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Sport- és játszópark épül
A legutóbbi interjúban még az Önkormányzat előtti
feladatként állt, mára azonban megvalósult. Megújult a Dózsa György utca egyik szakasza. Erről a felújításról és más futó projektekről kérdeztem Bukodi
Károlyt, Ócsa Város polgármesterét.
Pontosan hol történt az újfelújítás?
A Dózsa György utcában a Martinovics utca és a Bem
utca közötti szakasz kapott új útfelületet, az óvoda
felöli oldalon az árkok rendezése és a csapadékvíz
elvezetésének kialakítása is megtörtént. Továbbá
a Martinovics utcai buszmegállóhoz vezető rövid
szakaszon új járda épült. A felújítás az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
pályázaton nyert összegből valósult meg.
Milyen további beruházások zajlanak jelenleg?
Elindult a Dózsa telepi óvoda belső rekonstrukciója
is, jelenleg a bontási munkák zajlanak. Az átfogó rekonstrukció során megújulnak a vizes blokkok, új belső
nyílászárókat helyeznek fel, kicserélik a teljes elektromos hálózatot, illetve a termekbe új padló kerül.
Sokan izgatottan várják, hogy a Sportpark elkészüljön. Elkezdődtek már a munkálatok?
Igen. Napokon belül elkészül a pályázaton nyert kültéri sporteszközöket tartalmazó objektum. A park ezzel azonban még korántsem lesz kész. Játszóeszközök
és további fitnesz eszközök kerülnek majd kihelyezésre. Erről döntött a testület. Sajnos ez már csak a követ-

kező év elején valósulhat
meg, és várhatóan májusban készül el teljesen.
Azonban így egy színvonalas kültéri fitnesz- és
játszóparkot adhatunk át
a lakosságnak.
Ugyan gyönyörű hos�szú őszünk van, a november elérkezett, és
ezzel együtt a hideg is
lassan beköszönt. Az Önkormányzat hogyan készül a télre?
Elfogadták a Képviselők Ócsa téli útüzemeltetési tervét, mely a téli időjárási körülmények fennállásának
idejére, jellemzően 2018. november 15-től 2019.
március 15-ig hatályos. A téli útüzemeltetési terv
többek között a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás
menetét is szabályozza. Ezek koordinálását, illetve
elrendelését az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
vezetője végzi.
December 4-én 18 órakor lesz a szokásos évi közmeghallgatás. Mi a tapasztalata, milyen részvétellel zajlanak ezek az események?
Mondhatnám, hogy szinte a Képviselőknek számolok
be – mosolyodik el. De a viccet félre téve, sajnos kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Továbbra is azt tudom
mondani, hogy jöjjenek, kérdezzenek, vitassuk meg.

KÖZMEGHALLGATÁS
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. december 4. napján 18 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
közmeghallgatást tart.
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. | ASZTALFOGLALÁS: 06 29 378 043

Bukodi Károly polgármester
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Jegyzői közlemény

Közlemény
a fúrt és ásott
kutak vízjogi
engedélyeztetési eljárásáról
A kutak megépítéséhez, átalakításához,
üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez
vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt
biztosító kút vízjogi
engedély nélkül került
megépítésre,
vagy attól eltérően
került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A 1992. február 15. napját megelőzően létesített
kutak vonatkozásában pedig elmondható, hogy – speciális vizsgálatot követően – a kútra üzemeltetési vagy
ugyancsak fennmaradási engedélyt kell kérni.
A fennmaradási engedélyezési eljárás (a jogkövető magatartás elősegítése érdekében) díj és illetékmentes, azonban a kérelem benyújtása előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerinti tervdokumentációt kell készíttetni és azt a kérelemhez mellékelni kell.
Fontos, hogy a tervdokumentációt csak olyan tervező
készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
Kinél kell benyújtania kérelmét?
A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amelyre tekintettel a
következő feltételek együttesen teljesülnek:
•

Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán 1992.
február 15. napját követően létesített kút található, de
arra engedéllyel nem rendelkezik, vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető, melynek összege akár
a 300 000 forintot is elérheti. Fontos azonban kiemelni, hogy 2018. december 31. napjáig türelmi idő került
beiktatásra, így a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 29. § (7) bekezdése értelmében:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
A fentiek értelmében tehát, akinek az ingatlanán jelenleg engedéllyel nem rendelkező kút található, de
2018. december 31. napjáig annak fennmaradási engedélyezését megfelelően kezdeményezi, mentesül a
későbbi – esetleges – bírság alól.

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt,
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és maximum
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

•

épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek
részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja,

•

nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik
nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási
engedélyezési eljárása.
A teljeskörű tájékoztatáshoz elengedhetetlen ki-

emelni, hogy bár a fent közölt eljárás létezik, a kérelem leadható, s az engedély megszerezhető, ám a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) törvénymódosító javaslattal élt a tárgyban. Az alábbi sorokban
a Kamara hirdetményének egy részlete olvasható:
„A jelenlegi törvénymódosító javaslat szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az
a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.
A NAK jelenleg azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen. A
jogalkotó már nem csak bírságot, hanem a vízügyi
hatóság eljárási díjait is eltörölte.”
Sajnálatos módon lapzártáig a törvénymódosító
javaslat nem került megvitatásra, így annak eredményéről tájékoztatás nyújtására nincs mód.
A korábban már hivatkozott vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény számos fogalmi elemet nem
definiál, amelyek pontos ismerete az egységes joggyakorlat kialakításához feltétlenül szükséges lenne. Ennek hiányában a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alkalmazása országos szinten nehézségekbe ütközik.
A felsőbb jogszabály hiányosságainak tárgyában állásfoglalást kértünk az illetékes felettes szervektől, ám
a feltett kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett hivatalos válasz.
Jelen jogbizonytalan helyzetben az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán engedély nélküli kút található az alábbi két lehetőség közül választhat:
1.) arra feljogosított szakterületi tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel – saját költségén
– tervdokumentációt készíttet és a tervező
segítségével kitöltött kérelemnyomtatványt,
valamint a tervdokumentációt még 2018. december 31. napja előtt benyújtja az illetékes
Hatóság (jegyző, vagy Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére, vagy
2.) kivárja a NAK által benyújtott törvénymódosítási javaslattal kapcsolatos döntés megszületését,
a) lehetőséget biztosítva arra, hogy pozitív döntés esetén esetleg kedvezőbb

