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SZULÁK ANDREA
 az Ócsai Kulturális Napok

egyik sztárvendége

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA 2017. MÁJUS

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat!
A tartalomból:
• Ócsai Kulturális Napok 
részletes program
• Ócsai Arcok 
Ordasi János és felesége
• Interjú Virág Dórival
• Szívügyünk a séta



3                  Fogadóóra
Bukodi Károly polgármestert kérdeztük Orbán napi Bor és Pinceünnep

 2017. Május 27.

XVI. 

Ünnepélyes Megnyitó 12 óra
Megnyitja:
 Pánczél Károly országgyűlési képviselő
 és  Bukodi Károly Ócsa Város polgármestere

Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor

Borverseny
Pálinkaverseny

Fözöverseny

A bor- és pálinkaversenyre nevezés: 8 - 11 óra.
Bor és pálinka nevezési díja fajtánként 1.000 Ft.
Főzőverseny étel leadás: 12 - 13 óra.
 
A rendezvény alatt élő fúvószene.
Kirakodók, kosárfonó, fafaragó és egyéb
népművészeti kiállítók, foglalkoztatók.
A helyszínen több féle egytálétel
és frissensült kapható.
Büfé üzemel.

Információ: info@ocsapincesor.hu
    +36-20-947-9120

Fajtánként 2 x 0,75l
Fajtánként 1 x 0,5l

Díjtalan nevezés

A csalóka időjárás ellenére vitathatatlanul tavasz van, ami 
azt is jelenti, hogy egyre több időt töltünk a szabadban, el-
indultak a kerti munkák. A hideg és szürke tél után jól eső 
érzés látni a nyiladozó színes virágokat az utcákon és az ab-
lakokban. Ócsa Város Önkormányzata idén is meghirdetette 
a tavaly nagy sikerű muskátli vásárt és közösségi virágülte-
tést. Erről a rendezvényről is kérdeztem a polgármester urat.

Milyen tapasztalatokkal zárták az idei muskátli vásárt?

Reggeli
Szívügyünk a séta

2017. május 14.
Találkozó 8.00 órakor a Templom téren

Minden résztvevő pólót kap ajándékba

MERIDIÁN TORNA
Kozma Jutkával

A séta után 
„EGY FALAT EGÉSZSÉG”

közös reggeli 

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2-3 km

Számomra minden-
képpen pozitív, hogy 
a városlakóknak igé-
nyük van a környe-
zetük szépítésére, és 
az külön öröm a szá-
momra, hogy ehhez 
az önkormányzat is 
hozzá tud járulni, hi-
szen ilyen úton tudnak 
az ócsaiak kedvező 
áron virágot vásárolni.

Természetesen az 
intézmények vi-
rágba borulását is 
segítjük, csupán 
azt kérjük, hogy ültessék el a virágokat. Ez meg is tör-
tént, öröm látni az óvodát, iskolákat a színes virágokkal.

A villanyoszlopokra szánt virágokat pedig úgy, mint 
tavaly, idén is közösen ültettük el, sőt a felrakás-
ban is segítséget kaptunk Ócsa Városi Polgárőrség 
tagjaitól. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eb-
ben részt vett, az eredmény pedig önmagáért beszél.

De ha már a külcsínről beszélünk, az iskola és a polgármes-
teri hivatal egy energetikai pályázat segítségével jelentős 
változáson esik át. Az általános iskola régi épületének külső 
szigetelése május közepére elkészül, a polgármesteri hiva-
talban pedig május végén kezdünk a nyílászárók cseréjével.

A tavalyi Zöld Ócsáért program keretében két kö-
zösségi sport programra is invitálta a városlakókat.

Igen, májusban „sétáltunk az egészségünkért” és augusz-
tusban pedig kerékpároztunk. Ezek a megmozdulások tavaly 
nagy sikert arattak, így május 14-én újra sétálni hívom az arra 
kedvet érzőket. Ezúttal reggel találkozunk, meridián tornával 
kezdünk, melyet Kozma Jutka vezet, majd egy kb. 3-4 km-
es könnyű séta után egy közös egészséges reggelivel kezd-
jük a napot. Bízom benne, hogy idén is sokan csatlakoznak 
hozzánk. Minden résztvevő egy pólót vihet haza emlékül.
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a VI. sz járdaépítési pályázat jelentkezési 
határidejét meghosszabbítja. Az így támogat-
ható pályázatok kerete összesen 1 millió forint.

A lakossági járdaépítési pályázatra azok az 
ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az Önkormány-
zat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a mun-
kák kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezé-
sért felelős személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban 
vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak be-
fejezését jelzi az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat maxi-
málisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja, azon-
ban a pályázó saját költségére építhet ennél szélesebbet is.

A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki 
előtt jelenleg nincs szilárd burkolatú járda, vagy a meglévő 
járda járhatatlan, balesetveszélyes. Előnyt élveznek azok az 
ingatlantulajdonosok, akik előtt helyi viszonylatban nagy gya-
logosforgalom bonyolódik (intézmények, üzletek, közlekedési 
gyűjtő forgalmú helyszínek környezete). További előnyt jelent, 
ha több szomszédos ingatlan tulajdonosa egyszerre pályázik 
és ezáltal nagyobb egybefüggő járdaszakasz valósul meg.

Kiemelendő, hogy elsősorban olyan helyen támogatjuk a 
járdaépítést, ahol egyidejűleg megszüntetik az ereszcsator-
na közterületre történő kivezetését (amennyiben ez így van), 
és az ingatlanon belül keletkező csapadékvizet az ingatlanon 
belül szikkasztja el a jogszabályoknak megfelelő módon. 

Amennyiben az építés során tört beton keletkezik - tehát 
a régi rossz műszaki állapotú járdát felbontják - a törme-

léket az Önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. Ennek 
feltétele, hogy a konténerbe csak tiszta betontörmelék 
kerülhet. Ellenkező esetben a pályázónak magának kell fi-
zetnie az elszállítás és elhelyezés költségét - ez esetben az 
elszállításig közterület-használati díj is felszámításra kerül.

Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a beton jár-
dától eltérő (pl. Viacolor) burkolatú járdát kívánnak épí-
teni, az Önkormányzat a megvalósítást a betonjárda 
anyagszükségletének megfelelő összeggel támogatja. Fon-
tos, hogy a térkőből építendő járda anyagbeszerzése csak 
a támogatás megítélése és a megállapodás aláírása után 
történhet meg - ezzel kapcsolatban a részletekről érdek-
lődjön személyesen vagy telefonon az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal Hatósági, Műszaki, és Pályázatkezelő Irodájában.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. május 31.

A benyújtott pályázatok elbírálására a 2017. májusi 
Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A kitöltendő és alá-
írandó megállapodásokat a nyertes pályázók ezt köve-
tően kapják meg. A megállapodások mindkét példányát 
vissza kell juttatni az Önkormányzathoz. Ekkor kerül sor 
a kivitelezés pontos időpontjának egyeztetésére is. A 
megállapodás egyik - Önkormányzat által is aláírt és el-
lenjegyzett - példányát a pályázó később visszakapja.

A jelen felhívásban épülő járdáknak leg-
később augusztus 31-ig kell megépülniük. 

Ócsa Város Önkormányzata

JÁRDAÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT VI. 

