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SZERETETVENDÉGSÉG ÉS FORRALTBOR
A Magyar Kultúra Napja

ünnepi műsor2018. január 22.

17.30
Dr. Surányi Rozália kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Csonka Endre

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

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak 
előadása
KAMASZPANASZ 
avagy kis XXI. századi (magyar) te + én

Közreműködik az Ócsai Fúvószenekar

Varga Miklós
műsora

A belépés díjtalan!

Balázs Fecó adventi koncertje 
után szeretetvendégséggel várta 
a közönséget Ócsa polgármestere. 
A szabadidőközpont előtt Buko-
di Károly kínált mindenkit forralt 
borral és pogácsával. A finom meleg 
nedű kortyolgatása közben a Dream 
World Company szórakoztatta a 
vendégeket énekes produkciókkal. 

Közel ötvenen vettek részt az idén 
először megrendezett Csemete 
Találkozón. Az esemény kezdetén 
a Polgármester úr, Bukodi Károly 
köszöntötte a kicsiket és a szülőket, 
az édesanyáknak egy-egy szál tu-
lipánnal kedveskedett. A köszöntő 
után a Kezeslábas Társulat szóra-
koztatta a gyerekeket, majd az e-
semény fénypontja, a torta érkezett, 
amiből mindenki kedvére falatozott.
A Csemete Program idén indult és 
minden olyan gyermek kapott tá-
mogatást, aki 2017-ben született és 
szülei igényelték azt. Az ajándékcso-
magokat a Polgármester úr szemé-
lyesen vitte el minden gyermeknek.

Csemetetalálkozó - 2017-ben indult az Ócsai Csemete program
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December 20-án tartotta a 2017-es év utolsó ülését 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Elfogadták a Képviselők az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a 2017. költségvetési évre 
elkészített Kockázatelemzést, valamint Ócsa Város 
Képviselő-testületének 2018. évre szóló munkatervét.  
A kockázatelemzés objektív módszer az ellenőrizendő 
területek kiválasztására, mely meghatározza 
a költségvetési szerv tevékenységében és 
belső kontrollrendszerében rejlő kockázatokat.
A Hivatal vonatkozásában a kockázati tényezőket 
megvizsgálva – azokat a 2017-es év eredményeivel 
összevetve – többek között a következő megállapítás 
született: pozitív irányú változás történt az infrastrukturális, 
információs, továbbá a környezeti kockázatok terén. 
Dr. Molnár Csaba jegyző beszámolt a Polgármesteri Hivatal 
2017. évben végzett munkájáról, köszönetét fejezte ki egy-
részt a Képviselő-testület és a Polgármester Úr részére, hogy 
biztosították a zavartalan munkavégzést, másrészt minden 
Hivatali dolgozónak, hogy a 2017. évben mindent megtet-
tek a hatékony és eredményes működés érdekében. A be-
számoló 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 2018-as évre 
is. A megkötött megbízási szerződés egy évre szól.

Önkormányzati rendelet született az állatok tartásáról. A 
rendelet célja, hogy meghatározza Ócsa város közigazgatási 
területén belül az állattartás szabályait – különös tekintettel 
az egymás mellett élés szabályaira, a tartott állatok iránti 
felelősségre, a köztisztasággal és a közterületek kulturált 
használatával kapcsolatos elvárásokra és kötelezettségekre, 
tekintettel Ócsa város lakóterületi jellegére.
Felülvizsgálták az anyakönyvi események té-

rítési díjait,  melyeket a Képviselő-Testü-
let a korábbi évhez képest nem módosított.

A Képviselő-Testület felülvizsgálta a temetkezésről 
szóló rendeletét. A tulajdonos egyházakkal egyeztetve, 
javaslatuk alapján a következőképpen változnak a 
díjak: az egyes sírhely megváltási ára 2018. január 1. 
napjától 25.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra, míg a kettes sírhely 
megváltási ára: 50.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra emelkedik.

A főépítészi feladatok ellátására a Képviselő-testü-
let továbbra is Vojnits Csaba okl. településmérnö-
köt bízza meg 2018. január 1. napjától 2018. de-
cember 31. napjáig terjedő határozott időre.

