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Aszusodott turán fürt - Ócsa

2018. OKTÓBER

Interjú 3
Idén második alkalommal köszöntötte az iskolás
éveiket megkezdő kisdiákokat Bukodi Károly polgármester az Önkormányzat „Elsős vagyok” csomagjával.
Ezúton is sok sikert és jó tanulást kívánunk nekik.

Ócsa Város Önkormányzata nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet az
ócsai „szántó” megnevezésű, 17.8294 (ha.m2) területű, ingatlan haszonbérbe
adására.
A pályázatokat 2018. október 17-ig lehet benyújtani az Ócsai Polgármesteri
Hivatal Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodában.
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 13. sz. iroda)

2018.08.27

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NEFELEJCS KÖZPONTI ÓVODÁBAN
MEGKEZDŐDIK A FEJLESZTÉS
A projekt alapvető célja egy egészséges, motiváló környezet megteremtése. A projekt keretében a
Nefelejcs Központi Óvoda épületének belső felújítására kerül sor.

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg, 107,54 millió forint támogatás
segítségével.
A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsa Város Önkormányzata által fenntartott
intézmény, mely immár három épületben működik. A projekt alapvető célja a Nefelejcs Központi Óvoda meglévő óvodai
feladat-ellátási hely felújítása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Az óvoda 8
csoporttal működő, jelenleg 176 fő gyermeknek helyet adó létesítmény. Az épület belülről sem funkcionálisan, sem pedig
szépészetileg nem lett felújítva, az épület három különböző évtizedben épült része az adott kort tükrözi. Az épület belülről
elavult, korszerűtlen, a nevelő munkát a jelenleg hatályos előírások szerint nem segíti, az érvényben lévő MSZE 242031:2012 szabványnak, mely az Oktatási intézmények tervezési előírásai –t tartalmazza, nem felel meg. A fentiekre tekintettel
a projekt keretében az óvoda épületének korszerűsítésére kerül sor. Az ingatlanon belül kerékpártároló és babakocsi tároló
kialakítása is megvalósul.
A projekt átfogó céljai:
•
•
•
•
•

A településen működő óvoda felújítása;
A település népességmegtartó képességének javítása új munkahelyek létrehozása által;
Egyenlő esélyek megteremtése az óvodai ellátás biztosítása esetében;
Akadálymentes nevelési környezet kialakítása;
Hiányzó kapacitások mérséklése a hatékony és minőségi óvodai nevelés érdekében.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás
növeléséhez, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításával és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztésével.
Projektazonosító: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/15
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2019. év 03. hó 31. nap.
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2019. év 12. hó 10. nap.
További információ kérhető: Marozsi Tamás, Telefonszám: 70/850-5196, E-mail: muszak@ocsa.hu

BKV Zrt. autóbusz üzemigazgatóság
Dél-pesti divíziója
AUTÓBUSZVEZETŐ és AUTÓBUSZVEZETŐ TANULÓ
munkakörbe felvételt hirdet

A munkakör betöltésének feltételei
•
•
•
•

betöltött 21. életév
“C” és/vagy “D” kategóriára érvényes vezetői engedély
egészségügyi alkalmasság (102-es kód); érvényes PÁV II.
vizsga
GKI igazolvány (ennek hiányában nálunk is megszerezhető)

Amit kínálunk
•
•
•

•
•

“C” kategória esetén a “D” kategória megszerzését biztosítjuk
kiemelkedő kereseti lehetőség
ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is
vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is
elérhető
utazási, bejárási támogatás

BKV Zrt. autóbusz üzemigazgatóság
Dél-pesti divíziója
AUTÓSZERELŐ, GÉPJÁRMŰ-VILLAMOSSÁGI SZERELŐ,
VONALMŰSZAKI SZERELŐ és AUTÓKLÍMA SZERELŐ
munkakörbe felvételt hirdet
A munkakör betöltésének feltételei
•
•
•
•
•

Amit kínálunk
•
•
•

Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben
a forgalmi szolgálatvezetőnél:
Béres Ákos
Tel:
+36/1 461-6612
e-mail: BeresA@bkv.hu
Cím:
Budapest, XIX. Méta utca 39.

Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői
végzettség, vagy ezzel egyenértékű végzettség
Villamossági szerelő munkakörhöz: autóvillamossági szerelő
vagy autóelektronikai műszerész végzettség
Vonalműszaki szerelő munkakörhöz: B kategóriás jogosítvány, 3 év szakmai gyakorlat autószerelői vagy villanyszerelői
területen
Autóklíma szerelői munkakörhöz előny: klímagáz-szerelői
végzettség és F-GÁZ vizsga
Egészségügyi alkalmasság

•

bejelentett, versenyképes jövedelem
ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is
vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is
elérhető
utazási, bejárási támogatás

Önkormányzati 5

Felhívás
Kitüntető díjak adományozásáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyes kitüntető díjakról szóló 4/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete alapján a 2018. évben is
díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:

- Ócsa Kultúrájáért Díj

„(1) „Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak
a természetes személynek, társadalmi szervezetnek,
egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a
közművelődés területén tevékenységükkel kiemelkedő
eredményt ért el, magatartásával példaként állítható
a város lakossága elé.
(2) A díjazás szempontjai:
a) művészeti csoportok, amatőr együttesek
vezetése több éven keresztül,
b) oktatási intézményekben kifejtett magas
színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök,
csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás,
fellépés a községi rendezvényeken),
c) történelmi
évfordulókhoz
kapcsolódó
programsorozat színvonalas kidolgozása,
megszervezése, lebonyolítása,
d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó
megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,
e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a
programokra való felkészítésben több éven
keresztül kifejtett aktív tevékenység,
f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb
rendezvények során bemutatott magas
színvonalú produkció, valamint művészi
színvonalú
képzőművészeti
alkotások
kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
g) a város néphagyományának, szokásainak
felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi
emlékeinek gyűjtése, bemutatása,
h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok
hőseinek emléket állító munkáért.”

- Az Év Vállalkozója Díj

„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak
adományozható:

a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott
fel közérdeket védő tevékenysége során,
(természet- és környezetvédelem érdekében
tett intézkedés),
b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális
háló” és esélyegyenlőség helyreállítása,
valamint új munkahely teremtése területén,
c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek
feltárásában és megvalósításában, közösségi
rendezvények, önkormányzati beruházások,
fejlesztések támogatásában.”
A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a díjak kapcsán a 2018. november
havi rendes ülésén dönt.
A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület
Bizottságai, települési képviselő, a Jegyző bármely
Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
bejegyzett társadalmi szervezet, és bármely Ócsán
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot
a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon,
amely megtalálható az alábbi linken, vagy személyesen
átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján.
(https://ocsa.hu/onkormanyzat/
rendeletek/4_2018._ii._28.__133218.pdf )
A javaslatokat a díjak vonatkozásában 2018. október
31. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri
Hivatal Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy
postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a
polghiv@ocsa.hu címre.
A határidő jogvesztő, azaz a határidőt követően
beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei
évben nem tudja figyelembe venni.

		
dr. Molnár Csaba
jegyző

6

Helyi

Viselet gondozók

Élet az Öregfaluban
- időutazás az 1900-as évekbe
A Kulturális Örökségvédelmi Napok keretében az Ócsai
Tájház és az Ócsai Református Műemlék Templom ismét
szélesre tárta a kapuit a látogatók előtt. Ingyenes tárlat
és műemlék látogatásra nyílt
lehetőség szeptember 15-én.
A
rendezvény
sikeréhez a helyszínek adottságin túl szükség volt egy
nagyobb közösség összefogására és Végh László Flórián magángyűjtő szándékára, hogy a nagyközönség elé tárja ócsai, ódon képeslapjait.
A képeslap kiállítás megnyitója rendhagyóan
nem a kiállító térben zajlott, hanem külön a Refomátus Műemlék Templom évszázados falai között. A gyűjtő vetítése mellett rengeteg helytörténeti érdekességgel és családtörténeti adattal
szolgált a közel 100 főt számláló hallgatóság számára.
A kiállítás október 15-ig látogatható az Ócsai
Tájház portarendszeréhez tartozó Turján házban.
Ebben az időszakban a gyűjtő felajánlása szerint,
előadását a helyi általános iskolában és gimnáziumban is megismétli az érdeklődő diákság számára.
Az ócsai viseletgondozásról Magyar Ilona és Magyar
Mária neve mindenkinek ismerősen cseng kisvárosunkban. Sok évtizedes, hatalmas értéket képviselő gyűjtőmunkájukat tudatosan igyekeznek átadni a fiatalbb
korosztálynak, így ezen a napon a Népviseleti babakiállításban, a varróműhelyt már új viseletgondózókkal
együtt népesítették be.
A matuzsálem Singer
varrógép zakatolt, az előnyomott zsebkendőket
hímezték a nagylányok, a kisebbeknek pedig a hajukat
Szabadságos huszár hazatér