Ócsai Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet TELEPÜLÉSŐR munkakör betöltésére

 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Munkabér: bruttó 140.000 Ft/hó 
A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás betölthető 2017. május 15. napjától
Pályázati feltételek:

•	 magyar állampolgárság
•	 büntetlen előélet
•	 középfokú végzettség/érettségi bizonyítvány
•	 egészségügyi alkalmasság
•	 Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete
•	 B kategóriás jogosítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-
29/378-125 29-es mellék telefonszámon.

Április 26-án a hó végi testületi ülésen elfogadták a kép-
viselők az Önkormányzati részesedéssel rendelkező gaz-
dasági szervezetek, a Városüzemeltetési Kft., az Egressy 
Gábor Nonprofit Kft. és a DPMV Zrt. mérlegbeszámolóját.

Napirenden tárgyalta a Képviselő-testület a Tűzoltóság 2016. 
évi beszámolóját is, melyből kiderül, hogy 2016. évben 278 
tűzeset és 143 műszaki mentés történt a térségben. A tájé-
koztató kiemeli a megelőzés fontosságát, melynek legfonto-
sabb feltételeként a felkészítést tartják. A közösségi szolgálat-
ban résztvevő diákok számát idén emelni kívánják, melynek 
célja az utánpótlás biztosítása, továbbá a nevelő célzat.

Elfogadták a képviselők Ócsa Településszerkezeti Tervét 
és Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatát, illetve az önkor-
mányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletet.

Döntött a testület arról, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszá-

mot jelző táblát a házzal szemben állva közterületről vagy 
magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az ingatlan 
utcafronti kerítésre kell elhelyezni. Ennek elmulasztása a 
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati ren-
delet szerint ötvenezer forintig terjedő bírsággal sújtható. 
Amennyiben a közterület-felügyelő ezt a helyszínen ész-
leli, húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A településközpont területén ültetett hagymás és egy-
nyári virágok már a tavalyi évben is színes ékei vol-
tak városunknak. A nyár közeledtével esedékessé vált 
a virágváltás. Az egynyári virágok beszerzésére és elül-
tetésére az önkormányzat idén a legkedvezőbb aján-
latot adó Gál Attila egyéni vállalkozót bízza meg. 

Már hagyománnyá vált, hogy az Ócsai Polgári Kultu-
rális Egyesület szervezésében készül el az Ócsai Vigas-
ság rendezvényen kiosztásra kerülő városi torta. Az 
édes finomság megalkotásához az önkormányzat a ta-
valyi évekhez hasonlóan 200.000 Ft támogatást nyújt.

A projektgazda tevékenységének elengedhetetlen része a fenntartható fejlődés megvalósítása települési szinten. 
A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi –gazdasági és környezetalakítási tevékeny-
ség, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntart-
ható településfejlesztés biztosítása. A fentiekre tekintettel a településfejlesztés keretein belül épületenergetikai 
fejlesztésre kerül sor a Halászy Károly Általános Iskolában, valamint a polgármesteri hivatal két épületében.  A 
projekt eredményeként egy energia hatékony épületet kapunk, amely hosszú távon kielégítheti a város igényeit. 
Az energetikai fejlesztés eredményeképpen az intézmények pénzügyi fenntartása a fejlesztés révén javul, az egy 
főre eső közüzemi költség kedvezőbb lehet a jelenleginél, amely köszönhető, a nyílászárók, szigetelések révén 
energiahatékonyabb épületnek. 

A növekvő energiaárak valamint a környezettudatosság mely fontos szerepet játszik napjainkban, mind a megva-
lósítás mellett szól. 

A HALÁSZY KÁROLY  ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  

ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

MEGKEZDŐDIK AZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉS

A projekt alapvető célja egy egészséges, motiváló környezet megteremtése. A projekt keretében nyíl-
ászárócserére, valamint utólagos külső hőszigetelésre kerül sor. 

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
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A gerincsérvtől 

a hegycsúcsokig 
Egy ócsai házaspár a 
nyugdíjas éveikre igen 
szokatlan hobbit talált 
magának. Szervezett he-
gyi túrákon vesznek részt, 
és bevallásuk szerint ami-
óta a hegyeket járják, ha 
lehet még fittebbek és 
energikusabbak. Mind-
ezt együtt csinálják, azt 
mondják, hogy nekik ez 
a „nyugdíjas klub”. Orda-
si Jánossal és feleségé-
vel Anival beszélgettem.

A túrázót mi motiválja?

Engem annak a jól eső fá-
radtság-érzésnek a megé-
lése újra és újra, amit egy 
hosszabb túra után érzek. 
Kikapcsol a hétközna-
pokból, ezen kívül, ami-
kor az ember legyalogol 
20 km-t, vagyis felgya-
logol egy hegyre, akkor 
az elégedettséggel is el-
tölt, hogy megcsináltam.

Egy nyugdíjasnak is szüksége van a kikapcsolódásra?

Persze! Én nyugdíjasként sem ülök a tv előtt, hanem csinálom 
a kertet. Jó kiszakadni a napi rutinból, találkozni ismerősök-
kel. Bár inkább barátoknak hívnám őket. Jókat beszélgetünk, 
mindenki „elpanaszolja” az apró-cseprő gondjait, miközben 
rájössz, hogy a te problémád nem is olyan nagy mint hitted.

Mikor kezdődött a szenvedély, ha annak lehet nevezni?

15 évvel ezelőtt mentem először el egy túrára Franciaország-
ba a sógornőm meghívására. Azóta róvom a kilómétereket, 
és 10 éve a feleségem is bekapcsolódott, amikor nyugdíjba 
ment. Így azóta már a hegyekben sincs nyugtom – nevet ….

Mindig ilyen fittek és sportkedvelők voltak?

Nem. Ráadásul én tűzoltóként dolgoztam és lett egy gerin-
csérvem. Évekig húztam a műtétet, míg már nem volt más kiút. 
1999-ben műtöttek meg, 48 éves voltam akkor.  A beavatkozás 
sikeres volt, de egy évig le voltam bénulva, egy műanyag pán-
célban éltem. Tudtam, hogy nem maradhatok így, elkezdtem 
tornázni, fürdeni, úszni. Ma már kilométereket gyalogolok. 

Azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon meg-
nézem, hogy mit eszek. Zöldségből és gyümölcs-
ből például csak azt, amit a kertemben terme-
lek. Azt gondolom, hogy az egészséges táplálkozás 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megelőzzük a betegségeket.

Van álom uticél?

Mindig a következő - vágja rá mosolyogva János. Mondhat-
nám, hogy mindegy hova megyünk, de persze ez így nem 
lenne igaz. Talán az El Camino nevezhető egy olyan célnak, 
amit mindenképpen szeretnénk megcsinálni. Hallomásból 
tudom, hogy nagyon különleges élmény, egyfajta megtisz-
tulás a léleknek. Akik „túl vannak rajta” azt mondják, meg-
változott az életük, az értékrendjük. 

Remélem hamarosan erre is sor kerül.
(Zita)

El Camino - a zarándokok útja

A Szent Jakab-út (gyakran spanyol neve - Camino 
de Santiago - után El Caminónak is nevezik) ősrégi 
zarándokút. A kelta időkben a Tejút szimbóluma volt, 
és a maival ellenkező irányban járták be a zarándo-
kok. A mai út Spanyolország Galicia tartományának 
fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A ha-
gyomány szerint az itteni székesegyházban vannak 
Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. 
Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet 
eljutni, viszont az út fő része azonos. Jeruzsálem 
és Róma után Santiago de Compostela a keresz-
tény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja.

