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3            Interjú

Tekerjünk együtt újra!
A nyár derekán azt gondolná az ember, hogy az 
önkormányzatnál is uborkaszezon van. Buko-
di Károly polgármestert kérdezve azonban hamar 
kiderül, hogy igenis zajlik a munka, a futó pályáza-
tok mellett újabb lehetőségek is megnyílhatnak, 
hiszen egy kerékpárút építésére pályáz a város.

Talán sokunk száját most egy szó hagyja el: Végre! 
Miért kellett eddig várnunk?

Sajnos az elmúlt években ebben a témakörben kiírt 
pályázatokban mindig volt legalább egy olyan kitétel, 
amely kizárta Ócsa indulási lehetőségét. Most úgy lát-
juk, hogy a jelenlegi felhívás feltételeinek megfelelünk.

Ha már az építésről beszéltünk, meg kell említsem, 
bár valószínűleg már sokan észrevették, hogy el-
kezdődött a régi TSZ épület bontása a „Templom 
tér” szélén. Ennek is nagyon örülünk, hiszen a régen 
használaton kívüli ház egyrészt kezdett veszélyes-
sé válni, másrészt nem volt egy szép látvány sem. A 
tervek és a kivitelező ígérete szerint augusztus 15-ig 
fejeződnek be a munkálatok, szeretnénk ha a Vigas-
ságra minden tereprendezési munkával végeznénk.

A nyár a városi rendezvények tekintetében csendesebb 
időszak, augusztusban azonban az Államalapítás ün-
nepe mellett egy kerékpártúrára is várja az ócsaiakat.

2016-ban hívtuk életre a Szent István napi kerékpártú-
rát, és boldogan mondhatom, hogy minden évben kö-
zel kétszáz embert mozgatunk meg vele. Két éve váro-
son belül kerekeztünk egyet, tavaly Némedire kaptunk 
meghívást Vincze József polgármestertől, idén pedig 
Inárcsra látogatunk. Ez a túra lesz az eddigi leghosszabb, 
kb. 10 km az odaút. Inárcson a Bagolyvár Fogadóban 
pihenünk meg, ahol egy kis frissítővel és zsíroskenyér-
rel, pogácsával fogjuk pótolni az elhasznált energiát. 
Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, 
családokat, baráti társaságokat. Tekerjünk együtt újra!

Augusztus 20-án az időben kicsit visszafelé haladva 
pedig 16 órakor városi ünnepséget rendezünk a Sza-
badidőközpontban. Átadjuk az önkormányzat által 

alapított PRO Urbe és a 
Díszpolgári címeket. A dí-
játadó után zenés műsor-
ral készülünk, vendégünk 
lesz Szász Kati, a Memory 
Interoperett primadon-
nája és Csobolya Jószef 
a Magyar Állami Operaház magánénekese.

Augusztus a családok számára már egy picit az  
iskolai készülődéssel telik. Az önkormányzat  
2017. évtől „Elsős vagyok” csomag-
gal köszönti az iskolakezdő kisdiákokat. 

Így van! Úgy gondoljuk, hogy az iskolakezdés nagy 
esemény egy család életében, és emellett anyagi-
lag is megterhelő. A tavalyi évben egy pici csomag-
gal köszöntöttük az elsős gyerekeket és ezt idén is 
folytatni szeretnénk. Bízunk benne, hogy évről-év-
re egyre hasznosabb csomaggal rukkolhatunk elő.

Elektromos  
hulladékgyűjtés

a Polgármesteri Hivatal udvarán
2018. szeptember 22-én,

szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a 

teljesség igénye nélkül
„ minden ami valaha árammal, elemmel akkumulá-

torral működött”
kivétel a képcsöves televíziók, monitorok

„Házhoz megyünk érte akció”
minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén

bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon
hétfőtől csütörtökig  8 és 15 óra között,

pénteken 8-12 óra között.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Testületi ülésen történt Akár 50 ezerbe is kerülhet,  
ha a portánk előtti zöld sávot nem gondozzuk

Helyi

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat  
(-kezelőket, -használókat), hogy a köztisztasággal 
és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6. § (1) bekezdése, továbbá a he-
lyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2. b) 
pontja értelmében az ingatlan előtti közterületi zöld-
sáv tisztán tartása az ingatlantulajdonosok (-kezelők, 
-használók) kötelezettsége.

A fent hivatkozott rendeletek értelmében az ingatlan 
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gon-
doskodnia 

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányá-
ban 1 m széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület), 

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztántartásáról, valamint

- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok eltávolításáról.