fonták be és pántlikával szallagozták fel az asszonyok.
A regrutának is tűztek szalagot a kalapjára és a
szabadságos közhuszár is hazatért a nap során.
A helyi viseletek sokasága mellett ezen a napon mutatkozott be a Sütőasszony háza is a tájházegyüttesen belül. Az Ócsai Tájház kollégái egész nap
bemutatót és foglalkozásokat tartottak a kenyérsütéshez kapcsolódóan. Mindenki örömére kemencében sült cipókat kóstolhattak a látogatók.
Németh Béla közreműködésével még rögtönzött citeraóra is kerekedett a cipóra való várakozás perceiben. A zeneszó mellett pedig helyet kapott élőszavas
mesemondás is, hogy a népi hagyományok minden
formája megmutatkozhasson. Az egylényegű, népi
kultúra egyik gyönygszemét, Farkas-barkas című
mesét, az Orgován család egyik óvodás lánykája adta közzé úgy, ahogy szokás volt hajdan, a mesemondók egymás szavába öltötték történeteiket.
Az Öregfalu ezen a napon is közösségi színtérré
változott. A méltó programért köszönet a gyűjtőnek, Végh László Flóriánnak, a katolikus és református gyülekezetnek, a helyi viseletgondozóknak
és minden közreműködő kicsinek és nagynak!
Kormos Rebeka
tájház vezető
Ócsai Tájház
Fotó: Peer Réka
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Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeptember 26-án tartotta a havi ülését. A testület elfogadta az Állami Számvevőszék által az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése
tárgyában készített jelentése kapcsán hozott kiegészítő intézkedési tervet, továbbá az abban foglaltak
határidőn belüli teljesítését.

a pályázat keretein belül megújuló út építési munkáit
a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Hidrográd Kft. bonyolítja. Döntés született továbbá a Nefelejcs óvoda
belső rekonstrukciós munkálatokat ellátó kivitelezőről. A Képviselők döntése alapján az Önkormányzat a
felújítási munkálatok elvégzésével KINAMÉ Kft-t bízza
meg.

A Képviselő-testület napirenden tárgyalta és döntött
a településre vonatkozóan a jövő évi villamos energia
beszerzéséről. A beérkező árajánlatok alapján a képviselők úgy döntöttek, hogy továbbra is a Cyeb Energiakereskedő Kft-t bízzák meg a teljes villamos energia
igény garantált ellátásával.

Napirenden tárgyalták és jóváhagyták a Képviselők,
hogy a Falu Tamás utca önkormányzati tulajdonba
kerüljön. Amennyiben az MNV Zrt. a kérelmet jóváhagyja, lehetőség nyílna arra, hogy az Önkormányzat
pályázati úton támogatást szerezzen a Falu Tamás utca
útburkolatának jövőbeni esetleges felújítására.

A képviselők kiválasztották az ócsai Öreghegyi pincesorhoz vezető önkormányzati tulajdonú út burkolat-átépítését végző kivitelezőt. A testület döntése alapján

A Képviselő-Testület döntést hozott továbbá a Kiss
János utcában található, önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan értékesítéséről.