Forrás: Wikipedia

A közösségi együttlét, a sport nemcsak az egészséges életmód 
elengedhetetlen feltétele, hanem igazi kikapcsolódást, 
kellemes feszültséget, változatosságot, élményt jelent. 

E cél szellemében a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 
mondhatjuk hagyományként tizenkilencedik alkalommal 
szervezte meg a Parasportnapot, amely az idén is regionális 
jelleggel hirdetett meg. A rendezvény helyszíne most is a 
Halászy Károly Általános Iskola tornaterme és aulája volt.
Április 08-án az iskola udvara már kora reggel benépesült. 
Előbb a készülődő asszonyok, majd a régióból 
folyamatosan érkező vendégek, és résztvevők serege 
lepte el, 24 településről közel 300 fő látogatott el hozzánk.
 Az idei megnyitóbeszédet is Pánczél Károly Országgyűlési 
képviselő, a rendezvény fővédnöke mondta el. 
Beszélt a mozgáskorlátozottak mozgalmi életéről, 
e rendezvények szükségességéről, hasznosságáról.
Izgalmas és szép perceknek lehettek részesei azok a nézők, 
akik végignézték az ENERGY’ KIDS Tánccsoport bemutatóját. 
Rövid bemelegítő torna után elkezdődhettek a játékok 
A nap folyamán együtt versenyeztek egészségesek, 
sérültek, kicsik és nagyok. A hagyományos 
versenyszámokon kívül Spák Józsi tanár úr ötletes 
játékai az önkéntesek vezetésével gördülékenyen zajlott, 
gyűltek a parajegyek és a vásárlók is a Parabazárban.
Délre elkészült Ponyiczki Laci két nagy üstben 
főzött szürkemarhából készült gulyáslevese, 
amellyel mindenki csillapíthatta éhségét. 
Ebéd után sokaknak a támogatóink által felajánlott 
tombolasorsolással is esélye nyílt a nyerés lehetőségére.
Közben megérkeztek a ROLL DANCE Budapest Kerekes 
székes Kombi Táncegyüttes tagjai, akik már több alkalommal 
voltak vendégeik különböző rendezvényeinknek.
Sokan évek óta nem mozdultak ki kényszerű 
környezetükből. Öröm volt látni a régi arcok között új 
arcokat is. Így nekik is mód nyílt megismerni sorstársaikat, 
akiknek talán már könnyebb a megmérettetés.
A szervezők és az adományozók közel 300 fő részére teremtettek 
lehetőséget arra, hogy az egészséges és sérült emberek a 
játékban és a sportban is összemérhették képességeiket.

Köszönjük támogatóinknak, hogy most is fontosnak 
tartották a fogyatékkal élők segítését.  
Természetesen nemcsak az anyagi erőforrások tették ezt 
lehetővé, a szervezésben részt vettek (testnevelő tanárok- 
Spák Józsi koordinálásával, segítők, tagok, pártoló tagok, 
a gimnázium önkéntes segítői stb.) pozitív hozzáállása, 
segítő szándéka nélkül nem tudtuk volna ezt létrehozni. 
Úgy gondoljuk, ez a sportrendezvény is példa arra, hogy 
másként, másképpen is lehet élni. A nyomasztó hétköznapok 
mellé derűs, élményekben gazdag napot lehet vinni. Új 

erőt adni az önértékeléshez, az önbecsüléshez. Az elért 
siker nyomán további célok kitűzésére lehet ösztönözni. 

Csernák Vilmosné
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

XIX. Regionális 
Parasportnap

A rendezvényt támogatták:
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT   

OBO BETTERMANN HUNGARY KFT.
BUGYI ÖNKORMÁNYZAT

PÁNCZÉL KÁROLY
METTEX Kft.

NAGÉV CINK Kft
PONYICZKI   LÁSZLÓ

PUNCS BAZÁR
JUNIOR VENDÉGLÁTÓ ZRT

JÁTÉKOK HÁZA
SAROKHÁZ ÉTTEREM

LEON PÉKSÉG
RADICS JÓZSEF

REÁL ÉLELMISZER KERESKEDÉS
POTOM DISZKONT

BORI ANTALNÉ
EGÉSZSÉG KOVÁCSA  BT / DABAS/

ÁTTRIUM IDŐSEK OTTHONA /DABAS/
HARMÓNIA   LAKÁSTEXTIL

KARDOS ZOLTÁN
EMTÉ-2002 SZOLGÁLTATÓ BT

CHILIFUTÁR BARÁTI KÖR
KREATÍV PAPÍRUSZ

SZIVES ABC
DONKÓ ERIKA MANIKÜR PEDIKŰR

MOBIL-TEL LOTTÓZÓ
FAZAKAS CSABA-MÉHÉSZ
GÁLNÉ VÍGH MARIANN

PILLERNÉ DOBORÓCZKI ILDIKÓ



98 Rendezvények Rendezvények

A vers ünnepe városunkban

Április 11-én a költészet napja 
(József Attila születésnapja) 
alkalmából két rendezvény is 
várta a verskedvelő ócsaiakat.
A Falu Tamás Városi Könyvtár-
ban Irodalmi szalon keretében 
reggel 8 órától délig láttuk ven-
dégül a Halászy Károly Általános 
Iskola ötödikes és hatodikos nívó 
csoportos tanulóit, valamint a 
6.b. osztályt Füle Andrea, Ju-
hászné Schlotter Klára, és Buzek 
Zsuzsanna tanárnők vezetésével.

A kötetlen családias hangulatú 
rendezvényt az alkalomnak meg-
felelően a Falu Tamás emlék-
szobában tartottuk Virág Miklós 
támogató közreműködésével. 
Sok érdekességet tudhatott meg 
a hallgatóság (nagy örömünkre 

felnőttek is megtiszteltek jelenlétükkel magyar költőkről 

és műveikről. A 
tanulók a saját 
maguk választotta 
verseik felolvasásával 
járultak hozzá a 
rendezvény sikeréhez.
Köszönet érte mindnyájuknak.

A vers ünnepe este az Egressy Gábor Szabadidő Központban 
folytatódott. Kapcsolódva az Arany János emlékév rendezvé-
nyeihez „ Az életet már megjártam” címmel a Theatrum Hun-
garicum Színház előadását tekinthették meg az érdeklődők.

A társulat Arany János életútját mutatta be a költő ver-
seinek tükrében. A színpadon magas színvonalon ele-
venedett meg a mindenki által jól ismert Toldi Miklós, 
valamint az Arany életmű kevésbé ismert verseiben is 
gyönyörködhettek a verseket, a költészetet kedvelők. 

Az előadás méltó befejezése volt a vers ünnepének váro-
sunkban.                                                      

Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető
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Fogadják szeretettel az idei húsvéti, családi készülődés ké-
pes beszámolóját. 
A programon zömében kisgyerekes családok vettek részt. 
 A legkisebbek is kipróbálhatták a tojás berzselést, húsvéti 
kalácstésztából madárka, úgynevezett tubuka készítést 
és mézeskalács díszítést.  Minden tevékenység türelmet 
igényelt, de a népi játszóudvar és a körjátékok lehetőséget 
adtak az önfeledt mókázásra. 
A meghirdetett Mutasd a hímesed! című tojásversenyen 9 
nevező munkáit értékelhette a zsűri. 