feltételek alapján kerülhet az engedélyeztetési eljárás lefolytatásra, vagy
éppen
b) kockáztatva ezáltal azt, hogy esetlegesen elutasító döntés születik és a moratórium időtartama (2018. december
31. napi határidő) nem kerül meghosszabbításra, és a bírság kiszabása
elkerülhetetlenné válik.
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Hivatalunk
folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályváltozásokat és amennyiben a törvénymódosító
javaslat elfogadásra kerül, továbbá a kért állásfoglalások is megérkeznek a felettes szervektől, haladéktalanul értesíteni fogjuk a Lakosságot a jogszabályoknak
megfelelő ügymenetről.
Dr. Molnár Csaba
jegyző
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Tájékoztatás a zöldhulladék elszállításával
kapcsolatban felmerült lényeges kérdésekről

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.), mint
Ócsa Város Önkormányzatának hulladékelszállításra
szerződött szolgáltatója azzal a kéréssel fordult az
Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a korábban már
közzétett, a zöldhulladék elszállítására vonatkozó
tájékoztató dokumentum alábbi részletére - az
esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében ismételten hívja fel a t. Lakosság figyelmét:
„A kertgondozás során levágott füvet és egyéb
lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet
a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max.
70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként
maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem
szennyező módon.
A
mindenkori
begyűjtéssel
egyidejűleg
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű,
emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken
lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője
nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke
(kommunális többlethulladékos zsák árával

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk

megegyező: 229 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.”
Fontos kiemelni, hogy szállítási alkalmanként,
ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák,
valamint további „korlátlan” mennyiségű
megvásárolt zsák helyezhető ki az ingatlan
elé. Tehát az ezen felüli darabszámban kihelyezett
ingyenes, továbbá az előzőektől eltérő típusú
zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a Szolgáltató
nem szállítja el.
A DTkH Nonprofit Kft. munkatársa hétfői napokon
14 órától 18 óráig az Ócsai Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodájában tart ügyfélfogadást.
A további zsákok megvásárlására ekkor van
lehetőség.

Október 23-án délelőtt az 1956-os forradalom
és szabadságharc kitörésének 62. évfordulója alkalmából tartott megemlékező ünnepséget
Ócsa Város Önkormányzata a Szabadság téren.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, melyben kiemelte
az októberi ifjak bátorságát és hazaszeretetét.
Hozzátette: mi itt mindannyian a pesti srácok és
lányok gyermekei vagyunk, az ő élni akarásukból és szabadságvágyukból merítsünk erőt ma
is. Őseink megérdemlik, hogy megemlékezzünk
róluk a szabadságharc évfordulójának napján.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a
szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket és
esetleges panaszokat nem az Ócsai Polgármesteri
Közreműködtek a Bolyai János Gimnázium diákHivatal kezeli, így kérjük, hogy bejelentéseiket a
jai. Hatásos műsoruk méltán idézte fel az októberi
eseményeket, melyben versekkel, idézetekkel
gyorsabb ügyintézés érdekében a 06-53/500-152,
avatták be a nézőket a forradalmi hangulatba.
valamint a 06-53/500-153 hívószámok egyikén,
vagy e-mailben, a dtkh@dtkh.hu címen keresztül
A rendezvény végén Ócsa Város Önkormányközvetlenül a Szolgáltató felé jelezzék.
zatának nevében Bukodi Károly polgármester
		
és dr. Molnár Csaba jegyző, valamint a helyi
dr. Molnár Csaba
intézmények,
egyesületek
vezetői
egy-egy
jegyző
koszorúval rótták le tiszteletüket az áldozatok előtt.
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Testületi ülésen történt
Október 31-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A képviselők döntöttek az idei közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről, melyre ennek értelmében 2018. december 4-én kedden 18 órától kerül
sor az Ócsai Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Elkészült és a képviselők jóváhagyták Ócsa téli útüzemeltetési tervét, mely a téli időjárási körülmények fennállásának idejére, jellemzően 2018. november 15-től 2019. március 15-ig hatályos. A téli
útüzemeltetési terv többek között a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás menetét is szabályozza. Ezek koordinálását, illetve elrendelését az Ócsa
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetője végzi.
Elfogadta a Testület a Települési Értéktár Bizottság
beszámolóját, melyből többek között az is kiderül,
hogy Dr. Békési Panyik Andor nagytiszteletű lelkészünk életművét a Pest Megyei Értéktár Bizottság
felvette a Pest megyei értékek közé. Az ócsai értékekről a www.ocsa.hu oldalon részletesen olvashatnak.
Felülvizsgálta és hatályosította a Testület az Ócsa Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelettervezetet.
Jóváhagyásra
került
a
víziközmű-szolgáltatásról
szóló
törvényben
foglaltak
szerint
elkészített
gördülő
fejlesztési
terv.
A Képviselő-testület felülvizsgálta a gyomnövények
elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendelet vonatkozó rendelkezéseit. Az egyes gyomnövények elszaporodása elleni védekezési kötelezettségről szóló új rendelkezések értelmében az ingatlan
tulajdonosa, kezelője, használója köteles elvégezni az
ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat. Növényápolási feladatnak minősül a fűfélék folyamatos
kaszálása, kórokozás, kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetéket zavaró ágak,
bokrok folyamatos nyesése. Amennyiben ezen feladatokat az ingatlan tulajdonosa, illetve használója elmulasztja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti
meg, melynek jogkövetkezményeivel számolnia kell.

