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Az év utolsó heteiben, napjaiban, az ember 
önkéntelenül is végiggondolja az elmúlt évet, 

egyfajta évértékelést tart magában. Akivel sok 
pozitívum történt, az szívesen gondol vissza, aki   
nek az élete nem túl kedvező irányba fordult, az 
örül, hogy már a végéhez közeledik.

Nekem gyorsan elszállt, sok új kihívással és 
fel    adattal. Nagy örömmel vettem át év elején az 
újság szerkesztését, minden hónapban körülte  
kintéssel állítottam össze Önöknek, és jó érzés 
volt hallani a soksok pozitív visszajelzést. El   
in  dí   tottam az Ócsai Arcok rovatot, melyben 
hónapról hónapra olyan itt élő hétköznapi em    
bereket mutathattam be, akik kiemelkedő tel  
jesítményük   kel vagy különleges hobbijukkal 
példa    értéket képviselnek. Tavasszal egy véletlen 
folytán kutyatulajdonos lettem, Léna a 7 éves 
magyar vizsla, azóta bearanyozza a családunk 
mindennapjait, vallom, hogy egy kutya hűségé
nek, szeretetének nincs párja. 

2017 januárjától új külsővel je   lent   kezik az 
újság, folytatódik az Ócsai Arcok rovat melybe 
továbbra is várom javaslataikat, és elindul az 
Ócsai Apró rovat is, melynek keretében szó alapú 
hirdetés fel   adására is lehetőségük lesz. (részletek 
a lap alján)

A Polgármester Úrral közösen számos új rendez
vényt valósítottunk meg, melyeken mint szervező 
személyesen is találkozhattam Önökkel. Azt gon  do 
lom, mindegy volt, hogy egy nemes cél miatt gyűl  
tünk össze (szemétszedés, virágosítás), az egészsé

FOGADOM
günk védelmére hívtuk fel a 
figyelmet (Szívügyünk a séta, 
Egészség és Sportnap, Szent 
István napi kerékpártúra), 
vagy egy jó buliztunk (Retro 
Party), a lényeg, hogy Önök 
jöttek, együtt voltunk, és ha 
egy picit is, de kiszakadtak a 
mindennapi mókuskerékből 
és kikapcsolódtak.

De ha újév, akkor fogadal
mak is! Nem vagyok fo    gad 
ko   zós fajta, ha valamit elhatározok, azt rög    tön 
megteszem, mégis tudom, a január elseje sokunk
nak jelent egy új fejezetet, valami új kezdetét mely 
segíthet a kitűzött cél megtartásában. 

Ön hogy van ezzel? Sikerült betartania az Újévi 
fogadalmát?

Az Ócsai Kisbíró januári lapszámába olyan 
ócsaiakat keresek, akik betartották az Újévi foga
dalmunkat, ezzel életük megváltozott (pl. lefo
gytak, leszoktak a cigarettáról stb.). Ha Önnek 
sikerült és történetét megosztaná az újság olva
sóival, akkor kérem, jelentkezzen az ocsaikisbi
ro@gmail.com email címen legkésőbb decem
ber 12ig!

Köszönöm ez évi megtisztelő figyelmüket, kívá
nok szeretetben gazdag karácsonyt és sikeres Új 
Évet! 

Paksi Zita

szerkesztő

3Beköszöntő

Áraink változatlanok:
1/1 oldal 32 000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20 000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10 000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 4800 Ft + ÁFA
1/16 oldal 2400 Ft + ÁFA

Januártól indul az  
Ócsai Apró rovat

12 szóig 900 Ft + ÁFA
24 szóig 1700 Ft + ÁFA
Kiemelés 150 Ft + ÁFA

További információk:  
paksi.zita@ocsa.hu

ÁLLÁSAJÁNLAT
KÖNYVTÁRVEZETŐ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
könyvtárvezető munkakör betöltésére. 

Vezetői megbízás időtartama: 2017. 02.01-től 2022. 01.31-ig 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, 
a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

HIRDESSEN AZ  
ÓCSAI KISBÍRÓBAN



Önkormányzati hírek4

ÓCSAI KISBÍRÓ

Az év utolsó heteiben, napjai
ban az ember önkéntelenül is 
végiggondolja az eltelt eszten
dőt. Így tettünk mi is, Polgár
mester Úrral egyfajta leltárt 
készítettünk a 2016os évről.

Sokszor mondjuk, hogy el   ro  
hant ez az év is. Ön hogy érzi?
Igen, mint minden év, de való   
színűleg ezt mások is így érzik, 
ha a saját életükre gondolnak. 
Annyit fűznék hozzá, hogy 
2016 azért egy picit más volt az 
önkormányzat számára, mint az eddigiek. Mondhatom, hogy 
az elmúlt tizenkét hónap a beruházások, pályázatok és rendez
vények kavalkádját hozta.

Kezdjük az elején. Milyen megvalósult beruházásokról 
tud beszámolni?
A Bolyai János Gimnázium tetőtéri ablakaira napvédő reluxák 
kerültek fel, felújítottuk a Széchényi úti és az Akácos úti buszme
gálló aszfaltburkolatát, az alsópakonyi és az Árpád utcai megál
lókba pedig buszváró pavilonokat helyeztünk. Folytattuk a 
járdaépítési programot, mely keretében 680 méter járdát építet
tek a városlakók önkormányzati segítséggel, ezen kívül a Bolyai 
téren lévő járda is teljesen új burkolatot kapott. Tudom, hogy lesz 
még tennivaló bőven, és szépen lassan minden sorra is kerül.

Új rendezvényeken vehettünk részt, melyek az önkor
mányzat égisze alatt szerveződtek. Mi hívta ezeket az 
eseményeket életre?
2016ot a Zöld Ócsáért szlogennel ruháztuk fel. A program kere
tében a tiszta és egészséges környezet elősegítésén túl, olyan 
rendezvények szervezését tűztük ki célul, amelyek a szórakoz
tatás mellett tudatformáló erővel is bírnak. Nagy büszkeséggel 
említem meg, hogy az idén először csatlakoztunk a Föld Órája 
Kihíváshoz, talán sokan értesültek is róla, hogy alig egy picivel 
lemaradva a címet (Föld Órája Fővárosa) is majdnem megszerez
tük. De az is nagy öröm, hogy a szemétszedési akciónkhoz több 
mint százan csatlakoztak, (civil szervezetek, intézmények, magá
nemberek) ami Ócsa tekintetében abszolút rekordnak számít. 

Idén is meghirdettük az elektronikai és veszélyes hulladék
gyűjtést két alkalommal, melynek szervezésében – ahogy min
den évben – Kardos Zoltán kép viselőtársam volt segítségünkre.

Áprilisban úgy döntöttük újra felvirágozzuk a város főútja
it, ám ezt is közös erővel, összefogással képzeltük el. Még most 
is emlékszem arra, ahogyan a Templom téren soksok szorgos 
kéz együtt ültette el a virágokat, majd soksok önkéntes segítő 
létrát hozott, pakolták, hozták vitték a virágokat, hogy mind
egyik a helyére kerülhessen. Szeretném megköszönni, hogy 
akciónkba bekapcsolódtak az intézmények így azok az épüle
tek is kivirágoztak. Nem utolsó sorban említsük meg, hogy 
nagy sikert aratott a kedvezményes virágvásár is.

LELTÁR

Májusban egy közös sétával hívtuk fel a figyelmet a mozgás 
fontosságára, melynek végén Dr. Gallai Zoltán háziorvos és 
képviselőtársam jótanácsait is meghallgathattuk, majd június
ban egy nagyszabású Egészség és Sportnap keretében szűrővizs
gálatok, sportbemutatók várták az érdeklődőket a Focipályán. 
Nagy segítségünkre voltak a helyi védőnők, a helyi fogászat 
és megint csak Dr. Gallai Zoltán háziorvos, mindannyian saját 
szabadidejüket feláldozva szűrtek, mértek, tanácsot adtak.