Kormos Rebeka 

Húsvéti készülődés az ócsai Tájházban

Berzselt tojások

Mutasd a hímesed! I. helyezett

Bújj, bújj zöldág

Iskolánk idén csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Fenntarthatósági Témahét kezdeményezéséhez. A diákok 
akcióterveket készítettek a hét folyamán, amelyben leírták az 

iskola fenntarthatósági és energiatudatossági helyzetképét 
és tervet készítettek annak javítására. Több csapat is részt 
vett a Fenntarthatósági Kupa elnevezésű online versenyen.

Az Egressy Gábor Szabadidőközpontban a „Zombi re-
aktorok - Csernobil után” című fotókiállítás megnyi-
tója 2017. 04. 28-án volt. A kiállítás megnyitóján 
KÖZ-ÉRT? címmel improvizatív jeleneteket adtak elő 
a fogyasztói társadalmunkról a gimnázium diákjai. 

Csernobil után 31 évvel
A Fenntarthatósági témahét ideje alatt volt a csernobili 
katasztrófa évfordulója. 

31 évvel ezelőtt az ortodox húsvét szom-
bat éjjelén biztonsági kísérletet végez-
tek az erőmű 4-es számú reaktorában. 

A robbanás következtében felcsapó lángok 750 
méteres magasságig emelték a radioaktív ré-
szecskéket és szórták szét egész Európában. 

Az akkori szovjet kormányzat próbálta az esetet kiseb-
bíteni, de ma már tudjuk, hogy akkor az atomenergi-
aipar történetének eddigi legsúlyosabb katasztrófája 
zajlott le. A történetnek sajnos nincs vége. Miközben 
a baleset hatásai máig érezhetők, a veszély nem múlt 
el. Ukrajnában négy erőműben 15 atomreaktor üze-
mel. A legtöbbjük eredetileg tervezett élettartama 
napjainkban jár le, és mindet meg kívánja hosszab-
bítani az ukrán kormány, hogy tovább működjenek. 

A Magyar Természetvédők Szövetsége és a 

Bankfigyelő Hálózat munkatársai jártak a helyszínen, 
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban 2017. május 
17-ig látható fotókiállítás az ott készült képeken keresz-
tül mutatja be a balesetet és a mai ukrajnai helyzetet. 

A gimnázium diákjai a kiállítás megnyitóján Éger Ákos 
előadását hallgathatták meg az útról. Többek között 
az ő fotóinak felhasználásával készült a kiállítás, ami 
2017. május 17-ig látható a szabadidőközpontban.

Éger Gyöngyi 
Bolyai János gimnázium etika tanára



MÁJUS 19. (péntek) MEGNYITÓ 18:00 
Kerepeczki Ferencné Goblein művészet című
kiállításának megnyitója (aula)
A műsor a színházteremben folytatódik: 
Fellépnek: Csóka-Vasass Kinga, Energy Kid’s, 
Gambo Rita és a Tiara hastánccsoport
SZABÓ ÁDÁM énekes-harmonikás

MÁJUS 20. (szombat) 19.00
BODRI BORVACSORA
Fellép Erdőhegyi Brigitta és zenekara
Belépőjegy: 6500 Ft (asztalfoglalás szükséges)

MÁJUS 21. (vasárnap) 10.00-20.00 óráig 
MOZINAP - premier �lmek vetítése 

MÁJUS 23. (kedd) 19.00
SZULÁK ANDREA  „Kedvenc dolgaim” c. zenés estje
Belépőjegy: 2400 Ft, Egressy Kultúra Kártyával 2000 Ft

MÁJUS 24. (szerda) 18.00
KÁVÉHÁZI ESTÉK

Vendégünk St. Martin előadóművész, zeneszerző
Ingyenes

MÁJUS 25. (csütörtök) 18.30
DUMASZÍNHÁZ
Dombóvári István és Bellus István műsora
Belépőjegy:  2500 Ft (asztalfoglalás szükséges)

MÁJUS 26. (péntek) 18.00
NÓTÁTÓL AZ OPERETTIG
Vendégeink: Tarnai Kiss László, Szász Kati, Egri József
Belépőjegy: 2000 Ft, Nyugdíjas: 1500 Ft

MÁJUS 27. (szombat) 15.00-16.00 (Tájház)
„ÓCSA SZÜLÖTTEI” c. kiállítás megnyitója
Horváth Lajos „Szenvedélyek - egy élet gyűjtéseiből”
Ingyenes

MÁJUS 27. (szombat) 19.00
ROCK ’N ROLL TÁNCPARTY 
Holdugatók: Made in Hungaria Show
Flying Times zenekar élő koncert
Belépőjegy: 2000 Ft (asztalfoglalás szükséges)

MÁJUS 28. (vasárnap) 12.00-18.00

TEJBEGRÍZ FESZTIVÁL
Ingyenes
Részletek: www.tejbegrizfesztival.hu

Egressy Gábor Szabadidőközpont
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
06 29 378 043
A műsorváltoztatás jogát fenntartjukl.

Egressy Gábor
Szabadidőközpont

www.ocsamuvhaz.hu
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Apa ma „nem” főzött jól
Interjú Takács Zsolttal, a Ts Gastro Kft. ügyvezető tulajdonosával

Két hónapja azzal a kérdéssel fordultam az ócsai közétkez-
tető (Ts Gastro) vezetőjéhez, hogy tudnák-e vállalni egy új 
rendezvény, a Tejbegríz fesztivál gasztronómiai támogatá-
sát. Takács Zsolt tulajdonos, ügyvezető igazgató egy szem-
pillantás alatt igent mondott. Bevallom őszintén nagyon jól 
esett a gyors válasz, meg is lepett ez a vezetői hozzáállás, 
ezért egy interjú keretében beszélgettem vele a cégről és a 
közétkeztetés kihívásairól. 

Mi a legnagyobb feladata egy „köz”-t kiszolgáló főzőkony-
hának?

Az egyik legnagyobb, hogy mindenki számára ízletes legyen, 
ami azért nagyon szubjektív. A mindenki alatt azt értem, 
hogy minden korosztály számára, hiszen más típusú éte-
leket eszik szívesen egy óvodás és mást egy középiskolás. 
Ócsán szerencsés a helyzet, mert két főzőkonyha van. Az 
egyik a Napsugár Óvodában az ovisok és iskolások részére, 
a másik a Bolyai Gimnáziumban ahol a gimiseknek és a fel-
nőtt korosztálynak készül étel. 

A közétkeztetés egy komplex terület, egyik oldala a gazdasá-
gos működés, a másik viszont a szociálpolitika, az egészség-
megőrzés. Ma, amikor az emberek több ételt fogyasztanak 
házon kívül, mint otthon, a közétkeztetés fontossága meg-
kérdőjelezhetetlen, hiszen feladata az élelmezést igénybe-
vevők táplálkozási igényeinek mennyiségi és minőségi kielé-
gítése.

Nem volt zökkenőmentes a váltás, amikor 2016-ban a 
TsGastro vette át a közétkeztetést Ócsán.

