ételkóstoló várja a résztvevőket, illetve minden
kit megajándékozunk egy emblémázott pólóval, hogy egész 
évben emlékeztesse őket a jelmondatunkra, „szívügyünk a 
séta”.

És egy másik esemény. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy a 
sport kiemelt szerepet játszik az életemben. Három éve dön  
töttem úgy, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
tartott megemlékezést egészítsük ki egy sport eseménnyel. 
Véleményem szerint a sport rengeteg ember köthet össze, 
határokon innen és túl. Június 4én harmadik alkalommal 
rendezzük meg a Sporttal a Magyarságért kispályás labda
rúgó tornát az Ócsai Sportpályán. A helyi csapatok mellett 
többek között a pályán harcol majd a palásti testvértelepü
lésünk gárdája, az ócsai Székelykapu Baráti Társaság, és a 
Kerepesi Székely Kör is. Szeretettel várjuk a nézőket, szurko
lókat! Hajrá Ócsa! 

Sporttal a magyarságért 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA

meghívott csapatok részvételével
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

A jelenlevőket köszönti Bukodi Károly polgármester és 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 

a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke

2016. június 4-én 9 órától

az Ócsai Sportpályán

ÓCSA SE| Székelykapu Baráti Társaság
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ÜLTETTÉL TE IS  
VIRÁGOT?
Ü ltess el Te is egy virágot! – szólt a felhívás, mégsem volt 

ez parancsszó. Az Önkormányzat a Zöld Ócsáért prog
ram keretén belül virágültetési akcióra hívta a családokat. 
A végeredmény pedig 700 tő muskátli a városi villanyoszlo
pokon, az óvoda, a bölcsőde, a gimnázium, az általános isko
la, az okmányiroda és a polgármesteri hivatal ablakaiban. 
Mindezt soksok szorgos kéz együtt ültette el április 16án 
a „Templom téren”.

A leglényegesebb szó az együtt, hiszen a virágosítás 
mellett cél volt a közös munkálkodás is. Egy közös emlék, 
amire még sokáig emlékezhetünk az év során. Az alkotás, a 
létrehozás, a részvétel öröme.

Természetesen nem csak a közúton borult virágba Ócsa, hi     
szen 1800 tő mus   kátlit vittek haza Önök, kedvezményes áron, 
hogy az ott         ho  nu    kat is 
fel      díszítsék. Ez is cél volt. 
A  városvezetés úgy dön   
tött, hogy 50 szá      zalékkal 
támogatja minden eladott 

muskátli árát, hogy minél többen szépítsék saját környezetüket. 
Nagy öröm, hogy ekkora volt az érdeklődés. A sor már fél 9től 
hosszan ka   nyargott, a virágok pedig több részletben érkeztek, 
Bukodi Károly polgármester úr személyesen is mindent elkö
vetett, hogy folyamatos legyen az utánpótlás. 

A virágok mellett számos program is várta a látogatókat. 
Volt csacsi simogató, bio kávé kóstoló, virágkötészeti bemuta
tó és kézműveskedés a Két Klári Virágüzlettel, palacsintasü
tés ehető virágokkal, Limlom mese és a Vertikál Zrt. jóvoltá
ból egy Öko játszóház is. 

Mozgalmas délelőtt volt, gyönyörködjünk hát nap mint 
nap az eredményben. Köszönjük a technikai segítséget az 
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.nek és az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontnak! 

(Zita)
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üres volt, édesapám bélyeggyűjteménye ki volt dobva az 
udvarra a szemét közé. Életemben egyszer akkor láttam sírni.”

Mikor kezdett el ásványokat gyűjteni?
Olyan negyven éves lehettem. A második feleségemmel 
sokat jártunk kirándulni, szerettük járni a természetet. 
Egyszer elmentünk a Gerecse hegységbe ahol nagyon szép 
kristályokat találtam. Majd újabb kirándulások és újabb 
kristályok következtek. Egyre inkább foglalkoztatott, hogy 
vajon mi lehet a nevük, így találtam rá egy ásványklub
ra, ami a Fővárosi Művelődési házban működött. Sajnos a 
klub 5 év után megszűnt. Akkor határoztam el, hogy Ócsán 
Ásványszakkört alapítok, amit aztán harminc évig vezettem.

Most már értem, miért mondta, 
hogy „Engem mindenki ismer.” 
Kik jártak a szakkörbe, és miért 
szűnt meg?
Leginkább általános iskolás gyere
kek. Sokat túráztam velük, rengeteg 
ásványt gyűjtöttünk, de még a sáto
rállítást is megtanítottam nekik. 
A  katonai sátrat 5 perc alatt kellett, 

hogy felállítsák. Egyegy tábo
rozás alkalmával annyi ásványt 
gyűjtöttünk össze, hogy min  
dennap a postára jártunk, hogy 
hazaküldjük a csomagokat. 
A pos   tán azt mondták, hogy egész 
évben nincs annyi forgalmuk, 
mint amikor mi jártunk oda nap 
mint nap. Valamiért aztán olyan 
izületi fájdalmaim lettek, hogy 
abba kellett hagynom. 

Nemsokára a gyűjteményeitől is meg válik. Miért döntött 
így és hova kerül a három gyűjtemény?
Az ásványgyűjteményt Keszthelyre vi     szik, a fagyűjteményt 
a DunaIpoly Nemzeti Park veszi át. Szerettem volna, ha 
jó kezekbe kerülnek. Nekem egyre nehezebb az élet egye
dül, és sajnos a fiam is meghalt, így úgy döntöttem, hogy 
a Szenvedélybetegek Otthonába megyek. Ez vicces, hiszen 
nekem is van szenvedélyem, bár lehet, hogy ezzel ott ki fogok 
lógni kicsit a sorból. (nevet)

És hogyan lesz ezután? Van élet ásványok nélkül is?
Van, bár én arra az életemre már nem emlékszem.

Búcsúzáskor egy ásványt kaptam Lajos bácsitól. Gondosan 
becsomagolta, a kezembe nyomta és hozzátette: „Legyen ez 
a gyűjteménye első darabja.” 

(Zita)
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sSzinte nincs olyan ember, aki az élete során ne gyűjtött 
volna valamit. De mikortól beszélhetünk gyűjtőszenve-
délyről? Meddig nevezhetjük hobbinak és mikor mondható 
az, hogy a gyűjtés már egyfajta függőség egy ember életé-
ben? Egyáltalán miért gyűjtünk? Miféle örömforrás ez?

Horváth Lajos bácsi több mint negyven éve gyűjt. 
Ásványokat, kagylókat, csigákat, korallokat, fákat. Mára 

sajnos teljesen egyedül maradt, mozgásában is korlátozott, 
így azt a döntést hozta, hogy novembertől a szenvedélybete
gek otthonában fog élni. No, nem a gyűjtőszenvedélye miatt, 
mégis érdekes az egybeesés. Nemde?

Amikor egy napon Lajos bácsit megkerestem, hogy interjút 
szeretnék készíteni vele az Ócsai Kisbíróba, az első mondata 
az volt: „De hát engem mindenki ismer!” Vajon mindenki 
ismeri, vagy „csak” tudják róla, hogy egy nagy ásványgyűjte
ménye van és sokáig ásvány
szakkört vezetett Ócsán? 
Sokszor láthatjuk Őt, ahogyan 
jönmegy a bordó járgányá
val, de találkozhatunk vele 
hétvégente a Tájház bejáratá
nál is ásványokkal teli asztal
kája mellett. Én szerettem 
volna egy picit jobban 
megismerni azt a 88 éves 
bácsit, aki megválik gyűj
teményeitől, azoktól a 
kincsektől, amelyeket oly 
sok éven át gyűjtögetett, 
dédelgetett.

