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Hinni, remélni és tenni!

Az 1956. október 23-i forradalom és szabad-
ságharc 63. évfordulójának tiszteletére ünne-
pi megemlékezést tartottak a Szabadság téren.

Az ünnephez méltó műsorral készültek az 
az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulói.  
Az előadásban szereplő diákokat Farkasné Bató 
Erika tanárnő segítette, aki maga is részt vett 
a produkcióban, gitárjátékával színesítette azt.

A megemlékezés Bukodi Károly polgármester beszé-
dével kezdődött, aki köszöntőjében kiemelte, hogy a 
mindennapjaink a túlélésért folytatott küzdelemről 
szólnak. Szükségünk van a hitünkre, az elszántsá-
gunkra, a pozitív gondolkodásra, mert csakis így győ-
zedelmeskedhetünk a modern kor öldöklő csatáiban. 

Merítsünk erőt a magyar történelem hőseinek tet-
teiből, merítsünk erőt 1956 hétköznapi emberei-
nek tetteiből, és cáfoljunk rá a minket beskatulyázó 
sztereotípiákra, legyünk bátrak hinni, remélni és tenni!  

Így lehetünk igazán méltó utódai őseink-
nek, így lehetünk csak úrrá az égető problémá-
kon és így újíthatjuk meg csodálatos hazánkat,  
Magyarországot, így újíthatjuk meg szeretett te-
lepülésünket, Ócsát – mondta Bukodi Károly.

Köszönjük az Ócsai Fúvószenekarnak a zenei 
aláfestést, az Ócsa Városi Polgárőr Egyesületnek a 
rendezvény biztosítását, valamint az intézmények 
és civil szervezetek vezetőinek, hogy koszorúikkal 
méltó módon tisztelegtek az ’56-os hősök előtt. 
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Továbbra is 
A VÁROSÉRT
szeretnék tenni

Választási eredmények

Folytathatja munkáját Bukodi Károly polgármester, 
hiszen október 13-án az ócsai szavazók többsége 
mellette tette le voksát. Az újraválasztott polgármes-
tert terveiről faggattuk.

Október 21-én immár harmadik alkalommal vehette 
át a polgármesteri megbízólevelét. Milyen érzésekkel 
tölti el mindez?

Jó érzésekkel, és nemcsak azért mert megválasztot-
tak, hanem azért is, mert folytathatom a munkám. 
Mögöttem van már kilenc év, mint polgármester, de 
tudom, hogy van még feladat. Sohasem munkaként 
tekintettem erre a pozícióra, inkább hivatásként. 
Sokan nem tudják, de ha az ember polgármester, 
nincs igazán munkaideje sem. De nincs ezzel sem-
mi baj. Tizenhárom évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy 
a városért szeretnék tenni a mindennapokban. Örü-
lök, hogy ennyi év után is a többség bízik bennem. 

Hogyan értékeli a kampányidőszakot?

Úgy gondolom, hogy indulatoktól mentes kam-
pányidőszakon vagyunk túl. Részemről a cél az volt, 
hogy összefoglaljam mindazokat az eredményeket, 
melyeket az elmúlt öt illetve kilenc év alatt értünk el. 
Azért döntöttem a tágabb időszak bemutatásán, hiszen 
2006-2010-ig alpolgármesterként, majd 2010-től már 
polgármesterként van lehetőségem Ócsa város fejlő-

dését szolgálni. Úgy gondolom, hogy az eredmények 
magukért beszélnek, melyekre nagyon büszke vagyok. 

Hogyan tovább?

Megalakult az új testület, jómagam és a Képviselő 
társaim is letették az esküt. Felálltak a Bizottságok, 
melyek már a munkaterveken dolgoznak. Készül a 
jövő évi költségvetés, valamint el kell készíteni a cik-
lusprogramot. Úgy gondolom, a következő 5 év ter-
veinek elkészítésével nem lesz gond, hiszen az én 
elképzeléseim nagy részben azonosak a Képviselők 
elképzeléseivel. Ilyen például a csapadékvíz elvezetés 
megoldása, a közlekedés biztonság fejlesztése, köz-
parkok fejlesztése, hogy csak néhányat emeljek ki. 

Vannak-e jelenleg futó projektek vagy olyan pályáza-
tok melyek a közeljövőben megvalósulhatnak?

Pár héttel ezelőtt több mint 60 millió forintot nyer-
tünk csapadék víz elvezetésre, mely összegből a Ba-
ross utcai óvodánál és a Damjanich utca - Csokonai 
utca találkozásánál szűnhet meg ez a probléma. Jelen-
leg is zajlik a Damjanich utca teljes felújítása, mely a 
tervek szerint az év végére elkészül. Ezeken kívül van 
egy nyertes kerékpárút pályázatunk, egy útfelújítás 
pályázatunk (Árok utca-Klapka utca), valamint folya-
matban van a Millenniumi téri játszótér felújítása. 
Ezek azonban már mind jövőre valósulhatnak meg.

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt ócsai Lakosok!

A 2019. október 13. napján megtartott polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők, valamint a nemzeti-
ségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

A szavazáson megjelent választópolgárok száma és aránya:

- A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 7.765  fő, amelyből a választáson megjelent választópol-
gárok száma 2.601  fő, azaz a részvételi arány 33,5 %.

Ócsa településen az Ócsai Helyi Választási Bizottság a 35/2019. (X.13.) számú HVB határozatában foglaltak 
szerint, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a megválasztott polgármester:  

Bukodi Károly 
A szavazati arány alakulása:

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
 1 TÖRÖK LÁSZLÓ Független jelölt  1 089 42,89%

 2 BUKODI KÁROLY FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG  1 450 57,11%

Ócsa településen az Ócsai Helyi Választási Bizottság a 36/2019. (X.13.) számú HVB határozatában foglaltak 
szerint a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 
a helyi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a megválasztott 8 
települési önkormányzati képviselő:  

Dr. Gallai Zoltán
Balló Benő

Török László
Icsó László

Murinainé Murár Emília
Krisztián László

Darócziné Kozma Judit
Valóczki Melinda Andrea

A szavazati arány alakulása:
Sor-
szám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvé-

nyes szavazat %
 1  DR. GALLAI ZOLTÁN Független jelölt  1 370 53,49%
 2  KANYIK ANTALNÉ Független jelölt  753 29,40%
 3  MIKLÓS IMRE FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  780 30,46%
 4  KRISZTIÁN LÁSZLÓ Független jelölt  1 023 39,95%
 5  ÖRVENDI GYÖRGY Független jelölt  827 32,29%
 6  TÖRÖK LÁSZLÓ Független jelölt  1 250 48,81%
 7  MURINAINÉ MURÁR EMÍLIA FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  1 052 41,08%
 8  KÁNAINÉ GELENCSÉR JUDIT FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  755 29,48%
 9  PUSKÁS IMRE FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  857 33,46%