A hirtelen változásokat senki sem szereti, itt Ócsán pedig 
egy hónap alatt kellett mindezt lebonyolítani. Egy régi, „be-
rögzött” működési modellt kellett leváltani. Minden intéz-
ménynek külön főzőkonyhája volt, saját maga által tervezett 
étlappal és ízekkel. Ehelyett egy hónap leforgása alatt kap-
tak központilag szabályozott, a közétkeztetési törvény elő-
írásainak megfelelő ételt. Természetesen tudjuk, hogy nem 
bújhatunk állandóan a törvényi szabályozás mögé, ezért a 
lehetőségekhez mérten próbáljuk élhetővé, még jobban 
fogyaszthatóvá tenni a gyakorlatban mindezeket. Nekem is 
van két gyermekem, így a mindennapokban is tudom, hogy 
a gyermekeknek főzni nem egyszerű. Sok esetben az én 
kisfiam is azt mondja, hogy apa ma nem főzött jól. holott 
csak számára nem ízlett az étel.

Hiába iktatunk be tejet az ovisok étrendjébe a kálciumot a 

törvény előírása miatt, ha az óvodából azt a visszajelzést 
kapjuk, hogy inkább teát szeretnének inni a gyerekek. Vagy 
említhetem a gimnazistákat is, akik hozzá voltak szokva, 
hogy minden nap kaptak desszertet ebéd után. Ezt a sza-
bályozás nem teszi lehetővé, viszont próbálunk más úton 
kedvezni nekik és áprilistól kétféle főétel közül választhat-
nak, továbbá a jól megszokott desszert megoldásán is gon-
dolkozunk.

Május 28-án, gyereknapon egy új rendezvény a Tejbegr-
íz fesztivál mellé áll a Ts Gastro Kft., a cég jóvoltából az 
esemény ideje alatt minden látogató ingyen eheti a tejes 
finomságot. Rendszeresen megjelennek más rendezvé-
nyeken is?

Igen, minden településen igyekszünk a város életében sze-
repet vállalni. Ez nem plusz, hanem alapvető cégfilozófia a 
részünkről. Ez a rendezvény pedig azonnal felkeltette az ér-
deklődésemet, jó ötletnek tartom, melyhez örömmel csat-
lakozunk. 

Gondolnak a laktózérzékeny és gluténérzékeny 
látogatókra is?

Természetesen. Jómagam is laktózmentes tejet fogyasztok, 
kiemelt figyelmet szentelünk az ételallergiás vendégek-
re. Várunk mindenki a Tejbegríz-bárba mely május 28-án, 
Ócsán, a Templom téren 12.00 órakor nyitja kapuit!

www.tejbegrizfesztival.hu

2017. május 28. 12.00-18.00

A NAP HÁZIGAZDÁJA a két szURI (rádió dabas)
13:00 az állatok nyelvén beszélő juhász bábmese

14:00 interaktív bohócműsor
15:00 harisnyás pippi színházi előadás

16:15 tejbePAPIevő verseny apukáknak
17:00 HAHÓ együttes koncertje
egész délután:

tejbegríz bár, tejbe-kvíz, ugrálóvárak, 
matricagyűjtés a TEJÚTON, bungee.....
és sok-sok mosoly az arcokon!

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

TÁMOGATÓNK:
TS GASTRO KFT.

gyere, és edd magad degeszre!
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Ócsa női sportéletének „virága”
Interjú Virág Dóri aerobic- és kangoo-oktatóval

ROLETTA •  RELUXA •  SZÚNYOGHÁLÓ •  
SZALAGFÜGGÖNY •  NAPELLENZŐ  •  ZSALUZIA 

Tel jeskörű  k iv i te lezés,  
ingyenes fe lmérés és ára jánlat !

Ó C S A ,  A K Á C O S  U .  1 6 .
B U D A P E S T E N  É S  V I D É K E N  I S

Garázskapu
Ablak RedőnyAjtó

Hány éve kezdted el az aerobicoktatást Ócsán? 
Milyen célokkal, ambícióval indult az út?

2007 szeptemberében indítottam el a helyi aerobicot, heti 2 
alkalommal. Mindig is nagy szerepet játszott az életemben a 
sport, tudtam, ha egyszer nagy leszek, akkor testnevelőtanár 
vagy edző szeretnék lenni, aki gyerekekkel és felnőttekkel fog-
lalkozik. Célom már 10 évvel ezelőtt is az volt, hogy  minél több 
tornázni vágyó vendéget mozgassak meg, és hogy az óráim 
hatékonysága elégedettséggel és büszkeséggel töltse el őket.

Többen elmondhatják magukról, hogy személyesen jártál 
hozzájuk házi-aerobicot tartani. Milyen tapasztalataid, él-
ményeid kötődnek ehhez a nem mindennapi óratípushoz?

Voltak vendégeim, akik a munkájuk vagy a kisgyermekük 
miatt nem tudtak részt venni az esti csoportos óráimon, 
ezért hozzájuk házhoz jártam személyre szabott edzést tar-
tani. Nagyon szerettem ezeket az alkalmakat. Mindenki más 
célt tűzött ki, ezért az órák felépítése nagyban eltért egy-
mástól. Az egyéni órán bensőségesebb kapcsolat alakult 
ki köztem és a vendégem között. Része voltam a családok 
mindennapjainak, a sikeres fogyásoknak, átalakulásoknak.

Hogyan kerültél kapcsolatba a kangoo-val? Hány 
éve tartasz kangoo-órát is az aerobic mellett? 
Melyik a népszerűbb óra?

Az aerobiciskolában különböző óratípusokat kellett látogatni, 
és amikor bejelentkeztem életem első kangoo-órájára 2006-
ban, annyira megtetszett, hogy már  akkor eldöntöttem, egyszer 
én is szeretnék oktató lenni, aki átadja ezt a szuper életérzést 
a vendégeinek. Kangoo-órák már 4 és fél éve vannak Ócsán. 
Igyekszem változatos, sokszínű alkalmakat szer-
vezni, időnként formabontó keretben (példá-
ul: 90 perces Bazi Nagy Kangoo Lagzi az ócsai zene-
kar élő zenéjével, vagy 90 perces Fény&Disco Party,  
Black&White Party,       Farsagi       Mulatság,         Pizsama Party        DJ Kozyval. 

Emlékszem, a gimiben gyerekekkel is foglalkoz-
tál (ovitorna, gyerek-kangoo), ezek az alkal-
mak is nagyon kedveltek voltak. Lesz-e folytatás?

Nagyon szerettem a gyerekeknek óvodástornát és gye-
rek-kangoo-t tartani. Ügyesek és lelkesek voltak minden 
órán, rengeteget fejlődtek hétről hétre. Most, hogy 4 hóna-
pos a kisfiam, még csak a felnőtt edzéseket tudom vállalni, 
de tervezem, hogy hamarosan ismét indulnak ezek az órák is.
Fontosnak tartom, hogy már kicsi korban megszeret-
tessük a mozgást a gyerekekkel. Sok kis növendékem 
van, akik a javaslatomra már más egyesületekben spor-
tolnak, érnek el sikereket különböző versenyeken. 

Sokan hallhattak zenét, nyaranta többször, az Egészségház 
parkolójában, és láthattak kangoo-cipős lányokat/nőket 
futni ezen a környéken. Milyenek a szabadtéri edzések?

