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SZABADIDŐPARK ÉPÜL

Hetek óta bolygatja a várost, hogy az Önkormány-
zat a régi strand területén Szabadidőparkot kí-
ván létrehozni. Sokan támogatják az ötletet, ám 
akadnak olyanok is, akik nosztalgikus érzésekkel 
az ócsai strandot szeretnék újra viszontlátni ezen 
a helyen. Polgármester Urat kérdeztük a témáról.

Miért döntöttek Szabadidőpark építése mellett?

Évek óta áll városunk ezen része kihasználatlanul, és 
ez idő alatt többször felmerült, hogy kezdjünk valamit 
ezzel a területtel. Tudom azt is, hogy sok ócsai szíve-
sen emlékszik vissza a strandra, jómagam is, és nem 
értik, miért nem lehet Ócsának újra strandfürdője.

Utánanéztem, hogy mekkora anyagi befekte-
téssel lehetne fürdőt építeni és sajnos azt ta-
pasztaltam, hogy milliárdos nagyságrendű  
beruházásról lenne szó. Erre nincs anyagi for-
rásunk, a fenntartásról már nem is beszélve. 

Pályázati lehetőség nincs esetleg?

Strandfürdőre nem lehet pályázni, még a tanuszo-
dára sem mindenkinek van lehetősége, csak a Járás-
székhelyeknek. Így épülhetett Gyálon és így épül-
het Vecsésen uszoda, amelyet az állam hoz létre és 
tart fenn. Ezek alapján a Testület elvetette az ilyen 
típusú fejlesztéseket, viszont mindannyian egyet 
értünk abban, hogy épüljön egy olyan közösségi 
tér, ami véleményünk szerint hiányzik a városból. 

Hol tart most a projekt?
Kiválasztottuk a tervező csapatot, melynek élén 
egyébként egy ócsai hölgy áll. Elmondtuk ne-

kik az elképzeléseinket, illetve tolmácsoltuk azo-
kat az ölteteket is, amiket a helyiektől kaptunk. 

A következő lépés egy geodéziai felmérés, ehhez azon-
ban meg kell tisztítani a területet az aljnövényzettől. 
Erre hívtam mindenkit, aki kedvet érez, hogy ebben 
segítsen nekünk. Nyilván nem puszta kézzel állunk 
neki, de kézi erővel és lelkesedéssel is tudunk segí-
teni a munkálatokban. Tehát, ha valakinek van ked-
ve, szeretettel várjuk egy közös strandtakarításra au-
gusztus 28-án! (Jelentkezés: borsos.anett@ocsa.hu)

Létrehoztam egy Facebook csoportot „Szaba-
didőparkot építünk” címmel, ide várom mind-
azokat, akiket érdekel, hogy miként halad a  
beruházás, illetve bármilyen ötletük, támoga-
tó elképzelésük van a parkkal kapcsolatosan.

borsos.anett@ocsa.hu

augusztus 19-ig19
Aug.

SZABADIDŐPARKOT ÉPÍTÜNK!

Baráti társaságok, családok, kis
közösségek, civil szervezetek, cégek

jelentkezését várjuk, hogy együtt
szépítsük meg a leendő
szabadidőpark területét!

Jelentkezés:

A geodéziai felméréshez az
aljnövényzet megtisztítása

elengedhetetlen, így fűkaszával,
vasvillával, gereblyével,
komolyabb eszközökkel

rendelkező csapatok jelentkezését
várjuk!



4 Önkormányzati hírek

Ócsa Város Önkormányzatának képviselői 
július 28-án tartották havi testületi ülésüket. 

A Képviselők úgy döntöttek, hogy a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízzák meg a 2022-
2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervfejezetének elkészítésével. 

ESZE TAMÁS  UTCA

Ócsa Város Önkormányzata nyertesként került 
kiválasztásra az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázaton az Esze Tamás utca megjelölt szakaszának 
felújítása tárgyában. Már az előkészületi fázisban 
felmerült az érintett útszakasz forgalomtechnikai 
szempontból történő vizsgálata a biztonságos 
jövőbeni közlekedés biztosítása érdekében.  
Ennek érdekében a t. Képviselő-testület megbízta a 
Create Value Kft.-t, mint forgalomtechnikai szakértő 
céget, hogy vizsgálja meg a korábbi ülésen tett 
képviselő-testületi javaslatot. A cég által készített 
javaslatokat a Képviselő-testület nem fogadta 
el, attól eltérően a következő döntést hozta:

Az Ócsa, Esze Tamás utcában a jelenleg fennálló 
forgalmi rendet megváltoztatja az alábbiak szerint: 

a.) az Esze Tamás utca Falu Tamás utcától a Rákóczi 
utcáig terjedő szakasza kétirányú marad, míg 
b.) az Esze Tamás utca Rákóczi Ferenc utca és a 
Magyar Sándor utca közötti szakaszában a Rákóczi 
utca felé egyirányú közlekedésre vonatkozó 
közlekedési szabályokat rendeli alkalmazni, továbbá 
c.)  az Esze Tamás utcában az Ócsai Bolyai  
János Gimnázium oldalán, annak ingatlana 
hosszában a gépjárművek számára a megállást 
megtiltja és a parkolóhelyek az útszakasz 
szemközti oldalán kerülnek kialakításra.

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 

Megtörtént a védőnői körzetek kötelező 
felülvizsgálata, mely szerint az I. számú körzethez 
kerül csatolásra: Hortenzia, Levendula és Orgona utca.

ÓCSAI ÉLETÚT PROGRAM

Meghosszabbításra került a Babaköszöntő Csomag, 
az Ócsai Óvodakezdési Program, valamint az Ócsai 
Iskolakezdési Program támogatás iránti kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő. A gyermek 
megszületése és a beiratkozás  időpontjától 
számított 3 hónap helyett, immáron 4 hónapon 
belül van lehetőség a kérelmek benyújtására. 

TÁMOGATÁS

Ócsa Város Önkormányzata 260.000 Ft támo-
gatást nyújt az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat részére, a roma holokauszt kapcsán  
2021. augusztus 3-án az Egressy Gábor Szaba-
didőközpontban megszervezésre kerülő meg-
emlékezés és kiállítás megtartása céljából.

HÁZIORVOS

2020. július 1-től az Önkormányzat tartós he-
lyettesítés keretében a Szerján és Társa Beté-
ti Társaságot bízta meg a II. számú háziorvo-
si körzet háziorvosi feladatai ellátására 2021. 
szeptember 30-ig tartó határozott időre. Dr. Jancsó 
Gábor a szerződés lejárta után nem kívánja véglegesen  
betölteni a praxist. A Testület 2021. október 1. nap-
jától tartós helyettesítés keretében határozatlan 
időre bízza meg Dr. Jancsó Gábor háziorvost a II. 
számú körzet feladatainak ellátására azzal a felté-
tellel, hogy amennyiben időközben a praxis végle-
ges betöltésére érvényes pályázat érkezik, melyet 
a Testület jóváhagy, akkor a megbízási szerződés az 
Önkormányzat részéről egyoldalúan felmondható.

PRO URBE DÍJ

Zárt ülésen szavaztak a Képviselők a PRO URBE 
Ócsa cím adományozásáról, melyet az idei évben 
Dr. Koszteleczky Mónika Csilla gyermekorvosnak 
ítélt a Testület. A díjat Murinainé Murár Emília 
alpolgármester asszony adja át augusztus 20-án 11 
órakor, a Millenniumi téren tartandó ünnepségen. 

T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  T Ö R T É N T
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT AZ ÓCSAI FALU TAMÁS UTCA ÉS DAMJANICH UTCA KERÉKPÁRÚT 
FEJLESZTÉSE

 

A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg, 151,97 millió forint 
támogatás segítségével. 
 
A beruházást indokolta, hogy Ócsa városa nem rendelkezett kerékpárhálózati infrastruktúrával, mivel nem voltak 
épített kerékpárforgalmi létesítmények vagy kijelölt kerékpáros útvonalak. A város nagy részén hiányoztak a 
kerékpározást támogató megoldások. A kerékpárhasználat aránya magas. Jellemzően a munkába járás, 
ügyintézés de a szabadidős célú kerékpározás is jellemző. A kerékpárosok a város utcáit és az átmenő közutakat 
használják kerékpározásra, a legtöbben a Falu Tamás utcán keresztül közlekednek. A projekt megvalósításának 
következtében mindkét utca kapcsolatot teremt a településközpont és a gazdasági területek, valamint az itt 
található munkahelyek között. A beruházás a kerékpárosok biztonságosabb közlekedését teszi lehetővé, azáltal, 
hogy a kerékpárosoknak nem a töredezett burkolatszélen kell kerékpározni. A projekt eredményeként lehetővé 
válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a település 
népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének 
elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, valamint csökkenthető a 
közúti közlekedés okozta környezetterhelés. A lakosság számára könnyebben elérhetővé válik a távolsági busz 
megállóhelyei és a vasútállomás, így munkába járás körülményei fejlődnek. A jó minőségű kerékpárút 
komfortérzetet nyújt a városban élők, és kirándulók számára, megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a munkába 
járás és a közszolgáltatások elérésének körülményeit.   
 
Projektazonosító: PM_KEREKPARUT_2018/32 
Támogató: Pénzügyminisztérium 
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Damjanich utca és Falu Tamás utca 
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2021. év 01. hó 13. nap. 
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2021. év 11. hó 30. nap. 
További információ kérhető: Kollárné Székely Erika 
Telefonszám: 06-(29)-378-125 18-as mellék 
E-mail: muszak@ocsa.hu 

A projekt elsődleges célja a Falu Tamás utca, valamint a Damjanich utca egy részének kerékpárút 
burkolattal történő kiépítése volt.
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Ahogy beléptünk a házba, tudtam, 
hogy ez lesz a cukrászda otthona

Szerencsés ember az, aki olyan szakmát választ magának, amit nap mint 
nap örömmel végez. Donné Imre is így tett 14 évesen. Azt mondja a szü- 
lei nem szóltak bele a pályaválasztásába, talán ösztönösen, talán tuda-
tosan cukrásznak jelentkezett. A mai napig rajong a szakmájáért, és valljuk 
be, mi pedig rajongunk azokért az édességekért, melyek az kezei között 
születnek. Az ócsai Gólyafészek Cukrászda tulajdonosával beszélgettem.

Hol nőttél fel?

Kispesten egy csodálatos, szerető családban. 
Mondhatom, hogy nagyon boldog gyerekkorom 
volt, semmiben nem szenvedtem hiányt. Édes-
apám fodrász, édesanyám pedig könyvelő volt. 

A cukrászat szeretete is gyerekkorodban alakul-
hatott ki?

Szerettem az édességeket, de nem jobban, mint 
a kortársaim. Ami eszembe jut, az az, hogy na-
gyon szerettem palacsintát sütni a nagymamám-
mal. Ezt a cukrász felvételin is elmeséltem, de 
gondolom nem ezért vettek fel – nevet Imre.

A szüleid javasolták ezt a pályát?

Nem, ők egyáltalán nem szóltak bele a pályaválasztá-
somba. Akkoriban három iskolát lehetett megjelölni. 
Nálam első helyen volt a dísznövénykertész, második 
helyen a festő és csak a harmadik helyen a cukrász. 
Most már mondhatom, hogy szerencsére csak a harma-
dik helyre vettek fel, mert azóta is imádom a szakmám.

Hogy emlékszel vissza a tanuló évekre?

Nagy szeretettel. Nagyon jó évek voltak, bár a tanon-
cokat szerették akkoriban megtréfálni. Például elküld-
ték őket mákreszelőért vagy éppen lisztvágókésért.  
De mesélek egy konkrét történetet is. 
Itt lakik Ócsán Frankó László, aki ott a  
suliban mesterünk volt. Ő küldött el egyszer a rak-
tárba, hogy hozzak a sütő begyújtásához kék szikrát. 
Én el is mentem, mire a raktáros visszaküldött Laci 
mesterhez, hogy nincs kék csak piros szikra. Persze 
ők közben már jókat nevettek rajtam – meséli Imre.

Ettől függetlenül nagyon jó évek voltak. Több he-
lyen voltunk gyakorlaton, megtanultuk a szakmát. 
Nekem volt alkalmam akkoriban még egy olyan sü-
tővel dolgozni, amit még 1910-ben építettek Zsol-
nai kerámiával. Egy bácsinak csak az volt a dol-
ga, hogy fűtse a kemencét, lapátolja a szenet.

Az iskola elvégzése után mi történt veled?

Több helyen dolgoztam, például a suliból kike-
rülve a Kis Cukrászdában, ahol azonnal meg-
tanultam önállóan dolgozni, mert a főnök 
 szó szerint bedobott a mélyvízbe. Akkor ne-
héz volt, de utólag nagyon hálás vagyok neki. 

Hogyan kerültél Ócsára?

Ez sem ma volt. Harminc évvel ezelőtt a feleségem által 
kerültem ide, aki ide valósi. Az érdekesség, hogy tulaj-
donképpen úgy hoztak össze minket a szülők, ráadásul 
én az első randevúra el sem mentem. Na, nem azért 

mert nem akartam, csak addig bíbelődtem a hajam-
mal, míg lekéstem – meséli Imre nevetve. Szerencsére 
kaptam még egy lehetőséget, és azóta már eltelt har-
minc év. Született két gyermekünk, Boglárka és Zsolti.

Mikor jött a saját cukrászda gondolata?

Pár évvel ezelőtt fogalmazódott meg és jó ideig ke-
resgéltük a helyét. Orgován Jolika nénivel megnéz-
tünk nagyon sok házat, de egyik sem felelt meg az 
elképzeléseinknek. Már éppen feladtuk, amikor meg-
találtuk a tökéleteset. Azonnal tudtuk, hogy ez lesz a 
miénk, ez lesz a cukrászdánk otthona. Persze fel kel-
lett újítani, rengeteget dolgoztunk rajta, mindent két 
kézzel, munka után délutánonként. 2017 szeptembe-
rében nyitottuk meg a Gólyafészek Cukrászda kapuit.

Hányan viszitek a cukrászdát?

Ez egy abszolút családi vállalkozás. A feleségem és a lá-
nyom szolgálnak ki, én pedig készítem a süteményeket 
és a fagyit. Egy cukrász dolgozik mellettem, Csilla, illetve 
Saci néni mindenben segítségünkre van. De ez nagyon 
húzós, szeretnénk hátrafelé terjeszkedni, hogy legyen 
még egy termelő helység, és fel tudjak venni még egy 
cukrászt. Szeretném magam egy picit tehermentesíteni.

Mi a kedvenc sütid?

Minden, ami házi…

Meg lehet őrizni a kreativitást ha az ember 
üzemszerűen készít desszerteket? Nem érezted 
soha monotonnak a munkád?

Ha valaki szereti, amit csinál, akkor nincs unalmas 
nap.

Hogyan bírja a család ezt az életritmust?

Szerencsém van, mert a feleségem hatalmas part-
ner mindenben. Nélküle biztosan nem ment 
és menne most sem. Ezen kívül a lányom is 
nagy segítség, mi így vagyunk egy igazi csapat. 

A kérdésre visszatérve, nem könnyű, hiszen 
minden hétvégén dolgozunk. Viszont néha, 
hétfőn elmegyünk valahová kirándulni, ki-
kapcsolódni. Ilyenkor sokszor térünk be más cuk-
rászdákba, figyelünk, inspirálódunk, kóstolunk. 

Szóval a családunk minden tagja valamilyen mó-
don segít, Zsolti fiam például a kerti kiülőt készítette 
el. A kertünk pedig a feleségem, Andi ízlését dícséri.

Mi a legnagyobb sikeretek a nyitás óta?

Hogy a hírünk szájról szájra terjed és sok a visszajáró 
vendégünk távolabbról is.
Az elégedett vendég a mi sikerünk.

Paksi Zita



8 Pinceegyesület

A Pincesor újra éled….
A COVID járvány miatt régen hallhattak rólunk a pin-

cesor kedvelői. Írásunkat egy rövid történeti bemuta-
tással kezdenénk:

A Kunsági Borvidékhez tartozó pincék nádfedeles, 
földbevájt építmények, ahol a homoki borok készítése 
és tárolása történt.

Az ócsai Öreghegyen a pincék 2-3 m távolságra he-
lyezkednek el egymástól, mégsem keltenek zsúfolt- 
ságérzést, mert a pincék elejét egy irányba, délnyugat 
felé tájolták, de nem egyenes vonal szerint, hanem el-
tolva, hogy takarják egymást.

Ezeknek a pinceépületeknek létét a talajszerkezet 
tette lehetővé, mivel a homokos felszín alatt 4-6 m vas-
tagságban löszréteg helyezkedik el. A lösztalaj részecs-
kéinek kötődése nagy, nagyon szilárd, még csákánnyal 
is nehezen bontható. Ez a tulajdonság tette lehetővé a 
legegyszerűbb építészeti eljárás alkalmazását.

A munkát „ népi mesterek” végezték. Ez a tudomány 
a népi építőipar része. Először kivájták az un.” gádor-t” 
vagy pincetorkot, kb. 1,5-2 méter szélességben, kb. 45 
fokos szögben lefelé haladva, amíg 4-6 m mélységben 
elérték a lösz alatti homokréteget.

A gádor felső részén az oldalfalakba ülőhelyeket váj-
tak. A homokréteg elérése után vízszintesen történt az 
ásás, kb. 1,5 m hosszban alkották meg az előteret. /
Sip/. Innen kezdődött a pinceüreg elkészítése a homok-
szinttől felfelé vésve, boltívesen, amíg elérték középen 
a kb. 2 m magasságot, az alsó széleknél kb. 2,5-3 m 
távolságot alakítva ki.

Az előtér /Sip/ és a pince között helyezkedik el a 120-
150 cm széles ajtórés. Ebbe később építették be az 
erős tölgy vagy akác félfákat és a kétszárnyú ajtót. Az 
ajtórés közepén helyezik el a középfa, amely hordógu-
rításkor eltávolítható.

A pince hossza az építtető kívánsága szerint 4-6 m. Ez 
az anyapince. Az előtérből /Sipból/ esetleg oldalirány-
ba is készültek fiók vagy oldalpincék 2-3 m hosszúság-
ban.

Ezek a pincék egy-egy család bormennyiségének tá-
rolására voltak alkalmasak.

Állandó hőmérsékletük a mélységtől és az évszaktól 
függően 6-12 fok. A falakat esetleg nemespenész vonja 
be. A hátsó falban található boltíves fülke polcain esz-
közöket, poharakat tároltak.

A csákánnyal kialakított falat rövid nyelű kapaccsal 
simára kaparták. Az üreget alkotó vastag kemény lösz 
minden dúcolás nélkül szilárdan áll. Helyenként alkal-
maztak felfelé nyíló szellőzőket.

A mostani pincetulajdonosok a gádor és előtér oldal-
falait téglával vagy terméskővel burkolják. 

A gádor, előtér /Sip/ felett helyezkedik el a felszínen 
a náddal fedett tetőszerkezet. Két végén ollóágasra 
szerelt szelemen gerenda tartja a 3-6 m hosszú sza-
rufákkal, lécekkel kialakított tetővázat. Erre 30-40 cm 
vastagságban verik fel a nádkötegeket, amelyeket 
csaptatóval kötnek a tetőszerkezethez. A gerincet nád-
köteggel fedik, a tető végén lejtősen kontyolják.

A pincék életkora vegyes, a legrégebbi 200 éves is 
lehet.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 3/1975.OTVH 
sz. határozata alapján érték az ócsai öreghegyi, nyereg-
tetős, ollóágas pincesor. 1975-ben védetté nyilvánítják 
és elrendelik annak megőrzését. A 3575,5 hektár terü-
let neve: Ócsai Tájvédelmi Körzet.

Ma körülbelül a 98-100 pincét 250 tulajdonos birto-
kolja. Előfordul, hogy egy pincének több tulajdonosa is 
van, megosztva az anya és a az oldalpincéket.

A rövid történeti bemutatásból is jól érzékelhető, 
hogy a településünk határában egy több száz éves, 
épített népi örökséget kezel kb. 250 magán ember, 
akiknek a tulajdonában vannak a pincék. Ezeket a népi 

építészeti értékeket, a magántulajdonban lévő épít-
ményeket mindenki igyekszik karbantartani, ápolni, 
állagát megóvni, fenntartani, felújítani - hiszen ma is 
használatban lévő építményekről beszélünk -, ami nem 
kevés anyagi áldozattal is jár.

Az Ócsai Öreghegyi Pincesor 2015-ben az Értéktár 
részévé vált. Nemcsak egy helyi nevezetesség, hanem 
országos szinten is jelentős értékkel bíró műemlék 
együttes.

Az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület nagyon büsz-
ke a pincesorra, évszázadokon keresztül sok magán 
embernek a munkája, „keze nyoma” tette még ma is 

Továbbra is szívesen látunk minden kedves érdeklődőt a pincesoron! 

Legközelebbi pinceegyesületi rendezvényünk 2021. szeptember 21-én kedden 18:00 órakor lesz. 

Helyszíne: Ócsa Pincesor  EKLÉZSIA Pincészet. 

Témája: erdélyi sajtkostoló ócsai borral (6 féle sajt – 5 féle bor)

A sajtokat az Erdélyi  és Hazai Ínyencségek boltja forgalmazza. 

Bemutatja:  Stef Ibolya

Az EKLÉZSIA pincészet borát Szebedinszki János mutatja be. A részvételi lehetőség korlátozott, ezért 
előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni az Egyesület titkáránál, Spongáné Magdikánál lehet 
(06/302638549) szeptember 01. után.

Várunk mindenkit szeretettel!

Az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület vezetősége

különlegessé és tartja a mai napig ilyen állapotban.

Nagyon örülünk minden érdeklődő megkeresésnek, 
látogatónak, látogatásnak, de tisztelettel kérünk min-
denkit, hogy a pincék között csak sétáljanak, élvezzék a 
látványt, legyenek tekintettel és figyelemmel a műem-
lék együttes állagának megtartására, a magántulajdon 
megóvására! Kérjük a felnőtteket a felelős viselkedésre 
hívják fel a gyermekek figyelmét is! 

Mindezek érdekében vállalunk ismeretterjesztő tá-
jékoztatást helyszíni bemutatóval egybekötve előzetes 
egyeztetés alapján!

Szent István napi KERÉKPÁRTÚRASzent István napi KERÉKPÁRTÚRA
2021. AUGUSZTUS 20.

GYÜLEKEZŐ:  17.00 ÓRA, ÓCSA, TEMPLOM TÉR
ÚTVONAL: ÓCSA, ALSÓNÉMEDI, ÓCSA

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

Minden résztvevő emblémázott 
pólót kap ajándékba.
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Isten iránti hálával tekintünk vissza idei központi 
táborunkra több okból is. Először azért az áldásért, 
hogy a világjárvány közepette egyáltalán megtarthattuk 
(nem mindig volt ez így). Másodszor az összefogásért, 
hogy a tábor célja megvalósuljon, melyet így 
fogalmaztunk meg: „eljuttatni a gyermekeket, 
fiatalokat Jézushoz”. Harmadszor a megvalósulás 
csodájáért, mely valóban felülmúlta várakozásainkat.
Ez évi missziói munkatervünket év elején 
készítettük el és hittel szerepeltettük benne a tábor 
megtartását. Emberileg akkor nem lehetett előre 
látni mi következik, mi lesz nyáron. Mi hittünk és 
imádkoztunk, és az ÚR megadta. Tőle fogadtuk 
ajándékként a lehetőséget hálával és örömmel.
Ezt követte az összefogás és a szervezés. Talán nem 
is gondolnánk hány testvér mozdult meg azért, hogy 
a lehetőséget megvalósulásra fordítsuk. A hitoktatók 
és gyermekmunkások közössége tervezte meg a 
lényeget, az üzenet átadásának változatos formáit, 
a lelki utat, melyen végigvezettük a gyermekeket, 
fiatalokat, a legkisebbektől az egyetemistákig.  
A zenekar, az éneklést, a dicsőítést készítette 
elő. A diakóniai, szeretetszolgálati közösség 
a táborról való gondoskodást tervezte meg.  
A Szentírás azt tanítja, hogy nagy áldás, ha a 
testvérek egységben, egyetértésben munkálkodnak 
és a Lélek vezetése által ez valósult meg közöttünk. 
Minden szépen a helyére állt a kezdéshez.

Hagyományunk, hogy nincs regisztráció és 
részvételi díj. Jöhet mindenki, szeretettel látjuk. 
Hittanosainkon, ifjainkon, vasárnapi iskolásainkon 
túl mindig küld az ÚR új táborozókat, gyűjt 
Maga köré új gyermekeket és ez nagy öröm.  
A tábort adományokból finanszírozzuk, ki-ki 
lehetősége szerint adakozhat, de aki nem tud 
adni, annak a gyermekét is szeretettel látjuk. Az 
őskeresztyének nyomán mindig megtapasztaljuk, 
hogy akit az ÚR szeret annak álmában is ad eleget.
A tábor életét így határozhatjuk meg: 1 hét Isten 
közelében, közösségében, családjában. 7 órától 
már vártuk azoknak szülőknek a gyermekeit, akik 

munkába siettek. Táborzárás 17 órakor volt. Pár szót 
arról, hogy mivel teltek a napjaink: Bibliai történetek 
alapján plenáris előadás, korcsoportos feldolgozás, 
beszélgetések, bábjáték, éneklés, dicsőítés, sport, 
kézművesség, számháború, kirándulás, fagyizás, 
minden napra valami különlegesség, meglepetés, 
táborozás a Templom kertben, táborban alvós 
éjszaka… Átlagos létszámunk 80 résztvevő volt, 
de voltak napok, amikor meghaladtuk ezt.

Különleges alkalom volt, amikor énekszóval 
köszöntöttük a gyülekezet tagjait élőközvetítéssel 
az Ócsai Református Egyházközség  Facebook 
oldalán és az Ócsai Reformátusok Facebook 
csoportjában. Nagyon sok örömteli és bíztató 
visszajelzés érkezett a tábort követően. 

A megvalósulás tehát valóban csodálatos volt és 
felülmúlta várakozásainkat. Hitvalló református 
keresztyénként mit mondhatnánk minderre, 
ha nem a Reformáció egyik fő jelmondatát: 
Soli Deo Gloria!!! – Egyedül Istené a dicsőség! - 
Egyben köszönjük mindenkinek, aki bármivel is 
hozzájárult a tábor megvalósulásához, áldás rájuk 
és áldás gyermekeinkre, családjainkra, keresztyén 
gyülekezeteinkre és egész városunkra. Ámen!

Nt. Hantos Péter

„ŐT hallgassátok!” (Mt 17, 5.) – Ócsai Református Tábor 2021.

Tábor

Július 5-től 9-ig ismét megtelt az Ócsai plébánia udva-
ra, életvidám felszabadult gyermekekkel. Harminc is-
kolás gyermek, és 10 fiatal adhatta át magát a felhőtlen 
boldogságnak, az Isten és embertársi szeretet megélé-
sének.  Voltak, akik először jelentkeztek és olyanok is, 
akik már rutinos táborozók. Izgatottan várta mindenki, 
hogy milyen lesz ez a tábor. A szervezők ismét színes, 
tartalmas programokkal készültek.

A tábor mottója: Szent József mind ember, mind apa, 
mind ács. Szent József egy csendes szent, aki vállalta 
a mellékszerepet a szent családba. Ezek a gondolatok 
járták át az egész hetet. Hétfőn a reggeli eligazítás után, 
volt lehetőség kézművességre, sportolásra, délután 
pedig drámapedagógia. Kedden Budapestre kirándul-
tunk, meglátogatunk Szent István bazilikát, különös-
képpen a bazilika orgonáját (ahogy látszik a képen is) 
és a parlamentet. Szerdán újra plébánián voltunk ahol 
a gyerekek kiscsoportban a szentírás által megismer-
ték közélebről Szent Józsefet. A lelki élet mellett jutott 
sok másra is idő. Akadály és ügyességi versenyekre. Az 
előadásokon és csoportfoglalkozásokon kívül rengete-
get énekeltünk, játszottunk, vetélkedtünk. Tánctanulás 
is volt – Jeruzsalema Dance Challenge. Csütörtökön 
ellátogattunk a kecskeméti strandra, ahol a felhőtlen 
kikapcsolódás és szórakozás várta a gyermekeket. Fi-
nomabbnál finomabb ételeket fogyaszthattunk. Pénte-
ken a záró napon, a táborzárás hálaadó Szentmisével 
és a csapatok közötti nemes verseny eredményének 
kihirdetésével fejeződött be.

Az ismerkedős napon sok új barátot szerezhettek a 
táborozók, nemcsak a játékos bemutatkozás, de az ér-
dekes feladatok közös megoldása is összekovácsolta 
őket, megalapozta az egész heti jó hangulatot. Ebben 
a táborban is lehetőségünk volt egy sportolásra a plé-
bánia sportpályán. A fiúk a hőség ellenére is lelkesen 
rúgták a gólokat, míg a lányok zumbáztak, a plébánia 
udvarán.

Lélekben megerősödve, és sok élménnyel tértek haza 
a gyerekek. Oly gyorsan elrepült ez az egy hét. Remél-
jük jövőre is, találkozunk. Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazon jó szándékú embereknek, akik 
a tábor megszervezéséhez imáikkal, anyagi és termé-
szetbeni adományaikkal hozzájárultak, és bármilyen 
más támogatással segítettek abban, hogy a gyermekek 
jól érezzék magukat. Külön köszönet illeti a hitoktatók 
mellett azokat a fiatalokat, szülőket, akik szabadidejü-
ket föláldozva vagy munka mellett aktívan segítették a 
tábort: vetélkedőt szerveztek, csapatot vezettek, mo-
sogattak, ételt hoztak, takaríttatok. Hálás szeretettel 
gondolunk minden segítőnkre: fiatal csoportvezető-
inkre, kántorainkra, a háttérben dolgozó adminisztrá-
ciós, higiéniai és konyhai segítőinkre. Mindenkinek az 
Isten fizesse meg százszorosan jóságukat.

A zárónapon egy idős bácsival találkoztam, és az ő gon-
dolatai zárják ezt a tábori beszámolót: „Jó, hogy van 
ez a tábor, talán istenfélő felnőttek lesznek ezekből a 
gyermekekből!”

Valerian atya

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A JÚLIUSI HITTAN TÁBORRÓL
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Az ócsai Halászys valamint az alsónémedi Széche-
nyis tanulók évek óta együtt nyaralnak Révfülöpön, 
a Balaton kínálta Baji József Ifjúsági Tábor csodálatos 
környezetében. Akárcsak az elmúlt években az idén is 
nagy népszerűségnek örvendett ez a tábor, bizony nem 
kellett lasszóval fogni a diákokat, hiszen az ott töltött 
nyolc nap igencsak változatos programokat biztosított 
a részt vevőknek. A gólyák avatása, a sport és szellemi 
vetélkedők, a focimeccsek, az exatlon izgalmas pillana-
tai, az éjszakai túra a felújított Fülöphegyi kilátóba, a 
balatonboglári hajókázás, a bobozás, a kisvonatozás, 
az esti mozi, a mólón való séta valamint a kihagyhatat-
lan balatoni víz csábító habjai élménydús pillanatokat 
szereztek a diákoknak.

Elmaradhatatlan volt a koraesti órák során történő 
ismerkedések barátságokká fonódása, az élmények 
megosztása a beszélgetések során, a spontán és prog-
ram szerint is megtartott udvari diszkó, ahol a legmo-
dernebb zenéken túl a népzene is nagyon kedvelt mű-
faj volt. Mi nevelők többször is a tini titkok megőrzőivé 
kellett, hogy váljunk egy-egy bensőségesebb beszélge-
tés kapcsán, ami lételeme ilyen alkalmakkor az őszinte 
tanár-diák kapcsolat kialakulásának és megtartásának.

Az időben történő elalvást megszegők néha-néha 
hosszúra nyújtották az ügyeletes kollégák ébrenlétét, 
de ez már megszokottá vált a táboroztató tanárok 
számára és jól bevált módszerekkel sikerült alvásra 
bírni a nyugtalankodókat. Ez évről évre megismétlődő 

csínytevés, ami a táborozás feledhetetlen élménye-
ként marad fenn tanár-diák megőrzött élményeiben 
egyaránt.

Muszáj említést tenni az eddigiekhez mérten talán a 
legfinomabb étkekről, amiről egy budapesti csapat 
gondoskodott. Nagyon ízletes és házias ízű ételekkel 
igyekeztek kedveskedni a táborozóknak, akik hálájuk-
ként szívesen fogyasztották az általuk készített finom-
ságokat. 

Ez a nyolc nap most is villámgyorsan elszaladt akárcsak 
az elmúlt évek során. Az utolsó délutánon megtörtént 
a versenyek értékelése, a díjak kiosztása, ami minden 
évben a tábori napok egyik záró programja. Nagyon 
sok kisdiák jelezte, hogy szívesen maradna még lega-
lább 2-3 napot, mert mindannyian nagyon jól érezték 
magukat. A tábori naplóban rögzített sorokkal is igye-
keztünk maradandóvá tenni emlékeinket. Az utolsó 
napon az ócsai és alsónémedi diákok egymástól való 
búcsúzásának pillanatait követhettük nyomon, ami a 
fehérvári pihenőn, a saját buszokra való felszálláskor 
ért véget.

Ebben az évben is sikerült nagyon tartalmas és élmé-
nyekkel telt napokat szerezni az Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola többnyire felső tagozatos diákjainak. 
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a Polgár-
mester úr együttműködését, a szülők bizalmát, és az 
évek során rendszeresen jelentkező gyerekek ragasz-
kodását ehhez a nevelői csapathoz, ami minden más 
hiányt felülmúl.

A búcsúzó táboroztató nevelők

„Emlékszel a révfülöpi nyárra, az 
együtt töltött kedves napokra?”

Tábor
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FÉNYFESTÉSSEL, AKUSZTIKUS KONCERTTEL,
BORKÓSTOLÓVAL INDULT

A 45. ÓCSAI KULTURÁLIS NAPOK

ÓKN

A 45. Ócsai Kulturális Napok lezárultak, színes és 
változatos programok kerültek idén is a műsorba. 

A rendezvénysorozat nyitóestjén a Vincze Lilla akusz-
tik trió lépett színpadra, miközben Szebedinszky 
János borait kóstolhattuk meg. A naplemente után 
a Szabadidőközpontot fényfestéssel díszítettük. 

Népszerű volt a Mazsola és Tádé bábelőadás, 
de találkozhattunk Frakkal, a macskák ré-
mével is egy zenés mesejáték keretében. 

Kállay Bori és Berkes János operettrészletek-
kel, örökzöld slágerekkel lépett színpadra,  
míg Hernádi Judit és Gálffi László a  
Szerelmes levelek előadásban brillírozott. 

De volt városnéző kisvonat, Dumaszínház, valamint 
az  idei ÓKN zárásaként egy remek hangulatú EDDA 
Művek koncertet bulizhattuk végig a Sportpályán.

Köszönjük mindenkinek, aki részese volt az idei ün-
nepnek.

Támogatóink:
Nagév Cink Kft.

Mettex Kft.
Felsőbabádi Zrt.

Pe-Ru Kft.
KÁTA Projekt 2008. Kft.

Elohim Kft.
Toronyház 2001 Kft.

Nagykadácsi Kft.
Dr Gallai és Társa Bt.

Dr Nagyiványi Pál.
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Kedves Kertbarát Olvasó!

Hasznos tanácsokkal szeretnék szolgálni azoknak a 
kertbarátoknak, akik most tervezik kertjük zöldíté-
sét, fűterület kialakítását. Augusztusban akár hozzá 
is láthatunk a munkálatoknak, ha ,,a szomszéd fűje 
zöldebb» szindrómát érzékeljük magunkon. A kertben 
lévő fűfelület a leghangsúlyosabb összképet teremti 
udvarunkban, éppen ezért általában a legnagyobb fi-
gyelmet érdemli. Rendszeres, gondos fenntartásával 
igényes, intenzív zöld gyepfelület létesíthető. Ennek 
alapja elsősorban a megfelelő minőségű fűmagkeve-
rék, a tápanyag és a gondoskodás.

Gyepszőnyeg, vagy fűmag?

Melyikkel érem el a legjobb hatást? A megfelelő vég-
eredmény mindkét füvesítési móddal elérhető, a be-
lefektetett munka, idő és a bekerülési költség lesz az a 
tényező, amely meghatározza a választásunkat.

Lényeges szempont a terület nagysága, milyensége 
(sík, vagy egyenetlen, rézsűs terület), a létesítésre 
szánt idő (azt, hogy mennyi idő alatt élvezhetjük fű-
szálaink puhaságát?) és sajnos nem utolsó sorban az 
anyagi tényezők… A fűmegvetés kb. egyharmad árban 
megvalósítható a gyepszőnyegfektetéshez képest. 

Mindkét esetében ugyanazzal az eljárással kezdünk: 
amennyiben gyomos volt kertünk, úgy az előzete-
sen totális gyomírtóval kezelt területen kb. 10-15 cm 
mélységig jól elmunkált, aprómorzsás talajszerkezetet 
hozunk létre. Megtisztítjuk a területet az esetleges 
gyökérdaraboktól, kavicsoktól, és a nagyobb, elmun-
kálhatatlan makacs rögöktől.

Munkálataink ennél a fázisnál kettéágaznak: ameny-
nyiben a fűmagvetést választunk, úgy a starter (gyö-
keresedést elősegítő, foszfor- túlsúlyos) műtrágya ki-
juttatása után már szórhatjuk is az általunk választott 
fűmagkeveréket. Lényeges, hogy megbízható minő-
ségű, szakboltban vásárolt terméket válasszunk, mert 
a vetőmag tisztasága és az eredési százalék nagyban 
befolyásolja munkánk eredményességét. A termékpa-

letta igen széles: kaphatunk szárazságtűrő, (a beteg-
ségekre kevésbé érzékeny keverék) árnyéki, (de nem 
mélyárnyék ) vagy éppen vékonyszálú, a taposást ke-
vésbé tűrő, de szép összképet nyújtó fűmagkeveréke-
ket. A fűmagokat gereblyével a talajba forgatjuk, majd 
hengerezzük (keresztbe, és hosszanti irányba is) a te-
rületet. A megfelelő mennyiségű fűmag vásárlásához 
tudnunk kell, hogy 1 m2-re 25-35 g/m2 mennyiséggel 
számolhatunk. A vetés legkedvezőbb ideje az ősz, de 
már augusztus végétől nekiláthatunk.  Tavasszal is si-
keres lehet a munkánk, ám ekkor az esetleges tavaszi 
fagyokkal is számolnunk kell. Csíranövényünk tavasszal 
10-20 nap elteltével, míg ősszel 10-14 nap után látszó-
dik először. Hogy melyik a legmegfelelőbb időszak? Ősz 
elején a talaj melegsége elősegíti a gyors csírázást, és 
az ilyenkor hullott csapadék is javunkra válik. Ősszel 
a gyomoktól is kevésbé kell tartanunk, mint tavasszal.

A cikk folytatása a következő lapszámban !

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi 
Dóra, kertészmérnök, kertépítő-, és zöldfelület fenn-
tartó szakmérnök

 Gyeplétesítés I. rész

Polgárőreinknek illetve az ócsai lakosok-
nak hála elmondható ismét az, amely-
et előző publikációnkban is említettünk, 
hogy zömében eseménymentes szolgála-
tokat láttak el gépjárműves, valamint lo-
vas járőreink nappal és éjszaka, a város 
határain belül és annak mentén. A szol-
gálatok során róttuk az utcákat, a város 
szélén lévő erdős területeket: előbbi e- 
setben a tűzgyújtási tilalomra hívtuk fel 
néhány lakó figyelmét, utóbbi tevéke-
nység során pedig sikerült megakadá- 
lyoznunk illetéktelenek hulladéklerakását.  
 
Szorgos tevékenységünk része volt 
az Ócsai Kulturális Napok keretében 
szervezett két esemény, amelyeken a 
szervezők kérték segítségünket. Ennek 
eleget téve a kisvonat útvonalát 9 fővel, 
az EDDA Művek koncert zavartalan lebo- 
nyolítását 10 polgárőrrel végeztük; ezeken 
az eseményeken pedig a közterület-felügyelet mun- 
katársai is segítették munkánkat. Ezúton is köszön-
jük közreműködésüket, valamint az útvonalon  
közlekedők türelmét és tiszteletteljes magatartásukat! 
 
Hamár közlekedés: Szeretnénk felhívni a figyelmet a 
városban történt forgalmi rend változásokra és az ez-
zel járó fokozott figyelemre. Számos olyan közlekedé-
si szituációval találkoztunk a városban, amelyek ke-
vesebb szerencsével balesetté fajultak volna (például 
a Székesi Út-Damjanich utca kereszteződése, Falu 
Tamás utca végén lévő éles kanyar). Kérjük a városban  
közlekedőket a körültekintőbb haladásra és türelem-
re, hiszen a tomboló hőségre az emberi szervezet 
hajlamos ingerlékenységgel, türelmetlenséggel 
reagálni, valamint a fáradékonyság is bezavarhat a min-
dennapokba, amely kihat a közösségi közlekedésre is. 

 
Visszatérve az egyesület munkájára, az ed-
dig említetteken felül segítettük még egy alka-
lommal a rendőrség munkáját, valamint egy  
alkalommal személykeresési akciót is szervez-
tünk, utóbbinak pozitív végkimenetele lett. 

Köszönjük szépen a városlakók felénk tanúsí-
tott bizalmát és tiszteletét,  igyekszünk rászolgál-
ni ezekre. Ennek megfelelően kérjük, szükség es-
etén keressenek minket az újság végén található 
elérhetőségünk valamelyikén, a következő szám-
ban pedig beszámolunk az augusztusi események 
mellett az egyesületbe való belépés feltételeiről!  

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra: a jó köz-
biztonság közös érdekünk!

Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Hőségben is dolgozunk 
a jó közbiztonságért
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hadd szóljon a hajrá ócsa!

Foci

A HÓNAP JÁTÉKOSAI:

• U7: Veibl Csaba
• U9: Krisztián Péter
• U11: Laczi Gergő
• U13: Fogarasy Márk
• Női: Borsos Anett Laura

Az ócsai futball élet a nyáron sem állt meg! Felnőtt 
csapatunk július 20-án megkezdte a bajnokságra való 
felkészülést, az utánpótlás csapatok pedig megállás 
nélkül hajtanak tovább kitűzött céljaik felé. Ezekről a 
célokról minden edző külön-külön számolt be nekünk: 
 
„Egyesületi szinten stabil működés mellett - ami biz-
tosított, szeretnénk, ha növekedne a sportolók száma, 
ezért is folyamatos a toborzás a Facebook oldalunkon, 
valamint más helyeken is találkozhatnak a plakátja-
inkkal az ócsaiak. Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen minden eszköz adott ahhoz, hogy minőségi 
munkával jobbá tegyük a játékosaink teljesítményét.  
A felnőtt csapat egységesen megcélozta a dobogó 
élét, szeretnénk fentebb jutni, ám ezt sokkal egysze-
rűbb kimondani, mint megvalósítani. 3-4 felkészülési 
mérkőzés vár még ránk az edzések mellett, azt pedig 
tudjuk, hogy a befektetett munka mindig megtérül, így 
én hiszek a fiúkban, úgy gondolom, nagyon jó kis csa-
pat állt össze erre a szezonra. Augusztus 15-én 17.00 
órakor pedig a Diósdi TC ellen kezdünk itthon, hadd 
szóljon a hajrá Ócsa!” – Kövér István, szakosztályvezető

A környéken szinte egyedüliként nem álltunk le az 
edzésekkel, és minden korosztályban heti 2 edzéssel 
folytattuk a munkát, természetesen a nyaralások, tá-
borozások miatt csökkentett létszámban. Egyesületünk 
jelentkezett a korosztályoknak megfelelő versenykiírá-
sokban, így U7, U9 és U11 korosztályban továbbra is 

Bozsik kiírásokban veszünk részt, míg U14 csapatunk-
nak megyénkben nem indítanak bajnokságot, így Bu-
dapesten kell helytállnia következő szezonban. U7-U9 
korosztályt nyár utolsó havában is a heti edzéseken 
várjuk, U11-U14 csapataink egy hetes táborral kez-
denek, amelyet követően visszaállunk kötelező jelleg-
gel heti 3 edzésre. Bízunk benne, hogy a felkészülést 
követően szeptemberben újult erővel, önbizalommal 
telve tud nekivágni minden csapatunk a versenyek-
nek. Reméljük, hogy újból teljes szezont kezdhetünk, 
és mindenki egészséges marad, valamint elfelejthet-
jük végre a vírus hullámait.” – Forgács Gergely, edző

Pénzes Tamás hatalmas sikereket ért el az U11-
es korosztálynál, most pedig egy picit nagyobb 
fába vágta a fejszéjét, ő lett a női csapat edzője. 
Természetesen most sem fél nagyokat álmodni:

„Először is szeretném megköszönni, hogy megkap-
tam a női csapatot! Ez a feladat nagy kihívást jelent 
számomra…bevallom, féltem is, hogy fogadnak majd 
a csajok, de szerencsére nagyon hamar sikerült közös 
nevezőre jutnunk. Ezt bizonyítja a minden eddiginél 
magasabb edzéslátogatottság. Legnehezebb feladat-
nak azt látom, hogy az önbizalmuk nagyobb legyen, 
kezdjenek el sokkal jobban hinni magukban! Amit én 
kitűztem célul, hogy a bajnokságban az érmek egyike 
a miénk legyen, ami szerintem így is lesz, ha ugyan-
így dolgozunk tovább! Már most látható a fejlődés, 
és ha ez a munka így halad tovább, akkor meg fogja 
hozni a gyümölcsét. Augusztusban majdnem minden 
hétvégén edzőmérkőzéssel készülünk a bajnoki rajtra, 
szóval lesz időnk minden kis puzzle darabot a helyé-
re tenni, és bajnokságra már minden gördülékenyen 
mehet tovább. Igen, magasra tettem a lécet, de az 
eredmények majd remélhetőleg engem igazolnak.

Nap mint nap, közel 400 munkatársunk érkezik a  
PENNY Market Alsónémedi logisztikai központjába. 
Kiskereskedelmi vállalatunk családias hangula-
tú munkahelye ez, ahol a jó hangulaton és a közös 
programokon kívül a versenyképes jövedelem, a béren 
kívüli juttatások és a tervezhető beosztás is garantált. 
Többek között betanulási programmal és ingyenes 
targoncajogosítvány szerzési lehetőséggel is támogat-
juk dolgozóinkat.  

Az Alsónémedi logisztikai központ a legnagyobb és leg-
régibb hazánk három PENNY Market elosztóközpontja 
közül. Innen közel 100 üzletet szolgálunk ki csaknem 
2800 különböző termékkel, és kollégáink odafigyelnek 
arra, hogy vásárlóinknak a lehető legfrissebb és leg-
jobb ár-érték arányú termékeket kínálják.

Érdemes a csapathoz csatlakozni, hiszen a családias 
légkör mellett a versenyképes bérek kiegészítéseként 
különböző juttatásaink is szolgálják a munkatársak 
elégedettségét. Azoknak, akik az ország olyan pontja-
iról érkeznek, ahol a napi ingázás nem megoldott, a 
vállalat újonnan felújított, modern épületben biztosít 
ingyenes szállást, a környéken lakók számára pedig 
térítésmentes, külön buszjárattal segíti a munkahelyre 
utazást. Az alkalmazottak számára minőségi munkavé-
delmi ruhát, munka- és védőeszközöket biztosítunk, 
hogy ezzel is segítsük a magas szintű, innovatív tech-
nológiával zajló munkavégzést. Az általános juttatások 
között jelen van a gyermekes kollégáknak iskolakezdési 
támogatás, OTP SZÉP kártya, kedvezményes mobiltele-

fon előfizetés, de MOL Partnerkártya is. Munkatársaink 
2021. május 1-től igénybe vehetik a Számíthatsz Ránk! 
programot is, amely elérhető személyes, pénzügyi és 
jogi problémák szakértők segítségével történő meg-
oldására, teljesen térítésmentesen. Ez a szolgáltatás 
munkatársaink közvetlen családtagjai számára is igény-
be vehető. Az Alsónémedi logisztikai központ – amely 
a cég magyarországi székhelye is egyben – kantinjában 
kedvezményes étkezést is biztosít széles választékú 
meleg- és hidegételekkel.

A PENNY Market kiemelt figyelmet fordít az újonnan 
munkába állók segítésére és nem hagyja őket egyedül. 
A betanulási program keretében az első két hétben 
fokozott támogatást nyújt, hogy a beilleszkedés minél 
zökkenőmentesebb legyen, hiszen nem elvárás, hogy 
az első naptól fogva mindenki tökéletesen tudja vé-
gezni a feladatát. Érdemes hosszú távon gondolkozni, 
hiszen a lojalitást külön prémiummal díjazzuk. A tanu-
lást, oktatást is szívesen támogatja vállalatunk: például 
ingyenes targoncajogosítvány megszerzésére is van le-
hetőség, illetve a karrierépítésben hosszútávú segítsé-
get nyújtunk.

Ha szívesen csatlakoznál a PENNY Market Alsónémedi 
logisztikai központjának családias csapatához, tekintsd 
meg nyitott pozícióinkat: https://www.pennykarrier.
penny.hu/logisztika

Tudtad, hogy további két raktárral is rendelkezünk Kar-
cagon és Veszprémben?

Légy Te is a PENNY Market csapat tagja! 
Hallottál már arról, hogy mennyi jó dolog történik Alsónémediben? Tudj meg többet logisztikai központunkról!



Ócsai Református Egyházközség
2021. AUGUSZTUS havi gyülekezeti alkalmaink:

Állandó alkalmaink:

Csütörtökön 18 órakor Központi Bibliaóra JELENLÉTI és közvetítés online 
gyülekezetünk Facebook oldalán, ami megosztásra kerül az Ócsai Reformátusok 
Csoportban is.

Nyári rendünkben az Ifjúsági Bibliaórák az internetes csoportban egyeztetettek 
szerint kerülnek megtartásra.

Vasárnap 10 órakor JELENLÉTI Istentisztelet Templomunkban.
Vasárnap 10 órától jelenléti Gyermek Istentisztelet az Istentisztelettel egy 
időben. 
 
Temetői hirdetés: Áttekintettük Egyházközségünk nyilvántartását és sajnálatosan nagyon sok megváltatlan 
sírhely szerepel benne. Kérjük, hogy akik elmulasztották megváltani sírhelyüket az Ócsai Református 
Temetőben tegyék meg az elkövetkező időszakban. Türelmi idő után a Presbitérium elhelyezi a megváltatlan 
sírhelyeken a felszólító jelzést. Tábla-sor-hely adatokkal, lehetőség szerint az előző számla felmutatásával lehet 
rendezni az elmaradást az Üllői út Temető utca sarkán található Jeszenszki Virágboltban. 
Áldáskívánással: Ócsai Református Presbitérium

***
Református Lelkészi hivatali rend:

L E L K I P Á S Z T O R I  ÉS PÉNZTÁRI Ü G Y E L E T: KEDD: 15 – 18 ÓRA; CSÜTÖRTÖK 15 – 18 ÓRA; 
PÉNTEK 9 – 11 ÓRA; GONDNOKI ÉS PÉNZTÁRI ÓRA PÉNTEK: 17 – 18 ÓRA
Telefon Ócsáról: 951-181; Ócsán kívülről: +3629951181; E-mail: ocsa.ref@gmail.com, honlap: www.ocsaref.hu. 
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. - (06-29-)951-181
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi egyházadójukat, tegyék ezt meg utalással.

Online ügyintézés: Ócsai Református Egyházközség – OTP számlaszám: 11742221-20028967 – Egyházadó, 
adomány Isten dicsőségére, perselypénz. „…a jókedvű adakozót szereti Isten”. (II. Kor 9,7.) 

Isten áldását kívánjuk és kérjük testvéreink NYÁRI PIHENÉSÉRE, családjaikra és életükre! Vigyázzunk egymásra 
és vigyázzunk magunkra! AZ ÚR legyen mindnyájunk őriző, gyógyító, megtartó, vigasztaló Pásztora! 

SDG! – Az Ócsai Református Egyházközség Elnöksége

***

Ócsai Baptista Gyülekezet AUGUSZTUS havi alkalmak:

Minden vasárnap:
  9:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet

Minden szerdán:
19:00 órától bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-katolikus Egyházközség
2021. AUGUSZTUS események, szertartások

Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 óráig, péntek 9-15 óráig. Kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák 
alatt: 29/378-285. Hivatalvezető: Mihoc Valerian plébános.  
Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése, egyházi 
hozzájárulás befizetése, gyermekek keresztelésének bejelentése (legalább egy 
hónappal előtte), temetési ügyintézés, házassági szándék bejelentése, (lega-
lább 6 hónappal előtte) keresztelési igazolások igénylése, engedélyek kérése 
házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!

Általános miserend:
Péntek - 18.00 óra
Szombat - 18.00 óra
Vasárnap - 9.00 óra

Augusztusi katolikus ünnepek

Augusztus 1. Évközi XVIII. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Augusztus 6. Urunk Színeváltozása péntek Szentmise 9.00 órakor
Augusztus 8. Évközi XIX. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Augusztus 15. Nagyboldogasszony vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Augusztus 20. Szent István Király, Magyarország Fővédőszentje péntek Szentmise 9.00 órakor 
Augusztus 22. Évközi XXI. vasárnap Szentmise 9.00 órakor
Augusztus 29. Évközi XXII. vasárnap Szentmise 9.00 órakor

Kérjük, kísérjék figyelemmel egyházközségünk Facebook-oldalát, illetve a hirdetőtáblát, a több információ 
eljutásához.

Továbbtanulásában akadályozza az érettségi hiánya?

A Kálvin János Református Gimnáziuma ingyenes képzéssel várja az érdeklődő, 

tanulni vágyó felnőtteket! 

A Gyáli és Dabas-Gyóni telephelyeivel kapcsolatosan 

Zimányné Csépe Ilona kereshető.

Érdeklődni, jelentkezni az elérhetőségeinken lehet:

https://kalvinjanosiskola.hu

06302156249 telefonszámon

Keressenek bizalommal!
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Sallay Mária anyakönyvvezető

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly polgármester Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Egressy Gábor Szabadidőközpont, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Humanszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

n

Ócsai Polgármesteri Hivatal
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 2., E-mail: polghiv@ocsa.hu 
Tel: 29/378-125, 29/378-501 (Adóügyi iroda) 
Fax: 29/378-067

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Tel: 29/378-125/ 33-as mellék
Buzáné Icsó Zsuzsanna 06 70/425-3304
Kovács Lászlóné 06 70/419-3671

Kormányablak
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 26., Tel: 1818    29/378-504 

Orvosi ügyelet
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4. (Egészségház) 
Tel: 104 vagy 06-1/301-6969

Központi orvosi rendelő:  Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 4.

Felnőtt háziorvosok

dr. Jancsó Gábor 
Rendelés: hétfő 11:30–15:30 óráig, kedden, csütörtök, péntek: 
8.00-12.00 óráig, szerdán 14.00-18.00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-071 
dr. Inczeffy Zsolt 
Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
szerdán 14:00–18:00 óráig. 
Rendelő telefon: 29/378-110  +36-30/347-9099 (csak rendelési 
időben)
dr. Gallai Zoltán 
Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 
hétfőn 14:00–18:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-073 +36-30/978-8792 (csak rendelési 
időben)

Gyermekorvos
dr. Koszteleczky Mónika 
Rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00–12:00 óráig, 
csütörtök 14:00–17:00 óráig 
Rendelő telefon: 29/378-164 +36-30/297-6460 (csak rendelési 
időben)

Védőnői tanácsadások
I. körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde  Tel: 29/578-523
II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, Tel: 29/578-522
III.körzet: Józsáné Takács Erika, Tel: 29/578-523,  
Mobil: +36-70/4891038

Fogászat
Dental King Global Fogászat  Dr. Berkics Andrea 
Tel: +36-20/373-8078 
Dr. Pongor Anna - Tel.: 29/378-030 

Állatorvos
Dr. Kardos József 
Ócsa, Martinovics u.17., Tel:   +36-30/203-4206

Dr. Pálinkó Attila
Cím: Ócsa, Magyar Sándor u. 15., Tel: +36-70/209-1019

Fiziotherápia - Tel:  29/578-525

Korona Gyógyszertár
Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér 5., Tel:   29/578-090

Rendőrség - Ócsai Rendőrörs
Cím: 364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 26., Tel.: 29/560-487
Körzeti Megbízottak: 
Kálmán Attila főtörzsőrmester  +36-70/377-7134 
Czár Roland törzsőrmester     +36-70/377-7133
Laza Anita 06 20 489 67 28

Polgárőrség
Riegel Tibor Elnök  +36-30/688-6055
Kiss Balázs János alelnök +36-30/994-4925
Szolgálati autó (csak éjszaka) +36-70/606-4005

Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29/560-020

Posta: Cím: 2364. Ócsa, Szabadság tér. 3., Tel:   29/378-056

Ócsai Református Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Ady Endre utca 2. 
Tel/fax: 29/951-181, E-mail:  ocsa.ref@gmail.com

Ócsai Baptista Gyülekezet 
Cím: 2364 Ócsa Kiss Ernő u., Tel.:  +36-20/886-0307 
E-mail: gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Egyházközösség
Cím: 2364 Ócsa Mindszenti tér 4. 
Tel:  29/378-285, E-mail: keresztenyocsa@gmail.com

Evangélikus Egyházközösség - Tel.: 29/368-174

Egressy Gábor Szabadidőközpont
Cím: 2364. Ócsa, Bajcsy - Zs. u. 46-48.
Honlap: www.ocsamuvhaz.hu, Tel: 29/378-043

Falu Tamás Városi Könyvtár

Cím: 2364 Ócsa Falu Tamás u. 44., Tel: 29/955-148 
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Dózsa György tér 1.
Tel.: 29/578-840, E-mail: info@nefelejcsovoda.hu

Napsugár tagóvoda
Cím: 2364 Ócsa Baross utca 14., Tel: 29/378-084

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Cím: 2364 Ócsa Damjanich u. 31. 
Tel.:+36-20/318-4573, E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu

Halászy Károly Általános Iskola

Cím: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.
Tel.: 29/378-023, E-mail: igazgato@halaszyiskola.hu

Bolyai János Gimnázium

Cím: 364 Ócsa Falu Tamás u. 35.
Tel.:29/378-045, E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház

Cím: 2364 Ócsa  Dr. Békési Panyik Andor u. 6.
Tel.: +36-30/494-3368, Web: www.ocsaitajhaz.hu

Közterület-felügyelet
Mezei Tamás    +36-70/395-1877

Gyepmester:  Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft. 
Tel.: +36-20/938-5192

Falugazdász:  Boity Orsolya  Tel.: 30/428-2442 
Kedd: 8:00-12:00 óráig (Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban)

Közvilágítási hibák bejelentése: +36-80/980-030
DPMV ZRT ügyfélszolgálat: Tel.: 29/340-010  
Hulladékszállítás: Tel.:  24/535-535
Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.    
Tel.: 29/379-969 munkaidőn kívül: +36-20/510-4111
OEP ügyfélszolgálat: Tel/fax: 29/378-686
Jelenleg nem üzemel. (Szabadidőközpontban)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli,  

szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István

06 20 317 0843

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Jusztin László 1943. április 25. 2021. június 3.
Madarász Ilona 1933. május 14. 2021. június 4.
Pintye József 2002. december 21. 2021. június 5.
Gudmon Sándor 1953. január 25. 2021. június 10.
Bánfalvi Gáborné Marosi Anna 1953. április 8. 2021. június 14.
Juhász Imréné Galambos Anna Mária 1942. augusztus 26. 2021. június 23.

Esküvő: 
Prohászka Rita – dr. Molnár Csaba Attila 2021. július 10.
Vigh Klaudia – Gáspár Tamás 2021. július 17.
Szűcs Orsolya Cintia – Megyeri Richárd 2021. július 24.
Rubi Erika – Saibán István 2021. július 27.
Holi Henrietta – Takács Ádám Levente 2021. július 31.

Huszonötödik házassági évforduló: 
Nagy Katalin Erika – Pirbusz Lajos 1996. június 29.

Negyvenötödik házassági évforduló: 
Bánka Ildikó – Kovács László 1976. július 31.

Születések: 
Gyermek neve Születési idő
Végh Hanna 2021. június 10.
Matus Zoé Szonja 2021. június 20.
Virág Boglárka 2021. június 21.
Pásztor Milán 2021. június 30.