 10  DARÓCZINÉ KOZMA JUDIT FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  936 36,55%
 11  KARDOS ZOLTÁN FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  888 34,67%
 12  HORVÁTH TAMÁS FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  802 31,32%
 13  VALÓCZKI MELINDA ANDREA Független jelölt  922 36,00%
 14  PAPP KLÁRA FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  626 24,44%
 15  ICSÓ LÁSZLÓ Független jelölt  1 066 41,62%
 16  BALLÓ BENŐ Független jelölt  1 264 49,36%

Ócsa településen az Ócsai Helyi Választási Bizottság a 34/2019. (X.13.) számú HVB határozatában foglal-
tak szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a nem-
zetiségi képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a megválasztott 3 nemzetiségi 
önkormányzati képviselő:  Sándor István, Virág Renátó, Oláh János

/A szavazati arány adatainak forrása: www.valasztas.hu/                dr. Molnár Csaba HVI vezető
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Nagypapám 
minden pénteken 
virággal várt
Interjú Kertész Petrával

Talán sablonos kezdetnek tűnhet, ám mégis igaz, 
hogy Kertész Petra élete már kislánykorában a tánc 
körül forgott. Minden családi összejövetelre külön 
koreográfiával készült, sőt egyszer még a Határ út 
közepén is táncra perdült, amikor meghallotta a Lam-
bada című számot. Persze, most mondhatják, hogy 
innen egyenes út vezetett a tánctanári diplomához. 
Valójában azonban az út kanyargós volt, és Petra ezt 
végig járva jutott el addig, hogy ma az ócsai Flashdan-
ce Tánciskola tulajdonosa és tánctanára is egyben. 

Mi is történt a Határ úton?
Ez egy kedves emlék. Talán sokan emlékeznek rá, 
hogy a nyolcvanas években ott számos büfé volt, és 
az egyik ilyenben – egy gombában - dolgozott anyu-
kám is. Sokszor látogattam meg édesanyámat, így 
az összes boltos jól ismert. Történt egyszer, hogy 
a hangszórókon megszólalt a Lambada, ami akkor 
nem csak hatalmas sláger, de egy borzasztó népsze-
rű tánc is volt. Én pedig táncra perdültem, erre pe-
dig az összes boltos tapsolt. Hat éves voltam akkor.

Ezek szerint nem voltál szégyenlős.
Nem igazán. Szerettem szerepelni, sokszor léptem 
fel a családi összejöveteleken saját koreográfiával. 
Ilyenkor anyu ruháiba bújtam, megadtam a módját a 
fellépésnek. (nevet) Jó szívvel gondolok vissza a gye-
rekkoromra. Nagypapám minden pénteken virággal 
várt, nagymamám minden hétvégén sütit sütött a ked-
vemért. Azok a sütik a mai napig nagy kedvenceim.

Miért váratott magára, hogy tánc-
tanár legyél?
Nem is tudom. Talán a társadalmi elvárások, 
hogy az anyukám szerette volna, ha van egy „nor-
mális” szakmám, amiből meg lehet élni. Ná-
lunk nem voltak művészek a családban, így nem 
tudták elképzelni, hogyan lehet megélni abból, 
hogy valaki táncol. Így ez inkább csak hobbi volt. 

Egyébként nem tánctanár szerettem volna lenni, ha-
nem gorillagondozó – meséli Petra nevetve. Anyu-
kám persze lebeszélt erről, nem is értem, hogy miért. 
(nevet) Végül kereskedelmi iskolába mentem, mond-
ván az mindenre jó lesz. Akkoriban kezdtem el gon-
dolkozni a Táncművészeti Főiskolán, de valahogyan 
mindig sikeresen lebeszéltek róla. Egyszer még a Hel-
ler Farkas Főiskolára is jelentkeztem, fel is vettek, de 
az első órára már nem mentem el. Addigra tudato-
sult bennem, hogy a pénzügyi világ nem nekem való.

Mesélj, mikor kezdtél táncolni és hol?

Az ócsai Fiesta Tánciskolában tanultam táncolni 7 
éves koromtól, Hájas Katalintól. Talán sokan emlé-
keznek rá, hogy milyen híres tánciskola volt, renge-
tegen jártak ide még Budapestről is. Azt gondolom, 
hogy a Katinak köszönhetem, hogy ma azzal fog-
lalkozhatok, amivel igazán szeretek. Ő bízott rám 
például először egy tánccsoportot, hogy tanítsam 
be őket. Meghatározó személy az életemben, oly-
annyira, hogy ő az egyik fiam keresztanyukája is. 

Azt mondtad, hogy egy ideig kerested 
az utad , több munkahelyen is ki-
próbáltad magad , de a helyed nem 
találtad. Mi indított el végül a 
Táncművészeti Főiskolára?
Ez most furán fog hangzani, de egy jósnő volt. 
Egy szilveszteri buliban voltunk, és poénból, 
mint sokan mások, én is beültem hozzá, hogy 

megtudjam a jövőm. Ő pedig megmondta, hogy 
lesz két fiam és szedjem össze magam és végre 

kezdjem el azt az iskolát. Nem mondta milyen is-
kolát, de én azonnal tudtam, hogy mire gondol. 

Az, hogy gyerekekkel fogsz foglal-
kozni egyértelmű volt?
Ha visszagondolok a gyerekkoromra, tulajdonkép-
pen két dolog volt teljesen biztos, hogy szeretek 
táncolni és szeretem a gyerekeket. Sokszor bébiszit-
terkedtem, mindig jól éreztem magam gyerek társa-
ságban, és úgy éreztem, hogy bánni is tudok velük.

Saját tánciskolád van Ócsán, ahol 
társastáncot oktatsz gyerekeknek. 
A csoportjaid telve vannak, mond-
hatjuk, hogy rendkívül népszerű az 
iskola. Mi a titok?
Talán a személyes varázsom – mosolyog Petra. De 
a viccet félretéve, szerintem az a lényeg, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat az órákon. Legyen 
sikerélmény, és a szülő is azt lássa, hogy a gyer-
meke fejlődik, közösségben van, jól érzi magát. 

Mit gondolsz, mi az oka annak, 

hogy ma a társastánc már nem 

olyan népszerű?

Szerintem az emberek többségének még mindig egy 
60-as, 70-es évekbeli szigorú szabályokkal, szertar-
tásokkal rendelkező, klasszikus társastáncokat okta-
tó intézmény jut eszébe, ha tánciskolákról van szó. 
Sokan gondolják, hogy ezek csak időseknek, vagy 
pároknak valók, unalmasak, és ha valaki nem szu-

per táncos, akkor nem is fogja jól érezni magát. Sőt, 
sokan gondolják, hogy egyenesen ciki tánciskolába 
járni. Főleg a fiúk. A társastánc pedig páros műfaj. 

Ma már sok könnyed társastánc is van, szuper zenék-
re lehet táncolni. Ráadásul, a fiúk megtanulják, hogy 
hogyan közelítsenek egy lányhoz. 

