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3                  Előszó

Virágnyílás és eseményzápor

Május hava virágnyílásban talán a leggazdagabb hónap, 
Ócsán pedig kulturális programokban is bővelkedett. Büsz-
ke vagyok a kollégáimra és azokra a civil szervezetekre, 
akik ezeket az eseményeket megszervezték, és nagy örö-
mömre szolgált, hogy a rendezvényeken Önök részt vettek.

Az Ócsai Hagyományőrző Egyesület szervezésé-
ben immáron negyedik alkalommal valósult meg 
a Juhfesztivál, talán az eddigi legtöbb látogatóval. 

Másodszorra sétálhattunk együtt önkormányza-
ti kezdeményezésre az egészségünkért, egy vasár-
nap reggelen. Ezúton is köszönöm Kozma Jutkának, 
aki meridián tornával mozgatta meg a résztvevőket.
Hagyományteremtő céllal hívtuk életre az Anyák napi 

koncertet, ahol személyesen köszönt-
hettem a megjelent édesanyákat. Óri-
ási meglepetés volt számomra, hogy 
az ország több tájáról (Balatonfüred, 
Lajosmizse, Dunaharaszti) is ellátogat-
tak hozzánk a Kovács Kati rajongók.

De a programok sora ezzel még nem fe-
jeződött be. Az Ócsai Kulturális Napok 
azt gondolom, hogy mindannyiunk szá-
mára kellemes meglepetés és élmény 
volt. Annak sokszínűsége a visszajel-
zések alapján sokuk tetszését nyerte el.

Szintén hagyományteremtő céllal indítottuk út-
jára a Tejbegríz fesztivált is.  Közel 1750 adag tej-
begrízt fogyasztottak el kicsik és nagyok, vala-
mint nagy sikerrel zárult a Tejbepapi evő verseny is.

A város és a gyerekek örömére is megújult az álta-
lános iskola. A külső szigetelés és az új szín burkolta 
épület egy egész más képet mutat. Nem állunk meg.  

Az igazgató asszonnyal egyeztetve a tanévkezdésig sze-
retnénk az iskola előtti területet is rendezni, de erről 
bővebben a következő számban tájékoztatom önöket.

Bukodi Károly
polgármester

Szívügyünk a séta

Ócsai Juhfesztivál

Anyák napi koncert

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

Tejbegríz fesztivál
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FELHÍVÁS 
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRE 
A parlagfű kétszikű, 20-
140 cm magas terebé-
lyes igénytelen gyom, 
mely nagy növekedési 
és szaporodási erélye 
révén könnyen felülke-
rekedik más növénye-
ken. Virágpora súlyos 
allergiát okoz. A parlagfű 
pollen két fő allergén-
je a légutakba kerülve a 
nyálkahártyát irritálja és 

szemgyulladást is okoz. Az allergiások száma évről évre nő.

A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni, leg-
jobb a virágzása előtt elpusztítani, hogy ne szór-
hasson virágport, és ne érlelhessen termést. 
Irtását végezhetjük gyomlálással, kaszálással (három kaszálás 
biztosít megfelelő eredményt) és vegyszeres gyomirtással is.

Felhívom az Ócsai Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése alapján minden föld-
tulajdonos, földhasználó külterületen és belterületen egya-

ránt köteles az adott év június 30-ig a parlagfű elleni védeke-
zésre, azt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe 
jutásának folyamatos megakadályozására illetve ennek az ál-
lapotnak a fenntartására a vegetációs idő végéig. Amennyi-
ben a földhasználó illetve termelő a védekezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, közérdekű védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezést elmulasztóval szemben a par-
lagfű-mentesítésre történő kötelezés mellett, az élelmi-
szerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján a jogszabály 
növényvédelmi bírság kiszabását teszi lehetővé, mely-
nek összege 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 

Ezúton kérek minden földtulajdonost és földhasználót 
a parlagfű elleni védekezés betartására, hiszen ez-
zel nemcsak a növényvédelmi bírság kiszabását ke-
rülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a kör-
nyezetükben lévő allergiás emberek számára is. 

Tegyünk együtt egy élhetőbb Ócsáért!

dr. Molnár Csaba
jegyző

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 fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat előzetesen 
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. június 21-én - szerdán - 1700 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

A lakossági fórumot követően 2017. június 29. 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 települési 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

LAKOSSÁGI FÓRUM

FELHÍVÁS ÁRKOK, ÁTERESZEK TISZTÍTÁSÁRA

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi  igazgatóság 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
felhívást adott ki a vízelvezetők karbantartására, 
a várható vízkárok megelőzése érdekében.

Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a 
vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.

A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai 
és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd 
burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület 
gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak 
részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó 
összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az 
ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának 
vagy használójának kell gondoskodnia.

A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a 
vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok 
és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 
csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok 
karbantartására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi 
megkezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges 
áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és 
a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet 
(gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, 
a víz szabad útját biztosítani kell.

Május 31-én tartotta havi testületi ülését Ócsa Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete. Elfogadásra került 
az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámo-
lója és a „Kertváros” Szociális Központ 2016. évi jelentése 
is. Ez utóbbiban olvasható, hogy a Központ által biztosított 
szolgáltatások: a kapcsolattartási ügyelet, készenléti szol-
gálat, jogi tájékoztatás, pszichológiai tanácsadás, család-
konzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.

Jogerős   hatósági intézkedés alatt álló gyermekek Ócsán: 
védelembe vett – 17 fő, ideiglenes elhelyezés alatt 
– 6 fő, utógondozott – 2 fő, nevelésbe vett - 32 fő

Pszichológiai tanácsadáson 22 gyermek vett részt, ösz-
szesen 86 alkalommal, 6 felnőtt összesen 11 alkalom-
mal. Családkonzultációban 1 család vett részt, és 7 al-
kalommal biztosítottak felügyelt kapcsolattartást.

Az előző évekhez hasonlóan idén is támogatás-
ban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban nya-
raló palásti és ócsai gyerekek. A képviselők dönté-
se szerint 700.000 Ft-ot különítenek el erre a célra. 

Elfogadta a Képviselő-testület Ócsa Város Ön-
kormányzatának 2016. évi zárszámadását.

Az Önkormányzat a törvényi előírásoknak meg-
felelően a vagyonrendelet felülvizsgálatát el-
végezte, ezáltal az önkormányzati tulajdonban 
lévő vagyontárgyak felülvizsgálata megtörtént.

A Testület úgy döntött, hogy az Ócsa Város Önkor-
mányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatok ellátására továbbra is az Auditcontact Gaz-
dasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg.  A 
megbízás 2017. június 1-től 2018. május 31-ig szól.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizá-
rólagos tulajdonában lévő sportpályát a korábbi éveknek 
megfelelően 2017. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig 
terjedő időszakra is ingyenesen használatba adja Ócsa Város 
Sportegyesület részére. Támogatva ezzel az ócsai futballt, 
a csapatok felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását. 

Ócsa Város Önkormányzata hatodik alkalommal is meghir-
dette a járdaépítési pályázatot. Több lakos is jelezte, hogy 
a pályázat lezárása után értesült a lehetőségről, így a pá-
lyázat meghosszabbításra került. Idén 35 pályázó került 
nyertesként kihirdetésre, és újíthatja fel az ingatlana előt-
ti szakaszt önkormányzati támogatás igénybevételével. 

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, 

hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár

2017. július 03-tól augusztus 03-ig 
szabadság miatt zárva tart.

Augusztus 03-tól  

ismét szeretettel  várjuk 

régi és új olvasóinkat!                                                
                                                                                                             

Gergelyné Kopcó Eszter                                                      
könyvtárvezető                                                                                 
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület
alakulásának kapujában
TISZTELT LAKOSSÁG!
Előzetes egyeztetések történtek, majd 2017. április 
26-án konkrét megbeszélés az illetékes vezetőkkel.

Örömmel tudatjuk, hogy Ócsa város Polgármesteré-
nek Bukodi Károly Úr, Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjének Gere Imre tü. ezredes Úr, 
Dabas Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Vad 
Tibor tü. őrnagy Úr támogatásával az Ócsai Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület létrehozását megkezdhetjük!

Céljaink:
1. Olyan Tűzoltó Egyesület létrehozása, amely 
Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját 
segíteni tudja, mely együttműködési szerződés 
bírtokában lehet
2. Önálló beavatkozó egység jogát megkaphassa 
évenkénti minősítéssel
3. Az egység a vonulást a riasztástól számítva 2 
percen belül tudja megkezdeni

4. Igény szerint a környékbeli településeket is 
védheti /Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony/

5. Ócsa város életében, működésében aktív szere-
pet vállal

Friss hírünk: a Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. szám 
alatt, az Egressy Gábor Szabadidőközpontban 
2017. június 8-án 18 órai kezdettel lakossági fó-
rumot tartunk az érdeklődőknek! Egyúttal, meg-
felelő létszám mellett az alakuló gyűlésünket is.

