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Halászy napok beszámoló 

Az Utazás Kiállításon jártunk 

Információk a beíratásról  
helyi intézményekbe 



ZÖLD  
ÓCSÁÉRT

2016. ÁPRILIS 16. 9:00-13:00

ültess el te is
egy virágot!

Várunk minden kicsit és nagyot
egy közös virágültetésre 
és egy vidám délelőttre!

Helyszín: Ócsa, „Templom tér”

muskátli vásár  

virágos palacsinta kóstoló 

csacsi simogató
ugrálóvár

Ócsa Város Önkormányzata
lim lom mese

öko játszóház

vitéz lászló

bábjáték automata-50%

Aprogram célja a tiszta és egészséges környzet elősegítésén túl, olyan 
rendezvények szervezése, amelyek a szórakoztatás mellett tudatformáló 

erővel is bírnak. Szeretnénk arra buzdítani mindenkit, hogy gondolkod-
janak és cselekedjenek velünk ill. szépítsék, építsék saját környezetüket. 
Szeretnénk, ha mindenki kellő nyitottságot és aktivitást mutatna és így 
látványos eredmények születhetnének. Kísérje figyelemmel ezt az oldalt, 
ahol minden hónapban új hírekkel jelentkezünk a témával kapcsolatban.

Ebben a hónapban egy közös virágültetésre invitáljuk Önöket. Virágozzuk fel Ócsát közösen,  
találkozzunk április 16-án a „Templom téren”. Ültess el Te is egy virágot!
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Három hónap telt el, mióta az Ócsai Kisbíró szer-
kesztését átvettem. Azóta figyelek, tapasztalok, 

sokszor egészen mélyen próbálok ”beleszagolni” 
Ócsába. A napom nagy részét itt töltöm, élvezem a 
kisvárosi létet, azt, ahogyan találkozom Önökkel az 
utcán, vásárolok a boltban, hallgatom a fúvószene-
kart a városi ünnepségen vagy éppen együtt kana-
lazzuk a babgulyást a rekordot hozó  szemétszedési 
akció után a téren. Mindre jó visszaemlékezni. Még 
arra is, amikor március 15-én jól elbambultam és a 22 
éves jogosítványommal belecsúsztam az Általános 
Iskola előtt az árokba. Nagyokat pislogva szálltam ki 
az autóból, de mire feleszméltem volna a polgárőr-
ség már ki is mentett. Ha mindez Budapesten törté-
nik, talán még most is ott állok. De ez Ócsa! Egy 
kis közösség nagy összetartással. Én Budapesten 
nőttem fel, annak is egy nagy kerületében. Ott csak 
a saját utcánkban ismerjük egymást, a boltban már 
ritkábban találkozunk ismerősökkel. 

Jól érzem magam itt. Igyekszem minél több ren  -
dezvényt meglátogatni a hónap során, vagy ma  -
gam is szervezem őket éppen. Március bő   vel   kedett 
az izgalmas eseményekben. Ugye? A  Ha    lászy 
Napokon például igazi huszárokkal ta   lál   kozhattak 
a gyerekek, a gimnáziumunkban, 18-án, egész éjjel 
mérkőztek egymással a csapatok, de volt víziál-
lat kiállítás is, és településünk első ízben a Föld 
Órája mozgalomhoz is csatlakozott. Lehet, hogy 
éppen Ön az, aki most felkiált: én nem is hallot-

KIS KÖZÖSSÉG – NAGY ÖSSZETARTÁSSAL
tam ezekről, pedig szívesen elmentem volna! 
Javaslom, hogy kövesse nyomon az ocsa.hu oldal 
„Rendezvényekről” menüpontját, ahol a város-
ban történő eseményektől 
tájékoztatást adunk.

Ahogyan a tavasz mindig 
megújulást hoz, Bukodi 
Károly polgármester úrral 
elhatároztuk, hogy kicsit 
átalakítjuk a la    pot, sőt új 
rovatot is indítunk, Ócsai 
Arcok címmel. Itt hétköz-
napi hősöket szeretnék bemutatni, olyanokat, akik 
itt élnek közöttünk, a mi városunkban. Szívesen 
várom ezzel kapcsolatban leveleiket, kérem, írják 
meg, hogy kiről olvasnának szívesen, kik lenné-
nek azok a hétköznapi emberek, akik valamilyen 
módon, maradandó dolgokat tettek vagy tesznek. 