Boldog párkapcsolatban élsz, a 
hobbid a munkád. Ilyen életet kép-
zeltél el magadnak?
Ha őszinte akarok lenni, akkor nem képzeltem el iga-
zán semmit, talán azt, hogy egy gyermekem lesz. 
De örülök, hogy másképp alakult, és ma kétgyer-
mekes anyuka lehetek. A magam főnöke vagyok, 
ez megadja nekem a szabadságot, és ha dolgo-
zom, annak minden percét élvezem. Persze ehhez 
az is kell, hogy van egy csodás férjem, aki minden-
ben segít. Nincs okom panaszra, boldog vagyok!

Paksi Zita
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Az idén Vendel és az Újbor ünnep napján, októ-
ber 20., vasárnap került megszervezésre a gaz-
dák és mesterek napja. A Duna-Ipoly Nemze-
ti Park Igazgatóság fenntartásában működő 
tájházegyüttesben képviseltették magukat a helyi és 
környékbeli gazdák, mesterek, iparosok és szolgáltatók. 
A messziről jött látogató is szívélyes fogadtatásban 
részesült, hisz lépten-nyomon kínálták és a hatalmas 

vendégsereg elle-
nére mindenkinek 
jutott egy korty házi 
szörp, bor, falatnyi 
sajt, szalonna, ala-
kor kása, lekvár, méz, 
kemencében sült 
tök, apró krump-
li, amelyek mind-
egyike az ócsai föl-

deken termett, vagy javaiból született.

„A szomszéd szomszédja is jó barátom itt, 
Hol a fagyba hajló éjszakában 
A botorkáló magány se fáj... 
Mert mindig talál egy meleg zugot, 
Ahol még ott tanyázik a fény” 
(Részlet Jacsó Pál Dr., A szőlőszem álma című 
versből.)

Egyedülálló az, ahogy kisvárosunk lakosai meg 
tudják mutatni saját mindennapjaik, hagyo-
mányos, gazdálkodó életvitelük legjavát egy ilyen 
nagyközönségi alkalmon. A terménybetakarítás fel-
adatai után ezen a vasárnapon, az Újbor ünnepén, 
Úrvacsorás Istentisztelettel kezdődött a program. 
Ki-ki saját elhatározása szerint vehetett részt, fele-
kezeti hovatartozástól függetlenül az Ócsai Refor-
mátus Műemlék Templom istentiszteleti alkalmán.  
Már itt megjelenetek a 19-20. század fordulóját idéző 
ünnepi viseletek. A viseletgondo zók a templomi alka-
lom után a rendezvényen is hordták a viseleteket és 
alkalmat biztosítottak az érdeklődők számára, hogy 
felpróbálják a hajdan itt élt, polgárosodó parasztság vi-
seleteit. A gazdák saját maguk álltak portékáik mögött 
s bizony ez a nap alkalom volt arra is, hogy szó essen 
az egészséges és tápanyagban gazdag éltelek előnyei-

ről. Itt minden 
szem krump-
lit, hagymát, 
üveg mézet 
vagy savanyú-
ságot gon-
dos törődés-
sel kínáltak.  
A meste-
rek szintén 
munka közben voltak megszólíthatók. Melléjük ülve 
alkalom nyílt a szerszámokat, műveleteket meg-
ismerni. A kész portékák pedig önmagukért be-
széltek, hisz kimagasló minőséget képviselt itt a  
kézzel készített gyékény termék, kosár, faze-
kas holmi, bőrtermék, fa tárgy, mézeskalács. 
Családi rendezvényként a gyermekeket ebben az év-
ben is várta az Ágasház udvara, ahol kosaras körhintán 
és népi játszóudvaron mulathatták az időt. Ezeken felül 

a néptánc és népi 
játékok alapjaival is 
ismerkedhetett az 
aprónép. A tökfara-
gás és a kártyajáté-
kok pedig a nagyob-
bak elfoglaltsága 
volt. Délután a Ha-
lászy Károly Általá-
nos Iskola tanulói 

mondtak meséket, miközben egy másik portán pinceso-
ri borokat kortyolva a felnőttek is hallhattak egy s mást 
az élet fontos dolgairól a népmesék műfajában előadva. 

Köszönjük minden gazdának, mesternek, közre-
működőnek és civil segítőnek, hogy hozzájárultak 
jelenlétükkel a nap sikeréhez! Az Ócsai Polgárőr-
ségnek hálásan köszönjük, hogy vigyázták a vendég-
sereg épségét és segítették a parkolás koordinálását! 
Összességében a rendezvény ismét hatal-
mas tömeget vonzott városunkba, mely rá-
mutat értékeinkre és azok jelentőségére. 

Peer Réka fotói ízelítőt adnak a nap hangulatából. 
Kormos Rebeka

Tájház vezető

Gazdanap az Ócsai Tájházban

Zsuzsi néni portája

Élőszavas mesemondás

Úrvacsorás Istentisztelet

Október 21-én tartotta alakuló ülését a helyi 
önkormányzati választásokat követően Ócsa Város 
Önkormányzatának új Képviselő-testülete. Pappné 
Hajdu Katalin, a Helyi Választási Bizottság elnöke be-
számolt arról, hogy 2 fő indult polgármester-jelöltként 
és 17 fő képviselő-jelöltként a felvett ajánlóívek alap-
ján. Az önkormányzati választás során a Helyi Válasz-
tási Bizottsághoz szabálytalanságról bejelentés nem 
érkezett, ennek megfelelően intézkedni nem kellett.

A 2019. október 13. napján megtatott önkormányzati  
választás eredménye alapján Ócsa Város Polgár-
mestereként a 2019-2024-ig terjedő ciklusra néz-
ve Bukodi Károly, Ócsa Város Önkormányzatának 
képviselőjeként Balló Benő, Darócziné Kozma Judit,  
Dr. Gallai Zoltán, Icsó László, Krisztián László, Murinainé 
Murár Emília, Török László és Valóczki Melinda Andrea  
került megválasztásra. Az alakuló ülésen a polgár-
mester és a megválasztott képviselők letették az es-
küt, a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették 
a megbízólevelet, valamint elfogadták a Képvise-

lő-testület Szervezeti Működési Szabályzatát. A Kép-
viselő-testület döntött a polgármester illetményéről 
és költségtérítéséről, amelynek mértékét felsőbb 
jogszabály határozza meg. Ennek értelmében a tes-
tület a törvényben foglalt rendelkezések alapján a  
polgármester illetményeként havi bruttó 598.302 
Ft-ot, költségtérítésként havi bruttó 89.745 Ft-ot ál-
lapított meg. A képviselők titkos szavazás keretében 
– Bukodi Károly polgármester javaslatát támogatva 
- úgy döntöttek, hogy Murinainé Murár Emília kép-
viselőt választják meg alpolgármesternek.  Az alpol-
gármester illetményeként bruttó 478.642 Ft, költség-
térítésként bruttó 71.800 Ft került megállapításra. 