Sok ócsai talán mégis a nagy „bulira” emlékszik a legszí
vesebben…
Természetesen a tudatformáláson túl szerettünk volna szóra
koztató rendezvénnyel is előrukkolni, így született meg a Retro 
Party gondolata. A terv egy kellemes július esti zenei program 
lett volna, amely meg is valósult, bár egy picit vizesre és sárosra 
sikeredett. Nagy öröm azonban, hogy mindez egyáltalán nem 
zavarta az ócsaiakat, égi áldás ide vagy oda mindenki Kovács 
Katival együtt énekelte, hogy „Add már Uram az esőt!”

A nyarat Szent István tiszteletére augusztus 20án egy 
közel 10 kmes biciklitúrával zártuk. Csodálatos időben közel 
kétszázan kerekeztük át Ócsát, majd közösen fogyasztot
tuk el a jól megérdemelt zsíros kenyeret, az estét pedig egy 
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extrém bicikli show zárta. Köszönöm mindenkinek, aki 
eljött az eseményekre, találkozunk jövőre!

Ha már a jövő évet említette, milyen tervekkel vágnak 
neki a 2017es évnek?
Az elbírálás alatt álló pályázatainkról szeretnék először egy pár 
szót ejteni. Idén egy pályázatunkról született pozitív döntés 
(Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat), mellyel az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont épületében tudunk majd korszerűsí
teni. Többi pályázatunk még értékelés alatt van. Egy Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Programnak köszönhetően 
a Polgármesteri Hivatal és a Halászy Károly Általános Iskola 
régi épületének energetikai korszerűsítése valósulhat meg, a 
Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program pedig 
remélhetőleg a Nefelejcs Óvoda belső felújításában segíthet. 
Ezen kívül várunk a Sportpark pályázatunk pozitív elbírálására 
is mely egy kültéri kondipark építését tenné lehetővé.

Számunkra is újdonság, hogy indultunk egy határon át  
nyúló pályázaton is testvértelepülésünkkel, Palásttal közösen. 
A beadott tervek alapján a Templom tér teljesen meg    újulhatna, 
és elképzeléseink szerint városunk egy igazán szép éke lehetne.

Végül, de nem utolsó sorban a jövő év abszolút újdonsága az 
ún. Babaköszöntő csomag, mely az Ócsai Csemete nevet viseli.

Összességében elégedett az elmúlt esztendővel?
Jó érzéssel tölt el, ha visszatekintek. Bátran állíthatom, sikeres 
évet zárunk. Terveink szerint az ideihez hasonlóan a jövő év is 
mozgalmas, feladatokkal és eseményekkel teli esztendő lesz. 
Minden kedves ócsainak boldog karácsonyt és egészségben, 
boldogságban gazdag újévet kívánok! 

Paksi Zita

TESTÜLETI ÜLÉSEN 
TÖRTÉNT
November 30án tartotta hó végi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete.

M egvitatták a képviselők a 2017. évi költségvetési kon
cepció tervezetét, mely tartalmazza az Önkormányzat 

és irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a terve
zési irányelveket. A költségvetési koncepcióban elsősorban a 
működéssel és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai dönté
sek, jövőbeli irányok kerültek meghatározásra, a végleges 
költségvetést a jövő év első hónapjaiban fogadja majd el a 
testület. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 2017. janu
ár 1től módosul, melynek értelmében az önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények (Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskola, Ócsai Bolyai János Gimnázium) 
a Monori Tankerület vagyonkezelésébe kerülnek. Az 
átadásátvétel feltételeit legkésőbb december 15ig vagyon
kezelési szerződésben rögzítik. A szerződések tervezetét a 
Képviselőtestület jóváhagyta. Tárgyalta és támogatja a 
testület az Ócsai Baptista Gyülekezet kérelmét, mely szerint 
a gyülekezet kéthetente ingyenesen használhatja az Ócsai 
Lakóparkban lévő ún. Málta Házat. Szintén pozitív elbírá
lás alá került az Erdei Iskola Program, melynek 2017. évben 
történő megvalósulását az önkormányzat 150.000 Fttal segí
ti. A közeljövőben megoldódhat a Napsugár Tagóvoda előtti 
és a Damjanich utcai piac előtti közterület csapadékelveze
tése. A rendszer megtervezésével a testület a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Impulsor Kft.t bízza meg. 2017. évben 
változatlanul 100 példányban kívánja megrendelni Pest 
Megye lapját Ócsa Város Önkormányzata, amely az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban, a Nefelejcs Napközi Otthonos 
Óvoda és Manóvár Bölcsődésben, a Napsugár Tagóvodában, 
az Ócsai Református Egységközségben, az Ócsai Katolikus 
Egyházközségben, az Ócsai Baptista Gyülekezetben és az Ócsai 
Polgármesteri Hivatalban a lakosság számára ingyenesen 
elérhető. A képviselők az elmúlt hónapban szavaztak a szoci
ális célú tűzifajuttatás feltételrendszerének szociális rende
letben való rögzítéséről. A képviselők úgy döntöttek, hogy a 
Zeolit Kft.t bízzák meg a tűzifa beszerzésére, és annak rászo
rultak részére történő kiszállítására.  Napirenden tárgyalta a 
testület az utcákon maradt, a lakosok által nem arra rendsze
resített, lebomló zsákban kirakott zöldhulladék problémáját. 
Annak érdekében, hogy a közterületek megtisztuljanak, Ócsa 
Város Önkormányzata a kapott árajánlat alapján megbíz
za a Kunépszolg Kft.t a nem jogszabály szerint megköve
telt lebomló zsákban gyűjtött zöldhulladék elszállítására. A 
vállalási ár 23 Ft/kg + ÁFA. A főépítészi feladatok ellátására a 
testület 2017. január 1től 2017. december 31ig határozott időre 
továbbra is Vojnits Csaba Ferenc okl. településmérnököt bízta 
meg. Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, és a 2017ben kiosztásra 
kerülő városi kitüntető díjak adományozását. 
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JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT VI.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ismét 
pályázatot ír ki a lakossági járdaépítés támogatására. A tá  
mogatható pályázatok kerete összesen 2,5 millió forint.

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az ingatlantulaj
donosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által 

biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a munkák kivi
telezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért fele
lős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a 
munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését 
jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maximálisan 
1,4 méter szélességű járda építését támogatja, azonban a 
pályázó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdo
nos, aki előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a 
meglévő járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek 
azok az ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban 
nagy gyalogosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, 
közlekedési gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További 
előnyt jelent, ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa 
egyszerre pályázik és ezáltal nagyobb egybefüggő járdasza
kasz valósul meg.

Kiemelendő, hogy elsősorban olyan helyen támogatjuk a 
járdaépítést, ahol egyidejűleg megszüntetik az ereszcsator
na közterületre történő kivezetését (amennyiben ez így van), 
és az ingatlanon belül keletkező csapadékvizet az ingatlanon 
belül szikkasztja el a jogszabályoknak megfelelő módon. 

Amennyiben az építés során tört beton keletkezik – tehát a 
régi rossz műszaki állapotú járdát felbontják – a törmeléket 

az Önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. Ennek feltéte
le, hogy a konténerbe csak tiszta betontörmelék kerülhet. 
Ellenkező esetben a pályázónak magának kell fizetnie az 
elszállítás és elhelyezés költségét – ez esetben az elszállításig 
közterülethasználati díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton járdá
tól eltérő (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak építeni, az 
Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda anyagszükség
letének megfelelő összeggel támogatja. Fontos, hogy a térkő
ből építendő járda anyagbeszerzése csak a támogatás megí
télése és a megállapodás aláírása után történhet meg  ezzel 
kapcsolatban a részletekről érdeklődjön személyesen vagy 
telefonon az Ócsai Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki, 
és Pályázatkezelő Irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2017. februári Kép  
viselőtestületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és aláírandó 
megállapodásokat a nyertes pályázók ezt követően kapják 
meg. A megállapodások mindkét példányát vissza kell 
juttatni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor a kivitelezés 
pontos időpontjának egyeztetésére is. A megállapodás egyik 
– Önkormányzat által is aláírt és ellenjegyzett – példányát a 
pályázó később visszakapja.