A szabadtéri edzések hangulata teljesen más, mint  a tor-
natermi óráké. Még felszabadultabb mindenki, családia-
sabb a légkör. A friss levegőn és a szép környezetben még 
az óra keménysége is jobban elviselhető. Itt az óra végi 
erősítést a körülmények adják, pl. a parkoló szegélyét tri-
cepsz-erősítésre, a padokat fekvőtámaszhoz használjuk, és 
persze az óra végi kangoo-cipős futásunk sem maradhat el.

Kisfiad megszületése után néhány hónappal már újra tartot-
tál órákat, és rengeteg új tagot számlál a csapat. Milyen ér-
zés   visszatekinteni arra a 10 évre, ami a hátad mögött van?

Máté születése után már 6 héttel újra tartottam csopor-
tos órákat. Sok-sok régi és új vendéggel kezdtük meg 
együtt ismét a közös munkát. Nagyon szeretek a lányok-
nak/nőknek edzést tartani, látni rajtuk  óráról órára a 
változást, a sikert, az együtt elért eredményeket. Van-
nak olyan vendégeim is  a csoportban, akik már a legelső 
órám óta kitartóan járnak hozzám hétről hétre. Nagyon 
sokan elmondhatják, hogy a kitartásuk meghozta az ered-
ményt, mert van, akinek csak pár kilót, pár centit kellett 
leadnia, hogy jól érezze magát a bőrében, visszanyerje 
a kitűzött alakját, de vannak 20-30-50 kg-os fogyások is. 

Milyen életkorú lányok/nők járnak az edzésekre? Kiknek 
ajánlod az aerobicot, és kiknek a kangoo-t?

Teljesen vegyes a csapat életkora, hiszen vannak már olyan  
gyerekek,  akik eleinte csak kísérték az anyukájukat, de a 
szülői példa hatására már ők is oszlopos tagjai az óráknak 
(8-9 évesek), végigtornázzák vagy végigugrálják az edzéseket 
az anyukájuk mellett; és aminek nagyon örülök, hogy egé-
szen 60 éves korig járnak hozzám kitartóan a vendégek. Szó-
val bárki, bármikor csatlakozhat az órákra. Ajánlom minden-
kinek, hogy próbálja ki legalább egyszer mindkét óratípust, 
mert sokan párhuzamosan járnak mindkettőre. Tudni kell, 
hogy a kangoo-cipőben végzett mozgás 80%-kal csökkenti a 
talajra érkezés káros hatását, így védi a boka, a térd, a csípő 
és a gerinc ízületeit. 

Milyen új terveid vannak a jövőre nézve?

Legfőbb célom, hogy minél több lányhoz és nőhöz eljus-
son az óráim híre, minél többen válasszák a mozgást, és 
legyenek egészségesek, elégedettek, büszkék magukra.

Köszönjük, Dóri!

Cs. Fehér Katalin 

TREND 
Női-Férfi Ruházat 

A hétköznapitól az 
örömanyáig, S – 5xl ig. 

K, P: 10-18  Sze, Cs: 10-17 
Szo 10-13  V, H: Zárva   

2364 Ócsa Falu Tamás u. 34 
https://www.facebook.com/TREN

D-261350570966355/ 

Legyél te is TREND mániás!!!  

ROCK ’n’ ROLL 
TÁNCPARTY

2017. 05. 27.
kapunyitás: 19:00

holdugatók:
made in hungaria 

show

flying times 
zenekar
koncert

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48.
WWW.OCSAMUVHAZ.HU | 06 29 378 043

ASZTALFOGLALÁS ÉS JEGYVÁSÁRLÁS
KIZÁRÓLAG ELŐVÉTELBEN LEHETSÉGES
JEGYÁR: 2000 FT

Nóta és operett
2017. május 26. 18.00 óra

Tarnai Kiss László
Emerton díj, Életmű díj, Magyar Kultúra Lovagja 

Szász Kati
Memory Interoperett primadonnája

Egri József
Memory Interoperett táncos komikusa

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

Kísér: Johan János és cigányzenekara

Jegyár: 2000 Ft
Nyugdíjas jegy: 1500 Ft



16 Így volt Ócsai Katolikus Közösség programja

Hétfő. 18 óra
Péntek 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9  óra
Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Pénteken 18-tól Ifjúsági hittan a plébánián
Minden Szombaton 10 órakor katekumen csoport
a szentség felvételére készülőknek.
Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor
taezei imaóra, majd 19 órakor ismeretterjesztő előadás

  Ócsai Baptista Gyülekezet - májusi programnaptár

Brunszvik Teréz a nőnevelés úttörője kez-
deményezéseként 1828 után indult el 
az iskoláskor előtti kisgyermekek neve-
lésének a gondolata Magyarországon.

1914 előtt majd egy évszázaddal az első 
budai óvoda megnyitása után jött létre az 
„első óvódá”-nak tekinthető „magánmenhely” Ócsán, a 
Bajcsy Zs. 5. szám alatt, özv. Kovács Józsefné működteté-
sében. 

1922-re tehető az első magánóvoda megnyitása, vezetője 
nagy Ella óvónő, aki Kovács Józsefné leánya volt.  Az első 
óvodák létesítésének első sorban szociális – megőrző, gon-
dozó, nevelő indíttatása volt. 1930-ban Kontra Erzsébet ok-
leveles óvónő nyitotta meg magánóvodáját, ami az éppen 
üresen álló református iskola épületeinek, tornatermeinek 
egyikében működött.

A gyermekek után járó beíratási díj 1 pengő volt/hó, mely-
ből a berendezést, takarítást, világítást, fűtést is rendeznie 
kellett önmaga fenntartási költségei mellett. Sem állami, 
sem községi hozzájárulást nem kapott, hiába kilincselt a 
hatóságoknál. 

Az óvodai foglalkozások, a játék, a felügyelet délelőtt 9-től 
délután 16 óráig volt biztosított. Minden gyermek a kosár-
kában vitte magával az ennivalóját, amit napközben elfo-
gyaszthatott. Nyáron kevesebb, télen több gyermek járt 
rendszeresen. A gyerekek a téli időszakban rövid színdara-
bokat, népi játékokat, mondókákat, körjátékokat, verseket 
begyakorolva szerepeltek a szülők számára rendezett kará-
csonyi ünnepségeken. 

1940-től az akkori főutcára – ma Bajcsy Zs. u. 17. – került át 
az óvoda, ahova már katolikus gyerekeket is beírattak, ami 
a gyermekek létszámának a növekedését is eredményezte. 

1948-ban államosították az iskolákat, így az itt működő 
óvodát is. Az állami óvoda 1949 szeptemberében kezdte 
meg működését 60-70 gyermekkel, Kontra Erzsébet óvoda-
vezetővel és 2 dajkával, a Szabadság tér 3. szám alatti is-
kolaépület önálló bejárattal rendelkező két belső helyisé-
gének egyikében. 

Az államosítással új korszak vette kezdetét az óvoda, az oda-
járó gyermekek és a dolgozóinak a jobbrafordulásában. Fo-
kozódott az érdeklődés és az igény az óvoda iránt a bejáró 
anyák munkába állásával, mely az óvodabővítést, később a 
fejlesztést is nagyban segítette.

1956-ban Kontra Erzsébet halála után Túrós Terézia kapott 
megbízást az óvoda vezetésére. 

