ÓCSAI KISBÍRÓ
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Sikerekben
gazdag
új esztendőt
kívánunk!

2017. JANUÁR

Meghívó

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra

Időpont: 2017. január 20.
17:30 XIII. Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor
Téli Tárlatának megnyitója

18:00 Ünnepi műsor

Ócsa Város Önkormányzata által alapított díjak átadása
Beszédet mond Bukodi Károly polgármester

az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora
Felkészítő tanár: Horváthné Gyovai Melinda

Musicalvarázs
Vágó Bernadett műsora

Köszöntő
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Így szépülhet meg Ócsa
A decemberi számban az elmúlt év leltározásán túl,
szó esett elbírálás alatt álló pályázatokról, egyvalamiről azonban nem, egy tervezési szakaszban álló
településrendezési koncepcióról.
Az év utolsó testületi ülésén a képviselők megszavazták, hogy legyen Ócsának egy gondosan megtervezett, több évre szóló városkép szépítő programja. Kérem, árulja el pontosan, hogy miről van szó.
Az utóbbi hónapokban fogalmazódott meg bennem
az, hogy tudatosan szeretném formálni a város képét,
nem csak az éppen adódó megnyert pályázatok útján.
Mivel azonban ez nem megy egyik hónapról a másikra,
ezért szakemberekkel egyeztetve egy hosszabb távú
program kidolgozása mellett döntöttünk.
Szeretném, ha a városunk, külalakjában egy egységes
képet mutathatna, azt közvetítené, hogy például az
utcák, az útszegélyek kialakítása nem a véletlen műve
volt, hanem egy átgondolt, tudatosan kialakított terv
részei. Amikor végignéznénk a Falu Tamás utcán, akkor a szemünknek megnyugtató látványt nyújtanának
az egymás után katonás sorrendben beültetett fák, az
idelátogató turisták egy gondozott kisváros hírét vihetnék magukkal.

Ez persze nem egy
éves periódus lesz.
Nagyjából öt évre
tervezünk első körben, terveink szerint
évről-évre egy-egy
településrész kerülne górcső, átrendezés alá. Hiszem,
hogy a kellemes,
rendezett környezet
jó hatással lehetne
a városlakók hangulatára is, bízom
benne, hogy annak
megóvására minden
lakótársam törekedne.
Mikor kezdődnek el a tényleges munkálatok?
Egyelőre a terv elkészítéséről döntöttünk, pontosabban annak is az első üteméről. Amint ez elkészül, szívesen számolok be annak részleteiről.
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Önkormányzati hírek

Testületi ülésen történt
December 21-én tartotta a 2016-os év utolsó ülését
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Péntek: 8:00-14:00 (páros hét)

Elfogadták a Képviselők az Ócsai Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában a 2016. költségvetési évre elkészített
Kockázatelemzést, valamint Ócsa Város Képviselő-testületének 2017. évre szóló munkatervét. A Hivatal
vonatkozásában a kockázati tényezőket megvizsgálva
– azokat a 2016-os év eredményeivel összevetve – többek között a következő megállapítás született: pozitív
irányú változás történt az infrastrukturális, információs, környezeti kockázatok terén. A modern kor követelményeinek megfelelő telefonközpont került kiépítésre,
ezen kívül információs pult létesült az ügyfelek gyorsabb és pontosabb kiszolgálása érdekében.

Az alapellátás biztosításán túl heti 12 órában magánrendelés indul:

Dr. Molnár Csaba jegyző beszámolt a Polgármesteri
Hivatal 2016. évben végzett munkájáról, köszönetét
fejezte ki egyrészt a Képviselő-testület és a Polgármester Úr részére, hogy biztosították a zavartalan munkavégzést, másrészt minden Hivatali dolgozónak, hogy a
2016. évben mindent megtettek a hatékony és eredményes működés érdekében. A beszámoló tartalmazza a hivatali létszám alakulását, valamint részletesen
bemutatja az egyes szervezeti egységek által elvégzett
feladatokat statisztikai adatokkal alátámasztva.
A dabasi székhelyű Mátyus Bt. kapta meg az Ócsai
Kisbíró nyomdai feladatait a 2017-es évre is. A megkötött megbízási szerződés egy évre szól.
Rendelet született a 2017. évi igazgatási szünetekről,
mely szerint az Ócsai Polgármesteri Hivatalban a nyári
időszakban 2016. augusztus 7. és augusztus 11. között
(5 munkanap), továbbá a téli időszakban 2017. december 27. és december 29. között (3 munkanap) igazgatási szünet lesz. A jegyző az igazgatási szünet időtartama
alatt csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben
– gondoskodik az anyakönyvi, igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról.
A Képviselők elfogadták és jóváhagyták, hogy Dr. Simon
Fanni vegyes fogászati praxisjogát Dr. Berkics Andrea
részére átadta.
2017. január 1. napjától a tervezett új rendelési idő a
következőképpen alakul:
Hétfő 8:00-14:00
Kedd: 14:00-20:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 14:00-20:00

14:00-20:00 (páratlan hét)

Kedd: 8:00-14:00
Csütörtök: 8:00-14:00
Ócsa Város Önkormányzata és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. között új Közművelődési megállapodás került
elfogadásra, amely részletesen tartalmazza az átadott
feladatokat, továbbá az együttműködés tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Zárt ülésen tárgyalták a Képviselők a Díszpolgári cím
adományozásának témakörét. Jelölés hiányában Ócsa
Város Önkormányzata díszpolgári címet nem adományoz.