A konyhában beszélget 
tünk, számomra szo          kat 
lanul meleg volt, rá   adásul 
a kelleténél job   ban felöl
töztem, hogy nehogy fáz   
zak. Azt mondta fázós, a 
konyhát fűti a legjobban. 
Kicsit formálisan indult 
az interjú, de hamar át   
csapott egy jó hangulatú beszélgetésbe. Sokat nevettünk, 
mert Lajos bácsinak nagyon jó humora van. Csak mesélt és 
mesélt.

„1943 óta élek Ócsán, a volt Jugoszlávia területéről jöttünk 
át a szüleimmel Magyarországra. Emlékszem a magyar nyelv 
egy ideig nem is ment tökéletesen.”

Lajos bácsi szinte az egész életét elmesélte, hogy az édes
apja munkája miatt a háború alatt Zuglóban éltek, hogy egy 
pár évig Debrecenbe szólította a munkahelye ahol családot 
is alapított, és azt is, hogy textilipari technikus a szakmája. 

„Egy kordé kocsival költöztünk be Zuglóba és így is tértünk 
vissza Ócsára. Gyalog. Amikor hazaértünk a házunk teljesen 

LEGYEN EZ A GYŰJTEMÉNYE ELSŐ DARABJA
Interjú Horváth Lajos bácsival

1958: a törökmezői turistaház 
előtt

23 évesen

Szarvason 1958-ban



JEGYEK A SZABADIDŐKÖZPONTBAN MÁR 
KAPHATÓK.

Információ és jegyrendelés:
06-29-378-043

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A szabadtéri programok, rossz időjárási 
körülmények esetén, a színházteremben 

kerülnek megrendezésre.

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364, Ócsa, Bajcsy-Zs.u.46-48.
06-29-378-043
www.egressyszk.hu

JÚNIUS 1.
(szerda)  

„FIATALOKÉ A HÁZ!”

15.00 - 17.00 óráig
a Művész Barlang
diák alkotócsoportjának nyílt napja

19.00
a megújult Pause zenekar koncertje
(A koncerthez kapcsolódva fotókiállítás 
is nyílik a zenekar legjobb pillanatainak 
fényképeiből.)

Helyszín: Művész Barlang
(a szabadidőközpont pincehelyisége).
Belépő: ingyenes.

JÚNIUS 2.
(csütörtök)   

19.00
Federico Garcia Łorca:
A gyilkos pillangó
SZÍNHÁZI ELŐADÁS az Ócsai Színjátszó Kör 
és az Energy Kid’s közös produkciójában

JÚNIUS 3.
(péntek)   

ÖKO-NAP

14.00 - 20.00 óráig
ÖKO WORKSHOP

Kiállítók:
- Kállai Magdolna, természetgyógyász
(gyógynövény teák és élelmiszerek)
- Kmetyó Lászlóné Krisztina
(Vintage Velem, Lingnocolor - festékek, 
bútor újragondolás, felújítás)
- Magyar Napenergia Kft.
(napelem-rendszerek)
- Gomb Art (gombékszerek)
- Ökolurkó (moshatópelenka-nagykövet)
- Baloghné Judit (kwilling-ékszerek)
- Dr. Onozó Emese (illóolajjóga-oktató)
- Anna Borház (bioborok)
- Eberhardt Hajnal, dietetikus a 
Biocom képviseletében
(vegyszer- és gyógyszermentes 
lakóterek, biokozmetikumok)

- Nagy Hédi, reformkence
(natúr kozmetikumok)
- Sebestyén István, a Magyar 
Villanyautó Klub Egyesület főtitkára
(E-Verda Csapata)
- Inárcsi Sajtmanufaktúra
(házi kecske- és tehénsajtok)

10.00
Az Ócsai Óvodásokért Alapítvány által 
meghirdetett ÚJRA-GONDOLVA című 
pályázat kiállításának megnyitója (aula)

10.30
Rajzpályázat eredményhirdetése és a 
kerítésrajzok leleplezése (kerthelyiség)

11.00
Ócsa Város ökotérképének átadása
Ócsa legszebb virágzó fája és a 
Zöld-öv/ezet- pályázatok
divatbemutatóval egybekötött 
eredményhirdetése (színházterem)

17.30
Egészséges életterek
Farsang Attila, okleveles építészmérnök, 
passzívház-tervező előadása (színházterem)

19.00
A BÉLAMŰHELY koncertje
A zenekar tagjai újrahasznosított
anyagokból készült hangszereken 
játszanak. (büfé kerthelyisége)

Helyszín:
szabadidőközpont egész területe.
Belépő: ingyenes

JÚNIUS 4.
(szombat) 

10.00
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Ünnepi beszédet mond Puskás Imre, 
települési képviselő.

Közreműködnek a Halászy Károly 
Általános Iskola diákjai és
György-Rózsa Sándor, színművész.

Helyszín:
Bolyai tér, Székelykapu.

18.00
„Bor és Nő” – BORVACSORA
Gere Andrea, nemzetközi bormester 
(master of wine), villányi borász 
különleges borainak és az egyes 
borokhoz kapcsolódó gasztronómiai 
fogásoknak a bemutatása és kóstolása

Az ételek Horváth Károly, Falat 
ajánlásával kerülnek terítékre.

Közreműködik:
- Gere Andrea, borász,
- Szappanos Benedek, borszakértő,
- Bányai Mirjam Léna, balett-táncművész,
- Micheller Myrtill, énekes és a 
Swinguistique.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: 6000 Ft.
Jegyek csak elővételben válthatók.
Asztalfoglalás: 06-29-378-043.

JÚNIUS 5.
(vasárnap) 

PEDAGÓGUSNAP

16.00
A FÖLD HANGJAI
Horgas Eszter, fuvolaművész és
Falusi Mariann, énekes estje
A koncerten közreműködik a
ClassJazz Band.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: pedagógusok számára 
ingyenes.

A koncertre jegyeket is értékesítünk. 
Jegyár: 1500 Ft.

11.00 - 16.00 óráig
JÁTSZÓPARK
  - a legnagyobbnál is nagyobb légvár
  - trükkös bringák
  - elektromos kisautó-versenypálya
  - buboréksziget
  - pónilovaglás

11.00 - 16.00 óráig
ÖKO KÉZMŰVESSZIGET

16.00
BUBORÉKSHOW
meglepetésekkel, ajándékkal

Helyszín:
a szabadidőközpont egész területe.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 30.
(hétfő)    

19.00
A BUDAVÁRI KAMARAZENEKAR 
jótékonysági koncertje

A koncerten közreműködnek a
Halászy Károly Általános Iskola tanárai 
és tanulói és a Ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola ócsai
kihelyezett tagozata, ütős tanszakának 
diákjai.
 
A rendezvényen befolyt összeget az 
általános iskola felújítási munkálatainak 
folytatására ajándékozzuk.
 
Helyszín:
Református Műemlék Templom.
Belépő: ingyenes, de a helyszínen 
támogatójegy váltható.

MÁJUS 31.
(kedd)
 
18.00
KÁVÉHÁZI ESTÉK
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület és 
a szabadidőközpont közös szervezésében 
Vendég: Kovács Nóri, népdalénekes.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: ingyenes.

15.00 órától
KULTÚRPIKNIK ÖKÖRSÜTÉSSEL
a szabadidőközpont és a Kultúr Büfé 
közös szervezésében

Szeretettel várunk mindenkit egy 
kellemes kerti partyra!

15.30
ByTheWay - koncert

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

19.00
Sláger Party kívánságpercekkel
Közreműködik a DOKK együttes.

Helyszín:
a szabadidőközpont
hátsó kerthelyisége.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 29.
(vasárnap)

VÁROSI GYEREKNAP
Egész nap kézműves kirakodóvásár,
öko kézművessziget, arcfestés, 
palacsinta és sok meglepetés vár 
minden érdeklődőt.

10.00
1000’ BOCS!  –  MiciMacKomédia a 
Magyar Mesezenekar előadásában 
18 éven aluliaknak és felülieknek
Írta és a zenéjét szerezte: Jakab Zsolt.