A fenti kötelezettségek magában foglalják – egyebek 
mellett – a zöldsávon végzett rendszeres gyommen-
tesítést, a fás szárú növények szakszerű gondozását, 

továbbá az egyéb közterületi műtárgyak (árok, járda) 
tisztán tartását is.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendelet rendelke-
zései nem tesznek különbséget magán, önkormányzati 
vagy állami tulajdonban lévő utak között, azaz a fenti 
kötelezettség az – ingatlan előtti – út jellegére tekintet 
nélkül valamennyi ingatlantulajdonosra – kivétel nél-
kül – kiterjed.

Azon ingatlantulajdonosok, akik e kötelezettségüket 
önként nem teljesítik, Ócsa Város Önkormányzatának 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. 
(III.28.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követnek el, és ötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhetők.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szabá-
lyok betartása (és betartatása) érdekében a Hivatal 
érintett dolgozói 2018. augusztus 1. napját követően – 
a korábbiaknál is még fokozottabb – ellenőrzést fognak 
végezni, ezért kérem a T. Lakosságot, hogy az ingatlan 
előtti közterületi zöldsáv gondozására és tisztán tartá-
sára a jövőben is nagyfokú figyelmet fordítani szíves-
kedjenek!

Dr. Molnár Csaba
jegyző

Ócsa Város Önkormányzatának képviselői július 25-én 
tartották havi testületi ülésüket. Elfogadták az Egressy 
Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 
szabályszerűségéről szóló független belső ellenőri je-
lentést, valamint döntés született könyvvizsgáló meg-
választásáról. A Képviselő-testület továbbra is a Mar-
ketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t 
bízza meg a Kft. könyvvizsgálati feladatainak ellátására.

Elfogadta a Testület Ócsa Város Önkormányza-
ta 2017. évi összevont költségvetési beszámolóját.

Rendeletének megfelelően az önkormányzat felül-
vizsgálta a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogor-
vosi körzeteket, azok módosítására nem volt szükség. 

Napirenden tárgyalták a Képviselők a közművelődésről 
szóló rendelet felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során 
bebizonyosodott, hogy a szerkezeti módosítás 
a rendelet jelentős részét érinti, ezért egy új 
közművelődési rendelet megalkotása vált szükségessé 
a korábbi rendelet tartalmi elemeinek megtartásával. 
Jogszabályi változások miatt vált szükségessé az 
Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 
Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a 
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel vízi-
közmű rendszerenként tizenöt éves időtávra gör-
dülő fejlesztési tervet kell készíteni. Úgy döntöt-
tek a képviselők, hogy a DPMV Zrt.-t bízzák meg 
a terv beruházási tervfejezetének elkészítésével.
Az Ócsai Halászy Károly Általános  
Iskola tálalókonyhájának tetőszerkezete 
megrongálódott, ennek javítását a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Takács Tetődoktor Kft. végzi el.

A városban elhelyezett térfigyelő kamerák 
korszerűsítéséről és bővítéséről döntöttek 
a Képviselők. A munkálatok több ütemben 
valósulnak meg. A munkálatokat a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Hiteles Kft. végzi el.
I. ütemben (2018. évben) Ócsa Város közigazgatási 
területén már meglévő térfigyelő kamerák beüzemelése 
és a térfigyelő központ (végpont) áthelyezése
II. ütemben (várhatóan 2019. évben) a meglévő 

térfigyelő kamerák korszerűsítése (új, nagyobb 
felbontású kamerák felszerelése, szükség szerint 
új rádiók beépítése, új funkciókkal való bővítése 
opcióként új helyszíneken kamera felszerelése
III. ütemben külterületeken található 
hulladéklerakással veszélyeztetett területek 
megfigyelése érdekében új kamerák telepítése.

Ócsa Város belterületén az egyik legnagyobb 
csapadékvíz gyűjtő a Falu Tamás utcától az Üllői 
utcáig tartó csatornarendszer. Az elmúlt időszak 
csapadékos időjárása után a Hatósági, Műszaki 
és Pályázatkezelő Iroda műszaki ügyintézője ahol 
lehetett megtekintette annak állapotát. Az árok 
Falu Tamás utcai végében a mederburkoló lapok 
megrongálódtak, több lap kimozdult, kiesett a  
helyéről. A helyreállítást a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat végzi el.

Zárt ülésen szavaztak a Képviselők a PRO URBE 
Ócsa, valamint a Díszpolgári cím adományozásáról. 
2018-ban a PRO URBE Ócsa kitüntető címet Viola 
Károly, a Díszpolgári címet dr. Kocsis János kapja.
A kitüntető díjak augusztus 20-án 16.00 órakor a 
városi ünnepségen kerülnek átadásra az Egressy 
Gábor Szabadidőközpont színháztermében. 

Döntöttek a Képviselők továbbá a „Kerékpárutak 
létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest Megye területén” 
elnevezésű pályázaton történő indulásról. 