 
Reméljük, hogy hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk!

Sorainkba várjuk azokat az Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, és környékbeli 
civil lakosokat, akiket érdekel az Önkéntes Tűzoltó munka.

Akik szeretnének segíteni bajba jutott embertársaiknak, szívesen lennének tagjai 
az induló 

ÓCSAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-nek.

Nagy szeretettel várjuk volt, vagy jelenleg hivatásos Tűzoltó kollégáinkat is!

Jelentkezni az Ócsa Öte Facebook induló oldalon, privát üzenetben lehet,

vagy az ocsaote@gmail.com e-mail címen.

TOBORZÓ

Virág Miklós: Naptár-divat
Elkísér szüntelen és életünkre kihat

Ez a modern-kori naptár-divat.
Falinaptár, zsebnaptár, kártya-naptár:
Szívünk már egy egész naptár-raktár.

Naptárral ébredünk és ebédelünk vele,
Tavasz,  nyár, ősz, tél naptár-lappal tele.

Naptárba írjuk,hol mit láthatunk,
Még szeremet is határidőre vállalunk.

Őrzi a naptár ezernyi kincsünket:
Hétköznapot, ünnepnapot, nevünket, szívünket.

Rejt telefonszámot, titkos üzenetet,
Kivel, mit, mikor és hol lehet? …

Színezzük nyarunk édes perceivel,
Titkos-írások búvó rejtjeleivel,
Rúzsos-csókok pirulnak lapján,
Velünk utazik zsebben a naptár

És íróasztalunkon figyelmeztető jel:
Ajándék, üzlet, szigorú Menedzser.

Szívünk már egy egész naptár-raktár…
Naptárba jegyezd, hány naptárt kaptál,
Éveid számát is csak naptárból tudod,
Naptár-mánia! És még nem unod?...

Kell a naptár! Komolyan Minisztereknek,
Akik tárgyalóasztalnál jövőnkről csevegnek.

Kell a naptár! A szorgalmas dolgozóknak,
Aki reménykedve várja,milyen lesz a Holnap?
Kell a naptár! Az álmodozó Szerelmeseknek,

Tudni,hogy boldogok mikor lehetnek?
A költőknek nem kell a naptár!
A szíve egy egész naptár-raktár;

És tudja, érzi feljegyzetlenül:
Milyen az ÉLET ÉRTELMETLENÜL.

2017. április 11-én Gyálon az Arany János Kö-
zösségi Ház és Könyvtár „Verset írunk…” című 
pályázatán Virág Miklós két versével különdíjat 
nyert. Ezúton is gratulálunk neki! (szerkesztőség)

Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli 
és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok 
ellátása, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, 
kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 
(29-es mellék) telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

Ócsai Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet 

TELEPÜLÉSŐR
munkakör betöltésére

 
 A jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Munkabér: bruttó 140.000 Ft/hó 
Próbaidő: 6 hónap
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje:
A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes 
meghallgatására is sor kerülhet július 7-ig. A pályázók a 
pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést 
kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak 
tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 
kezeljük. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125 

29-es mellék telefonszámon.

Virág Miklós: KÖLTŐ LENNÉK …
 

„Költő vagyok”
Mi tagadás

Magam sem hiszem
Hát még más
Igazat írnék

Ha lenne
Józan is

Hihetne benne
Harcolnék

Vitáznék bőszen
Meg is enném

Ami főztem
Talán csodákat

Is tennék
Istenem

Ha költő lennék
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Nem tudok tétlenül ülni
Interjú Kerepeczki Ferencné Ilonkával

Újabb gyöngyszem a Települési Értéktárban

Kép forrása: internet

Az Ócsai Római Katolikus Templom is az 
Ócsa Város Települési Értéktár része lett

A mai templom elődjét 1754-ben építették a ka-
tolikusok számára, a Szentháromság tiszteletére. 

1777-ben épült fel a jelenleg is látható templom, Má-
ria Terézia és Migazzi Kristóf támogatásával, amit is-
mételten a Szentháromság tiszteletére szentel-
tek fel .A terveket Mayerhoffer János készítette, a 
kivitelezést Héber József neves ácsmester irányította.

Ócsa 1916-ig Alsónémedi filiája (leányegyhá-
za) volt, az Alsónémedin szolgáló papok látták el 
az ócsai római katolikus hívők lelki gondozását. 

A II. Világháborúban megsérült a torony, rekonstrukciója 1946. 
november 30-ra lett kész. A templomot sátortetővel fedték be. 
Felújítása, festése folyamatosan zajlott az 1960-as években.
Nagy felújítás kezdődött 1977 nyarán,  a műemléktemp-
lom 200 éves évfordulójára. A felújítást a hívek és az 
európai segélyszervezetek adományaiból finanszírozták. 
Villamosításra került a harangozás, a plébánia magas deszka 

kerítést kapott, a temp-
lombelsőt restaurál-
ták, festették, (Schiesz 
József és Szállási István) 
üvegablakait cserélték 
és javították (Mohay 
Attila), berendezését 
javították,cserélték (Li-
csik Titusz), új kerámi-
ák díszítették a temp-
lombelsőt (Albrech 
Júlia). A felújítás 1983 tavaszára sikeresen  befejeződött.

A templom története teljes terjedelmében a www.ocsa.hu 
weboldalon olvasható.

Források: MTA Topográfia Munkaközösség által kiadott 
Pest megye műemlékei c. kiadvány. Szerkesztő: Dercsé-
nyi DezsőTóth Péter Domonkos prépost jegyzetei, Ócsa  
plébánosa (1983-2008)
Forrásgyűjtés: Gergelyné Kopcsó Eszter, Magyar Mária, 
Magyar Ilona  

A kiállításoddal nyílt az idei Ócsai Kultu-
rális Napok rendezvénysorozat, melyen 
különlegesebbnél különlegesebb alko-
tásaidat csodálhatták és csodálhatják 
meg a Szabadidőközpont látogatói. 
A gobleinezést bárki megtanulhatja, 
egyszerűnek mondható kézimunka?

Nekem az – kezdi Ilonka nevetve. 
Az öltés egyébként tényleg pofon 
egyszerű, de az alapon lévő számok 
inkább csak iránymutatást adnak 
arról, hogy hová melyik szín való. 
Kell egy látásmód ahhoz, hogy az ár-
nyalatokat hova helyezzük. A kép 
ettől válik igazán élővé, egyedivé. 

Hány éve váltál a színek, fonalak, 
anyagok szerelmesévé?

Amióta az eszemet tudom, kézimunká-
zom. Megtanultam sok mindent, kötöt-
tem, hímeztem, mindig imádtam alkot-
ni és ez a mai napig így van. Viszont a 
kihívások éltettek és éltetnek. A kötés-

ben is a bonyolult mintákat keres-
tem és így van ez a goblein képek-
nél is. Egyre nagyobb és nagyobb 
képeket készítettem, az eddigi 
legnagyobb alkotás 1,5 m x 1,2 m.

Mi a tanult szakmád?

Francia női szabóként 
végeztem, de nem sokáig dol-
goztam benne. Férjemmel im-
máron 35 éve vagyunk együtt, 
mindig mezőgazdasággal fog-
lalkoztunk és az rövid úton 
kiderült, hogy a kettő nem 
egyeztethető össze így inkább 
a családi vállalkozásba tet-
tem az időmet és energiámat. 

Nemrégiben saját boltot nyitot-
tál. Ez egy vágyálom volt?

Az igazság az, hogy gerincsérvem lett, 
így fizikai munkát már nem végez-
hetek, viszont itthon ülni nem akar-
tam, mint valami házi tündér. Így jött 
a ruhabolt ötlete, akkor már legyen 
olyan, ami igazán közel áll hozzám.

A férjed hogy viseli a hobbidat?

A gobleint vagy az összes többit? – ne-
vet Ilonka. Csak mert a virágokat is imá-
dom, illetve állandóan alkotok valamit 
és ezekkel a művekkel már tele a ház. 
Kell hozzám türelem és megértés – 
mondja viccesen. A gobleinekkel meg-
telt az összes falfelület ezért elkezdtem 
terítőket készíteni, de már azok sem 

férnek el csak a szekrény-
ben. Én ilyen vagyok, ál-
landóan aktív, alkotó, nem 
tudok tétlenül ülni. Korán 
kelek, főzök, megyek a ru-
haboltba, este tévénézés 
közben is kézimunkázok.

Ezek a szerint a tv annyira 
nem érdekel.
De, azt is tudom néz-
ni. Öltögetek, és közben 

fel-le nézek. Persze előfordul, hogy 
az este elkészített műalkotást reggel 
nappali fénynél lebontom, mert ak-
kor már nem tetszenek az árnyalatok. 
De ez már az én maximalizmusom.

