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3            Helyi

Közel százötvenen  
tartottak velünk 
az idei városi sétán

Szívügyünk a séta – szól a rendezvény jelmondata im-
máron három éve. Bukodi Károly polgármester idén 
harmadik alkalommal hívta egy közös sétára a vá-
roslakókat. Az esemény alapgondolata, hogy felhív-
ja a figyelmet a mozgás és a napi séta fontosságára. 
Hiszen a gyaloglás praktikus mozgásforma, mindenki 
számára könnyen elérhető, a közös séta pedig kap-

csolatépítő is. A szervezők nagy örömére közel száz-
ötven fő vett részt a vasárnap délutáni programon. 

A hagyományokhoz híven a Templom téri gyüleke-
ző és póló osztás után Kozma Jutka irányítása alatt  

A pedagógus szakma előtti tisztelgés alkal-
mából rendeztek városi ünnepséget Ócsán. 
Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban meg-
tartott eseményen Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitün-
tető díjjal jutalmazták Seregély Erika tanítót, Ócsa  
Kiváló Nevelője Kitüntető díjat kapott Kánainé Ge-
lencsér Judit óvodapedagógus, vezetőhelyettes.

Bukodi Károly ünnepi köszöntőjében visszaemlékezett 
gyerekkorára, hiszen mint elmondta édesapja is pe-
dagógus volt. Beszéde végén elismerte a tanári pálya 
nehézségeit és egyben méltatta annak szépségeit is.

Elismeréseket adott át a Polgármester 
Pedagógus nap alkalmából

A műsorban felléptek a Medve csoport apróságai a 
Nefelejcs Óvodából, Tasnádi Anita történelem sza-
kos tanárnő a Bolyai Gimnáziumból (gitáron kísér-
te Váradi Zoltán Renátó diák), a Lámpás csoport  
picinykéi a Hajnalcsillag Baptista Óvodából, vala-
mint a Halászy Károly Általános Iskola felsős ének-
kara. Köszönjük a fellépőknek a részvételt és a szín-
vonalas műsorért köszönet a felkészítő tanároknak.

A kitüntető díjakat Bukodi Károly polgármester adta 
át.

A műsor második részében a Celtic Sunrise Ír Stepp Show-t 
láthatták a jelenlevők, mely hatalmas sikert aratott.

A produkciók után pezsgős koccintás és svédasz-
tal várta a megjelent pedagógusokat. A kö-
zös falatozás közben jól esett visszaemlékezni 
a rég múlt időkre, kellemesen telt ez a két óra.

bemelegítő torna vette kezdetét. A meridián  
gyakorlatok jól megmozgatták a társaságot, 
majd indulhatott a rövid túra. A közös baran-
golás résztvevői között ugyanúgy láthattuk a 
pár hónapos csecsemőket, mint az örök ifjakat.
A táv befejezéseképpen a Szabadidőközpont ud-
varán egészséges ételkóstoló várta a sétáló-
kat. Idén köleskőrözöttet, citromos zöldborsók-
rémet és lencsekrémet kínáltak a szervezők. 
Frissítő italként pedig hűtött zöld tea volt terítéken. 

A rendezvény biztonságát a Polgárőrség lát-
ta el, melyet utólag is köszönünk nekik.

Találkozzunk jövőre is!
(Zita)

Ócsa Kiváló Nevelője Díjat kapott Kánainé Gelencsér Judit

Celtic Sunrise Ír Sztepp Tánc Show

Ócsa Kiváló Pedagógusa Díjat kapott Seregély Erika
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Testületi ülésen történt
Jegyzői közlemény

„...gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló gázcsonkot.”

FELHÍVÁS

Kitüntető díjak adományozásáról

Helyi

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívja az Ócsai la-
kosok figyelmét, hogy az utóbbi hetekben megnöve-
kedett a gázvezeték szakítással járó káresemények 
száma a térségben, melynek döntő többsége emberi 
mulasztásra vezethető vissza. Leggyakrabban a gép-
pel, illetve kézzel történő munkavégzés során sérül a 
gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a kiálló 
földgázcsonkot. 

A balesetek mögött az előírások be nem tartása áll, 
mert a földmunkát végző cég vagy személy nem szerzi 
be a területre vonatkozó közműtérképet.

Az ilyen jellegű hibák komoly következményekkel 
járnak, a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül 

gyúlékony és robbanásveszélyes. A beavatkozás nem-
csak pluszkiadást jelent a tűzoltóságnak, de ebben az 
esetben a tűzoltó-parancsokság köteles a rendőrségen 
bejelentést tenni. A károkozás szankciója súlyosabb 
esetben több évig tartó szabadságvesztéssel is járhat.