A Szüreti felvonulás és bál támogatói
Az Ócsai Hagyományőrző Egyesület köszöni mindenkinek aki valamilyen formában
hozzájárult, hogy a 2018-as évi Ócsai szüreti felvonulás és bál megvalósulhatott:
Támogatóink:
Bartko Zoltán és családja-Lajosmizse
Ponyiczki László-Ócsa
Bozsik István -Sáribesnyő
Fazekas Ildikó-Kecskemét
Szőnyi Ferenc és családja-Lajosmizse
Gere Imre és családja-Ócsa
Gödör Krisztián és családja-Ócsa
Ócsa Város Önkormányzata
Ócsai Rendőrörs
Egressy Gábor Szabadidőközpont-Ócsa
Mi-Nincs Kft. -Ócsa
Szives ABC -Ócsa
Bajor Söröző Étterem-Ócsa
Ifj. Erős Zoltán
Női Férfi Divatáru-Ócsa
Hausel Beatrix-Ócsa
Valóczki Mihály és családja -Ócsa
Ifj. Szabó László és családja-Ócsa

Sarokház Étterem-Ócsa
Éden Kávézó-Ócsa
Családi Csemege ABC-Inárcs
Kerekes Ágnes -Ócsa
Ervin takarmányboltja-Ócsa
Két Klári Virágbolt-Ócsa
Puncsbazár-Ócsa
ifj. Somodi Béla-Ócsa
Creativ Papyrus-Ócsa
Vogland Pékség-Ócsa
Sarkadi Ilona-Érd
Piac ABC-Ócsa
Szivárvány-Ócsa
Ifj. Máté Mihály és családja-Ócsa
Equina Lovasfarm-Ócsa
Hajdu Ildikó-Ócsa
Falusi Ibolya-Ócsa
Szabó Tibo rés családja-Ócsa
Vellinger László-Ócsa
Ifj.Kiss Zsolt-Ócsa
Flashdance tánccsoport, Ócsai Népdalkör,Gyémánt
Flamingók,Örök ifjú bohémek,
és nem utolsó sorban az összes fogatnak és csikósnak.
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13. Városi Vigasság

A közösségépítés egy fontos célja
a rendezvénynek

Ócsa város legnagyobb szabadtéri rendezvénye 13.
éve nyújt ingyenes közösségi szórakozást Ócsának,
Ócsa lakosságának, 13. éve ünnepeljük ilyen módon
Ócsa várossá válását.
A program az évek alatt kialakult hagyományokat követte, egy-két új elemmel tarkítva. Az elmúlt évben
vezettük be délelőtti eseményként az ÉLŐ CSOCSÓ bajnokságot, melyet a tavalyi nagy siker után már 4 órás
időtartamban rendeltünk meg. Sok-sok csapat mérette
meg magát, azt gondolom, hogy a mozgás öröme ös�szekapcsolódott a jókedvvel. Az idei győztes és címvédő a Heti Kettő csapat volt.

szárnyas ételekkel mérették meg magukat a csapatok.
A zsűri elnöke Benke László többszörös világbajnok
mesterszakács volt. Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy elfogadta meghívásunkat. Eredményhirdetésének hangulata egyik ékessége volt rendezvényünknek.
Nagy öröm, hogy a Biofungi Kft, az Olivia Kft és a Nagév
Cink Kft csapata is képviseltette magát.
A délelőtt tehát leginkább a sportról és főzésről szólt,
ezen időszakban valósult meg leginkább a rendezvény
közösségépítő jellege. Volt Kangoo bemutató, Nippon
Zengo, mászófal és minimotoros verseny is.

A futóverseny lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a Halászy Károly Általános Iskolai tanárai,
valamint az UFÓ Egyesület tagjai. A versenyen sok
ócsai diák jelent meg és futotta végig a távot. Minden
résztvevőt egy logózott pólóval ajándékoztunk meg.

Idén is készült egy közel 800 szeletes városi torta, mely
az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület „al” szervezésében valósult meg. A torta a hagyományokhoz hűen
szétosztásra került.
Délelőtt 11 órától szintén egy új momentum, egy
gyermekszínházi előadás várta a kicsiket és szüleiket. Újdonság volt idén a Pogácsasütő verseny
meghirdetése is, mely nagy sikernek örvendett.
Tizennyolc „pályamű” érkezett, a különleges pogácsák
sora még a zsűrit is meglepte.

Pár éve lett a rendezvény része a főzőverseny is, idén

Koradélután a hagyományőrző csoportjaink (Küstörgő

A reggeli közösségi városi futás idén is ugyanazon az
útvonalon, a tavalyihoz hasonlóan közel 300 ócsai
gyermeket és felnőttet mozgatott meg.