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

11.00
Autógumiból készült öko kertijátékok 
átadója

MÁJUS 27.
(péntek)

17.30
Konkoly Nóra lennora, fényképész 
PORTRÉCSARNOK CÍMŰ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Megnyitja Simon Tímea, festőművész.
Közreműködik Virág Miklós, költő.

Helyszín: Egressy Galéria.
Belépő: ingyenes.

18.00
40. ÓKN – MEGNYITÓ
A rendezvényt megnyitja Bukodi Károly, 
polgármester.
Ünnepi köszöntőt mond Pánczél Károly, 
országgyűlési képviselő.

A megnyitón közreműködik a
Tűzfészek Társulat és az Energy Kid’s.

40 ÉVES AZ ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK
- nosztalgiafilm és kiállítás
MALEK A NÉGYZETEN
- Malek Andrea és Malek Miklós koncertje

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 28.
(szombat)

12.30
Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti 
Tábor művésztalálkozója

14.00 - 16.00
Ócsa szülöttei című kiállítás megnyitója
Az ócsai gyökerekkel rendelkező 
Szabó család három generációja 
mutatja be képzőművészetét.
A kiállítást megnyitja Babják Annamária, 
színművész.

Helyszín:
Ócsai Tájház.
Belépő:
ingyenes.

40. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK

2016. május 27 - június 5.
40. Ócsai Kulturális Napok
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JEGYEK A SZABADIDŐKÖZPONTBAN MÁR 
KAPHATÓK.

Információ és jegyrendelés:
06-29-378-043

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A szabadtéri programok, rossz időjárási 
körülmények esetén, a színházteremben 

kerülnek megrendezésre.

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364, Ócsa, Bajcsy-Zs.u.46-48.
06-29-378-043
www.egressyszk.hu

JÚNIUS 1.
(szerda)  

„FIATALOKÉ A HÁZ!”

15.00 - 17.00 óráig
a Művész Barlang
diák alkotócsoportjának nyílt napja

19.00
a megújult Pause zenekar koncertje
(A koncerthez kapcsolódva fotókiállítás 
is nyílik a zenekar legjobb pillanatainak 
fényképeiből.)

Helyszín: Művész Barlang
(a szabadidőközpont pincehelyisége).
Belépő: ingyenes.

JÚNIUS 2.
(csütörtök)   

19.00
Federico Garcia Łorca:
A gyilkos pillangó
SZÍNHÁZI ELŐADÁS az Ócsai Színjátszó Kör 
és az Energy Kid’s közös produkciójában

JÚNIUS 3.
(péntek)   

ÖKO-NAP

14.00 - 20.00 óráig
ÖKO WORKSHOP

Kiállítók:
- Kállai Magdolna, természetgyógyász
(gyógynövény teák és élelmiszerek)
- Kmetyó Lászlóné Krisztina
(Vintage Velem, Lingnocolor - festékek, 
bútor újragondolás, felújítás)
- Magyar Napenergia Kft.
(napelem-rendszerek)
- Gomb Art (gombékszerek)
- Ökolurkó (moshatópelenka-nagykövet)
- Baloghné Judit (kwilling-ékszerek)
- Dr. Onozó Emese (illóolajjóga-oktató)
- Anna Borház (bioborok)
- Eberhardt Hajnal, dietetikus a 
Biocom képviseletében
(vegyszer- és gyógyszermentes 
lakóterek, biokozmetikumok)

- Nagy Hédi, reformkence
(natúr kozmetikumok)
- Sebestyén István, a Magyar 
Villanyautó Klub Egyesület főtitkára
(E-Verda Csapata)
- Inárcsi Sajtmanufaktúra
(házi kecske- és tehénsajtok)

10.00
Az Ócsai Óvodásokért Alapítvány által 
meghirdetett ÚJRA-GONDOLVA című 
pályázat kiállításának megnyitója (aula)

10.30
Rajzpályázat eredményhirdetése és a 
kerítésrajzok leleplezése (kerthelyiség)

11.00
Ócsa Város ökotérképének átadása
Ócsa legszebb virágzó fája és a 
Zöld-öv/ezet- pályázatok
divatbemutatóval egybekötött 
eredményhirdetése (színházterem)

17.30
Egészséges életterek
Farsang Attila, okleveles építészmérnök, 
passzívház-tervező előadása (színházterem)

19.00
A BÉLAMŰHELY koncertje
A zenekar tagjai újrahasznosított
anyagokból készült hangszereken 
játszanak. (büfé kerthelyisége)

Helyszín:
szabadidőközpont egész területe.
Belépő: ingyenes

JÚNIUS 4.
(szombat) 

10.00
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Ünnepi beszédet mond Puskás Imre, 
települési képviselő.

Közreműködnek a Halászy Károly 
Általános Iskola diákjai és
György-Rózsa Sándor, színművész.

Helyszín:
Bolyai tér, Székelykapu.

18.00
„Bor és Nő” – BORVACSORA
Gere Andrea, nemzetközi bormester 
(master of wine), villányi borász 
különleges borainak és az egyes 
borokhoz kapcsolódó gasztronómiai 
fogásoknak a bemutatása és kóstolása

Az ételek Horváth Károly, Falat 
ajánlásával kerülnek terítékre.

Közreműködik:
- Gere Andrea, borász,
- Szappanos Benedek, borszakértő,
- Bányai Mirjam Léna, balett-táncművész,
- Micheller Myrtill, énekes és a 
Swinguistique.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: 6000 Ft.
Jegyek csak elővételben válthatók.
Asztalfoglalás: 06-29-378-043.

JÚNIUS 5.
(vasárnap) 

PEDAGÓGUSNAP

16.00
A FÖLD HANGJAI
Horgas Eszter, fuvolaművész és
Falusi Mariann, énekes estje
A koncerten közreműködik a
ClassJazz Band.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: pedagógusok számára 
ingyenes.

A koncertre jegyeket is értékesítünk. 
Jegyár: 1500 Ft.

11.00 - 16.00 óráig
JÁTSZÓPARK
  - a legnagyobbnál is nagyobb légvár
  - trükkös bringák
  - elektromos kisautó-versenypálya
  - buboréksziget
  - pónilovaglás

11.00 - 16.00 óráig
ÖKO KÉZMŰVESSZIGET

16.00
BUBORÉKSHOW
meglepetésekkel, ajándékkal

Helyszín:
a szabadidőközpont egész területe.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 30.
(hétfő)    

19.00
A BUDAVÁRI KAMARAZENEKAR 
jótékonysági koncertje

A koncerten közreműködnek a
Halászy Károly Általános Iskola tanárai 
és tanulói és a Ceglédi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola ócsai
kihelyezett tagozata, ütős tanszakának 
diákjai.
 
A rendezvényen befolyt összeget az 
általános iskola felújítási munkálatainak 
folytatására ajándékozzuk.
 
Helyszín:
Református Műemlék Templom.
Belépő: ingyenes, de a helyszínen 
támogatójegy váltható.

MÁJUS 31.
(kedd)
 
18.00
KÁVÉHÁZI ESTÉK
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület és 
a szabadidőközpont közös szervezésében 
Vendég: Kovács Nóri, népdalénekes.

Helyszín:
a szabadidőközpont színházterme.
Belépő: ingyenes.

15.00 órától
KULTÚRPIKNIK ÖKÖRSÜTÉSSEL
a szabadidőközpont és a Kultúr Büfé 
közös szervezésében

Szeretettel várunk mindenkit egy 
kellemes kerti partyra!

15.30
ByTheWay - koncert

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

19.00
Sláger Party kívánságpercekkel
Közreműködik a DOKK együttes.

Helyszín:
a szabadidőközpont
hátsó kerthelyisége.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 29.
(vasárnap)

VÁROSI GYEREKNAP
Egész nap kézműves kirakodóvásár,
öko kézművessziget, arcfestés, 
palacsinta és sok meglepetés vár 
minden érdeklődőt.