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje 2017-ben
Az Ócsai Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje nem változik:
Hétfő 13:00 - 18:00
Szerda 13:00 - 16:00
Péntek 7:00 – 12:00
Telefon: 06 29 378 125
Műszaki ügyek: 19
Hatósági ügyek: 18
Hagyatéki ügyek: 22
Szociális ügyek: 20
Anyakönyvi ügyek: 21
E-mail: polghiv@ocsa.hu
honlap: www.ocsa.hu
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Jelmagyarázat
CS CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

Bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető, a járat oszt cserezsákot.
A papírt kötegelve is ki lehet tenni.
ZF ZÖLD FENYŐFA GYŰJTÉS
Z ZÖLD HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

Gyűjtési napon csak biológiailag lebomló zsákban lehet kitenni a zöldet!
A száras zöldet elhozzuk ha az 70-80 cm-es darabokra vágják és kötegelve van.
A járat ad 1 db cserezsákot.
Kérjük, hogy a hulladékokat reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé!
A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja!

Kunépszolg Kft.
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Ócsa Városi Polgárőrség

Átélni azt, ami ott van,
teljesen más
Az idén már harmadszor kaptunk felkérést az Országos Polgárőr Szövetség
Lovas Tagozatán keresztül, hogy lássunk el a Készenléti Rendőrség Lovas
Alosztályával közösen határszolgálatot.
A
jelentkezés önkéntesen zajlik.
Most sem
voltunk
restek,
hogy
vállaljuk.
Í g y
j ó m a gam,
Boros
Fruzsina és
Valóczki Melind a
jelentkeztünk a szolgálatra. Azonban most nem 1-1 napról
volt szó, mint korábban, hanem összesen 4 napot töltöttünk Mórahalmon. Az
Ócsa Városi Polgárőrség lovas csapatának több tagja is van, viszont idén már
szigorú feltételek kötik a rendőrséggel
közösen járőröző lovasokat és lovakat. Járőrvezető I-es szintfelmérővel
kell rendelkeznie mind a lónak, mind
a lovasnak. Ezeket a vizsgákat minden
tagunknak, és lovunknak igyekszünk
megszerezni, de már eddig is többen
tettek sikeres vizsgát Dunaharsztin,
illetve a budapesti Kincsem Parkban.
2016. 12. 6-án egy igen hűvös koradélután indultunk el Mórahalomra
lovainkkal, Fickóval és Ortegával. A
röpke 3 órás autóút gyorsan eltelt, de
közben volt időnk gondolkodni azon,
hogy vajon mi is várhat ott ránk. Igaz,
hogy nem először mentünk, és a médiában is minden nap látjuk, hogy mi
történik a határmentén, de átélni, látni
és érezni azt, ami ott van teljesen más!
Fontos még az elején tisztázni, hogy
ezért mi semmiféle anyagi juttatásban

nem részesülünk, és nem is részesültünk, és azt is fontos emellett kiemelni, hogy ez egy önkéntesen vállalt
feladat! A lovaink szállítási költségeit
az OPSZ Lovas Tagozata finanszírozta, a lenti szolgálati helyekre történő
szállítást és a visszaszállítást pedig
a Készenléti Rendőrség biztosította.
A városba érkezve először lovainkat
szállásoltuk el a lovas színházáról is
híres Futó-Dobó lovardában. A lovarda csodálatos volt, a lovak a rendőrség hátasaival voltak egy istállóban,
aranysárga szalma, szép réti széna…
minden, amire csak szükségük lehet.
Ráadásként külön személyzet is volt,
aki a szolgálati lovakat ellátta. A mi
szállóhelyünk egy 5 perces autóútra
volt a lovardától a Platán Panzió és
4-es számú vendéglőben. Kis családias, hangulatos szállás a város szívében
a mórahalmi gyógyfürdővel szemben.
A panzió vezetője nagy örömmel várt
bennünket. Csodálatos, kényelmes és
meleg szobát kaptunk, és minden nap
a vendéglő éttermében étkezhettünk.
A szállást és étkezést a Készenléti Rendőrség biztosította részünkre. Az első
ott töltött napunk ezért is inkább a „beköltözésről” és az ismerkedésről szólt.
Vacsoránál megismertük a két készenléti rendőr járőrtársunkat, akik felkészítettek minket a másnapi feladatainkra.
Hajnalban már izgatottan készülődtünk, mivel egy nap alatt elért minket
egy erős hidegfront, így nem is igazán
tudtuk megítélni, hogy hány réteg ruhát érdemes felvennünk ahhoz, hogy
az ember ne fázzon át egy 4 órás kinti
szolgálat alatt. Minden évben így van
ezzel az ember az első igazi téli lovagláskor. Bizony még a 16 réteg meleg
ruha, aláöltözet is kevésnek bizonyult,
mivel itt a szolgálat 90 %-ban lépni kell
a lovakkal, tartalékolni az erőt, ha történne valami rendkívüli esemény, ami
gyorsaságot is igényel. Hajnali 5 órakor
már a lovaknál voltunk, lepucoltuk, fel-