A goblein képeidből május 19-én nyílt 
egy kiállítás a Szabadidőközpontban. 

Meddig láthatjuk ott ezeket a csodákat?

Június végéig tekinthető meg a tár-
lat hétköznapokon 8 és 20 óra között.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGÉV CINK KFT

MPF-FÉG KFT
R+R KFT

METTEX KFT
HUNLAND TRADE KFT

ÓCSA-SOROKSÁR IPARI ÉS VAGYONKEZELŐ SZÖVETKEZET
ÓCSAUTÓ KFT

CAMINUS ZRT
DPMV ZRT

VERTIKÁL ZRT
VELLINGER-HÚS KFT
SEMMELROCK KFT

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET
SYNGENTA SEEDS KFT

FELSŐBABÁDI ZRT
PE-RU KFT

SPONGA ÉS TÁRSAI KFT
FILÓ ÉS TÁRSAI BT

BEJÓ MOTOR MŰHELY KFT
SAROKHÁZ ÉTTEREM

SZÍNES BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
ELOHIM KFT

CZINEGE ISTVÁN
FŐNIX TÜZÉP KFT

SULLER-MONOPOLY 2012. KFT
BARIZSKERT KFT

ZEOLIT KKT
C.S.O. KFT

DR. NAGYIVÁNYI PÁL
HALMOSI ÉS TÁRSA BT

PUNCS BAZÁR BT
KAUFMAN KFT

BEMBOZ ALKUSZ KFT
DR. KOCSIS ÉS TÁRSA BT
DR. GALLAI ÉS TÁRSA BT

DR. VIOLA ENIKŐ
INTER-POHOR BT

ÁGI-KONTÍR BT
NAGYKADÁCSI KFT

KEREKES KLÁRA
AMI VÍZ-GÁZ KFT

ARNOLDÓ PIZZÉRIA
BALOG-GUMISZERVÍZ

SZABÓ MIKLÓS
DORMÁNY FOTÓ

CHILLI FUTÁR BARÁTI KÖR
EZÚTON IS KÖSZÖNÖM, HOGY TÁMOGATÁSUKKAL EGY 
SZÍNES ÉS TARTALMAS PROGRAMSOROZATOT KÍNÁLHA-

TUNK  ÓCSA LAKOSSÁGÁNAK!
Paksi Zita

Az Egressy Gábor Szabadidőközpont igazgatója

AZ ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK TÁMOGATÓI
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525 liter tejből készült tejbegrízt ettünk meg

Ócsai Kulturális Napok

“Ezúton szeretném megköszönni az 
Egressy Gábor Szabadidőközpont 
minden dolgozójának, hogy a szürke 
hétköznapokat színesebbé tették. A 
St.Martin Kávéházi Estjével az elegan-
ciát, a Dumaszínházzal a humort, a 
Nóta és Operett Esttel a vidámságot, a 
Tejbegríz Fesztivállal pedig a gyermek-
korom ízeit és unokáimat pedig önfeledt 
vidámsággal ajándékoztátok meg.”

Virágné Ica

“Nem is tudnék választani annyira 
tetszett mindegyik előadás, gratulálok a 
szervezőknek a Szabadidőközpont min-
den dolgozójának. A jövőben is hasonló 
műsorokat, előadókat szeretnék látni.” 

Szlovicsákné Jolika

“Nagy örömünkre szolgáltak az Óc-
sai Kulturális Napok keretében me-
grendezett műsorok.  A mozinap 
elhozta magával a nagy mozik hangu-
latát, amit a művelődési házban 
áramló Popcorn illata is igazivá tett.
A Nóta és Operett esten az élő cigány-
zene nem csak a fellépő művészeket 
énekeltette meg, hanem a nézőtér 
is dalra fakadt. Tartalmas este volt.  
A Tejbegríz fesztiválon is sok érdekes és 
vicces program várta a résztvevőket. A 
fő műsorszám a tejbePapi evő verseny 
volt, ahol az apukák voltak a főszereplők. 
Mindenki nagyon jól szórakozott.
Én úgy gondolom, hogy egy 
színvonalas és tartalmas rendez-
vénysorozatnak lehettünk rész-
esei. Nagyon szépen köszönjük.” 

Jakabné Piroska

“A mi családunk nagyon jól érezte 
magát a rocky partin! Remek zenekar, 
remek táncosok! Nem voltunk sokan, de 
aki ott volt az mind táncolt. Flashdance 
táncosai ki táncolhatták magukat. “

Tóthné Takács Krisztina

Szerintem sokunk nevében mond-
hatom, hogy csodálatos és nagyon 
színvonalas volt az idei Ócsai Napok 
programja. Azt hiszem az ilyen pro-
gramokat a jövőben is érdemes tá-
mogatni, és természetesen látogat-
ni. Barátaim nevében is köszönöm, 
további sok sikert, mert ez nekünk is jó!

Barizs Gedeonné Ditti  

A 41. Ócsai Kulturális Napok kere-
tében Horváth Lajos bácsi új, talán 
eddig nem ismert gyűjteményéből 
készült egy rendhagyó csiga, kagyló 
és korall kiállítás az Ágas-házban.
A Duna Ipoly Nemzeti Park 
vette gondozásba Lajos bác-
si sokrétű gyűjteményeit. 
A kiállítás apropóját is ez a 
gyűjtőszenvedély adta, amelyet a 
megnyitón Nagy István, az Ócsai 
Tájvédelmi Körzet vezetője is kiemelt. 
Megfogalmazása szerint az ember 
eredendően gyűjtögető életmódja 
érhető tetten ma is, "hisz mindenki 
gyűjtött már valamit"- jegyezte meg. 
A gyűjtemény darabjait, Pethő Csilla 
képzőművész kompozíciókba rendezve, 
a homokképek részeiként kezelte. 
A kiállítás június 30-ig látogatható.

Kormos Rebeka

Az idei évben egy rend-
hagyó gyermeknapot 
szerveztünk Ócsán, 
hiszen megrendezésre 
került az első Tejbegr-
íz Fesztivál, mely nagy 
várakozással töltött el 
bennünket, dolgozó-
kat, de úgy gondolom, 
hogy a gyerekeket és a 
felnőtteket is egyaránt.

Nagyon sokat ké-
szültünk erre a nap-
ra, hogy valóban egy 
páratlan élményt 
nyújtsunk, legyen 

kicsit különlegesebb, legyen felejthetetlen!

Ha már Tejbegríz Fesztivál, azt gondolom, nem árulok el 
nagy titkot, hogy a főszerep természetesen a tejbegrízé 
volt. A Tejbegríz bár egész nap nyitva állt, ahol mindenki de-
geszre ehette magát a TS Gastro Kft. jóvoltából.  Ezenkívül a 
gyerekek végig mehettek a tejút öt állomásán is a pecséte-
kért, ahol boci puzzle, doboz döntögető, tejvesztő, portéka 
szelektáló és daraturkáló várta őket, és ha összegyűjtötték 
mind az öt pecsétet garantált nyereményben részesültek. 

Mindemelett egy tíz kérdésből álló Tejbe-kvíz is várt 
mindenkit, melynek három nyertese ajándékban része-
sült. Ez nem más volt, mint egy kimondottan erre az al-

kalomra készült Tejbegríz Fesztivál feliratú kerámia tál.

Az apukáknak pedig egy különleges versennyel ké-
szültünk. Tejbe Papi evő versenyre vártuk őket, mely-
re sok bátor apuka jelentkezett. A feladat két nagy 

Színpadi programokban is bővelkedtünk, hiszen egy 
bábelőadás, egy színházi előadás, egy bohócműsor 
és a Hahó együttes koncertje is élményekkel gazdagí-
totta a gyermekeket, mi több számos árus is  részt vett 
a fesztiválon, akik portékájukkal színesítették a napot.
Megtalálhatóak voltak a gyermeknapok elmaradha-
tatlan játékai is, mint az ugráló vár, az óriáscsúszda, 

a gyerekjátszó, a logikai játszóház, az eurobungee, az 
arcfestés, a csillámtetkó és a kézműves foglalkozások. 
Reméljük, hogy elértük célunkat és mind-
enki egy felejthetetlen élménnyel gazdago-
dott és degeszre ette magát a finom tejbegrízzel!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
támogatták a rendezvény sikerességét: a TS Gas-
tro Kft.-nek a tejbegrízért, Németh Zsoltnak a 
kerámia tálakért, a Két Szurinak a műsorvezetésért.
Jövőre is várunk titeket a Tejbegríz Fesztiválra!