„Tessék, tessék jó portéka, egynek sincsen maradéka!”
Szikrázó napsütés köszöntötte idén az Ócsai Gazdanapra látogatókat. A gazdag
programkínálatból nem maradhatott ki a töklámpás faragás, a bábelőadás, a terménybábok és rongybaba készítés
és az élőszavas mesemondás
sem. A program teljes ideje
alatt a vendégek megismerkedhettek a Dabas és Térsége
Kézműves Egyesület mestereivel, az ócsai gazdákkal, a kíméletes gazdálkodást folytató
termelőkkel (sajt, hús, pálinka, méz, lekvár). Volt mézeskalács, kések mester, régi időket
idéző viseletes kártyajáték, az
ősz minden színe a helyi virágkötők műhelyéből, káposzta
és egyéb savanyúság elrakásának hagyományos módjai. A
szervezők jövőre is mindenkit
visszavárnak.

Úgy döntöttek a Képviselők, hogy Ócsa Város
Önkormányzata 2019. január 1-től határozatlan időre együttműködési megállapodást köt a MÁV Zrtvel az Ócsa MÁV állomás és környezetének tisztántartása és az ezzel összefüggő feladatok ellátására.
A MÁV Zrt. az utóbbi időben ugyanis nem tett meg mindent annak érdekében, hogy az Állomás épületének
környezete – az Önkormányzat elvárásainak is – megfelelően gondozott legyen. Éppen emiatt az Önkormányzat Együttműködési megállapodás keretében megpróbálja a településkép érdekében átvállalni az Állomás
épületének takarításával, a peronok tisztántartásával és
síkosságmentesítésével, továbbá az érintett területeken a gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok
elvégzését.
Döntés született az Ócsa Város helyi autóbuszjárat menetrendjének módosításáról. A menetrend a www.ocsa.hu weboldalon olvasható.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Pest Megyei Kormányhivatal által 2018/2019
tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokat változtatás nélkül elfogadta.
A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat
30.000 Ft alapítványi támogatást nyújt az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak a 2018. október
23-án megtartott ünnepségen való részvételükért.
A Képviselők úgy döntöttek, hogy az ún. „kis gimi” helyén
épülő Sportpark területére térfigyelő kamerát helyeztetnek el, melynek kivitelezésével a Hiteles Kft-t bízzák meg.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő
ócsai 1773/24 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon, ún. „kis gimi” területén a Nemzeti Szabadidős
- Egészség Sportpark Program elnevezésű elnyert
pályázat keretében kialakításra kerülő „C” típusú
sportpark mellett a Royal-Kert Kft. által elkészített
műszaki tartalommal – kizárólag saját forrásból komplex sportparkot és játszóteret kíván kialakítani,
amely tartalmaz többek között további kültéri erősítő gépeket, kisgyermekek számára hintákat, játszóházat, ivókutat, padokat és kerékpártárolót is. A kivitelezés várhatóan 2019. május 31-ig fejeződik be.

A közbiztonság további javítása a cél
2018. október 12-én tisztújító közgyűlést tartott az
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület. Szeredi Sándor, leköszönő elnöknek, eddigi áldozatos munkájáért, Dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,
a megye által adható, legmagasabb elismerését adta
át! Köszönjük a korábbi vezetőség (Nagy Imre alelnök,
Ulicska Ildikó titkár) áldozatos munkáját!
A tagság által megválasztott új tisztségviselők:
Riegel Tibor elnök,
Boros Tibor alelnök,
Deák Nikolett titkár.
Az új vezetőség legfőbb célkitűzése a szorosabb
együttműködés és kapcsolat kialakítása Ócsa lakosságával. A közbiztonság további javítása csak közös és
szorgos munkával érhető el.
Folytatni kívánják az immár 25 éve működő, mindennapos éjszakai szolgálatot, a városi rendezvények-és
sportesemények biztosítását!
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Népmese napi mese
Hol volt, hol nem volt, Hetedhét országon is
túl, de még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy kicsi
ország, aminek a neve: Nefelejcs ország volt.

Október 12-én, péntek reggel
gyerekzsivaj töltötte be a Polgármesteri Hivatal épületét. A Halászy Károly Általános Iskola nyolcadikos tanulói tettek látogatást,
akiknek Bukodi Károly polgármester és dr. Molnár Csaba
jegyző tartott előadásokat. Az
interaktív „órákon” bemutatták hivatal működését, szó
esett a polgármester-választás
menetéről és a képviselő-testület
munkájáról is.

Abban az országban, békességben éltek együtt kicsik
és nagyok, óriások és törpék. Közöttük a leghíresebb
kis család, a Mókus család volt.
Hogy miről is voltak híresek? Hát arról, hogy
a természetük igen kíváncsi. Szerették a kalandokat, a
kihívásokat, a világot felfedezni és megismerni. No és
arról, hogy bátrak, jószívűek és segítőkész kis embergyerekek voltak.
Történt egyszer, Nefelejcs országban, egy szép őszi
napon, hogy közhírré tették: a szomszéd ország két Királynéja, igen nagy bánatnak esett. Búslakodtak reggel,
szomorkodtak délután, de még este is csak lógatták az
orrukat. A nagy bánatuk oka pedig az volt, hogy senki
sem látogatta meg őket. Magányosan őrizték temérdek, kincset rejtő könyveiket, és csak sóhajtoztak naphosszat.

Hirdetmény

Ezt meghallván a Mókusok, felöltötték vándorköpenyüket, lábukra húzták hétmérföldes kiscsizmájukat,
és magukhoz vették tarisznyájukat.
Ebben a tarisznyában nemcsak hamuba sült pogácsa
lapult, hanem három csodatévő varázskellék is. Útnak
is indultak, éppen a magyar népmese napján. Mentek,
mendegéltek, völgyön, hegyen át. Hamarosan oda is
értek a Könyvtár-vár kapujába. Izgatottan bekopogtak.
Nyikorogva, lassan nyílt az ajtó, s ott állt a két bánatos
Királyné.
A kis Mókusok illendően köszöntötték őket: „Adjon Isten jó napot!”
A Királynék erre azt mondták: „Nektek is jó napot
Vándorok! Mi járatban erre, ahol a madár sem jár?” „
Azért jöttünk, hogy megmentsünk Benneteket! El akarjuk űzni azt a gonosz szomorúságot és bánatot!”
Hogy mi is történt ez után? A Királynékkal együtt bekuckózták magukat a Könyvtár-vár legkisebb szobájába. Ott a gyerekek sorra elővették a tarisznyájukból a
varázskellékeiket: a csilingelő hangjukat, a szívet mel-

Interaktív tanórák a Hivatalban

Az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület
értesít és egyben meghív minden kedves
érdeklődőt a 2018. december 02-án, vasárnap tartandó
engető napsugaras nevetésüket és a szépen szóló hangszereiket. S hogy ezek ne csak így-úgy szóljanak, ügyesen csokorba kötötték egy vidám, magyar népmesével.
Ezt a mesecsokrot meghallva és látva, a Királynék arcáról, hipp-hopp eltűnt a bánat. Egyre vidámabbak és
boldogabbak lettek. Ilyen jó kedvben töltötték együtt
a napot. S mikor a vándorok felkerekedtek, a Királynék
hálából, egy kincses könyvet ajándékoztak a kis megmentőknek. A Mókusok pedig megígérték, hogy ezen
túl, minden hónapban meglátogatják a Királynékat,
hogy soha többé ne legyenek szomorúak.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon a Könyvtárba!
Kulcsár Marianna
a Mókus csoport óvodapedagógusa

” Újbor kóstolás és barangolás
a nyitott pincék között „
rendezvényére.
A program 11:00 órától 17:00 óráig tart.
Helyszín: Ócsa pincesor
A helyszínen kóstoló poharak vásárlásával minden kedves résztvevőnek 2018.
évi új borokat lesz lehetősége kóstolni és
közben kellemes sétát tehet a pincék között.
Szeretettel várunk mindenkit!
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

HORGOLÓ KLUB INDULT
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN!
FOGLALKOZÁSOK KÉTHETENTE
PÉNTEKEN 17.00-19.00 ÓRÁIG.
A RÉSZVÉTEL INGYENES!

12 Ócsai Arcok

Mi a következő cél?
Természetesen szeretnék jövőre is a dobogó legfelső fokára állni, ezért a magyar bajnokság után már elkezdtük
a felkészülést a következő időszakra. Ez azt jelenti, hogy
kevesebb edzésmunka mellett (napi 1 alkalom) már a jövőre aktuális súlyú szerrel is elkezdtem a gyakorlást. Bízom benne, hogy kitartó munka jövőre is eredményt hoz.
Ezt kívánom én is, minden ócsai nevében!
További sok sikert, jó sportolást!

A dobás
a szenvedélyemmé vált

Eredmények
2018.04.21. Szentes
2018.04.28. Veszprém
2018.05.16. Békéscsaba
2018.06.07. Székesfehérvár
2018.06.27. Szekszárd
2018.07.14-15. MISKOLC
2018.07.26. Szombathely
2018.08.18. Ajka
2018.09.15. Ajka
2018.09.22. Szentes
2018.10.06. Veszprém

A suli után tanulás, majd edzés, és ha marad tanulnivaló még este egy kis tanulás. Így néz ki Takács Zsombor
ócsai diák egy-egy hétköznapja. Vitatott téma, hogy a
napi sport nem vonja-e el az időt a tanulástól, azonban
a sportoló diákok Zsomborral együtt erre rácáfolnak,
hiszen a tanulmányi eredményeik is kiválóak a sport
eredményeik mellett. Hogyan lehetséges ez? Szakemberek szerint a rendszeresen mozgók terhelhetőbbek, jóval ritkábban betegek, könnyebben kötnek barátságokat, és az élet minden területén kitartóbbak.
Takács Zsomborral, az Ócsa SE diszkoszvetőjével beszélgettem.

PZ

diszkosz 0,75kg
39,71m (1.hely)
39,91m (1.hely)
39m (1.hely)
40,14m (1.hely)
44,88m (1.hely)
42,35m (1.hely OB)
49,50m (1.hely) PB
48,04m (1.hely)
47,52m (1.hely)

diszkosz 1 kg
38,48m (1.hely)
38,65m VK
38,80m (4.hely)
44,00m (4.hely)
40,66m (5.hely)

Súly 3kg
11,38m (1.hely)
10,88m (2.hely)
11,38m (4.hely)
11,98m (4.hely OB)
12,85m (1.hely) PB
-

Hol tanulsz, és mikor kezdtél el sportolni?
Az Ócsai Halászy Károly Iskola 7. osztályos tanulója vagyok, és két éve járok az Ócsa SE Atlétika szakosztályába. Ócsán a tesómmal ketten vagyunk diszkoszvetők.
Ezek szerint egy nem túl ismert sportágról van szó. Te
hogyan találtál rá?
2016 májusában még boksz edzésekre jártam, ám a
heti két edzés mellé kerestem még sportolási lehetőséget testvéremmel, Nimróddal együtt. Az akkori testnevelőim Lukács Róbert és Spák József ajánlották, hogy
vegyem fel a kapcsolatot Szauer Pál dobó szakedzővel.
Lementem az első edzésre és azonnal magával ragadott
a sport. Abban az évben ismerkedtem az alapokkal és
viszonylag korán – másfél hónap után – már versenyen
is indultam. Azóta folyamatosan edzek és járok versenyekre, melyeken az első pillanattól kezdve vannak
sikerélményeim. Korosztályomhoz képest gyorsan fejlődtem, Pali bácsi fáradságos és odaadó munkájának köszönhetően. Ezért az eredményeim is gyorsan javultak
és korosztályom legjobbjai közé küzdöttem fel magam.
Mondhatom, hogy a dobás a szenvedélyemmé vált.
Kérlek mutasd be egy pár szóban ezt a sportágat!
A diszkoszvetés az atlétika dobószáma. A lényege egy
tányérszerű korong eldobása. Az eredményeket a do-

bás távolsága alapján állapítják meg. Én jelenleg 75 dekásat dobok, de jövőre már 1 kg-mal fogok versenyezni.
Idén nyáron magyar bajnok lettél a Miskolcon rendezett Országos Diszkoszvető Bajnokságon. Gratulálok
az eredményhez! Hogyan zajlott a felkészülés?
Az idei évet nagyon korán elkezdtük. Az első alapozó edzések már 2017 novemberében elindultak. Áprilisig csak teremben dolgoztunk egy komolyan összeállított edzésterv szerint, áprilistól kint a
pályán elkezdtük a dobóedzéseket és folyamatosan edzettünk külön készülve minden versenyre.
Az idei nagy cél a korosztályom (Újonc) magyar
bajnoki címe volt, ezt sikeresen teljesítettem,
elég nagy előnnyel a vetélytársaimhoz képest.
A napi edzések és a tanulás hogyan egyeztethető ös�sze a számodra? Jó tanuló vagy?
Szerintem fontos a jó időbeosztás. Suli után megcsinálom a leckém, még edzés előtt. Ha marad még estére, akkor edzés után még megtanulom. Ezzel soha sincs gond, jól megy a tanulás.

Az Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
RECEPCIÓS munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- A Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfelek fogadása,
- az ügyfelek igényeinek megfelelő útbaigazítás, tájékoztatás, segítségnyújtás, panaszok kezelése,
- időpont, helyszín vagy személyekkel való találkozások egyeztetése,
- az ügyfelek személyes és telefonon történő informálása,
- telefonközpont kezelése, a beérkező posta érkeztetése,
- titkársági kisegítő feladatok ellátása, borítékolás, levelek megcímzése,
- egyéb kisegítő adminisztrációs feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középfokú végzettség/érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-125 (29-es mellék) telefonszámon.

14 Évforduló

Falu Tamás:
Vidéki költő

A „vidéki költő”
emlékére

Betért néha a New York kávéházba,
Feketekávé gőzölt asztalán,
Füstbe és fénybe bámult elmélázva,
És nem volt vele, csak a nagy magány.

Balassa Lajos 137 évvel ezelőtt (1881. november 10-én) született Petőfi Sándor és Móra Ferenc
szülővárosában.

Ablaknál ült, a karzat megigézte,

„Teljesen véletlen, hogy az ember hol születik, én
véletlenül Kiskunfélegyházán születtem, így beleszülettem Petőfi szeretetébe. Ez a szeretet később csodálattá fokozódott, s lelki motort adott a költészet felé„ – vallotta magáról.

Megbűvölten Kiss József lapját kérte

A Monor mellett levő Vasad pusztán töltött nyugodt, tanyasi gyermekévek után következtek a monori elemi iskolában, majd pedig a kecskeméti Református Kollégiumban zajló diákévek. Középiskolás
korában került elválaszthatatlan kapcsolatba az irodalommal: verselgetéssel, valamint Jókai, Dickens,
Mikszáth, Victor Hugo regényeinek olvasása révén.
Érettségi után jogi tanulmányokat kezdett Budapesten, s már egyetemi évei alatt az Üstökös és a Bors�szem Jankó című élclapok közölték humoros írásait,
majd megjelent egy verseskötete és egy regénye is.
1907 volt a békés polgári révbejutás éve számára. Ügyvédi vizsgát tett, majd a monori közjegyzői irodában kapott állást. Ebben az évben vette feleségül Bér Jolán polgári iskolai tanárnőt.

Mert híres költők, írók voltak ott.
És Osvát Ernőét : a Nyugatot.

hoz kerül. 1922-ben repatriálták a Csehszlovákiában
élő magyar közjegyzőket, így előbb Cegléden kapott
helyettes közjegyzői állást, majd 1924. augusztusában kinevezték Ócsára közjegyzőnek. Később Dabason
közjegyzősködött nyolcvan éves koráig. Több mint fél
évszázadig Ócsa volt a költő sajátos „kétlaki „ életformájának otthonos színtere, alkotásra inspiráló közege.
Kilencvenedik
születésnapján
az
hoz való személyes kötődéséről így

Ócsávallott:

„Laktam a fővárosban és bejártam a világnak nevezetes fővárosait, de mindig hazavágytam az ócsai
csendbe.” Soha nem szakadt el a kisértelmiségiek
világától, mindig belülről szemlélte és ábrázolta azt,
- ez volt kettős életformájának legfőbb előnye. Hátránya viszont, hogy soha sem tudta teljes tehetségét és energiáját egyedül az irodalomnak szentelni.

Falu Tamás, a költő tulajdonképpen 1911. január 11-én született. Ekkor, ezen a már tudatosan választott néven jelent meg Ősz című költeménye a
Hét című lapban melynek főszerkesztője Kiss József
volt. Attól kezdve állandó munkatársa volt a Hétnek, regényeket novellákat és verseket publikált itt
egészen a lap megszűnéséig .Közben munkatársa
lett a Nyugatnak , megjelentek írásai a az Új Időkben , és vasárnapi tárcaírója lett a Pesti Hírlapnak is.

Falu
tus
ban

1918 újabb fordulópont az életében: a Gömör megyei
Nagyrőcére nevezik ki közjegyzőnek. Ekkor egy időre
csaknem megszakad kapcsolata a fővárosi irodalmi lapokkal. Súlyosbodik elszigeteltsége, amikor a trianoni
békeszerződés értelmében Nagyrőce Csehszlovákiá-

„Gyermekkori élmények határozzák meg általában az
ember életét, ez nyomta rá bélyegét az én költészetemre is: a falusi csendnek a szeretete. Ezek lengenek a
verseim fölött, és ezek sugároznak ki általában belőlük.”
Gergelyné Kopcsó Eszter

Hosszú élete megteremtette a lehetőségét egy
teljes irodalmi munkásság kibontakoztatásának:
-

11 verseskötete és 11 regénye jelent
meg az 1977-ben bekövetkezett haláláig.
Tamás a Kossuth rádió 1971. augusz1-i
„Költők
albuma”
című
műsoráa
következőket
vallotta
költészetéről:

A zsivajgásban nem ismerte senki,
Vidéki volt ő, félénk , hallgatag.
Az asztalon egy verset kopogott ki,
De benne maradtak a nagy szavak.
Szivarfüst volt a glória fölötte,
Könnyen szétfolyó, omlatag, laza,
Sóhajtott egyet, a kalapját vette
És elindult a körúton haza.
A Nyugatiról indult ki vonatja,
A kerekekben lelke zakatolt,
Érezte: szívét álommotor hajtja,
Míg sejtelmesen süt le rá a hold.
Hol megérkezett, aludtak a rózsák,
A rózsaillat alva, halva, bús...
Ő ezt mondta: örökkévalóság...
Monor egy perc!- mondta a kalauz.

16 Programajánló
NOVEMBER 10. 17.00-19.00
LÁMPÁS NAP - MÁRTON NAPI
FÉNYESKEDÉS, ÓCSAI TÁJHÁZ
NOVEMBER 11. 18.00
CHARLIE ÉLŐ KONCERT
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
NOVEMBER 11. 10.00
SAKKVERSENY
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
NOVEMBER 11. 15.00
GYÉMÁNTSZEMES KIRAKÓ FOGLALKOZÁS
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
NOVEMBER 24-25.
KIÁLLÍTÁS LEGO ALKOTÁSOKBÓL
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
NOVEMBER 24. 14.00
KARÁCSONYFADÍSZ KÉSZÍTŐ

FOGLALKOZÁS A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

DECEMBER 6. 16.00-19.00

KISVONATOZÁS ÉS MIKULÁS PARTY
SZABADIDŐKÖZPONT

DECEMBER 8. 14.00-16.00
ANGYALNAP
AZ ÓCSAI TÁJHÁZBAN
DECEMBER 15. 16.00
KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN ÉS
GYEREKKONCERT
DECEMBER 16. 15.00
EGY VARÁZSLATOS KARÁCSONY
CSALÁDI BŰVÉSZSHOW
DECEMBER 16. 18.00
SZŰCS JUDIT MŰSORA
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
DECEMBER 29. 17.00
JANIKA - SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
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50 éves a révfülöpi tábor
Halloween,
vagy
mindenszentek és halottak napja?
Különös napok ezek a november elseje körüli napok.
Ilyenkor hívő és hitetlen megfordul a temetőben.
Sokszor fáradságot és áldozatot nem kímélve az ország más részeiből vagy egyenesen határainkon túlról,
hogy egy-egy szál virágot, gyertyát helyezzen
szeretteinek
sírjára.
Ha
megkérdeznénk
az
embereket,
hogy
mit
ünneplünk november elsején és másodikán, sajnos,
már lennének olyanok, akik azt mondanák,
Halloveen ünnepét. Október végén, november elején szinte tele van az internet az egyre
divatosabb
halloweeni
jókívánságokkal.
Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az
ezoterikus világ szilvesztere. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a
keresztény
halottak
napja.
Az
ünnepet
elsősorban
az
angolszász
országokban tartják, de mára világszerte elterjedt.
Sok pszichológus és pszichiáter szerint az ünnep komolyan veszélyezteti a gyermekek szellemi
egészségét. Sok egyházi újság és írott arra figyelmeztet, hogy a fiatalok ezotériához, okkultizmushoz való
közeledését a halloween kapcsán nagyban elősegítheti az internet. A fiatal – talán puszta kíváncsiságból
– rákeres a halloweenre, például mert ötletet keres
egy jelmezhez vagy töklámpás készítéshez. A talált oldalakon aztán nemcsak a halloweenről és az ezotériáról kap információkat, hanem az október 31. éjszakai
mágikus szertartásokról is. November elsejének ünnepe, Mindenszentek napja az Egyesült Államokból
indult, angolszász eredetű Halloween-ünnepre vezethető vissza (All Hallows magyarul mindenszentek).
Magyarországon sajnos nem Halloween-ként
emlegetett ez az ünnep. 835-ben a római katolikus egyház november 1-jét mindenszentek ünne-

pének nevezte ki. Később az egyház november 2-át
is szent nappá, a halottak napjává nyilvánította.
Ugyan az ünnep eredetileg katolikus, mára már nem
csak katolikusok ünneplik, hanem más szokásokban is széleskörűen élnek. Szinte mindenki ünnepli.
Egy bencés apát, Szent Odiló kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek utáni napon
– mely az üdvözölt lelkekre emlékszik -, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőjükről is, a
katolikus emberekről. Az ünnep a clunyi bencések hatására, a 11. században terjedt el széleskörűen, mígnem a 14. században hivatalossá is vált.
A Halottak napja a római katolikus egyházban
az összes meghalt hívő emléknapja. Mindazokra emlékezik ilyenkor az egyház, akik a keresztségben hunytak el, és akikről úgy hiszik, hogy a purgatóriumban
vannak, minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön haltak meg. Az élő hívek imája segít a holt lelkeknek, hogy
megtisztuljanak, és így megláthassák Istent a mennyben.
Sok országban felmerült már a kérdés, hogy a
keresztények hogyan viszonyuljanak a Halloweenhez.
Angliában 2010-ben a „Fény Éjszakája” elnevezésű
új kezdeményezés indult el annak érdekében, „hogy
Halloweent visszafoglaljuk Krisztus számára”. Kieran
Conry püspök ezt tanácsolja: Október 31-e estéjén csináljunk valami olyat, amely tanúságot tesz hitünkről,
s amely hallható és látható. Gyújtsuk gyertyát, vagy
más fényt, amely Krisztust szimbolizálja. Ez erőteljes
jele lehet annak, hogy megmutassunk az embereknek, hogy mi Krisztusba és nem magunkba vetettük a
reményünket. Mindezek kérdéseket fognak provokálni, s ezáltal lehetőségünk nyílik Krisztusra mutatni.”
És most tegyük fel magunknak a kérdést: nekem Halloween vagy mindenszentek, halottak napja
fontosabb? Ezekben a napokban, emlékezve és imádkozva, kérjük Isten kegyelmét, hogy erősítse hitünket,
növelje reményünket, tökéletesítse szeretetünket!
Valerian atya

„Emlékszel a révfülöpi nyárra?
Az együtt töltött kedves napokra?”

Milyen sokszor énekeltük évről-évre kisdobosként,
úttörőként, ifivezetőként esetleg később nevelőként
ezt a dalt a tábortűznél. Milyen sok barátság, mennyi
emlék fűződött, fűződik ehhez a helyhez……Révfülöp.
2018. szeptember 22-én, a tábor 50. születésnapján, újra találkoztak a tábor megálmodói, létrehozói, megmentői, eljöttek a „régi tinik”, a táborozók, táboroztatók csak kicsit őszülő halántékkal.
A hajdani időket idézve volt tábornyitás, zászlófelvonás,
zászlólevonás, tábortűz, úttörődalok éneklése, előkerültek az úttörőnyakkendők, címeres sípok, fekete-fehér
fényképek, videók és élmények, élmények, élmények…..
A szabadabb programok mellett a születésnap hivatalos részében, ünnepi beszédekkel egybekötve, emléktábla avatása következett, melyen Bukodi Károly
polgármester úr vezetésével jó páran képviseltük Ócsát.

Megemlékeztünk azokról az emberekről, akik már
nem élhették meg a tábor felújítását, nem láthatták a modern kőházakat, a korszerű ebédlőt, akik csak elképzelték, hogy emlékeinkben
élő önfeledten vidám, nyüzsgő tábori hetek
hangulatát a mai fiatalok is megtapasztalják ugyanazon a helyen, de egy új, kényelmesebb közegben.
Köszönjük!

„Nem maradt már belőle csak emlék
De a szívünk visszahív oda”
Murinainé Murár Emília
táborvezető
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ellenfélvolt. Az ő mérkőzésüknek is az első menetében lehetett érezni a rutinosabb versenyző fölényét.

II. Ócsai Pofonparti

Idén október 6-án, szombaton került megrendezésre
az
ócsai
ökölvívó
verseny.
A tavalyi verseny nagyon jól sikerült, és próbáltam legalább azt a szintet hozni, amit legutóbb.
Sajnos az esti gála megrendezése olyan akadályokba ütközött, hogy törölnöm kellett a verseny
szervezését. Természetesen elsősorban finanszírozási gondok adódtak, támogatók hiányában.
Aki viszont idén is segített, az Éden kávézó
és étterem, a Szabadidő központ vezetője és személyzete, és természetesen az Ócsa SE.
Az ökölvívók ellenben kitettek magukért, hiszen
egyre többen jelezték, hogy indulnának a versenyen.
Végeredményképp, a mi kis régiós pofonpartink országos rendezvénnyé avanzsálódott. 33 egyesület
120 versenyzője nevezett és szállt ringbe.
A teljesség igénye nélkül, csak hogy néhány
egyesületet említsek, érkeztek hozzánk Nyíregyházáról, Kőszegről, Szombathelyről, Győrből, Bajáról és Pest megye minden szegletéből.
A népes versenytábornak nagyon tetszett a helyszín, hiszen a Szabadidőközpontban került lebonyolításra a verseny. A bírókat a Magyar Ökölvívó
Szövetség biztosította. Mindenki hallotta, hogy a
szövetségben problémák adódtak, de ez nem fogja befolyásolni a versenyzők és az edzők munkáját.

Parázsló csatákat láthattak, akik eljöttek megnézni a
bunyósokat. A serdülő 13-14 évesek, junior 15-16 évesek, ifjúsági 17-18 évesek, felnőtt 18-40 évesek mellett helyet kaptak a korcsoporton kívüli gyermekek is.
Már 9 évesek is vívtak egymással bemutató mérkőzéseket. Ami annyit jelent, hogy a bírók nem pontozzák a versenyzők szereplését, így mindkét fél kezét a magasba emelik.

A második és harmadik menetben viszont
Kriszta „rakkolós bunyója” látszott érvényesülni. Kriszta többet és pontosabban talált,
ennek ellenére nem az ő kezét emelték magasba.
Sajnos ez a sport sem mentes a szubjektív döntésektől. Egy ismert versenyzőt, egy bajnokot, nagyon meg kell verni ahhoz, hogy veszítsen. De nem
lennénk sportolók, ha az ilyen apróságokon fennakadnánk. Természetesen nem esik jól, amikor lepontozzák az embert, de nem ez a lényeg. Az egész
küzdelem a sok kínlódás mind azért van, hogy egy
olyan úton járjunk, amire csak kevesen képesek.
Persze tudom, hogy az emberek többségének az
számít, győztél vagy vesztettél! De aki sportol, és
nem valami ugri-bugri, „kicsit megmozgatom magam” szabadidő sportocskát csinálgat, az pontosan
tudja, hogy alapvetően az számít, hogy végigcsináltad a felkészülési időszakot ismét. Aztán a következő verseny előtt ismét, aztán ismét… és bármennyi
pofont is kapsz, felállsz! Amíg a hobbi sportok
arról szólnak, hogy jólessen és örömet okozzon,
addig a versenysportban sokkal inkább jelen van
a fájdalom. Amikor edzés után azt érzi egy versenyző, hogy még élek és túlélek,akkor válik azzá,
akire a többiek felnéznek. Ehhez viszont el kell jutni
odáig, hogy minden edzésen egy kicsit meghalj!
Muhammad Ali mondta, amikor megkérdezték,
mennyi felülést szokott csinálni: „Nem számolom
a felüléseket. Csak akkor kezdem számolni, amikor már fáj, amikor már nem bírom tovább, mert
ez az, ami igazán számít. Ez tesz téged bajnokká.”