TÁJÉKOZTATÁS
  Ócsai Polgármesteri Hivatal 

2018. augusztus 6. napjától 2018. augusztus 10. 
napjáig (hétfőtől-péntekig)  

igazgatási szünet miatt
ZÁRVA tart.

Fentiekre tekintettel a megjelölt időszakban az 
ügyfélfogadás szünetel.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:
2018. augusztus 13. (hétfő) 13.00-18.00

Megértésüket köszönjük!
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Révfülöp, diák szemmel
„Ez  a tábor egy olyan helyet érdemelt ki a szívemben, 
ami soha nem lesz lecserélhető!” 

Öt nap a mágia világában

Védekezzük természetesen!

Nyári tábor Helyi

Immáron  hetedik éve vol-
tam a „Révfülöpi Ifjúsági 
Tábor” lakója. Az évek szá-
ma tükrözi, hogy egy fan-
tasztikus helyről van szó. 
Hogy mit szeretek ben-
ne? Ha egyszóval kelle-
ne kifejeznem magam azt 
mondanám, MINDENT! 
Ez az egész tábor egy cso-
da! Nyolc napig nagyon 
szép kőházakban lakunk, 
önállóan takarítunk, a ver-
senyszellem hevében ész-
re sem vesszük és már 
ragyog  is a kis birodal-
munk, amit aztán pontoz-
nak. Az utolsó napon derül 
ki, hogy  ki volt a legügye-
sebb és persze a legtisztább 
ház, jutalomban részesül. 
 
EMI néni mindig kitesz magáért és próbálja meg-
valósítani a jobbnál jobb programokat, amit  a 
többi tanárnő  - Ilonka néni, Kriszta néni,  Szil-
vi néni - nélkül nehezen tudna véghez vinni.  
Csak egy pár relikvia: Révfülöpön a Fülöphegyi ki-
látó, házhoz jön a színház, kertmozi, akadályverse-
nyek és a balatoni fürdőzések; Tapolcán a malom 
tó és a tavas barlang; Balatonfüreden a Jókai ház, 
Tagore sétány; Balatonbogláron a kilátó és a bobo-
zás, Zánkán a kalandpark, sárkányhajózás.......stb. 
Egyedül ami beleszólhat az-az időjárás, de mi eső-
ben, szélben, hidegben is jól érezzük magunkat! 
Ezek mindannyiunk számára szebbnél szebb közös 
emlékek! Az itt lakók egy nagy család, legyen az kicsi,  
nagy, felnőtt vagy gyerek, mindenki ugyanakkora  
szeretetet, törődést és odafigyelést kap a nap 
24 órájában! Elmondhatom, hogy ez  a tá-
bor egy olyan helyet érdemelt ki a szívemben, 
ami soha nem lesz lecserélhető!! KÖSZÖNÖM!!

Lui, az illuzionista volt annak a bűvész tá-
bornak a vezetője, melyet az Egressy Gábor 
Szabadidőközpontban szerveztek. Önbiza-
lomnövelő hatása is lehetett a hétnek, sőt a 
résztvevők koncentrációja és kézügyessége is 
fejlődhetett az öt nap alatt - tudtuk meg a vi-
lághírű bűvésztől.

A tábor utolsó napján bemutatót tartottak 
az ifjú mágusok a büszke szülőknek. Minden-
ki a kedvenc trükkjét mutatta be a közönség 
előtt. Az izgalom ellenére bátran és magabiz-
tosan varázsoltak, a közönséget is bevonták a 
mutatványba. 

A vakond mellett a darazsak is a kert hívatlan vendé-
gei közé tartoznak. Fájdalmas csípésük elég kellemet-
len, az allergiások számára pedig különösen veszélyes 
lehet. Lássuk, miként tudunk védekezni ellenük.

A különböző vegyszeres módszerekkel érdemes vi-
gyázni, hiszen ezek nem csak a darazsakra veszélyesek, 
de a háziállataink, családtagjaink sincsenek biztonság-
ban a használatuk során. Nézzünk inkább néhány ter-
mészetes módszert, amik szintén hatékonyak lehetnek. 

A darázstaszító növények ültetésével sok kellemetlen-
ségtől óvhatjuk meg magunkat. A fodormenta, kakukk-
fű, citronella, eukaliptusz és a fehér üröm természetes 
darázstaszítóként funkcionálnak. A darazsakat minden 
mentafajta taszítja, ezért a borsmenta olaj is hatékony 
védekező szer. Érdemes olyan vattapamacsot elhe-
lyezni a veranda alá, vagy egy korábbi fészek helyére, 
amelyet borsmentaolajba áztattunk. Ugyan ilyen hatá-
sos lehet a citromfű, szegfű és gólyaorr esszenciából 
készített keverék. Ezzel fújjuk be az érintett helyeket és 
elriaszthatjuk a darazsakat. 