készítettük őket a szolgálatra. A határhoz egy lószállító kamion segítségével
juttatták a lovakat minden nap. Odaérve gyors nyergelés, és már indultunk
is. Az államhatár kerítéséhez érve a
rendőrök pontosan elmondták, hogy
mire kell odafigyelnünk a járőrözés
során, így különváltunk tőlük. Azért is
volt erre szükség, mert így minden nap
kétszer akkora területet tudtunk együtt
bejárni, mint ők egyedül. A határmenti
körülmények bizony tavasz óta nagyon
sokat javultak, így már nem kellett fagyott, saras, csúszós úton közlekedni,
ha nem jól kialakított vízelvezetéses
földutakon járőrözhettünk. Azonban
tudtuk, hogy ha a rádió jelez, bármikor
meg kell indulnunk mélységi ellenőrzésre is, ahol az útviszonyok autóval
helyenként járhatatlanok. Szavakkal
elmondani, leírni nehéz, amit az ember
ott lát, vagy inkább érez… 800 méterenként, vagy néha még előbb katonai sátrak és magaslesek tárultak elénk, benne pedig rendőrök és katonák százai
váltották egymást a szolgálatuk után. A
körülmények és a fogcsikorgató hideg
ellenére mindenki kedvesen és érdeklődően fordult hozzánk, meleg teával,
kávéval kínáltak bennünket. Érdekes
volt látni, hogy sok katona nálunk jóval
fiatalabb volt, és mégis milyen kitartással vállalta a határvédő szolgálatot.
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A kerítés magyarországi oldalán nagyon nagyszámú a határvédői jelenlét,
mégis napi rendszerességgel kísérelnek
meg átlépni a határsértők az országba.
A szolgálatunk során nálunk lévő rádióban is folyamatosan nyomon követhettük, hogy éppen hány fős csapatok vándorolnak a határ felé. Megfigyelésük
nagyon alapos és folyamatos, magaslesekről távcsövekkel, a földről drónokkal figyelték őket. Fontos megjegyezni,
hogy az átlépés számukra legálisan is
lehetséges. Volt részünk eljutni egyik
szolgálatunk során az úgynevezett tranzitzónába, ahol folyamatosan fogadják
a menedékkérőket. Szolgálataink során
minden nap más-más részeket térképezhettünk fel a kerítés mentén, így az
ásotthalmi és röszkei határátkelő közötti teljes részt bejárhattuk lovainkkal.
A szolgálatok általában 4 órásak voltak,
ez alatt az idő alatt a -6 fokos hidegben sajnos minden nap kellőképpen
átfagytunk, de sikeresen betegségtől
mentesen tértünk haza. Szolgálat után
a lovakat visszaszállítottuk a lovardába,
ahol friss alom, és széna várt rájuk. Lecsutakoltuk, rendbetettük hátasainkat
és nyugodt szívvel hagytuk pihenni
őket. Szolgálatok után órákat melegedtünk a szobában vagy az étteremben,
és pótoltuk az elvesztett energiánkat.
Egy alkalommal még a mórahalmi

gyógyfürdőbe is ellátogattunk, amely
lehetőséget ajándékba kaptuk. Itt volt
alkalmunk feltöltődni és teljesen átmelegedni. Összegzésként egy élményekkel teli, mégis tanulságos szolgálaton
vagyunk túl. Úgy érzem, nem utoljára
látogattuk meg a határmentét. Jövőre
tervezzük, hogy még többet és még
többen fogunk a Készenléti Rendőrséggel együtt szolgálatot adni, és bízunk
benne, hogy egy igen értékes kapcsolat alakul majd ki a szervezetek között.

Végezetül szeretnénk megköszönni a
segítséget Szeredi Sándor Ócsa Városi
Polgárőrség elnökének, az ügyintézést
Boros Tibornak, a szállítást Riegel Tibornak. És persze köszönjük a támogatást és felkészítést a családunknak, barátainknak, a lovas csoport tagjainak!
Boros Fruzsina
Ócsa Városi Polgárőrség
Lovas polgárőre

Tisztelt Ócsaiak! Kedves Lakosok!
Az Ócsa Városi polgárőrség közgyűlése, 2012. október 2-án választott
elnökévé. Ekkor négy évre vállaltam
az elnökséget. Ez a megbízatás
járt le az idén. Elvégzett munkámmal igyekeztem új irányokat, célokat megmutatni és megvalósítani.
2014-ben beválasztottak a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökségébe, majd ezen megbízatás mellett az Országos Polgárőr Szövetség,
Pest Megyei küldöttjévé delegáltak.
2016. szeptember 15-én egy újabb
megbízó levelet kaptam. A Dabasi,
Ráckevei és Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságok területén működő
polgárőrségek munkáját kell koordinál-

nom. Ez több mint húsz települést jelent.
Az új Ptk. hatályba lépése rengeteg feladatot ró a civil szervezetekre (pl.: teljesen új alapszabály). Az új elnöknek és
elnökségnek újabb 3-5 évre kell tisztséget vállalni. Továbbra is az egyesület
tagja maradok és segítem az egyesület
munkáját, ha az új vezetés igényt tart rá.
Az Ócsai Városi Polgárőrség elnöksége,
a váltás érdekében, ideiglenes jelölő - és
szavazatszámláló bizottságot állított fel,
melynek a megbízatása a tisztújító közgyűlés után lejárt. Az elnöki tisztségre
négy fő jelentkezett és mindegyik jelölt
kialakította saját stábját, akikkel megválasztása estén együtt fog dolgozni.

2016. november 25-i közgyűlés a jelöltek közül, titkos szavazással, Szeredi
Sándort választotta elnökévé. Sándor
munkáját Nagy Imre – elnökhelyettes -, Ulicska Ildikó – titkár - és 92 fő
polgárőr fogja segíteni. Biztos vagyok
benne, hogy munkájukat Ócsa lakosságának érdekében, a közbiztonság javítása céljából fogják végezni!
					
Boros Tibor
Ócsa Városi Polgárőrség
polgárőre
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Ócsai Arcok

Tizenegy tonna pörkölt és társai avagy ki jegyzi az „őrült” rekordokat?
A 2017-es év Ócsai Arcok rovatának
első részében egy igen különleges titulussal rendelkező úriembert szeretnék Önöknek bemutatni. Merthogy a
Guiness rekordokról mindenki hallott
már, de vajon ki ismeri azt az embert,
aki ellenőrzi és bejegyzi ezeket a különleges teljesítményeket? Sebestyén
István, a Magyar Rekordok regisztrátora. Na, ez nem a főfoglalkozása, bár
elmondása szerint neki olyan nincs is.
Főnök és munkahely hiányában hogy
néz ki egy napja?
Meglehetősen zűrzavarosan. Számos
projektben benne vagyok, talán túlbuzog bennem a tenni akarás, de én így
érzem jól magam. Tárgyalásról-tárgyalásra rohanok, közlekedés mérnökként
szívügyem lett az elektromos autózás,
a rekordkísérletek által pedig rengeteg
településre eljutok, érdekes emberekkel találkozom. Nagy hibámnak tartom,
hogy nem vagyok egy önmenedzselő

típus, az időbeosztási rutinom sem túl
jó, így néha el is kések. De ezzel nem
mondok újat, hiszen erre a beszélgetésre sem érkeztem pontosan.
Avasson be minket, mi a dolga a Magyar Rekordok regisztrátorának?
Az én feladatom a rekordkísérletek dokumentálása, de az ötlet megjelenésétől is szívesen látok el mindenkit iránymutatással, tapasztalatokkal, hogy a
kísérletet siker koronázza a végén.

Igen, ez pontosan így van, de azt hozzá kell tennem, hogy magyar rekordok már azelőtt is léteztek mielőtt én
ezzel foglalkozni kezdtem. A hivatalos
sportágak teljesítményeit például a
nemzetközi sportági szövetségek nyilvántartásai jegyzik. Az „őrült” hazai

Emlékszik az első rekordra, amit a
londoni Guinness World Records felé
közvetített?
Hát hogyne! 2000-ben Pestlőrincen
egy új kezdeményezésként Pörköltfőző
versenyt hirdettek a polgármesterek
között. Felmerült azonban, hogy mi
lesz az odalátogatókkal, akik szívesen
megkóstolnák az elkészült ételeket. A
zsűri elnöke Benke Laci bácsi volt, aki
erre azonnal rávágta: Akkor nagy pörköltet főzünk, sőt, megfőzzük a Föld
legnagyobb pörköltjét! Ez így is lett.
Elkészült egy 4251 literes óriás bogrács, amiben 1,1 tonna húsból 7000
adag pörkölt rotyogott, és ha már ilyen
mennyiségű étel készült, felmerült az
igény arra is, hogy mindezt dokumentáltassuk a Guinness World Records évkönyv kiadójánál. Ennek módja akkor
még ismeretlen volt, a nemes feladatot
pedig – mivel angolul valamennyire beszéltem – én kaptam meg.
A Guinness rekordnak hamarosan híre
ment a szakácstársadalomban, így ezek
után nem volt megállás. Észrevétlenül
lettem kulcsember ebben a folyamatban, én pedig nem álltam ellent. Azóta is örömmel végzem ezt a feladatot,
rengeteg településre eljutok, érdekesebbnél érdekesebb emberekkel találkozom.
A Guinness mellett létezik egy önálló
magyar adatbázis is hazai rekordokról?
fotó forrás: duol.hu

rekordok sora azonban ezzel a pörköltfőző versennyel indult el. Azóta több
mint 1000 rekordot regisztráltam.
Mindegyik mögött egy komoly csapat
állt, egy hihetetlen összefogás a közös cél érdekében, majd a győzelem
mámorának megélése. Szerencsésnek
vallom magam, hogy ilyen pillanatokon
ott lehetek, ezzel egy kicsit én is részesévé válhatok a sikernek.
Pozitív embernek vallja magát?
Abszolút. Közel áll hozzám a távol-keleti filozófia, hiszem azt, hogy semmi
sem történik véletlenül az életben, és
most már azt is tudom, hogy a múltban
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történt veszteségeim is ajándékok voltak. Akkor persze ezeket nem így éltem
meg, de most már tudom, és ez bőven
elég.

600 kg élelmiszert
osztott szét a MOE

Erre mindig azt szoktam mondani,
hogy a legérdekesebb rekord mindig
az utolsó és a legmegdöbbentőbb pedig a következő. De a viccet félretéve,
valóban nem tudnék egyet sem kiemelni. Ahogyan a szülőnek is minden
gyermeke ugyanolyan szép és okos, én
is így emlékszem vissza ezekre az eseményekre. Amit mégis kiemelnék, az
az újraélesztés oktatásának rekordja,
melyben Szombathely az élharcos. Az
ottani polgármester – aki sokáig a Megyei Mentőszolgálat igazgatója volt –
nagy mozgatórugója ennek, az önkormányzat valamennyi dolgozója ki van
képezve életmentésből, Szombathely
pedig az Életmentés városa lett. Ők
tartják a maratoni csoportos újraélesztés váltórekordját. Ha jól emlékszem
tíz napon keresztül egymást váltva tartották fel egy gyakorló bábu keringését
több mint 2500-an. Ez nemzetközi szinten is siker az országnak.
Mi magyarok inkább megdönteni szeretünk meglévő rekordokat vagy inkább újat felállítani?
Az utóbbi a jellemzőbb. Ilyenkor nagy
előny, hogy a szabályrendszert az ötletgazda adhatja meg. Ötletekből pedig nincs hiány, hiszen évi közel száz
eseményre hívnak szerte az országban.
Év eleje van, mit kívánna a 2017-es
évre?
Természetesen minél több sikeres rekordot! A rekord ugyanis pontosan azt
jelenti, ami a legnehezebb: legyőzni
önmagunkat, a korlátainkat és elérni
valami olyan célt, ami addig elképzelhetetlen volt.
P.Z.

Forrás: elelmiszerbank.hu

Kiemelhetünk egy rekordot a sorból,
amit Ön a legérdekesebbnek ítélt az
elmúlt 16 évben?

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is megszervezte karácsonyi tartós
élelmiszer gyűjtését a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület, november
25-én pénteken délután, szombaton
és vasárnap egész nap tartott akció.
Ebben az évben is az Élelmiszerbank
felkérésére a Mozgáskorlátozottak
Ócsai Egyesülete is csatlakozott
önkénteseivel a gyűjtéshez. A TESCO
Áruház Ócsai Szupermarketjében,

ebben az időszakban több mint 600
kg tartós élelmiszert (liszt, cukor,
étolaj, tej, tésztafélék, édesség,
konzervek stb.) gyűjtött össze, melyet
kizárólag a helyi Egyesület tagjai, és
a településen élő rászorulók között
osztottunk szét a karácsony előtt.
Az ő nevükben is köszönjük
adományaikat.
Csernák Vilmosné
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

Utazásaik története
Hat éve vezeti az ócsai nyugdíjas
klubot, a „fürdősöknek” – ahogyan
ők magukat hívják – pedig havonta
egyszer buszos kirándulást szervez a
kecskeméti fürdőbe. Ő Nagy Balázsné
Mártika, aki szívesen mesélt a
csoport rendszeres kiruccanásáról.
„Minden hónapban egy tele busszal
megyünk le Kecskemétre a Benkovics
Sanyival.” – meséli büszkén az út állandó szervezője, kezdeményezője.
Elmondása szerint 47 ócsai nyugdíjas
minden hónapban felkerekedik, hogy
együtt töltsenek egy napot a kecskeméti újfürdőben. Így megy ez már több
mint két éve, bekerülni szinte lehe-

tetlen, mert a buszon hazafelé már a
következő járatra is betelik a névsor.
Ez azonban nem véletlen. Mártika
csodálatos könnyedséggel fogja össze
a társaságot, mindenkihez van egy jó
szava, a társaság szíve-lelke. Ezúton
kívánunk a csipet-csapatnak további
kellemes fürdőzést és jó egészséget!

Adventi Napok
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Mézes illat
lengte be
a házat
Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
(OPKE) 4 éve rendezi meg Mézeskalács Műhely rendezvényét, melyben
évente 800-1000 db mézeskalács
kerül kidíszítésre gyermekek által.
A karácsony előtti készülődés és
várakozás mindenki életében nagy
jelentőséggel bír. Szívünk egyre
jobban megtelik örömmel, boldogsággal és szeretettel, a várakozás
kíváncsivá tesz minket. Jó érzés
hozzájárulni ehhez a csodás időszakhoz egy programmal, mely alatt kimondhatatlanul finom mézeskalács illat
lengi be a házat. A nap végére a hajunk és
lelkünk is kicsit mézeskalács illatúvá válik.
Egy-egy apró pici csoda készül minden
gyermekkéz által, melyet becsomagolva, díszes szalaggal átkötve el is vihetnek
magukkal szeretteiknek. Örülünk, hogy
idén is hozzájárulhattunk az előkészületek
pillanataihoz és bízunk benne az elkövetkezendő években sem lesz ez másként.
Papp Katalin (OPKE tag)
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Nálunk járt a Mikulás

Tervezz kar
újrahasznosít
Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban megrendezett Mikulásváró
Műhely idén is nagy sikert aratott a
gyermekek körében, akik izgatottan
várták, hogy ismét találkozhassanak a
Mikulással. A családias hangulatú est,
egy bábelőadással kezdődött a Mese-

látó Társulat közreműködésével. Ezt
követően nagy örömükre megérkezett
a várva várt Mikulás is, aki mindenkit
ajándékcsomaggal jutalmazott, sőt
még közös fotózásra is sor került vele
a színpadon. Végül a kézműves asztaloknál arra is lehetőség nyílt, hogy a
gyerekek karácsonyi képeslapokat
készítsenek, akár
családtagjaik megajándékozására is.

Az idei évben az Egressy Gábor Szabadidőközpont kreatív, tervezői pályázatot hirdetett „Zöld Karácsony”
címmel az ÖKO-év lezárásaként.
A pályázatra általános iskolások
és
középiskolások
nevezhettek
3-4 fős csoportokban vagy egyénileg, a cél pedig egy olyan karácsonyfa elkészítése volt, mely újrahasznosított anyagokból készült.
A pályázatra 11 db nagyon fantáziadús karácsonyfa érkezett, melyeket a Szabadidőközpont aulájában
lehetett
megtekinteni.
A zsűrizésre december 14-én került sor, ahol megszülettet a döntés, hogy mely újrahasznosított karácsonyfák kerültek ki győztesen.
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Kinedok vetítések az Egressy
Gábor Szabadidőközpontban

rácsonyfát
tott anyagból!
I.helyezett:
Balázs Fanni
Szabó Niki
Dániel Tibor

II. helyezett
Szabó Dominika
Pászter Bálint
Soltic László
Fejős Bernadet

III. helyezett
Kálmán Hanna
Török Boglárka
Valentin Vivien
Szabó Melinda

III. helyezett
Bereczky Réka
Bereczki Fanni
Kovács Viktória
Víg Soma

December
16án a gimnázium
közel kétszáz tanulója töltötte a
Tolerancia napot
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. A
Kinedok
program jóvoltából
megnézhették
a Toto és nővérei című, világszinten elismert
román
dokumentumfilmet.
A vetítés után az osztályok csoportokat alkotva dolgozták föl a film
által felszínre került társadalmi
problémákat, jelenségeket, mint
például a drog, a tehetséggondozás, vagy családpszichológia. A feldolgozásban segítségünkre voltak
pszichológusok, valamint két-két
előadó a Kék Vonal Gyermekkrízis
Alapítványtól valamint a Kék Ponttól.
December 21-én nagy megtiszteltetésben volt részünk, szintén egy
Kinedok vetítés kapcsán vendégül
láthattuk Majorosi Mariannt, Kossuth-díjas előadót, a Csík Zenekar

énekesnőjét. A gimnáziumból három osztály vonult ismét a Szabadidőközpontba, hogy megnézzék, az
Engedem hadd menjen című filmet.
Az ezt követő beszélgetés során Majorosi Mariann mesélt a népzene és
a könnyűzene találkozásából születő
élményeiről, művészi hitvallásáról.
A gimnáziumban tanító kollégák és
az itt tanuló diákok nevében köszönetet szeretnék mondani az Egressy
Gábor Szabadidőközpont munkatársainak, hogy otthont adtak a Kinedok vetítéssorozatnak, ami során színes élményekkel gazdagodhattunk.
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Januári programajánló

JANUÁR 10. 17:00 (KAMARATEREM)
ÚJÉVI KONCERT
MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KEZDŐ ÉS ÚJRAKEZDŐ HASTÁNCTANFOLYAM
MINDEN KEDDEN 19:00-20:00 �RÁIG
ELSŐ ALKALOM: JANUÁR 10.
60 PERC 1500 FT
GAMBÓ RITA / 06 20 362 34 04

Meghívó

a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorra

Időpont: 2017. január 20.
17:30 XIII. Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti Tábor
Téli Tárlatának megnyitója

18:00 Ünnepi műsor

JANUÁR 14. 19:00 ÓRA
Ócsa Város
Önkormányzata által alapított díjak átadása
PAUSE ZENEKAR
Beszédet mond Bukodi Károly polgármester
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
az Ócsai Bolyai
BELÉPŐ:János
500 FT Gimnázium tanulóinak műsora
Felkészítő
Gyovai
BELÉPŐ tanár:
+ CDHorváthné
LEMEZ 1300
FT Melinda
JANUÁR 20.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
17:30 KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR TÉLI TÁRLATÁNAK
MEGNYITÓJA
18:00 ÜNNEPI MŰSOR
KÖZREMŰKÖDNEK: ÓCSAI FÚVÓSZENEKAR, ÓCSAI BOLYAI
JÁNOS GIMNÁZIUM TANULÓI

Musicalvarázs
Vágó Bernadett műsora

VÁGÓ BERNADETT MŰSORA

JANUÁR 31. 18:00 ÓRA
KÁVÉHÁZI ESTÉK
VENDÉG: PAPP KATALIN
MIKÉNT LETT A TÁNC VILÁGBAJNOKBÓL
MOZGÁSTERAPEUTA ÉS LOGOPÉDUS?
Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében.
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Felhívás
PÉLDÁTLAN ÁLLATKÍNZÁS ÉS ORVVADÁSZAT A
FELSŐPAKONY KÖRNYÉKI ERDŐKBEN!
Tisztelt Ócsai és Felsőpakonyi Lakosság!
Az elmúlt hónapokban ismeretlen tettesek ismételten nagy
mennyiségű őzhurkot helyeztek el a községet övező erdőkben, illetve az M5-ös autópálya melletti erdőszakaszokon.
A hurokcsapdákkal több őzet is megfogtak, majd elvittek a
helyszínről. Az okozott kár értéke meghaladja a milliós nagyságrendet. A nagy értékű vagyoni káron túl, az elkövetők az
állatkínzás, az orvvadászat, az illegális húskereskedelem és
természetkárosítás bűntettét is elkövették. Ezen cselekmények komoly büntetőjogi következményeket vonnak maguk
után.
Az elkövetők lelketlenségét és kegyetlenségét jól illusztrálja,
hogy több őzet napokig a hurkok fogságában hagytak szenvedni, míg végül az állatok kínok között elpusztultak és húsuk az enyészeté lett. Előfordult, hogy a hurok fogságában
több napja elpusztult állat tetemét is elvitték a helyszínről

és annak húsát feltehetőleg gyanútlan állampolgároknak értékesítették.
A közelmúltban egy feltehetőleg súlyosan beteg, fertőzött
őzet is megfogtak, melyet gyalogosan illetve kerékpárral
szállíthattak el a helyszínről. Nyomatékosan kérjük a tisztelt
lakosságot, hogy akik a közelmúltban ismeretlen eredetű,
állatorvosi bizonylat nélküli őz húst vásároltak, és a hússal,
bőrrel, vérrel bármi módon érintkeztek, illetve a húsból fogyasztottak, saját és családjuk érdekében haladéktalanul
forduljanak orvoshoz!
Ezúton kérjük minden természetszerető és állatvédő állampolgár segítségét, hogy az eset fontosságára való tekintettel,
akik a fent említett ügyben érdemi információval rendelkeznek, kérjük, jelezzék az alábbi szerveknél:
A Gyáli Rendőrőrs hívószámán: +36 29 340 107
vagy a Dóra Vadásztársaságnál: +36 20 284 7243.
A Vadásztársaság a tettesek kézre kerítéséért magas jutalmat ajánl fel.

GOMBAISMERETI KÉPZÉS
Kedves Érdeklődők!
A Pro Mikológia Alapítvány alapfokú gombaismereti képzést
indít Ócsán.
Helyszín: Ócsa, Tájház (Békési Panyik Andor u. 4-6.)
Tananyag: 130 leggyakoribb faj ismertetése + gombaélettan,
gyűjtés, védelem, kereskedelem, mérgezések.
Tervezett kezdés: 2017. február 28.
Tervezett befejezés: 2017. október közepe (fakultatív vizsgalehetőséggel).
Elméleti órák: 10 alkalommal kéthetente keddenként 17 órai
kezdettel kb. 2x45 percben.
Terepgyakorlati órák: 5 alkalommal hétvégi napokon – Ócsa és
Budapest környékén.
Tanfolyam díja: 25.000,-Ft, amely tartalmazza az elméleti és
gyakorlati órákon való részvétel díját, valamint a tananyag fajait
és leírását tartalmazó könyvet (Vasas-Locsmándi: Gyakoribb
gombáink), de nem tartalmazza a fakultatív vizsga díját.
Jelentkezni lehet az info@promikologia.hu címen vagy
30-348-9187-es számon a név, telefonszám, e-mail cím megadásával.
Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
A tanfolyamot minimum 20 fő jelentkezése esetén indítjuk el!
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Mikulásfutás
A tavalyi évben szerettünk volna hagyományt teremteni az első Mikulásfutásunkkal, ami a résztvevők szerint nagyon jól sikerült. Erre alapozva
idén is megtartottuk a futást. Mivel Miklós napja keddre esett ezért december 3-án gyűltünk
össze a Református Műemléktemplom mellett,
hogy a tervezett 10 és fél km-t teljesítsük. A tavalyi „létszámrekord” nem dőlt meg, de 12 futó
és 2 bringás kísérő teljesítette a távot a nagyon
szép, napos, tiszta időben. Az ócsai és környékbeli településekről érkező csapatot a pinceso-

ron felállított frissítőpont várta, meleg teával,
zsíros kenyérrel, keksszel, gyümölcsökkel. Negyed órás eszem-iszom után továbbindultunk
a cél felé a maradék 4 km-es úton. Vittünk magunkkal szaloncukrot, amit az útvonalon sétáló gyerkőcöknek, felnőtteknek és a miattunk
félreálló autósoknak osztottunk szét. Jó volt
látni a meglepett, de vidám arcokat. A célban
megettük, megittuk a maradék frissítőt, készítettünk pár közös fotót és megbeszéltük, hogy
jövőre újra lesz 3. Mikulásfutás is! Hajrá UFÓ-k!
Fentor Csaba
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Egyházak januári
programjai
Ócsai Baptista Gyülekezet - januári programnaptár
január 1.

9:00 óra

imaóra

10:00 óra

Istentisztelet

17:00 óra

Aliansz imahét kezdő
alkalma

január 2-7-ig 18:00 óra

Aliansz imahét

január 8.

9:00 óra

imaóra

10:00 óra

Istentisztelet

17:00 óra

Aliansz imahét záró
alkalma

január 11.

19:00 óra

Bibliaóra

január 15.

9:00 óra

imaóra

10:00 óra

Istentisztelet

17:00 óra

Ökumenikus imahét
nyitó alkalma

január 16.

18:00 óra

Ökumenikus imaheti
alkalom

január 17.

18:00 óra

Ökumenikus imaheti
alkalom

január 22.

9:00 óra

imaóra

10:00 óra

Istentisztelet

17:00 óra

Ökumenikus imahét
záró alkalma a Kálvinházban

január 25.

19:00 óra

Bibliaóra

január 29.

