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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.

Világszerte egyre növekvő kihívás a Föld édesvízkészletével történő ésszerű gazdálkodás.  
A víz létfontosságú kincsünk, mindannyiunk felelőssége, hogy ne pazaroljuk!

MERT MINDEN CSEPP SZÁMÍT!
A Földön minden létforma a vízhez kötődik, az élőlények 

testtömegét nagyrészt a víz teszi ki. Az ember átlagos 
körülmények között víz nélkül legfeljebb 3-4 napig képes 
életben maradni, míg étel nélkül sokkal tovább. A Föld felü-
letének 71 százalékát víz borítja, de ennek csak kb. 2,5 száza-
léka édesvíz, a többi sós víz. Az ENSZ előrejelzése szerint 
2025-re az emberiség kétharmadának nem 
jut elegendő víz. Többek közt ezért is fontos 
takarékoskodnunk a vízzel!

Nézzük, hogyan csökkenthetjük vízfel-
használásunk az egyes területeken

Mosogatás
A mai mosogatógépek nem ritkán mindösz-
sze 14-15 liter vízzel dolgoznak 1kWh körüli 
villamos energiafogyasztás mellett. Ha csak 
a kézi mosogatás közben felhasznált víz 
mennyiségét vesszük alapul, ami átlagosan 
50-60 liter körül van, egyből észrevehető a 
különbség.

Tisztálkodás
 » kézmosás: hazánkban átlagban 18 liter 

vizet engednek át percenként a forga-
lomban lévő csapok, ám ez a vízmeny-
nyiség egy pár száz forintos perlátorral 
már 50%-ra csökkenthető.

 » zuhanyzás: egy kádnyi víz körülbelül 
160 liter vízfelhasználást jelet. Ezzel 
szemben egy gyors, frissítő zuhany-
záshoz elegendő csupán 60 liter víz. 
Plusz érdemes beszerezni a zuhanyfej-
be is egy víztakarékos perlátort.

 » fogmosás: apróság, de sok kicsi sokra megy. Használjunk 
az öblítéshez poharat, és ne folyó víznél mossunk fogat!

Ha már itt tartunk, ne feledkezzünk meg a csöpögő csapról sem!
A csöpögő csapból havonta akár 170 liternyi víz is távozhat. 

Tehát a csöpögő csapokat minél előbb javíttassuk meg! 

WC öblítés
Itt számos variáció közül választhatunk. A legpazarolóbb 
megoldás az egykaros tartály (8-12 liter). A tudatosabb vásár-
ló már kétkaros rendszert választ, hogy az öblítéshez szük-
séges vízmennyiség (3 vagy7 liter) választható legyen. De 
megfelelő víznyomás esetén használjunk tartály nélküli 

csapos verziót, hisz így biztos annyi vizet 
folyatunk le amennyi épp szükséges.

Még nagyon sok helyen kísérleti fázis-
ban van a szürke víz visszafordítása WC 
öblítésre, ami valljuk be a legvíztakaréko-
sabb megoldás! A rendszer lényege hogy 
a kézmosáshoz, zuhanyzáshoz (vagy épp 
mo   sogatáshoz) elhasznált vízmennyiség 
vissza    vezetődik a WC tartályba, és csak 
ezt követően az öblítés során jut a csator-
nahálózatba. Így ebben a körben 100%-os 
vízmeg takarítás érhető el.

Kerti öntözés
Természetesen mi sem egyszerűbb, mint 
a ház oldalába telepített, vízvezeték rend-
szerbe kötött csapra felpattintani a locsoló 
tömlőt. De valljuk be, ezzel elég jól megpör-
getjük a vízórát, ráadásul az értékes, tisz-
tított ivóvizet pazaroljuk. Sokkal inkább 
kifizetődőbb egy fúrt kút (bár itt meg a 
depresszióval kell számolni).

Tehát a legjobb az esővíz összegyűjté-
se, amire már egy hordó is alkalmas. Így 
mindenféle szivattyú nélkül egyszerűen 
egy műanyag csapon vagy tömlőn keresztül 
leereszthető az összegyűjtött esővíz.

A fent említett víztakarékossági tanácsokat nem csak a 
környezet védelme érdekében fontos megfogadnunk, ha   -
nem pénztárcánkat is kímélhetjük vele. 

HorvátH Boglárka
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Mozgalmas hónapok állnak mögöttünk. S bár 
tudom nem illik idejekorán leltározni, érté    -

kelni az évet, én most fél év elteltével mégis szeret-
ném megtenni, hiszen annyi terv valósult meg 
már eddig is.

Tavaly novemberben úgy döntöttünk, ez az év 
legyen más, mint az eddigiek. Így kapta a 2016-
os év a Zöld Ócsáért szlogent. Szerettünk volna 
több ápolt zöld felületet, virágokat, mindezt azért 
mert véleményem szerint a különféle műszaki 
beruházások mellett épp olyan fontos az eszté-

Az együtt töltött időnél nincs fontosabb

tikai fejlődés is városunkban. Az ápolt környezet 
pedig kihatással van mindennapi hangulatunk-
ra, közérzetünkre, és az ide látogató turisták is jó 
hírét viszik településünknek.

Belevetettük hát magunkat a Zöld Ócsáért 
programba, felvirágoztuk a várost, életre hívtunk 
új rendezvényeket, kezdeményezéseket, és most 
már boldogan mondhatom, hogy mindegyik 
sikeres volt. Önök jöttek, szemetet szedtünk, 
virágot ültettünk vagy éppen sétáltunk. Mindezt 
együtt! Egy kis közösség alakult, mely bízom 
benne, hogy rendezvényről-rendezvényre bővül-
ni fog, mert hiszem, hogy az együtt töltött időnél 
nincs fontosabb.

Természetesen az első félév nem kizárólag a 
látványos rendezvényekről szólt. A háttérben 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy minden 
lehetséges pályázaton induljunk. Ilyen például 
egy energetikai pályázat melyen az iskola régi 
épületével és a hivatal épületével is indulunk, 
de továbbra is zajlik a járdaépítési programunk 
mellyel sokan élnek Önök közül.

Nem állunk meg itt. Júliusban várjuk Önöket egy 
igazi időutazásra. Bízom benne, hogy a Retro Party 
színpadi fellépőit sikerült úgy összeválogatni, hogy 
azzal sokuknak örömet fogunk szerezni. Jöjjenek, 
bulizzunk együtt a Templom téren július 16-án! 

Bukodi károly

polgármester
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TOVÁBBRA IS ELADÓ A RÉGI 
VÁMHÁZ

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ócsai Polgármesteri 
Hivatalban

2016. augusztus 1. napjától 2016. augusztus 5. napjáig 
az ügyfélfogadás szünetel.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:  
2016. augusztus 8., hétfő 13:00–18:00

Megértésüket köszönjük!

dr. molnár CsaBa 
jegyző

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Június 29-én tartotta szokásos havi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Elfogadták az Ócsai Települési Értéktár beszámolóját, 
melyből kiderül, hogy az elmúlt időszakban további 

értékekkel gazdagodott a paletta. Ezek, az Ócsai Öreghegyi 
Pincesor, Falu Tamás költő, író életműve, az Ócsai Tájház és 
Göbölös Ibolya skeet európa és világbajnok. Nagy büszke-
ség, hogy tavasszal Ócsa adhatott helyszínt a Pest Megyei 
Értéktár vándorkiállításának, ezen kívül az országban 
először nálunk került megrendezésre a Nemzetközi Értéktár 
Konferencia.

Jóváhagyták a képviselők Ócsa Város Önkormányzatának 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátá-
sához szükséges, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, a feleslegessé vált vagyontárgyak 
elidegenítése.