1960-ban új tetőszerkezetet kapott az épület, nyílászárókat 
cseréltek. Belső átalakítással, mosdó és öltöző kialakításával 
növelték a férőhelyek számát 75-re. Kis-, középső-, és nagy-
csoport kialakítására került sor. 5 fő óvónővel, 3 fő dajkával. 
Kis alapterületen nagy volt a zsúfoltság, mely kedvezőtlenül 
hatott a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt. 

1966-ban a Dózsa György téri óvoda megnyitásától 2 cso-
portra minősítették le, mellyel csökkenteni igyekeztek a zsú-
foltságot. 

1971-ben bevezetésre került az Óvodai nevelési program és 
követelményrendszere. Az udvara ekkorra már homokozó-
val, vas mászókákkal, füvesítéssel, udvari játékokkal volt el-
látva. Átalakításra került sor, a vizesblokk felújítása, linóleum 
padló felhelyezése és olajkályhák beállítása által. 

De a kor követelményeinek így sem felelt meg. Sem helyisé-
geiben, sem az udvarában. 1979 májusáig, 30 évig működött 
a Szabadság téri óvoda. A Baross utcai óvoda átadásával 
szűnt meg. Vellai Sándorné tagóvoda-vezetői, majd óvoda-
vezetői minőségben irányította a Szabadság téri óvodát 

Az ócsai 
Szabadság téri óvoda 
története

május 03.    19:00     Bibliaóra 
május 06.    18:00    Ifjúsági alkalom 
május 07.    09:00     imaóra 
      10:00     Istentisztelet 
      15:00     Közösségi alkalom - Lakópark 
      17:00     Istentisztelet 
május 10.    19:00     Bibliaóra 
május 13.    18:00    Ifjúsági alkalom 
május 14.    09:00    imaóra 
      10:00    Istentisztelet vendég gyülekezet 
      17:00    Istentisztelet - vendég gyülekezet
május 17.   19:00    Bibliaóra 
május 20.   18:00    Ifjúsági alkalom 
május 21.    9:00    imaóra 
      10:00    Istentisztelet 
      15:00    Közösségi alkalom - Lakópark 
      17:00    Istentisztelet
május 24.   19:00    Bibliaóra 
május 27.   18:00    Ifjúsági alkalom 
május 28.   09:00    imaóra 
     10:00   Istentisztelet 
     17:00   Istentisztelet
május 31.   19:00   Bibliaóra 

Tavaly 5000 db értesítő cédulát készíttettem, amit vala-
mi hiba miatt nem kapott meg mindenki, pedig a pos-
tamesterasszony szerint csak 3800 udvar van Ócsán.

Az üzenetnek a lényege az volt, hogy a VESZETTSÉG vál-
tozatlanul egy halálos fertőző betegség (csak megelőz-
hető, nem gyógyítható).  Az ellene való OLTÁS évente 
KÖTELEZŐ.  Úgy kellene gondolkozni, hogy védem magam, 
a gyerekeimet, a szomszédjaimat, a kutyáimat, macskái-
mat… stb. ez ellen a szörnyű betegség ellen. Nem kellene 
a törvény kényszerítő erejét említeni sem! Mégis sokan 
vannak, vagy lehetnek azok, akik valamire várnak. Várnak 
egy értesítésre, egy plakátra, egy TV, vagy rádióhírre, eset-
leg a komoly büntetésre (tudtommal 45000 Ft is lehet Az 
oltottságot, chip ellátottságot stb. nem én és nem a ma-
gán állatorvosok ellenőrzik, hanem a hatósági kollégák. 
Ne várjanak! Vegyék elő a kutya Egészségügyi Köny-
vét, és nézzék meg benne a dátumot, s’ máris tudni 
fogják, hogy mikor aktuális a védőoltás (évente egyszer). 

Örüljenek, örüljünk, hogy létezik ilyen! Régen nem 
volt védőoltás. Nézzék meg az aktuális filmeket, ott 
láthatják, hogy micsoda kínokkal járt a sok- sok pró-
bálkozás, hogy a veszett állat által megmart em-
bert megpróbálják megmenteni …és nem lehetett.
Az új ócsai címem és telefonszámom minde-

gyik Kisbíró újság aktuális oldalán megtalálható.
A kóbor állatokkal való bánásmód is folyamatosan időszerű. 
Ezeket a szabályokat viszont nem mindenki tudhatja, bár az 
internet jóvoltából hamar utána lehet nézni, vagy akár az 
állattartási-, akár az ebrendeletet fénymásolatban ki lehet 
kérni az Önkormányzattól ( azaz a honlapon megnézni ) .
Az utcán szájkosár és gazda nélkül sétáló kutya kóbor állat-
nak számít (a fent említett törvény szerint is). Bejelentendő 
a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Közterület Felügyelők-
nél!  A leolvasott chip szám alapján visszajuttatható a tu-
lajdonoshoz,  ill. el kell különíteni az emberi közösségektől.

Jó    felhívni a  gyerekek   figyelmét arra is, hogy az utcán  kóborló 
állatokat   ne    csalogassák      magukhoz, ne   etessék, ne    simogassák!

Mit tegyünk, ha kóbor kutyával találkozunk? 

Amennyiben lehet, kerüljük ki, lehetőleg szembe fordulva 
vele, de nem a szemébe nézve, hátráljunk el tőle. Tartsuk 
óvatosan magunk elé a táskánkat stb. Ne tegyünk hirtelen 
mozdulatokat, ne csapkodjunk, ne rúgjunk felé, ne fussunk el 
tőle!  Biciklis inkább álljon meg, szálljon le a kerékpárról, tart-
sa lassan maga elé. Netán, ha mégis megharap, mihamarabb 
menjünk el orvoshoz. Próbáljuk meg kitalálni, hogy kié lehet 
az állat. A beoltott kutyák a nyilvántartásból szinte csak a chip 
szám alapján kereshetők ki, a lakcím, vagy név alapján nem 
mindig. A chipet sajnos csak egészen közelről lehet leolvasni.
Fontos tudni, hogy évente legalább kétszer akarnak társra 
találni az ebek. Bandáznak, koslatnak. Minden lehetőséget 
megragadnak ezért. Szöknek, kimásznak, bemásznak stb. A 
budapesti rendelőkben végzett műtéti árak ötödéért szok-
tam vállalni az ivartalanítási műtéteket segítségképpen.

Dr. Kardos József

    

Állati dolgaink

Birkózás
2017-04-22-én rendezték meg az Országos Diák I-II. és serdülő
kötöttfogású területi egyéni bajnokokságot Budapesten.
Eredmények:
Kis diák:
II. helyezett: Lakatos Péter
III. helyezett: Szlovicsák Tamás
Nagy Diák:
III. helyezett: Szlovicsák Róbert
2017-04-29 Kakucson szabadfogású körzeti gyerek, diák 
birkózó versenyt rendeznek az eredményekről a következő 
számban beszámolunk.
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

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

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

E-mail: polghiv@ocsa.hu Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig 30-9944925, 70-6064005 (éjszaka) info@nefelejcsovoda.hu

Tel: 29-378-125 Cs 14-17-ig Hivatásos Tűzoltóság Dabas Napsugár Tagóvoda

Fax: 29-378-067 Rendelő tel: 29-378-164 29-560-020, 29-360-105 Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Védőnői tanácsadások Posta, Szabadság tér 3. Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Tel: 29-378-125/33-as mellék I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tel: 29-378-056 Ócsa, Damjanich u. 31.