Az idei évben is megrendezésre került 2017. október 23-án az 
1956-os forradalom emlékére tartott ünnepség, mely keretein 
belül az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai színvonalas, az 
eseményhez méltó műsort adtak elő. A Képviselő-testület, 
a korábbi évekhez hasonlóan a műsorban résztvevő diákok 
munkáját 30.000,- Ft-os alapítványi támogatással ismeri el.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a használatában álló Kőrisfa utca 5. szám alatti 
ingatlant az Ócsai Baptista Gyülekezet használatába adja 
2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre, kétheti rendszerességgel, alkalmanként 
tartandó egyházi közösségi alkalmak céljából. Ugyanezen 
ingatlant 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 
tartó határozott időre ingyenesen ugyancsak használatba 
adja Szakszon Réka egyéni vállalkozó részére, a Budapesti 
Máltai Fiatalok önkéntes programjainak megtartása céljából. 
Zárt ülésen tárgyalták a Képviselők a Díszpolgári cím adomá-
nyozásának témakörét. Jelölés hiányában Ócsa Város Önkor-
mányzata díszpolgári címet nem adományoz. A Testület dön-
tött arról, hogy a Halászy Károly Általános Iskola „tövében” 
elhelyezkedő ún. „Pártos Házat” megvásárolja. A Testület 
úgy döntött, hogy az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
élére további öt évre Dr. Buzáné Icsó Zsuzsannát nevezi ki.

Testületi ülésen történt Tisztelt Ebtartó!
Ezúton tájékoztatom az ócsai kutyatulajdonosokat, ebtartó-
kat, hogy Ócsa Város Önkormányzata a törvényi kötelezettségé-
nek eleget téve a közigazgatási területén tartott ebekről 2018. 
január 1. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időszakban ebösz-
szeírást végez, melynek célja a jogszabályban előírt ebrendészeti 
feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés.
Jogszabály előírja, hogy az eb tulajdonosa az ebösszeíráshoz az azonosító adatokat köteles – a tar-
tás helye szerinti – önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatás megkönnyíté-
se érdekében nyomtatvány áll rendelkezésre 2018. évi Ebösszeírás címmel, amelyet ebenként 
egy példányban szükséges kitölteni. A nyomtatvány letölthető az www.ocsa.hu webcímen, illet-
ve beszerezhető hivatali ügyintézési időben az Ócsai Polgármesteri Hivatal információs pultjánál.
Az olvashatóan kitöltött, és a felelős állattartó aláírásával ellátott adatlap az alábbi módon nyújtható be:

A kitöltött bejelentőlap az Ócsai Polgármesteri Hivatal /2364 Ócsa, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 2./ bejárati ajtajánál található gyűjtőládába történő elhelyezéssel.
Postai  úton az Ócsai Polgármesteri Hivatal /2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2./ 
részére történő megküldéssel.
A honlapról letölthető bejelentőlap kitöltésével, szkennelésé-
vel és elektronikus úton való megküldésével a recepcio@ocsa.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk a kutyatulajdonosokat és ebtartókat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket is ismétel-
ten be kell jelenteni. Amennyiben a korábbi ebösszeírás óta a kutya elpusztult, arra vonatkozó nyilatkozatát is 
várjuk.
A bejelentőlap leadásának határideje: 2018. március 31.
Kérjük az ebek tulajdonosait, felelős tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és 
nyilatkozni szíveskedjenek a városban tartott ebek adatairól.
Köszönjük, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat.

dr. Molnár Csaba
jegyző

Felhívás kötelező ebösszeírásról

T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) előírásai, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. 
(IV.27.) számú önkormányzati rendelet szabályai szerint Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítását 
kezdeményezte az Ócsa 07/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
A tervezett módosítás előzetes véleményezési anyaga – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – 
megtekinthető a www.ocsa.hu honlapon, az Önkormányzat fülön, a Partnerségi egyeztetés aloldalon, illetve 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat szeretné kikérni a Tisztelt Lakosság, az érdekképviseleti szervezetek, 
a civil szervezetek, a gazdálkodó szervezetek és az egyházak (vallási közösségek) véleményét, ezért a témában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2017. január 10-én - szerdán - 1500 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

A témával kapcsolatos észrevételeiket 2018. január 18-ig várjuk a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött 
elektronikus levélben is. Bukodi Károly

polgármester

2017. december 7-én tartotta Ócsa Város Önkormányzata 
a szokásos évi kötelező közmeghallgatást. Vendégek voltak: 
Rácz Ferenc rendőr alezredes és Locskai István a KDV Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás műszaki vezetője.
Bukodi Károly polgármester ismertette az Önkormányzat 
20147. évi gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, beszámolt 
beruházásokról, felújításokról. Elmondta, hogy pályázati 
és saját forrásból valósult meg az Egressy Gábor Szaba-
didőközpont földszinti vizesblokkjának felújítása, KEHOP 
pályázatból újult meg energetikailag a Halászy Károly Ál-
talános Iskola régi épülete, valamint a Polgármesteri Hiva-
tal épülete is.  Új aszfaltburkolatot kapott a Vadvirág utca, 
a D. Szabó Károly utcában a közvilágítást fejlesztették. 
Két szociális jellegű program is indult, melyek 
az Ócsai Csemete és az Elsős Vagyok csomagok.

A nyilvános és mindenki számára szabadon látogatható 
meghallgatáson ezután a jelenlevők kérdezhettek, mond-
hattak véleményt. Sajnos az idén nagyon kevesen vet-
tek részt ezen az eseményen.  A megjelent lakosok leg-
inkább magánjellegű problémákkal érkeztek, melyeket 
az illetékesek igyekeztek személyre szabottan orvosolni.