A Képviselő-testület 2016 áprilisában úgy döntött, hogy 
Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 
Kiss János u. 1/B szám alatt fekvő ingatlant egyszerűsített 
pályázati felhívás keretében értékesíteni kívánja. Minimál 
értékesítési árként 23 millió forint került meghatározásra. A 
pályázati felhívás 2016. április 28-án a helyi médiumokban 
és egy országos napilapban, a Magyar Hírlapban is közzété-
telre került. Érvényes ajánlat a kiírt határidőig nem érkezett. 
A testület ismételten úgy döntött, hogy az ingatlant egysze-
rűsített, egyfordulós pályázati eljárás keretében továbbra 
is értékesíteni kívánja. Az eljárás lebonyolításáról maga az 
Önkormányzat gondoskodik. A pályázatot nem előzi meg 
előminősítő eljárás és a meghirdetésre kerülő pályázati 

felhívás keretében alternatív ajánlat nem tehető. Az ingat-
lan minimális értékesítési árát ismételten 23 millió forint 
összegben állapították meg. 

Két támogatási kérelmet is a napirendek között tárgyal-
tak a képviselők. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesületet 
és az Ócsai Birkózókat Támogató Egyesületet is egyenként 
200.000-200.000 forinttal kívánja patronálni Ócsa Város 
Önkormányzata. Ahogyan az az Ócsai Polgári Kulturális 
Egyesület kérelméből kiderül, az összeget a 2016-os váro-
si torta elkészítésére szeretnék felhasználni. Az Ócsai 
Birkózókat Támogató Egyesület birkózó tábort szervez. 
A  kért összeggel a táborozó ócsai gyerekek részvételi díját 
szeretnék csökkenteni, kedvezőbbé tenni.

Dr. Szász Gusztáv, aki évtizedekig volt községi házior-
vos Ócsán, az ócsai evangélikus temetőben nyugszik. Csak 
távoli rokonai maradtak, akiknek a kérésére a Testület úgy 
döntött, hogy a család hozzátartozóit a sírhely 25 évre törté-
nő megváltásával kívánja segíteni. 

Virág Miklós: Júliusi képek

Porzik a mező, kombájnok aratnak
Csak érezném magamat madár-szabadnak!
Aranyló kalásszal, csillogó magokkal,
Ölelnélek búza-színű két karommal.

Forró a mező, tenger-fénye éget,
Szemem nem bírja az ölő fényességet
Volna bár fényesebb százszorta szemed,
Farkasszemet néznék örökre veled.

Nem messze innen még zöldül a határ,
És csapong az égen száz színes madár
Szálljatok! Szálljatok! Távoli madarak…
S Te Édes, ints nekem, hogy megtaláljalak.
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Hajnali pára a zöld gyepen, épül a mászófal, a sátrakban 
készülődés, a büfé az ablakát nyitja, a szervezők kissé 
feszülten szaladgálnak fel s alá, a színpadi hangfalak 
is lassan a helyükre kerülnek. Június 11-én több hóna-
pos készülődés után nyitotta meg kapuit az első Ócsai 
Egészség és Sportnap.

C élunk volt, hogy kedvet ébresszünk olyan sportágak 
iránt, amelyek Ócsán is elérhetőek. Ilyen az ökölvívás, de 

bemutatót tartott a karate csapat, Kiss Anita jógaórával várta 
az érdeklődőket és bemutatkozott a sokak számára még nem 
ismert Nippon Zengo. Népszerűek voltak a különféle sportjáté-
kok, mint a buborékfoci, az eurobungee ugráló, a mászófal vala-
mint az óvodásoknak szóló mozgásfejlesztő játékok is. Külön 
öröm, hogy a szűrővizsgálatok és az életmód tanácsadások is 
felkeltették a látogatók érdeklődését, és nagyon sokan felismer-
ték a prevenciós jellegű vizsgálatok fontosságát.

Színpadi produkciókban is bővelkedett ez a nap, melynek 
akár részesei is lehettünk, hogy átérezzük a mozgás örömét. 
A sort a Napsugár Együttes egészségnevelő műsora kezdte, 
majd Rubint Réka egy energikus alakreform edzésre csalo-
gatott mindenkit.  Egy különleges műsorral rukkolt elő az 
Energy Kid’s, a Makláry Kötélugró Klub pedig egy interaktív 
produkcióval nyűgözött le minket. 

A rendezvény új színfolt Ócsa életében, határtalan boldog-
ság, hogy ennyi pozitív visszajelzést kaptunk, mely arra ösztö-
nöz minket, hogy jövőre is sor kerüljön erre az eseményre, hisz 
a mozgás öröm, az egészség pedig mindennél fontosabb. 

Várjuk Önöket jövőre is! 
A szervezők

paksi Zita és magyari tünde

ÓCsa város ÖnkormányZata

AZ EGÉSZSÉG  
MINDENNÉL FONTOSABB
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Kyokushin karate  
bemutato

Ökölvívó edzés  
Torma Zolival

Makláry  
Kötélugró Klub

Újraélesztési bemutató  
a Dabasi Mentőkocsi  
vezetésével

mászófal

Mozgásfejlesztő pálya

Rubint Réka  
alakreform edzés
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A bőrgyógyász válaszol

nyaralni. A legnagyobb hiba előzetes „edzés” 
nélkül nyaralni menni és otthon felejteni 
egyik nap a fényvédőkrémet- ez biztos leégést 
eredményez. A nagyfokú bőrpírt hólyagos 
égést KELL elkerülni, de napozásra és a követ-
keztében kialakuló D-vitaminra mind a rákos 
megbetegedések, mind pedig a csontritkulás 
megelőzésében szükségünk van. 

Ezek szerint déli 12 órakor is napozhatunk, 
ha már „edzett” a bőrünk?
Délelőtt 10 és délután 16 óra között ún. 
kritikus periódusról beszélünk, ha ebben 
az időszakban mindenképpen napon kell 
tartózkodunk akkor a legbiztosabb a fizikai 

fényvédelem, azaz pólótrikó, siltes sapka, vagy Surda-sapka, 
mely a fülkagyló tetejét is védi.

Ha mégsem sikerül a bőrünket hozzászoktatni a napfény-
hez, nyaralás előtt mit tanácsol?
Ha hirtelen kell utaznunk déli, napsütéses országba a karo-
tinoidok, azaz A-vitamin  előanyagok (kapszula, sárgarépa) 
nagyobb mennyiségben történő fogyasztása segíthet az 
esetleg mégis kialakuló napégés káros hatásainak csökken-
tésében, mert a karotinoidok közömbösítik az UV hatásá-
ra bőrünkben képződő, a káros hatásokért felelőssé teheti 
szabadgyököket. Túladagolni nem lehet, a felesleg kiürül, 
esetleg a tenyér talp sárgás elszíneződését okozhatja.

Említette a fényvédő krémeket. Azt gondolom, hogy ezek-
nek a készítményeknek a faktorszámával sem vagyunk 
sokan teljesen tisztában. Érdemes minél magasabb 
„számút” választanunk a bőrünk biztonsága érdekében?
Nagy fizikai fényvédő tartalmú készítményt keressünk, 
melyek bevonják a bőrfelszínt és nem engedik bejutni sem 
az UV-t a bőrbe. Az új generációs 50+-os csodák hátránya, 
hogy több olyan komponenst tartalmaznak, melyeknek a 
bőr mélyebb rétegébe kell bejutniuk a védőhatás kialakításá-
hoz, tehát a napozás megkezdése előtt fél órával kell fölken-
ni őket, majd 3 óra múlva ismételni, mert elviszi a bőrből a 
keringés. Sajnos tartalmazhatnak olyan anyagokat, akár az 
EU-ban megengedett koncentráció akár 200szoros mennyi-
ségében is, melynek pontos biológiai hatását jelenleg még 
nem ismerjük. Egyik legfontosabb ilyen anyag egy konzervá-
lószer, a methylisotiasolon, melyről annyit biztosan tudunk 
már, hogy az egyik leggyakoribb kontakt allergén.

