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Virág Miklós: Merre István Király
Szólok ezer év távolából
Eléd borulni vagyok bátor
Kezemet kulcsolni imára
Nemzetünk Örök Szent Királya
Királyunk István hozzád szólok
Lesz-e népem valaha boldog
Ki ezer év útját mutattad
Jövőnket is múltunkra szabtad
Nagy hőseink hű követőid
Csontjukat őrzik temetőink
Hitüket csillagok hirdetik
Értelemtől így jut szívekig
Ki a forró puszták vad szelét
Magyar néped sámáni havát
Bölcsen féltőn megzaboláztad
Tenmagadat porig aláztad
Hitted ki átgázolt Vereckén
Őse pogány volt s lett keresztény
Kinek törvényt írtál keményet
Biztos honjába vezetted néped
Áldott szigor szelídség rendje
Koronád Duna-Tisze mente
Asztalodra szőlőt kenyeret
Varázsolt Úrtól-áldott tenyered
Hívlak István emeld fel fődet
Bölcs szemeddel jelöld meg jövőnket
Koronádon ragyogjon a fény
Most az új ezredév reggelén

Előszó 3
Iskolakezdő csomaggal köszöntik a kisdiákokat
Már csak egy hónap van hátra az iskolakezdésig. 92 ócsai
kislány és kisfiú is idén kezdi iskolát, idén lesz elsős. Mérföldkő ez egy gyermek és egy család életében is. Nagy
feladat felkészülni rá, sok-sok különféle ceruzát, füzetet,
egyéb eszközt kell beszerezni.
Úgy tudom idén a babacsomag mellett már a kis elsősöket
is köszöntik.
Igen, ősszel Ócsa Város
Önkormányzata is üdvözli az első osztályosokat, a jövő generációját.
Iskolakezdő
csomagunk
olyan tárgyakat tartalmaz,
melyek bízunk benne,
hogy hasznára válnak az
új nebulóknak. Babzsákot,
színes ceruza készletet,
hegyezőt, postairont, vonalzót, kispoharat és kéztörlőt csomagaltunk össze egy tornazsákba. Mindezt a tanévnyitó ünnepségen kapják meg a kisdiákok.
Augusztusban milyen városi programra hívná fel a városlakók figyelmét?

Augusztus 20-án hagyományainkhoz híven gyönyörű környezetben,
a Tájház udvarán tarjuk az ünnepi
megemlékezést és a kenyérszentelést 11.30-kor. Közreműködnek az
Ócsai Népdalkör és az Orfeum Vándorszínpad művészei. Talán szokatlan az időpont, de mindenképpen
tekintettel szerettünk volna lenni
azokra is, akik egyházaik ünnepi szertartásain is részt kívánnak venni.
Délután pedig egy tavaly szintén hagyományteremtő céllal életre hívott
kerékpártúrára invitálom a kerekezni vágyókat. Szent István
napi kerékpártúránk idén a 950 éves Alsónémedire látogat,
egy meghívásnak eleget téve. „Szomszédaink” nagy szeretettel, étellel és üdítővel várnak bennünket. A kirándulás végcélja természetesen Ócsa, ahol egy Extrém sportbemutatóval
zárjuk a rendezvényt. Minden résztvevőnek egy meglepetés
ajándékkal készülünk. Utunkat az Ócsa Városi Polgárőrség és
az Alsónémedi Polgárőr Egyesület tagjai fogják biztosítani.
Találkozzunk augusztus 20-án 11.30-kor a Tájház udvarán, majd 17.00-kor kerékpáron a „Templom téren”!

LAKOSSÁGI FÓRUM
Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
értelmében legkésőbb 2017. október 1. napjáig meg kell
alkotnia a településképi rendeletét. A településképi rendelet
szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni Ócsa
Településképi Arculati Kézikönyvét.
A Településképi Arculati Kézikönyv és a kapcsolódó
Településképi rendelet véleményezési dokumentációi
elkészültek és elérhetőek a város honlapján, illetve
személyesen is megtekinthetőek minden szerdán,
ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban, a
Főépítésznél.
A fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat szeretné kikérni
a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, a civil
szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak (vallási
közösségek) véleményét, ezért a témában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2017. augusztus 16-án - szerdán - 1700 órai kezdettel

az Egressy Gábor Szabadidőközpont, I. emeleti 13-as
termében
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46-48.)
A lakossági fórumot követően 2017. augusztus 24. napjáig
a témával kapcsolatban a lakosság és az egyeztetésben
részt venni kívánó partnerek észrevételeket és javaslatokat
tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével az Ócsai
Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.),
azon belül a városi főépítésznek címzett postai levélben,
vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus
levélben.
Ócsa Város Önkormányzata – a teljes körű nyilvánosság
biztosításának érdekében – a témával kapcsolatos anyagait
2017. május 29-től kezdve, folyamatosan frissítve közzé
teszi a www. ocsa.hu honlapon, az Önkormányzat fülön,
a Partnerségi egyeztetés aloldalon, illetve a témával
kapcsolatos felhívásokat kifüggeszti a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján is.
		