Az építést legkorábban 2017. április elején lehet megkezde
ni. A jelen felhívásban épülő járdáknak legkésőbb augusztus 
31ig kell megépülniük.  

Ócsa Város ÖnkormányZata

PÁLYÁZATI IGÉNYLŐ LAP 

LAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA

Tulajdonos igénylő neve:  ...........................................................................

Anyja neve: ................................................................................................

Személyi igazolvány száma:  ......................................................................

Lakcím: 2364 Ócsa  ....................................................................................

Felelős kivitelező neve: ..........................................  vagy saját kivitelezés.

Telefonszám:  .............................................................................................

Az építendő járda hossza és szélessége: ....................................................

Az építés során keletkező tört beton mennyisége (m3): .............................

Az ingatlan címe, amely előtt a járda épül: 

2364 Ócsa  ............................................................... utca ..............házszám

........................................ hrsz

A pályázati lapot kérjük visszajuttatni postán vagy személyesen az Ócsai Polgármesteri Hivatal Titkárságára vagy a Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő 

Irodájába.

Ócsa,  .......................................................................

Aláírás:  ............................................................................................
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ÁLLÁSAJÁNLAT
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, 
a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

ÁLLÁSAJÁNLAT
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, 
a 06-29/378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ócsai Polgármesteri Hivatal

2016. december 26-tól december 30-ig zárva tart,  
ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:  
2017. január 4. 13–16 óráig

Anyakönyvi ügyelet minden nap 9–14 óráig  
(kizárólag halálesettel kapcsolatban)

December 27–28.: Barizs Gabriella 20/391-5645
December 29–30.: Sallay Mária 30/308-1652

DECEMBERI ZÁRVATARTÁS

Adalék mentes liszt rendelhető az Ócsai Tájház  
és a Szabó Hengermalom Kft. együttműködésében.

Minden hónap első péntek 15 óráig leadott rendelését eljuttatjuk a 
Szabó Hengermalom Kft.-hez. A megrendelt lisztet 

következő péntek 16 és 18 óra közötti időben  
lehet átvenni az Ócsai Tájháznál.

Rendeléseket leadhatják  
telefonon: +36 30 494 3368; e-mailen: ocsaitajhaz@dinpig.hu

vagy személyesen az Ócsai Tájház nyitvatartási idejében.

FELHÍVÁS

A karácsonyi ünnepek közeledtével minden évben 
megszaporodnak a vagyon elleni bűncselekmények.

Lakásbetörések: mivel ebben az időszakban sokkal koráb
ban sötétedik, a betörők pillanatok alatt fel tudják mérni, 

hogy melyik lakásban nincsenek otthon a tulajdonosok. Az 
a lakás az üres, amelyikben sötét van. Védekezzünk ellenük 
alacsony fogyasztású, energiatakarékos izzók felkapcsolásá
val, vagy időzítő kapcsoló beszerelésével. A betörők kedvelt 
célpontja a sövénnyel, vagy betonkerítéssel takart ingatla
nok! Ilyen helyeken zavartalanul tevékenykedhetnek. 

Gépkocsifeltörések: a korai sötétedés és a bevásárlások 
miatti rohanásban hajlamosak vagyunk táskákat, vagy 
egyéb értékesnek tűnő tárgyakat a gépkocsinkban szem 
előtt hagyni. Ez szinte vonzza a gépkocsifeltörőket. Sajnos 
sokszor a gépkocsiban okozott kár sokkal nagyobb, mint az 
érték, melyet ellopnak tőlünk. Még egy üres reklámszatyrot 
se hagyjunk a kocsiban látható helyen! 

Unokázás: általában késő este, de akár nappal is felhívják 
az idős embereket az unokájuk nevében, hogy a gyermek 
bajba került és sürgősen pénzre van szüksége! Soha sem tud 
érte jönni személyesen, de egy kedves barátját érte küldi. 
Ne dőljünk be! Kérdezzünk rá olyasmire, amit csak a valódi 
unoka tudhat! 

Demencia: vegyük észre és fogadjuk el, hogy ha az idős 
családtagunk zavarttá, feledékennyé válik! Sötétedéskor 
intenzívebben jelentkeznek ezek a tünetek. Magányos embe
reknél gyakoribb. Figyeljünk idős családtagjainkra! Ők gyak
rabban válnak áldozattá. 

Falopás, átverés tűzifával: mindenki szeret jól járni, de 
fogadjuk el, hogy csodák nincsenek! Ha TÜZÉPeken 3000 Ft 
a tűzifa mázsája, ne akarjunk 2000 Ftért vásárolni utcai 
árusoktól! Vagy lopott fát árulnak, és így könnyen orgazdává 
válhatunk, vagy a mérlegelésnél tutira átvernek bennünket! 
Ne feledjük, csodák nincsenek. 

Ajándékcsomag: sok esetben felhívják az általában egye
dül élő sértetteket, hogy ajándékcsomagja érkezett! Ingyen 
csomag, nagy értékű és csak a szállítási díjat kell kifizetni! 
Ez a mézes madzag. Rendszerint valamelyik karitatív szerve
zetre, vagy a polgármesteri hivatalra hivatkoznak. Legyünk 
gyanakvóak! Ha valamit ajándékba kapunk, biztosan nincse
nek járulékos költségek! Ha valakit ilyen átlátszó trükkökkel 
keresnek meg, azonnal hívják a 112 segélyhívót, vagy a helyi 
rendőrséget, polgárőrséget! 

Boros tiBor

LEGYÜNK 
GYANAKVÓAK!
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MEGMENTENI EZT A HÁZAT TOLDI 
MIKLÓS VASÖKLÉVEL

„ AZUTÁN PORLADUNK ELFELEDVE MAJD…”
(Falu Tamás, Papírkosár: Elmúlás)

Falu Tamás születésének 135ik évfordulóján Falu Tamás 
utca címmel nyílt kiállítás az Egressy Galériában 
Mészáros Gábor fotóművész képeiből. A fotók témája 
Ócsa régi házai. Mészáros Gábor kivételes látásmódú 
fotóművész, érzékeny és fogékony a legapróbb szépsé
gekre is. A képeken megjelenő részletek, mint egy kő, 
vakolatdísz, kapu vagy éppen egy oszlopfő, mind ennek 
a látásmódnak a kivetülései a fotón. 

N apjainkban reneszánszát éli az építészet, szinte divat lett 
régi házakat felújítani, megtartani a régi köveket, geren

dákat, berendezési tárgyakat. A régiek tudtak valamit, tartja 
a mondás, és nem véletlen, hogy a ma embere újra és újra 
visszanyúl a múltba otthonának megteremtése céljából is. 
Általában mindenki jobban érzi magát egy régi falurészen 
sétálva, ahol még látni és érezni a múltat. Egy 1876os leírás 
így szól Ócsáról: Ócsa házai keskeny utcákkal, szabálytalanul, 
sűrű épületek, túlnyomólag zsúp, szalma és nádtetővel, de a 
főutcán, melyen a megyeút megy végig, néhány cserepes és 
jobb épület látható. Vannak még megmentésre érdemes régi 
házak Ócsán, hogy a költő szavával éljek: „Megmenteni ezt a 
házat Toldi Miklós – vasöklével.” Hiszen minden régi ház a 
múlt egy lenyomata.