Közmeghallgatás
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Országos LÜK bajnokságon bizonyítottak a 
Halászy diákjai  

A Dinasztia kiadó évente meghirdeti az orszá-
gos LÜK–bajnokságot  második, harmadik és negye-
dik osztályos tanulók számára. A gyerekeknek magyar 
nyelv, matematika és logika feladatlapokat kell hibát-
lanul vagy minél kevesebb hibával, minél rövidebb idő 
alatt megoldaniuk. Január végén, február elején kezdő-
dik majd a verseny az iskolai fordulóval, ahol évfolya-
monként a három legjobb versenyző jut tovább a kis-
térségi, a területi és végül az országos fordulóba.

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola diákjai 
olyan logikusan gondolkodnak, olyan ügyesek és kitar-
tóak, hogy az elmúlt években több tanuló is eljutott a 
LÜK-bajnokság országos döntőjébe. Ezek a tanulók név 
szerint a következők:  Antal Simon, Csóka Petra,  Virág 
Viktória, Icsó Lili és Kulcsár-Tasi Milán (tartalék ver-
senyzőként )

 Remélem lesz utánpótlás és még sok gyerek 
szereti meg ezt a gondolkodtató. érdekes játékot. Izgal-
mas versenyeken vehetünk részt a következő években 
is.                                                                                    

Vad Tiborné

Mi is az a LÜK?
A LÜK egy mozaikszó. A Logika - Ügyesség – 

Kitartás szavak kezdőbetűinek rövidítése. Ezekre a tu-
lajdonságokra lesz szüksége annak, aki megpróbálko-
zik ezzel a fejlesztő játékkal. A LÜK már negyven éve 
létező készségfejlesztő játékcsalád. Játékosan fejleszti 
a gyerekek figyelmét, megfigyelő képességét, logikus 
gondolkodását. Segíti az iskolára való felkészülést, 
otthon és intézményekben egyaránt jól használható. 
A LÜK készségfejlesztő rendszer részei az alaplap és a 
hozzátartozó füzetek. Az alaplap több változatban kap-
ható. A legkisebbeknek készült LÜK Bambino játékban 
még ábrák és formák vannak, a nagyobbak számára 
kifejlesztett Mini LÜK már számozott lapocskákat tar-
talmaz. A Bambino LÜK 2 éves kortól, a Mini LÜK 4-5 
éves kortól használható egészen 10-12 éves korig. A 
füzetek közül óvodások számára készültek a figyelem-
fejlesztő, tér- irány gyakorlatokat tartalmazó és iskolára 
felkészítő füzetek. Kisiskolások számára készültek pl. a 
Játékos matematika, Számolj okosan, Betűkóstolgató, 

Betűktől a szavakig című kiadványok. Ezen a kiadvá-
nyok a célja az anyanyelvi, matematikai olvasási kom-
petencia fejlesztése, gyakorlása. Vannak még olyan 
füzetek is, amelyek, versenyfeladatokat tartalmaznak 
második, harmadik, negyedik osztályosoknak anya-
nyelvből, matematikából, logikából. A Mini LÜK alaplap 
olyan, mint egy vízfestékes doboz: nyitható, átlátszó te-
tővel benne 1-től 12-ig számozott műanyag lapocskák. 
A lapocskák hátulján pedig színes formák.  Az átlátszó 
fedelet a munkafüzet feladataira nyitjuk és a 12 lapocs-
kát áthelyezzük a fedélre a 12 feladat megoldásának 
megfelelően. Becsukjuk, megfordítjuk a táblát és ha, 
jó a megoldás, akkor egy szabályos mintát kapunk. 
Tehát a gyerekek rögtön, önállóan tudják ellenőrizni a 
munkájukat, javítani a hibáikat. A LÜK feladatlapok a 
tananyaghoz kapcsolódnak, ezért a tanítási órákon is 
használjuk gyakorlásra, mert gyorsan írás nélkül lehet 
velük dolgozni, mozgalmasabbá tenni a tanítást. A Ha-
lászy Károly Általános Iskolában LÜK szakkör is műkö-
dik, ahol versenyekre készülünk.

Interjú

Újabb öt évre választották meg az Ócsa Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft. élére Dr. Buzáné 
Icsó Zsuzsannát a testületi ülésen. A követke-
ző időszak terveiről beszélgettünk az ügyvezető 
igazgatóval. 

Ó.K.: Gratulálunk az újra választáshoz. Milyen ter-
vekkel készül a következő időszakra?

