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Az e havi interjúban az ünnepi kerékpártúráról, a kültéri 
kondipark lehetőségéről és a hulladékgyűjtésről beszél-
gettem Bukodi Károly polgármesterrel.

Úgy tudom nem volt még ilyen jellegű kerékpártúra Ócsán.
Ez így van. Januárban, amikor az éves rendezvényeken 
gondolkoztunk találtuk ki, hogy legyen egy kerékpáros 
„összejövetel”. Nagyon szeretek biciklizni, rendszeresen 
kerékpározom is ezért gondoltam, hogy jó lenne egy nagy 
csapattal körbejárni Ócsát. Ráadásul az útvonal olyan helye
ken is vezetett ahol sok ócsai még nem is járt.

A csapat összejött! Meglepte a létszám? Hiszen legalább 
200-an tekerték le a közel 10 km-es távot.
Nagyon. Bevallom őszintén, többet kaptam, mint amit vár  
tam. Nagy örömmel tapasztalom, hogy a 
város lakói igénylik a sportprogramokat. Jó 
volt együtt kerekezni, jól esett egy pár falat 
az új kenyérből, jó volt találkozni barátok
kal, ismerősökkel. 

A Kisbíró előző számában olvashattunk 
arról, hogy kültéri kondipark épülhet 
Ócsán. 
Igen, a pályázatot beadtuk, nagyon bí   
zunk a pozitív elbírálásban. A Bolyai Gim    

BRINGÁVAL  
HAJTOTTUNK ÓCSA KÖRÜL
„Többet kaptam, mint amit vártam” - interjú Bukodi Károly polgármesterrel

náziummal szemközti üres 
telekre tervezzük ezt a fitt
nesz részt. Ha elkészül, remek 
lehetőséget ad majd azoknak, 
akik egy picit mozognának a 
szabadidejükben, de a gyere
kek tanórájába is nagyszerűen 
beépíthető lesz.

Sok-sok esemény lefutott már a Zöld Ócsáért program-
ban. Mit terveznek még erre az évre?
Szeptember 17én elektronikai hulladékgyűjtést hirde
tünk, szeptember 24én pedig a veszélyes hulladékokat 
lehet behozni a Polgármesteri Hivatal udvarára. Arra kérek 
mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, senki ne a város szélén 

rakja le a szemetet és a káros anyagokat, 
berendezéseket. Köszönjük előre is! 

Paksi Zita

ZÖLD  
ÓCSÁÉRT

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

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

Az elektronikai hulladékgyűjtés azért bír nagy jelentőséggel, mert az ezekben az eszközökben rejlő,  
a környezetre fokozottan veszélyes anyagokat a feldolgozás során szakszerűen kell eltávolítani.

2016. SZEPTEMBER 17. 8:00-12:00
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
2016. SZEPTEMBER 24. 8:00-12:00!

a Polgármesteri Hivatal udvarán

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Áder János Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) 
bekezdés e) pontja, a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszava
zási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1. § (1) 
bekezdése és 67. §a, a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 6. §a, továbbá a 12/2016. (VI. 22.) AB hatá
rozat alapján, az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY hatá
rozatával elrendelt országos népszavazást – figyelemmel 
a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatban foglaltakra  2016. 
október 2. napjára tűzte ki, a következő  kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzá     járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A Helyi választási iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) vezetője: dr. 
Molnár Csaba jegyző, HVI vezető helyettese: Harsányiné 
Bukodi Ildikó hatósági irodavezető
HVI elérhetősége:
2364 Ócsa, BajcsyZsilinszky utca. 2. (Ócsai Polgármesteri 
Hivatal épülete) tel: 0629/578501 , fax: 0629/378067, 
email: polghiv@ocsa.hu 

dr. Molnár Csaba

Helyi VálasZtási iroda  
vezetője

NÉPSZAVAZÁS 2016
Közlemény a népszavazás  
időpontjának kitűzéséről

Augusztus 31-én tartotta testületi ülését Ócsa Város 
Önkormányzata.

Elfogadták a képviselők Ócsa Város Önkormányzatának 
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámo
lójának ellenőrzéséről szóló jelentést, valamint az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont 2015. évi szabályszerűségének 
vizsgálatáról szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat.

Új rendelet megalkotása vált szükségessé vált a háziorvosi, 
a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról. 
Kiemelendő, hogy a körzetek utcajegyzékének módosításá-
ra nem volt szükség.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások
ról szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntött a 
testület. A rendelettervezet értelmében változás következik 
be a helyi közlekedési támogatást érintően. A jogosultság 
nem négy hónapra kerül megállapításra, hanem egy egész 
tanévre, azaz szeptember 1től a következő év augusztus 
31ig. A helyi közlekedés támogatása a négyhavi kedvez
ményes bérlet árának megfelelő összegben, négyhavonta a 
tárgyidőszak első hónapjának 15dik napjáig kerül kifizetés
re a jogosult személy számára. 

Megtörtént a védőnői körzetek felülvizsgálata az Ócsai 
Védőnői Szolgálattal egyeztetve, mely alapján a körzeteket 
nem módosították.