Bukodi Károly
							
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Ócsa Város Önkormányzatának képviselői július 26-án tartották havi testületi ülésüket. Elfogadták az Adóügyi Iroda
beszámolóját a 2017. I. félévi adóigazgatási és végrehajtási
tevékenységéről, melyben az iroda legfontosabb feladatai
mellett részletezésre kerültek 2017. I. félév legfontosabb
mutatói és folyamatai. A jelentés szerint a táblázat adatai
alapján megállapítható, hogy az Iroda az előirányzott bevételt 51,17 %-ban teljesítette.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell
készíteni. Úgy döntöttek a képviselők, hogy a DPMV Zrt.-t
bízzák meg a terv beruházási tervfejezetének elkészítésével.
Ócsa Város Önkormányzata határozatlan idejű szerződést

Tisztelt Lakosság!
Örömmel adjuk hírül, hogy 2017.07.01-én megalakult az
Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

kötött az MNV Zrt.-vel az ócsai lakóparkban, meghatározott
ingatlanok üzemeltetésére. Amennyiben az Önkormányzat
tulajdonjoga valamennyi, a szerződésben szereplő ingatlan
vonatkozásában bejegyzésre kerül, az üzemeltetési szerződés megszűnik. Az üzemeltetéssel összefüggő feladatok:
közvilágítás-térvilágítás, közterületen keletkezett hulladék
gyűjtése, elszállítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló közművek üzemeltetése, karbantartása, külső terület fenntartása, parkgondozás.
Pozitív elbírálás alá került az Ócsai Gazdakör és az Ócsa
Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatási kérelme. A döntés
értelmében az Önkormányzat a kért 100.000 Ft-tal támogatja a Magyarok Kenyere rendezvény megvalósulását, illetve
250.000 Ft-tal az Ócsai Pincesoron épülő színpad tetőszerkezetének kivitelezési munkálatait.

Tájékoztatás közvilágítási hálózat üzemeltetéséről

A Képviselő-testület a 154/2017.(VI.28.) számú ÖK. határozatában úgy döntött, hogy Ócsa város közvilágítási
hálózatának üzemeltetésével az Eurovill Kft-t bízza meg 2017. július 1. napjától kezdődően 4 év határozott
időtartamra.
A jövőben a hibabejelentést – a megkötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint – bármelyik lakos
megteheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
kozvilagitas@kozvilagitas.hu e-mail címen,
az éjjel-nappal helyi tarifával hívható 06-40-980-030 telefonszámon.

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közvilágítási hálózat új üzemeltetőjének a hiba bejelentésétől
számított 5 munkanap áll rendelkezésre annak elhárítására. Amennyiben az üzemeltető e határidőn belül nem
tesz eleget a kötelezettségének, akkor kérem, hogy ezt a tényt a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Műszaki és
Pályázatkezelő Iroda munkatársai részére jelezni szíveskedjenek.
		

		

Elsőként fontosnak tartom kiemelni, hogy az alakulat névadója Ócsa város, de a szomszédos települések - Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Inárcs, Kakucs - védelme és szolgálata is az Ócsa ÖTE feladatai közé tartozik.

További tagok jelentkezését várjuk
Jelenleg 18 alapító tagot tudhatunk csapatunkban, de reméljük, hogy ez a létszám rövid időn belül megsokszorozódik.

Telephelyünk az MPF-FÉG Kft. területén van
Egyesületünk nem csak az önkéntesek munkájának köszönhetően jöhetett létre. Az ÖTE teljes támogatásáról biztosított a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és Ócsa Város Önkormányzata
is. Szintén hatalmas segítség, hogy az egység telephelyének
kialakításához az MPF-FÉG Kft. tulajdonosa ajánlott fel megfelelő irodaépületet, szertárépítésre alkalmas területet, és a
működéshez szükséges infrastruktúrát.

Cél a legrövidebb reakcióidő

Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetését több éve a Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete (MTKKE) végezte. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatal
és közvetlenül a lakosság által bejelentett közvilágítást érintő hibák elhárítása nem volt zökkenőmentes.
Esetenként ugyanazt a hibát több alkalommal is be kellett jelenteni az MTKKE részére, ennek ellenére a hiba
elhárítása nem, vagy csak hosszú várakozási idő elteltét követően került elhárításra.
A fenti okok miatt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
130/2017. (V.31.) számú ÖK. határozatával az MTTKE-vel fennálló „Együttműködési megállapodást” felmondta.

vagy
-

A szomszédos településeket is szolgáljuk

dr. Molnár Csaba
jegyző

A tűzoltóság létrehozása régi adóssága a térségnek. Napjainkban, ha káresemény történne (reméljük, hogy nem lesz
ilyen) a Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei
hivatottak beavatkozni, de a leküzdendő távolság miatt a riasztástól számítva min. 16 percnek kell eltelnie, amíg Ócsára
érkeznek. Sajnos ebből a szempontból a környező települések sincsenek sokkal jobb helyzetben.
Közös érdekünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül, helyben szolgálatba tudjon állni egy olyan önálló beavatkozásra
alkalmas tűzoltó és műszaki-mentő egység, amely képes a
jelenlegi reakcióidőt néhány percre csökkenteni. Tavaly csak
Ócsán 36 tűzeset volt és több mint 20 alkalommal kellett
műszaki mentés miatt kivonulnia a dabasi hivatásos egységnek.