Mészáros Gábor fotói a régi világot hozzák vissza. A 
gyönyörű fények a természetet, a ház pedig az ember alko
tását. Élő képek ezek, mert az alkotó, építő ember szellemi
sége is megjelenik rajtuk. Az ilyen pillanatokat legnehezebb 

Az Utókor ismételten bebizonyította, hogy legyen bár a Poéta 
a versírás mestere: Jósként sokszor kudarcot vall. (Hála 
Isten   nek!) Így történt Falu Tamással is. A 135.születésnapjára 
szerveződött ünnepségsorozat Kiskunfélegyházától Ócsáig 
fényesen bizonyította a fenti versidézet valótlanságát.

Rövid összegző írásomban csupán érinteni szeretném (és 
teszem ezt nagynagy elégedettséggel) mindazokat az 

eseményeket, amelyek Falu Tamásra 
irányították nemcsak a költészetet 
szeretők, hanem általában egyegy 
faluváros lakóinak figyelmét.

KOSZORÚZÁS: síremlékénél a kato
likus temetőben. Örömteli volt az 
ócsaiak tiszteletadása, a kiskunfé
legyházi vendégek részvétele, a Falu 
Tamás – díjas Borbély László megem
lékezése.

megragadni fotón, és Gábornak ez sikerült: összekapcsolja 
a múltat és a jelent, az állandóságot és a változást, az álta
lánost és az egyedit, az őstájat és benne az ember alkotta 
házat, otthont. 

Fontos és érdekes kérdések is felmerültek a kiállítás 
kapcsán. Legfontosabb talán az, hogy hogyan határozza 
meg az embert az, hogy milyen otthont teremt magának? 
Emlékek fűzik az embert a házhoz is, ahol él. Mi lesz, ha ezt 
a házat lebontják, lerombolják, és az emlékeket nem tudjuk 
látható helyhez kötni? Mennyire fontos a tájjelleg, egy tele
pülés egységes arculatának kialakítása? 

orgoVán sZigeti réka

SZAVALÓVERSENYEN mérte össze Ócsa, Kiskunfélegyháza 
ifjúsága versmondói képességét. Megjelölt korosztályok és 
kizárólag Falu Tamás költemények szerepelhettek a verse
nyen.

PAPÍRKOSÁR címmel megjelent a költő 135 versének válo
gatása.

Nagy örömömre, színpadra került egyfelvonásos színda
rabom „SZÉP VOLT AZ ÉLET EMBEREK” címmel. 

Mintegy kertbe foglalja Mészáros 
Gábor fotóművész „FALU TAMÁS 
UTCA” című fotókiállítása a jubileu
mi év mon     dandóját: a lakóhely és a 
KÖLTŐ időntúli maradandó összefo
nódását . 

Megmaradtak és tovább élnek a 
GON   DO   LATOK, amiket Ócsa költője 
hagyott ránk.

Virág miklÓs
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Városunk ebben az évben ünnepli Falu Tamás, költőnk 
születésének 135. évfordulóját. Az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont együttműködve a Falu Tamás Városi 
Könyvtárral ez alkalomból két napos ünnepi programso
rozattal készült. 

November 10én Mészáros Gábor, fotóművész, Falu Tamás 
utca című kiállítása nyitotta meg a rendezvénysoroza

November 11én Falu Tamás szava
lóversennyel ünnepeltük a költő 

születésének 135. évfordulóját. Erre az 
alkalomra rendhagyó módon meghív
tuk a körzet általános és középiskolás 
diákjait, valamint Falu Tamás szülő
városának, Kiskunfélegyházának a 
szavalóit is.

A 7. és 8. osztályos korcsoportnak kö   
telező versként Falu Tamás Könyvtár 
című versét kellett előadniuk, a gim
nazisták pedig Falu Tamás Mi a haza 
című versét szavalták el elsőként.

A második fordulóban minden részt 
vevő az általa szabadon választott 
Falu Tamás verset mondta el.

„Minden szavalatban megérintett 
valamilyen érzés, gondolat, és min
den versenyzőt győztesnek tekintek” 
– hallhattuk CsókaVasas Kingá tól, a 
zsűri elnökétől.

A díjazottak az okleveleken és a 
könyvvásárlási kártyán kívül vala
mennyien átvehették Bukodi Károly 
Polgármester Úrtól a legújabb, Falu 

Tamás 135 válogatott versét tartalma
zó kötetet Papírkosár címmel, amelyet 
Ócsa város önkormányzata és a Falu 
Tamás Városi Könyvtár jelentetett 
meg Virág Miklós szerkesztésében a 
135. évforduló tiszteletére. 

Végezetül szeretnék köszönetet mon    
dani valamennyi versenyzőnek, fel      ké 
szítő tanáraiknak, a zsűri elnökének 

Csóka Vasas Kinga musical színésznek, 
és a zsűri további két tagjának Tóth Béla 
tanár úrnak és Virág Miklós költőnek, 
az Egressy Gábor Szabadidő Központ 
munkatársainak, hogy közreműködé
sükkel hozzájárultak az ünnepi szava
lóverseny sikeréhez.

gergelyné koPcsÓ esZter

könyvtárvezető

tot. November 11én városunk könyvtára szavalóversenyt 
szervezett, a költő sírját pedig együtt koszorúzhattuk meg 
a temetőben.

A délelőtt folyamán Illés Teofil pantomim művész az ifjú
kori Falu Tamás élőszobraként várta a diákokat a szabad
időközpontban. Célunk az volt, hogy a játékos programmal 
felkeltsük a fiatalokban az érdeklődést Falu Tamás személye 
és munkássága iránt.

Az évforduló alkalmából egy újabb örömteli együttmű
ködés is megvalósulhatott. P. Petőcz András rendezésében 
nézhettük meg „Szép volt az élet emberek” címmel, Falu 
Tamás életét, személyiségét, költészetét bemutató színda
rabot. Az előadásban az Ócsai Színjátszó Kör tagjai mellett 
több ócsai is közreműködött. Falu Tamást maga Virág 
Miklós alakította csodálatos őszinteséggel és egyszerű
séggel.

Köszönöm mindenkinek, aki támogatásával és munkájá
val hozzájárult ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk 
Falu Tamás, költőnkre.

Hantos-JaráBik klára

SZAVALÓVERSENY

FALU TAMÁS EMLÉKÉRE
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Adventi napok

DECEMBER 15. csütörtök

December 16. péntek 

16:00-20:00 Karácsonyi vásár és körhinta

19:00 Karácsonyi Fénycirkusz

December 17. szombat

06:00-16:00 BÖLLÉR Buli  

10:00-20:00 Karácsonyi vásár és körhinta

11:00 Kalap Jakab karácsonyi koncertje gyerekeknek 

14:00-18:00 Mézeskalács műhely (az OPKE közreműködésével)

14:00 Hagyományos betlehemes játék és kiállítás (Ócsai Tájház) 

15:00 Holle anyó bábelőadás

15:30 Bögredíszítő foglalkozás (a bögrét és az italt is mi adjuk) 

17:00 Gergely Róbert karácsonyi koncertje
18:30 SWING Karácsony (Daniel Speer Brass)

2016. december 15-17.

az Egressy Gábor Szabadidőközpontban
(Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48.)

A műsort követően szeretetvendégségre várjuk Önöket.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok ingyenesek.

(színházterem)

17:30 Az Erkel Ferenc Zeneiskola tanulóinak karácsonyi koncertje





12

ÓCSAI KISBÍRÓ

Közérdekű információk

Vannak köztünk szerencsések, akik talán még sohasem 
tárcsázták a mentők számát, de mindenki életében ott áll 
a zászló, eljöhet az a pillanat, amikor szükség lehet rá. 

N em vagyunk felkészülve ezekre a pillanatokra, ez telje
sen természetes. Az ócsai Orvosi Ügyelet elérhetőségé

ről a félreértések elkerülése miatt beszélgettem Dr. Inczeffy 
Zsolt háziorvossal, az Orvosi Ügyelet vezetőjével.

Hajnalban aggódó édesanya telefonál: a kislánya lázas, láz
csillapítót nem adott neki, hűtőfürdőt nem akar alkalmaz
ni, azt szeretné, hogy mindenképpen menjen ki az ügyelet. 