A képviselők döntöttek továbbá arról, hogy a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás Tanácsában 
Ócsa Város Önkormányzatát továbbra 
is Bukodi Károly polgármester képviseli. 
Végezetül döntöttek a Képviselők a bizottságok 
felállításáról, és arról, hogy azok elnökeit és tagjait 
az első rendes testületi ülésen választják meg.

Az alakuló ülésen történt

Az első rendes testületi ülésről jelentjük
Az alakuló ülést követően október 30-án tartotta első 
rendes testületi ülését Ócsa Város Önkormányzatának 
új Képviselő-testülete. 
Megválasztották az Ügyrendi Bizottság tagjait – elnök: 
Icsó László, tagok: Darócziné Kozma Judit, Dr. Gallai 
Zoltán; a Gazdasági Bizottság tagjait – elnök: dr. Gal-
lai Zoltán, tagok: Balló Benő, Icsó Attila képviselők, 
külsős tagok: Pappné Hajdu Katalin és Kardos Zol-
tán; a Városfejlesztési Bizottság tagjait – elnök: Balló 
Benő, tagok: Valóczki Melinda Andrea és Icsó Lász-
ló képviselők, külsős tagok: Szabó Zoltán és Koller 
Csaba, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottság tagjait – elnök: Darócziné Kozma Judit, ta-
gok: Valóczki Melinda Andrea és Krisztián László 
képviselők, külsős tagok: Puskás Ilona és Torma Zoltán.

A Képviselő-testület módosította az alakuló ülésen 
elfogadott  Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ). Az SZMSZ-ben ugyanis szerepeltetni kell 
az egyes bizottságok megválasztott elnökeinek és 
tagjainak nevét, továbbá az SZMSZ nem tartalmazta 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság feladatait 
és jelen módosítással a rendelet kiegészítésre került.
A Képviselő-testület felülvizsgálta és elfogadta 

az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint Ócsa Város Önkormányzat között 
hatályban lévő Együttműködési megállapodást.
A Testület szavazott 7 db új laptop beszerzéséről, 
melyek a Képviselők munkáját hivatottak segíteni. A 
2015-ben bevezetett, interneten elérhető Képviselő-
testületi Információs Rendszer (KIR) lehetővé teszi, 
hogy a Képviselők, a napirenden tárgyalt anyagokat 
kinyomtatás nélkül ismerhessék meg, és érhessék el.  
A Képviselők változtatás nélkül fogadták el az 
általános iskolai körzethatárokat és javasolták a 2020-
2021-es tanévre.
Döntés született az ócsai temető Üllői utca felőli 
oldalán található 31 db szilfa kivágásáról és azok 
pótlásáról. A 31 db szilfa jelentős költséget ró 
az Önkormányzatra évről évre, ugyanis gyors 
növekedésük miatt belenőnek a felettük húzódó 
elektromos vezetékekbe, emiatt éves rendszerességgel 
gallyazni kell őket. A kivágott fákat olyan az Elmű 
Hálózati Kft. által javasolt fajtájú fás szárú növényekkel 
célszerű pótolni, melyek alacsony növésűek.
Tárgyalták és elfogadták a Képviselők a Posta és a 
Kormányablak nyitvatartásának összehangolását. 
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Székely Bál Ócsán

Az előző évek hagyományaihoz híven idén is, októ-
ber 5-én megrendezésre került Ócsán az Egressy Gá-
bor Szabadidőközpontban a Székely Bál, ezúttal az 1. 
kosaras bál. 

Itt is megragadnánk az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk Puskás Ilonkának és Puskás Imrének a több 
mint egy évtizeden keresztül végzett áldozatos munká-
jáért, irányt mutatva és kitaposva az utat.

Egy lelkes kis csapat vette át e nemes feladatot. Nem 
csak székelyek, hanem különböző határon túli helyek-
ről Ócsára települt jóindulatú és tettre kész emberek. 
Az előkészületek baráti összejöveteleken történtek, 
ahol együtt készítettük el a kóstolásra kínált erdélyi fa-
latokat, dekorációt és a tombolákat. 

Az este házigazdája az Olti család volt, az ők keze mun-
káját dicsérte a finom kürtöskalács és a kemencében 
sült házikenyér is. A talpalávalót egy Erdélyből érkezett 
zenekar húzta a közönség nagy örömére. A bál kezde-
tén énekelt az Ócsai Népdalkör. Tankó Gerda humoros 
népmesével és a Dabasi Tilinkó Néptánccsoport tag-
jai táncukkal segítették a bálozókat a vidám hangulat 
megalapozásában. A mulatozás fergeteges volt, a ven-
dégek jól érezték magukat. Köszönet mindenkinek az 
önzetlen munkáért!

A bál bevételét felajánljuk az Ócsa Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület számára. A következő évek-
ben is ezt az irányvonalat szeretnénk követni.

Hálásak vagyunk azoknak a cégeknek, akik tá-
mogatták e nemes célt, köztük a Bajor Söröző, 
Best Üzletház, Bio-Fungi Kft., Computer Futár 
Kft., Éden Food&Cafe, Gólyafészek Cukrászda, 
Kati Fodrászat, Két Klári Virágbolt, London Ven-
déglő, Matrac Király, Műszaki Bolt, Művelődési 
Ház - Büfé, Ócsai Kertészet, Potom Diszkont, 
Sarokház Étterem, Tesco, Tücsi Fodrászszalon 
és minden magánszemélynek. 

Még egyszer köszönjük!

Találkozunk jövőre!

Székely Csapat

A fotókat Tőtős Gréta és Potóczki Renáta készítették.

Rendezvény

Táncbemutatók, íjászat, kerekeszékes kosárlabda, 
pin-pong, kerekeszékes kresz-pálya, kosárlabda, csa-
var vár építés, műanyag pohár-tányér várépítés, köté-
len labdavezetés, szembe-kötős érzékenyítés és lufi-
vadászat is színesítette az Esély Sportnapot, melyet 
október 12-én tartottak az ócsai általános iskolában.  

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete ál-
tal működtetett PMCSEÖH azaz Pest Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében ke-
rült megrendezésre Ócsán a Halászy Károly Általános 
Iskola sportcsarnokában az Esély Sportnapunk. 

A rendezvényre nagyon sok településről és városból 
érkeztek a résztvevők. Összesen 143 regisztrált vendég 
érkezett valamint 30 önkéntes is jelen volt. A rendez-
vényt Vilmosné Csernák Etelka nyitotta meg, tőle Pánczél 
Károly Országgyűlési képviselő Úr vette át a szót, aztán 
Bukodi Károly polgármester Úr és. az Ócsai Öreghegyi 
Pincesor egyesületének Elnöke mondott egy rövid be-
szédet.Hüll Andrea, a PMCSEÖH munkatársa is köszön-
tötte a jelenlévőket és ismertette a nap programját. 