Döntés született az Ócsai Bolyai János Gimnáziumtól érke
zett két kérelemről. Ócsa Város Önkormányzata az iskola 
hátsó udvarának egy félköríves díszhely kialakítását, illet
ve a szomszédos 1514 hrsz. alatti ingatlannal határos hátsó 
kerítés magasítását biztosítja. Ez utóbbira azért van szük
ség, hogy a labdajátékok során a sporteszközök a szomszédos 
ingatlan területére ne jussanak át. 

Boldog 11. születésnapot ócsa!

városi 

torta

Szeretettel várjuk 2016. szeptember 10-én 
szombaton 17 órakor a Városi Vigasság 

keretében, városunk 11. születésnapi köszöntésére.

11. ócsai vigasság

ócsai polgári kulturális egyesület

2016

mailto:polghiv@ocsa.hu
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6 Ócsai Arcok

ERZSIKE NÉNI 
SOHASEM 
SZOMORÚ?
Interjú Halenkár Lászlóné Erzsikével

Az Ócsai Arcok szeptemberi részében egy verselő ócsai 
nagymamát szeretnék Önöknek bemutatni. Erzsike néni 
csupa jókedv és mosoly, minden verséből 
szeretet sugárzik melyeket leginkább konk-
rét személyekhez ír. 1967 óta él Ócsán, két 
gyermeke született. Háztartást vezet, süt-főz, 
segít az unokák körül, és ír és ír egyre többet 
és többet.

Már gyerekkorában is szeretett írni?
Nem. Vagyis nem vettem észre. Valahogy el 
voltam mással foglalva. Aztán férjhez mentem, 
jöttek a gyerekek, a Gázgyárban dolgoztam. 
Tudom, ez furcsán hangzik, a konvektorok égő 
részét szabályoztam be. Nem valami költői 
munka ugye? Én szerettem, onnan mentem 
nyugdíjba. De nem bírtam otthon maradni, jött egy lehető
ség, takarítót kerestek az akkor még létező Teke Klubba. Tíz 
évig dolgoztam ott nyugdíjasként, sokat voltam egyedül, és 
jöttek a gondolatok. 

Ott születtek az első versek?
Igen. Az első versemet a testvérem születésnapjára írtam. 
Aztán jött a többi sorban. 

Ha valakinek bánata van, akkor írok neki egy verset. Vagy 
csak azért, mert el akarok mondani neki valamit. Úgy érzem, 
így tudom a legjobban kifejezni az érzéseimet, és boldoggá 
tesz, amikor látom, hogy tetszik, jól esik nekik.

Minden verséből a jókedv sugárzik, a pozitív 
gondolatok. Erzsike néni sohasem szomorú?
Szerencsére nem nagyon van miért szomor
kodnom. Eljárok a nyugdíjas klubba, kedves 
emberek vesznek körül, úgy érzem, szeretnek. 

Sokat bulizunk, táncolunk. Igaz, utána napokig kenegetem a 
lábam, mert fáj – meséli nevetve. Már arról is írtam verset, 
amikor a klubba készülök, vagy legutóbb nyáron, amikor a 
pincéknél találkoztunk a bugyisi nyugdíjasokkal. A gondo
lataim rímekké formálódnak a fejemben.

Mit szól a család?
Tetszik nekik is. Tudják, ha kiteszik a lábukat és egyedül hagy
nak, lehet, hogy írok egy verset. Teszekveszek, főzök és elkezd 
kattogni az agyam. Leírok egy mondatot, aztán a másikat is, 
majd az előzőt kihúzom. Így születnek az én alkotásaim. 

Paksi Zita

Halenkár Lászlóné:  
Buliba készül nagyanyó

Nyugdíjas buliba készül a jó nagyanyó

Már egy hete tanakodik, milyen ruha volna jó?

Csilli-villi? Vagy egyszerű? Nem is tudom, mi legyen.

Kitárom a szekrényajtót, s a ruhákat kémlelem

Felszólítom egyenként – Ruhák! Gyertek kifelé!

A nagyanyó főpróbát tart, hogy miben lenne meseszép

Ez egy kicsit lötyög rajtam, az meg nagyon szűk reám

Kilátszik az úszógumi – a hasam is nagy talán

Mert lóg a hasam, lóg a hájam, fogyni kéne már netán

Csak a finom ételt látva, gondolatom tovaszáll

Jól van ez így, ahogy vagyok! Szépnek érzem én magam!

Csak a tükröt kerüljem el, amely mindent megkavar

De ha mégis belenézek, mindjárt meg is bánom

Mert arcomon sorakozik, az én sok-sok ráncom

Fáj a hátam! Fáj a térdem! A gyógyszerért könyörgök

A buliban meg úgy táncolok, akárcsak egy kisördög

De hazafelé az úton, újra nagyon nyöszörgök,

mert a klubban ott maradt a jókedvem

S a kisördög!

JUBILEUMRA VÁRVA
2016 / 2017-es nevelési évet átívelő ünnepi programokkal 
készülünk a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 
alapításának 50. és az ócsai óvodák fennállásának 100. 
évfordulójára. 

2016. október 14-én a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi 
Óvodában, 10 órai kezdettel kerül sor a Jubileumi ünnepség 
sorozat, valamint az Óvodatörténeti kiállítás ünnepélyes 
megnyitójára. Intézményünk gyermekeinek, szüleinek, 
meghívott vendégeinek részvételével.

Óvodán belüli pályázatok kiírásával, ünnepélyes ered
ményhirdetéssel, kiállítások szervezésével, családi progra
mokkal szeretnénk emlékezetesebbé tenni ünnepi évünket. 
Kiállításunkhoz óvodánk dolgozóitól, volt óvodásainktól 
szeretettel várunk régi fényképeket, emlékeket, óvodatör
téneti gyűjteményünkbe, a kiállításon történő bemuta
tásra. Szívesen jelenítenénk meg kiállításunkon a régmúlt 
idők játékait, neveléssel kapcsolatos könyvkülönlegességeit, 
Kisgyermeknevelés című folyóiratot. 

Pályázati kiírás
Fotópályázat „Óvodás élmények” – csoportban, óvodán kívü
li tevékenységekben (séta, kirándulás, megfigyelés, óvodai 
ünnepek, rendezvények, jeles napok, érdekes pillanatainak 
megörökítése fényképen) – A/4es foto méretben (21x30cm), 
feketefehér, vagy színes

Rajz pályázat óvodások részére – korosztályi megjelöléssel 
(45 évesek, 56 évesek, 67 évesek), A/4es méretben, bármi
lyen technikával

„Óvodai emlékeim” – maximum 12 oldalas írásos elbeszé
lés, (A/4es méretben, Times New Roman, 12es betűtípus, 2,5 
cmes margó, 1,5 sorköz, sorkizárt), korosztálytól, szakmai 
életúttól függetlenül, mindenki számára

Minden anyagot A/4es méretben, nagy borítékban, jeligé
sen (külön papíron elérhetőséggel: név, lakcím, telefonszám) 
kérnénk benyújtani 2017. május 05ig. Eredményhirdetés az 
óvodai gyermeknapon, 2017. május 20án, a fotók, rajzok 
előzetes zsűrizése után, eredményhirdetéssel, első három 
helyezetnek oklevél átadásával. 

Az elkészült fotókból és rajzokból, írásokból 11 albumot 
fogunk készíteni az ünnepi év tiszteletére.

Képes könyv formájában szeretnénk megjeleníteni az 
ócsai óvodák történetét, kezdetektől napjainkig, mely   
nek megjelentetéséhez és az ünnepi év rendezvényeinek 
a finanszírozásához várjuk szíves szponzorálásukat. A fel   
ajánlásokat az Ócsai Óvodásokért Alapítvány, Örkényi Takarék   
szövetkezetnél vezetett, 6550005116008155 számú bank   szám 
lán tudjuk fogadni.

Előre is köszönjük az ócsai családok és vállalkozások segít
ségét, felajánlásait, kis és nagy összegű adományait jubileu
mi programsorozatunk megvalósításához. 

SzűcS jánoSné óvodavezető,  
SzöllőSiné Panyik ida tagóvoda vezető

2016.09.09től 2016.10.05ig

A vizsgálat ideje naponta:
 Hétfőn  12:30–18:25 óráig
 Kedden 8:30–14:25 óráig
 Szerdán 12:30–18:25 óráig
 Csütörtökön 8:30–14:25 óráig
 Pénteken 8:30–14:25 óráig

A tüdőszűrés helye:
Egressy Gábor Szabadidőközpont

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom
mal továbbra is ingyenes 40 éves kor alatt, illetve munkahe
lyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállo
máson kapható csekken történik. A 1418 év közötti gyerekek 

szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatko
zat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél 
idősebb tanulóknak, akiknek az oktatási törvény előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 

TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazo
lást! 

TÜDŐSZŰRÉS
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H e l y s z í n :  Ö r e g f a l u
    
    Info: 06-20-2117451

GYERE BICIKLIVEL A 11. ÓCSAI VIGASSÁGRA! 2 0 1 6 . 0 9 . 1 0 .

előadás

Egressy Kuckó
BÁB  – MESE  –  MOZGÁS  –  ALKOTÁS

az Egressy Gábor Szabadidőközpontban,
         minden kedden és csütörtökön.

Ingyenes bemutató alkalmak:
  BÁBOS TORNA - 2016. szeptember 13.,              

                             10.00-11.00 között,
     FOGALALKOZÁS - 2016. szeptember 15.,   
                             10.00-11.00 között.

Díjak:Díjak:
BÁBOS TORNA - 

Jegy: 600 Ft/alkalom/gyermek
Testvérjegy: 500 Ft/alkalom/gyermek.

Bérlet: 2.500 Ft/5 alkalom/gyermek.
testvérbérlet: 2.000 Ft/5 alkalom/gyermek.

MESHŐS FOGALALKOZÁS - 
Jegy: 300 Jegy: 300 Ft/alkalom/gyermek.

kedd 10.00-11.00 BÁBOS MESETORNA, 
1,5-4 éveseknek,

csütörtök 10.00-11.00 MESHŐS KÉPZMŰVES 
FOGLALKOZÁS 1- 4 éveseknek.

Info: 06-20-211-7451
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Kultúra10 Rendezvények

Összefogás, együttműködés, igazi közösségi 
élmény…

Ebben az évben az Ócsai Tájház és az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont újra közösen ren

dezte meg a város Szent István – napi ünnepi 
programsorozatát.

A rendezvény az ünnepi megemlékezéssel vette kezdetét, 
amelyen SinkovitsVitay András, színművész és Kovács Nóri, 
népdalénekes mellett az Ócsai Népdalkör is fellépett. Ünnepi 
beszédet mondott Bukodi Károly, polgármester, az új kenye
ret Nt. Hantos Péter, református lelkipásztor áldotta meg, aki 
közvetítette Ország Tibor, plébános úr áldáskívánását is. 

Az ünnepi műsort követően számos program várta még 
a rendezvényre látogatókat. A nap kiállítója a szigetszent
miklósi Szabó Malom volt, mely egy igazi hagyományokkal 
rendelkező családi vállalkozás. 

A malom számára első a minőség, adalékés lisztjavító
szermentes alapanyagokat állítanak elő. Mészáros Gábor, 
fotóművész kollégánk több alkalommal is járt a malomban. 
Itt készített fotóiból nyithattuk meg „A malom” című kiállí
tást Nagy László közreműködésével.

LELKI KENYÉR
Szent-István napi ünnepi rendezvény

A délután folyamán a Szabó család bemutatóval egybekö
tött előadást tartott, ahol megismerhettük a család történe
tét, a malom működését, az egyes gabona és liszt fajtákat. Az 
előadás után pedig megkóstolhattunk néhány különleges 
lisztből készült terméket, így az alakor ősbúzalisztből sütött 
piskótát is. 

A nap folyamán a Pompás Napok csapata szalmás játszó
térrel várta a kicsiket, Csáki Ildikóval aratódíszeket készít
hettünk, a Tápiószeléről érkező NÖDIK (Növényi Diverzitás 
Központ) pedig gabona interaktív kiállítással készült az 
ünnep alkalmából.

Összefogás, együttműködés, meghitt közösségi élmény 
jellemezte ezt a szép napot, mely igazi lelki kenyér volt mind
annyiunk számára. 

HantoS-jarábik klára

kulturáliS igazgató

A nap kiállítója 
a Szabó Malom 
volt

Az ünnepi műsoron Kovács Nóri,  
népdalénekes is közreműködött

Sinkovits-
Vitay András, 
színművész

A NÖDIK gabona 
interaktív kiállítása

aratódíszek

Az új kenyeret Nt. Hantos 
Péter, református  
lelkipásztor áldotta meg

Bukodi Károly,  
polgármester ünnepi beszéde

Sinkovits-Vitay  
András a Himnuszt  
és a Szózatot  
szavalta

A zt hittem, felkészültem a kisfiam érkezésére. Talán 
mindannyian ezt hisszük, aztán jön a kétségbeesés, 

egy olyan szituációtól, amire talán nem is lehet felkészül
ni. Mert a reális mindennapokról, vagyis cukormáz nélkül 
csak kevesen mernek beszélni. MarkóValentyik Anna még 
nem élte át az anyaságot, mégis hihetetlen valóságosan 
tárja elénk egy újszülött kisbabával való megpróbáltatása
inkat, finom humorral fűszerezve. És nevetünk, hiszen átél
tük. Magunkénak érezzük a pillanatokat, jó látni, felidézni. 
Az Anyajegy című egyszemélyes darab nem csak anyáknak 
szól, de mindenképpen az anyákról. A dramaturggal, a fősze
replővel és egyben a darab rendezőjével MarkóValentyik 
Annával beszélgettem.

A szituációkat honnan merítetted, hiszen magad nem 
élted még át az anyaságot?
Egyrészt nagyon közel áll hozzám a téma, így valószínűleg 
már az eddigi életemben is magamba szívtam, ezen kívül 
ismerősök, barátok elbeszéléseiből. A nehezebb talán az volt, 
hogy én vagyok a rendező és a színész is egy személyben. 
Sokszor kellett visszanéznem magam ahhoz, hogy a végén 
azt kapjam, amit szerettem volna. 

Miről és kinek szól a darab?
Szerettem volna reális képet mutatni az anyaságról, a 
bennünk zajló kételyekről. Szabó T. Anna írásai számomra 
tökéletesen tükrözik ezeket az élethelyzeteket. Sokszor neve
tünk a nehéz pillanatokon, ha az megfelelően van tálalva. És 
hogy kinek szól? Annak, akinek már van gyermeke, legyen az 
kicsi vagy nagyobb, annak, aki még csak tervezi, és örömmel 
várom az apukákat is az előadásra. 

Nem féltél attól, hogy a nézők nem értik, esetleg félreértik 
azt, amit közölni szeretnél?
Megtörtént egyszer, hogy viszonylag idősebb nézőközönség 
előtt játszottam. Síri csönd volt szinte végig, pedig az előa
dás sok helyen humorral tarkított. Nagyon megijedtem, 
hogy nem szeretik, nem tetszik nekik. A végén kiderült, hogy 
nem erről volt szó, egyszerűen csak ilyen nyíltan színházban 
még nem találkoztak ezzel a témával. Ma már másképp van 
minden. Babamama klubokban és az interneten is megoszt
ják a kismamák egymással a nehézségeiket, nem kell leplez
ni azt, hogy ez nem egy könnyű időszak. 

Utolsó éves bábszakos hallgató vagy a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen, de ha végzel, már tudod, hogy 

a győri Vaskakas Bábszínház tagja leszel. Ilyen könnyű és 
egyenes útja van egy frissen végzett színésznek?
Hát ezt nem mondanám. Sőt! Azt gondolom, hogy nagyon is 
nehéz annak, aki ma ezt a hivatást választja. Nehéz megér
teni, hogy a siker nem jön azonnal. Nekem sem a szerencsén 
múlt, hogy ez így alakult. Tudatosan kerestem a „színháza
mat”, és rá is találtam. 

Köszönöm az interjút, kíváncsian várjuk az előadást szep-
tember 22-én Ócsán! 

Paksi Zita

CUKORMÁZ  
NÉLKÜL AZ 
ANYASÁGRÓL
Interjú az Anyajegy c. felnőtteknek szóló bábelőadás 
főszereplőjével és rendezőjével
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Az indiánok földjén
Mini Manó tábor

Idén 13. alkalommal rendeztük meg az Ócsai 
Nemzetközi Képzőművészeti Tábort

Református táborok

Egyik legkedvesebb nyári elfoglaltságom a táboroztatás, 
mert csodás mesevilágban kalandozhatunk egy héten 

keresztül. Gyönyörű munkának tartok felépíteni egy temati
kus hetet, megálmodni egy különleges világot és azt óvodá
sokkal és kisiskolásokkal megvalósítani. Idén a Mini Manó 
Táborral indiános hetünk volt. Természetesen az ötlet a tava
lyi gyerekcsapattól származik. 

A tábor alatt mindenki bevethette kreativitását, sok dolgot 
megtanultunk az indiánok életéről, létrehoztuk a Medve 
törzset, indián ruhát és felszerelést készítettünk, rajzoltunk, 
csomóztunk, színeztünk, fűrészeltünk, reszeltünk, vágtunk 
stb. mindent, amit a korosztállyal meg lehet valósítani. 
Mesét írtunk közösen, történeteket hallgattunk, a fantázia 
segítségével önfeledten és felszabadultan mesevilágban 
jártunk. Mindeközben szem előtt tartottam a fejlődés és 
fejlesztés lehetőségeit mind mozgással mind pedig énekkel 
és mondókával.

Idén is fantasztikus kis gyerekcsapat gyűlt össze, akikkel 
egy héten keresztül egy mesevilágban csatangoltunk az indiá   
nok földjén.

Varázslat volt, mese volt, egy nagyon jól sikerült Mini Manó 
Tábor volt! Természetesen a jövő évi témáról is ötleteltünk!

PaPP katalin

Idén nyáron az Egressy Gábor Szabadidőközpont és Ócsa 
Város Önkormányzata 13. alkalommal rendezte meg a 

nemzetközi képzőművészeti tábort. Ebben az évben 12 
művészt – KatonaZsombori Mária, Simon Tímea, Mészáros 
Gábor, Pethő Csilla, Vitos Hajni, Erős Zoltán, Forró Ágnes, 
Toró Annamária, Kovács Johanna, Varga Zoltán, Daniel Élia 
Pailla, Olivier Bonnin – láthattunk vendégül. 

A művésztelepen négy képzőművészeti ág – festőművészet, 
fotóművészet, fafaragás, szobrászat – képviseltette magát. 

Számunkra mindig fontos, hogy a határon túlról is meg
hívjunk alkotókat. Az ócsai és külföldi művészek mellett 
idén hárman is érkeztek Erdélyből.

Ó csai Református Gyülekezetünk idén nyáron három 
tábort szervezett. Elutazós tábort az ifjaknak, és a cser    

készeknek, és helyi tábort gyermekeknek, és ifjaknak Ócsán, 
az Egyház épületeiben, kertjeiben. E tábor hagyományo
sa nyitott volt mindenki előtt, részvételi díja nem volt. 
Református Közösségünk adományai révén több mint 100 
gyermeknek nyújthattunk egész napos evangéliumot/prog
ramot egy héten át, Isten hatalmasan munkálkodott közöt
tünk, hálaadás, és dicsőség Néki ezért, és köszönet minden 
támogatónak, és a szolgálók közösségének. SDG!

HantoS Péter

reforMátus lelkiPásZtor

N agyon sokan a városban, ha meghallják a Révfülöp tele
pülés szót felkapják a fejüket és megkérdezik, itt még 

mindig van tábor??? Igen, sőt a Balaton északi partján az 
egyik legszebb gyermek üdülőtábor lett. Hol vannak már 
a régi kopott faházak, a közös fürdő és mellékhelyiségek? 
Helyette tizenöt db, hét fős fürdőszobás kőházat, korsze
rű ebédlőt, rendezett udvart kaptak az iskolás gyerekek. 
Az épületek, a berendezések megváltoztak, a gyerekek 14 
évente cserélődnek, de a cél minden évben ugyanaz: egy hét 
programokkal teli vidámság, jó kedv, kacagás, új barátságok 
köttetése és egymás elfogadása. Ja és persze 
ha az idő engedi, a Balatonban fürdés, fürdés, 
fürdés…..hát kell ennél több? 

Beszéljenek a képek.
Murinainé Murár eMília

A tábor végén a művészek egy alkotásukat a városnak 
adományozzák, mely alkotásokból készült kiállítás, Téli Tárlat, a 
hagyományok szerint,  január 21én a Magyar Kultú ra Napja 

ünnepi rendezvényen nyílik meg. 
Jó volt kilépni a dolgos hétköznapok világából. 

Együtt lenni, ismerkedni, beszélgetni, vitatkozni… 
művészetről vagy éppen „csak” az élet dolgairól. 
Sokat tanultunk egymástól.

Külön köszönöm Oláh József, Nagy Balázsné 
Márti és segítőik közreműködését a nyílt napon 
és az azt követő vacsorán. 

Találkozunk jövőre is! 
HantoS-jarábik klára

kulturáliS igazgató

Egy hét vidámság a Balaton partján
Az idei révfülöpi tábor képekben
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„A MINDENNAPI 
KENYERÜNK"
A „Magyarok kenyere” mozgalomhoz kapcsolódva 2016. 

au   gusz   tus 6án Ócsán, az Agrárkamara, Ócsa Város Ön   
kor  mányzata, az Ócsai Gazdakör, és az Ócsai Ha   gyo   mány   őrző 
Egyesület szervezésében búzagyűjtést rendeztünk. Az esős 
délelőtt ellenére sok gazda küldte el felajánlását, és meglepő 
számú, népviseletbe, hagyományőrző ruhába öltözött vendég 
jött szekéren, lovaskocsin is. Közel 11 tonna jó minőségű gabo
na gyűlt össze, Pest Megye legtávolabbi részéről is itt adták 
le felajánlásaikat a segíteni akaró gazdák. A jelenlévőket és 
minden magyar gazdát köszöntött beszédében Jakab István, a 
Magosz elnöke, a Parlament alelnöke, Pánczél Károly, országy
gyűlési képviselő, Prof Dr. Korinek László, a mozgalom elin
dítója. Az összefogásról, a Kárpátmedence magyarságának 
szolidaritásáról beszélt Bukodi Károly Ócsa, 
és Pápai Mihály Gyál városok polgármes
tere. Köszönetét fejezte ki Dr. Péter Mihály 
Agrárkamarai elnök, és Radics József, tele
pülési Kamarai elnök is. Az összegyűjtött 
gabonát megáldotta Dr Beer Miklós, váci 
Megyés Püspök, NT Hantos Péter reformá
tus lelkész, és Fabiny Tamás evangélikus 
püspök is. A gabona sorsa, hogy egy közös 

összeöntés után a mohácsi malomba kerül, 
ahol lisztet őrölnek belőle. Ebből kerül sütés
re az Ország kenyere, amit az augusztus 20.i 
rendezvényeken ünnepélyesen megálda
nak, és megszegnek. A megmaradt soksok 
ezer kilogramm lisztből a Böjte Csaba feren
ces szerzetes által gyámolított sok ezer 
határon túli magyar gyermek asztalára 
kerül a mindennapi kenyér. Mindemellett 
a Kárpátaljai rászoruló magyar gyerekek is 
élvezhetik a jószándékú testvéreik szolidá
ris segítségét, akik így próbálják enyhíteni a 
mindennapi nélkülözés terheit. Isten áldja 
Őket jóságukért!

radicS józSef
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Ócsai Református Egyházközség
2016. szeptember havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

1. Csütörtök 18 

19

Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem
Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

3. Szombat 8 Egyházmegyei nap – Alsónémedi Református Templom belső 
parkja

4. Vasárnap 10 
16

FőIstentisztelet – Templom
Az Új Kenyérért való hálaadás Úrvacsorai közössége – 
Evangélikus Imaház

8. Csütörtök 18 

19

Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem
Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

11. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

15. Csütörtök 18 

19

Központi Összevont Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem
Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

18. Vasárnap 10 
16

FőIstentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

NAP ÓRA ALKALOM

20. Kedd 18 Felőnttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

22. Csütörtök 16 
19

Asszonykör – Református Iskola Tanácsterem
Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

25. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

27. Kedd 18 Felőnttek Bibliaórája - Református Iskola Tanácsterem

29. Csütörtök 16 
19

Asszonykör – Református Iskola Tanácsterem
Összevont Ifjúsági Bibliaóra – Református Iskola 
– Gyermekterem

30. Péntek 16 50.-dik házassági évfordulós házaspárok újraesketésének 
ünnepi Istentisztelete - Templom

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: 17:0018:00 (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 szeptemberi 
programjai

A nyáron július 4től 8ig zajlott Inárcson a kis nemzet
közi edző tábor erdélyi birkózók jelenlétével. A tábort 

mindig a jó hangulat és a kemény edzések ötvözték.  A 
délelőtti és a délutáni edzések mellett a táborozók fizikai 
fáradalmaik levezetéseként az edzők beiktattak egyik nap 
egy fürdőzést másik nap egy kalandparki kikapcsolódást. 
A tábor utolsó napján versenyek voltak ahol mindenki 
összemérhette tudását és hasznosíthatta azokat a fogáso

BIRKÓZÓ EDZŐTÁBOR INÁRCSON
kat, amit tanult. Kora délután zárásaként bogrács partival 
búcsúztatták a tábort azzal a mondattal, hogy jövőre újra 
találkozunk.

Szeretnénk megköszönni az edzők munkáját a szülők 
segítségét és Ócsa Város Önkormányzat támogatását, 
amellyel segítette az ócsai birkózók táborozását.

Az edzések szeptemberben kezdődnek várunk minden
kit. Érdeklődni az edzőteremben.

 KEDD ESTI UFÓ
 19:0021:00
 2,1 – 3,6 – 4,5 km távokon
 Információ: Fentor Csaba 06 30 289 4000

 NIPPON ZENGO GABIVAL
 hétfő 19:0020:00, 
 Helyszín: Halászi Károly  Általános Iskola
 Információ: Tóth Gabriella
 Facebook: Nippon Zengo Gabival

 JÓGA 
 2364 Ócsa, Liszt Ferenc u. 28.
 http://jogaocsa.hu/orarend.html
 Információ: Kiss Anita
 +36 30 202 2172

 NŐI TORNA
 Alakformáló torna: hétfő: 18:0019:00 
 step cardio: szerda:18:0019:00. 
 Helyszín: Ócsai Bolyai János Gimnázium 
 Elérhetőség: Marina Mónika 
 marina. monika 74@gmail.com 
 facebook csoport "Kiképzés" Mónival néven.  
 Ez zárt csoport  a lányoknak,  akik járnak.

 KANGOO 
 Kedd 18:3019:30, szerda 17:0018:00, 
 péntek 17:3018:30 óra
 Bolyai Gimi konditerme. Bejelentkezés 
 szükséges  a cipőbérlés miatt. Virág Dóra +36302941226 

 MAXI DANCE 
 Helyszín: Egressy Gábor Szabadidőközpont
 Hétfő: 19:4020:40
 Információ: Papp Katalin 06 20 967 07 17

SZABADIDŐSPORT ÓCSÁN
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Rendezvények18 Közérdekű információk

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Pekker Ferencné Dömötör Ilona 1936. augusztus 25. 2016. július 2.
Szabó Mihályné Jakab Jolán 1937. március 31. 2016. július 28.
Török Miklós 1929. június 10. 2016. július 31.

Esküvő
Horváth Ágnes – Pál István 2016. augusztus 6.
Lukács Anikó – Feka Ernő 2016. augusztus 12.
Pobozsnyi Edit – Poós Ferenc 2016. augusztus 27.
Papp Tímea – Kerepeczki Norbert András 2016. augusztus 27.

Huszonötödik házassági évforduló
Süveg Ildikó – Balázs Pál 1991. augusztus 3.
Urbán Marianna – Takács József 1991. augusztus 10.
Balázs Anikó – Vásáreczki György Ferenc 1991. augusztus 17.
Rézműves Mária – Somogyi János 1991. augusztus 17.
Csiszárik Györgyi – Marton Csaba 1991. augusztus 17.
Szurán Katalin – Mester Gyula 1991. augusztus 24.
Fodor Anikó – Strupka József 1991. augusztus 24.

Szabó Ildikó – Erős Zoltán 1991. augusztus 24.
Viola Erika – Kispál Mihály 1991. augusztus 24.
Balló Eszter – Nagy János 1991. augusztus 31.

Ötvenedik házassági évforduló
Varga Erzsébet – Ponyiczki Imre 1966. augusztus 27.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Fekete Norbert Sultis Zsanett – Fekete István 2016. július 5.
Czibula Lídia Lilla Fanczal Ildikó – Czibula Ernő 2016. július 9.
Kovács Hanna Bíró Adrienn – Kovács Bence 2016. július 12.
Virág Hanna Cintia Majer Cyntia – Virág Renátó  2016. július 13.
Horváth Zalán Dávid Gálfi Mária Melinda – Horváth Zoltán 2016. július 13.
Galbács Emma Bűkkősi Melinda Hajnal  
 – Galbács Sándor 2016. július 18.
Illés Eliza  Harazin Erika Tímea  
 – Illés Zoltán Sándor 2016. július 19.
Tarjányi Erik Tóth Barbara – Tarjányi József 2016. július 21.
Kiss Dorina Viktória Polgár Viktória – Kiss Csaba 2016. július 26.
Nagy Bertalan Dorogi Tímea – Nagy Bertalan 2016. július 27.