I.Zs.: Kész terveink vannak a jövőre nézve. 
Ráadásul plusz feladataink is lesznek majd, 
hiszen mostantól az utak rendbetétele is hozzánk 
tartozik már. Ezeket kell majd megszervezni, mert 
ezeket eddig nem mi csináltuk. Itt valószínűleg 
beruházásra is szükség lesz, hiszen a szükséges 
felszerelést és gépeket is be kell majd szereznünk. 

Ó.K.: Most ugyan elég tavaszias az időjárás, de 
ha hirtelen leesne a hó, akkor készen állna a Vá-
rosüzemeltetés az eltakarításra?

I.Zs.: Kész tervünk van már évek óta. Minden évben 
azzal kezdünk, hogy minimum 24 tonna útszóró 
sót vásárolunk. Ha ez elfogy, akkor rendelünk 
még. Ezen kívül van az önkormányzatnak egy 
téli útkarbantartási terve, amely alapján az utak 
síkosságmentesítése történik. Az első körben a 
buszmegállók környékét és azokat az utakat tisz-
títjuk meg, amelyek mentén a közintézményeket, 
iskolákat, óvodákat lehet megközelíteni. Vannak 
kivételek, mert a Némedi utca, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca és az Üllői út tisztán tartása a közterület-
fenntartó feladata. A második körben a nagyobb 
áteresztő utcák megtisztítása zajlik, utána követ-
kezik a többi kisebb utca takarítása. A lakóparkban 
is mi tartjuk tisztán az utakat, viszont vannak olyan 
utcák, ahova nem is fér be a tolólappal rendelkező 
teherautó. A lakosság segítségére is szükség van, 
hiszen nagyon sok helyen látni hideg téli napokon, 
amikor esik a hó, hogy a saját házuk előtt sem ta-
karítják le a járdákat, pedig az nem a városüzemel-
tetés feladata. Ráadásul egy teherautóval dolgo-
zunk a több mint 40 kilométeres úthálózaton, ami 

kicsit lassítja a dolgunkat. 

Ó.K.: Tavasszal mi várható?

I.Zs.: Tavasszal indul a virágosítás és a kaszálás. A 
játszóterekre is kiemelt figyelmet fordítunk, né-
hány játszóeszközt ki kell cserélni majd. A szemét-
szedés folyamatos, rengeteg szemetet gyűjtünk 
össze, köszönhető annak, hogy illegálisan dobálják 
ki a hulladékot az utak mentén, erdőben. Jó lenne, 
ha minél többen odafigyelnének arra, hogy tisztán 
tartsák a környezetüket. 

Ó.K.: Köszönöm az interjút. További jó munkát kí-
vánok!

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elérhetősége: 
e-mail cím: varosuz@citromail.hu
Tel. szám: +36-29/378-125/32 mellék

Kész terveink vannak a jövőre nézve



8 9

EZ TÖRTÉNT DECEMBERBEN NÁLUNK
MÁR HAGYOMÁNY A MÉZES DÍSZÍTÉS
Rengetegen vettek részt a 2017. december 17-én 
megrendezett Adventi Matinén az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban. A Flashdance tánccsoport 
előadása után a gyerekeket Mollini, a bűvész szóra-
koztatta műsorával. A kicsik a színpadra is felme-
hettek, segíthettek a varázslásban, amit persze 
nagyon élveztek. Az emeleten kézműves foglalkozást 
tartottak. A vállalkozó kedvűek karácsonyi ajtódíszt 
készíthettek, míg a lenti helységben pólóból készül-
tek ékszerek. Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesül-
et idén is megszervezte a mézeskalács díszítést, 
amely a gyermekek egyik kedvenc elfoglaltsága volt.

TELTHÁZ ELŐTT ÉNEKELT FECÓ
Adventi koncertet adott az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban 2018. december 17-én Balázs 
Fecó. A művész teltház előtt adta elő legnagyobb 
slágereit. A dalokat együtt énekelte vele a közönség. 
A jó hangulatú koncert után hatalmas tömeg várta 
az aulában, hogy a könyvét dedikálja, vagy éppen 
közös fotót készíthessenek vele. Fecó – mert azt kérte, 
hogy így szólítsák őt – készséggel állta a rajongók 
rohamát és mindenkihez volt egy kedves szava. 

SIKERREL ZÁRULTAK A PROGRAMOK
Több százan vettek részt az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont két ünnep között megrendezett 
programjain. A Múzsák Társulat előadásában 
láthatták a nézők december 26-án a Melyiket a 
kilenc közül? című darabot, amely a szeretet és 
a család erejéről szól. A nézőket nagyon megha-
totta János mester története, aki 9 gyermeket 
nevelt egyedül, szeretetben. Hasonló sikerrel 
zajlott a Fabula Bábszínház előadása december 
28-án, amelynek során a nézők Vuk kalandjait 
követhették nyomon. Az előadás után meleg 
kakaó várta a vendégeket a TS Gastro Kft. jóvol-
tából. Nagy várakozás előzte meg az Oscar című 
előadást, amelyre december 29-én este került 
sor. Teltház várta a színészeket, akik végül nem 
is okoztak csalódást, a közönség hosszú per-
cekig tartó vastapssal jutalmazta a játékukat. 