10.00
1000’ BOCS!  –  MiciMacKomédia a 
Magyar Mesezenekar előadásában 
18 éven aluliaknak és felülieknek
Írta és a zenéjét szerezte: Jakab Zsolt.

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

11.00
Autógumiból készült öko kertijátékok 
átadója

MÁJUS 27.
(péntek)

17.30
Konkoly Nóra lennora, fényképész 
PORTRÉCSARNOK CÍMŰ 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Megnyitja Simon Tímea, festőművész.
Közreműködik Virág Miklós, költő.

Helyszín: Egressy Galéria.
Belépő: ingyenes.

18.00
40. ÓKN – MEGNYITÓ
A rendezvényt megnyitja Bukodi Károly, 
polgármester.
Ünnepi köszöntőt mond Pánczél Károly, 
országgyűlési képviselő.

A megnyitón közreműködik a
Tűzfészek Társulat és az Energy Kid’s.

40 ÉVES AZ ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK
- nosztalgiafilm és kiállítás
MALEK A NÉGYZETEN
- Malek Andrea és Malek Miklós koncertje

Helyszín:
a szabadidőközpont
színházterme.
Belépő: ingyenes.

MÁJUS 28.
(szombat)

12.30
Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti 
Tábor művésztalálkozója

14.00 - 16.00
Ócsa szülöttei című kiállítás megnyitója
Az ócsai gyökerekkel rendelkező 
Szabó család három generációja 
mutatja be képzőművészetét.
A kiállítást megnyitja Babják Annamária, 
színművész.

Helyszín:
Ócsai Tájház.
Belépő:
ingyenes.

40. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK

2016. május 27 - június 5.
40. Ócsai Kulturális Napok
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ÓCSAI KISBÍRÓ

10 Rendezvények

WESTERN MULATSÁG AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁÉRT
Immár 6. alkalommal került megrendezésre a Szülői 
Munkaközösség és a pedagógusok közös szervezésében 
iskolánk Szülő-Nevelő Bálja. Minden évben szorgos kezek 
munkájának és adományozók jó szívének köszönhetően 
tudjuk megvalósítani terveinket, egy jó hangulatú est 
szervezését és egyben az iskola támogatását.

N agy örömünkre szolgált, hogy az idén az eddigiekhez 
képest a legtöbben szerettek volna részesei lenni ennek 

a jó hangulatú eseménynek. Már az estet megelőző pénteken 
fergeteges hangulatban telt a díszítés, a teremrendezés gyer
mekek, szülők és pedagógusok részvételével.

Köszönet a western stílus megálmodójának és megva
lósítójának, Czeczó Anikónak, aki professzionális munkát 
végzett.

Ugyanilyen lelkesedéssel készültek a bált megelőző műsor
ra a résztvevők. Az énekes osztályunkból alakult „Muzsikáló 
Lányok” színvonalas, kristálytiszta éneklése után szülők, 
gyerekek, pedagógusok közös western stílusú tánca igazi báli 
hangulatot teremtett. Felkészítők: Denkéné Vigh Melinda és 
Krisztián László.

Az ízletes vacsora után kezdődhetett a felhőtlen mulato
zás, amely reggelig tartott.

A jó hangulatról a Hawer Band gondoskodott.
Hogy érdemes ilyen bálokat szervezni arról meggyőződ

hettünk, hiszen a rengeteg felajánlónak, támogatónak, a 
jegyeket vásárló résztvevőknek köszönhetően, az idén még 
a tavalyinál is több bevétellel gazdagodott iskolánk.

A befolyt összeget iskolánk régi épületében található szek      ré
nyek felújítására, az épület biztonságosabbá tételére fordítjuk.

Köszönet minden támogatónak, résztvevőnek. 
A szervezők nevében:

kovácsné kovácsi Beáta MÓnika

TÁMOGATÓINK LISTÁJA

Fődíj: PristályBau Kft. 
Zalakaros

Alsónémedi Öregtó
Ármánia
Arnoldo Pizzéria
Bácsfalusi Gábor
Bagolyvár Étterem
BioFungi Kft.
Birizdó Ferenc
Bokor Sándor
Bori Antal
Borsos család

Bukodi Ildikó
Bukodi Károly
Cdc Network Kft.
ComputerFutár Kft.
CreatívPapyrus
Culture Club Kávézó
Czeczó Anikó
Czető család
Dabasi Szakképző 

Iskola
Diamond Szépségsziget
dm -drogeriemarkt

Donkó Erika
Dormány Fotó- Videó
Egressy Gábor 

Szabadidő Központ
Elektroporta
ELOHIM
Ervin Takarmányboltja
Falusi Gáborné
Főnix Tüzép
Garajszki Viktória
Gazdák Boltja
Gold Sun Stúdió

Göbölös Diána
Gudmon Zsolt
Harmónia Textil Kft.
Inci Játéknagyker
Játékok Háza
Katalin Fodrászat
Kati virágboltja
Kerepeczki család
Két Klári Virágüzlet
Kultúr Büfé
Lázár Zoltán
Leon Pékség

Ligetszépe Kozmetika
 Maroci cukrászat
Marosiné Pekker 

Rozália
Matrac Király Kft.
Mettex Kft.
MOGYI kft
Mona-Tax Bt.
Nyerges család
Potom Diszkont
Puncsbazár
REÁL

Rácz Tamás
Sarokház étterem
Seregély Erika
Sonja Esküvői Szalon
Stoics család
Szivárvány Üzlet
Tesco
Tóthné Margitka
Vellinger László- 

Vellinger-hús Kft.
Virágné Lidi néni
Winartsport Kft.
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Most, április 23án csoda történt Ócsán. Sőt, nem is 
egy, mindjárt három, mint a mesékben. Kezdődött 

azzal, hogy  bár ez még nem tartozna a csodák sorába, 
de nagyon jó volt megélni  páratlan összefogásban létre
jött egy rendezvény, melyben a magánszemélyek sorától, 
az egyházon át, az állami és civil szervezeteken keresztül 
rengetegen részt vettek. Mind áldozatos munkával, mind 
anyagi és egyéb módon segítették, s így született meg a 
NagyMagyarországot felölelő ócsai élő népviseleti kiállítás, 
a „Ruha teszi az embert” címmel. 

Kellett ez a program ahhoz, hogy rádöbbenjek, mennyire 
igaz, és nem abban a „kivagyi” értelemben, hogy „Ruha teszi 
az embert”: hétköznapjainkban, farmerjainkban és felira
tos pólóinkat hordva igazán egy nagy globális massza részei 
vagyunk, annak a vizuális „értékeit „közvetítjük.  Nem derül ki 
rólunk szinte semmi, se nációnk, se gondolkodásunk, se érté
keink, elveink, néha még a nemünk se, hol létünk se térben, se 
időben. A népviselet identitást ad minden dimenzióban. 

Már a délelőtt is káprázatosan kezdődött. A Református 
Műemlék Templom udvarán több mint száz,  az egyszerű
en szép moldvaitól a pazar kalocsai viseletig, a hortobágyi 
szigorú tekintetű, cifraszűrű számadó juhászoktól a nagyon 
egyedi kalotaszentkirályi népviseletbe öltözött párosokig 
 sorakoztak fel néptáncosok, viseletgondozók, vagy csak 
öntudatos hazafiak, hogy ismeretlenül is köszöntsék a nyolc 
hónapos Jankát a keresztelőjén. A keresztelő család meghív
ta Ócsát, a viseletgondozókat, családjaikat és azokat, akik 
szeretettel figyelik nemzetünk népi örökségét, kultúráját.  
Az örökmozgó kislány szinte áhítatos fegyelmezettséggel 
szemlélte a megható és felemelő liturgiát, tán ő is megérzett 
valamit abból,  hogy stílusos legyek ” jászol melegségből”, 
 mely a jelenlévők szívét megtöltötte.  Kiki döntse el magá
ban, mi volt nagyobb csoda: ahogy körbeállták az Úr asztalát 
a nemzetrészeinket megtestesítő néptáncosok, vagy Janka 
nyugodtsága. A családosok szavazatát máris tudom…

Majd következett a „divatbemutató”: Izsák Zoltán Sotiris 
gyűjtőmunkásságát mutatta be oly színesen és humorosan, 
felfedve egyegy ruha vagy kiegészítő történelmét, hogy 
ki hordhatta és hol, élete mely szakaszában, hová és kihez, 
kikhez tartozott, hogy egy pillanatra sem lankadhatott a 
figyelem.  A legmeghatóbb pillanatok akkor jöttek el, amikor 
Zoltán bemutatta az ő idős segítőit, a „szakma” által úgy 
nevezett adatközlőket, azokat az idős hölgyeket, akik hatal
mas tudásukkal és nem egyszer egy életen át őrzött viselet
kincseik átadásával segítették őt. 