Néptánccsoport, Ócsai Népdalkör) vették át a szerepet
a színpadon.
17 órától a táncé és a szórakozásé volt a főszerep!
A színpadi programok szorosan követték egymást, ezek
koordinálása nem kis feladatot jelentett, de végül azt
mondhatom, hogy a műsorszámok a terveink szerint
valósultak meg. A visszajelzések és a saját, megélt
tapasztalataim alapján egy jól szervezett, sikeres rendezvénynek ítélem a 13. Városi Vigasságot, az Egressy
Gábor Szabadidőközpont dolgozóira nagyon büszke
vagyok.
Paksi Zita
igazgató
Egressy Gábor Szabadidőközpont

Futóverseny eredményei

Alsósok (lány, fiú) 2008 és fiatalabb
Alsós lány: I. Nemeshegyi Napsugár
II. Papp Liliána
III. Gál Diána
Alsós fiú: I. Roszik György
II. Oláh Ádám
III. Kovács Kevin
Felsősök (Lány, fiú) 2007-2004
Felsős lány: I. Czető Hanna
II. Bocskai Blanka
III. Borbély Luca
Felsős fiú: I.Hajdu Erik
II. Ladics Dominik
III. Kovács Barnabás
Középiskolások (Lány, fiú) 2003-2000
Középiskolás lány: I. Rávai Dominika
		
II. Dencsi Regina
		
III. Rónyai Gabriella
Középiskolás fiú: I. Ladics Máté
		
II. Miklós Vince
		
III. Dániel Tibor
Felnőtt Nő 1983 – 1999 Férfi 1978-1999
Felnőtt Nő: I. Virág Dóra
II. Kardos Zsófia
III. Halmosi Luca
Felnőtt Férfi: I. Boncsarovszki Ferenc
II. Szeibert Dávid
III. Denisz
Senior
Nő 1982 és előbb (35+) Férfi 1977 és előbb (40
+)
Senior nő: I. Szőllősiné Mónika
II. Bercsényi Adrienn
III. Nemeshegyi Krisztina
Senior férfi: I. Szőllősi János
II. Géczi Csaba
III. Fentor Zoltán

Főzőverseny díjazottjai
I.

Nyuszik csapat - Tárkonyos raguleves
gyöngytyúkból

II.

Szomszédok – Vörösboros kacsapörkölt

III.

Tarajosok – Kakaspörkölt túróscsuszával

Különdíj: Varga Zoltán
Rosé kacsamell, hízott kacsamáj, rókagombás
gersli
Különdíj: Nádi Rigócskák – Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola 1/c osztálya
Csirkepaprikás
Pogácsasütőverseny
I.

Dubovszky Maja és Szondi Gabriella

II.

Szabó Gáborné

III.

Csoki mama

AZ ÓCSAI VIGASSÁG TÁMOGATÓI:

Ócsa Város Önkormányzata
Bio-Fungi Kft.
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Ócsa Városi Polgárőrség
Ócsai Rendőrőrs
Nagév Cink Kft.
Halászy Károly Általános Iskola tanárai
UFÓ Egyesület
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
Éden kávézó
Ócsai Gazdakör
R+R Kft.
Lángos Butik
TS Gastro Kft.
Kunépszolg Kft.

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106-111 g/km

A megújult ŠKODA FABIA megérkezett, és készen áll, hogy az Ön előtt álló következő fejezetbe
már együtt vágjanak bele! A modell kibővített felszereltségei között mindent megtalál, amire
szüksége lehet a közös úton: a LED fényszóróktól kezdve a holttér-ﬁgyelő asszisztensen át egészen
az adaptív tempomatig. És bár a FABIA kompakt méreteivel gyerekjáték a városi közlekedés, mégis
elég tágas ahhoz, hogy minden és mindenki kényelmesen elférjen. Tegye próbára!

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak,
nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján
történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati
eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A felsorolt felszereltségek opcionális, felár
ellenében kapható extrafelszereltségek. A kép illusztráció.