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT

PÁRNACSATA ÉS MULATSÁG
JÓL SIKERÜLT A MIKULÁS PARTY
Nagy sikerrel zárult a Mikulás napi party, amit az 
Egressy Gábor Szabadidőközpontban rendeztek 
meg december 6-án. Ez alkalomból – városunkban 
először – kisvonatozni is lehetett. Érdeklődőkből 
nem volt hiány, szinte mindegyik járat megtelt in-
dulás előtt. A nagy érdeklődés miatt plusz járatokat 
is indítani kellett. A várakozók finom falatokkal és 
forró italokkal védekezhettek a zord idő ellen. Volt 
minden, mi szem-szájnak ingere: a kisebbeknek a 
kürtőskalács volt a kedvenc, de választhattak sült 
kolbászt, lepényt és kenyérlángost is, valamint zsí-
ros kenyeret. A téli hangulat megalapozója a frissen 
sült gesztenye illata volt. A kisvonat mellett más 
programokkal is készültek a szervezők. A szaba-
didőközpontban koncertek várták az érdeklődőket. 
Az aulában a Csóka-Vasass Kinga, Sindely Gábor, 
Harazin Vanessza és Jakab Cintia által képviselt 
Dream World Company szórakoztatta a hallgató-
ságot és alapozta meg a hangulatot. Este 18 órakor 
viszont kezdetét vette a Buborék Együttes kon-
certje, amit nagyon vártak a gyerekek, akik meg-
töltötték a színháztermet. A már jól ismert dalokat 
együtt énekelték a zenészekkel. A koncert végén 
fergeteges párnacsata kezdődött, amely a Mikulás 
érkezésével sem ért véget teljesen. A nagyszakál-
lú minden gyermeknek varázsolt egy csomagot a 
puttonyából. A jó hangulatú délutánról senki sem 
távozott ajándék nélkül. 

VÁROSUNKBAN ELSŐ ALKALOMMAL KISVONATTAL
 IS UTAZHATTUNK
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ÓCSAI

2018. JANUÁR 14. 14.00-18.00 ÓRÁIG

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

Jegyár: 1000 Ft/gyermek
1 éves kor alatt ingyenes

Ócsai Arcok

Ha ez lett volna az első kérdésem Dr. Surányi Rozália fes-
tőművészhez, a válasza biztosan határozott igen lett volna. 
Az ócsai festőhölgy ugyanis több mint 20 végzettséggel ren-
delkezik, 50 évesen doktorált, és azt vallja, még mindig sok 
minden érdekli, a tanulás nem ért véget a számára. Az ócsai 
festőművész alkotásait a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett rendezvényen tekinthetik meg a látogatók. Élet-
útjáról, a festészet iránti szenvedélyéről beszélgettem vele.

Azt mondják, az iskolában kell megszeretni a tanulást ahhoz, 
hogy az önművelés folyamatos igényként lépjen fel felnőtt-
korban is. Ezek szerint szerettél Ócsán általános iskolába járni.

Igen, már akkor is szívesen tanultam, bár az általános isko-
lás évekből főként a reáltárgyakra, ezen kívül a testnevelés, 
az ének, a rajz és a gyakorlati foglalkozásokra - ahol szükség 
volt a kézügyességre - emlékszem vissza szívesen. Szerettem 
varrni, kötni, hímezni és nagyon szerettem rajzolni, festeni 
is. Havasi István volt a rajztanárom, ő ismertetett meg a szí-
nek és formák világával. Az óráinak minden percét élveztem, 
sokat gondolok vissza rá. Ennek ellenére az élet úgy hozta, 
hogy a középiskolában nélkülöznöm kellett a művészeti 
tárgyakat, közgazdasági vonalon tanultam tovább.

Majd maradt a reál irányultság, hiszen kép-
zettségeid többsége is gazdasági jellegű. 
Soha nem fordult meg a fejedben, hogy 
művészeti vonalon képezd magad tovább?

Nem – hangzik a határozott válasz. Hiá-
ba szerettem a művészeteket – és szeretem 
a mai napig – talán neveltetésemből adódóan 
az életben való boldogulásomat a gazdasági élet-
ben láttam biztosítottnak. Elképzelhető, hogy volt ben-
nem egyfajta bizonyítási vágy is az édesapám felé. Tudod, 
én egy olyan egyszerű munkás-paraszt családból szárma-
zom, ahol a tudásnak, a tanulásnak becsülete volt. Szü-
leink mindig különös gondot fordítottak a képzésünkre, 
büszkeséggel töltötte el őket, hogy diplomát szereztünk. 
Hárman vagyunk lánytestvérek, édesapám szeretett volna 
fiúgyermeket is... Hát, én – lányként - igyekeztem megfe-
lelni az elvárásainak. Jelenleg két cég ügyvezetője vagyok 
másodmagammal és egy harmadik cég gazdasági igazga-
tója. Ilyen pozíciókat korábban főként férfiak töltöttek be. 