További adományokra lenne szükségünk
Az egyesületnek a folyamatos fejlődés és működés érdekében rengeteg támogatásra van szüksége, úgy a lakosság, mint a cégek, de az önkormányzatok részéről is. (Természetesen a szakmai támogatás már megvan a hivatásos
egységek, és a hivatásos állományból érkező önkénteseink
által.) Várjuk további önkéntes tűzoltók jelentkezését - a
tagfelvétel folyamatos! A személyi feltételek mellett - ahogy
az élet más területén is - fontos, hogy anyagi forrásokhoz is
hozzájusson az egyesület, ezért ezúton is kérem a tisztelt lakosokat ill. a környező vállalkozások vezetőit, hogy erejükhöz
mérten adományokkal segítsék az ÖTE munkáját. Elcsépelt
közhely, de igaz, hogy bármekkora mértékű felajánlásról is
legyen szó, minden, amit kapunk hatalmas segítség, legyen
az élőerő, szolgáltatás, tárgyi adomány vagy pénzbeli támogatás. Előre is köszönjük a felajánlásokat!

Találkozunk szeptember 9-én,
a Városi Vigasságon, az ünnepélyes csapatzászló
avatásunkon.
Bulátkó Csaba
elnök
Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ócsa, Kiss János u. 34-38. (MPF-FÉG Kft.)
facebook.com/ocsaote
ocsaote@gmail.com
ALAPÍTÓ TAGOK
Albert Dominika

Patucz Viktória

Bulátkó Csaba (elnök)

Pekker Róbert

Dajka Mariann

Suti Endre

Egerszegi Ervin

Suti Viktória

Juhász Gergely

Szabó Andrea

Marcisák Péter (titkár)

Szabó Zoltán

Mátsik Zoltán

Szűcs Zoltán

Mátsikné Puskás Tímea

Viola Boldizsár

Patucz Tibor (parancsnok)

Virág Gábor
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Ócsai Arcok

Az légy, akinek lenned kell
Interjú Varga Zoltán szobrászművésszel

A fafaragásról kezdtünk el beszélgetni, de pár perc után
azt vettem észre már Zoltán egész életútjáról folytatunk diskurzust. Már akkor tudtam, hogy történetét,
vagy egy kis részt, szeretnék megosztani Önökkel is, így
lett az e havi Ócsai Arc: Varga Zoltán szobrászművész.
Egy fafaragó szakkör vezetője leszel ősztől a Szabadidőközpontban. Miért tartod fontosnak az oktatást?
Sok olyan gyereket, felnőttet ismerek, aki keres valamit,
ami örömmel tölti el, és erre az alkotási folyamat megfelelő csatorna, hiszen valamit megteremteni, előhívni mindig
nagy élmény. A fa faragása komoly kihívás, bátor odaszánást igényel, hiszen a fa többnyire elég kemény anyag, nem
adja magát könnyen. Dolgozom kővel, fémmel, agyaggal
is, a fa azonban egy olyan gyönyörű anyag, aki beleszeret,
ott az örök lelkesedés megmarad. A szakkör lehetőséget
ad majd bárkinek, aki szeretné kipróbálni magát ebben
a kevésbé sem könnyű szakmában. Lehetőség lesz majd
apró tárgyakat, játékokat, használati eszközöket készíteni.

Önkereső világunkban Te megtaláltad a saját utadat?

Mikor vetted észre a vonzódásod a fához?
Még gyerekkoromban. Talán tíz éves lehettem, amikor
édesapám tűzifák darabolását bízta rám. Ahogy a fák hasadtak, megláttam a belsejüket, hihetetlenül magával ragadott. Ami tetszett azokat félreraktam, aztán azt vettem
észre, hogy nagyobb a félrerakott fák kupaca, mint a másiké – meséli mosolyogva. Elkezdtem őket farigcsálni. Hát így
kezdődött. Mindezt ösztönösen, nem mutatta senki. Talán
ezért is tartom fontosnak, hogy tanítsam az embereket,
mégis csak könnyebb, ha nem mindenre magad jössz rá.
Emlékszel még az első művedre?
Igen. Egy érdekes formájú fából egy katonát faragtam. A különlegessége az volt, hogy a fából kiálló csomó volt a hátizsákja. Gyönyörű darab volt. Sokáig őrizgettem, míg egyszer valaki annyit ígért érte, hogy
megváltam tőle. Azóta még jobbakat faragtam. És az
alkotás varázsa semmit sem kopott az idő múlásával.
Milyen iskolában kell tanulnia annak, aki fafaragó szeretne
lenni?
Azt nem tudom mi a legrövidebb út idáig, én egy képző
és iparművészeti szakközépiskolába mentem bútorszakra. Emlékszem, hogy annyira élveztem az egészet, hogy
még a vonaton utazva is faragtam. Az iskola elvégzése
után bútorműves restaurátor lett a szakmám, de éreztem, hogy ez nem az én utam. Továbbtanultam a Kaesz

teni. Azt mondta, hogy
„Ha most visszamész arra
a munkahelyre dolgozni,
soha nem leszel az, akinek
lenned kell!”. Azt hiszem
velőig hatott ez a mondat.
Sokat köszönhetek neki, a
kiállítási anyagom szobrai
akkor születtek, amikor
önállóan dolgoztam, mint
szabadúszó. Hát nem egyszerű dolog összeegyeztetni a mindennapi életet
egy elvonultabb, magányos alkotói folyamattal.
Igaz a mondás, mindennek nem lehet megfelelni. Mindenkinek sem.
De az arány, arányosság
igénye sokat segít az egyensúly megtartásában. Ez jellemző a művészi törekvésre- arány, harmónia. Még a diszharmónia is hordoz magában egy egyensúlyt. Csak meg kell azt
találni. A külső szemlélő nem is érti mindig a diszharmónikus jelenségeket. De még ez sem nagy baj. Igaz azonban,
hogy aki keres, az talál. Én sok kincset találtam eddigi életem során. Ezért is tanítok - mert jó dolog az Értékről szólni.

Gyula faipari Szakiskolában, mert ott indult ipari faszobrászoktatás. Az elvégzése után dolgoztam is a szakmában,
de nem igazán tetszett. Nem szerettem a tömegtermelést, szerettem volna egyedit alkotni. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mindehhez időre van szükségem,
így olyan munkahely kell nekem, ahol sok a szabadidő.
Nyilván mindenki ilyet szeretne – folytatja mosolyogva.
Kitaláltam, hogy kazánfűtő leszek, el is mentem egy képzésre. Több helyen is dolgoztam, olyat kerestem,
ahol marad idő a saját
terveim
megvalósítására, de ez persze tudjuk,
nem egy könnyű feladat.
Mindig fontos volt számomra a család, sok példát láthatunk arra, hogy
a művészet nem tűri a
hagyományos családi értékrendet, de nem tudtam
lemondani a személyes
alkotási folyamatról sem.
Ebben a küzdelemben a
feleségemnek volt egy
megrázó mondata, amit
soha nem fogok elfelej-

Azt gondolom, hogy igen, de figyelnem kellett arra, hogy
észrevegyem, merre kell mennem. Talán minden onnan indult el, hogy hallottam egy prédikációt a talentumokról. Ez
arról szólt, hogy a talentumokat Istentől kapjuk, mindenki
legalább egyet, de számon is kéri a Teremtő, mire használod
fel. Nem vagyunk egyformák a képességek, élethelyzetek
tekintetében, mindenki mindent nem csinálhat. Ezért hát,
ha mindenki jól végzi a „munkáját” az mindenkinek jó. Mindenkinek a rátermettsége szerint ad a gazda talentumot.
Ha az egyének nem a talentumuknak megfelelő helyen
vannak, akkor az alulköveteltségben felszínessé, cinikussá
válnak, míg mások a túlkövetelésben megnyomorodnak,
elveszíthetik a kezdeti motivációt. Amikor megértettem, el
kell számolnom majd a saját ajándékaimmal, akkor jöttem
rá, hogy nem azt csinálom, amire hivatott vagyok, el kellett
gondolkoznom, hogy mit kezdjek a saját talentumaimmal.
Mit jelent számodra a Művészet?
A művész mindenképpen tükröt tart a világ felé. Rámutat
mindarra, amit a mindennapok sodrásában nem nagyon veszünk észre, mert éljük a napi rutint. És sokszor átsuhanunk
az igazán fontos dolgok felett - ezt a „láttatást” teszi minden
művészeti ág - próbálja az embert felemelni a hétköznapok
szintjéről a magasztosabb értelem felé. A személyes ambícióm az alkotások mellé, odatenni a művészet küldetését is,
ami arról szól, hogy az alkotás sosem szabad, hogy öncélú
legyen csak. A kreativitással kifejezzük magunkat, ez is csodálatos, de fókuszálunk is - irányítunk is - mint egy fotós, a
nagy tág térből emel ki egy szép, vagy megdöbbentő, elgondolkodtató pillanatot. A tárgyakon túl, felvállalom a gondolatot is - gondolkodjunk is, ne csak éljük az életünket. Merre

haladunk, jól haladunk-e, hol vannak, hol lehetnek közös találkozóhelyek, ember-és ember között- eltérő, más-más motivációjú egyének között. Mert végül is ettől csodálatos az
emberi élet, hogy újra és újra alkotunk. Szobrokat, festményeket, zenét, verset, - de főleg emberi kapcsolatokat. Ezt
tartom a legnagyobb művészetnek- a kapcsolat-TEREMTÉST.
Kiket vársz az ősztől induló fafaragó szakkörre?
Tulajdonképpen mindenkit 10 éves kortól. Bárkit, aki szívesen alkotna, megismerkedne a fával, vagy csak szívesen elüldögélne alkotó kedvű emberek között. Jöhetnek apák fiakkal, anyák kicsinyeikkel. Lesz olyan, aki
puhafát kap majd, de aki a kihívásokat kedveli, megismerkedhet a vasfával is, az bizony kemény fa, kemény legényeknek. Nincs kötöttség, a jó kikapcsolódás garantált.
(Zita)