A rimóci hölgyek, Navratil Andrea aláfestő dalai mellett 
elkezdték a menyasszony öltöztetést. Oly meghatóra és katarti
kus erejűre sikeredett ez a jelenet, hogy nemcsak a színpadon, 
de a nézők soraiban is megkönnyezték, miközben hosszasan 
adták rá Szilviára – a gyűjtő feleségére   a sok apró ráncos fehér 
szoknyát, a szegett szélű ráncos szoknyát, a három vasalt nagy 
alsó szoknyát, a felső szoknyát, a kötényt melynek neve  kecele, 

HÁROM CSODA  
ÓCSÁN

a puffos ujjú blúzt, a vállkendőt, nyakába a kalárist, fejére a 
féketőt, kezére a keszkenőt, derekára a hímzett pántlikát és 
az elmaradhatatlan rozmaring ágat a vállkendő alá. No, csak 
azért ilyen keveset, mert a csizma, a harisnya és az alsók már 
rajta voltak... Bevallom férfiasan, nekem is fátyolos lett a látá
som közben, ezért csak annyit mondok: megvolt a második.

Az ünnep zárásaként kivonult a sokadalom a templom 
előtti térre, elől a dudások hangosan, mögöttük a pazar 
sokszínűségben pompázó népviseletesek, majd a kedves 
vendégek zárták a sort. A téren, a már előre felrajzolt egykor 
volt NagyMagyarország határvonalán felsorakoztak a láto
gatók, belül pedig elfoglalták a térkép szerinti helyeiket az 
adott térséghez tartozó népviseletesek, hogy így alkossanak 
egy élő kultúrtörténeti térképet, melyet több fotós is a darus 
kocsi szédítő magasságából megörökített, így adva mindany
nyiunknak egy emlékképet az összetartozásunkról.

Felhangzott a Himnusz és a Székely Himnusz, melyeket 
az egybegyűltek tömege egy emberként énekelte. Az erősen 
beborult égen az éneklés közben, határozottan csak arra a 
néhány percre meghasadtak a felhők és melengető fény 
árasztotta el a teret. Ha nem láttam volna, magam sem 
hinném. De így volt. Három. 

l. viktor
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Intézményünkben 2016. 04. 06tól 04. 08ig pedagógiai 
szak    mai napokat tartottunk.
Programunkat 22. alkalommal rendeztük meg. A szak

mai napok megrendezésének kettős célja volt. Egyrészt az 
intézmény két épületben történő működése, a nevelőtestü
let magas létszáma (32 fő), nem teszi lehetővé, hogy gyak
rabban betekintsünk egymás munkájába. Ez egyfajta lehe
tőséget ad a nevelőtestület szakmai  közösségi fejlesztésére, 
másrészt a környező települések óvodáival való kapcsolat
tartásra, szakmai együttműködésre is. 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ, amely Jász Nagy 
Kun  Szolnok – Megyén kívül a Dél  Pest  megyei köznevelé
si intézmények szakmai munkáját is koordinálja, saját prog
ramjaként is hirdetve lehetővé tette, hogy a rendezvényünk 
széleskörű nyilvánosságot kapjon. Szaktanácsadóként 
ismerve több Pest megyei óvoda munkáját az óvodapedagó
gusok módszertani megújulásának segítése céljából, kiemelt 
feladatomnak éreztem felhívni a figyelmet a programra, 
ennek kapcsán interjú is készült a Dabas Rádió munkatársa 
Ordasi Brigitta, és köztem.

Óvodáinkban három napon keresztül, Szolnok, Pest me        
gyei óvodákból a helyi általános iskolából közel 60 fő ven
dég óvodapedagógus, tanító látogatott el. Az érdeklődés 
te    kintetében az idei volt a legnagyobb, köszönhetően a szak
mai napok tartalmának, valamint, a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ ajánlásának. 

A Pedagógiai szakmai napokon feldolgozott projektek a 
(Katica, Napraforgó, Nyitnikék, Pitypang) csoportokban zaj
lottak. A szakmai napok elnevezéséből kiindulva a tavasz 
ezen belül:

A külső világ tevékeny megismerése „Apró lépés az 
óvodásnak, nagy lépés a világnak a Föld napja feldolgozá
sa – a Föld meséje, Öko Panna és Öko Palkó kalandjai című 
mese, mint motivációs eszköz segítségével.

Nézz körül a világban és cselekedj otthon” – Egy nap alatt 
a föld körül fantázia játékok, Szituációs játékok, drámajáté-
kok a tavaszi virágok feldolgozása komplex módon.

A harmadik napi továbbképzés témája a „Magyar Moz    
gás kotta” módszer bemutatása volt, Magyar Gábor előadá
sában, melyen 64 fő vett részt saját intézményi óvodapeda
gógusaink, vendég óvodapedagógusok együttesen.

A módszer lényegét segítette egy referenciafilm és a hely
színre szállított maxi mozgáskotta készlettel való a felnőttek 
számára összeállított gyakorlati foglalkozás. 
A szakmai napok konklúziója 
A szakmai napok eredményesek voltak, innovatív módszerek, 
jellemezték (drámapedagógiai, zeneterápiai játékok alkalma
zása). A vendég óvodapedagógusok megújult módszerek, 
eszközök alkalmazását láthatták, Ízelítőt kaptak a drámape
dagógiai zeneterápiai játékokból

Legfőbb célkitűzéseink a nevelőtestület szakmai, közös
ségi fejlesztésének erősítése, az intézményünkben folyó jó 
gyakorlatok nagyobb nyilvánosság előtti megismertetése 
maximálisan megvalósult. 

Intézményünk a környező települések vonzáskörzetében 
a legnagyobb 15 óvodai 2 bölcsődei csoporttal, ezért vezető-
ként nem titkolt célom a közeljövőben, hogy a térség megha
tározó szakmai és módszertani intézményévé váljunk a 
program folytatásával. 

szűcs Jánosné

intézményvezető, szAktAnácsAdó

„ÁG VÉGÉN RÜGY PATTAN, 
VIRÁGOT ÖLT A FA – ÚJRA 
TAVASZ VAN”
Pedagógiai Szakmai Nyílt Napok a Nefelejcs Központi 
és Napsugár Tagóvodában
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2016. április 7-9. között került megrendezésre a 15. jubileu-
mi Bolyai nevét viselő középiskolák találkozója, melynek 
célja egy barátságos vetélkedő alkalmával megismer-
ni testvériskoláinkat, illetve tovább vinni mindazt a 
szellemiséget, azt az összetartozást, amit legjobban csak 
egyetlen szóval lehet leírni: Bolyai.

Idén Mosonmagyaróváron gyűltek össze a 9 Bolyai nevét 
viselő Kárpát medencei középiskola diákcsoportjai, több 

előzetes feladatteljesítés után (film, matematika verseny). 
Az összejövetel jelszava: „Egészségedre, Bolyai!”

A három napban rengeteget tanultunk, nevettünk, hiszen 
hihetetlen jó hangulat vett körül minket. Sok új bolyaist 
ismertünk meg, és mindenki nagyon nyitott, mosolygós volt 
– öröm volt velük találkozni. 