Arra buzdítok tehát mindenkit, hogy napozzon, hiszen 
egészséges, de megfelelő körültekintéssel tegye és kerülje el 
a napégést. 

Szép nyarat kívánok minden ócsainak! 

dr. Béres giZella

bőrgyógyász

A napozás, a napon való tartózkodás egész-
séges, a napfény hatására fokozódik a 

bőrben a D-vitamin, amely főként a csontok 
szilárdságához és az erős immunrendszerhez 
fontos. A káros UV sugarak miatt azonban a 
szakemberek évek óta óvatosságra intenek 
mindenkit a napfürdőzéssel kapcsolatban. 
Ön hogyan védi a bőrét? Dr. Béres Gizella 
bőrgyógyász-kozmetológust kérdeztük a 
témával kapcsolatban.

Hogyan napozzunk? Egyáltalán napozha-
tunk?
A napozás alapvetően egészséges, egy pár sza -
bályt azonban érdemes betartani. Sze    mé     lyes 
véleményem, hogy a legjobb megoldás kora tavasztól rövid 
napozási periódusokkal hozzáedződni az UV-hoz, kü    lönösen 
akkor, ha vízparti hobbink van, vagy tengerpartra készülünk 

AZ ÖN BŐRE MÁR „EDZETT”?

8 JÓTANÁCS NAPÉGÉS ELLEN

Kerülje a napozást a sugárzás legerősebb időszakaiban 11-16 óra 
között.

Viseljen magas UV szűrővel ellátott napszemüveget, széles 
karimájú kalapot és lehetőleg laza hosszú ruhát (hosszú ujjú póló, 
bermuda sort, vagy nadrág).

Borús időben is védekezzen a napsugárzás ellen. A felhők ugyanis 
könnyebben áteresztik az UV sugarak jelentős hányadát, mint az 
infravörös és látható fényt. Tehát a hőmérséklet és a napsugár-
zás visszaesése, nincs összefüggésben az ultraibolya sugárzás 
kockázatának csökkenésével. A hegyekben, a nagyon alacsony 
hőmérséklet ellenére is fokozott veszély áll fenn. 

Válassza az árnyékot inkább a nap helyett, emlékezvén közben 
arra, hogy ez sem nyújt teljes védelmet. Valóban az árnyék 
bizonyul a legjobb védelemnek a nap közvetlen fénye ellen, 
de a napsugarak visszaverődnek a földről (a fű 3%-át, a homok 
5–25%-át, a hó 30–80%- át és a víz 5–90%-át tükrözik vissza 
az UV sugaraknak), és nem jelent védelmet a napsugarakkal 
szemben, melyek szétterjednek a légkörben. A bőrt érő UV sugarak 
30–50%-át a légkör molekulái szórják szét.

Ha magas a hőmérséklet, gyermeke a hőguta és leégés veszé-
lyének fokozottan ki van téve, ezért ügyeljen rá, hogy gyakran 
fogyasszon folyadékot.

Soha ne tegye ki bőrét erős napsütésnek parfüm használata vagy 
bizonyos gyógyszerek beszedése után, csak ha kikérte orvosa vagy 
gyógyszerésze tanácsát.

Ne tartózkodjon hosszú ideig a napon, még akkor sem, ha magas 
védőfaktorú krémet használ. Ezen termékek célja ugyanis nem 
a napfürdőzési órák számának növelése, hanem a napsugarak 
veszélyes hatásának csökkentése.

Használjon az ön bőrtípusának megfelelő faktorszámú fényvédők-
rémet (fototípus), melynek erőssége megóvja bőrét a napozástól.
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Jegyzői közlemény

ÓCSAI KISBÍRÓ

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS 
ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL
F elhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmi-

szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése alap-
ján minden földtulajdonos, földhasználó külterületen és 
belterületen egyaránt köteles az adott év június 30. napjáig 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
azt követően pedig a virágzást és a pollen levegőbe jutását 
folyamatosan meggátolni.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a 
földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének 
nem tesz eleget. Helyszíni ellenőrzést saját kez   deményezésre 
vagy bejelentés alapján, kül    területen az ingatlanügyi ható-
ság, belterületen a jegyző végez. A kötelezettség teljesítésé-
nek helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesí-
tése mellőzhető.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem 
tett eleget a jogszabály által előírt kötelezettségének, a par   -
lag    fű-mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen 
a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság, belterületen a jegyző közérdekű védekezést 
rendel el. Amennyiben a kötelezett a közérdekű védeke-
zéssel érintett ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek 
megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen 
felel. Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, 
aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. 
A növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer, míg 
legmagasabb összege százötvenmillió forint.

A parlagfűről általában 
A parlagfű Észak-Amerikából származó gyomnövény Euró    -
pában nem őshonos. A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
1878-ban tűnt fel először Svájcban. Az I. világ   há    ború környékén 

kez   dett szélesebb körben 
el   ter  jedni Európában. Ma   -
gyar      ország területén az 
1920-as években Somogy 
me    gye déli részén jelent 
meg először, onnan a 
déli, majd az ország észa-
ki része felé terjedt. A 
parlagfű a '70-es évekig 
nem okozott jelentős 
mértékben allergiát. Az 
azóta eltelt évtizedek-
ben azonban a koncent-
rációja nagymértékben 
megnövekedett. Magyar-
országon a létező kb. 350 
gyomnövény közül mára a legelterjedtebbként tartják számon. 

A parlagfű magról kelő kétszikű növény. A szél gondos-
kodik a virágok beporzásáról. A virágpor szóródásának 
zöme július végén és augusztus hónapban történik meg. Az 
Aerobiológiai Hálózat mérései szerint a virágpor szél útján 
akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljut-
ni. Virágpora súlyos allergiát okoz. A parlagfű pollenje a 
légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást 
okoz. A parlagfűpollenre allergiás népesség évről évre nő. 

Miként védekezzünk a parlagfű ellen?
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a 
virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virág-
port, és ne érlelhessen termést. A kézi gyomlálás az egyik 
leghatékonyabb módszer. Ez a módszer csak a virágzás előtti 
időben ajánlott, mert a nagy tömegű pollennel való közvet-
len érintkezés egészségre gyakorolt hatása minden élet-
korban kedvezőtlen. Az erős pollen-koncentráció lappangó 
allergia kiváltását is eredményezheti. Kerülni kell a virágzó 
növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót vált-
hat ki. Ebben a stádiumban a kézi irtást kesztyűben célszerű 
végezni. A kaszálás és a kapálás szintén környezet- és költség-
kímélő védekezési mód. A fiatal növényeket tömeges megje-
lenésük után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a 
gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiz-
tosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újra hajta-
ni. A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megvá-
lasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy minél 
fiatalabb legyen a gyomirtóval kezelendő növény. A parlagfű 
terjedése gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható 
meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan helyen 
szabad alkalmazni, ahol ez emberek és főként a gyermekek 
egészségét semmilyen módon nem veszélyezteti. 

dr. molnár CsaBa

jegyző



ÓCSAI KISBÍRÓ

40 éves múltra tekint vissza az Ócsai Kulturális Napok 
program     sorozat, melyre igazán büszke lehet városunk. 
Gyerekkorom emlékeként őrzöm a régi ócsai napok, a 
„sárga művház” hangulatát, a hatalmas vásári forgata-
got, Antal Imre bácsi mosolyát. A gyermekbérlet, melyet 
nyakunkba akasztva büszkén viseltünk, azóta is ott 
lapul az egyik fiókomban. Sok-sok élmény, emlékek, 
hangulatok, érzések, korszakok. 