A szervezők

Szulák Andrea

Tiara hastánccsoport

Energy Kid’s

St. Martin

Horváth Lajos kiállítása

Dumaszínház

Rock and Roll Party

A tejbegrízt a TsGastro Kft. 
biztosította

Harisnyás Pippi

TejbePapi evő verseny

Műsorvezetés: Két Szuri
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Mindig mo-
solyogsz, a 
pozitív életi-
genlésed su-
gárzik minden 
mozdulatod-
ból. Hogyan 
csinálod?

Hát, nem min-
dig van ez így. 
Sokszor én is 
elkeseredek, 
amikor valami 
nem sikerül, 
olyankor sírok 
egy kicsit ott-
hon. Fél szem-
mel élni nem 
mindig vicces, 
de én dacolok.

Mi a te törté-
neted?

Amióta az 
eszemet tu-
dom rövidlátó 
vagyok, szin-

te óvodás korom óta szemüveget viseltem. 1999-ben  egy 
lézeres műtét során leszakadt a retinám és az egyik sze-
memre teljesen megvakultam. 42 éves voltam akkor. A bal 
szememben sorvad a retina, ott egy fényfoltot látok, a még 
ép részen igyekszem kikukucskálni. De az én sorsom még 
talán mégis könnyebb, mint más tagoknak. Azt gondolom, 
hogy mivel elég fiatal voltam, amikor ezt történt, így köny-
nyedebben tudtam felfogni az egészet, beletörődni, túlélni.

Hány tagja van az ócsai csoportnak?

Körülbelül 15 tagunk van, mondhatom, hogy ők állandóak, azt 
mondják, alig várják a havi klubnapot. Jó egy olyan közösség-
hez tartozni, ahol hasonlóak a gondok, problémák, ahol nem 
számít, ha kiborul a pohárból az üdítő. Tudom, ez bagatell-
nek tűnik, de a látássérülteknek hatalmas probléma. Inkább 
ki sem merészkednek az otthonukból, elmagányosodnak.  

Előfordult, hogy egy tagot szinte ölbe hoztunk 
el első alkalommal, azóta rendszeresen „jár”.

Hogyan zajlik a találkozásotok a Szabadidőközpontban?

Nagy szeretetben. Mindenki örül a másiknak, elmond-
ják egymásnak az ügyes-bajos gondjaikat, és egymás-
tól kapják a legjobb megoldásokat is. Te hogyan válo-
gatod a szennyest, hogyan kevered a tésztát, ilyen és 
hasonló napi kérdések merülnek fel. Tudom, hogy ez 
egy látó, egészséges embernek furcsán hangzik, de 
számunkra nehézséget okoznak a mindennapokban.

Minden klubnapon tomboláztok. 

Igen, ezt én vezettem be. A lényeg az, hogy mindenki hoz vala-
mi apróságot pl. egy csomag papír zsebkendőt, egy gyertyát, 
egy csokit, bármit, amit belead a tombolába. A tombolajegy 
100 Ft, mindenki nyer valamit, ha szerencséje van, akkor 
mást visz haza, mint amit hozott – meséli mosolyogva Editke.

Az összegyűlt pénzből pedig tudok venni egy kis szalá-
mit, kenyeret a következő klubnapra. Jól működik, na-
gyon szeretik ezt a kis játékot. Az összejövetel után pe-
dig mindenki lelkileg feltöltődve tér haza, és ez a lényeg. 

Jó egy közösséghez tartozni
Interjú Roicsik Lászlóné Editkével

a Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete vezetőjével

Ócsai Klubnap

Tisztelt Szülők, Kedves Ócsaiak, Bolyaisok és Volt Diákjaink!

Szeretettel meghívjuk Önöket egy rendhagyó Bolyai-estre. 

Ebben a kb. másfél órában diákjaink megmutatják, hogy szeretik a 

verseket, különböző hangszereken játszanak 

és gyönyörűen énekelnek.

A „Bolyai ifjú tehetségei” című műsor ingyenes, de adományaikat 

szívesen fogadja iskolánk alapítványa, mely a diákokat jutalmazza, 

az intézmény technikai berendezéseit korszerűsíti.

Ezen az estén egy maradandó kulturális élményben lehet részünk, 

s egyben támogathatjuk a gimiben folyó tehetséggondozást.

Időpont: 2017. június 9. 18.00 óra.

Helyszín: A gimnázium sportudvara (Rossz idő esetén aula).

A találkozás reményében:

Talapka Józsefné
intézményvezető
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XVI. Orbán-napi 
Bor- és Pinceünnep
Május végén, Orbán-nap táján a szőlészek és borászok 
fohászkodnak, hogy az időjárás kegyes legyen, és ősz-
szel megtölthessük az üres hordókat finom borokkal. 

Az ócsai borászok is fohászkodtak, és a május 27-i idő-
járás miatt is, hiszen ezen a napon rendezték meg az 
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület tag-
jai a XVI. Orbán-napi Bor-és pinceünnepet. 

Reggel csodás napra ébredtünk, és az égiek 
meghallgatva imáinkat egésznapra ragyogó idő-
járást szolgáltattak. 8 és 11 óra között jöttek a 
versenyre nevezők, és adták le bor és pálinka 
mintájukat. Nyolcvan bor nevezés és negyven 
pálinka nevezés tette szorosabbá ezt a ver-
senyt. A pincesor lassan megtelt, a vendégek 
és a kiköltöző családok benépesítették az öt-
ven hektáros Pincesort. A főzőverseny zsűrije 
körbejárt, és örömmel tapasztalta, hogy a húsz 
csapat harminc különféle étellel nevezett. Az 
idelátogatók sem maradtak éhen, hiszen az 
Egyesület frissensülttel és bográcsos ételekkel 
kedveskedett vendégeinek, amit ócsai borok-
kal lehetett leöblíteni. Egész napos élőzene 
emelte a hangulatot. Az eredményhirdetés után sem 
oszlott a tömeg, hiszen a több száz éves pincék között 
vidám idelátogatókkal lehetett találkozni késő estig.

Radics József

Rendezvények

Negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a már rendhagyó módon 
két naposra duzzadt Juhfesztivál. A 
szervezők egy űrt szerettek volna ki-
tölteni a nagy fesztiválozó hangulat 
ébresztette rendezvényekből, hiszen 

a környékben volt már böllér, lecsó, 
rétes, sőt még forralt-bor fesztivál is, 
de a kárpát-medencében mindenhol 
ismert birka és kecske, mint tejelő 
és húst adó jószág még kevés helyen 
foglalt magának helyet a nagy feszti-
vál hangulatú rendezvények között.  

Az első nap inkább a lovak és lovasspor-
tok kedvelőinek kedvezett, hiszen a 
csikósok, fogatosok egész nap vetél-
kedőkkel, bemutatókkal kedveskedtek 
az ide látogatóknak. A második napon 
inkább a kistermetű négylábú haszon-
állatoké volt a főbb hangsúly. Birka, 
kecske terelőkutya, sőt még láma is 
szórakoztatta a közönséget, a gyere-
kek legnagyobb örömére. A megnyitón 
nagy sikert aratott V. Németh Zsolt ál-
lamtitkár-úr csodás versidézete és igazi 
ősi furulyán előadott pásztor nótája is. 

A meghívott vendégek egyaránt mél-
tattak a rendezvény fő gondolatát: ez 
egykoron oly fontos haszonállat ismét 
behozni a köztudatba és a gasztronó-

miába is. Ezt tükrözi a főzőversenyen 
nevezők nyolcvan százaléka, aki birká-
ból és kecskéből készített ételekkel ne-
veztek és csodálkoztatták el a zsűrit a 
finomnál finomabb ételekkel. A két na-
pos rendezvényt színesítette a fellépők 
műsorai, koncertek, tánccsoportok. 

A rendezvény folytatódik, hiszen 
jövőre a megszokott május 1.-i na-
pon ugyanitt színvonalas műsor-
ral várjuk a kedves kilátogatókat.

Radics József

TÁMOGATÓINK

POTOM DISZKONT ÜZLETHÁZ-ÓCSA
ELEKTROPORTA MŰSZAKI ÜZLET-ÓCSA

FÓRIS LAJOS ÉS NEJE-ÓCSA
ZEOLIT TÜZÉP-ÓCSA

SZABÓ TIBOR ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
MI-NINCS KFT-ÓCSA

LAKATOS HELÉNA ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
BOZSIK ISTVÁN ÉS NEJE-DABAS-SÁRI
LANGE ÁGI ÉS PÁRJA-ALSÓNÉMENDI

GÖDÖR KRISZTIÁN ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
PONYICZKI LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA-ÓCSA

GERE IMRE ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
RADICS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA-ÓCSA

ÓCSAI TAKARÉKSZÖVETKEZET
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

HUNLAND TRADE KFT-BUGYI
ARNOLDO PIZZÉRIA-ÓCSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CREATIV PAPYRUS-ÓCSA

BUGYI ÖNKORMÁNYZATA
DABAS TV, DABAS RÁDIÓ, WILIAMS TV

BALOGH EDINA-KOZMETIKA-ÓCSA
RÁCZ ANITA-MŰKÖRÖM-ÓCSA

VARGA JÓZSEF-VECSÉS
SCHWäGER FERENC BENJI ÉS PÁRJA

RÁCZ TAMÁS ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
SZŐNYI FERENC-LAJOSMIZSE

BEST ÜZLETHÁZ-ÓCSA
SZIVÁRVÁNY ÜZLET-ÓCSA

ERZSI BOLT-ÓCSA
ÉDEN CAFE-ÓCSA

BORCUKRÁSZDA-DABAS
MARCSI KOZMETIKA-ÓCSA

KÉT KLÁRI VIRÁGBOLT-ÓCSA
CSERNAI JULIANNA-MONOR

SARKADI ILONA-ÉRD
KALDENEKKER PÉTER-MONOR

KERTÉSZ PETRA ÉS CSALÁDJA-ÓCSA
KORMOS REBEKA

PELSŐCZI RUDOLF-ÓCSA
DUBOVICZKI GÉZA-GÖBLÖS MIKLÓS-ÓCSA

MAKAI DEZSŐ-VECSÉS
BOZSIK JÓZSEF ÉS CSALÁDJA
FAZEKAS ILDIKÓ-KECSKEMÉT
KOVÁCS FERENC-KECSKEMÉT

PINTÉR TIBOR-BUGYI
ID. SZEMŐK LÁSZLÓNÉ

AZ ÓCSAI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET VEZETŐSÉGE KÖSZÖNI 

A SOK TÁMOGATÓI SEGÍTSÉGET, 
AMELYEKKEL SEGÍTETTÉK 

A JUHFESZTIVÁL LÉTREJÖTTÉT!

IV. ÓCSAI 
JUHFESZTIVÁL
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A 2017. évi Látványtánc Magyar Bajnokságon az Energy Kid’s 
Tánciskola 8 produkciója 6 arany és 2 ezüst érmet szerzett. 
Minap megkérdezte tőlem valaki, hogy nem unalmas-e eny-
nyit nyerni. A válaszom egyértelműen az volt, hogy nem, 
mégpedig azért, mert mi minden bajnokságért, minden ered-
ményért keményen megdolgozunk. A versenyekre való fel-
készülés az augusztusi edzőtáborban kezdődik. Már ott meg-
fogalmazódik bennem, hogy milyen produkciókat szeretnék 
a következő versenyévadban versenyeztetni. A munka on-
nantól kezdve folyamatos és megállíthatatlan. Egy-egy pro-
dukció versenyzése a kvalifikációtól indul és a legjobb eset-
ben az Európabajnokságig tart. Idén 8 produkcióval vágtunk 
neki a versenyzésnek. Minden álmomat és várakozásomat 
felülmúlt a Magyar Bajnokság 6 aranya. Ezzel zöld utat kap-
tunk az EB-re. Természetesen addig is keményen kell dolgoz-
nunk, hogy a legszebben csillogó érmekkel térhessünk haza. 
Az idei Magyar Bajnokságon minden csapat maximálisan oda-
tette magát, mindenki kihozta magából a maximumot. Min-
denki beleadta szívét-lelkét, mosolygott, vidám volt, küzdött, 
odafigyelt, hitt és bízott az edzőjében. Ez nekem különösen 
fontos volt, mert a mai rohanó világunkban, amikor a gye-
rekeknek számtalan helyen kell megfelelni és ott lenni, igen 
nagy eredménynek élem meg az aranyak mellett azt, hogy a 
fiatal generáció hisz és bízik bennem. A versenyen mindenki 
megtette, amit tudott úgy, hogy közben élvezte a táncot, a 
csapattal való együttlétet, a versenyzés örömét és azt, hogy 

e g y ü t t 
újra és 
ú j r a 
a dobogó legfelső fokára állhattunk.
Különösen nagy eredmény idén, hogy senior csapa-
tunk - akik Maxi Dance néven edzenek az Egessy gá-
bor Szabadidőközpontban – csapat koreográfiájuk mel-
lett generációs táncokban is a dobogó legfelső fokára 
állhatott. Így versenyzőink mini, gyerek, junior és seinor ka-
tegóriában is nyerni tudtak a Pesszentimrei Sportkasélyban.
Az eredményhirdetés másik különlegessége számomra 
egy díj volt, melyet a Magyar Látványtánc Szövetség ne-
kem adományozott. A Magyar Bajnokság eredményhir-
detésén vehettem át a Látványtáncok Koszorús Mestere 
Díjat. Nagyon boldog voltam, hogy a szövetség ezzel a 
díjjal jutalmazott meg. Bízom benne, hogy még sok ko-
reográfiát lesz módom és lehetőségem létrehozni és ezzel 
Ócsa városának nevét tovább vihetjük a táncos világban.

Idén nyáron (augusztus 21-26.) is megszervezzük edző-
táborunkat, ahol bízom benne, hogy sok új koreográfiát 
tanulhatnak meg a résztvevő gyerekek és felnőttek. Tá-
borunk idén nyitott lesz, így bárki részt vehet rajta, aki 
ki szeretné próbálni az Energy Kid’s csapattal való mun-
kát vagy szeretné a következő tanévet fitten kezdeni.

Papp Katii 

6 arany, 2 ezüst 
és egy különleges díj

2016 nyarán megkérdeztem a futótársaktól, hogy hallot-
tak-e az Ultrabalatonról és hogy össze tudnánk-e szervezni 
egy csapatot a tókerülésre??!! Egy hét alatt meg volt a 10 
fő. Innentől vártuk a nevezés indulását, ami október 21-én 
este kezdődött. Egy nap alatt betelt a csapat létszám. Sike-
rült nevezni, innentől kezdődött a szervezés, megbeszélés, 
egyeztetés, hogy a május 20-ai rajtra minden rendben le-
gyen. A Club Aligából rajtoltunk 7 óra előtt bringás kísérő-
vel, hogy a csapattal a legrövidebb idő alatt körbe fussuk mi 
és még 1000 másik csapat a Balatont és a kijelölt 38 sza-
kaszt. Az első etapok rendben, jó tempóban teltek. Bala-
tonfüredig nem volt csak kisebb probléma. Aztán Füredtől 
Tihany érintésével mentünk a dombok felé. Ott már kicsit 
visszaesett a tempó, mert meleg volt és a szél is erősödött. 

Szépen sorban mindenki futotta a szakaszát, majd Bada-
csonyörstől kezdődött a sor előlről. A szél egyre viharosabb 
volt, már riasztást is kiadtak az éjszakai várható viharokra. 
Elég jó tempóban futottunk. A leadott időtervhez képest 
másfél órával beljebb voltunk. Balatonberénynél már ránk-
sötétedett, de gyorsultunk. Aztán Fonyódtól leszakadt az 
ég. Ömlött az eső, amit a viharos szél vízszintesen fújt, de 
menni kellett tovább! A lányok a bringás kísérővel együtt 
nagyon eláztak de becsülettel végigküzdötték a szakaszukat. 
Siófoknál már világosodott és szerencsére az eső is elállt. 
A befutó 3 km-es etapot jól megnyomtuk és az egész napi 
gyorsaságunknak hála 22 óra és 31 perc alatt teljesítettük a 
tókerülést. A célba a pihenő futótársakkal együtt futottunk 
be, ahol megkaptuk az érmeinket, elkészültek a csapatfotók, 
majd álmosan és fáradtan elindultunk haza. Óriási élmény-
nyel lettünk gazdagabbak. A csapat minden tagja remekül 
helytállt és még jobban összekovácsolta a közösséget. Kö-
szönöm, hogy Veletek futhattam: Kriszti, Móni, Ági, Kati, 
Judit, Mariann, Tündi, Dénes, Norbi és a csapat segítői 
Gyula, Peti és Bence. Jövőre újra megyünk!! Hajrá UFÓ-k!!

Fentor Csaba

MI MÁR KÖRBEFUTOTTUK

Közérdekű

Egyesület neve: Ócsa Város Sportegyesület 

Székhelye: 2364 Ócsa Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Létszám: 164 fő

Az egyesület célja, mint a nevéből is kiderül elsődlegesen a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott sport-
tevékenység szervezése és biztosítása.

A közhasznú tevékenység tartalmi értékelése

Az egyesület a 2016. évben 13 565 000 forintból gaz-
dálkodott. Ez az összeg, ami önkormányzati támo-
gatásból, tagdíjakból és vállalkozások támogatása-
iból állt össze, biztosította az éves működésünket.