Keressük Pest Megye Hangját!
Jól énekelsz? Megmutatnád? Ócsán a helyed!
Jelentkezz tehetségkutató versenyünkre
és „lobbantsd lángra” a mikrofont!
Időpont: 2017. október 28.
Helyszín: Egressy Gábor Szabadidőközpont, Ócsa
A jelentkezési feltételei:
•

Pest megye és Budapest területén élsz

•

adataid a valóságnak megfelelnek

•

amatőr vagy, nem jelent meg még lemezed

•

betöltötted a 12. életéved a műsor kezdetéig,
18 éves kor alatt szülői hozzájáruló nyilatkozattal jelentkezhetsz

•

dalod, melyet szabadon választhatsz, nem lehet
hosszabb 4 percnél

•

a zenei kíséretről magad gondoskodsz
Részletes információ és regisztráció:

www.ocsamuvhaz.hu/pest-megye-hangja

Nyári tábor

10 Nyári tábor
Palásti viszontlátás
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4 nap a Velencei tónál

,, ... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy tit-

kos küldetése, mely Istentől való.” Wass Albert

Ez az idézetet kísért Palástra, a Szlovákiai testvértelepülésünk
felé, de nemcsak az úton csengett a fülembe, hanem a szervezés, készülődés során is, lelkem bátorító gondolata volt.
Elérkezett az indulás napja, július 15., amit 17 felsős tanuló nagyon várt. Indulás előtt pár perccel megkérdezte egyik
kedves tanítványom, hogy arra felé beszélik az emberek a mi
magyar nyelvünket? Kicsit meglepődve soroltam fel nagyjaink közül egy pár nevet: Balassi Bálint, Jókai Mór, Tompa
Mihály, Mikszáth Kálmán, Madách Imre és hozzá tettem,
hogy ők is a Felvidéken születtek. A bocsánatkérő tekintet
feledtette velem a feltett kérdést és beszállva a buszba, újra
ismertettem, az útvonalat,
és elmondtam nekik, hogy
nagyon sok jó és szép emlékre számíthatnak. Jó kis
csapat állt össze, de milyen
is legyen, hisz jutalomtáborba mentünk. Csupa díjazott
sportoló és kitűnő tanulók
társasága várta az egész
hetes pihenést, kikapcsolódást. Hamarosan felvilágosítást kaptak arról is, hogy
történelmi helyeket is meg
fogunk látogatni, tehát tanulmányi része is lesz a táborozásnak.
Paláston immár több mint tíz éve, minden alkalommal
ugyanaz a testvéri szeretet övez bennünket. Ottani
házigazdáink,
ismerőseink,
akik
már
barátokká
lettek őszinte, szívből jövő szeretettel fogadnak
bennünket,
Ócsai
gyerekeket
és
kísérőiket.
Idén először volt Táborvezetőnk Szarka Katalin, Kati néni,
aki ottlétünket szervezte és mindenben segítséget nyújtott,
olyan színvonalon és profizmussal, mintha ezt mindig
is tette volna, tiszta szívvel és legjobb tudása szerint.
Hat napot töltöttünk Paláston, amely tele volt jobbnál
jobb programokkal, kirándulásokkal, történelmi örökségük részesei lehettünk az emlékparkban, megismerkedhettünk a tanyai csodavilág szépségeivel, a vadászles
élményt nyújtó esti csendjével, a település nevezetességeivel, kézműves foglalkozáson vettünk részt, ajándék képeslap összeállítást készíthettünk itthoni szeretteinknek, valamint kézműves gyertyatartókat is varázsoltunk.
Faluportyáztunk, Múzeumot látogattunk és ami nagyon
meglepte a Táborvezetőnket is, az volt, hogy szinte mindenki kivétel nélkül be akart öltözni a szebbnél szebb , hagyományos Palásti népviseletbe. Mindezeket pedig három nap
fürdőzés öröme tetézte a Podhajszkai és Párkányi strandon.

Testvérvárosi kapcsolatunk a Szlovákiai Palást településsel, minden Ócsai lakos számára köztudott.
Településeink
Polgármesterei,
Önkormányzatai
nagymértékben hozzá járulnak a fiatalok közti baráti
kapcsolatok elmélyítéséhez is a találkozások kapcsán. Az így
létrejövő közös programok gazdagítják és közelebb hozzák
egymáshoz a településeink diákjait, valamint a felnőtteket
is. Lehetővé válik, hogy a gyerekek saját élményeik
alapján ismerjék meg a történelmi Magyarország helyeit.