Együtt fedeztük fel Mosonmagyaróvár nevezetességeit, 
valamint velük tölthettük el az estét a koleszban, mint egy 
jó közösség. (A helyi bolyaisokkal is megismerkedtünk, kísé
rőinkkel és barátaival egészen jó barátságot építettünk ki.)

Az utolsó nap estéjén egy gálaműsor keretében a KÖRnek 
(az összetartozás szimbólumának) kellett valamiféle módon 
megjelennie egy „színházi” produkció keretében. Ekkor tör 
tént a verseny értékelése is: mi három esetben kerültünk 
dobogós helyre – a helyismereti vetélkedőn, a délelőtti 
sportversenyben és a matematikai előzetes feladatmegoldá
sok alkalmával; az összesített győztes Marosvásárhely csapa
ta lett (akiknek ezúton is gratulálunk).

Sportoltunk, sétáltunk, tanultunk, de legtöbbet nevet
tünk! Felejthetetlen élmény volt; és ezúton is szeretnénk 

Az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban a 2015/16-os tanévben a diákok 
személyiségfejlesztésében kulcsfontosságú szerepet játszottak a fil-
mek. Ízelítőül:

2015 októberében az Idősek Világnapja alkalmából vetítettük le a helyi sza-
badidő központban a Kinedok-program keretében az Elfogyasztva című doku-
mentumfilmet. Két osztály nézhette meg az alkotást, amit a vetítés után egy 
közeli amatőr színtársulat segítségével elemeztek.

2016. december 9-én tolerancia-napot szerveztünk. Az eseményen civil 
szervezetek voltak jelen (Amnesty, Menhely Alapítvány, Vakok és Gyengénlátók 
Szervezete stb.), de lehetett filmeket is nézni. Az egyik, a Rádió, egy mindenki 
által kicsúfolt fiatalról szól, aki a középiskolai futballcsapat segítségével tud ki-
törni a fogyatékosok sokszor elszigetelt világából. A másik alkotás, Itt… mármint 
ott középpontjában egy külföldön érvényesülni kívánó család áll, akik 10 év után 
jöttek rá arra, hogy terveik megvalósításától nagyon távol állnak. A filmek vitain-
dítók voltak a rendezvényen.

2016. február 25-én a gimnázium 10.b osztálya a Mentálhigiénés Segítő Központ 
programsorozatához csatlakozva, részt vehetett az Apák és lányaik interaktív 
filmvetítésén a West Endben. A film egy megható és érzelmes családi 
történet egy apa és lánya egymás iránti szeretetéről. Megjelenik 
benne a családon belüli elárvultság, ami a diákokban komoly 
érzelmi intelligenciát fejlesztő gondolatokat indított el.

JUBILEUMI BIT TALÁLKOZÓ

Filmek segítségével…

megköszönni, hogy részesei lehettünk ennek a programnak. 
A találkozó elérte tényleges célját: megismertük egymást, 
erősítettük a közöttünk létrejött erős köteléket.

A találkozón iskolánkat Inczeffy Pálma, Várnagy Erzsébet, 
Kármán Örs, Racskó Tamás, Hajdu Ákos képviselte. 

HorvátHné gyovai Melinda

Ugyanezen a napon rendhagyó módón emlékeztünk a kommunista dik-
tatúra áldozataira; tanárkollégák irányításával vállalkozó szellemű diákjaink 
animációs filmet készítettek Alexandr Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovics egy 
napja című műve alapján. Az alkotást az iskola közössége a helyi művelődé-
si házban nézhette meg. Szinte tapintható volt a feszültség, döbbenetes a 
csend.

Hamarosan újra találkoznak a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei kö-
zépiskolák képviselői. A kezdeményezés több mint 15 évvel ezelőtt gimnázi-
umunkból indult. A hagyományos matematikai, informatikai fejtörők, sport-
versenyek, színpadi produkciók mellett kisfilmek is készülnek a találkozóra. Az 
idei tanévben meghirdetett téma: EGÉSZ-ségedre Bolyai! Az önálló filmalkotás 
elkészítésének is közösségformáló szerepe van.

Kedves Olvasó! A médiák, a filmek központi szerepet játszanak gyermeke-
ink életében. Nem lehetünk mindig mellettük, hogy figyelmeztessük őket arra, 
mit érdemes és mit nem érdemes nézni. De, ha együtt vagyunk, jó példával 
szolgálhatunk! 

talaPka jÓZsefné
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Április 11én két rendhagyó irodalom órát tartott Virág 
Miklós költő a Falu Tamás könyvtárban a Költészet Napja 

alkalmából.
„Nem azért jöttem, hogy előadást tartsak Nektek – mondta 

– azért jöttem, hogy beszélgessünk a költészetről”. 
És valóban. A rövid irodalomóra alatt Miklós bácsi csodála

tos módon vonta be a gyerekeket, verset mondott, kérdezett, 
piros pontokat osztott. A költészet szeretetére tanított, arra, 
hogy egy vers mindig ott vár ránk, ha szomorúak vagy fárad
tak vagyunk, hiszen a „vers gyógyszer.” 

Ezt az üzenetet hordozza költőnk saját verse is, melyet ott, 
személyesen is meghallgathattunk:

Csillagok, csillagok

Ének. Zene. Tánc. Röviden ezekkel a szavakkal jellemez
hetnénk a Népzenei találkozót, amely április 9én Ócsán 

a Szabadidőközpontban várta a barátokat. Igen, ez több 
mint Népdalkörök találkozója. Az immár hagyománnyá 
vált rendezvényen évrőlévre összejönnek a barátokká vált 
népdalkörök, meghallgatják egymást – tudtam meg Kovács 
Nóritól, az Ócsai Népdalkör vezetőjétől.

A színpadi produkciók sorát a házigazda – az Ócsai Nép   dal        
kör – nyitotta, majd fellépett az Inárcsi és a Duna var sányi 
Népdalkör, a Kis Bokréta Citerazenekar, a Küstörgő Néptánc
csoport, a Kék Nefelejcs Ifjúsági Citerazenekar, valamint az 
Ócsai Népdalkör vezetője Kovács Nóri a testvérével énekelt.

„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre” – olvas
hatjuk ezt Kodály Zoltán tollából. Benne van örömünk, 
bánatunk, de felismerhetjük benne az adott kor emberének 
gondolatait, életét. És van, ami nem változik, nem kopik. 
Érzelmek, amiket egy népdal születésekor a szerző megélt, 
ma is meghatják, magával ragadják a hallgatóságot. Így volt 
ez az idei Népzenei Találkozón is, amit már hagyományosan 
a Csillagok, csillagok című dal közös eléneklése zárt.

Köszönet:
Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, Radics Józsinak a fi   
nom vacsoráért, Balázs Kertészetnek a színpadi virágokért 
és a tagoknak a dekorációért!

A VERS 
GYÓGYSZER

Virág Miklós: Költészetnapi vallomás

És nemcsak a költészet ünnepén
Vers csak Tehozzád menekülök én
Lelkem ha modern kómában borong
Ha rámszakad emberiségnyi-gond
Űznek fényben fürdőző félelmek
Földjére kezet emel a gyermek
Szennyében szeretkezik az Élet
Vers én HITET áldozok Tenéked
És nemcsak a költészet ünnepén
Elrejtesz engem Te Szent Televény
Virágokat ringató drága fa
Derekam immár halni hajlana
Térdem már megalkuvásra készen
Simogató kezedet megérzem
És látom teremtő csillagodat
Gyenge fénye szívemen simogat
Kedves hangja mindenütt utolér
Emel segít és semmit se kér
Óh Költészet krisztusi beszédem
Csodatévő szép Pegazus-ménem
Hangodat add hogy szólhassa szám
Fülemet nyisd igazság hallatán
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2016. május 27 - június 5.