Több mint tízféle versenyszám mellett kiegészí-
tő programok is várták a résztvevőket, akik na-
gyon nagy örömmel vettek részt a versenyekben. 
Voltak táncbemutatók, volt íjászat, kerekeszékes kosár-
labda, pin-pong, kerekeszékes kresz- pálya, kosárlabda, 
csavar vár építés, műanyag pohár-tányér várépítés, kö-
télen labdavezetés, szembe-kötős érzékenyítés és lufi-
vadászat, még sok-sok érdekes érzékenyítő állomás. 

Ebéd után következett a Roll Dance kerekesz-
székes tánccsoport bemutatója, majd ösz-
sztánc. Az önkéntesek kiosztották a verseny-
zőknek és kísérőiknek a búcsúajándékokat. 

Abban mindenki egyet értett a nap végén, hogy 
igen szép és felejthetetlen emlékekkel térünk haza.

Hálás Köszönet: 

• Pánczél Károly Országgyűlési képviselő anyagi támogatásért,
• Kovácsné Kovácsi Beátának igazgatónőnek a helyszín 

biztosításáért, 
• Spák Józsefnek, aki érzékenyítő és sportjátékokat szervezte, 
• az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület támogatását az ebéd-

hez, 
• az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület tagjainak részvételét az 

előkészítő munkákhoz, 
• Ponyiczki Lászlónak, aki nélkül üres pocakkal, korgó 

gyomorral tértünk volna haza, 
• az Átrium Idősek Otthonának, akik süteménnyel kedvesked-

tek a résztvevőknek, 
• Bori Antalné savanyúsággal járult az ebédhez, 
• a fellépő ép és fogyatékkal élő fellépő táncosoknak, 
• a Thán Károly Ökoiskola önkéntes tanulóinak, 
• a Bolyai János Gimnázium önkéntes tanulóinak, 
• a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete tagjainak, akik 20 év 

tapasztalatait osztották meg velünk, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, akik anyagilag támogatták a rendezvényt.

Együtt, 
egységben, 
egymásért!

Helyi
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A nyár végi gólyatábort és a szeptemberi gólya-
hetet követően október elején tartottuk iskolánk egyik 
legnépszerűbb rendezvényét, az új diákok avatását. 

A tanévnyitó bevonulózenéje, a Harry Potter – 
filmek betétdala kézenfekvővé tette a végzős szervezők 
számára, hogy idén Rowling népszerű regénysorozata 
adja a gólyabál témáját.

Már a Szabadidőközpont nagytermébe is a „9 
és ¾ -ik vágányon” juthattak be a szereplők, vendégek 
egyaránt – ezt persze csak az ajtóra rakott téglamintás 
tapéta és a felirat jelezte.

Az avatandó osztályok (7.b, 9.a, 9.d)  bemu-
tatkozó műsorai után megnyitotta kapuit a Roxfort 
Varázslóiskola. A végzős diákok látványos díszletekkel, 
főleg a regény világát idéző próbatételekkel (kviddics-
meccs, lufilebegtetés varázsigével, a takarító házima-
nók…) készültek. 
A feladatok nagy részét a történet főgonosza, „Volde-

mort” adta ki a 
varázslótanon-
coknak és a két 
gólyatanárnak 
is. Farkas Zol-
tán Zsoltné 
magyartanár 
verset írt a rox-
fortiakról, Szi-
geti Mártának 
szájjal kellett 
lefestenie Har-
ry Pottert.

Jó volt látni, hogy mindhárom gólyaosztály iga-
zi közösségként, lelkesen és önfeledten szállt verseny-
be a „Trimágus Kupáért”.

Minden szervezőnek, szereplőnek köszönjük a 
jó hanglatú, kellemes, színvonalas délutánt. A varázslat 
sikerült!                                         A Bolyaisok közössége

Egy délután a Roxfortban!
- avagy bolyais gólyavavatás

Köszönet 
Az ócsai dr. Pártos Lóránt Alapítvány (2364 
Ócsa, Falu Tamás u. 35. Adószám: 18677203- 
1-13) köszönetét fejezi ki mindazon támogató-
inak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az 
alapítvány javára ajánlották fel. A NAV 2018. 
évben 418 324 Ft-ot utalt az alapítvány szám-
lájára. A támogatást tanulmányi és sportver-
senyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók 
jutalmazására, valamint a gólyatáborban részt-
vevő diákönkormányzati tagok költségeinek 
finanszírozására használtuk fel. Köszönjük a 
felajánlásokat.

Legyenek tehetséges diákjaink támogatói!

Dr. Pártos Lóránt Alapítvány Ócsa
Spák József
kuratóriumi elnök sk
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Az Országos Főállatorvos tájékoztatása szerint 
Pest megye területén elhullott vaddisznókból vett 
mintákban kimutatták az afrikai sertéspestis be-
tegséget, mely veszélyt jelenthet a házi sertésekre 
is, ezért a Főállatorvos a járványügyi intézkedések 
kapcsán Pest megyében - így Ócsa településen is 
- elrendelte a házi sertésállományok tájékozódó 
jellegű összeírását.

A járványmegelőzés első lépcsőjében az Ócsai 
Polgármesteri Hivatal munkatársai (közterület-fel-
ügyelők) és felkért egyéb szervezetek (polgárőrök) 
fogják a Lakosságot felkeresni, az előzetes ösz-
szeírást elvégezni, valamint a „Jó sertéstartási 
gyakorlat” című tájékoztatót átadni az érintettek 
részére.

Az összeírási folyamat gyorsítása és megköny-
nyítése érdekében kérem a tisztelt Lakosságot, 
hogy amennyiben ingatlanukon házi sertést ne-
velnek, azt a saját és a közösség érdekében ha-
ladéktalanul jelezni szíveskedjenek a Polgármes-
teri Hivatal felé név, cím, telefonszám és sertés 

darabszám megjelölésével az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén:

Személyesen: 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2., Polgár-

mesteri Hivatal Főépület - Recepció
Telefonon: 06-29/378-125/ 11. mellék

E-mailben: recepcio@ocsa.hu

Tájékoztatom az állattartókat, hogy az összeírás 
megelőzési célt szolgál. Az összeírás az állatartók-
ra nézve jelenleg semmilyen vagyoni teherrel vagy 
kényszervágási kötelezettséggel nem jár, ám felhí-
vom a figyelmüket, hogy amennyiben a járvány 
súlyosbodna, úgy a betegség leküzdésével kap-
csolatosan állami kártalanítás csak annak járhat, 
aki eleget tesz az állománya nyilvántartásával, a 
járványmegelőzéssel és a betegség felszámolásá-
val kapcsolatos előírásoknak és elvárásoknak.

Kérem szíves együttműködésüket a járványügyi 
veszély leküzdésében!

dr. Molnár Csaba
jegyző

Sertéstartók figyelem!

KÖZMEGHALLGATÁS
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 4. napján 18.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 

közmeghallgatást tart.

Bukodi Károly polgármester
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Polgárőr napló
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgála-
tot látott el a város közterületein. 