Mikor kezdtél el újra festeni? 

Tulajdonképpen a munka és a tanulás mellett folyamato-
san jelen volt az életemben a festés is. Ahogy mondtam, a 
szerelem még az ócsai általános iskolában kezdődött és a 
mai napig tart. Amikor főiskolás és egyetemista voltam, a 
vizsgák után egyfajta lazítás gyanánt is festegettem. Majd 
később barátokat és családtagokat ajándékoztam meg a 
képeimmel. Mindig nagyon feltöltött az alkotás. A fordu-
lópont talán mégis a doktorim megszerzése után történt, 
amikor a sógornőméktől és a gyermekeiktől egy nyári alko-

tótáborra szóló ajándékutalványt 
kaptam, amelyen nagy örömmel 
vettem részt. Ezután már elszán-
tan kerestem a tanáromat, akitől 
megtanulhatom a festés csínját-bín-
ját. 2012-ig kellett várnom, akkor találtam rá a mesterem-
re, Simon M. Veronikára. Minden technikát tőle tudok, is-
kolájában 2015 végén festő mester diplomát szereztem.

Vezető beosztás, hobbi és család. Hogyan tud-
tad és tudod a mai napig ezt a hármat menedzselni?

Nem könnyű. Egy biztos: kellett a segítő családi hát-
tér. Amíg a gyerekek kicsik voltak (egy fiam és egy lá-
nyom van) reggel én vittem őket az óvodába, majd 
az iskolába, délután pedig a férjem ment értük. 
Ma már könnyebb, hiszen felnőttek a gyerekeink.

Elérted amit szerettél volna? Gondolok a szakmai elő-
meneteledre és a festészetben elért eredményeidre is.

Alapvetően igen. Bár még mindig sok minden érdekel. 
Szeretnék még jogot tanulni és a festésben is mindig 

vannak új technikák, amiket szeretnék kipróbál-
ni, elsajátítani. Tudod a festészetben az alkotás 

nyújtotta öröm, az állandó fejlődés és nem 
utolsó sorban a megújulás lehetősége vonz. A 
tanulással kapcsolatban Bel Kaufman szavai ju-
tottak az eszembe. A tanulás nem eredmény: 
egy jegy, diploma, munka vagy pénz - ebben a 

sorrendben. A tanulás egy végtelen folyamat.

Január 22-én a Magyar Kultúra Nap-
ján az Egressy Gábor Szabadidőközpont ad ott-

hont a kiállításodnak. Mit láthatnak az érdeklődők?
3D-s és néhány modern technikával készült képem-
ből lesz a kiállítás. Ezekre az alkotásaimra különö-
sen büszke vagyok, hiszen mindig nagy sikert arat-
nak a látogatók körében. A háromdimenziós képek 
kilógnak a keretből, ami igazán izgalmassá teszi a produk-
tumot. Jöjjenek el, és győződjenek meg róla személyesen.

(Zita)

Tanulás egy életen át?
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Angyalnapot tartottak 2017. december 16.-án az Ócsai Táj-
házban. Reggel még úgy tűnt, hogy az időjárás nem lesz 
kegyes, délutánra mégis ragyogó napsütés fogadta a lá-
togatókat. Kapcsolódva a város Szeretet ünnepi program-
jához, 14 órától kézműves foglalkozás és fenyőfadíszítés 
várta az érdeklődőket. Délután 15 órától az Ócsai Szent-
háromság Katolikus közösség gyermekcsoportja Betlehe-
mes játékot adott elő a tájház udvarán, ahol kemencében 
sült krumplival és mézeskaláccsal kínálták a jelenlévőket. 
A betlehemes csoport átsétált a Gólyafészek Cukrászdá-
hoz, ahol ismét előadták a Jézus születéséről szóló játékot.

Angyalnap

A Magyarok Kenyere Program (2017) keretében a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szervezésében a Pest megyei gaz-
dák által összeadott búzából készült lisztből a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara  az Ócsai Katolikus Plébániának 200 kg-
ot, valamint az Ócsai Református Egyházközösségnek 200 
kg-ot adományozott.  A lisztet az Aszódi Malomból Kere-
peczki Ferenc, az Ócsai Gazdakör elnöke 2017. november 
15-én szállította ki a katolikus és a református egyházhoz.
Mindenkinek köszönjük az adományokat és az önzetlen 
segítséget, akik a búzagyűjtés bonyolításában részt vettek!

Kerepeczki Ferenc
az Ócsai Gazdakör elnöke

Ócsai Katolikus Közösség miserendje

Hétfő, Péntek Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra.

Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Szerdán 18 - 19 óra között énekkari próba.
Minden Pénteken 18 - 20 óra között Ifjúsági hittan. 

Minden hónap utolsó szombatján 17 óra taezéi imaóra
19 óra ismeretterjesztő előadás 

Az ócsai Dr. Pártos Lóránt Alapítvány
2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. Adószám: 18677203-1-13

köszönetét  fejezi ki mindazon támogatóinak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 

az alapítvány javára ajánlották fel.
A NAV 2016. évben 431 652 Ft-ot utalt

az alapítvány számlájára.
A támogatást tanulmányi és sportversenyeken 

kiemelkedő eredményt elért
tanulók jutalmazására használtuk fel.

Köszönjük a felajánlásokat.

Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa                                                                                                         
Spák József

kuratóriumi elnök
s.k.

Helyi

Februári programajánló

Töltsön el egy varázslatos estét kedvesével! A Valentin 
napi Vacsora Varieté keretében akrobaták, bűvészek, lég-
tornászok, táncosok és egy énekes díva teszi színesebbé 
az estét. Négy fogásos vacsora és egy szórakoztató varieté 
előadás várja a romantikára és szórakozásra vágyó párokat. 

Menü:
Vadpástétom, tésztába göngyölve
Zellerkrémleves bacon chipsszel
Jércének melle parajos gesztenyével töltve, baconnal ölel-
ve, fahéjas-almás rizspiramissal és fehérboros mandula-
mártással
Epres sajttorta

Élvezze velünk ezeket az órákat, ahol a művészet találkozik 
az elképesztő finomságokkal! Díjnyertes artista művé-
szek, illuzionisták, humor mesterek és egy varázslatos 
műsorvezető, aki egy utazásra viszi a nagyérdeműt az 
étel és a művészet világába.Európában elterjedt Szóra-
koztató Vacsora Varieté először Magyarországon, Ócsán.
Az ínycsiklandozó vacsorát a Sarokház Étterem biztosítja.

A Farsangi Cirkuszi Kavalkád az ócsai Egressy Gábor Sza-
badidőközpont szervezésében és Richter Szebasztián ren-
dezésében kerül színpadra, aki a méltán világhírű Richter 
család 7. generációjának tagja, a Richter Flórián Cirkusz 
rendezője és művészeti vezetője – és nem utolsó sorban ő 
maga is zsonglőr, quick change illúzionista és lovasakrobata.

Mit láthatunk az előadásban?

Lesz zsonglőr, pantomim bohóc, bűvész, illúzionis-
ták, gumiasztal akrobata, macska idomár, BMX akroba-
ta és világhírű ugródeszka akrobaták… Ők mindannyian 
mintha egy bűvész köpönyegéből bújnának elő és szórakoz-
tató cirkuszi show műsort varázsolnak a nézők szeme elé.

Egy igazi felejthetetlen 90 perces élmény az egész 
család számára. Gyereknek és felnőttnek egya-
ránt. Ne hagyja ki ezt az egyszeri alkalmat Ócsán!!

Jöjjön el, győződjön meg a sa-
ját szemével és szórakozzon velünk egy jót!

Richter Szebasztián
Jegyárak:
1-2. sor 3000 Ft
3-6. sor 2000 Ft
7-15. sor 1500 Ft

Szabad helyekről a 06 29 378 043-as telefonon adnak tájé-
koztatást.

A TS Gastro Kft. ahol tud segít!

A cég szívesen támogat rendezvényeket, nevük 
összefort például az ócsai Tejbegríz Fesztivállal.

De minden évben karácsony előtt meglepnek 
egy nehezebb anyagi körülmények között élő 

családot is ehető finomságokkal. 
Idén Buzás Zsoltra és családjára esett a válasz-
tásuk, őket ajándékozták meg hidegtállal, diós 

és mákos bejglivel.
A nemes gesztussal nagy örömet szereztek a 

családnak.
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ELEKTROPORTA 
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.
Új, szépséghibás, szállítási sérült 

tévék, hűtők, fagyasztók, 
mosógépek, mikrók, porszívók és 
háztartási kisgépek akár féláron, 
garanciával. T.: 06-29/ 378-753

SPORT

Nagy népszerűségnek örvend a birkózás a városban. Si-
kert sikerre halmoznak a sportolók, mégis egyre fogy a ver-
senyzők száma. Az Ócsai Birkózó Edzőközpontról, a sportág 
jövőjéről és a sport fontosságáról Kovács Jánossal, az edző-
központ utánpótlás edzőjével beszélgettünk, akinek család-
jában több generációra visszamenőleg birkózással foglalkoz-
tak. 

Ó.K.: Mikor alakult az edzőközpont? Hol zajlanak az edzé-
sek?