Belépő: ingyenes.
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2016. május havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM
1. Vasárnap 10

16
Anyák napi Főistentisztelet – Templom
Kóruspróba – Református Iskola

2. Hétfő 16 Presbitériumi elővizsga a gyermek konfirmandusok számára 
– Református Iskola 

3. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

5. Csütörtök 17 Áldozócsütörtöki Istentisztelet Konfirmációs Vizsgával – Templom

8. Vasárnap 10 
16

Konfirmációi Fogadalomtételi Főistentisztelet – Templom
Kóruspróba – Református Iskola

12. Csütörtök 18 Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet – Templom

13. Péntek 18 Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet – Templom

14. Szombat 18 Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet – Templom

15. Vasárnap 10 
15 

16
17

Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás Főistentisztelet – Templom
Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus 
Imaház
Pünkösdvasárnapi Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet – Felsőbabád
Pünkösdi Úrvacsorás HÁZI Istentiszteletek – családoknál

28. Hétfő 10 Pünködhétfői Ünnepzáró Úrvacsorás Főistentisztelet – Templom

14. Csütörtök 17 
19

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

22. Vasárnap 10 
16

Főistentisztelet – Kálvin-ház
Kóruspróba – Református Iskola

24. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

25. Szerda 15 Asszonykör - Református Iskola Tanácsterem

26. Csütörtök 17 
19

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

29. Vasárnap 10 
15
16

Főistentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

31. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

Református Lelkészi hivatali rend:

LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra 
(Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszél
getés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentu
mok kiadása, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:0018:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befi
zetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlék
harang 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 májusi programjai

Az Ócsai Katolikus közösség programja

A szentmise állandó időpontjai július 31ig: 
 » Hétfő és Szerda: 7:30.
 » Péntek és Szombat: 18:00.
 » Vasárnap  9:00

Minden Hétfőn 18 órakor Biblia óra.
Minden Pénteken 18 órakor Ifjúsági hittan a plébánián.
Előzetes jelentkezés szükséges a plébánosnál.

Ócsai Baptista Gyülekezet istentiszteleti rendje:
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától kezdődik, ami alatt bibliaköri 
foglalkozásokat tartunk a gyermekek számára.
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától,
bibliaórák szerdánként 19:00 órától kezdődnek.
Minden szombaton 18órától ifjúsági óra van az imaházunkban.
A megszokottól eltérő alkalmaink:
Május 4e szerda helyett május 5én csütörtökön van istentiszteletün
kön, Mennybemenetel napján. Május 16án Pünkösdhétfőn nem lesz 
istentisztelet az imaházunkban.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát 
fenntartjuk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Sokak számára rejtélyes ünnep a Pünkösd. Mit is ünnep
lünk, miről is van szó? Nem másról, mint Jézus Krisztus 

ígéretének beteljesedéséről: „És íme, én elküldöm nektek, 
akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel 
nem ruháztattok mennyei erővel.” (Lukács ev. 24, 49.) A 
Szentlélek kitöltetéséről van szó. Erőtlen, sebzett, megfáradt 
létünkben szólít meg Urunk ígérete. Olvasva Jézus szavait 
felvetődik, hogy vajon ez személyesen vonatkozhate rám is? 
Lehete nekem személyes Pünkösdöm, mert erőre van szük
ségem. Milyen jó lenne átélni, hogy mennyei erővel aján
dékoztatom meg. Pünkösd azért rejtélyes, mert nem lehet 
felszínes információkkal, ördögi eltorzítással meghatároz
ni. Karácsony, és Húsvét áldozata ennek, mint az általános 
szeretet, a megajándékozás, a sonka, tojás, nyuszi ünnepei, 
pedig lényegében teljesen mást üzennek, hirdetnek az ember 
számára. Pünkösd a lélekig ér, és itt megtorpanunk. Érezzük, 
ez a mi nagy szükségünk, erre szomjazik a létünk, de nem 
lépjük át a küszöbét, mert félelmetesnek tűnik, ami ott vár, és 
az nem más, mint a változás. „Amikor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 

A Szentlélek ünnepe, a változás esélye
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt 
az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosz
lottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2, 14) A 
válasz igen: lehet, és kell, hogy legyen személyes Pünkösdöd. 
Isten Igéje elénk tárja hogyan: maradjatok együtt, és együtt 
maradtak, ez a gyülekezet, a Lélekre váró, vágyó közösség. 
Amikor pedig eljön a te Pünkösdöd ebben a találkozásban 
beteljesedik az ígéret és megtelsz Szentlélekkel, és ahogy 
akkor az apostolok számára, úgy Neked is megváltozik 
minden, az erőtlenségből erő lesz, a félelemből bátorság, a 
hamisságból igazság, az emberi fecsegésből Lélekből fakadó 
szeretettel kimondott szó. Így várunk itt Ócsán is mindenkit 
szeretettel Pünkösd szent ünnepében Templomainkba, az 
Istentiszteletek közösségébe. Soli DEO Gloria! Egyedül Istené 
a dicsőség!

nt. Hantos Péter

reforMátus lelkiPásZtor
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Kilógni a sorból sokszor egyet jelent a magányossággal. 
Tudják ezt azok, akik valamilyen oknál fogva mások, 
mint mások. Lehet, hogy születésüktől fogva, de lehet, 
hogy valamilyen betegség miatt lettek mozgáskorlátozot-
tak vagy rendelkeznek valamilyen fogyatékossággal. Nem 
élhetnek teljes értékű életet, embertársaik sem fogadják 
el őket teljesen.

A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete tizennyolcadik alka
lommal rendezte meg a Parasport Napot. A  rendezvény 

célja, hogy a sérült embereket kimozdítsa az otthonukból, hogy 
találkozhassanak sorstársaikkal ezen a vidám napon. Az esemény 
felhívta a figyelmet a különbözőségre, annak elfogadására egész
séges embertársaink részéről. Beszédet mondott Dr. Csikány 
Csaba a MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületinek Országos 
Szövetsége) tiszteletbeli alelnöke, a Mozgáskorlátozottak Közép
Magyarországi Regionális Egyesületének társelnöke, majd 
Bukodi Károly polgármester nyitotta meg a rendezvényt. A nap 
fővédnöke Pánczél Károly országgyűlési képviselő volt.

EGYÜTT TÁNCOLTAK A KEREKESSZÉKES 
TÁNCOSOK JÁRÓ PARTNEREIKKEL

FUTÁSRA FEL! KÖVESD AZ UFÓ-KAT!

A játékok az egész napot átölelték. Nagy sikere volt az „Egy 
perc és nyersz” ügyességi játékoknak, a táblajátékoknak, de 
kiemelt fontosságúak az érzékenyítő programok is, amelyek
kel a vakok és gyengén látók bőrébe bújhattunk. A játékok
ban részt vevők nyereménye volt a parajegy, amivel aztán a 
Parabazárban vásárolhattak ajándékokat. 

A nap záróakkordjaként a Roll Dance Budapest Kerekes
székes Kombi Táncegyüttes adott műsort. A különleges 
produkcióban a kerekesszékes táncosok a világ legtermésze
tesebb módján táncoltak együtt járó partnereikkel. 

Talán egy picit elcsépelt a mondat, de a támogatók nélkül 
nem jöhetett volna létre ez a nap. Külön köszönet Spák 
József tanár úrnak a szervezésért, Pánczél Károly ország
gyűlési képviselőnek a szürkemarháért az ebédhez, amiből 
Ponyiczki Laci csodálatos babgulyást komponált. 

Idén 2016. május 13-22. között 
megrendezésre kerülő II. Nemzeti Bor 
Maraton rendezvénysorozatnak Ócsa 
is része   se lesz. Május 19-én érkezik a 
rendezvény Duna haraszti   ról, délután 
fél 2 körül.

A futókat Bukodi Károly polgármes-
ter várja, a díjak kiosztása után 

pedig a rajtpisztoly hangjára indulnak 
tovább Monorra. 