Szeptember 29-én egy árokban fekvő részeg emberre 
hívták fel a figyelmünket. Az éjszakai szolgálat mentőt 
hívott a vérző férfihez, akik kórházba szállították.

Október 1-én egy részeg ember feküdt a Kiss János 
utcában az úttesten. A városszerte ismert hajléktalan 
férfit polgárőrünk lehúzta az úttestről és útba indította 
a hajléktalan szállója felé.

Október 6-án egy gazdátlan kecskét fogtunk be, amely 
az úttesten bóklászott. Egy ócsai lakos segítségével 
megtaláltuk a kecske gazdáját, akinek az állatot vissza-
szolgáltattuk.

Október 6-án egy parázs hangulatú felnőtt futballmér-
kőzést biztosítottunk.

Október 6-án jelentős létszámmal biztosítottuk a Sza-
badság Koncert zavartalan lebonyolítását.

Október 7-én bejelentést kaptunk, hogy a Bajcsy és 
Árpád utcák sarkán lévő tűzcsapból ömlik a víz. Értesí-
tettük a szolgáltatót, akik a meghibásodást kijavították.

Október 11-én egy kétségbeesett inárcsi apuka hívott 
bennünket, hogy a lányát elrabolta a lány korábbi élet-
társa és megöléssel fenyegeti. Az Ócsán élő fiatalok 
időközben kibékültek.

Október 14-én hajnalban tűz ütött ki a vasút mellet-
ti, hajléktalanok által használt épületben. A tüzet egy 
gyertya okozta. Két hajléktalan férfit a mentők kórház-
ba szállítottak.

Október 16-án a Falu Tamás utcában kerítésre felakadt 
kiskutyát kellett kiszabadítani szorult helyzetéből.

Október 19-én egy kertekben settenkedő alakra hívták 
fel a figyelmünket a Falu Tamás utcában. A bejelentő 
szerint, az Esze Tamás utca felől mászott be a kertekbe 

és feltehetően betörésre készült. Ezeket az utcákat fo-
kozottan figyeljük.

Október 20-án felnőtt, férfi futballmérkőzést biztosí-
tottunk.

Október 20-án két lovas polgárőr segítette a parkolást 
a Tájháznál megrendezett Gazdanapon.

Október 20-án az éjszakai szolgálat csendháborítás mi-
att intézkedett a Dózsa György utcában.

Október 23-án egyesületünk is részt vett az 1956-os 
Forradalom emlékére megrendezett ünnepségen és 
koszorút helyezett el.

Október 24-én egy gyanúsan mászkáló hölgyre hívták 
fel a figyelmünket, aki a Vörösmarty és Kossuth Lajos 
utcák sarkán lévő, lakatlan ház környékén terepszem-
lézett.

Október 25-én nem engedélyezett napon történő kerti 
hulladékégetés miatt intézkedtünk a Vadász utcában.

Október 26-án az éjszakai szolgálat egy autót talált a 
tájvédelmi körzetben. Az autóban lakó fiatalember el-
mondta, hogy összeveszett a családjával és napok óta 
az autóban él.

Október 27-én Boros Tibor rádióforgalmazási ismere-
tek előadást tartott az OPSZ Lovas Tagozat meghívásá-
ra a Lakitelki Népfőiskolán.

Október 27-én nem engedélyezett napon történő kerti 
hulladékégetés miatt intézkedtünk a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában.

Október 28-án ismét előkerült az Epreskert utcában, 
közterületen parkoló sóderszállító kamion. Nagyon úgy 
tűnik, hogy csak egy tetemes bírság bírhatja jobb belá-
tásra a teherautó vezetőjét.

Boros Tibor

Helyi

Mikulásváró
Party

Ócsán

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

Gyerek: 1500 Ft
Felnő�: 1000 Ft

Vendégünk a Pom Pom együ�es.
Minden gyermek Mikulás csomagot kap ajándékba!
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„Az életem a tánc” – vallja magáról Rigó Bernadett, 
az Etude Tánciskola ócsai oktatója. Az iskola az ur-
ban stílust képviseli, melyet szeptembertől a Szaba-
didőközpontban bárki elsajátíthat, ha ellátogat Berni 
órájára. De hogy pontosan ki tanítja és mit, arról 
magát az oktatót kérdeztük.

Hány évesen kezdtél el táncolni?

8 éves voltam, és tulajdonképpen az osztálytársaimat 
kezdtem el követni. Ők már eljártak az edzésekre, és 
folyamatosan azt hallgattam, hogy milyen szuperek 
ez a táncórák. Nem akartam kimaradni, és én is járni 
kezdtem. Azonnal megtetszett, annyira, hogy azóta is 
az Etude tánciskolába járok, csak most már oktatom 
is.

Mikor döntötted el és miért, hogy oktató leszel?

Először csak helyettesítettem 1-1 alkalommal, majd 
annyira megtetszett, hogy két éve eldöntöttem, elvég-
zem az ehhez szükséges iskolát is. Ma már nem tudom 
elképzelni e nélkül az életem. Imádok gyerekekkel 
foglalkozni, csodálatos látni, ahogy elsajátítják általam 
a mozdulatokat. Jó látni az örömöt az arcukon, a sike-
rélményt.

Hány éves gyerekkel foglalkozol?

Ócsán 7-14 éves korosztályt várok a foglalkozásokra, 
melyek kedden és csütörtökön vannak a Szabadidő-
központban. Folyamatosan lehet csatlakozni. Az első 
óra ingyenes, így bárki bátran kipróbálhatja  magát 
minden kötelezettség nélkül.

Van felvételi?

Nincs. A lényeg, hogy a 
gyermek élvezze az órákat. 
Sokszor látom azt, hogy egy 
kisfiú vagy egy kislány egy jó 
darabig esetlenül csinálja a 
gyakorlatokat, majd egyszer 
csak valami kattan nála, és 
megérkezik a koordináció, 
a mozdulatok összeérnek, 
harmóniába kerülnek egymással.

Mi az az urban style?

Az urban style egy összefoglaló elnevezés, több irány-
zat is tartozik ide, mint például: hiphop, popping, 
locking, house, vouge, waacking, stb. Mindezek közül 
a legismertebb a hiphop, mely rengeteg videoklipben 
és számos táncos videóban is megjelenik. A hiphop-
hoz hasonlóan, a korábban említett stílusok szintén 
nagy népszerűségnek örvendenek a világ számos 
részén. Az urban style valamennyi táncstílusa Ame-
rikából, egy-egy kisebb közösségből indult útjára az 
1970-es 80-as években, és vált világszerte népszerű-
vé. Az urban style valamennyi stílusában rendeznek 
világszerte freestyle táncversenyeket, melyeken a 
táncosok improvizációs képességeiket mérik össze. 
Táncóráinkon a gyerekek komplex képzést kapnak: 
mind koreográfia, mind pedig freestyle technikákat is 
elsajátítanak.

Hogyan zajlik egy táncóra?