Ezúton kérem az Ócsai Lakosságot, hogy a kert-
fenntartási és tereprendezési munkák során (kü-
lönös tekintettel a magas fűben végzett kaszálás, 
gyökerek eltávolítása, alapásás) fokozott figyelem-
mel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek 
elhelyezkedésére, megelőzve így az esetleges gázszi-
várgást és az ezzel járó kellemetlenségeket.

Dr. Molnár Csaba
jegyző

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes kitüntető díjakról szóló 4/2018. (II.28.) 
önkormányzati rendelete alapján a „PRO URBE Ócsa” 
díj az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre 
kerülő rendezvényen kerül átadásra.

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj:

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható 
azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi 
vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek 
a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, 
gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és ennek 
révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó 
eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, 
fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta.

A díj tekintetében a javaslatokat 2018. július 15. 
napjáig nyújthatják be az arra jogosultak a rendelet 1. 
mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével.

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. július 31. napjáig zárt ülésen 
minősített többséggel, határozattal dönt.
A díjra települési képviselő, bármely Ócsán állandó 
lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó 
természetes személy, egyházi, társadalmi, egyesületi 
és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező gazdasági szervezet, írásban, indokolással 
ellátva tehet javaslatot. 

A javaslatot a díj vonatkozásában 2018. július 15. 
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

   

    

Ócsa Város Önkormányzata 

Óücsa  SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
 
 
MEGVALÓSULT ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,  
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 

 
 
A projekt európai Uniós forrásból a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 7 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás során 10 db számítógép, 10 db monitor és 18 
db kártyaolvasó került beszerzésre. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során, az 
informatikai biztonsági szabályzat módosítása és az iratkezelési szabályzat ASP működési rendjéhez való 
igazítása szakértői szolgáltatás igénybevételével került megvalósításra.  Az Önkormányzatok elektronikus 
ügyintézéséhez kapcsolódó szolgáltatás kialakítása során a minimum 1 db ügytípust szakértői szolgáltatás 
segítségével került kialakításra. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja során 
az adattisztítás, rendszer testreszabás és adatmigráció szakértői szolgáltató közreműködésével valósult meg. A 
hivatal valamennyi köztisztviselője részt vett a szükséges oktatásokon. A projekt eredményeként javulás érhető el 
az informatikai háttér tekintetében.  
 
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00693 

További információ kérhető: Marozsi Tamás 

Telefonszám: 70/850-5196, E-mail: muszak@ocsa.hu 

 

A projekt alapvető célja az informatikai háttér javítása volt. 

Június 25-én tartotta havi testületi ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Az Ócsai Védőnői Szolgálat egyeztetésével meg-
történt a védőnői körzetek éves kötelező felül-
vizsgálata, amely alapján a körzethatárok módo-
sítására nem volt szükség. Ócsa területe három 
védőnői körzetre van osztva, melyek kialakítása a 
következő szempontok figyelembe vételével történt:

- egy védőnői körzetben se haladja meg a gon-
dozottak száma a 250 főt,

- a gondozottak száma tekintetében az arányos-
ság elve érvényesüljön

- a földrajzi adottság megközelíthetőség, gon-
dozottak összetétele.

Döntöttek a Képviselők a „PRO URBE Ócsa” Díj, valamint 
az „Ócsa Város Díszpolgára” díj átadásának rendjéről. 
A kitüntetések eddig a Magyar Kultúra Napja rendezvé-
nyen kerültek átadásra, a módosítás értelmében e díjak 
átadására az Államalapítás Ünnepe keretében megren-
dezésre kerülő rendezvényen kerül sor.  A javaslatokat 
július 15-ig nyújthatják be az arra jogosultak Ócsa Vá-
ros Jegyzőjéhez a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázat keretében 
az Ócsa, Dózsa György utca szilárd burkolatának fel-
újítására Ócsa Város Önkormányzata 9.021.841 Ft 
támogatási összeget nyert. A beérkezett árajánlatok 
alapján a Képviselők a legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó Hidrográd Kft.-t választották kivitelezőnek.
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Veszélyes hulladékgyűjtés és egyéb események

Helyi XVII. Ócsai Orbán-napi Nyitott pincék

Június 16-án, szombat délelőtt gyűjtöttük a veszé-
lyes hulladékokat a Polgármesteri Hivatal udvarán. 3 
nagy konténer autógumit, 3 konténernyi  képcsöves 
készüléket, 2-2  m3 fáradt olajat és sütőolajat,  8 m3 
festékmaradékot  hoztak be lakótársaink. Az egyéb, 
különféle hulladék (elemek, izzók)  belefért egy  200 
literes hordóba.