A világ persze azóta sokat változott. Felgyorsult életünk-
ben az igények is átformálódtak, és ehhez igazodva 

alakult folyamatosan az Ócsai Kulturális Nap-ok is. De a 
lényeg azt hiszem mindig ugyanaz maradt: közösségek épí  -

tése, hagyományteremtés, hagyományőrzés, kultúrára való 
nevelés, a közösségi élmény.

A 40 év alatt  sokan dolgoztak azon, hogy az ócsai napok 
évről évre színvonalas élményt nyújthasson az érdeklődők-
nek, a környező településekről is idelátogató vendégeknek. 
Két nevet mindenképpen szeretnék megemlíteni az olva-
sók számára. Dönti Károly neve az ócsai napok indulásához 
köthető, Földiné Hajdu Anna pedig mintegy 35 éven keresz-
tül szervezte és rendezte a programsorozatot. 

Örömmel tölt el, hogy már gyermekként részese lehettem 
a rendezvénynek és hálás vagyok, hogy a 40. Ócsai Kulturális 
Napokat ilyen módon, szervezőként élhettem meg.

A 40. évforduló kapcsán ebben az évben 10 napos program-
sorozattal ünnepeltünk. A megnyitón kiállítással és nosztalgia 
filmmel emlékeztünk az elmúlt évekre és meglepetés, szüle-
tésnapi tortával is készültünk. Malek Andrea és Malek Miklós, 
Horgas Eszter, Falusi Mariann, Micheller Myrtill, ByTheWay, 
Kovács Nóri, Gere Andrea, a Budavári Kamarazenekar művé-
szei és még hosszan sorolhatnánk az idei év fellépőit. Öko-nap, 
KultúrPiknik, jótékonysági koncert a Református Műemlék 
Templomban, Borvacsora, színházi előadás ócsai fiatalok 
közreműködésével, Kávéházi Esték, „Fiataloké a ház” nap, kiál-
lítások, koncertek és gyermekprogramok sora. 

Rengeteg élmény, nagy beszélgetések, örömteli együtt-
létek, megindító pillanatok. Meséljenek ezekről Mészáros 
Gábor kollégánk fényképei. 

Köszönöm minden közreműködő munkáját és köszönet 
valamennyi szponzorunknak a támogatásért, nélkülük nem 
tudtuk volna ilyen színes programokkal megtölteni a 40. 
Ócsai Kulturális Napok-at. 

Hantos-JaráBik klára

kulturális igaZgatÓ

40 éves az Ócsai Kulturális  
Napok rendezvénysorozat

Rendevények8

Malek Andrea  
és Malek Miklós koncertje

Színházi előadás az Energy 
Kid's, az Ócsai Színjátszó 

Kör és ócsai fiatalok közös 
produkciójában

Borvacsora,Szürkemarha  
sonka sárga céklával  
és szeder  
balzsammal

ByTheWay koncert

Öko-nap,  
hangszer simogató

Giga Bike  
a Gyereknapon.

Föld hangjai koncert  
a pedagógusnapon
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40. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK TÁMOGATÓI

Ócsa Város 
Önkormányzata
Ócsa-Soroksár Ipari 
és Vagyonkezelő 
Szövetkezet
Nagév Kft.
Felsőbabádi Zrt.
Mpf-Fég Kft. 
Ócsautó Kft.
Hunland Trade Kft. 
Obo Bettermann 
Hungary Kft.
Mettex Kft.
Sponga És Társai Kft.
R+R Kft.
Caminus Zrt.
Semmelrock Kft.
Vellinger-Hús Kft.
Filó És Társai Bt.
Syngenta Kft.
Főnix Tüzép Kft.
Ócsai Malom Kft.
C.s.o. Kft.
Örkényi 
Takarékszövetkezet

+Dick Kereskedelmi 
Kft.
Bemboz Alkusz Kft.
Pe-Ru Kft.
Czibula És Társa Bt.
Barizskert Kft.
Dr. Nagyiványi Pál
Dr. Kocsis És Társa Bt.
Dr. Gallai És Társa Bt.
Dr. Viola Enikő
Nagykadácsi Kft.
Bejó Motor Műhely Kft.
Zeolit Kkt.
Halmosi És Társa Bt.
Viola Károly
Inter-Pohor Bt.
Fentech Bt.
Tímár Trans Kft.
Ági-Kontír Bt.
Kaufman Kft.
Kerekes Klára
Miklósné Orgován Jolán
Vellai Kerékpár Udvar 
Sarokház Étterem
Mogyi Kft.

Kis2 Trans Bt.
Suller-Monopoly 
2012. Kft.
Balog-Gumiszervíz
Ami-Víz Gáz Kft. 
Szines Bevásárló 
Központ
Elohim Kft. Kegyeleti 
Szolgálat
Puncs Bazár Bt.
Csupor László 
S.o.s Műszaki Vizsga 
Kft.
Magyar Napenergia 
Kft.
Szabó Miklós 
Játékok Háza
Dormány Fotó Videó
Kultúr Büfé
Ócsai Református 
Egyházközség

Köszönjük!
Hantos-JaráBik klára

kulturális igaZgatÓ

Rendezvények 9

KultúrPiknik, Dokk sláger party

Öko-nap

Öko kertijátékok átadója  
a Gyereknapon

A ZÖLD ÖVEZET pályázat  
eredményhirdetése  
az Öko-nap-on

Fiataloké a ház - PAUSE koncert  
a Művész Barlangban

Borvacsora, Gere Pincészet,  
Syrah 2013

Nemzeti  
Összetartozás  

Napja

KultúrPiknik  
ökörsütéssel

A Kávéházi Esték vendége Kovács 
Nóri volt

A születésnapi tortát Pánczél Károly,  
országgyűlési képviselő úr vágta fel
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12 Ócsai arcok

A SZERETET A LEGFONTOSABB 
A VILÁGON 
Interjú Baloghné Judittal 

Amikor az ÖKO-napon találkoztam Balogné Judittal, 
szinte azonnal tudtam, Ő lesz a következő Ócsai Arc az 
újságban. Papírból készült gyönyörű alkotásait árulta egy 
standnál, és rövid időn belül az is kiderült, hogy Ő készí-
tette el az Egressy Gábor Szabadidőközpont logóját 
több mint 10.000 darab speciálisan meghajtott 
újságból.

A régi református iskolában találkoztunk, és 
én ugyan egy személyes interjúra készül-

tem, fél órán belül szinte mindent tudtam az 
iskoláról. Judit a Református Templom idegen-
vezetője, és ez nem véletlen. Lebilincselően 
tud mesélni, pedig nem erre a pályára készült, 
mindezt nem iskolában sajátította el.

Hogyan lettél idegenvezető a templomban?
Ez egy hosszú történet, de szívesen elmesélem, mert 
remélem, hogy jó példával szolgálhat másoknak is. Mese 
arról, hogy van kiút egy depresszióból, a lényeg, hogy megta-
láljuk a lelki békénket. Én itt találtam meg a templomban, 
rám talált az a munka, ami hivatássá, szolgálattá lett, és 
amiben a kezdetektől fantasztikusan érzem magam. Elmúlt 
a depresszióm, és ezzel együtt egy sor olyan betegségem is, 
amit azelőtt nem tudtak meggyógyítani. Persze, hogy nem, 
hiszen a lelkem miatt voltam beteg. Most már tudom, hogy 
a szeretet a legfontosabb a világon. Elsősorban szeressük 
önmagunkat és a munkánkat, mert ha mi boldogok vagyunk 
az kihatással lesz a környezetünkre és az egészségünkre is. 
Minden csak hozzáállás kérdése.

Akkor egy sikersztori a tiéd!
Valójában igen! A legérdekesebb, hogy mielőtt ide kerültem 
idegenvezetőnek szinte semmit nem tudtam a templomról. 

Itt születtem és szégyen 
ide vagy oda, de fogalmam 
sem volt arról, hogy milyen 
érték van itt a városban. 
Amikor aztán tizenegy 
évvel ezelőtt beléptem az 
ajtaján, csak álltam és nem 
jutottam szóhoz. Azonnal 
lenyűgözött a templom 
atmoszférája, szépsége és 
egyszerűsége, az ódon 800 
éves falak. Minden ócsainak 
azt javaslom, hogy szánjon 
rá időt és üljön be legalább 
egy rövid időre. Megéri!

Az ÖKO napon találkoztunk először, vásá-
roltam is tőled egy szép fülbevalót, amit te 

magad készítettél papírból illetve elkészítetted 
a Szabadidőközpont logóját is újságpapírból az 

Ócsai Kulturális Napok 40. évfordulójának tiszte-
letére. Soha sem fogy el a türelmed? Több mint 10.000 

db újságot meghajtani azért nem kis feladat.
Hát, ez tényleg elég türelempróbáló volt még nekem is. Még 
álmomban is újságot hajtogattam, még olyan álmom is volt, 
hogy valaki el akarta venni tőlem én meg visítottam, hogy 
ne tegye. Ez utólag persze viccesen hangzik. Szóval elkészült, 
és nagyon büszke vagyok rá. Remélem másoknak is tetszik, 
bízom benne, hogy esetleg még valakinek kedvet is csinál-
tam a 3D origami technikához.

Mindennap alkotsz valamit?
Mondhatjuk, hogy igen. Sokféle technikát kipróbáltam 
már és mindig találok valami újat, amit kipróbálok. Valami 
elkezd érdekelni, arra rákattanok, és addig csinálom, amíg 
meg nem unom. Akkor keresek valami újat. Én arra haszná-
lom az internetet, hogy kreatív fortélyokat tanuljak.

Azt mondtad, hogy Ócsán születtél, itt nőttél fel. Akad 
olyan gyermekkori élményed, amit megosztanál velünk?
Arra emlékszem, hogy nagyon szerettem az általános iskolá-
ban a háztartási órát. Ott tanultam meg kötni, horgolni. Sose 
felejtem el, hogy Emi néni, a napközis tanárunk megtaní-
tott kockákat horgolni. Az elkészült darabokat Ő összevarr-
ta és a kész takarót elküldtük Vietnámba ahol akkor hábo-
rú volt. Később jött el levél egy kislánytól, megköszönte a 
takarót. Egy életre bevésődött az érzés, hogy segíthettünk. 
Tulajdonképpen ma sem csak a magam örömére készítem 
ezeket a tárgyakat, a legnagyobb boldogság mindig az, 
amikor látom, hogy másoknak is örömet szerzek velük. 

paksi Zita
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Rendezvények

Jótékonysági koncert 
a Budavári Kamarazenekar 
közreműködésével

K ellemes meglepetésként ért, amikor az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont kulturális igazgatója, Hantos-Jarábik 

Klára azzal a javaslattal keresett meg, hogy az ÓKN kere-
tében jótékonysági koncertet szervezzünk. Arra invitálta 
iskolánk diákjait és pedagógusait, hogy neves művészek-
kel, a BUDAVÁRI KAMARAEGYÜTTESSEL együtt tegyünk 
valamit iskolánkért, az ott tanuló diákokért. 

Több szempontból is jónak tartottam a kezdeménye-
zést. Elsősorban azért, mert fontosnak tartok minden 
lehetőséget megragadni arra vonatkozóan, hogy iskolánk 
tehetséges diákjainak támogatását akár anyagiakban, 
akár más módon segítsük. Nem mellesleg nevelő szándé-
kú kezdeményezésnek tartom, mert így maguk a diákok 
is meg tudják mutatni tehetségüket, saját maguk is tevő-
legesen vesznek rész, tanáraikkal és neves művészekkel 
játszhatnak együtt, zenei élményt nyújtva és kapva. 
Mindezen felül csodálatos élményben volt részünk. 
Pedagógusaink és gyermekeink is feltöltődtek.  Ez pedig 
minden résztvevőnek segítette a további kemény munká-
ban való helytállást. Büszkeség töltötte el a szívemet, 
mert helyt tudtunk állni neves művészek mellett is.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik 
részt vettek: éneklő pedagógusainknak, diákjainknak, 
Katona-Zsombori Pálnak és diákjainak, akik már többször 
is együtt zenéltek velünk az iskola által szervezett koncer-
teken, továbbá a szervezőknek, hogy gondoltak ránk és 
fontosnak tartják a jövő nemzedék nevelését és oktatását. 

A koncerten befolyt összeget intézményünk zenei tehet-
ségeinek támogatására kívánjuk fordítani. Egy hordozható 
pianino vásárlását tervezzük. A befolyt összeg: 110 760 Ft. 

„Isten áldja a jókedvű adakozót.” 

kováCsné kováCsi Beáta mÓnika

intézményvezető

A Kávéházi Esték vendége 
Kovács Nóri énekesnő volt

M ájus 31-én Kovács Nóri előadóművész volt a vendé-
günk, aki, húgát Kovács Juditot. is elhozta az OPKE 

kávéházába.
Nóri Ócsán járt gimnáziumba, majd 10 éven keresztül 

a Halászy Károly Általános iskolában tanított, miközben 
már egyengette énekesi pályáját. 

Jókedvű, vidám közvetlen stílusú ember. Húgától, 
Judittól megtudtuk, hogy fölműves családból származik, 
talán innen ered ez a melegszívűség, ami belőle árad.

Énekesi, szerzői sikerei mellett 10 éve önzetlenül vezeti 
az Ócsai Népdalkört.

Kávéházi beszélgetésünk során többször énekelt, hall-
hattuk jellegzetesen csengő hangját.

2000-ben megkapta a népművészet ifjú mestere címet. 
2002-ben a Balkán Folk fesztiválon Magyarországot képvi-
selte nagy sikerrel. Egy véletlen kapcsán ismerkedett meg 
a  Balkán Fanatic együttessel, ahol 6 évig énekelt. Ezekben 
az időkben fogalmazódott meg benne egy saját zenekar 
megalapítása.  Barátaiból, zenésztársaiból és később a 
húgából állt össze a Motiva zenekar, akik számos sikeres 
CD adtak ki, folyamatosan koncerteznek.

Nóri saját készítésű videójával bepillanthattunk külföl-
di útjaiba, ahol minden esetben Magyarországot képvi-
selte. Jellegzetesen ízes, népi motívumokkal megtűzdelt 
zenéje sok külföldön élő magyar ember szívét megdobog-
tatta.

Rendszeresen gyűjtéseket folytatott Erdélyben. Saját 
operájában, NIMRÓD REGÉJE SZIMFÓNIKUS NÉPI operá-
ban is felhasználja ezeket a dallamokat, hangzásokat.

Elmondása szerint ez az opera egy hiánypótló mű a 
magyarság eredetéről, hunor-magyar őstörténetünkről, 
az összetartozásról, a becsületről és hősiességről.

Mit is kívánhatnánk Kovács Nóri előadóművésznek? 
Nem mást, mint hogy lelki békéje kísérje élete végéig, 
az alkotásaiban rejlő szeretetet minél tovább és minél 
messzebb tudja közvetíteni, operája kerüljön színpadra, 
gazdagítva a magyar zene tárházát. 

pappné HaJdu katalin
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Bolyai János Gimnázium

A z Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai egy, a Rákóczi 
Szövetség által támogatott programra indulhattak 

2016. június 10-én, hogy testvériskolánkat, a zentai Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot látogassák 
meg, és ott magyar diákokkal találkozhassanak. (Zenta 
Délvidék egyik legrégebbi települése, neve elsősorban a 
zentai csata által került a történelemkönyvekbe.) 

A zentai Bolyai tanulói az egész Vajdaság települései-
ről származnak, a román vagy akár a horvát határ mellől, 
kollégiumban laknak, de a hétvégéken sokan hazautaznak.  
Megérkezésünkkor diákok vártak (a hétvége ellenére), majd 
először az iskola- újonnan kinevezett- igazgatónője mesélt 
a gimnáziumról; benézhettünk az osztálytermekbe és a 
közösségi tereket is megtekinthettük. A nemzeti összetarto-
zás napja alkalmából ünnepélyes keretek között elhelyeztük 
a koszorúnkat a gimnázium udvarán levő Bolyai- szobornál 
- a tanulóink kellő meghatottsággal és fegyelemmel vettek 
részt a koszorúzáson. 

  Ebéd után városnéző túra következett két helyi diák 
ve    zetésével.  Megtekintettük a helyi tűzoltólaktanya és a 
város    háza (a benne működő levéltár, emlékkilátó), a Royal 
Hotel szecessziós épületét. Majd a Révész-  szobornál (Dudás 
Sándor vajdasági származású csongrádi szobrász művénél) 
álltunk meg, majd a töltésen tovább haladva pedig a zentai 
csata emlékművét néztük meg (végül a sétánkon, a Tisza-
part    tól visszafele tartó úton, a zentai gimnáziumot). 

Utunk következő állomása,  egy kis kitérővel, a csantavéri 
monumentális katolikus templom, majd Szabadka volt. A 
Vajdaság „fővárosában” városnézésre indultunk (Városháza, 
könyvtár, Reichl-palota megtekintése): egy térkép segítsé-
gével önállóan vagy csoportokban, élményszerűen, tanul-
hattak a diákok a magyar szecesszióról (a belváros a magyar 
szecesszió egyik legszebb példája), olyan feladatokat kaptak, 
amelyek megoldásával egyéni tempóban, saját lelkesedé-
sük mértékével, bejárták a város épületeit, megismerkedtek 
Szabadkával, riportfotókat készítettek az épületekről. 

éger gyÖngyi

Nemzeti összetartozás napja – az ócsai bolyaisok  
kirándulása Zentán

Kitüntették az ócsai polgárőröket
2016. június 11-én tartotta a Pest Me   -
gyei Polgárőr Szövetség (továbbiakban 
PMPSZ) az éves közgyűlését, melynek 
egy igazán esztétikus helyszín adott 
otthont, a nemrégiben átadott törökbá-
linti Sportközpont. 

Dr. Bilisics Péter a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke megnyitot-
ta a közgyűlést, köszöntötte a jelenlé-
vő egyesületeket. 

Napirendi pontok között szerepelt a 
2015-ös év értékelése, a 2016-os év terve-
zete, pénzügyi illetve a fegyelmi- és etikai 
bizottságok beszámolók. Szavazással 
döntöttek a tagok a beszámolók elfoga-
dásáról, a Felügyelő Bizottság tagjairól, 
illetve a megyei küldöttek személyeiről 
is, akik a PMPSZ-t képviselik az Országos 
Polgárőr Szövetség gyűlésein. Mi sem 
bizonyítja jobban, hogy az Ócsa Városi 
Polgárőrség (továbbiakban ÓVP) méltó 
helyen áll a megyei egyesületek között, 
minthogy elnökét, Boros Tibort is a 
megyei küldöttek közé választották. 

Az utolsó napirendi pont- az egye-
sületi elnökök előterjesztése révén- az 
elismerések átadása volt. 

A díjakat kiemelkedő munkájukkal, 
példamutató magatartásukkal és szor-
galmukkal érdemelték ki a díjazottak. 

Az ÓVP elnöke Boros Tibor az egye-
sület 2 tagját terjesztette elő elismerés-
re, akiket egy előzetes elnökségi ülésen 
a megye megszavazott. Így Valóczki 
Melinda Andreát és Gacsal Istvánt 

is az a megtiszteltetés érte, hogy díjat 
vehettek át munkájuk elismerése-
képpen a megyei elnöktől. Továbbá a 
tavalyi év folyamán Gacsal István és 
Riegel Tibor megnyerték csapatban a 
polgárőrség által rendezett Ludrovszky 
Gyula Polgárőr Közlekedésbiztonsági 
Verseny országos döntőjét. Ennek díja-
it, a kupákat is ezen a rendezvényen 
vehették át az érintettek. Ez a verseny 
azért kiemelkedő fontosságú, hiszen 
nem csak gyakorlati, hanem elméleti 
tudásukat is bizonyítaniuk kellett a 
résztvevőknek. Különböző szituációk-
ban kellett helyt állniuk. Egy vándor-
serleggel is gazdagodtunk, hiszen ezzel 
a győzelemmel a következő versenyig 
Pest megye birtokolja a serleget. 

Nem csak a díjazottaknak nagy meg  -
tiszteltetés ez, az általuk képviselt egye-
sületnek is egyaránt. Hiszen az Ócsa 
Városi Polgárőrség tagjai csapatban 
dol     goznak, együttműködve és segítve 
egymást, valamint a társszerveket is. 

valÓCZki melinda andrea

ócsA városi Polgárőrség részéről
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2016. július havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

3. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

7. Csütörtök 18 Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem

7. Csütörtök 19 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

9.-18. Elutazós Cserkésztábor

10. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

14. Csütörtök 18 Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem

17. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

21. Csütörtök 18 Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem

21. Csütörtök 19 Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

24. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom

24. Vasárnap 16 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

25. hétfőtől - 
29. péntekig

Helyi Református Gyermek, Hittanos és Ifjúsági Tábor 
minden reggel 9 órától a Kálvin-házban.

28. Csütörtök 18 Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem

31. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

Nyári Helyi Református Gyermek, Hittanos és Ifjúsági Tábor: 
2016. Július 25-29. 

Elutazós Református Ifjúsági Tábor: 2016. július 31.-től augusz-
tus 6-ig. Jelentkezni a lelkipásztori ügyeletek alatt lehet.

A Cserkésztáborra szintén a lelkipásztori ügyletek alatt lehet 
jelentkezni, 2016. július 9-18. között kerül megszervezésre.

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, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (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 (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.com-os e-mail címen. További információkat új honlapunkon 
találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Egyházak júliusi programjai

Ócsai Baptista Gyülekezet:
Imaóra vasárnaponként 9:00 órától. 
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától. 
Bibliaórák szerdánként 19:00 órától kezdődnek.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát 
fenntartjuk!

Részletes információ: www.ocsaibaptista.hu

Idén a mi rokonságunkban is volt nyolcadikból ballagó 
fiatal, így részese lehettem egy furcsa búcsúnak. Mind a 

zenei betétek, mind a prózai szövegek mélabús, reményte-
len hangulatot árasztottak. Megdöbbentő volt. Az ünnep-
ség után odamentem az, egyébként rokon, osztályfőnökhöz 
beszélgetni. Kíváncsi voltam, hogy ő hogyan látja a ballagó 
osztályát. Elmondta, hogy a halmozottan hátrányos hely-
zetű térségben a fiatalok jövő képét sokban az otthon látott 
minta határozza meg. A céltalan, csellengő szülők gyerme-
kei ugyanúgy céltalanok, csellengők. Egyetlen cél a bulizás, 
és honnan lesz rá pénz? Majd megszerzik. Az osztályfőnök 
elmondta, hogy nyolcadikosai gyakorlatilag eljátszották az 
utolsó esélyüket is. Közülük alig néhányan mentek tovább 
tanulni, hogy legalább egy szakmát elsajátítsanak, és még így 
is sem biztos, hogy kapnak majd munkát. Teljes a reményte-
lenség.

Egy ballagás margójára
Azóta tovább gondoltam ezeket és hadd fogalmazzak meg 

néhány kérdést! Mit hagyunk örökségül a következő gene-
rációknak? Reménytelenséget, csalódottságot, kiüresedett 
értékrendet, élvhajhász életmódot? Milyen jövőképünk van? 
Mit látnak a gyermekeink, ha ránk néznek? 

Válaszaink gyermekeink jövőjét is meghatározza!
Jeremiás prófétán keresztül egy nagyon nehéz időszakban 

ezt üzente Isten: “Mert csak én tudom, mi a tervem vele-
tek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, 
és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, 
és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak 
benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel 
folyamodtok hozzám.” (Jer. 29,11-13.)

Azt hiszem, ma is aktuálisak ezek a szavak. 
HorvátH Zsolt

Baptista lelkipásZtor

Az Ócsai Katolikus közösség programja

A szentmise állandó időpontjai július 31-ig: 
 » 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.
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Sport

2016. május 28-án Szlovákiában nemzetközi versenyt rendeztek  
9 ország 35 csapat részvételével. 

Eredmények:
II. helyezett: Gálik Zsolt
IV. helyezett: Kovács János Dávid

IV. helyezett: Kanalas Máté
VI. helyezett: Eszenyi Bendegúz

2016. május 29-én, Újpesten került megrendezésre a kadet női nemzet-
közi rangsorverseny a TIKA kupa.
Eredmények: 
III. helyezett: Kardos Zsófia

Júniusi hónapban Lukácsi Gergely, Lukácsi András és Domonkos Dániel a 
Magyar válogatottal edzőtáborozott Cegléden.
Kardos Zsófia Bócsán volt a válogatottal, majd utána Szlovákiában vett 
részt edzőtáborban.

2016. július 4-től Inárcson nemzetközi edzőtábor lesz, de erről a követ-
kező lapban számolunk be részletesen.
Gratulálunk birkózóinknak, további sok sikert!

BIRKÓZÁS EMLÉKEZTETŐ

K ilencvenhat gól, megannyi mérkőzés, küzdelem, vereségek 
és győzelmek, lezárult a 2015-16-os futball szezon. Kövér 

István szakmai vezetővel leltároztuk az elmúlt időszakot.

Még mielőtt az elmúlt időszakról beszélgetnénk, mit 
mondanál a kezdetekről?
A kezdeteket én 2008-ra teszem, mivel akkor kerültem 
Ócsára edzőnek. Nagy utat jártunk be azóta. Az egyesület-
ben jelenleg 150-160 sportoló játszik, de nem volt ez mindig 
így. Nyolc éve összesen egy csapat volt 15 játékossal, míg ma 
hét különböző korosztályú csapattal rendelkezünk. 

Hogyan értékeled az most lezárult szezont?
A felnőtt csapat több mint tíz év után dobogón végzett, a máso-
dik hely boldog birtokosa lett. A non plus ultra, hogy Ladányi 
Zsolt (Ladó) a gólkirályi címet is megszerezte. Gratulálok a 
fiúknak, megdolgoztak ezért a sikerért. Köszönjük a szurkoló-
inknak a folyamatos bíztatást.

Nagy öröm, hogy sok 7-13 év közötti gyermek rúgja a bőrt 
nálunk. Ők a Bozsik-tornák lelkes és eredményes résztvevői. 
Azt gondolom, ha nem is lesz minden gyerekből focista, de a 
sport szeretetét megtanulják. Ha meg mégis, annak meg külön 
örülök. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekekkel 
érkező szülőkből egy nagyszerű közösség alakult ki.

EZÜSTÉRMES LETT  
AZ ÓCSAI  
FOCICSAPAT

Milyen eredményekkel zárt a lánycsapat?
Először is nagyon büszke vagyok rájuk, mert olyan csapa-
tokkal is meg kellett mérkőzniük, ahol profik játszottak. 
Ezeknek a meccseknek vereség lett a vége. Természetesen 
ezeket a vereségeket nem könnyű feldolgozni, de a csapat 
egységét és erősségét bizonyítja, hogy ezek után sem adták 
fel. Ez azért is nagy dolog,  mert  kettő hasonló cipőben járó 
csapat visszalépett a bajnokságtól, ők feladták.

Melyik mérkőzésre emlékszel vissza szívesen?
Talán az Inárcs elleni meccsre. Elöljáróban annyit, hogy 
az inárcsi csapatnak a tavalyi évben nagyon jól ment és 
első hellyel zárták az őszi szakaszt. Náluk kikaptunk, de 
hazai pályán illik visszavágni az ilyen csapatoknak. Ez meg 
is történt, egy szoros mérkőzésben az utolsó percekben 
rúgtunk még egy gólt és így 4:3-ra vertük őket. Úgy gondo-
lom ez nagyon jót tett a srácoknak, hiszen elhitték, hogy egy 
ilyen erős csapat ellen is lehet nyerni.

Milyen terveitek vannak?
A felnőtt csapat jelenleg III. osztályban játszik, szeretnénk 
feljebb jutni. Ez persze külső szemmel nem tűnhet nagy 
dolognak, nekünk mégis az, ha sikerül. Régóta tervezzük, és 
most ősztől szeretnénk  is megvalósítani, hogy az óvodában 
és az általános iskolában  is tartsunk foglalkozásokat. Ehhez 
rendelkezünk a megfelelő edzői gárdával, akiknek – Monori 
Zsolt, ifj.Hajdu Gusztáv, Baranyi Géza – ezúton is köszönöm 
a munkát.

Hajrá Ócsa!
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a Nefelejcs Központi Óvodában

Reggeli piknik  
a bölcsiben

Így szurkoltunk  
a magyar válogatottnak

Szekrényépítés össze fogással 
az általános iskolában

EZ IS JÚNIUSBAN TÖRTÉNT
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18 Közérdekű információk

Ócsai Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat közleménye

EGYEDI IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTÜNK

TÖBB SZÁZ KÉSZLETEN LÉVŐ 
SÍREMLÉKBŐL VÁLASZTHAT

AKCIÓS SÍRKÖVEK NAGYKERESKEDELMI ÁRON

AJÁNDÉK MÉCSESTARTÓ MINDEN SÍRKŐHÖZ

Az akció 2016.07.31-ig, vagy visszavonásig tart!

2144 KEREPES, 3. sz. főút, HÉV állomás 6000 KECSKEMÉT, Ceglédi út 100. 
2700 CEGLÉD, Puskaporos u. 36. 2213 MONOR, 4. sz. főút 38. km. 

Információ: 06 70 601 41 00

SZÜCS GRÁNIT

 

ÁLLÁSAJÁNLAT 
A CIVIL Nonprofit Kft.  