Bemelegítéssel és tréninggel kezdünk, melyeknek 
nagyon fontos szerepe van, hiszen nemcsak a testün-

Több mint táncoktatás: 
készség és képességfejlesztés
Interjú Rigó Bernadettel, 
az Etude Tánciskola táncoktatójával 

ket készítjük fel a mozgásra, hanem ekkor sajátítjuk el 
az adott stílus alapmozdulatait és technikáját. A tré-
ning után a koreográfia tanulás következik, majd az 
órát játékkal, nyújtással zárjuk. Ami nagyon fontos, 
hogy a kisebb korosztállyal sokat játszunk, mert ők 
még nehezebben tudnak hosszabb ideig koncentrálni, 
figyelni. De ez is folyamatosan fejlődik. 

Még te is aktívan táncolsz, versenyzel. Milyen eredmé-
nyeidre vagy a legbüszkébb?

Több országos és világbajnoki címem vagyis címünk is 
van, mert én mindig csapatban táncolok. Nem tudnék 
egyet sem kiemelni, mindegyik hatalmas élmény volt, 
amikor megkaptuk. 

Mi üzennél az ócsai gyerekeknek és szüleiknek, miért 
táncoljanak nálad?

Mert jó egy közösséghez tartozni, és a tánc nem csak 
a testet, hanem a lelket is ápolja. Az óra minden per-
cében készség-képességfejlesztés zajlik, melynek po-
zitív hatásait az iskolai tanulmányok során is érzékelni 
fogják. A gyerekek megtanulnak embernek lenni, ba-
rátokat szereznek, kiegyensúlyozottabb lesznek.

(pézé)

Szeptember 25-én a Dabas és Térsége Látássérült-
jeinek Egyesülete kirándulást szervezett a Szolnoki 
Repülőgép Múzeumba. A dabasi tagokat és az ócsai 
önkormányzat autóbuszával ideszállított ócsai ta-
gokat felszállítottuk a bérelt autóbuszra. Nagyon 
jó hangulatban, kicsit borús, esős időben utaz-
tunk, de mire Szolnokra értünk ragyogó napsütés 
fogadott. Egy kedves tárlatvezető vezetett végig a 
Múzeumon, szájtátva néztük a repülőgépeket, a 
mi kedvünkért a védőkorlátokat is megbontották, 
és beszállhattunk az ott kiállított gépekbe. Minden 
kérésünkre kielégítő választ kaptunk, majd egy 
kellemes, finom ebéd mellett beszélgettünk. Egy 
szép napot tölthettünk el. Mindkét Önkormány-
zatnak köszönjük a szíves támogatást, nagyon szép 
napot tölthettünk ez által együtt.

A DATLE dolgozói

Szolnokon jártunk

A környezetvédelmi tudatformálás jegyében 
szervezett madáretető készítő foglalkozást a 
Szabadidőközpont. A gyerekek nem hiába csiszol-
tak, kalapácsoltak, ragasztottak, hiszen a műhely 
végén egy saját kézzel készített madáretetőt 
vihettek haza. A kis barkácsolók madarai biz-
tosan nem maradnak éhesek a téli időszakban.

Ügyes kicsi kezek
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Születésnapi megemlékezésemben rendhagyó 
módon maga az ünnepelt, Falu Tamás vall életé-
ről, pályájáról.

Idézet a Kossuth rádió1971. augusztus 1-i „Költők 
albuma ” című műsorából. ( A magnófelvételről 
leírta Szondi Béla). 

„ Kiskunfélegyházán születtem, 1881. november 10-
én. Születésem után mindjárt a szüleim átköltöztek 
Monorra, s a Monor melletti Vasad-pusztán vettek egy 
kisebb birtokot, ott gazdálkodtak, így aztán már kora 
gyermekkoromban belekóstolhattam a tanyasi életbe. 
Az elemi iskolát Monoron végeztem, a középiskolát 
pedig Kecskeméten, a református kollégiumban. Mi-
kor leérettségiztem, akkor nem tudtam, hogy milyen 

pályára menjek. Abban az időben Magyarország a jo-
gászok nemzete volt. Nem tudtam, mi legyek, hát el-
mentem jogásznak. A versírást azonban már hatodik 
gimnazista koromban megkezdtem, tudniillik szerel-
mes voltam a primadonnába, és őhozzá írtam az első 
verseket. Én kint álltam az ablak alatt, és kint írtam a 
verseket, bent pedig, a függöny mögött, a szobában 
Ő huszártiszttel csókolózott. Ez volt az első eset éle-
temben, hogy munkamegosztásnak tanúja voltam.

Jogász koromban sokáig nem írtam verset. Az első 
versem a Hét című lapban, Kiss József lapjában, 1911. 
január 1-én – nekem az történelmi dátum, azért tu-
dom jól-, akkor jelent meg egy Ősz című versem. Attól 
kezdve azután állandó munkatársa voltam a Hétnek, 
regényeket, novellákat és verseket írtam bele, egész 
a megszűnéséig. Közben aztán munkatársa lettem a 
Nyugatnak is. A Nyugatba is írtam verseket és regényt 
is, azután írtam az Új időkbe, és vasárnapi tárcaírója 
lettem a Pesti Hírlapnak. Részt vettem egy regénypá-
lyázaton, melyet az Athenaeum tűzött ki, 280 regény 
pályázott, és az én Küszöb című regényem nyerte el a 
pályadíjat. Verseskönyveim a Singer és Wolfner kiadá-
sában jelentek meg, egy pedig a Genius kiadásában. 
Mikor a jogi tanulmányokat elvégeztem, ügyvédi okle-
velet szereztem. Ügyvédi pályára azonban nem volt haj-
lamom, nem volt kedvem, közjegyzői pályára mentem, 
és mint közjegyző a családok közti viszályokat békítet-
tem főleg. Igen sok felbomlott családi életet hoztam 
rendbe, és hogyha a hagyatékon veszekedtek, mindig 
arra törekedtem, hogy békével, egyezséggel végződ-
jék a hagyatéki tárgyalás. Ezen a közjegyzői pályán 80 
éves koromig működtem, 80 éves korom betöltése 
után mentem nyugdíjba, és 55 évet töltöttem a pályán.

Kilenc verseskötetem jelent meg, a legutóbbi 1967-ben, 
de hetek alatt elfogyott, nem lehet kapni, sajnálatos, 
hogy második, új kiadást még nem tudtak belőle elérni. 
Verseskönyveimet nem lehet kapni még antikvárice sem.

Ami az ars poeticámat illeti, ha szabad, elmon-
dok egy versemet, abban benne van az egész:

138 éve született
    Falu Tamás költő

Czibula 
Katalin 
emlékére

138 éve született
Falu Tamás költő

Egyszerűség

Sírok, nevetek néha,

én nem vagyok probléma,

szeretet vagyok s hűség

és tiszta egyszerűség.

Szelíd kékszín a tintám,

nincsen rikító mintám,

és nem vagyok divatlap,

nem hódolok divatnak.