1. Minden esetben kimegy az ügyelet?
A telefonos beszélgetés során a kollégák az eset súlyosságát 
is felmérik, és az alapján döntenek az adott beteg (betegség) 
ellátásáról, sürgősségi fokáról.

2. Milyen telefonszámon tudjuk elérni az ócsai Orvosi 
Ügyeletet?
Hivatalosan két telefonszám létezik:

 » 104 – 24 órában hívható
 » 06 1 301 69 69 – 16 órától reggel 8 óráig hívható

Fontos! Egyik szám sem Ócsán csörög! A hívások az 
Országos Mentőszolgálat diszpécseri irodájába futnak be, ott 
döntik el a kollégák, hogy azonnal a mentőt küldik vagy az 
Ócsai Ügyeletnek jeleznek.

3. Mennyi időn belül várható az segítség érkezése?
Ez az egyik legnehezebb kérdés. Előfordulhat, hogy azonos 
időben több esethez is hívják az ügyeletet. Ilyenkor nem a 
hívás sorrendje számít, hanem a sürgősségi szint. Így erre a 
kérdésre pontos válasz nem létezik.

4. „Délig rendelt a háziorvosom, 14 órakor az ügyeletet 
nem tudom elérni.” Gyakorinak mondható ez a panasz?
Igen, ez talán az első számú félreértés. Az Orvosi Ügyelet 16 

órától elérhető, eddig az időpontig a háziorvosok az ügyele
tesek. Három felnőtt és egy gyermekorvos közül egy bizto
san elérhető lesz és segíteni fog. Ha pedig súlyos dologról van 
szó, akkor a mentők száma 24 órában elérhető.

Dr. Gallai Zoltán – 06 30 978 8792
Dr. Kocsis János – 06 30 932 61 01
Dr Kosteleczky Mónika – 06302976460
Dr. Inczeffy Zsolt – 06 30 347 90 99

5. Személyesen is bemehetek az ügyeletre?
Igen, 16 órától reggel 8 óráig az ügyelet személyesen is elér
hető. Az előfordulhat, hogy az orvosnak egy sürgős esethez 
házhoz kell mennie, de egy ápoló mindig tartózkodik az 
ügyeleten. (2364 Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház)

6. „Lehet, hogy nem is olyan súlyos a betegségem. Inkább 
várok reggelig és akkor telefonálok!” Helyes ez?
Semmiképpen sem. Súlyos betegségnek is lehetnek enyhébb, 
bagatelizálható tünetei. Ezen túlmenően nem vagyunk 
egyformák, más a fájdalomtűrő képességünk, más a tünetek
hez való hozzáállásunk. Inkább többször hívjanak, minthogy 
egyszer baj legyen!

7. Elkészült egy nyilvános Facebook csoport. Milyen 
céllal hozták létre, mit gondol, mennyiben fogja ez a felü
let segíteni az Orvosi Ügyelet munkáját?
Tisztában vagyunk vele, hogy a legnagyobb közösségi oldal hihe
tetlenül beférkőzött az emberek mindennapjaiba. A Facebook 
platformot azért hoztuk létre, hogy az ügyelettel kapcsolatos 
észrevételeiket itt tegyék meg (akár pozitív, akár negatív), ne 
máshol, mert akkor nem mindig jut el hozzánk az észrevétel. 
Illetve, ha a panaszukra keresnek megoldást, akkor sürgős esetben 
telefonáljanak, egyéb kérdés esetén pedig keressék fel orvosukat.

Ócsa Alsónémedi Háziorvosi Ügyelet – nyilvános Facebook 
csoport

(Zita)

7 kérdés 7 válasz az ócsai Orvosi Ügyeletről
Dr. Inczeffy Zsolttal az Ócsai Orvosi Ügyelet vezetőjével beszélgettem
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Karácsony 13

Hozzávalók (4 adag)
1 db narancs
egész szegfűszeg
1 egész kacsa
1 teáskanál apróra vágott  
bazsalikom
1 teáskanál apróra vágott  
rozmaring
1 teáskanál apróra vágott gyömbér 

gyökér
1 teáskanál só
2 csésze víz
1 csésze méz
fél csésze vaj
1 teáskanál citromlé
fél csésze 100%-os  
narancslé

Elkészítés
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Egy kisebb tálban keverjük 
a össze a bazsalikomot, rozmaringot a gyömbért és a sót, 
majd ezzel a fűszerkeverékkel szórjuk meg a kacsa külsejét 
és a belsejét is. A narancsot héjába szurkáljuk bele az egész 
szegfűszeget és tegyük bele a kacsa belsejébe és fektessük a 
tepsibe, majd adjunk hozzá egy kis vizet. Egy kis fazékban 

keverjük össze a mézet, a vajat és a narancslevet, pároljuk 
egy kicsit, míg szirupos nem lész, majd öntsük a kacsára és 
alufóliával befedve rakjuk be a sütőbe. Süssük a kacsát 30 
percig 180 fokon, majd csavarjuk le 150 fokra és kb. 22 és fél 
óráig süssük tovább, amíg barnára nem pirul.

ÉTELEK AZ ÜNNEPI ASZTALRA

Elkészítés
A mazsolát rumba áztatjuk. A gesztenyepürét villával 
összetörjük. A tejből egy merőkanálnyit elveszünk, simára 
keverjük benne a pudingport és a cukrot.

A maradék tejet felforraljuk, folyamatos kevergetés mellett 
belecsorgatjuk a pudingporos tejet, beletesszük a geszte

nyepürét, és 12 percig főzzük. Lehúzzuk a tűzről, a vaníliás 
cukorral ízesítjük, majd merülő mixerrel habosítjuk.

A rumos mazsolát belekeverjük, és juharsziruppal vagy 
mézzel „petyegetve” kínáljuk, akár melegen, akár jégbe hűtve.

Elkészítés
A két tojás sárgájából, a mustárból és az étolajból majonézt 
ké    szítünk, amelyet sóval és borssal ízesítünk. A megtisztított 
sárgarépát lereszeljük, a vöröshagymát félbevágjuk és véko
nyan felszeleteljük, majd összekeverjük és megsózzuk. A halte

jet lemossuk és lecsepegtetjük. Sózzuk és bepanírozzuk liszttel, 
felvert tojással, majd mandulás zsemlemorzsával. A vöröshagy
más sárgarépát kinyomkodjuk, vékony csíkokra felszeletelt 
csemegeuborkát keverünk bele és összekeverjük a majonézzel. 
A sütéshez az olajt felforrósítjuk, és kisütjük benne a haltejet.

Mézes-narancsos kacsa
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Mandulás bundában sült  
haltej– majonézes karotta-salátával

Gesztenyekrém leves rumos 
mazsolával
Hozzávalók (4 adag)
10 dkg mazsola
50 ml rum
25 dkg gesztenyemassza (édesített)
8 dl tej

1 csomag vaníliás pudingpor
3 ek cukor
1 csomag vaníliás cukor
3 ek méz (vagy juharszirup)

Hozzávalók (4 adag)
40 deka haltej,
20 deka zsemlemorzsa,
2 db tojás,
15 deka liszt,
5 deka szeletelt 
mandula,

só ízlés szerint, 
a sütéshez olaj,
30 deka sárgarépa,
20 deka vöröshagyma,
2 db tojássárgája,
5 deci étolaj,

3 deci tejföl,
4 deka mustár,
2 deka 
csemegeuborka,
só, bors ízlés szerint
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Ócsai Arcok

OTT ÉS AKKOR AZ 
ÁLMOK ÚTJÁRA 
LÉPTEM
Interjú Papp Katalin gyógypedagógussal, tánctanárral, 
látványtánc világbajnokkal

Bevallása szerint izgőmozgó gyerek volt, aki imádott 
játszani, s bár kemény nevelésben részesült ezt Ő mégsem 
bánja. Azt mondja szüksége volt a tudatos szülői döntések
re, arra az elvárási rendszerre melyet családja állított fel 
neki. Így érhette el azt az életet, amelyben most tökélete
sen boldog, ahogy fogalmaz: így kerek a világ.