T-PIAH-M5-122-18_Skoda Fabia_210x143.indd 1

2018. 09. 14. 14:55:09
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Az új ócsai plébános bemutatkozik
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a
kedves olvasókat. Az az ember, aki magáról beszél,
mindig nehéz helyzetben van, vigyáznia kell, hogy ne
ragadtassa el magát, és csak a fontosabb dolgokat
mondja el.
Mihoc Valerianak hívnak. Az én élettörténetem 1983. április 27-én kezdődött csángó földön egy
kis faluban Csíkszépvízen (Frumoasa), ahol napvilágot
láttam. A csángótáj szépsége, az ott élők lelkisége nagyon fontos szerepet játszott az életemben, hisz ez az
a hely, ahol ráeszméltem a világra, ahol először hallottam, hogy van a világnak Teremtője, van Isten, és terve
van velem.
Szülőföldemen, a kis csángó faluban az emberek sajátos, erős kötelékben vannak a Teremtővel.
Nálunk első helyen Isten áll, minden más Ő utána következik, eljárnak a hétközi misékre, minden vasárnap
megszentelik az Úr napját. Istenkapcsolatom, és a hivatásom ehhez a faluhoz kötődik. Az ott élő csángó
magyarok meggyőztek arról, hogy élnek a földön olyanok is, akik a törvény mellett a kegyelmet, az ítélkezés
mellett a szeretetet, a szenvedély mellett az értelmet is
ismerik.
Gyerekkoromtól fogva mondtam, hogy pap
akarok lenni. Nagy titok, nyilván, hogy mi indít egy
gyereket arra, hogy ezt mondja, és emberileg nem is
tudom megmagyarázni. Ahogyan azt sem tudom kimutatni, hogy na, itt vagy ott, ekkor vagy akkor jelent meg
a hivatás bennem.
Amikor papi pályára léptem, anyukám ennyit
mondott: ez nem könnyű, de ha ezt választod, tedd
meg és légy hűséges, úgy legyen ahogy gondoltad. De
szerintem nagyon jó volt, hogy édesapám megtanított,
hogy az élet szép, de mindig lesznek nehézségek. És azt
is, hogy mindennek ellenére teljesíteni kell a kötelességünket.
2009-ben érkeztem Magyarországra. Dr. Beer
Mikos püspök felvett a Váci egyházmegye papnövendékei közé, és Egerbe küldött, hogy befejezzem teológiai tanulmányaimat. 2012. június 23-án pappá szentelt. Első szolgálati helyem Salgótarján városa volt. Ott
fontos volt számomra, hogy Jézust elvigyem az emberekhez, az embereket pedig Jézushoz, segítve őket a
Vele való egységre. Hűségesnek lenni a kevésben, kitartónak a munkában, ott állni mások mellett az öröm-

ben, és támogatni
s erősíteni a nehézségben. Egy év
után a püspök úgy
döntött, hogy egy
másik szolgálati
helyet jelöl ki nekem, és ez Nagykáta volt. Az ott
töltött évek megerősítettek abban,
hogy van értelme
tenni
mindazt,
amire készültem,
és hinni, hogy
Krisztus Egyháza
nem csak a múlt,
hanem a jelen. Bármely korosztályról legyen szó, az
volt a tapasztalatom, hogy elevenen él az Isten utáni
vágy. A szolgálat mellett ott Nagykátán sikerült elmélyíteni az egyházjogi ismereteimet, és 2015-ben beiratkoztam a Pázmány Péter Egyetemre doktori iskolára.
2018. augusztus 1-jén püspök atya úgy döntött, hogy most már önállóként tudok szolgálni, és
kijelölte nekem Ócsa és Bugyi egyházközséget. Meglepetésként ért engem ez a kinevezés, de tudtam, hogy
ez az Isten akarata, és igennel válaszoltam. Örömmel
jöttem ebbe a két egyházközségbe. Vianney Szent
János mondta „Csak a mennyben fogjuk igazán megérteni, mit jelent papnak lenni...Ha már itt a földön
értenénk, belehalnánk, nem a rémületbe, hanem a
szeretetbe!”. Azért a papnak az a feladata, hogy kinyissa a kegyelem kapuját. Ezt fogom megpróbálni én is
ebben a két egyházközségben, Isten segítségével és
amennyi tőlem telik.
Minden papnak megvan a maga története és
az enyém is. Nagyságával, küzdelmével, eredményeivel és eredménytelenségeivel. Mindenkinek megvan a
maga története, és bizony az élethez nemcsak az eredmény és a siker tartozik hozzá, hanem az összetörött
álmok éppúgy, mint a bekormozott csillagok, a kihalt
remények, vagy a bűn, az elesés, de az is, hogy mindig
felkelünk, mindig előre megyünk, és mindig újból remélünk.
Mihoc Valerian plébános
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Miből lesz a cserebogár?