Készíthetünk csapdát cukorral és vízzel is. Az édes illat 
odavonzza a zümmögőket, amik boldogan vetik magu-
kat a cukros vízre, kimenekülni azonban már nem tud-
nak a kelepcéből. Az ilyen csapdák egyetlen hátulütője, 
hogy nem kínál végleges megoldást a darázsproblémá-
ra, főleg ha egy már kiépített fészekkel van dolgunk. 

(szerk.)

 

 
 
 
A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint 
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott 
magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére több 
fő munkavállalót keres hosszútávra. 
 
 

Betanított gépkezelő 
 
 
Pozíció leírás:  
Kapszulázó-, tablettázó-, keverő gépek kezelése 
Műszakközi gép tisztítása, átszerelése 
 
Munkaidő 
8.00-16.30 
 
Juttatás 
Nettó 140 000-180 000 Ft 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 
Érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány 
Precíz munkavégzés 
Megbízhatóság 
 
Előnyt jelent: 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
Élelmiszeripari tapasztalat 
 
Egyéb információ: 
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját 
gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges. 
 
Elérhetőségeink: 
penzugy@juvapharma.hu     06-29/920-923 
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Magamhoz öleltem, megnyugodott, és 
elaludt!
Interjú Brassai Júliával

Brassai Júlia huszonnyolc éven keresztül dolgozott 
védőnőként Ócsán. Generációkon átívelő szakmai 
munkájáról édesanyák százai tudnának mesélni 
szép történeteket, például fogzásról, hasfájós 
éjszakákról, anyatejes táplálásról. Egészen biztosan 
több százan hálásak tanácsaiért, gondoskodó 
szeretetéért. Nyugdíjba vonulásának hónapjában 
a szakmában eltöltött évekről beszélgettem vele.
28 évvel ezelőtt Erdélyből költöztetek ide a 
családoddal. Milyen volt az akkori Ócsa?
Számomra nagyon sík – mondja mosolyogva. Én 
hegyekhez voltam szokva Gyergyószentmiklóson, 
így az időjárás is szokatlan meleg volt nekem. A 
beilleszkedés egyszerre volt kihívás és örömteli, 
számos meglepetés ért minket. Szomorú volt például, 
hogy sokan meglepődtek azon, milyen jól beszélek 
magyarul. A beilleszkedés évei után a munkám és a 
családom révén otthonra leltem itt, megszerettem 
az embereket és Ócsát is, most már ez az otthonom. 
Míg a szüleim éltek, addig Erdélybe is hazamentem, 
de mióta ők nem élnek, már csak itt vagyok itthon.
Hogyan és miért lettél védőnő?
Ó ez nagyon egyszerű! Mindig is gyerekekkel akartam 
foglalkozni. A középiskolában a gyerekorvos hivatás 
is vonzott, de végül az Egészségügyi Főiskolára 
mentem. Akkor és ott ez nem volt olyan egyszerű 
dolog, a szüleim azt akarták, hogy ne menjek el a 
szülőfalumból és a család közeléből. Végül annyira erős 
volt az elhivatottságom, hogy a városba költöztem, 
elvégeztem a főiskolát. Tudtam, hogy elsősorban 
gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Imádom a 
kisbabákat, meg az embereket is általában. Nagyon 
szeretem és tisztelem az életet, a születést, a gyerekek 
egészséges fejlődését, és a családot. Munkám során 
tudásommal ezeket a folyamatokat tudom segíteni. 
Szerinted milyen egy jó védőnő?
Most nagyon nehezet kérdezel. Nincs két egyforma 
eset, mindenkit személyre szabottan, figyelmesen és 
türelmesen kell megközelíteni. Általános szabályom 
az volt, hogy elmondtam mit, és hogyan kellene 
tenni, de sohasem erőltettem rá tanácsaimat vagy 

sugallataimat az anyukákra. Mindig rájuk bíztam, 
hogy megfogadják-e vagy sem amit mondok nekik, 
a végső döntést nekik kell meghozni. Egy biztos, 
mindig érezniük kell, hogy mellettük állunk, még 
munkaidőn kívül is. Mert bizony a kisbabákkal mindig 
merülhet fel kérdés, főleg ha kezdő anyukáról van szó. 
A jó védőnő személyesen foglalkozik mindenkivel, 
türelemmel, egyszerre irányító és tanácsadó.
Te védőnőként milyen kezdő anyuka voltál? 
Pont ugyanolyan, mint mindenki más. Ugyanúgy 
bepánikoltam és fogalmam sem volt, hogy mit csináljak 
a síró csecsemőmmel. Emlékszem a férjem lendített 
át a holt ponton. Megkérdezte, hogy ilyen esetben 