Egy gomb vagyok a mellen,

megvédlek szél s fagy ellen,

ha akarod, lefejthetsz,

és ha tudsz, elfelejthetsz.”

Falu Tamás

Gergelyné Kopcsó Esztr
könyvtárvezető

1980-ban érettségizett az Ócsai 
Bolyai János Gimnáziumban és 
innen indult példa nélküli kimagas-
ló pályája. 1986-ban a diploma meg-
szerzése után óraadó tanárként visszajött Ócsára, de emellett az 
ELTE Irodalomtudományi Tanszékén dolgozott haláláig. 1993-ig 
tudományos segédmunkatársként, majd munkatársként dolgo-
zott. 1993-ban már főiskolai adjunktus, pályája töretlenül ma-
gasra ívelt. Nem véletlen, hogy az ELTE Irodalmi Tanszékén ha-
bilitált docens beosztásban dolgozhatott 26 éven át haláláig.
Munkája olyan sokoldalú volt, amit sorolni nehéz lenne, ezért 
csak példaként említenék meg párat. Először is: 4 nyelven be-
szélt folyékonyan. Ezért vendégtanárként hívhatták őt egy-
egy szemeszterre a Bécsi és a Nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetemre. Vendégelőadóként is több helyre hívták. Vállalt 
idegen nyelvű és határon túli oktatást is. Irodalom Történész 
Kutatócsoport tagjaként  - kutatási eredményeit a kutatási hely-
nek megfelelő nyelven adta elő, mellyel az egyetemi ranglétra 
legmagasabb fokát  - a professzor asszony titulust is megkapta.

A gazdag életút - amit a fentiekben leírtam - csak töredéke a tel-
jességnek.

Talán az ócsaiak a férje tragikus balesete kapcsán könnyebben 
emlékeznek, ami megpecsételte a fiatal pár sorsát. Gyerekeik még 
kicsik voltak, ezért a kómába esett és lebénult édesapjukat látva, 
nem is értették, hogy milyen nagy baj történt. Kati egyedül maradt 
beteg férjével, két gyermekükkel, munkájával és minden családi 
gondjával. Férjét 5 évig ápolta, igy saját magára már nem jutott idő. 

Talán azért is hajtotta magát erőn felül egyetemi munkájába, 
mindenben a maximumra törekedve, hogy figyelme ne tévesz-
szen irányt. Közben saját egészsége is felörlődött. A traumát 
csak 57. éves koráig tudta elviselni. 2019. október 9-én elhunyt.
Ő a beosztása, a titulusai ellenére csak Czibula Kati volt min-
dig, ugyanaz a lány, aki anno tanulni ment Ócsáról. Igaz Pes-
ten élt, de szerény, jókedvű, szerethető emberként ismertem 
meg újra és fáj, hogy ilyen hamar itt kellett hagyni szeretteit. 

Búcsúztatása:  2019.  november 5-én 15.00 órakor lesz a 
Budapesti UNITÁRIUS templomban.
Drága Katikám:  Nyugodj Békében!

Én pedig őszinte részvéttel osztozom gyerekeid és a család mér-
hetetlen fájdalmában

Vellinger Mihályné Erzsike, a család  barátja
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MEGHÍVÓ 
az 

Újbor kóstolás és barangolás a 
nyitott pincék között 

rendezvényre 

 

Időpont: 2019.11.30 11:00-20:00 

Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor 

 

Pohár és borkóstoló jegy az információs pincénél váltható, 2000 Ft (pohár 
+ 5 borkostoló jegy) illetve 3000 Ft (pohár + 10 borkostoló jegy) árakon. 

 

Programok 13:00  órai kezdettel: 

 Ünnepi köszöntőt mond Pánczél Károly országgyűlési képviselő 
 Ünnepi köszöntőt mond Bukodi Károly Ócsa város polgármestere 
 Ünnepélyes borlovag avatás 
 Újbor szentelés Mihoc Valerián plébános atya által 
 Ünnepi köszöntőt mond Nyulas Pál, az Öreghegyi Pincesor Egyesület elnöke 

 

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel, ahol egytálételek és sültek vásárlására van 
lehetőség. 

 

Információ: 

Nyulas Pál: +36-30-466-0940 

Kiss Balázs: +36-30-934-1166 

Viola Tamás: +36-30-944-2299 

email: info@ocsapincesor.hu 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

Autóinkat 
felkészítettük 
a télre.

Volkswagen Polo, Golf és Jetta, valamint ŠKODA Fabia 
és Octavia modellek most téligumi-szettel

A kép illusztráció. 
Az akcióban résztvevő gépkocsikról 
érdeklődjenek kereskedéseinkben. 
Az akció a készlet erejéig tart.

GyőrBudaPest Tatabánya Porsche
Centrum
Budapest

Bentley 
Budapest

SzegedM5
1238 Budapest, 

Szentlőrinci út 
Tel.: 421-8100

info@porschem5.hu
www.porschem5.hu
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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: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Kontaktprint Kft. Felelős vezető: Aba Béla
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, 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: Kassay Ildikó Tel: 29-378-056 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda 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 titkarsag@halaszyiskola.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. Beregi Katalin  dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

Rendelés: H, SZ: 12-16.00-ig, Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Berecz Éva 06 70 395 1877

K, CS, páros Péntek 12.30-16.30-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 Vízművek ügyfélszolgálat Egressy Gábor Szabadidőközpont Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Bajcsy-Zs. u. 2. 06 29 378 043 Falugazdász Boity Orsolya

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 428 2442, 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 29 955 148 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 Református Egyházközség

Heti alkalmak:

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Reformá-
tus Iskola Tanácsterem

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Ta-
nácsterem

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

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyüleke-
zet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két he-
tente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református 
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 párhuzamo-
san tartunk. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! 
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség 
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)
www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu

Anyakönyvi hírek

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Barizs Józsefné Bognár Erzsébet 1930. június 22. 2019. szeptember 18.
Varga Lászlóné Kiss Ilona 1948. január 21. 2019. szeptember 28.

Esküvő:
Szombati Linda – Alberti György 2019. október 19.
Majer Cyntia – Virág Renátó 2019. október 19.

Huszonötödik házassági évforduló:
Varga Erika Edit – Sári János 1994. október 15.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Virág Attila 2019. augusztus 14.
Rózsa Dániel 2019. augusztus 14.
Opoczki Heléna Dia 2019. szeptember 2.
Miklovitz Olivér 2019. szeptember 4.
Rakó Zalán 2019. szeptember 7.
Orgován Botond 2019. szeptember 8.
Miklós Benett Zoltán 2019. szeptember 13.
Hallai Benedikt 2019. szeptember 13.
Nagy Mira 2019. szeptember 18.
Mészáros Liza 2019. szeptember 20.

   
       Sallay Mária 
               anyakönyvvezető
 



 A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.www.skoda.hu

MEGÚJULT 
 ŠKODA SUPERB
HAMAROSAN ELÉRHETŐ 
  HIBRID VÁLTOZATBAN IS! 

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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu
06 1 421 8220