A városban a felnőtt foci mellett az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az érdeklődés és az
igény egyaránt megvan, ezt mi sem bizonyítja jobban,
hogy az elmúlt évekhez képest az idén indult a legtöbb
csapat a korosztályos bajnokságokban. A tavalyi esztendőben a szakosztály egy nagypályás csapatot tudott
csak indítani 13-15 fővel az U16-os korosztályban. Míg
idén ez a szám háromra bővült, az U14-U15-U19-esek
között mérethetik meg idén magukat a fiatalok. Hajdu
Gusztáv, aki felel a srácok munkájáért, válaszolt a csapatokkal kapcsolatos kérdéseinkre.

gyobb kihagyások után tértek vissza a csapathoz. A bő
keret ellenére is egy nagyon fiatal brigádról van szó,
akik még ifiszinten rutintalanok, így sikerekről még korai lenne beszélni. Annak ellenére is, hogy a bajnokságban villámrajtot vett a csapat, hiszen több győzelmet is
arattak már. A tréner kiemelte: most kell helyén kezelni
a dolgokat, nem szabad elszállni a sikertől, mert mes�sze még a vége.

Megtudtuk, hogy az őszi szezonra való felkészülés viszonylag zökkenőmentesen zajlott, ez köszönhető annak, hogy nyáron nem volt leállás és végig zajlottak az
edzések. Azonban a nyaralások és a keretek elhúzódott
összeállítása miatt csak augusztus közepére, 2-3 héttel
a bajnoki rajt előtt tisztult ki a kép igazán.

A fiatalabbak, az U14-esek és U15-ösök körébe az elsőszámú feladat, hogy szokják, illetve felvegyék a ritmust nagypályán. Sokan a tavalyi évben még a Bozsik
program keretein belül játszottak, sőt többen vannak
olyan fiatalok, akik a nagy és kispályán felváltva játszanak hétvégente.

Az edző örül, mert úgy látja az U19-es csapatnál egy
nagyon jó baráti társaság kovácsolódik össze, akik a pályán kívül is remekül megértik egymást. Ez fontos, hogy
tudjanak egymásért küzdeni a meccseken. Hozzátette,
örül azon játékosok visszatérésének is, akik kisebb-na-

Az egészen ifjúk körébe is népszerű sportág a futball a
városban. A 11 év alattiak korosztályában is szép számmal akadnak lelkes, tanulni vágyó focisták. A kb. 1516 fős csapatnak heti két alkalommal van edzése, ahol
szinte mindig teljes a létszám.

Reméli kellő szerénység és küzdőszellem mellett sokáig
kitart a „sikerszéria”.

Ordasi Gábor edzőjük büszkén mesélt arról, hogy ilyen
szép számmal vannak focizni akaró fiatalok Ócsán, illetve a szülők támogatása is példátlan. Továbbá a legfontosabbnak azt tartja, hogy a kislegények jól érezzék
magukat. Mindemelett ezek az edzések remek alkalmat
biztosítanak arra, hogy a focistapalánták kis fegyelmezettséget tanuljanak és levezessék a feszültségeiket.
A srácok kéthetente szerepelnek a Bozsik-kupa keretein belül, ahol a környék fiataljaival mérettetik meg
tudásukat. Ezeken a rendezvényeken leginkább a szórakozás játszik főszerepet, mintsem az eredmények.
A futballt általában a férfiak sportjának is szokták nevezni. Azonban mára egyre több nő is szereti rúgni
a bőrt. Az ócsai lányok se riadnak meg ettől, sőt női
focicsapat is van, róluk kérdeztük az edzőjüket Belényi
Annát.
Jó hír, hogy a tavalyi évben játékoshiányban szenvedő
lányegyüttesnek sikerült új tagokat igazolnia, így magabiztosan vághatnak neki a szezonnak. Nagy elvárásai
nincsenek a csapattal szembe, azt a játékstílust próbálja erősíteni, tovább építeni, amit tavaly elkezdtek.
Legfőbb cél, hogy szép és látványos futballt láthassanak azok a szurkolók, akik kilátogatnak a pályára. Külön
büszkesége a lánycsapatnak, hogy lassacskán annyi nézőt csalogatnak ki a meccsekre, mint a felnőtt csapat.
Elmondta, hogy az idei évben az építkezés az elsődleges az elsődleges szempont, később pedig vérmesebb
reményekkel léphetnek majd pályára. Kiemelte, hogy
továbbra is várják a jelentkezőket környékbeli településekről, hiszen szélesebb körben jelenleg csak Ócsán
van felnőtt női focicsapat.
Belényi Anna a lányok mellett a legkisebb korosztál�lyal is foglalkozik, úgynevezett ovifoci keretein belül.
Nagyon örül, hogy az érdeklődés nagy, mint a kisgyerekek, mint a szülők részéről. Idén az edzések a focipályán lesznek tartva, ez talán kicsit megnehezítheti majd
a részvételt, de minden érdeklődőt szívesen várnak!

14 Helyi
Ócsai Református Egyházközség
Heti alkalmak:
Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája
– Református Iskola Tanácsterem
Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református
Iskola Tanácsterem
Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

Ócsai Baptista Gyülekezet
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával
párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református Iskolában

Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra.
Vasárnap 9 óra
Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Gyónási lehetőség minden szentmise előtt.
Közösségek és találkozások rendszeressége
Hétfőn 18.30-kor: Biblia óra – Plébánián (nagyterem)
Szerdán 18.00-kor: Énekkar-Plébánián (énekterem)
Pénteken 18.00-kor: Ifjúsági hittan -Plébánia
(hittanterem)
Pénteken 18.30-kor: Katekumen csoport- Plébánia (nagyterem)

forrás: www.ocsaref.hu

www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola
Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom
Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház
(Két hetente)

Közérdekű információk
Haláleset:
Név:
Assenbrenner Istvánné Balogh Katalin
Veres Jánosné Fabók Eszter
Balogh Jenő
Takács Károly

Születés ideje
1939. március 24.

Haláleset ideje
2018. augusztus 8.

1939. február 12.
1975. január 31.
1937. július 1.

2018. augusztus 9.
2018. augusztus 15.
2018. augusztus 18.
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Esküvő:
Rádóczi Bernadett Rita – Egerszegi
Gergely Ervin
Bálint Brigitta – Hallai Norbert

2018. szeptember 1.

Almási Zoltán András – Ujvárosi Ilona

2018. szeptember 11.

Kávai Lilla – Zöld Sándor

2018. szeptember 15.

Vass Éva – Pálovics János

2018. szeptember 29.

2018. szeptember 8.

Huszonötödik házassági évforduló:
Ullmann Szilvia – Bán Antal
Kovács Ildikó – Raibl Ferenc
Juhász Anikó – Verebélyi István
Kovács Anikó – Horváth Zoltán

Ócsai Polgármesteri Hivatal

1993. szeptember 11.
1993. szeptember 18.
1993. szeptember 18.
1993. szeptember 25.

Gyermekorvos

Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések:

Gyermek neve

Születési idő

Kovács Dominik

2018. augusztus 3.

Gál Gergő

2018. augusztus 15.

Péter Medox

2018. augusztus 20.

Gáll Fanni

2018. augusztus 21.

Sári Ninetta

2018. augusztus 21.
2018. augusztus 26.

Gasztonyi Gergő

Sallay Mária anyakönyvvezető

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, info@nefelejcsovoda.hu

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda

Tünde, Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

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

iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Orvosi Ügyelet

III.körzet Józsáné Takács Erika

www.ocsaref.hu

Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok

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

06 29 950 420

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Közterület-felügyelet

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Berecz Éva 06 70 395 1877

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Kovács János 06 70 368 1843

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 Újváriné Oláh Szilvia

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

06 30 429 7641, kedd 8:00-12:00

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

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

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

A TELEKOM MAXIMÁLIS
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES
MÁR ÓCSÁN IS

További információ: telekom.hu/fejlesztes

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával.
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