Okmányiroda Tünde, Tel: 29-578-523 Ócsai Református Egyházközösség 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26. II.körzet: Kardosné Pintyőke Ócsa, Ady E. u. 2. Halászy Károly Általános Iskola

Tel: 29-378-504 Viktória, Tel: 29-578-522 06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com Tel: 29-378-023

Orvosi Ügyelet III.körzet Brassai Júlia www.ocsaref.hu iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Bolyai János Gimnázium

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969 Fogászat gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Tel: 29-378 043, gimi@bogim.hu

Felnőtt háziorvosok dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078 06 29 950 420 Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő, dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Közterület-felügyelet

kedd 14-18-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Berecz Éva 06 70 395 1877

Rendelő tel: 29-378-071 06-30-2034206 Evangelikus Egyházközösség Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: Fiziotherápia 29-578-525 06 29 368 174 Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek Korona Gyógyszertár Egressy Gábor Szabadidőközpont Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Szabadság tér 5., 29-578-090 06 29 378 043 Falugazdász Nagyszegi Imréné

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Tel: 30 461-7863

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 29-378-007, Körzeti megbízottak: www.ocsamuvhaz.hu Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Kálmán Attila főtörzsőrmester: Falu Tamás Városi Könyvtár szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig 06 30 718 4748, Kovács Géza 06 29 378 158 Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073 törzsőrmester 06 70 4891039 www.konyvtarocsa.hu 29-379-969, munkaidőn kívül:  20-510 41 11

Közérdekű telefonszámok

Közérdekű információk Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Nyilas Ferenc 1940. május 18. 2017. március 2.
Császár Józsefné Papp Gizella 1932. október 6. 2017. március 6.
Vásáreczki Csaba 1971. július 8. 2017. március 8.
Strupka Józsefné Sárosi Erzsébet 1927. december 25. 2017. március 11.
Tóth Lajosné Piróth Edit Rozália 1967. július 5. 2017. március 13.
Kuti Bálint 1930. május 24. 2017. március 20.
Majoros László 1978. március 15. 2017. március 20.
Joó János 1951. április 15. 2017. március 20.
Szabados Kálmán 1944. január 2. 2017. március 21.
Csyef István 1952. május 30. 2017. március 25.
Süki Györgyné Benedikti Margit 1940. szeptember 29. 2017. március 28.
Czibula Mihályné Balló Ida 1933. szeptember 21. 2017. március 30.
Nagy Péter 1960. május 13. 2017. március 31.
Esküvő:
Bense Zsuzsanna Terézia - Varga Bence Tádé    2017. április 8.
Halász Tünde - Kulcsár László Ferenc                  2017. április 20.
Erdő-Bálint Zsuzsanna - Mihályi Attila                2017. április 21.
Boldvári Ágnes - Miklovitz Roland                      2017. április 29.

Huszonötödik házassági évforduló:
László Annamária - Mátyás Gábor 1992. április 4.

Marton Mária - Kiss Antal 1992. április 4.

Rézműves Erzsébet - Pavlovics Zoltán 1992. április 18.

Ötvenedik házassági évforduló:
Hildy Mária - Berecz Béla 1967. április 2.

Tóth Erzsébet - Horváth János 1967. április 29.

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Molnár Sarolta Bianka Ditrich Anikó - Molnár Gábor 2017. március 16.
Tóth Laura Olexa Renáta - Tóth János 2017. március 18.
Varga Stefánia Molnár Henrietta - Varga Rudolf 2017. március 20.
Veibl Áron Györkös Kitti - Veibl Csaba 2017. március 28.
Varga Marcell Miklós Zsiba Cintia Éva - Varga Miklós 2017. március 28.
Nagy Ármin Karácsony Katalin - Nagy Gábor 2017. március 30.

Sallay Mária anyakönyvvezető

Ünnepi beszédet mond
Bukodi Károly polgármester,

és Puskás Imre települési képviselő

Közreműködnek:
Küstörgő néptánccsoport

Áldás együttes

Ócsa Város Önkormányzata
és a Székelykapu Baráti Társaság 

tisztelettel meghívja a város lakosait
a trianoni szerződés aláírásának 97. évfordulója

alkalmából rendezett megemlékezésre.

2017. június 3. 10 óra
Ócsa, Bolyai tér, Székelykapu

Nemzeti Összetartozás Napja Janikovszky Éva

A LEMEZ KÉT OLDALA
képzeletszínház felnőtteknek

egy óra nevetőizom tréning

2017. június 2. 18.00 óra

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

Jegyár: 1500 Ft
Pedagógusoknak: ingyenes

Pedagógusnap alkalmából

Láng Annamária

Kovács Patrícia

Pedagógus igazolvánnyal 
ingyen jegy „vehető”

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

Rendhagyó

Kávéházi Esték
2017. május 24. 18.00 óra

Vendégünk: 

         St. Martin



ITT AZ IDEJE, 
HOGY KIPRÓBÁLD!

 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK  NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200   VASÁRNAP 1000–2100
 (20) 530 6055

MÁJUS 13. SZOMBAT 18:00
IX. SZÍNES CLUB DARTS, CSOCSÓ ÉS BILIÁRD BAJNOKSÁG

ÉRDEMES VELÜNK TARTANOD, HISZEN A HANGULAT HÓNAPRÓL HÓNAPRA EGYRE SZUPEREBB! 
SŐT, HA CLUBTAGKÉNT VESZEL RÉSZT RENDEZVÉNYEINKEN, ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNNYEL 

FOGYASZTHATSZ! NEM VAGY MÉG TAG? IGÉNYELJ KÁRTYÁT!

KÉSZÜLJ ÉS SZURKOLJ VELÜNK, ÜNNEPELJÜK 
EGYÜTT A CLUB ÚJ GYŐZTESEIT MÁJUS 13-ÁN!

MÁJUS 28. VASÁRNAP 16:00
CSALÁDI PUZZLE VERSENY A SZÍNES CLUBBAN! 

KATEGÓRIÁK: 1 FELNŐTT + 1 (14 ÉV ALATTI) GYERMEK VAGY  2 (12 ÉV ALATTI) GYERMEK
FŐDÍJ: EGY 5000 DB-OS PUZZLE ÉS EGY CSALÁDI PIZZA
NEVEZÉS: 2017. MÁJUS 25. ÉJFÉLIG TELEFONON VAGY A SZÍNES CLUB FACEBOOK OLDALÁN!

GYERTEK, ÉS KAPCSOLÓDJATOK KI NÁLUNK!

MÁJUS 19. PÉNTEK 21:00
ACTIVITY-PARTY A SZÍNES CLUBBAN! 

JÓ A BESZÉLŐKÉD? BÁRMIT ELMUTOGATSZ? LERAJZOLOD A HOLNAPOT IS? 
AKKOR OTT A HELYED A CLUB ELSŐ ACTIVITY-ESTJÉN! A MÉG NAGYOBB IZGALOM 

ÉRDEKÉBEN A CSAPATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA VÉLETLENSZERŰEN TÖRTÉNIK! 

JELENTKEZZ FACEBOOK ÜZENETBEN VAGY TELEFONON!
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