A bevételt többek között munkabér, megbízási díjak, utazási 
költségek, karbantartási és rezsi díjak kifizetésére fordítottuk. 
Ezen kívül sporteszközöket, felszerelést vásároltunk belőle.

Atlétáink mellet már az ökölvívóink is részt vettek az adott 
szakág megyei és országos versenyein.  A labdarúgók-szak-
osztály keretén belül hét csapatot versenyeztettünk. Fel-
nőtt csapatunk a bajnokság végén magasabb osztályba 
léphetet. Társadalmi szerepvállalásunk mentén szervezői 
voltunk a „Sporttal a magyarságért” kispályás labdarúgó-
tornának, amelyen, határon túli csapatok is részt vettek.

Bukodi Károly
elnök

Közhasznúsági jelentés 
Ócsa Város Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről

 
Bevételeink:                                                                    Kiadásaink: 
 
2015 évi   
Áthozat                   288.106.-Ft 
 
koktélbár bevétele   47.375.-Ft                  Napsugár óvoda udvari játékeszközeinek 
(gyermeknap)                                             bővítése: 
teaház  bevétele                                          rugós játékok, futóbiciklik, pad, műanyag 
(egészségnap)         18.300.-Ft                   kültéri játszó 
 
Támogatás               50.000.-Ft                  mindösszesen:                     741.966.-Ft 
 K&H banktól    
SZJA 1 %-a           542.666.-Ft                  Játékvásárlás karácsonyra     50.000.-Ft 
kamatbevétel             2.320.-Ft 
 
Bevételek összese: 946.639.-Ft       Kiadások összesen:             791.966.-Ft 
 

2017 évre átvitt pénzeszköz: 154.727.-Ft 
 

2016 évben az eszközöket  a Napsugár Óvoda részére vásároltuk, a karácsonyi játékok 
vásárlására fordított célzott támogatást az Önkormányzat által biztosított  keretösszeg 

kiegészítésére fordítottuk. 
Az alapítvány működése továbbra is díjmentes az alapítványban dolgozók, önkéntesek és 

támogatók munkájának köszönhetően 
 

Ezért köszönetünket fejezzük ki 
 

Krajcsó Ágnes  részére       Arany penge könyvelőirodának a     könyvelésért 
 

Takarékszövetkezet             Ócsai fiókja  részére           számlavezetésért 
 

Kerékgyártó Mária 
az alapítvány képviselője 

BESZÁMOLÓ 
AZ Ócsai Óvodásokért Alapítvány 2016 évi gazdálkodásáról
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ROLETTA •  RELUXA •  SZÚNYOGHÁLÓ •  
SZALAGFÜGGÖNY •  NAPELLENZŐ  •  ZSALUZIA 

Tel jeskörű  k iv i te lezés,  
ingyenes fe lmérés és ára jánlat !

Ó C S A ,  A K Á C O S  U .  1 6 .
B U D A P E S T E N  É S  V I D É K E N  I S

Garázskapu
Ablak RedőnyAjtó

 

Ervin Takarmányboltja 
Kiváló minőségű Purina® takarmányokkal, koncentrátumokkal 

,szemes terményekkel, kutya-macska és kisállatt  eledellel  és                 
felszereléskkel  várjuk kedves vásárlóinkat. 

Napos és előnevelt  csirke ,liba kacsa,pulyka gyöngyös rendelhető. 
(fehér,vörös és tarka húshibrid csirkék, illetve színes, kopasznyakú,vörös és kendermagos  ketőshasznosítású csirkék,) 

Napos csibe időpontok: május 5,19, június 2, július 7,augusztus 11, szeptember 8, 
(Árak, fajtától függően : 160-180 ft/db takarmány vásárlása esetén*) 

Előnevelt csirke,liba,kacsa, időpontok: május 9,15,23,29, június 6,12, 20. 

(Árak : 440 ft/db takarmány vásárlása esetén*) 

UNI Csirketáp akciók! 
Broiler csirke indító: 3300.-/zsák (20kg) 

Broiler csirke nevelő: 3200.-/zsák (20kg) 

Broiler csirke befejező: 3100.-/zsák (20kg) 

10 zsák takarmány vásárlása esetén +1 AJÁNDÉK! 
Ócsán 2000,- Némedin, Bugyin, Felsőpakonyon,Babádon 4000 Ft rendelés esetén 

a házhozszállítás díjtalan. 

Törzsvásárlói program kedvezmény. További részletekről és kedvezményekről, személyesen 

illetve a 06 20/ 803-52-88 telefonszámon lehet. 

Ervin Takarmányboltja : 2364 Ócsa, Damianich u. 31. ( A Zeolit-tüzép udvarán) 

 Az áraink  forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Az akciók a visszavonásig érvényesek.  *: Az akció 1db csirkéhez min.1 kg táp vásárlása esetén érvényes.  

1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit

ÓCSÁN IS
SEBESSÉGŰ INTERNET A TELEKOMTÓL

1GB_190x133_OcsaiK.indd   1 17/05/17   14:06

Rendezvények

Vissza az időben
A Halászy Károly Általános Iskola idei szülők-nevelők bálja 
hosszú ideig megmarad mindannyiunk emlékezetében, akik 
ott voltunk.  Aki nem volt ott, az bánhatja, mert ez valami más 
volt. Az ötlet, hogy egy retro-bulit szervezzünk telitalálat volt. 
Rég láttam ennyi önfeledtem szórakozó embert, mint ott. 

  Mi kellett ahhoz, hogy az utóbbi évek egyik legjobb buli-
ja kerekedjen ki ebből? Az, hogy Czeczó Anikó és az évek 
óta megszokott szülői csapat visszaidézze a múltat, a fel-
díszített művelődési központtal, az iskola 7. C -s tanulói 

előadjanak egy ötletes színdarabot, Kellnerné Balogh Edi-
na felkészítésével, a tanári énekkar retro dalokat énekel-
jen pazarul, hogy Csóka-Vasass Kinga hangja tisztán cseng-
jen, mint ahogy mindig, és persze a szülők táncoljanak 
úgy, ahogy eddig még soha. Nem kellett semmi más, csak 
mindenki őrüljön meg egy picit. A hétköznapok rohanásá-
ba csempésszünk vidámságot, humort, -és persze néhány 
pohár pálinkát-. El tudom képzelni, amint Krisztián Laci 
és Brigi otthon a haját tépte, egy-egy próba után. Persze 
azokat a szülőket is megilleti az elismerés, akik a szabadi-
dejüket áldozták fel, hogy nekünk vidám perceket szerez-
zenek. Mindenesetre a siker óriási volt, többen megígér-
ték, hogy jövőre ők is fellépnek valami vidám előadással.  

A vacsorát a Sarokház étterem szolgáltatta, tényleg szép 
volt, jó volt, elég volt. A zenét Jakab István és Krisztián 
Gergő mixelte, a közel 200 ember legnagyobb örömére.

Vacsora után aztán elszabadult a pokol… Tánc, tánc, 
tánc…. Gondolom néhány embernek átfutott az 
agyán, hogy utoljára erre a zenére, nem is ezzel a csaj-
jal, sráccal táncolt. Ez a néhány óra, tényleg kizök-
kentett bennünket a hétköznapi malomkerékből.

A rengeteg támogató, és az osztályok felaján-

lásaiból összegyűlt tombolákat sem kellett visz-
szaadnunk. Ezúton is köszönjük mindenkinek!

Köszönjük Murinainé Murár Emília, Man-
dák Kriszta és a két főszervező, Bálintné Tün-
de és Bocskainé Kriszta közreműködését!
Különösen jó volt összefutni pár nap múl-
va azokkal, akik ott voltak, és átbeszélni újra, mi-
ért szeretnénk még jó néhány ilyen bulit.

                                                                                                                                                          B.L.

Ibolya fodrászat

Kántor Boglárka

Katalin fodrászat

Kaufmann Kft

Kerepeczki család

Két Klári virágüzlet

Kovács Csaba

Krisztián László és Brigi

Kultúr büfé

Lázár Zoltán

Ligetszépe kozmetika

Matrackirály Kft

Mogyi Kft

Potom Diszkont

Puncsbazár

Sarokház étterem

Stoics család

Szabó Ákos

Tesco Ócsa

Vellai kerékpárudvar

Vellinger László

Virágné Lidi néni

Vogtland pékség

Winartsport Kft

www.eskuvodjk.hu (zene)

www.gorbuljon.com

Arnoldo Pizzéria

Bánvölgyi Zsolt és családja

BioFungi Kft

Birizdó Ferenc

Bori Antal

Borsos család

Bukodi Ildikó

Bukodi Károly

Computerfutár Kft

Creatív Papyrus

Czető család

Czeczó Anikó

Csóka Vasass Kinga

Diamond kozmetika

Dormány fotó-videó

Éden kávézó

Egressy Gábor Szabadidő Központ

Elektroporta

Elohim Kft

Forster Vadászkastély

Főnix Tüzép

Garajszki Viktória

Gazdák boltja, Gyál

Göbölös Diána

Gudmon Pál

Harmónia Textil Kft

TÁMOGATÓK



Kiemelkedően eredményes évet zártak a Ha-
lászy Károly Általános Iskola diák atlétái.