mit tanácsolnék, mint védőnő. Átgondoltam, úgy 
tettem és megoldódott minden – meséli mosolyogva.
Említetted, hogy előfordul, hogy munkaidőn kívül is 
hívnak az újdonsült szülők. Hogy van így magánélete 
egy védőnőnek?
Hát ez valahogy úgy lehet, hogy van a munka és 
van a hivatás. A „védőnőség” szerintem hivatás, 
amit csak elhivatottan lehet végezni. Én imádtam 
a munkám minden percét, segíteni az embereken 
hatalmas dolog. Így ha délután vagy este kért 
segítséget valaki, hát adtam. A munka mellett azért 
természetesen jutott elég idő a saját családomra is, 
de némi rugalmasságra szükség volt az ő részükről is.
Volt esetleg a 28 év alatt olyan, számodra különösen 
kedves történet, amit szívesen megosztanál az ócsai 
olvasókkal?
Rengeteg! De ha már az éjszakákról beszéltünk, 
például egyszer megtörtént, hogy éjfél körül csörgött 
a telefonom. Egy kétségbeesett anyuka hívott, hogy a 
pici órák óta sír, mindenképpen menjek oda hozzájuk és 
segítsek. Mondtam, hogy ez most nem fog menni, de a 
vége mégis az lett, hogy a férje eljött értem kocsival és 
elvitt hozzájuk. Az apróság már lilult a sírástól, látszott, 
hogy ő is teljesen kimerült. Az anya szinte reszketett 
az idegességtől. Elvettem a babát, magamhoz öleltem, 
megnyugodott és elaludt! – emlékszik vissza Julika.
De nincs ebben semmi varázslat. Csupán annyi, 
hogy a gyerekek nagyon érzékenyek és teljesen 
átveszik az anya rezgéseit. Ezt hívja a szaknyelv 
duál uniónak. Ha az édesanya pánikban van, 
a pici baba sem érzi magát biztonságban.
Talán ezektől a pillanatoktól is olyan kedves számomra 
ez a szakma.

Ha valaki ennyire imádja a munkáját, vagy ahogyan 
te jellemezted, a hivatását, hogy tud leállni?
Nehezen. Én évek óta készültem erre, négy évvel 
ezelőtt vissza is utasítottam a nyugdíjat. Nem 
éreztem még, hogy eljött az idő. Aztán jöttek 
az észérvek, és idén július elsejétől nyugdíjas 
lettem. A szívem szerint még mindig dolgoznék. 
28 év nem kevés. Hogyan változott a védőnői szakma 
az évek alatt?
Jó és rossz változások is történtek. Pozitív változás pl. 
hogy most már igény szerint látogatunk, így tényleg 
akkor lehetünk ott, amikor szükség van ránk. Javult 
a fejlődés felmérés módja, személyre szabottabb a 
munka, jók a különböző felmérések, több a lehetőség 
a gyerekek gondjainak megoldására. Negatív például, 
hogy rengeteg lett az adminisztráció (ráadásul 
párhuzamosan számítógépen és papíron), és ami 
még ennél is rosszabb, hogy mindent alá kell íratni, 
mintha az adott szó nem lenne elég, mintha mást 
jelentene ma. Emiatt erősödött a bizalmatlanság 
légköre. Összességében bővültek a lehetőségek, ez 
azonban rengeteg plusz terhet is hozott magával. 
Július elsejétől hivatalosan is nyugdíjas lettél. Hogyan 
telik egy napod?
Alapvetően sohasem unatkozom, bár én erre 
tudatosan készültem. Sok minden érdekel, szeretnék 
még tanulni és kipróbálni új dolgokat. Rendszeresen 
jógázom, és autodidakta módon nyelveket 
tanulok, hiszen szeretek utazni. Több időm jut a 
családomra és az unokámra is, ennek mindenki örül.
Köszönöm az interjút, további jó egészséget kívánok!

Paksi Zita
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ÓCSAI VIGASSÁG
2018. szeptember 8. 
A nap házigazdája a Két Szuri

Délelőtt Legyen a főzésé és a mozgásé a főszerep!
8.00 Regisztráció a futóversenyre
8.45 Bemelegítés - Zumba Danival és Orsival
9.00 KÖZÖS FUTÁS a városban (1,8 km)
9:30 Minimotoros verseny (Békési Panyik utca)
Közben a nagyszínpadon:
9.30 Nippon Zengo bemutató
10.00 Kangoo bemutató 

10.00-12.00 ÉLŐ CSOCSÓ BAJNOKSÁG
11:00 Óz, a nagy varázsló - Interaktív zenés mesejáték 
(50 perc) Ajánlott 3 éves kortól.

A klasszikus történet egyedi feldolgozása a bátorság, a gondolkodás, és a 
szeretet fontosságáról. Kap-e a Bádogember szívet, a Madárijesztő észt, 
a gyáva Oroszlán bátorságot? Haza jut-e Dorothy a hosszú út után?  

Délután
13:00 Főzőverseny és Pogácsasütő verseny  
eredményhirdetése Benke Laci bácsival
13.45 Hagyományőrző csoportjaink fellépése
• Ócsai Népdalkör
• Küstörgő Néptánccsoport

14.15 Csodálatos jégvilág 
Zenés, táncos show műsor, a Jégvarázs szereplőivel, OLAF - óriásbáb-
bal, Elza, Anna karakterekkel, fotózási lehetőséggel.

15.00 Eldördül a cukorágyú!
Mi is ez? Ez egy sűrített levegővel működő cukorágyú, mely cukoresőt 
varázsol a gyerekek feje fölé. 

ÚJ! Készítsd el Ócsa legfinomabb pogácsáját!
A versenyre nevezni legalább egy tányér otthon elkészített pogácsával 
lehet, melyet 10:00-12:00 óra között adhatnak le a zsűri sátránál. Az 
elbírálásnál szempont a pogácsa tálalása is. Nevezni csoportosan és 
egyénileg is lehet, bármilyen ízű és méretű pogácsával.

SZÁRNYAS ÉTELEK FŐZŐVERSENYE 
Várjuk olyan csapatok (családok, civil szervezetek, intézmények, baráti 
társaságok) jelentkezését, akik a 13. Ócsai Vigasság keretein belül meg-
rendezésre kerülő főzőversenyen részt szeretnének venni. 
Jelentkezés előzetes helyfoglalással lehetséges augusztus 24-ig a 
0629378043-as telefonszámon vagy személyesen a Szabadidőközpontban.
VAJON KI NYERI EL  
A FEHÉR ASZTAL LOVAGREND DÍSZSERLEGÉT?

15.30
VÁROSI TORTA (Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében)
Idén is egy finom tortával ünnepeljük meg Ócsa várossá válásának 
évfordulóját.  
Szeretettel várunk mindenkit egy szelet édes finomságra.

16.45 Legyen a táncé a főszerep!
• Flashdance Tánciskola
• Latin Táncklub
• Energy Kid’s Tánciskola

17.30 Indulhat a buli!
• ABBA SISTERS
• BETTY LOVE
• KOZSÓ ÉS AZ ÁMOKFUTÓK
• HIP HOP BOYZ O.G. DUCK  

RETRO SHOW

21.00 TÜZIJÁTÉK

21.15

SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO
élő nagykoncert
Az R-GO együttest Szikora Róbert alapította, miután 1982-ben kilépett a 
Hungária együttesből. A zenekar neve is erre utal: „Robi Go” → R-Go

A koncert után Retro Disco  
a Két Szurival (éjfélig)
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Megalakult az UFÓ 
Utcai Futás Ócsán Sportegyesület 

Köszönjük Tibor Atya!

Sport

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremje-
tek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent 
megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.”

János 15.16

2018. július 31-vel, püspöki döntés értelmében, saj-
nos búcsúzunk Tibor atyától és 2018. augusztus 1-vel 
új plébános atyát köszöntünk az Ócsai Római Katolikus 
Egyházközség élén.

Ország Tibor atya 2008. szeptember elsejével vette át 
Ócsán, és mellékágon Bugyi községben a plébánosi fel-
adatokat. Mozgalmas és élményekben, eredmények-
ben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött.

És mi minden történt ebben a tíz évben? Talán 
egyetlen cikk nem is lenne elég, hogy mindent felso-
roljak, hiszen az atya jelentősen hozzájárult kis közös-
ségünk lelki, és nem csak lelki életének fejlődéséhez.

Ezért - a teljesség igénye nélkül – kiemelek pár jelen-
tősebb eseményt az elmúlt évekből, melyekért köszö-
nettel tartozunk:
- Útjára indította a hónap utolsó szombatjain 

tartott ismeretterjesztő előadássorozatot.  
Többek között a gyógy- és gyomnövényekkel, a 
pálinka-, bor-, sör és pezsgőkészítéssel, az aktuális 
politikai helyzettel és még számtalan egyéb érdekes 
témával ismerkedhettünk meg. Kicsiben kezdtük, 
hiszen az első előadók a gyülekezet köréből voltak, 
de mindig emeltük a tétet, így vendégül láttuk dr. 
Beer Miklós megyéspüspököt (több alkalommal); 
dr. Lukács László piarista tanár atyát, Nemeshegyi 

Péter jezsuita atyát; Hadi Ferencet, a Nagymarosi 
Ifjusági találkozók „atyját”; Szemere János atyát; 
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt; dr. 
Papp Lajos szívsebészt és még sok érdekes előadót. 
(Itt kérnék elnézést azoktól, akik kimaradtak a fel-
sorolásból.)