Az első konténer már negyed 9-re megtelt. Szeren-
csére sokan éltek a lehetőséggel és hozták el az ott-
hon tárolt veszélyes anyagokat. Önkormányzatunk 
szívesen segít abban, hogy kulturáltan  szabaduljunk 
meg a feleslegessé vált anyagoktól, berendezések-
től. Legyünk őszinték, a Városüzemeltetési Non-
profit Kft-nek is jobb, ha nem a bekötő útjaink szélé-
ről kell összeszedni a környezetszennyező szemetet.  
(Tavasszal a vizeserdő felé vezető úton a különböző ki-
dobott holmik mellett  autók műszerfalát gyűjtöttük 
be!)

A gyűjtés fegyelmezetten zajlott, az ide érkezők türel-
mesen megvárták, hogy az előttük érkező autókból ki-
kerüljenek a kidobásra szánt holmik.

Annak ellenére, hogy a KISBÍRÓ-ban többször megje-
lent az átveendő készülékek, anyagok részletes listája, 
volt, aki egyéb elektromos hulladékot is hozott. Kol-
légáimat azzal fenyegette, hogy amit hozott, kirakja 
a Hivatal udvarán. Természetesen ezt nem engedték.  
Nem tudom, miért volt szükség a „felháborodásra”! 
Elektromos hulladékot évek óta tavasszal is, ősszel is 
gyűjtünk, a  mostani listán csak a képcsöves berende-
zések szerepeltek.

Sajnos egyébként is tapasztalható, talán a gyakori 
frontátvonulások miatt, az emberek türelmetlensége. 
A napokban kollégám füvet nyírt a hivatal előtti par-
kolóban. (Nem kaszált!) Egy „ kedves” ügyfelünk le-
parkolt,  belerugdosott a fűnyíróba és számon kérte a 
kollégát, hogy miért munkaidőben nyírja a füvet. Gon-
dolom, éjjel nem zavartuk volna senki nyugalmát.

Az Egészségházban valaki megpróbálta felborítani a 
kávé automatát. Az üzemeltető cég jelezte, hogy en-
nek látszanak a nyomai. Kétségtelen, hogy dühítő, ha 
elnyeli a pénzünket, de az érintett akkor  sem jut a pén-

zéhez, ha felborítja.

Június 18-án e-mailben tájékoztatott bennünket egy 
anyuka a Köztársaság téri játszótéren tapasztaltakról:

„sajnos   az utóbbi időben szomorúan tapasztalom, 
hogy egyre több a szemét, a cigicsikkek mellett ma egy 
óvszerrel is találkoztunk a homokban”

Nem kommentálom az anyuka tapasztalatait, azt hi-
szem minden jóérzésű ember fölhördült, milyen ne-
velést kapott, egyáltalán kapott-e nevelést az, aki ját-
szótéren pöfékel és óvszert dobál szét. Azt hiszem ez 
nem önkormányzati probléma, lényegesen nagyobb  
itt a baj. Egyébként a szemetet minden hétköznap ösz-
szeszedjük a játszótéren és hetente 1-2 alkalommal  
összeseperjük a teret.

Még valami, ami gondot okoz a településen. Lakótár-
saink egy része rendszeresen morog az utcák, járdák 
takarítása miatt. Talán egy évvel ezelőtt tájékoztatta 
Jegyző úr a KISBÍRÓ lapjain a lakosságot a vonatkozó 
jogszabályokról. Azt hiszem, nem árt felfrissíteni az is-
mereteinket:

5/2004. (I.24.) GKM rendelet

3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisz-
tántartása

a)  A  járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- 
és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy 
azok burkolata ne rongálódjon meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingat-
lan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell 
gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hi-
ányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), vala-
mint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtár-
gyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok eltávolításáról.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Szent Iván napi forgatag

Bolyai Iskolák Találkozója

Június 21. fontos dátum a csillagászatban, erre 
a napra esik a nyári napforduló. A nappalok ez-
után rövidülni fognak, mondhatni ez a „leghosz-
szabb nap”. Három nappal a napforduló után, 
június 24-én ünnepeljük Szent Iván éjszakáját.  
Érdekesség, hogy régen ez a két jeles nap egy nap-
ra esett, a későbbi naptárreformok következtében 
tolódott el a két időpont. A nyári napforduló, vagy 
nyárközép ünnepe, illetve Szent Iván éjszakája fon-
tos, kultikus ünnepnap volt számos népcsoportnak. 
Az Ócsai Tájháznál az idén a felnőtteken kívül, a 
gyerekek is kitettek magukért a készülődésben.   

Az Ágasház portáján, egy 20 fős gyerekcso-
port készült egy egész héten keresztül. Ma-
guk alkotta botos bábjaikkal, játékukkal csat-
lakoztak a Szent Iván napi hagyományokhoz.  
A tábor szervezői, vezetői a Meselátó Bábtár-
sulat alapítói Kárpáti Szilvia és Mihály Viktó-
ria, a szokásokat egy mátka kereső mesén ke-

resztül igyekeztek közel hozni az ifjakhoz.  
A műsort kiegészítette egy élőszavas mesemon-
dás is, ahol Veres Eszter, ifjú, tehetséges mese-
mondó és Kormos Rebeka az Átkozott pipöretyúk 
című népmesével szórakoztatták az egybegyűlteket.  
A bolondozást eztán felváltotta a Dabas és Térsége 
Kézműves Egyesület mesterségbemutatói. Az egye-

sület tagjai között szép számmal vannak ócsaiak is: 
Kozma Ilike – kosárfonó, Miklós Gábor és Varga Zol-
tán – fafaragók. A mesterek minden hónap utolsó 
szombati délelőttjén nyitott műhely alkalmakon vár-
ják az érdeklődőket az Ócsai Tájházban, hogy a mes-
terségbe bevezessék az érdeklődő gyerekeket és szü-
leiket. Ezen a programon való részvétel díjmentes.

Kormos Rebeka 

Mátka kereső bábjáték

Élőszavas mesemondás

Pletykapad Veres Eszter ócsai lányka viseletben

1958 ballagás és ma az asztalok körül csupa 74, 75 éves 
visszafiatalodott kiskamasz és fruska mesél az életéről. 
Ki hányszoros nagymama, vagy boldog dédmama. 
Sokan mesélnek sorsokról, könnyek gyűlnek a 
szemekben „Harminc éve, tizenöt éve, immár a párom 
nélkül egyedül élek” -  hangzik nem egy asszonytól.  
Akinek párja van, büszkén mutatja be. Mondván: 
„Ő a támaszom.” De jó itt lenni újra veletek, de jó 
volt kimozdulni, visszafiatalodni, szeretve lenni.
Előkerül egy úttörő igazolvány aláírója Németh Ildikó 
azaz a jelenlévő Gulyás Imréné, tanárnő, aki nagyon 
boldog, mert azt hitték osztálytárs. Ő volt a 8a-nak az 
osztályfőnöke. Verses köszöntőt kap köszönetképpen.  
Dr. Kocsis János főorvos úrra kicsit több figyelmet 
szentelt a csapat, méltatva ötven éves pályáját, hiszen 
idén jubilál, mint körzeti orvos. Sokan köszönhetik 
stabil egészségi állapotukat lelkiismeretes munkájának. 
Nagyon büszkék hogy velük járt egy évfolyamba. 
Itt azonban Ő is a Kocsis Jancsi, aki az unalmas 
orosz órán malmozott a mögötte üllő lányokkal, 
bábuik bab és kukorica, a tábla kockásfüzet lapja.
Mindenki nyugdíjas, de büszkén mondják: „Még 
dolgozom!” Igen sokan még dolgoznak, ki-ki vagy a 

szakmájában, mint Dr. Békési László a kutató méhész 
állatorvos, vagy más területen, de ha másutt nem 
a kiskertben. Nem kényszerből, csak mert így teljes  
az élet. Most egy kis statisztika: 1958-ban a helyi 
általános iskolában 83 tanuló végzett, sajnos már nem 
lehetett több mint 20 fő közöttük, az Ő emlékükre 
égett a mécses. A létszámból 23-an személyesen 
emlékeztek és ebből 14 fő a párjával érkezett.
Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, 
Lázár Marikának (Fentorné), Viola Istvánnak 
és feleségének, de főleg Klement Erzsébetnek 
(Csernáné), aki fáradhatatlanul rótta kerékpárjával 
a köröket, győzködött, érvelt, hogy minél többen 
legyenek az emlékezők. A siker, nagyban az Ő érdeme.
Valaki azt mondta az évekre, már több van 
mögöttünk, mint előttünk, de ennek ellenére máris 
terveznek, öt év múlva jó lenne megint találkozni. 
Lányok, fiúk szívből kívánom, hogy így legyen.

Violáné Erzsi

60 éves  
általános iskolai találkozó

4 ország, 9 iskola, 45 gyerek, 4 nap és egy név: Bolyai. 
Az idei találkozó immár 17. alkalommal került meg-

rendezésre Aknaszlatinán.

Ha az ember először vesz részt egy ilyen találkozón, 
hamar rájön, hogy ez sokkal többről szól, mint egy egy-
szerű összejövetel: összetartásról, új tapasztalatokról, 
új barátokról és persze felejthetetlen emlékekről. 

A csapattal igyekeztünk legjobb tudásunk szerint 
felkészülni a találkozóra, majd helytállni az iskolák kö-
zötti barátságos versenyeken és különféle vetélkedő-
kön. Habár egy verseny zajlott, mindenki egyformán 
örült a saját és mások sikerének.

Ez a négy nap ugyan nem tűnik rengetegnek, a vé-
gén mégis úgy éreztük, mintha a többi bolyais diákot 
már hosszú idő óta ismernénk. Hamar megtaláltuk a 
közös hangot és rengeteg dolgot megtudtunk a többi 
iskoláról, az ottani programokról és eseményekről. 

Egy olyan kirándulásban lehetett részünk, amely-
hez hasonlóban még sosem. Megtapasztalhattuk, mi-

lyen nagy szeretet és szoros kapcsolat van a Bolyai ne-
vet viselő iskolák között. Ez abban is megmutatkozott, 
amikor a búcsúvacsorán minden diák és tanár közösen 
táncolt és elénekelte az Ismeretlen Arcok együttes 
Nélküled című dalát. Ezen az éjszakán és a négy nap 
során igazán átélhettük, milyen rendkívüli érzés is bo-
lyais diáknak lenni.

Mint minden búcsú, így a mostani is nehéznek bizo-
nyult. A hazatérés estéjén, egy nagy csoportos ölelés-
sel köszöntünk el egymástól Budapesten, és kívántunk 
jó utat mindenkinek. Reméljük, jövőre itt, Ócsán is ha-
sonló sikerekkel tudjuk majd megszervezni a következő 
találkozót, és átadhatjuk azt az élményt, amit mi átél-
hettünk.

Varga Krisztina 10.b
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Az idén már negyedszer nyerte meg iskolánk a „Ha-
tártalanul„ pályázat keretén belül azt a csodás le-
hetőséget a 7. osztályosok számára, hogy itthonról 
hazamehessünk. Azaz határainkon túli magyarlakta 
területekre szervezhessünk tanulmányi kirándulást. 
Az idén Székelyföldre esett a választás. Az állami 
támogatás révén minden tanuló ingyenesen vehetett 
részt ezen a gyönyörű és tartalmas utazáson. Ennek a 
tanulmányi kirándulásnak az a célja, hogy mi, anya or-

szágbeli magyarok meg-
ismerjük a határainkon 
túl, szomszédos orszá-
gokba szakadt magyar 
testvéreink életét, az 
ottani gyönyörű tájakat, 
természeti csodákat. A 
mi gyerekeink is érez-
zék, hogy az országunk 
valaha jóval nagyobb 
volt és igenis egy nem-
zettest részei vagyunk 

a határainkon túl élő magyarokkal is.

Május 28-án reggel 45 diák és 5 pedagógus indult 
nagy izgalommal útnak. Az első nap hosszúnak ígér-
kezett, hiszen 660 km út állt előttünk. Nagyvárad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely útvo-
nalon utaztunk kisebb, nagyobb megszakításokkal 
Zeteváraljára, ahol a szálláshelyünk várt bennünket 

Második nap meglátogattuk a szomszédos falu, Zet-
elaka iskoláját és tanulóit. Megtapasztalhattuk, hogy 
ez a terület színtiszta magyarlakta vidék és nagyon 

büszkén őrzik magyarságukat. Dél körül jutottunk fel 
egy rövidebb túrázás után a Hargita 1801 m magas 
fennsíkjára, ahol csodálatos látványban volt részünk. 
Ez egy zarándok hely lett, ahova az idelátogató hazánk 
fiai számtalan különösen szép faragású kopjafát 
állítottak fel és mindenhol nemzeti színű szalagok 
lobogtak a szélben. Mi is kötöttünk fel itt létünk em-
lékére egy otthonról hozott szalagot és elénekeltük 
a Székely himnuszt. Gyerekekben és felnőttekben is 
nagyon különös, mély érzéseket váltott ki ez a hely. 
Hogy milyet? Azt nem lehet szavakba foglalni! Ide 
mindenkinek legalább egyszer életében el kell jönnie! 

A harmadik nap is bővelkedett programokban, hiszen 
annyi itt a látnivaló. Délelőtt Székelyudvarhely, Farkas-
laka, délután pedig várt ránk Erdélyország tanyavilága, 
ahol helyi finomságokat kaptunk ebédre. A gyerekek 
titkon remélték, hogy esetleg a sokat emlegetett öreg 
cammogóval legalább lálótávolságba kerülünk, de mi 
inkább féltünk, hogy esetleg közelebb merészkedik és 
ahogy a székely ember mondja: A medve nem játék!

Negyedik napon bejártuk Parajd sóbányáját, 
láttuk Szovátán a Medve-tavat Korondon a hí-
res cserépedényeket. Az este már sajnos 
a búcsúzásé volt, illendően megköszöntük 
szállásadóinknak, honismereti vezetőnknek a szíves ven-
déglátást. Megígértük, hogy egyszer még visszatérünk.

Ötödik nap reggel fájó szívvel indultunk haza, 
gyorsan eltelt ez a pár nap, de reméljük minden 
gyermek szívében elültettünk egy magocskát, mely 
majd egyszer beérik és Erdély szeretete, az ott 
élő emberek megbecsülése örök marad bennük.

Hazafelé vezető úton még megálltunk Segesváron és 
hosszú utazás után este 9-re érkeztünk sok-sok élmény-
nyel telve és mindenki örömére épségben haza Ócsára.

Nagyon örültünk, hogy ilyen fegyelmezett és 
érdeklődő diákokkal kirándulhattunk és köszönet 
a résztvevő pedagógusok lelkes munkájáért.                

Buzek Zsuzsanna osztályfőnök

A 7-es évfolyam felejthetetlen 
kirándulása Erdélyben

Sport

A két nagy futóeseményünk közül a kisebbet rendez-
tük meg június 24-én, amelyet először tavaly, hagyo-
mány teremtő céllal hoztunk létre. A Pincesor futásun-
kon Radics József emlékének is adóztunk, aki az első 
futóeseményünk létrehozásában támogatott minket. 
Rendezvényünk nem verseny volt, hanem egy közös-
ségi futás, ahol a környék futói találkozhatnak, beszél-
gethetnek, pincéket látogathatnak, bort kóstolhatnak, 
gulyást ehetnek és persze futhatnak is. A már tavalyról 
ismert 4,1 km-es pályát kellett lefutni a résztvevőknek, 
ami végig terepen haladt. A tavalyi nevezők létszámát 
túlszárnyaltuk a több mint 100 résztvevővel, akik az 
összes környékbeli települést képviselték, sőt Dorogról 
és Budapestről is érkeztek. Az idő pazar volt, a pálya 
nehéz, füves, gödrös, köves, a gulyásleves pedig finom. 

A futók közül volt aki 1 kört teljesített és volt aki 8-at, 
volt aki sétált és volt aki kutyával futott. Aki végzett, 
azt egy tál gulyáslevessel vendégeltük meg. A szervező 
társak nevében köszönjük, hogy  különösen sok ócsai 
tisztelte meg eseményünket. Köszönöm az UFÓ csa-

Pincesor futás Radics József emlékére
pattársak önzetlen segítségét a szervezésben és a le-
bonyolításban! Köszönjük az Ócsa Öreghegyi Pincesor 
Egyesület támogatását, a finom gulyáslevest az Ócsa 

Keresztény Amatőr SE-nek és Bálint Ferencnének, to-
vábbá a Potom diszkont, az OIL! benzinkút támogatá-
sát és a Barizs Testvéreknek, Tóth Bélának és Virág Gá-
boréknak a nyitott pincéket és a borkóstolást, továbbá 
az ócsai Polgárőrségnek a profi rendezvény biztosítást. 
Jövőre veletek ugyanígy, ugyanitt. Hajráááá UFÓk!! 
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Ütni mindenki tud, 
 jól ütni  
viszont kevesen!

Sport UDSE - Kyokushin 
Karate szakosztály 
Az elmúlt időszak versenyei

Még áprilisban meghívást kaptunk Gödöllőre, egy küz-
dősport gálára. A gálát, június 2-án szombaton rendez-
ték a Trafó klubban. Az idei versenyen, Kovács Gergő 
képviselte egyesületünket. Gergő ifjúsági korosztályos 
(17-18 év) versenyzőnk, 56 kg-os súlykategóriában.

Mindhárom menetben fölényes győzelemmel nyer-
te a mérkőzést. Látványos küzdelmet láthattak a né-
zők. Gergő technikai repertoárja széles skálán mozog, 
amivel ellenfele nem tudott lépést tartani. Már az 
első menetben egyértelművé tette mindenki számá-
ra, hogy nem lehet kétséges a mérkőzés kimenetele.  
Remek kombinációk, kitérések, ellépések, elhajlások 
és kontraütések jellemezték mindhárom menetet. 

Bár még viszonylag kevés mérkőzés számmal rendel-
kezik az Ócsa S.E. ifjú versenyzője, de mindezek el-
lenére tudástára és felkészültsége, valamint alázata 
a sport iránt, további győzelmekre  predesztinálja. 
Igyekszem a versenyzőimet úgy „csatába” kül-
deni, hogy fel legyenek fegyverezve. Éppen 
ezért rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk a kon-
dicionális képességek fejlesztésére és a sport-
ág specifikus technikák tökéletes kivitelezésére. 

Természetesen a versenyzőknél, már szem előtt 
kell tartani az egyén adottságait. Az erősségek 
és gyengeségek tükrében, személyre szabottan 
kell minden edzést alakítani. Ami az edzésen csu-

pán apró kis különbségeket jelent az egyének kö-
zött, mégis ezek a kis különbségek idővel a ver-
senyző küzdő stílusát fogják alapvetően jellemezni.

Gergő a legjobb úton van, hogy kialakulóban lévő küz-
dő stílusával bármit elérhessen. Egy dolog azonban 
biztos (hiszen eredményeket nem lehet garantálni), 
hogyha lesz elég ereje és kitartása folytatni a mun-
kát, akkor egy nagyszerű sportoló válik majd belőle.

Ütni mindenki tud! Jól ütni, már nagyon kevesen tud-
nak! Még kevesebben vannak azok, akik a jó ütéseiket 
el is tudják adni. Gergő közéjük tartozik.

Minden mérkőzés fontos! Ez is az volt. De csupán egy 
állomás a hosszú távú  céljaink elérésében.
Szép volt Gergő!

Torma Zoltán

Sport

2018.03.17-én Kata (formagyakorlat) magyar bajnok-
ságon voltunk, Esztergomban. A versenyen 5-en indul-
tunk egyéniben és hárman csapatban is. Mindenkinek 
sikerült dobogós helyezést elérni. A formagyakorlat 
versenyek merőben mások, mint a küzdő versenyek. Itt 
egyedül lép pástra a versenyző, körülvéve öt bíróval, és 
le kell, hogy győzze a lámpalázát, szereplési félelmét. 
A magas öves csapat-katában nem csak egyszerre kell 
előadni a kiválasztott formagyakorlatot (szinkron katá-
zás), hanem utána történetbe ágyazva az értelmezé-
sét, mint harci szituációt is be kell mutatni. Ezt „kata 
bunkai”-nak nevezzük.

Eredmények:
I. hely
Kánainé Petrovics Katalin – felnőtt – kék öv kategória
II. hely
Miklós Vince – junior – narancs öv kategória
III. hely
Tajti Attila – Gyermek I. – narancs öv kategória
Matyi István – Ifi – zöld öv kategória
Csapatban: Kánainé Petrovics Katalin, Matyi István, Ke-
rekes Gábor – magas öves kategória

Egy hónappal később, április 28-én Tabon voltunk küz-
dő (kumite) versenyen. Szűcs Hunor, Szűcs Lázár, Ör-
vendi Levente, Pelikán Ferenc, Szabó Levente, Acosta 
Adrás, Batuszek Máté, Szántó Szebasztián, Miklós Vice 
indultak az UDSE színeiben. A verseny megnyitóján ke-
leti dob-bemutatót láthattunk, hallhattunk, ami olyan 

virtuózra sikeredett, hogy még egy dobverő is eltört az 
előadás közben. A közel 200 fős mezőny miatt ismét 
több kategóriában volt többszörös körmérkőzés, mire 
a győztes dobogóra állhatott. Szántó Szebasztián és 
Miklós Vince egymással is meccseltek, mert ugyanab-
ban a kategóriában indultak. 
Eredmények:
I. hely
Bartuszek Máté – Gyermek I kategória
II. hely
Acosta András – Ifi kategória
Miklós Vince – Junior kategória
Pelikán Levente – Gyermek I. kategória
III. hely
Szabó Levente – ovis fej-boka verseny kategória
Szántó Szebasztián – Junior kategória

Legutoljára, május 14-én, Tetsujin Rally – Akadályver-
senyen vettünk részt, Kőbányán, az Óhegy-parkban. A 
Tetsujin a vasember versenyek japán megfelelője. Az 
UDSE színeiben 22 versenyző indult, ovistól a felnőtt 
korosztályig. Futásból és akadálypályák teljesítéséből 
állt a megmérettetés. A feladatok között volt gumiban 
futás, kúszás, vízhordás, súlyok cipelése, sőt a nagyok-
nak traktorgumi görgetés is.. Ügyességi gyakorlatok is 
voltak, például célba dobás. Akinek ezek a feladatok 
nem sikerültek, büntető guggolásra, fekvőtámaszra 
számíthattak, ami húzta az időt és a versenyzőt is fá-
rasztotta. A cél persze a dobogó minél magasabb foká-
ra állás volt, de mindenki büszke lehetett magára, aki 
végigcsinálta a korosztályának megfelelő feladatokat. 
Sok szép dobogós eredmény született, az első helye-
zetteket külön is kiemelném: Hugyák Sára – Gyermek II 
kategóriában, Matyi István pedig ifjúsági kategóriában 
állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Iszonyatosan 
elfáradtunk a verseny teljesítése közben, de remek 
móka volt!