Mindent elértél, amit szerettél volna?
Inkább azt mondanám, hogy jelenleg teljes az életem. 
Mondhatom, hogy a munkám a hobbim. Van egy saját 
tánciskolám, emellett gyermekek fejlesztésével foglalkozom. 
Mindkettő sikerélményt nyújt. Amikor például egy kisgyer
mek egy súlyos betegség miatt elveszíti a beszédkészségét, a 
szülővel összefogva közösen elérjük, hogy ismét képes lesz 
beszélni, az maga a csoda.

Csillogó szemmel mesélsz minderről. Már gyermekként 
tudtad, hogy ez lesz az utad?
Nem, és a szüleim sem vették észre, de ezért nem hibázta
tom őket. Volt egy elvárás a részükről, hogy legyen valami 
normális szakmám és egy darabig el is indultam ezen az úton, 
de aztán eljött a pillanat, amikor azt éreztem, hogy a tánc 
mindent felülír. Én azt szoktam mondani, hogy ott és akkor az 
álmok útjára léptem. Természetesen a tanulmányaimat nem 
szakítottam félbe, hiszen akkor is már volt egy diplomám csak 

akkor már pontosan tudtam, 
hogy mit akarok tanulni. 

Négy diplomád van. A kíván
csiság hajt vagy maximalis
ta vagy?
Mindkettő igaz rám. A lehető 
legtökéletesebbre törekszem 
a munkámban, ezért akar
tam többet és többet tanulni. 

Amikor elindult a tánciskolám, szembesültem vele, hogy az 
egyik gyerek meg tudja tanulni a koreográfiát a másik pedig 
képtelen rá. Egyre jobban beleástam magam a témába, így az 
iskolák jöttek sorban. Az utolsó diplomámért (gyógypedagó
gus) még arra is hajlandó voltam, hogy újból érettségizzek, 
hiszen közgazdasági érettségivel nem tudtam felvételizni.

Ha újraélhetnéd az eddigi életed egyetlen pillanatát, melyik 
lenne az?
Amikor gyerekekkel táncban megszereztük az első Európa 
Bajnoki címet Hollandiában. 

Azt hittem valamilyen személyes élményt mondasz. 
Ez teljesen személyes! Emlékszem, hogy potyogtak a könnye
im a boldogságtól, ott és akkor a szüleim is megértették, hogy 
számomra a tánc a legfontosabb, nekem ez az utam. Talán ez 
másoknak nem tűnik nagydolognak, de én mindeddig azért 
küzdöttem, hogy bebizonyítsam, az életemben a tánc nem csak 
egyfajta hóbort, ahogy apukám nevezte: hobózás – meséli moso
lyogva. Ők azóta is mindenben mellettem állnak és támogatnak.

Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
Talán a legnagyobb büszkeségem, hogy az International 
Dance Challangeen Amerikában aranyérmet szereztem. 
Ennek jövőre már 10 éve, így azt tervezem, hogy 2017ben 
lefutom a félmaratont. Szeretnék újra letenni a sportban 
valami olyat az asztalra, amiért nagyon megküzdök.

A beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy számodra 
most kerek a világ. Van esetleg olyan vágyad, ami még 
nem teljesült?
Van egy saját tánciskolám, gyerekek vesznek körül minden nap, 
a fejlesztőszobámban csodákat élek meg. Ez úgy tökéletes, ahogy 
van. Persze vannak álmaim, amik megvalósításra várnak, de 
azok addig csak az enyémek, amíg el nem érem őket. 

(Zita)
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Helyi hírek

Szoros partik  
hat órán át
Kilencedik alkalommal rendezte meg  
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület 
hagyományos sakkversenyét. 

V árosunk ifjúsága nem erre az el    
méleti sportra szakosodott, mégis 

elmondhatjuk, hogy minden évben 
nagy izgalommal várják a versenyt. 
Sok minden megváltozott az évek alatt. 
Hosszú ideig kölcsöntáblákon játszot
tunk, majd 2015ben az Önkormányzat 
támogatásával 10 db új sakktáblát 
tudtunk venni. Volt év, hogy nemzet
közi nagymesterrel kezdtük a versenyt, 
2012ben Ivánka Mária Nemzetközi 
nagymester ját   szott tizenhét verseny
zővel szimultánt. Jól esik ezekre az 
élményekre visszaemlékezni.

Idei versenyünk sakkóra hiányában 
kicsit elhúzódott, de a játékosok kitartó
ak voltak és hat órán keresztül, komoly 
partikban bizonygatták tudásukat. Két 
korosztály képviseltette magát.

Szoros partikban szü    lettek meg az 
eredmények. A felnőtteknél ponte

gyenlőség miatt két első, és két harma
dik helyet is kiosztottunk.
Nyertesek:
Gyermek kategória:
I. hely Pálinkó Vince
II hely Ruska Patrik
III. hely Tóth Balázs
Különdíj Czibula István
Felnőtt kategória:
I. hely Trikkal Pál
I. hely Béki Gábor
II. hely Cser Ágoston
III. hely Pekker Ferenc
III. hely Vékony László
Különdíj: Boros Zoltán
Gratulálunk a nyerteseknek.
Köszönet a szervezésért Konrád Sándor   
nak és Fraszczak Ryszardnak, akik a 
kezdetektől atyáskodnak a sakk     ver seny 
felett.

Találkozzunk 2017ben, a JUBILEUMI 
sakkversenyen! 

PaPPné HaJdu katalin, oPke elnÖk

A z Ócsai Bolyai János Gimnázium is csatlakozott a Ma   
gyar     országi Éghajlatvédelmi Szövetség kampányához, 

melynek során 2016ban 57 helyszínen ültetnek „Világfákat” 
a szövetség közösségei. A 2014ben induló kampány első 
évében 21 helyi csoport szervezett helyi akciót. 2015ben már 
35 közösség ültetett egy vagy több Világfákcsemetét, az akció
ba bekapcsolódtak határainkon túli partnereink is. 

A gimnáziumban 2016. november 9én az osztályfőnöki 
óra keretében vettünk részt a programban. Az alapkoncep
ciónk szerint a 12. c osztály és osztályfőnökük, Éger Gyöngyi 
volt az, aki magyar kőrist ültet az iskola udvarán. Ők 2017 
májusában ebből az iskolaudvarból indulnak el az életük 

útjára, miközben szeretnének itt hagyni nekünk egy mara
dandó emléket magukról. Nagyon bízunk benne, hogy az 
osztályfőnöküktől kapott környezettudatos gondolkodás
módot viszik magukkal. Ennek egyik bíztató jele a faülte
tés. Ugyanakkor a „Világfa”szimbólum új értelmet is nyert 
kezdeményezésükben: a fát gondoskodó kezekre, az isko
la legifjabb tanulóira bízták, a 7. osztályra. A fa gondozása 
szimbolikus – a jelképhez kapcsolódó gondolkodásmód, a 
klímavédelem kapcsán elsajátítható ismeretek megszerzé
se, a szisztematikus figyelemfelkeltés kulcs a jövő generáció 
felelősségteljes viselkedéséhez. Terveink szerint a következő 
években is csatlakozunk a „Világfa”akcióhoz. 

sZudorné PriBék ilona

aZ Ócsai Bolyai János gimnáZium tanára

VILÁGFÁT ÜLTETTÜNK!

„MIK IS AZOK A VILÁGFÁK?
A világ- vagy életfa a hagyományainkkal köt bennünket össze. Ennek a 
hagyománynak a jövőbe vezetése, gyökereztetése volt az alapgondo-
latunk, mikor ezt a címet választottuk kampányunknak. A valóságban 
a világfa az év fájának egyike, melyet az Országos Erdészeti Egyesület 
választott az elmúlt évek folyamán a hazánkban őshonos fafajok közül.