- 2015. július 28 és augusztus 2 között a közösségi 
ház adott otthont a Dél-Dunamenti Ifjúsági találko-
zónak, mely Tibor atya nélkül szintén nem lett volna 
lehetséges.

- 2009 őszén útjára indult a Katolikus Labdarúgó 
Torna (a plébánia-közösségi ház udvarán létesült 
műfüves pálya felavatásának apropójából), mely 
a tavalyi évben már Katolikus Labdarúgó Barátság 
Tornává „szelídült”, hisz nem a győzelem, a részvé-
tel a fontos. 2012-ben pedig már az öltőzőt is meg-
nyithattuk az éves labdarúgó bajnokságon.

- 2015 februárjában kezdetét vette a „Keresztút a 
templomkertben” akcióterv, melynek eredménye-
ként 2016 húsvétján már a külső helyszínen – az 
újonnan elkészült stációk között - követhettük Krisz-
tus szenvedésének útját.

- Minden év januárjában katolikus bál keretében far-
sangoltunk az évenként megrendezett adventi ze-
nés áhítat „lezárásaként”, és akkor még nem is em-
lítettem a gazdatalálkozót, melyen az ócsai gazdák 
a püspök atyával vitathatták meg a mezőgazdaság 
aktuális problémáit, a hétfőnkénti bibliaórákat, az 
immáron egy éves kórusunkat vagy azt a sok szép 
zarándok utat, amelyen együtt vehettünk részt: 
Lourdes és Fatima, Czestochowa, Róma…

Köszönetünk írásos keretei végesek, azonban szép 
emlékeink végtelenek, közösségünk megőrzi azt a sok 
élményt, lelki összetartozást, amelyet Tibor atyával élt 
át. Péter apostol szavaival bíztatnám Testvéreimet, kö-
szöntöm új lelki pásztorunkat: „Testvérek, ezért még 
inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasz-
tottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha 
ezt megteszitek, nem botlotok el soha. Így lesz ugyanis 
könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megvál-
tónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.”

Kedves Tibor atya, köszönjük ezt a tartalmas 10 évet!
Nyulas Pál

Kedves Ócsaiak!

5 évvel ezelőtt Varga Rudolf gondolt egyet és meghirde-
tett egy közösségi futást, kitalált neki egy frappáns ne-
vet és azt hiszem, így indult az UFÓ-Utcai Futás Ócsán 
2, 4 aztán 6 fővel. De folyamatosan jöttek új tagok. 
Először tényleg úgy néztek ránk mint a földönkívüliek-
re, aztán ahogy emelkedett a létszám és egyre többen 
futottunk keddenként, a csodálkozást egyre inkább az 
elfogadás váltotta fel. A kezdeti létszám a sokszorosá-
ra duzzadt. Az UFÓ az évek alatt ismert lett a környék 
futótársadalmában, de távoli versenyeken is felismerik 
az uv sárga egyen pólókat. Sokszor köszönnek ránk, 
jönnek át hozzánk futni és neveznek versenyünkre.

 Egyre inkább népszerű sport lett a futás, akár 
közösségben, akár egyedül űzi az ember. És ez igaz 
Ócsára is. Ha jövök-megyek a városban, minden nap 
látok több-kevesebb futót és végre eljutottunk oda, 
hogy sportolni, közösségben mozogni már elfogadott. 
És ez remélem a mi csapatunknak is köszönhető. 

Az évek folyamán igazi jó közösség lettünk, összetar-
tó csapat. Bár van akit elszólít a tanulmány, a munka 
vagy az élet, és kevesebbet jön velünk futni, nincs ott 
minden UFÓ-n, de mindig visszatérnek és akár egy 
Ultrabalaton vagy épp a versenyszervezés erejéig jön-
nek, segítenek. Sokan a futás mellé felvették a brin-
gát és az úszást és triatlonoznak. De a futás része lett 
az életüknek és szerintem ez minden UFÓ tagra igaz.

A csapatban már régóta érlelődött, hogy emeljük 
hivatalos szintre ezt az egész közösséget. A gondo-
latot tett követte, megírtuk az alapszabályt, besze-
reztük a nyilatkozatokat és a bíróság is áldását adta 
ránk és most már elmondhatjuk, hogy június közepe 
óta UFÓ-Utcai Futás Ócsán Sportegyesület vagyunk!

Szeretnénk lehetőségeket teremteni és elérni azt, hogy 
az ócsai lakosok ha nem is mindennap, de heti 2-3 alka-
lommal aktív mozgással töltsék az időt. Ehhez szeret-
nénk keretet adni, több futóeseményt, túrát és kerék-
páros eseményt szervezni. Remélem ebben partnerek 

lesznek a helyi vállalkozások is, akiknek fontos, hogy a 
dolgozójuk egészségesen, feltöltődve menjen munkába.