Az Ócsa SE két versenyzője indult ezen a megmérettetésen: Kovács Gergő (ifjúsági 56 kg) és Fördős
Krisztina (felnőtt 69 kg). Gergő és Kriszta is pörgős,
közönségnek is tetsző bunyót nyújtott. Gergőnek
szintén bemutató mérkőzése volt, tehát nem
hirdettek győztest adminisztrációs hiba miatt. Gergő
ellenfele rutinosabb, több versennyel rendelkező
srác volt. Az első menetben látszott is, hogy
fölényben
van.
Az
egy
perces
szünet után viszont Gergő olyan vehemens
támadássorozatokat indított, hogy nem volt
kétséges, a második menet kié lenne, ha
pontoznának. A harmadik menetre mindkét versenyző tartalékait mozgósítva küzdött egymással, ebből pedig a közönség nagy örömére sok
ütés talált itt is, ott is. Nagyon jó bunyó volt!

Mindezek tükrében pedig az áll, hogy mégis hétköznapi ember minden sportoló, de arra az időszakra, amikor belép a sport szentélyébe, átszellemül, hőssé válik.

Felnőtt versenyzőnk mérkőzése az utolsók között volt.
Kriszta riválisa - válogatott versenyző lévén - igen nagy
hazai és nemzetkzi tapasztalattal rendelkező

Legyenek, lehessenek Hősök, Harcosok!

Ez pedig mind csak döntéseink halmazán múlik. Akarom annyira az átszellemülés pillanatát, hogy tegyek
is érte a mindennapokban, vagy inkább megnyugtatom a lelkiismeretem valami kis kényelmi zóna
közelében tartó mozgásformával. Mindenki képes
arra, hogy kilépjen ebből, csak elszántság kérdése.
A küzdősportokban ez pedig hatványozottan igaz,
hiszen minden egyes hibáért kegyetlenül megbüntetnek. Tehát itt harcossá válhatsz!
Ez az, amiért csináljuk!
Ez az, amit szeretnék átadni a tanítványoknak!
Torma Zoltán
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Ócsai sikerek
a nemzetközi versenyen
Hatalmas sikert értek el az ócsai birkózók egy, a
közelmúltban megrendezett nemzetközi versenyen. Tizenhárom ország 19 csapattal képviseltette magát a Szabadfogású Birkózó Versenyen,
Szlovákiában. A magyarok közül három ócsai is
diadalmaskodott a versenyen. Gálik Zsolt 1. helyezést ért el a 62 kg súlycsoportban, a 72 kg kategóriában Kovács János Dávid ezüstérmet szerzett,
míg a 85 kilogrammosok között Balla Márk 3. lett.
Edzőjük Kovács János. Gratulálunk!
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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 Református Egyházközség
Heti alkalmak:
Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája
– Református Iskola Tanácsterem
Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református
Iskola Tanácsterem

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)

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
•
•
•
•
•

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

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.

Születés ideje
1927. január 17.

Haláleset ideje
2018. szeptember 3.

1948. május 20.
1953. szeptember 16.
1953. július 26.
1938. december 18.

2018. szeptember 6.
2018. szeptember 10.
2018. szeptember 14.
2018. szeptember 14.

Katona Terézia – Horváth Ferenc

1968. október 12.

Földi Katalin – Farkas Ferenc

1968. október 19.

Podhorszki Éva – Sepsi József

1968. október 26.

2018. szeptember 19.
2018. szeptember 20.

Makádi Patrik Ádám

Pekker Imre

1959. január 3.
1929. január 23.

2018. augusztus 18.

Tejfel Izabella

2018. augusztus 21.

Kiss Anna

1964. szeptember 10. 2018. szeptember 24.

Juhász Kornél

2018. augusztus 25.

Végh István

1954. szeptember 25. 2018. szeptember 24.

Tollár Szofi Hanna

2018. augusztus 27.

Antics Jánosné Balog Juliánna

1944. február 14.

Dömötör Boglárka

2018. szeptember 3.

Miklós Leonárdó Maximilián

2018. szeptember 3.

Nagy Éva Alexandra

2018. szeptember 7.

Juhász Áron

2018. szeptember 10.

Horváth Emil

2018. szeptember 12.

Stopka Tamás Máté

2018. szeptember 13.

Adi Patrik

2018. szeptember 14.

Kozma Dominik István

2018. szeptember 26.

Végh Lara

2018. szeptember 27.

Név:
Orgován Andrásné Gál Magdolna
Bukodi Ferenc
Gyarmati Boldizsárné Szállási Mária
Szabó Zoltán
László Gyula
Juhász Bálint Menyhért

2018. szeptember 27.

Esküvő:

Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola Tanácsterem

•

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

Közérdekű információk

Haláleset:

Csaba Magdolna – Dömötör László

2018. október 6.

Juhász Judit Klára – Ertsey Balázs

2018. október 27.

Huszonötödik házassági évforduló:
Sipos Mónika – Krizsa Zoltán
Kurta Ildikó Rózsa – Hajdu Kálmán
Bótor Erika – Hochstein József

1993. október 9.
1993. október 16.
1993. október 30.

Ötvenedik házassági évforduló:

Születések:
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Sallay Mária anyakönyvvezető
Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, 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 MEGÚJULT
ŠKODA FABIA CLEVER
Porsche bónusz ﬁnanszírozással
már 2 999 100 Ft-tól!

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

A megújult ŠKODA FABIA modell bevezetését most
egy különleges ajánlattal ünnepeljük! Az Ambition felszereltségi szintre épülő ŠKODA FABIA CLEVER a tágas teren és a számtalan Simply Clever megoldáson felül is több hasznos, városi közlekedésre szabott extrát
kínál Önnek: fűthető első üléseket, bőr kormánykereket,
hátsó parkolóradart, érintőképernyős Swing rádiót és
Bluetooth telefonkihangosítót. Jöjjön el kereskedésünkbe, és tegye próbára!

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

A hirdetésben jelzett 2 999 100 Ft-os akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Pénzügyi Csoport által nyújtott Porsche Bónusz ﬁnanszírozási konstrukció
igénybevétele esetén érhető el, ŠKODA FABIA Clever 1.0 MPI/75LE típusú gépjármű vásárlása esetén. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes konstrukció
2018. szeptember 30-ig vagy az importőri készlet erejéig érvényes. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és
nem minősül ajánlattételnek. További részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedésünket! 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 kép illusztráció.