sallay Mária  
anyakönyvvezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  
2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  
Email: polghiv@ocsanet.
hu • Tel: 29378125, 29378501,  
Fax: 29378067
Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft
Tel: 29378125/28 mellék
Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 
Tel: 29378504
Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 
tér 4. (új Egészségház),  
104 vagy 0613016969 
Központi orvosi rendelő  
Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.
Felnőtt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, 
szerda, csütörtök, péntek, 8–12 
óráig, kedden 14–18 óráig.
Rendelő telefon: 29378071 •  
dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek,  
8:00–12:00 óráig, szerdán 
14:00–18:00 óráig.  
Rendelő telefon: 29378110 •  
dr. Gallai Zoltán  
Rendelés: kedd, szerda, csütör
tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29378073 
Gyermekorvos dr. Koszteleczky 
Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig, 
Rendelő telefon: 29378164
Védőnői tanácsadások  
I. körzet: Szabóné Ádámcsik 
Tünde, Tel: 29578523 •  
II.körzet: Kardosné Pintyőke 
Viktória, Tel: 29578522, •  
III.körzet: Brassai Júlia,  
Tel: 29578523
Fogászat Jenei Fogászat,  
Dr. Simon Fanni 
Tel: +36 20 373 8078,  
Web: www.jeneifogaszat.hu.,  
Dr. Baranyai Edit, Tel.: 29378030
Állatorvos Dr. Kardos József 
Ócsa, Martinovics u. 17., 
06302034206
Fiziotherápia Tel: 29578525
Korona Gyógyszertár 
Szabadság tér 5.,  
Tel: 29578090
Rendőrség Ócsai Rendőrörs, 
Tel: 29378007 •  Körzeti 
Megbízottak: Mezei Tamás 
törzszászlós, 706093735; 
Kálmán Attila főtörzsőrm: 
307184748; Kovács Géza 
törzsőrmester tel: 704891039
Polgárőrség Tel: 309944925, 
309944923, 306886056, 
706064005 (éjszaka) 

Hivatásos Tűzoltóság 
Dabas Telefon:  
29560020, 29360105
Posta Szabadság tér. 3.,  
Tel: 29378056
Egyházak 
Ócsai Református  
Egyház közösség 
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.  
Tel/fax: 29951181,  
Email: ocsa.ref@gmail.com 
honlap: www.ocsaref.hu  
• Ócsai Baptista Gyülekezet: 
Email: gyulekezetve ze to   
 @ocsaibaptista.hu
Tel: 29950420
• Ócsai Katolikus  
Egyházközösség:  
Tel: 29378285 ,  email:  
keresztenyocsa@gmail.com 
Evangélikus Egyházközösség: 
Tel.: 29368174
Egressy Gábor 
Szabadidőközpont 
Tel: 29378043,  
Email: info@egressyszk.hu
Falu Tamás Városi Könyvtár  
Tel: 29378158,  
Email: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda Tel.: 29578840  
• Napsugár tagóvoda:  
29378084,  
Email: info@nefelejcsovoda.hu
Hajnalcsillag Baptista Óvoda 
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  
Tel.: 06203184573,  
Email: info@hajnalcsillagovi.hu
Halászy Károly Általános Iskola 
Tel.: 29378023, Email:  
iskola@halaszyocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium 
Tel.: 29378045,  
Email: gimi@bogim.hu 
Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik  
Andor u. 46., www.ocsaitajhaz.hu 
Tourinform iroda Tel: 29578750,  
Email: ocsa@tourinform.hu
Közterület-felügyelet  
Berecz Éva: 703951877
Gyepmester  
TövesGold Magánnyomozó és 
Állat   mentő Kft., Tel.: 209385192
Falugazdász Nagyszegi Imréné,  
Tel.: 304617863
Hulladékszállítás
www.vertikalzrt.hu, szallitas@
kunepszolg.hu, 24/535535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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Anyakönyvi hírek MEGEMLÉKEZÉS A ROMA HOLOCAUST 
ÁLDOZATAIRÓL

A Roma Holocaust Emlékbizottság és a Holokauszt 
Emlékközpont 2016. augusztus 2-án, 16.00 órakor a 
budapesti Nehru parton a Holocaust Roma Áldozatainak 
Emlékművénél, majd ezt követően, 18 órától a Holokauszt 
Emlékközpont zsinagógájában emlékezett meg a holo-
kauszt roma áldozatairól.

A z emlékműnél sokak mellett koszorút helyezett el Ilan 
Mor izraeli nagykövet, Iain Lindsay brit nagykövet, 

Illyés Miklós önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottság elnöke, Mészáros László önkor
mányzati képviselő, a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke, Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, valamint Sándor István az Ócsai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.

A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972
es határozata alapján augusztus 2a a roma holokauszt 
nemzetközi emléknapja. 1944. augusztus 3ára virradó 
éjjel számolták fel a nácik az auschwitzbirkenaui lágerben 
kialakított cigány családi tábort. Közel háromezer férfit, 
nőt és gyermeket pusztítottak el a gázkamrákban. 

Ócsai Polgármesteri Hivatal – Helyi választási Iroda
06 29 578 501
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SZÍNES

CLUB

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

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

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

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

LÉGY TE IS CLUB TAG!
 FOGYASSZ OLCSÓBBAN
 ÉRTESÜLJ ELSŐKÉNT 
 HÍREINKRŐL
 TARTOZZ IGAZI 
 KÖZÖSSÉGHEZ!

A GIMI 
MELLETT!

SZÍNES BAJNOKSÁG!
SZEPTEMBER 17-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE 

ÓCSA ELSŐ DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD 
BAJNOKSÁGA A SZÍNES CLUBBAN! 

VERSENYEZZ VAGY SZURKOLJ, 
A RÉSZLETEKÉRT KERESD FEL 

FACEBOOK OLDALUNKAT! 

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB
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