Reménykedünk benne, hogy mindenki meg-
elégedésére tudunk majd tevékenykedni.  
Ehhez köszönettel vesszük a támogatásokat.

Egyesület neve:  
UFÓ-Utcai Futás Ócsán Sportegyesület

Adószám: 19038663-1-13

Szlaszám: OTP 11720018-22005144

Elnök:           Fentor Csaba

Alelnökök:   Papp Katalin

                      Hajduné Szaller Krisztina

                      Máté Mónika

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal Gyermekorvos Polgárőrség Tel: 30-6886055, Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. dr. Koszteleczky Mónika 30-6886056, 30-9944923 Tel: 29-578-840, 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 Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29-378-084

Fax: 29-378-067 Rendelő tel: 29-378-164 29-560-020, 29-360-105 Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 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 Brassai Júlia www.ocsaref.hu Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Tel: 29-378 043, 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

Közérdekű információk

 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Fábián Sándor 1934. június 30. 2018. június 3.
Szalai Istvánné Máté Ágnes 1954. április 5. 2018. június 5.
Lengyel Jánosné Révhegyi Judit 

Katalin

1943. április 12. 2018. június 12.

Kiss Ferencné Surányi Rozália 1934. július 15. 2018. június 13.
Balázs Gábor 1953. szeptember 9. 2018. június 16.
Csáder István 1951. március 11. 2018. június 19.
Losteiner Sándor 1965. március 1. 2018. június 25.
Papp György 1951. március 10. 2018. június 25.

Esküvő:
Pap Melinda - Szabó Ákos 2018. június 30.
Tarnóczi Tímea - Takács Tamás 2018. július 14.
Bartha Renáta - Bihari Sándor 2018. július 27.
Kormos Éva - Péter János József 2018. július 27.
Fazekas Anna - Kovács Dávid 2018. július 28.

Huszonötödik házassági évforduló: -
Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések:
Gyermek neve Születési idő
Baricz Zalán 2018. június 2.
Baricz Benedek 2018. június 2.
Tarjányi Lilien Tünde 2018. június 2.
Juhász Bence 2018. június 22.

Sallay Mária anyakönyvvezető

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

Megint történik valami jó az Ócsaiakért:
megalakult az Ócsa Keresztény Amatőr Sportegyesület

Szép példája a közösségi összefogásnak a keresztény 
sportegyesület ötletének megvalósítása és még szeb-
bek a kitűzött célok, melyek csak gazdagíthatják, tartal-
masabbá tehetik a város minden lakójának életét.

Az Ócsa Keresztény Amatőr Sport egyesü-
let megválasztott vezetősége:

Farkas István elnök, Borsos Csaba, 
Daróczi Tamás, Kecskés Zsolt, Nyulas 
Pál, Ország Tibor és Polákovits Miklós 
elnökségi tagok.

Legfontosabb célkitűzése az egész-
ségmegőrzés és a sportolás, a mozgás 
szeretetének, kultúrájának megteremté-
se a lakóközösségben - a legkisebbektől a leg-
idősebbekig mindenkit bevonva, és megtartva a ke-
resztény erkölcsiség igaz embert faragó alapvetéseit.  
Felgyorsult és egészségtelenné vált életünk és kör-
nyezetünk ártó-rontó hatásai ellen küzdenünk kell, 

kézen fogva gyerekeinket és szüleinket. Még nem 
késő a keresztény morál újjáélesztése, a közös-
ség összekovácsolása, a sport és mozgás örömén 

keresztül az emberi kapcsolatok jobbá tétele.  
Fiataljaink érezzék a hovatartozás marasz-

taló erejét, ne máshol keressék a kikap-
csolódást, ahol talán veszély leselkedik 

rájuk. E gondolatsor mentén tervezzük 
a cserkész szövetség bekapcsolását is.

Nagy szeretettel várunk minden ér-
deklődőt, reményeink szerint ha-

marosan népes lesz a tagságunk.  
Szívesen látunk támogatókat is, a 

legkisebb hozzáadott értéket is kö-
szönjük, eredmény és élmény lesz belőle.

A részletekről, hírekről a www.okase.hu hon-
lapunkon olvashat minden érdeklődő.

Nyulas Pál



ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft   

karbantartói 
munkakörre állást hirdet.

Elvárások:

középfokú szakmai végzettség  
/ pl. kőműves,  villanyszerelő, lakatos,  

asztalos, stb./

Munkaköri feladatok:

az Önkormányzat intézményeiben adódó  
karbantartási feladatok,

útellenőri feladatok,
zöldterületek karbantartása

Előnynek számít a jogosítvány megléte  
illetve a kertgondozással kapcsolatos  

 eszközök ismerete és használni tudása.

Bérezés:
Megegyezés szerint

Az állás betölthető:

azonnal 

Érdeklődni lehet:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezetőnél