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 6. c osztálya ebben
az évben a Velencei-tónál, Agárdon töltött el feledhetetlen
napokat, amit Ők így láttak és jegyeztek le Virág Viktória
segítségével. (MME ofő)

Ottlétünk alatt nem egyszer bebizonyosodott, hogy a kint
élő fiatalok büszkék magyarságukra. Elmondták, hogy ők igazi magyarok még akkor is, ha kicsit tájszólásban beszélnek,
és nem számít, hogy nemzetiségként élnek Szlovákiában.
„A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy
szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek,
amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak. ’’
(Gárdonyi Géza)
Szívből köszönjük Bukodi Károly Polgármester Úrnak,
Helység Anikó Polgármester Asszonynak, Kovácsné Kovácsi Beáta Igazgató Asszonynak és Szarka Katalin Palásti táborvezetőnek, hogy a Halászy Károly Általános Iskola 18
tanulója, idén is, hagyomány szerűen, Jutalom Táborban
vehetett részt Testvér- városunk településén, Paláston.
Köszönöm Tankó Márti kedves kolléga nőmnek, aki
több éve segít a gyermekek táboroztatásában, hogy
elvállalja évről évre ezt a munkát, és egy hetet kint tölt
velünk Paláston, mindenben segít, ami éjjel -nappal
felmerülő probléma lehet egy táborozás alkalmával.
Haza érkezésünk napján már vissza vágynak a táborozó diákok. Nem hagyhatom ki a következő őszinte gyermeki gondolatot: „Szerettem Palástra járni, de most már nem szeretek,
hanem IMÁDOK”. -mondta Tankó Gerda, Márti néni kislánya.
Számomra a Palásti tábor a szívem egyik része, amit nagyon
szeretek, örömmel készítem elő, és mint táboroztató tanár
felelősségével vigyázom a táborozó gyerekek minden lépését, a tábor ideje alatt kollégáimmal együtt.
“ A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság.
A barátság oka egyedül a barátság maga. Furcsa, ahogy az idő
az ember fölött tovamegy. Események, emberek, gondolatok jönnek és mennek, érzések hullámzanak az ember lelkén
keresztül. Itt-ott valami leszakad az emberből, valami láthatatlan kis lelki cafat, odaakad egy ajtókilincshez, egy-egy ablakpárkányhoz, rozoga padlóhoz, keskeny sétaúthoz. Az ilyeneket emlékeknek nevezzük, tiszteljük őket.” (Wass Albert)
Mrázné Gáspár Tünde pedagógus

Kis csapatunk hétfőn fél 9-kor indult el az Általános Iskola
zsák utcájából. Érkezésünk után rögtön szaladtunk tovább a
gárdonyi emlékházhoz, ahol az egri vár kicsinyített másában
különféle csapatjátékokat játszottunk. Megidéztük az 1552es magyar és török közti harcokat az Egri csillagok mintájára.
A csaták legvégén jó katonák módjára még esküt is tettünk.
Utána elmentünk egy kis sétára a környéken, (kb 4-5 km)
és útközben fagylaltozni is megálltunk. Este kezdetét vette
az egészen sokáig tartó kártyaparti és társasjátékozás, (Margitka néni nagy örömére ) amit mindenki nagyon élvezett.
Második napon a finom reggeli után, délelőtt sportolgattunk - tollasoztunk, fociztunk, röpiztünk, ping-pongoztunk
vagy egyszerűen végre beszélgethettünk egymással. Majd
indultunk ebédünk helyszínére, ahol osztályfőnökünk „megvendégelt” minket egy gyrosra. Utunk ezután a Gesztenye
biciklikölcsönzőhöz vezetett, ahonnan a Velencei tó körbebiciklizésére indultunk. A 32 km-es út során megcsodálhattuk
a tó panorámáját, ismerkedhettünk az élővilágával valamint
idegenvezetőnk rögtönzött egy gyors történelem órát a Pákozdi Katonai Emlékparknál. Bázisunka visszaérvén ápolgattuk egymást a kissé fárasztó kerékpártúra után. Fáradtságunk inkább kellemesnek volt mondható, így éhesen vártuk
az ínycsiklandó vacsorát, mely mindannyiunk nagy kedvence
a pizza volt !!!!

Másnap ragyogó napsütésre, nyári hőségre ébredtünk. Mai
napi programként az Agárdi Termálfürdő volt betervezve
de Emi néni meglepett minket egy szenzációs ötlettel, hogy
vonatozzunk át strandolni a velencei korzóra. Ezt mindenki nagy örömmel fogadta így hát összeszedtünk minden
kelléket a fürdéshez, és indultunk is a vasútállomásra. Pár
megállóval később már ott is voltunk az áhított helyen. Lepakoltunk egy szimpatikus helyre és pár főszabály kikötése
után már csobbantunk is a kellemes hőmérsékletű vízbe.
Ebédre mindenki egy jó sajtos-tejfölös lángost és desszertként egy nutellás palacsintát evett meg, ami után nem is
mentünk be egy ideig a vízbe, annyira elteltünk. Persze kicsivel később még többször is megmártóztunk a tóban. Sajnos
nem maradhattunk ott egész estig, haza kellett indulnunk. A
szállásunkhoz érve belekezdtünk a holmiijaink összepakolásába, ugyanis másnap erre már nem jutott volna idő. Kicsit
szomorúan aludtunk el, tudván, lassan vége ennek a csodás
együttlétnek.
Utolsó napunkon reggel még elraktuk a kint maradt
dolgainkat és rendet raktunk a szobákban magunk után.
Ezután indultunk is a sárkányhajózás helyszínéhez. Ott biztonságunk érdekében felkaptunk egy-egy mentőmellényt,
majd egy evezőt is és már be is ültünk a hajónkba. Kétszer
mentünk végig ugyanazon a részen, és mindenkinek nagyon
tetszett.
Az előző négy napot eltöltött szálláshoz visszaérvén, a busz
már várt ránk, így a csomagokat elrakva elindultunk hazafelé. Kevesebb, mint egy óra alatt otthon voltunk, ahol szüleink
már boldogan vártak minket, hogy meghallgassák az elmúlt
négy nap eseményeit, élményeit. Jó volt……..köszönjük!
Murinainé Murár Emília

12 Hirdetés

WELLIS: ÚT A VILÁGSIKER FELÉ
A Wellis magyar gyártóként piacvezető szerepelt tölt
be a hazai wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek sorában. A folytonos kapacitásbeli növekedésnek és innovációknak köszönhetően, cégünk
terjeszkedése az ország határait is átlépte, hiszen mára
Európa legnagyobb masszázsmedence gyártója lettünk. A kezdeti import termékekből álló kínálatot néhány év leforgása alatt a saját tervezésű és gyártású
hidromasszázs kádak és kültéri jakuzzik sokasága váltotta fel.
A csúcstechnológiás gyártóeszközökkel felszerelt
komplexumokban összesen több mint 18 ezer m 2-en
zajlik a termelés, ahol évente közel 10 ezer medence készül. A fokozódó piaci igények és a minőségi
gyártástechnológiára való törekvés eredményeképp

szeretnénk néhány év leforgása alatt a világ legnagyobb gyártóinak egyikévé válni!
Az eszköz és üzem fejlesztéseink mellett céljaink
közé tűztük ki termékpalettánk szélesítését és a Wellis márkanév népszerűsítését világszerte. Jelenlegi
beruházásainkkal szeretnénk a növekvő igények
kiszolgálása mellett minőségbeli előrelépést is
biztosítani a Wellis által gyártott termékeknek. A
megépült újabb gyártócsarnok és a további, tervezés alatt álló projektekkel pedig lehetőségünk nyílik az eddigi 400 munkavállalói létszám növelésére.
Szeretnénk a környékbeli munkavállalók minél nagyobb méretű foglalkoztatását lehetővé tenni, ezzel
pedig a Wellis családias közösségét tovább növelni.

Szeretnél Európa legnagyobb masszázsmedence
gyártójának új, 10 000 m2-es gyártócsarnokában dolgozni Dabason?
A Wellis Magyarország Zrt. csapata téged is vár az alábbi
munkakörökben:

-

Betanított összeszerelő.
Elektromos szerelő
Fúró
Varrónő

Kezdő fizetés: betanított munka esetén bruttó 180.000 Ft/
hó, szakmunka esetén bruttó 210.000 Ft/hó
A dolgozók bejárását céges busszal segítjük a következő településekről: Bugyi, Alsónémedi, Újlengyel, Tatárszentgyörgy,
Kakucs, Ócsa, Inárcs, Örkény, Hernád, Újhartyán, Táborfalva,
Dabas. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk fényképes önéletrajzát a munka@wellis.hu email címre vagy hozza el személyesen telephelyünkre: Dabas,
Mánteleki út 0417. hrsz.
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ÓCSA, PEST-MEGYE
A nemzetközi háttérrel rendelkező Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. minőségi beton
térkő- és lapburkolatokat gyártó cég az alábbi pozícióba várja új munkavállalóit:

TARGONCÁS
Feladatok:

• készáru teherautóra történő rakodása
• raktári készletek átvétele, a kijelölt
helyre szállítása
• a tárolt készlet elrendezése,
mozgatása, tárolóhelyek feltöltése,
a készletek állagmegóvása

Elvárások:

• érvényes targoncavezetői engedély
• raktározási tapasztalat
• hosszított munkarend vállalása

Munkavégzés helye:

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.

AMIT KÍNÁLUNK:
• hosszú távú, bejelentett munka
egy stabil hátterű, piacvezető cégnél
• alapbéren felüli juttatások:
- cafeteria szabadon választható elemekből
- teljesítményfüggő mozgóbér
- műszakpótlék
• bejárás esetén utazási költségtérítés
• családias légkör

Jelentkezés:

personal@semmelrock.hu

14 Közérdekű
DARUS TEHERAUTÓRA
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE

Közérdekű információk

Anyakönyvi hírek
Haláleset:

Ócsai Baptista Gyülekezet - júliusi programnaptár
bibliaóra minden szerdán 19:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor

Ócsai Katolikus Közösség programja
Szentmisék augusztus hónapban:
szombat 19 óra
vasárnap 19 óra
Félfogadási idő: péntek 9-17-ig

Név:
Erdei Imre
Maczkó György
Farkas Ernő
Nagy János
Pallagi Lászlóné Nagy Zsuzsanna
Balogh Zoltán
Borbély János László
Karácsony Sándor
Dömötör Istvánné Pintye Mária
Vidovenyecz János
Ladányi Sándorné Lázár Erzsébet

Születés ideje
1936. február 26.

Haláleset ideje
2017. június 3.

1933. február 22.
1943. március 4.
1948. április 3.
1937. május 28.
1954. április 14.
1951. április 6.
1962. május 4.
1938. január 13.
1943. március 17.
1929. október 23.

2017. június 3.
2017. június 3.
2017. június 4.
2017. június 4.
2017. június 4.
2017. június 6.
2017. június 10.
2017. június 11.
2017. június 21.
2017. június 23.

Esküvő:

Padbod-98 Bt. - 06305873120

Az Ócsai Református Egyházközség augusztusi programjairól
nem kaptunk tájékoztatást.

Szőke Katalin - Szamel Gábor
Pirk Enikő - Szabó Tibor
Bükkös Enikő - Csubirkai Károly

2017. július 8.
2017. július 8.
2017. július 29.

Huszonötödik házassági évforduló:

Bábosok, Tudósok, Szuperhősök
lepték el a Szabadidőközpontot
Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban az idei nyáron három héten keresztül a gyermekeké volt a főszerep, hiszen három különleges táborral vártuk őket.
A Napközis Bábtábort a Bábos Mesekuckó csapata vezette,
ahol a bábszínház világához kerülhettek közelebb a gyermekek. Megismerkedhettek a színjátszás rejtelmeivel, ügyességi
és műveltségi vetélkedőn vehettek részt, végül egy műsorral
kedveskedtek a szülőknek, saját maguk által készített bábokkal.

A bábszínház világa után, „kis tudósok” lepték el a házat,
hiszen a Kölyöksziget Játéktár által vezetett Tudósképző
tábor nyitotta meg a kapuit. Tudományos foglalkozás sokasága várta őket, ahol kísérleteik során számos kérdésre
választ kaptak, ezen kívül logikai játékokkal, társasjátékokkal és vetélkedőkkel is készültek a vezetők. Végül egy
izgalmas kirándulással zárták a hetet a Csodák Palotájába.

A következő héten már
nem is volt meglepő, ha
elsétált mellettünk Pókember, Hulk, a Vasember
vagy Superman, hiszen
a gyerekek szuperhőssé
váltak, hogy megmentsenek minket a Gazfickóktól.
A Szuperhősképző tábor is színes programokkal bővelkedett. A gyerekek elkészíthették kedvenc szuperhősük álarcát, kellékeit valamint játékos vetélkedőkkel, társasjátékozással, logikai játékokkal töltötték a hetet. A tábor utolsó
napján a Szuperhős-bemutató alkalmával, fényt derült a
szülők számára is, hogy gyermekük kinek a bőrébe bújt.
Magyari Tünde

Karlik Ildikó Bernadett - Tóth László

1992. július 11.

Tóth Enikő - Icsó László Csaba

1992. július 18.
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Ötvenedik házassági évforduló:
Dudás Ida - Ponyiczki Mihály József

1967. július 1.

Dömötör Mária - Vellai István

1967. július 1.

Konyeczki Ilona - dr. Kocsis János Gyula

1967. július 1.

Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Veres Alexandra

Zsóder Andra - Veres Péter

2017. június 3.

Orosz János Bendegúz

Dubovszky Maya - Orosz János

2017. június 4.

Láng Mira

Fényszarusi Dóra - Láng Mihály

2017. június 8.

Molnár Félix Tádé

Mihájló Brigitta - Molnár Ferenc

2017. június 16.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

info@nefelejcsovoda.hu

Tel: 29-378-125, Fax: 06 29 378 067

Cs 14-17-ig

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Napsugár Tagóvoda

Közvilágítás hibabejelentés: 06-40-980-030

Rendelő tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

Ócsa, Damjanich u. 31.

Okmányiroda

Tünde, Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Halászy Károly Általános Iskola

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com

Tel: 29-378-023

Orvosi Ügyelet

III.körzet Brassai Júlia

www.ocsaref.hu

iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Bolyai János Gimnázium

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Tel: 29-378 043, gimi@bogim.hu

Felnőtt háziorvosok

dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078

06 29 950 420

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Közterület-felügyelet

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Berecz Éva 06 70 395 1877

Rendelő tel: 29-378-071

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Szabadság tér 5., 29-578-090

06 29 378 043

Falugazdász Nagyszegi Imréné

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Tel: 30 461-7863

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

29-379-969, munkaidőn kívül: 20-510 41 11

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