9:00

imaóra

10:00 óra

Istentisztelet

17:00

Istentisztelet

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
A változtatás jogát fenntartjuk!
További információk: www.ocsaibaptista.hu

Valódi békesség
Boldog új esztendőt! Biztos, hogy az elmúlt időszak egyik
legtöbbet használt jókívánsága volt. Sokan még hozzátették, vagy hozzágondolták, hogy legyen békés is ez az új év!
Mert összetartozik e kettő: a békésség és a boldogság. Biztos sok mindenről emlékezetes lesz a 2016-os év, és sajnos,
ezek között ott fog szerepelni a békétlenség is. Számtalan
terrortámadás, a szíriai háború borzalmai, menekült válság egymást gerjesztő folyamatok -, amelyek közös eredménye,
hogy az eddig önmagukat biztonságban tudok hirtelen halálos veszedelemben találják magukat. Szempillantás alatt
köddé vált az eddigi békés életük. Ekkor értjük meg, hogy
mennyire törékeny az a békesség, amit az emberek teremtenek, és azt is, hogy a békesség az a kincs az életünkben,
amit akkor kezdünk el igazán értékelni, amikor elveszítjük.
Példabeszédek könyve 17. fejezet első verse így fogalmaz: “Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint
ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.”
Vagyis sokkal fontosabb békességben tudni magunkat, mint gazdag vigadozás közepette élni. Jobb a szeretetteljes légkör, mint az álbiztonságot adó vagyon.
Hogyan? A pénz nem ad biztonságot? Vagy ahogyan a közmondás tartja: a pénz nem boldogít? Akkor ugyan mi ad valódi boldogságot és békességet? Miről beszél az idézett bibliai szöveg?

Azt mondja egy közel-keleti közmondás: A hal békessége a víz, a madár békessége a levegőég, az ember békessége Isten. Azaz az ember természete életközege
Istennél van! Minden egyéb ál biztonság, ál béke. Kívánom, hogy 2017-ben találjunk rá a valódi békességre!
Horváth Zsolt
baptista lelkipásztor

Tűzifa akció!
Akác tűzifa 2900 Ft/q
Vegyes kemény 2500 Ft/q
Vegyes puha 1800 Ft/q
Hasított + 200 Ft/q

A tűzifa erdei köbméterre (1m*1m*1.70) is
megrendelhetőek!
Garantált mennyiség! Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.

TEL.: 06/70-605-4678
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Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Konkoly Istvánné Virág Margit
Bíró Béla Gézáné Sulyok
Gabriella Magdolna
Pekker Boldizsár
Hegedüs Béláné Bálint Margit

Születési idő

Haláleset ideje

Születések:

1930. május 30.
1950. február 9.

2016. november 1.
2016. november 2.

1932. december 3.
1954. október 8.

2016. november 27.
2016. november 28.

Gyermek neve
Veszeli Vencel
Áldott Laura
Rácz Réka
Mátsik Zoltán
Jámbor Lara
Józsa Boglárka Lujza

Esküvő:
Császár Petra - Varga Gábor
Huszonötödik házassági évforduló:
Mészáros Julianna - Varga László
Ötvenedik házassági évforduló:
Kulcsár Ibolya - Istvánfi Lajos

2016. december 13.

Szülők neve

Születési idő

Németh Csilla - Veszeli Norbert
Hajdu Nóra - Áldott Géza
Gyarmati Nikoletta – Rácz Nándor
Puskás Tímea – Mátsik Zoltán
Patkó Krisztina - Jámbor Zoltán
Takács Erika Mónika – Józsa György

2016. november 3.
2016. november 11.
2016. november 11.
2016. november 11.
2016. november 14.
2016. november 21.
Sallay Mária
anyakönyvvezető

1991. december 14.
1966. december 24.

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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

Cs 14-17-ig

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Napsugár Tagóvoda

Fax: 29-378-067

Rendelő tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Tel: 29-378-084

Posta, Szabadság tér 3.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda
Ócsa, Damjanich u. 31.

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Védőnői tanácsadások
Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

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.

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, dr. Berkics Andrea

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Tel: 29-378 043

Felnőtt háziorvosok

H, Sz 8-14-ig, K, Cs 14-20-ig

06 29 950 420

gimi@bogim.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-525

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Közterület-felügyelet

Rendelő tel: 29-378-071

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Berecz Éva 06 70 395 1877

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Gyepmester

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont Töves-Gold Magánnyomozó és

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Szabadság tér 5., 29-578-090

06 29 378 043

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Falugazdász Nagyszegi Imréné

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Tel: 30 461-7863

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

Hulladékszállítás

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Tel: 24-535-535

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

szallitas@kunepszolg.hu

Halászy Károly Általános Iskola

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

SZÍNES
CLUB

A GIMI MELLETT!

KULTURÁLT SZÓRAKOZÁS, ÉTEL, ITAL,
DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD!
NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–CSÜTÖRTÖK 1200–2200 PÉNTEK–SZOMBAT 1200–0200 VASÁRNAP 1200–2100
ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17.  (30) 331 2641  FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

V. SZÍNES CLUB BAJNOKSÁG!
JANUÁR 14. SZOMBAT 1800-TÓL
BILIÁRD DARTS ÉS CSOCSÓ
A versenyzők máris készülhetnek, mert január 14-én megrendezésre
kerül az V. SZÍNES CLUB darts, csocsó és biliárd bajnoksága!
Nem vagy még clubtag? Tagjaink számára kedvezőbb árakat
biztosítunk, ráadásul ha most csatlakozol, ajándék kártyatartót is kapsz!
Új étlapunk már elérhető, így a szuper társaság és az izgalmas játékok
mellett most már ﬁnom fogásokkal is várunk!

GYORSAN,
KORREKT ÁRON!
Kóstolj bele válogatott minőségi alapanyagokból készült
fogásainkba, melyeket villámgyorsan házhoz viszünk Neked!
Várjuk rendelésedet az ócsai SZÍNES ÍZEKben, részletek
és étlap a Facebook oldalunkon!

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

 (20) 530 6055