Ezeket a csemetéket ültetik el szövetségünk közösségei egy-egy helyi 
akció keretein belül. Az akció helyszínei átszövik az országot, sőt, idén 
erdélyi partnereink is újra bekapcsolódnak a kampányba. Ugyan a kis 
facsemeték elültetése nem oldja meg az éghajlatváltozás problémáját, de 
ezek a kis szimbolikus lépések kifejezik azt, hogy a helyi közösségek felis-
merik a problémát és fontosnak tartják, hogy valódi lépések szülessenek.” 

Lajtmann Csaba,  
a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke



Dúdold velünk...
2016. december 17. 17 óra
Egressy Gábor Szabadidőközpont
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Az Adventi Napok keretében

Ingyenes

Gergely Róbert karácsonyi koncertje
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2016. december havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM
1. Csütörtök 17 

18
Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Kóruspróba – Református Iskola

2. Péntek 15 
17

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

3. Szombat 9 Adventi gyermek és ifjúsági csendesnap - Kálvin-ház

4. Vasárnap 10 
15

Főistentisztelet – Templom
Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház

8. Csütörtök 17 
18

Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Kóruspróba – Református Iskola

9. Péntek 15 
17

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

11. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

15. Csütörtök 17
18

Központi Gyülekezeti Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Kóruspróba – Református Iskola

16. Péntek 15 
17

Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem
Ifjúsági Karácsony – Református Iskola Tanácsterem

18. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Templom

21. Szerda 17 Halászy Károly Általános Iskola Karácsonyi Jótékonysági 
Koncertje - Templom

22. Csütörtök 17 Asszonyköri, Bibliaórai Karácsony – Református Iskola

23. Péntek 18 Bűnbánati Úrvacsorára előkészítő Istentisztelet – Templom

24. Szombat 16 Gyermekek Karácsonya – Egressy Gábor Szabadidőközpont 
Színházterem

25. Vasárnap 10 

15
16
17

Karácsonyi Úrvacsorás Főistentisztelet (Templomi buszjárat) 
– Templom
Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Karácsonyi Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet – Felsőbabád
Házi Úrvacsorai Közösségek

26. Hétfő 10 Karácsonyi Úrvacsorás Ünnepzáró Főistentisztelet 
– Templom

31. Szombat 16 Óévi Hálaadó Istentisztelet – 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 
befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), 
emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.

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

Egyházak decemberi 
programjai

Az ősbűn egyik következménye az kép, amikor az angyal becsukja 
a földi paradicsom kapuját. A megtestesülés, a Karácsony viszont a 
nyitott mennyország képe. A betlehemi Kisded puha kezével kinyi
totta az ég kapuját és lejött közénk. Mint minden kisgyerek. Ő is 
elfelejtette becsukni maga után az ajtót. Hogy ez így volt, tanúk rá 
az angyalok, akik kihasználták az alkalmat, kiröpültek a mennyor
szágból egy kis földi kirándulásra és boldogan énekelték a Glóriát.

De nem csak az angyalok tanúskodnak arról, hogy az ég kapu
ja nyitva van, hanem Szent István első vértanú is: „Ő azonban a 
Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta az Isten dicsőségét és 
Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott:=Látom, hogy nyitva az ég, és az 
Emberfia ott áll az Isten jobbján.=
Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontot
tak, kivonszolták a városból és megkövezték” (ApCsel 7,5557).

Szent Istvántól elvettek minden földi reményt, nincs senki
je, hogy megvédje gyilkosaitól. Fájdalmában felnézett az égre és 
meglátta az egyetlen kiutat, a nyitott mennyországot. Kidobták 
szülővárosából, a földön jogtalan és hontalan lett, de új otthonra 

NYITVA AZ ÉG KAPUJA
talált a mennyországban. A mennyország nyitott kapuja minden 
remény ősképe és garanciája.

Mi vagyunk Szent István vértanú utódai, akik hirdetjük, hogy 
a mennyország kapuja nyitva van. Néha talán mi is hazátlannak, 
kitagadottnak érezzük magunkat. Nem jogilag vagyunk kitaga
dottak, hanem emberileg, mert az, amit hirdetünk, nem minden
kinek tetszik. Vannak, akik kinevetnek érte bennünket, vannak, 
akik sajnálnak bennünket, hogy maradiak vagyunk, s vannak, akik 
üldöznek bennünket. Ma is rengeteg a keresztény vértanú, akiket a 
világ annyira gyűlöl, hogy nem tudja őket másképpen elhallgattat
ni, mint hogy megöli őket. Szent István arra tanít bennünket, hogy 
amikor úgy érezzük, hogy kilátástalan helyzetben kerültünk, akkor 
emeljük fel a szemünket az égre, és ott meglátjuk majd Jézust, amint 
mosolyogva néz le ránk a nyitott kapun keresztül.

Karácsony a válasz minden emberi szorongásunkra, mert a 
megtestesülés óta tudjuk, hogy megjelent Istenünk emberszerete
te.  A megtestesülés óta tudjuk, a mennyország kapuja most már 
mindig nyitva marad.

Ezzel az örömhírrel kívánok mindenkinek Istentől áldott, boldog 
Karácsonyt! 

orsZág tiBor PléBános

Az Ócsai Katolikus közösség programja

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

Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra

Minden hétfőn 18.30tól Biblia óra. Minden pénteken 18tól Ifjúsági 
hittan a plébánián. Minden Szombaton 10 órakor katekumen 
csoport a szentség felvételére készülőknek. Minden hónap utolsó 
szombatján 17 órakor taezei imaóra, majd 19 órakor ismeretterjesz
tő előadás a közösségi teremben. 
Dec. 24én, Szenteste 24 órakor lesz a születési szentmise.
Dec. 25 és 26án 9 órakor lesz szentmise.
De. 31én év végi hálaadásukat 18 órakor kezdjük.

Ócsai Baptista Gyülekezet – decemberi programnaptár

07. 19:00 Bibliaóra

11. 09:00
10:00

10:30
17:00

imaóra
Adventi gyertyagyújtás 
– Baptista Imaházban
Istentisztelet
Istentisztelet

14. 09:00
10:00
16:00

imaóra
istentisztelet
Mindenki karácsonya a 
kultúrházban

17. 21:00 Bibliaóra

25. 09:00
10:00
17:00

imaóra
Istentisztelet
Istentisztelet

26. 10:00
17:00

Istentisztelet
Istentisztelet

31. 17:00 Óévi istentisztelet

01. 10:00
17:00

Újévi istentisztelet
Újévi istentisztelet

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát fenn
tartjuk! További információk: www.ocsaibaptista.hu
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18 Sport

A női ökölvívás, még nem annyira népszerű, mint a férfiaknál, de szépen 
fejlődik. A technikai színvonal és a versenyzők száma is egyre gyarapszik. 
A súlycsoportos sportágak, ahogyan az ökölvívás is a felkészülés intenzitá-
sa mellett, még a fogyasztás kimerítő terhét is a sportolóra helyezi. 

Sokan berzenkednek a téli futástól, pedig megfelelő beme
legítéssel, öltözködéssel, folyadékbevitellel nagyon kelle

mes is tud lenni. Van, aki kifejezetten szeret hidegben futni, 
viszont van, akinek rögtön torokfájása, megfázása lesz tőle 
és jobb esetben, az edzőteremben a futópadon köt ki. Aki 
formában akarja tartani magát és megfelelő alapokat akar  
a tavaszi versenyekhez, annak viszont muszáj kimenni a 
levegőre és megcsinálni a megszokott edzést. 

1Bemelegítés
Indulás előtt melegítsünk be, dörzsöljük át az izületeket, 

és ha nagyon hideg van, akkor hasznos lehet egy adag meleg 
tea, forró csoki is. Én, ha tehetem öltözés előtt a radiátoron 
átmelegítem a futóruházatot. Nem főzöm meg, csak kicsit 
előmelegítem, és így jobban esik kimenni a hidegre. Futás 
közben aztán hamar beindul a vérkeringés és a belső radiá
torunk elkezdi termelni a hőt. 

2Réteges öltözködés
Ha hidegben kevesebb technikai felsőruházattal futunk, 

de sapka, kesztyű van rajtunk, akkor melegebb marad a test, 
mintha ezek nélkül, de több pulcsiban tesszük ugyanezt. A 
sapka, kesztyű és a térdmelegítő az izületek védelme miatt 
is nagyon fontos mert ezek a test legsérülékenyebb részei. A 
torokfájásra érzékenyebbek, használhatnak csősálat, mert 
így kevésbé hideg levegő jut a szájba. 

Fördős Krisztina harmadik helyezést ért el a 2016 évi női 
ökölvívó magyar bajnokságon.

K risztina az Ócsa SE felnőtt versenyzője. Nagyon szeren
csés vagyok vele, mert rendkívül szorgalmas. Aláhúznám 

a rendkívül szót, mert ez az, amit én nem adhatok a spor
tolónak. Sokan azt gondolják, hogy jó adottság és tehetség 
kell ahhoz, hogy valakiből jó sportoló váljon. Közel 40 év 
tapasztalása a sportban azt mondatja velem, hogy a szorga
lom felülírja a tehetséget és azzá válik. Az Ő esetében is erről 
van szó. Már mindenkitől ezt hallom, milyen tehetséges ez 
a lány! Nem tehetséges, szorgalmas! Bárki, aki eljön hozzánk 
edzésre, esélyes lehet bármire, ha megfelelő a hozzáállása. 

5 jótanács téli futáshoz

A szorgalom felülírja a tehetséget

3Láthatóság
Akinek csak sötétedés után van lehetősége a mozgásra, az 

a megfelelő láthatóságról is gondoskodjon! Nagyon jó fejám
pákat és kézrelábra való villogókat, fényvisszaverőket lehet 
már vásárolni. Ezek nélkül sötétedéskor már ne induljunk el.

4Nyújtás
Edzés végén a maradék frissítőt töltsük magunkba, aztán 

minél előbb végezzük el a kötelező nyújtást, elkerülendő a 
sérüléseket. Az interneten ehhez nagyon sokféle gyakorlatot 
találunk.

5Fürdő
A nyújtás után javasolt egy jó fürdő, különösen az átfá

zott izületek melegítésére. 
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Kevesen képesek arra, hogy meghozzák ezt az áldozatot. 
Én csupán az utat mutathatom, és igyekszem példát is, de a 
munkát, mindenki magának végzi. A csoportos edzés nem 
elég annak, aki versenyezni szeretne. Természetesen az 
otthoni munkában is ugyanúgy segítek edzéstervekkel, de 
ezt egyedül kell végrehajtani. Nem lehetek ott mindenkivel 
mindig. Persze ez terhet és támogatást igényel a család részé
ről is, edzőnek versenyzőnek egyaránt. Én ebben is szeren
csés vagyok, mert elfogadták és tolerálják, hogy az összes 
estémet, sok hétvégémet és évi 34 edzőtábort, kell a csalá
domtól külön tölteni. A sportban nincsenek csodák, munka 
van. Én is ebben hiszek. Nem kellenek csodaszerek, melózni 
kell és jönnek az eredmények. Nem garantálhatok bajnoki 
címet senkinek, de azt igen, ha megcsinálja. és úgy csinálja 
ahogy mondom, akkor egy nagyszerű sportoló válik belőle.

Mindig előre kell tekinteni! 
A következő versenyünk még jobb lesz! 

Hajrá Kriszta! Hajrá Ócsa!
torma Zoltán
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Rendezvények

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Kancsal Pál 1941. március 27. 2016. október 1.
Palotai Istvánné Kovács Klára 1960. május 8. 2016. október 10.
Alberti Mihályné Bán Eszter 1931. május 29. 2016. október 13.
Bödő Sándorné Kozma Katalin 1942. július 2. 2016. október 20.
Nagy Antalné Szalkári Ilona 1926. május 9. 2016. október 21.
Barna Lajos 1959. február 3. 2016. október 27.
Rektorovics Jánosné  
Scheyring Ilona 1931. február 3. 2016. október 29.
Végh Jánosné Nagy Margit 1925. július 29. 2016. október 30.

Esküvő
Balogh Borbála – Tóth Lajos 2016. október 28.

Huszonötödik házassági évforduló
Karács Krisztina – Kristóf Zsolt 1991. november 9.

Ötvenedik házassági évforduló
Gyökér Ilona – Lázár Károly 1966. november 26.
Gere Juliánna – Jusztin László 1966. november 26.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Dezső Lóránt Valcsák Krisztina – Dezső Miklós 2016. október 1.
Horváth Maja Kiss Ágnes – Horváth István 2016. október 3.
Pál Hanna Horvat Ildikó – Pál Roland 2016. október 17.
Fonódi Kevin Fonódi Vivien Lilla 2016. október 19.
Vécsei Flóra Schwarz Kinga Melinda 
  – Vécsei László 2016. október 19.
Ulicska Mirabell Palkovics Anita – Ulicska Zsolt 2016. október 22.
Petrőcz Gábriel  
Edvárd Hegedüs Viktória – Petrőcz Ariel 2016. október 23.
Batuska Balázs  
Nimród Kárász Alexandra – Batuska Balázs 2016. október 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: 29378125/33as 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, csütör

tök 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: 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: info@konyvtarocsa.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

Közterületfelügyelet  

Berecz Éva: 703951877

Gyepmester  

TövesGold Magánnyomozó és 

Állat   mentő Kft., Tel.: 209385192

Falugazdász Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 304617863

Hulladékszállítás

www.vertikalzrt.hu, szallitas@

kunepszolg.hu, 24/535535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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SZÍNES

CLUB
A GIMI MELLETT!

Az ünnepre való tekintettel rendelésre szívesen készítünk nagyobb hidegtálakat és frissen sültes ünnepi tálakat is!

KEDVEZMÉNYESEN RENDELNÉL? TÖLTS FEL EGY FOTÓT RENDELÉSEDRŐL 
A SZÍNES ÍZEK FACEBOOK OLDALÁRA, ÉS ZSEBELD BE A 10% KEDVEZMÉNYT 

A KÖVETKEZŐ RENDELÉS VÉGÖSSZEGÉBŐL!
Részletek facebook oldalunkon. Várjuk rendelésedet hétköznapi vacsorákra 

és ünnepi tálakra is a +36 20/530-6055-ös telefonszámon. 
Békés ünnepi készülődést, boldog karácsonyt kívánunk!

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK
NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200  VASÁRNAP 1000–2100

 (20) 530 6055

GYORSAN, 
KORREKT ÁRON!

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

ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17.    (30) 331 2641  FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

SZÍNES CLUB BAJNOKSÁG - KARÁCSONYI KÜLÖNKIADÁS! 
GYERE ÉS VEGYÉL RÉSZT VERSENYZŐKÉNT A

IV. SZÍNES CLUB BAJNOKSÁGÁN!
DECEMBER 17. SZOMBAT 1800-TÓL  
CSOCSÓ, DARTS ÉS BILIÁRD
A rendezvényen tombolát is vásárolhatsz, mellyel megnyerheted a 3 nagy értékű SZÍNES CLUB 
kupon egyikét! Versenyzőink is nagyobb nyereményért indulnak: a darts verseny győztese a korábbi 
díjazáson felül 20.000, a biliárd nyertes 10.000, a nyertes csocsó páros pedig szintén 10.000 Ft 
készpénz nyereményt vihet haza! Ne feledkezz meg Facebook nyereményjátékunkról sem, ahol 
egyetlen pörgetéssel nyerhetsz, méghozzá könnyedén, hiszen minden ötödik nyer!

Mi ezzel kívánunk kellemes ünnepi készülődést és boldog karácsonyt!

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