Városunkat Németh-Döltl György 
képviseli. Őt, az Utcai Futók Ócsán 
(UFÓk) csapata kíséri a város határáig, 
onnan Monorig tart majd a táv. Az ócsai 

szakaszhoz bárki csatlakozhat még, 
azaz: Kövesd az UFÓkat! A részvételhez 
a http://winerunner.hu/ oldalon lehet 
regisztrálni.

Az idei évben is zajlik a Nemzeti Bor 
Maraton résztvevő települései között 

egy külön verseny. Az a település, aki 
a lakosság számához mérten ezen az 
ingyenes (településen belül tartó) rész
vételen a legtöbb embert megmozgatja, 
elnyeri a jövő évi hivatalos NBM  RAJT 
helyszínét. Futásra fel! 

TÁMOGATÓK 2016

Ócsa Város 
Önkormányzat
Obo Bettermann 
Hungary Kft.
Bugyi Önkormányzat
Meosz
Nagév Kft.
R+R Kft.
Pánczél Károly
Ponyicki László
Puncs Bazár
Potom Diszkont
Netkoking Kft.

Emté 2002 Ker. Szolg. Bt.
Mohl Ildikó 
Italdiszkont
Egészség Kovácsa Bt. 
Dabas
Junior Vendéglátó Zrt
Fazakas Csaba Méhész
Papyrus-Kreatív 
–Hobby
HarmóniaLakástextil
Szives Abc
Ervin Tápbolt
Mobil-Tel Lottózó

Gálné Vígh Mariann
Donkó Erika Manikür 
Pedikűr
Chilifutár Baráti Kör
Bori Antalné
Leon Pékség
Reál Élelmiszer Bolt
Kardos Zoltán
Sulcz Mihály/Dabas/
Gedai Patika Kft. /
Inárcs/
Mogyi Kft Felsőbabád
Áttrium Idősek Otthona

fo
tó

 fo
rr

ás
a:

 M
oz

gá
sk

or
lá

to
zo

tt
ak

 Ó
cs

ai
 Eg

ye
sü

le
te



18

ÓCSAI KISBÍRÓ

Sport

T íz produkcióval indult április 3án az ócsai Energy Kid’s 
csapata a budapesti showtánc kvalifikációs bajnokságon 

Pestszentimrén. A csoport négy arannyal, öt ezüsttel és egy 
bronzéremmel tért haza. Vezetőjüket, Papp Katit, a siker 
mögötti mindennapokról faggattam.

Elégedett vagy az eredménnyel?
Teljes mértékben elégedett vagyok. De soha nem az számít, 
hogy hány arany és ezüst van a tarsolyunkban, hanem, ha 
visszanézzük a produkciót, akkor azt tudjuk mondani, hogy 
önmagunkból kihoztunk mindent és megtettük, amit lehet. 
A gyerekek személyiségfejlődése miatt ez sokkal fontosabb, 
és mint pontozásos sportág egyértelmű, hogy a zsűri szem
szöge lehet más, mint a mi véleményünk. 

Rengeteg munka áll mögöttetek. Jól gondolom?
Jól. Az áprilisi versenyre már az augusztusi táborban elkez
dünk készülni. Ott kóstolgatunk bele a zenékbe, a koreográfi
ák alap elképzelése is megvan már a fejemben. Aztán jön a 
gyakorlás, a formációk tökéletesítése. Néhány koreográfia 
gyorsan összeáll, míg akad olyan is, ami csak az utolsó edzé
sen alakul ki. De a gyerekek tanulási képessége határtalan, 

ÓCSAI SIKER  
PESTSZENTIMRÉN

AZ ÓCSAI TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN

Szeretettel várjuk Önöket 2016. május 14-én
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület által szervezett

kirándulásunkra.
A kirándulás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a pappne.hajdu.katalin.@opke.ocsaportal.hu 
email címen lehet.

Regisztráció után minden információt külön közlünk.Regisztráció után minden információt külön közlünk.
Maximális létszám 25 fő

A kirándulás a szabadban elfogyasztott meleg reggelivel zárul.
Pappné Hajdu Katalin 06 20 326 33 25

ÓCSAI POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Napfelkelte

így is képesek beépíteni egyegy elemet és a versenyen töké
letesen visszaadni. Ehhez persze szükség van arra a rutinra, 
melyet csak 56 év kemény edzés által lehet megszerezni.

Ha már a tanulást említetted, nem vesz el túl sok időt az 
edzés a leckék megírásától?
Sok időt elvesz, de a sport nagyon jó hatással van az agyi kapa
citásra. Sokszor mondják ők is, hogy edzés után könnyebben 
megy a tanulás. Ha megvan a kellő motiváció az iskolában és 
önmagukban is, akkor az edzés nem lehet akadálya, hogy jó 
eredményt szerezzenek. Ez biztos.

Mire készültök most?
Május 2122én lesz a Magyar Bajnokság, ahova mind a tíz 
produkcióval kvalifikációs jogot szereztünk. Energiáink egy 
részét erre fordítjuk.

Ócsán mikor és hol találkozhatunk Veletek?
Június 2án szerepelünk a Halálthozó pillangó c. színdarab
ban az Ócsai Kulturális Napok keretén belül P. Petőcz András 
rendezésében. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Versenyeredmények
 » Colorful – Dance Show Pop junior formáció – 1. hely 
 » Ladybirds– Sporttáncok/Sport mazsorett/Cheerleading 

junior formáció – Arany minősítés 
 » M&Ms Dance – Hiphop junior duó – 1. hely (Bonomo 

Camilla, Géczi Tímea) 
 » Conga – Dance Show Pop junior egyéni – Arany minősí

tés (Miklós Dóra) 
 » Pop Kids – Dance Show Pop gyerek csapat – 2. hely 
 » Kontraszt – Nyílt kategória junior csapat – 2. hely 
 » Floor Phantoms – Hiphop junior csapat – 2. hely 
 » Eccpecc – Nyílt kategória gyerek formáció – 2. hely 
 » Kisszöcske – Hiphop gyerek egyéni – Ezüst minősítés 

(Göbölös Viktória)
 »  Love and peace and smiling faces – Nyílt kategória juni

or formáció – 3. hely
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Rendezvények

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Cserna Andrásné Barta Eszter 1930. május 2. 2016. március 4.
Tóth Pál 1943. június 16. 2016. március 6.
Barizs Gedeon 1961. május 10. 2016. március 14.
Biró Sándor 1951. november 12. 2016. március 16.
Tibold Imréné Gazsovics Mária 1937. január 10. 2016. március 18.
Varga Ilona 1940. október 8. 2016. március 18.
Farkas Aladárné Nagy Juliánna 1933. június 24. 2016. március 21.
Ország István 1968. március 14. 2016. március 22.
Divéki Attila 1960. november 1. 2016. március 22.
Vellai Jánosné Petrovics Veronika 1944. december 4. 2016. március 24.

Esküvő
Gurbai Zsófia – Nagy Dániel 2016. április 9.
Bulóczki Virág Luca – Halász Gergely 2016. április 16.
Kerekes Bernadett – Csáder Attila 2016. április 23.
Tőtős Hajnalka Andrea – Fodor Viktor 2016. április 30.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Kiss Hanga Maja Kalmár Csilla – Kiss Tibor Péter 2016. március 3.
Nemes András Péter Rácz Tünde – Nemes József 2016. március 4.
Füzesséry Panka Falusi Ibolya – Füzesséry Attila 2016. március 20.
Kuzsof Andrienn Nagy Mariann Sandra – Kuzsof Balázs 2016. március 21.
Zsilák Eisa Zara Gál Hajnal – Zsilák Pál 2016. március 22.
Gottschi Gergely Gudmon Gabriella Rita – Gottschi Csaba 2016. március 23.
Szilasi-Horváth József Szöllősi Evelyn – Szilasi-Horváth József 2016. március 28.
Szabó Nimród Piller Dóra – Szabó Róbert 2016. március 30.

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 14:00–18:00 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 Kiss Ernő u.8.,  

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
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