K.J.: Csaknem harminc éve alakult az egyesület először, a 
sportolóink akkor is komoly sikereket értek el világversenyek 
részt vevői voltak – mesélte Kovács János, akinek édesap-
ja érett kora ellenére a mai napig edzőként dolgozik Alsó-
némedin és Üllőn. Hét éve újra éledt a sportág a városban, 
akkor egy felnőtt és két gyerek csapattal dolgoztam együtt. 
Az önkormányzat szerencsére ingyen biztosítja a helységet a 
Bajcsy-Zsilinszky utcában, itt vannak az edzések. 

Ó.K.: Milyen sikerrel működnek?

K.J.: Most a nulláról kezdjük elölről a kicsikkel. A korábbi 
években több magyar bajnokot neveltünk ki, de nemzetkö-
zi szinten is sikeresen léptek szőnyegre az ócsai birkózók. 
Volt olyan verseny Dunaszerdahelyen, ahol negyven ország 
képviseltette magát, a mi csapatunk itt ezüstérmet nyert! 
A csapat tizenkét tagja 12 aranyéremmel távozott. A gond 
az, hogy felnőttek a gyerekek és elmentek az iskolából, más 
egyesületben edzettek tovább. A siker azonban nem marad 
el most sem, érem nélkül ritkán jövünk el a versenyekről. 

Ó.K.: Mikor ideális elkezdeni ezt a sportot?

K.J.: Jó lenne, ha 
minél több gyerek 
lenne, mert renge-
teg a tehetség. Öt-
hat éves korban 
a legideálisabb 
elkezdeni. Most is 
van négy gyerek, 
akik első osztá-
lyosok és nagyon 
tehetségesek. Eb-
ben a korban már 
kiderül, hogy ki az, 
aki igazi versenyző 
lesz majd és ki az, 
aki csak az egész-
sége miatt fog 
edzeni. 

Minden évben edzőtábort szervezünk a sportolóinknak, 
ahol nem csak az edzésről szólnak a napok. A sport mellett a 
szórakozás is teret kap, a kultúra is jelen van, és a sportolók 
maguk is megtanulják a szereplést, hogy a versenyeken ne 
legyenek zavarban, amikor ki kell állni a közönség elé. 

Ó.K.: Mit ad a gyerekeknek a sport?

K.J.: Az egészség, ami a legfontosabb. Emellett kiala-
kul a fegyelem és egyfajta önállóság. Megtanulnak küzde-
ni.  Megnő az önbizalmuk, ami a későbbi érvényesüléshez is 
nagyon fontos. 

Hisznek magukban és abban, hogy bármibe kezdenek, az 
sikerülni fog. 
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Közérdekű információk
 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Szűcs János István 1957. augusztus 11. 2017. november 4.
Keresztes János 1945. február 7. 2017. november 9.
Szabó Andrásné Palcsek Kubas Ibolya 1935. junius 7. 2017. november 10.
Egri Mihály 1955. december 6. 2017. november 11.
Molnár Márton Dezső 1942. január 14. 2017. november 12.
Vellai Pál 1944. december 9. 2017. november 13.
Ruska Imre 1953. március 8. 2017. november 18.
Tóth Józsefné Baranyi Ilona 1930. október 31. 2017. november 19.
Verebélyi Istvánné Dubovszky 
Erzsébet

1943. május 7. 2017. november 21.

Farkas Antal 1922. január 17. 2017. november 21.
Bukodi Károlyné Miklós Rebeka 1936. február 10. 2017. november 22.
FaBatár Jánosné Máté Etelka 1940. június 11. 2017. november 23.
Pap Antal 1957. március 26. 2017. november 30.
Esküvő: -
Huszonötödik házassági évforduló: -
Ötvenedik házassági évforduló:
Karai Erzsébet - Takács Kálmán 1967. december 16.

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Horváth Alíz Gálfi Mária Melinda - Horváth Zoltán 2017. november 3.
Horváth Izabella Éva Bede Bernadett - Horváth Csaba 2017. november 5.
Zsitva Bence Acsai Margit - Zsitva János 2017. november 8.
Fresli Zoltán Benedek Székely Ildikó Csilla - Fresli Zoltán 2017. november 8.
Deli Ráhel Somfalvi Luca Kata - Deli Vilmos 2017. november 10.
Dombi Csaba Huber Ildikó - Dombi Csaba 2017. november 11.
Hajdu Noel Konyicsák Andrea - Hajdu Gusztáv 2017. november 13.
Moravetz Olivér Vida Annamária - Moravetz Gergő 2017. november 17.
Virág Domonkos Sándor Jakab Alexandra - Virág Ferenc 2017. november 17.
Madudák Vivien Gál Orsolya Petra - Madudák László 2017. november 23.
Kiss Lóci Hunor Medvegy Mária - Kiss Róbert 2017. november 27.
Wagner Luca Mandula Máy Adrienn Maya - Wagner Zsolt 2017. november 27.
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