Kerekes Gábor
edző, szakosztályvezető
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Közérdekű információk

 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Lázár Benő 1943. november 9. 2018. május 6.
Fucskó János 1943. december 28. 2018. május 12.
Kis Jánosné Beke Éva 1937. szeptember 12. 2018. május 20.
Kerékgyártó László Sándorné 
Szabó Mária Márta

1936. október 24. 2018. május 21.

Barta István 1932. április 17. 2018. május 22.
Konkoly Gáborné Pekker Rozália 1930. február 23. 2018. május 26.
Cserna Sándor 1932. március 19. 2018. május 31.

Névadó: 
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Fábián Ákos Jakab Viktória - Fábián Ákos 2014. május 6.

Huszonötödik házassági évforduló: 
Barizs Márta - Nyitrai Attila 1993. június 26.
Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések:
Gyermek neve Születési idő
Kovács Dominik Norbert 2018. május 8.
Kerepeczki Norbert 2018. május 12.
Lefor Katinka 2018. május 16.
Skultéti Zoé Hanna 2018. május 18.
Trifán Raul 2018. május 30.
Kókai Anasztázia Elizabet 2018. május 31.

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 – Refor-
mátus Iskola Tanácsterem

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illet-
ve a gyülekezet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház 
(Két hetente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Re-
formátus Iskolában

forrás: www.ocsaref.hu

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 Katolikus Közösség 
Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra

Vasárnap 9 óra

Biblia óra: 

minden Hétfőn 18.30.

Ifjúsági hittan: 

minden Pénteken 18 órától

Közlemény hulladékszállításról
Felhívom a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Ócsa 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a tele-
pülési szilárd hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról 
és a köztisztasággal kap-
csolatos egyes kérdések-
ről szóló 17/2017. (X.25.) 
önkormányzati rendelete 

értelmében az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben 
az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tö-
mörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele 
zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a 
közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épsé-
gét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az 
ürítő berendezést ne károsítsa.

Amennyiben esetenként a felhasználási helyen 
rögzített litermennyiségen felül plusz hulladék kelet-

kezik a háztartásban, azt emblémás fehér zsákban 
lehet a gyűjtőedény mellé kihelyezni és díjmentesen 
elszállításra kerül. A zsákot hétfői napokon 14-18 óra 
között az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
helyiségében a DTkH Nonprofit Kft. ügyintézőjétől tud-
ják megvásárolni. Ha rendszeresen nagyobb mennyi-
ségű hulladék keletkezik, abban az esetben nagyobb 
gyűjtőedény használata szükséges.

Fentiekre tekintettel - Ócsa Város rendezett település-
képének megtartása, valamint a fertőzésveszély elke-
rülése érdekében - kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a gyűjtőedényeket a fent leírtaknak megfelelően szí-
veskedjenek az ingatlanuk elé kihelyezni, és azokba 
csak olyan mennyiségű hulladékot szíveskedjenek el-
helyezni, mely az edény zárhatóságát nem akadályoz-
za, ellenkező esetben – a közszolgáltató tájékoztatása 
szerint – a többlet mennyiség nem kerül elszállításra.

Dr. Molnár Csaba
jegyző

Helyreigazítás:
Az Ócsai Kisbíró júniusi számában hibásan jelent meg Grünhut Lili édesapjának neve.
Helyesen: Grünhut Lili édesapjának neve Grünhut Gábor.
Elnézést kérünk az elírásért. (szerk.)



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

Áruösszekészítőt,
raktárost keresünk

Alsónémedi logisztikai központba, hétfőtől péntekig 
3 vagy 4 napban,  hétköznap 12 órában, 1 műszakban.

Ingyenes céges busz Gyömrő, Üllő,  Ócsa vonalán 
megoldott.

Bérezés: bruttó 1242 Ft/óra.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 3421 653

2018. július 05-tól (csütörtök)  

augusztus 05-ig  

a Falu Tamás Városi Könyvtár  

szabadság miatt zárva tart.

Augusztus 06-tól  

ismét szeretettel  

várjuk régi és új olvasóinkat.

                                                                                                         
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető