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓKAT keres  

ÜLLŐI telephelyre, könnyű fizikai munkára  

( csomagolás, címkézés ) 

Munkaidő: 4 óra  

Megfelelő számú jelentkező esetén a bejárást 
biztosítjuk! 

Toborzás:  

2016. július 13. szerda, 9-10 óra között 

2016. július 14. csütörtök, 14-15 óra között 

Helyszín: Ócsai Polgármesteri Hivatal 

Kérjük, hogy a toborzásra hozzák magukkal a 
megváltozott munkaképességet igazoló 

dokumentumokat! 

Közhasznúsági jelentés  
Ócsa Város Sportegyesület 
2015. évi tevékenységéről

I. A közhasznú tevékenységről tartalmi értékelés
Az egyesület 2015. évi működése a befolyó támogatások és 
tagdíjak révén egész évben biztosított volt.

Támogatási szerződés, összeg: 
Helyi és környékbeli cégek működésre adott támogatása:  
4 169 000 Forint
Cél szerinti juttatások: 
Ócsa Város Önkormányzata 3/2015.(II.13.) számú költségveté-
si rendelet alapján: 6 060 000 Forint 
Támogatások felhasználása: 
Az önkormányzat működési támogatást munkabérre, uta   -
zási költségek kifizetésére fordítottuk. Ezen kívül sportesz-
közöket, felszerelést vásároltunk belőle.

A cégek által nyújtott támogatásból a megbízási díjakat, 
üzemanyag és villanyszámlákat fizettünk ki. Ebből fedeztük 
az általunk szervezett versenyek díjait is.

Főbb tevékenységek, programok:
 » Az évet hagyományosan a Magyar Atlétikai Szövetség 

terematlétikai versenyének lebonyolításával kezdtük. 
A megyei és országos atlétikai versenyeken is sikeresen 
szerepeltek versenyzőink. (országos első hely)

 » A labdarúgóknál U7-U9-U11-U13 korosztályokkal a Bozsik-
torna szereplői voltunk. U21-es csapatunk a bajnokság-
ban harmadik helyezést ért el. 

 » Kispályás labdarúgótornát rendeztünk, amelyen hatá-
ron túli csapatok is részt vettek.

 » Év közben kísérleti jelleggel ökölvívó csoportot is indí-
tottunk.

Bukodi károly 
elnÖk

E kézfogás Nt. Hantos Péter vezető lelkipásztor úrral jelké-
pezi azt az együttműködési megállapodást, melyet Ócsai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk (2364 Ócsa, Bajcsy-
Zs. u. 2.) kötött az Ócsai Református Egyházközséggel (2364 
Ócsa, Ady E. u. 2.). A megállapodás célja: az Egyházi közösség 
anyanyelvi hitélet megszervezésében való közreműködés, és 
támogatás, valamint közös pályázatokon való részvétel.

sándor istván elnÖk

ÓCsai roma nemZetiségi ÖnkormányZat
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Rendezvények

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Szabó Zoltánné Gyurkóczi Aranka 1955. június 15. 2016. május 2.
Császár József 1926. március 8. 2016. május 4.
Czibula András 1940. március 3. 2016. május 18.
Vida Jánosné Süveg Mária 1921. január 8. 2016. május 18.
Barizs Istvánné Szabó Ida 1936. április 27. 2016. május 18.
Sárosi Jánosné Török Mária 1934. november 21. 2016. május 21.
Fucskó Károly 1928. február 6. 2016. május 21.

Esküvő
Dorogi Tímea – Nagy Bertalan 2016. június 3.
Szabó Barbara – Bulátkó Csaba 2016. június 10.

Huszonötödik házassági évforduló
Nagy Éva Zsuzsanna – Dura János 1991. június 1.
Vágó Anna – Bukodi Károly Zoltán 1991. június 8.

Bencze Rozália – Dániel Tibor 1991. június 22.
Jovna Valéria – Szamosi László 1991. június 28.
Papp Hajnalka – Kovács Sándor 1991. június 29.
Majdanics Katalin – Magyari László 1991. június 29.

Ötvenedik házassági évforduló
Konyicsák Erzsébet – Lukács Lajos 1966. június 18.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Boday-Tóth Zsófia Tóth Mária – Boday László 2016. május 6.
Farkas György Balla Bernadett – Farkas György 2016. május 6.
Bandula Regina Alexa Bandula Alexandra – Borcsa Róbert 2016. május 13.
Rézműves Mihály Rostás Ildikó Mónika –  2016. május 22.
 Rézműves Richárd 
Rézműves Dominik Rostás Ildikó Mónika –  2016. május 22.
 Rézműves Richárd 

sallay mária 

AnyAkönyvvezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
E-mail: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  
Fax: 29-378-067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29-378-125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29-378-504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház),  
104 vagy 06-1-301-6969 
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: 29-378-071 •  
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendelő telefon: 29-378-110 •  
dr. Gallai Zoltán  
Rendelés: kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29-378-073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig, 
Rendelő telefon: 29-378-164
Védőnői tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29-578-523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke 
Viktória, Tel: 29-578-522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29-578-523
Fogászat Jenei Fogászat,  
Dr. Simon Fanni 
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit,  
Tel.: 29-378-030
Állatorvos Dr. Kardos József 
Ócsa Kiss Ernő u.8.,  
06-30-2034206
Fiziotherápia  
Tel: 29-578-525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5.,  
Tel: 29-578-090
Rendőrség  
Ócsai Rendőrörs, Tel: 29-378-007 
•  Körzeti Megbízottak:  
Mezei Tamás törzszászlós, 
70-609-3735; Kálmán Attila 
főtörzsőrm: 30-718-4748; 
Kovács Géza törzsőrmester  
tel: 70-489-1039

Polgárőrség Tel: 30-9944925, 
30-9944923, 30-6886056, 
70-6064005 (éjszaka) 
Hivatásos Tűzoltóság 
Dabas Telefon:  
29-560-020, 29-360-105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29-378-056
Egyházak 
Ócsai Református  
Egyház közösség 
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.  
Tel/fax: 29-951-181,  
E-mail: ocsa.ref@gmail.com 
honlap: www.ocsaref.hu  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
E-mail: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu
Tel: 29-950-420
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  
Tel: 29-378-285 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29-368-174
Egressy Gábor 
Szabadidőközpont 
Tel: 29-378043,  
E-mail: info@egressyszk.hu
Falu Tamás  
Városi Könyvtár  
Tel: 29-378-158,  
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29-578-840  
• Napsugár tagóvoda:  
29-378-084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Hajnalcsillag Baptista Óvoda 
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  
Tel.: 06-20-3184573,  
E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu
Halászy Károly 
Általános Iskola 
Tel.: 29-378-023, E-mail:  
iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29-378-045,  
E-mail: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik  
Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda  
Tel: 29-578-750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Berecz Éva: 70-395-1877
Gyepmester  
Töves-Gold Magánnyomozó és 
Állat   mentő Kft., Tel.: 20-938-5192
Falugazdász Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 30-461-7863
Hulladékszállítás
www.vertikalzrt.hu
szallitas@kunepszolg.hu
24/535-535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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NYÁRI KONCERTAJÁNLÓ
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

2016. augusztus 27. 20:00

Fenyő Miklós: „Valami készül Pestbudán”

Magna Cum Laude

2016. augusztus 25. 20:00

Virtuózok - ünnepi nagykoncert
2016. augusztus 20. 20:00

Jegyek kaphatóak az ócsai Tourinform irodában.

Jegyvásárlás: Tourinform Iroda Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
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