Április végén kezdődtek meg a Diákolimpia atlétika ver-
senyei, amelyek hagyományosan felmenő rendszerben 
zajlanak.  A versenyzőknek először a körzeti, majd a me-
gyei versenyeken kell kivívni az országos döntőbe jutást.

A körzeti versenyen egyéni bajnokságban és többpró-
bában is rengeteg érmet sikerült szerezni, ezért most 
csak a magasabb szintű eredményekről számolunk be.

Az alsós fiúk többpróba csapata körzeti győztesként részt-
vevője volt a megyei döntőnek, és ott nagyon tisztessé-
ges versenyzéssel a VII. helyezést szerezte meg. Örven-

detes, hogy a csapat fele egy évvel fiatalabb, mint a felső 
korhatár, így ők még jövő tanévben is bizonyíthatnak. A 
csapat tagjai: Kovács Barnabás, Drevényi Barnabás, Bóka 
Balázs, Csordás Kristóf, Szabó Patrik, Bánvölgyi Bence.

Majd megkezdődött a „nagyfiúk” hosszú menetelése. A kör-
zeti forduló nem jelentett különösebb problémát, minden 
elvárható számban magabiztosan sikerült a továbbjutás. 

A megyei már keményebb dió volt, de 
itt is sokan teljesítettek kiemelkedően.

Bálint Bence megnyerő fölénnyel lett Pest me-
gye bajnoka súlylökésben, majd az országos döntőn   

(négy centiméterrel lecsúszva a legjobb nyolc 
közé kerüléstől, így az újabb három kísérlet le-
hetőségétől) a nagyon dicséretes IX. helyen zárt.

Csóti Dani megyei második lett 100 méteres síkfutás-
ban, itt csak a megyei győztes jutott az országosra.

Többpróbában Pilisvörösvárral vívtunk hatalmas csatát, és 
végül sikerült őket legyőzni, így a többpróba csapatunk is me-
gyei győztes lett. A csapat tagjai: Nyikora László, Csóti Dániel, 
Pintye József, Hrubos Dominik, Borsos Benjamin, Pesti János. 

A fő számunkban a 1 x 100 méteres váltófutás-
ban tetemes fölénnyel nyertük a megyei versenyt. 

Az időeredmények alapján látni lehetett, hogy az 
Székesfehérvári országos döntőn is harcba szállha-
tunk a dobogós helyezésért. Ez így is lett, ahogy La-
cika szokta kezdeni facebook-os tudósításait: „Ezt a 
napot is mosollyal zártuk”, ugyanis 47,64 mp-es idő-
vel sikerült megnyerni váltócsapatunknak a versenyt.

Jó volt hallani az eredményhirdetéskor, hogy: 

„A 2016/17 –es tanévben 4 x 100 méteres váltófutásban a 
Diákolimpia Országos Döntőjének győztese, országos bajnok 
az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola csapata. A csapat 
tagjai: Hrubos Dominik, Pintye József, Csóti Dániel és Nyi-
kora László, felkészítő tanár (és a cikket jegyzi) Spák József.

Szép volt fiúk!

Hajrá Ócsa!

Iskolai sport
Spák József testnevelő tanár beszámolója

4x100m ORSZÁGOS

4x100m MEGYEI

CSÓTI DANI MEGYEI 100m

BÁLINT BENCE MEGYEI
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Egyre népszerűbb a
Nippon Zengo
Interjú Tóth Gabriella oktatóval

Sokan még nem hallottak a Nippon Zengóról. El tudnád 
mondani röviden, „mi fán terem”? Kinek a nevéhez fűző-
dik? Mióta létezik?

A Nippon Zengót Shihan Brezovai Sándor 6. danos kyo-
kushin karate mester és Sensei Bagi Alexandra 3. danos 
karate mester dolgozta ki 2007-ben, és azóta is folyama-
tosan fejlesztik. Kyokushin karate alapokra épül, egyfajta 
harcművészeti aerobic: viszonylag gyors zenére végzünk 
ütéseket, rúgásokat, erősítő gyakorlatokat. Én minden-
képpen azt mondom, hogy ki kell próbálni, mert na-
gyon dinamikus edzésforma, jó hangulattal párosítva.

Milyen módon kerültél kapcsolatba ezzel a sporttal?

Egy kolléganőm felhívta a figyelmemet arra, hogy lesz 
egy bemutató óra. Ennek már lassan négy éve. 3 éves 
kislányommal mentem az edzésre, plusz kb. 30 kilóval. 
Akkori edzőm, Dráviczki Péter lehetőséget látott ben-
nem, és útnak indított ezen a fantasztikus „pályán”. 

Mi a koreográfiája egy Nippon-órának?

Gyakorlatilag nincs koreográfiája. Sosem egyfor-
ma két óra. Az elemek nagyjából azonosak, eze-
ket variálom. Igyekszem figyelembe venni az 
egyéni sajátosságokat. Vannak különféle eszközök is, me-
lyeket bevetek az izmok fejlesztése, formálása érdekében.

Hány éves lányoknak-nőknek ajánlod?
Vendégeim között van 4 éves, és 64 éves is. Gyakorlatilag 
ajánlom minden nőnek, lánynak, aki szeret jó társaságban, 
jó hangulatban mozogni. És ne hagyjuk ki az erősebbik ne-
met, a férfiakat sem! Őket is várjuk nagy-nagy szeretettel!

Milyen hatása van a rendszeres edzésnek?

Heti minimum 2 alkalommal és a táplálkozásra való odafigye-
léssel elég komoly eredményeket lehet elérni. Lehet, hogy a 
mérleg nyelvén nem lesz változás, de a ruhatárunk és a tükör 
ennél sokkal fontosabb. Formásodnak, csinosodnak a lányok 
és a fiúk is. Fejlődik az izomzatuk, melyből minél több van, 
annál több kalóriát használ el a szervezetünk. Nem kell fél-
ni attól, hogy testépítő formája lesz bármelyik „kislánynak”. 

Mikor és hol zajlanak az órák?

Hétfőnként 19 órától és kéthetente csütörtökönként 18 órá-
tól az ócsai Halászy Károly Általános Iskola futófolyosóján 
tartom az edzéseket, de Felsőpakonyon is vannak órák, ked-
den 18:30-tól, kéthetente csütörtökön 18 órától és pénteken 
18 órától a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében.

A Fitbalance programjának már szerves része, illetve 
saját fesztivállal is büszkélkedhet. Mi a Nippon Zengo 
népszerűségének titka?

A Nippon Zengo egy nagy család. A fesztivál Szentesen szokott 
lenni, ahonnan útjára indult. Egy évben kétszer rendezik meg, 
ez alkalommal összegyűlik a nagy család, ismerjük egymást 
vagy nem, de mindenképpen szeretettel fordulunk egymás 
felé, segítünk, ha tudunk. Táborba is mehetünk, ahol napi 3 
edzésben van részünk, melyeket az alapítók tartanak. Az idei 
időpont: augusztus 11-13. Várjuk szeretettel az érdeklődőket!

A csapat Facebook-elérhetősége: Nippon Zen-
go Gabival (itt lehet bennünket nyomon követni).

Mit jelent konkrétan az, hogy Nippon Zengo?

Építsd újra Önmagad! 

Hogyan egyeztethetők össze az órák fő foglalkozásoddal, az 
óvodai munkával és a családdal?

Számomra teljes mértékben  összeillik a kettő. A napi feszült-
séget tökéletesen le lehet vezetni esténként az edzésen. Ez 
a mottóm: „Mindenkinek arra van ideje, amire szeretné.” 

A családom nagyon sokat segít, és támogatnak a külön-
féle rendezvények megvalósításában. Ezenkívül aktív 
résztvevői is az edzéseknek. Kislányom, Lili még nincs 7 
éves, de már fekete pólós zengós, junior kobra minősí-
tésű. Mint a karatéban, itt is van vizsgázási lehetőség.

Gyerekeket is lehet hozni az órákra, nagyon jól el-
játszanak, míg az anyukák edzenek, és nem melles-
leg pozitív példát látnak, hogy mozogni jó és hasznos.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

Ez a legnehezebb kérdés, én is sokszor gondolkodom rajta. 
Amit tudok, hogy a Nippon Zengo programot szeretném mi-
nél tovább folytatni mindkét településen, ezenkívül Felsőpa-
konyon beindítottam a karate dojónkat, ahol 3 éves kortól 
várom a törpéket egészen 12 éves korig. 

Köszönöm szépen!

Én is köszönöm.

Cs. Fehér Katalin
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Hétfő. 18 óra
Péntek 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9  óra
Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Pénteken 18-tól 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 ismeretterjesztő előadás
a közösségi teremben.

Ócsai Katolikus Közösség programja

június 04. pünkösdvasárnap

  09:00 imaóra 
  10:00 Istentisztelet 
  15:00 Közösségi alkalom Lakópark 
  17:00 Istentisztelet 
június 05.  pünkösdhétfő 
   Gyülekezeti kirándulás 
   imaházban nem lesz istentisztelet
június 10. 18:00 Ifjúsági alkalom 
június 11. 09:00 imaóra 
  10:00 Istentisztelet 
  17:00 Istentisztelet 
   Vasárnapi iskolai tanévzáró
június 14. 19:00 Bibliaóra 
június 17. 18:00 Ifjúsági alkalom 
június 18. 09:00 imaóra 
  10:00 Istentisztelet 
  15:00 Közösségi alkalom - Lakópark 
  17:00 Istentisztelet
június 21. 19:00 Bibliaóra 
június 24. 18:00 Ifjúsági alkalom 
június 25. 09:00 imaóra 
  10:00 Istentisztelet 
  17:00 Istentisztelet
június 28. 19:00 Bibliaóra
Vasárnap 9:00 órától 10:00 óráig gyermek bibliaórákat tartunk. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás 
jogát fenntartjuk!

  Ócsai Baptista Gyülekezet - júniusi programnaptár

Világtörténelmünknek vannak sordöntő, világ folyását meg-
változtató eseményei. Ilyenek például a könyvnyomtatás, 
a penicillin felfedezése, a Reformáció vagy a húsvéti és a 
pünkösdi események, bár ez utóbbi kevésbé ismert. Sokan 
nincsenek is pontosan tudatában annak, hogy mit is ünne-
pel az egyház Pünkösdkor. Pedig állítom az egyik legjelen-
tősebb, történelmet formáló esemény, ami megtörtént az 
emberiséggel. Pünkösd a keresztyén egyház születésének, 
a Szentlélek kiáradásának napja. Pünkösd után a félelmé-
ben megbúvó maroknyi tanítványi csoport bátorságot nyer, 
és kilép a nyilvánosság elé. Oly annyira, hogy az ünnepre 
összegyülekezett jeruzsálemi tömegből - Péter apostolnak 
elmondott beszédét követően -, mintegy 3000-en csatla-
koznak a tanítványokhoz. Mitől, vagy jobban mondva, kitől 
kaptak bátorítást az apostolok, hogy a rejtekhelyükről elő-
bújva vállalják a nyilvánosságot, majd a meghurcoltatást, 
megveretést, és a vértanúságot is? Magától a Szentlélek Is-
tentől, akinek az eljövetelét még Jézus Krisztus ígérte meg 
ekképpen: “És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, 
ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok 
mennyei erővel.” (Luk 24,49.) Szentlélek Isten az, aki megy-
győz a Biblia igazságáról, a benne olvasható történeteket 
megeleveníti, érthető teszi. Nélküle az olvasó csupán egy 
könyvet lát, melynek szava vagy igaz, vagy sem. Szentlélek 
Isten élővé teszi a kapcsolatot Jézus Krisztussal. Nélküle 
az ember személytelen Istenben hinne. Pünkösd óta Isten 
nagyon közel jött a benne hívő emberhez, végérvénye-
sen megváltozott a világ, és ez még nem a történet vége… 

Pünkösd jelentősége

Horváth Zsolt
baptista lelkipásztor

Az Ócsai Református Egyházközség májusi program-
jairól nem kaptunk tájékoztatást.

2017. SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
JÚNIUS-DECEMBER

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Június 9.
Július 14.

Augusztus 11.
Szeptember 8.

Október 13.
November 10.
December 8.

ZÖLD HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Június 26.
Július 24.

Augusztus 28.
Szeptember 25.

Október 23.
November 27.

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu

Honlap: www.vertikalzrt.hu
Dél – Pesti régió: 24/535-535; szallitas@kunepszolg.hu

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

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

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

Közérdekű  információk Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Bató Gedeonné Nagyszegi Éva 1954. április 2. 2017. április 9.
Fülöp Antal Istvánné Jánosi Mária 1932. augusztus 15. 2017. április 16.
Nagy Béláné Heusz Julianna 1938. december 11. 2017. április 20.
Tóth Attila János 1964. szeptember 20. 2017. április 24.
Janik Miklós 1958. február 17. 2017. április  29.
Esküvő:
Bolvári Ágnes - Miklovicz Roland                         2017. április 29.
Rézműves Ilona - Bán Sándor                               2017. május 13.
Kovács Enikő - Virág Attila                                    2017. május 18.
Ambrus Viktória - Rókay Zoltán                           2017. május 19.
Székely Anita Orsolya - Komádi Gergő               2017. május 20.
Gálfi Mária Melinda - Horváth Zoltán                2017. május 20.
Benkő Ágnes - Harazin Ferenc                             2017. május 26.
Liszka Anikó - Viola András                                  2017. május 30.

Huszonötödik házassági évforduló:
Vincellér Krisztina - Lázár Tamás                        1992. május 2.

Nagy Anikó - Takács István                                  1992. május 16.
Horváth Krisztina - Czető Zsolt                           1992. május 23.
Kovács Hajnalka - Gayerhosz Zoltán                  1992. május 23.
Balló Mónika - Szőllősi János                              1992. május 30.

Ötvenedik házassági évforduló:
Fekete Erzsébet - Menasági Géza Zoltán 1967. május 13.

György Rozália - Nagy Károly 1967. május 20.

Nagy Margit - Papp János 1967. május 20.

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Cseri Luca Rózsa Eszter Katalin - Cseri Zoltán 2017. április 7.
Harasztosi Sándor István Nagy Andrea - Harasztosi Péter 2017. április 11.
Kovács Lionel Brendon Kovács Barbara - Glonczi Gyula 2017. április 15.
Kovács Regina Balogh Csilla - Kovács Krisztián 2017. április 19.
Fekete - Szücs Dézi Esztári Orsolya - Fekete-Szücs Zoltán 2017. április 24.
Bálint Jázmin Huszár Mónika - Bálint Gábor 2017. április 25.
Filó Tünde Csilla Balogh Judit - Filó János 2017. április 28.

Sallay Mária anyakönyvvezető



SZÍNES

CLUB
AZ ÓCSAI GIMI MELLETT!

ITT AZ IDEJE, 
HOGY KIPRÓBÁLD!

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK  NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200   VASÁRNAP 1000–2100
 (20) 530 6055

JÚLIUS 2. VASÁRNAP
DÉLUTÁN 16 ÓRAI KEZDETTEL 

MEGRENDEZZÜK A SZÍNES CLUB 
MÁSODIK CSALÁDI PUZZLE VERSENYÉT! 
GYERTEK, ÉS KAPCSOLÓDJATOK KI NÁLUNK!

SZÍNES

CLUB

SZÍNES

CLUB

JÚNIUS 23. PÉNTEK
ÉRDEMES VELÜNK TARTANI, 
UGYANIS 21 ÓRÁTÓL ISMÉT 

ACTIVITY-PARTY VESZI KEZDETÉT! 
JELENTKEZZ FACEBOOK ÜZENETBEN VAGY TELEFONON!

SZÍNES

CLUB

SZÍNES

CLUB
JÚNIUS 17. SZOMBAT

ESTE 20 ÓRÁTÓL ISMÉT VÁRJA LELKES VERSENYZŐIT A 
SZÍNES CLUB,  DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD MŰFAJBAN! 

A CLUB TÖRTÉNETÉBEN ELSŐ ALKALOMMAL A GÉPI DARTSON 
FELÜL EZÚTTAL STEEL DARTS VERSENYT IS TARTUNK, MELYNEK 

DÍJAZÁSA (AZ ALAP DÍJAZÁSON FELÜL) PLUSZ 20.000 FT!

SZÍNES NYÁRI PROGRAMOK A CLUBBAN!
NYITVATARTÁS: 

KEDD–CSÜTÖRTÖK  1400–2200   PÉNTEK–SZOMBAT  1400–0200  VASÁRNAP  1200–2100

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

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

JÚLIUS 7. PÉNTEK
KÖZKÍVÁNATRA MEGRENDEZÉSRE KERÜL 

AZ ELSŐ KARAOKE PARTY, MELYRE AZ ÖSSZES 
DALOS PACSIRTÁT SZERETETTEL VÁRJUK!

TÖLTSÜNK EGYÜTT EGY ESTÉT FELHŐTLEN 
JÓKEDVBEN, TARTS VELÜNK TE IS! 
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