Ne feledjék el, április is sokféle találkozási pontot 
tartogat. Egy közös virágültetési akción például 
ismét bebizonyíthatjuk, hogy külön-külön is, de 
együtt még jobbak vagyunk. Lesz muskátli-és 
virágföld vásár, igazi bomba árakkal, de még virá-
gokat is kóstolhatunk, na persze nem a muskátlit. 
Virágozzuk fel Ócsát, találkozzunk április 16-án 
vagy valamelyik másik áprilisi napon valahol a 
városban!

Paksi Zita

szerkesztő

2016. március 3-6. között Magyarország legnagyobb turisztikai rendezvényén a Tourinform 
Irodánk munkatársa, Magyari Tünde képviselte Ócsát. A stand érdekes színfoltja volt egy 
ócsai népviseletbe öltözött pár, akiket Kormos Rebeka és Dömötör Gergely személyesített 
meg. A négy napos rendezvényről Tünde pozitív tapasztalatokkal tért haza, bízva abban, 
hogy az érdeklődők közül sokan el is látogatnak majd hozzánk a közeljövőben.

– Játszani jó, nyerni még jobb! Így 
gondolta ezt az a több mint száz 
érdeklődő is, akik kitöltötték a kife-
jezetten erre az alkalomra készült 
Ócsai Kvízt. A játék jó alkalom volt 
arra, hogy a kitöltők a kihívás mellett 
sok-sok információt is begyűjtse-
nek városunkról – meséli Tünde. 
A  sorsolás útján kiválasztott nyertes egy komplex kiránduláson 
vehet részt Ócsán, melynek programjai és helyszínei: Református 
Műemléktemplom, Tájház, Madárvárta, Öreghegyi pincesor, Balló 
Ambrus Vendégfogadó, Sarokház Étterem, Fészerkert Étterem. 
Ezúton is köszönjük a felajánlásokat! 

(Zita)

Ócsa Város sikere az Utazás Kiállításon!

fo
rr

ás
: Ó

cs
a 

Vá
ro

s Ö
nk

or
má

ny
za

ta

fo
rr

ás
: Ó

cs
a 

Vá
ro

s Ö
nk

or
má

ny
za

ta



Önkormányzati hírek4

ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSA PEST MEGYE EGYIK 
LEGBIZTONSÁGOSABB TELEPÜLÉSE 
Ócsa Város Önkormányzatának havi testületi ülésén napi-
renden volt többek között az Akácos utcai buszmegálló 
felújítása, egy VEKOP pályázaton való részvétel, a kedvez-
ményes virágvásár támogatása, és betekintést nyerhet-
tünk az Ócsa Városi Polgárőrség éves beszámolójába is.

A havi rendes ülésen kívül március közepén is összeült 
a Képviselő-testület, és a VEKOP (Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program) „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű pályázaton 
való részvételről döntött. A felhívás lehetővé teheti a Dózsa-
telepi Nefelejcs Óvoda belső felújítását. A tervdokumentáció 
elkészítésére Ócsa Város Önkormányzata a legkedvezőbb aján-
latot adó MÉT Építőipari és Tervező Kft.-t bízza meg.

Március 30-án tartotta hó végi ülését Ócsa Város Ön    kor  -
mányzata. Elfogadták az Ócsa Városi Polgárőrség 2015. évi 
beszámolóját, melyből kiderül, hogy a taglétszám 2014 óta 
tovább bővült – jelenleg 120 fő - és nőtt a szolgálati órák száma 
is. A lovas csoport 2015-ben 1278 szolgálati órát teljesített, és 
újabb 3 fő végezte el az OPSZ Lovas Tagozatának alapképzé-
sét. Az Ócsa Városi Polgárőrség 2015-ben 12 főt kutatott fel, 
illetve szedett össze Ócsa közterületein. Két esetben vettek 

részt holttest keresésében, szorosan együttműködve a társz-
szervekkel. Ócsa Pest megye egyik legbiztonságosabb telepü-
lése. Felelősséggel kijelenthető, hogy Ócsán jó a közbiztonság 
– tudhatjuk meg Boros Tibor, Ócsa Városi Polgárőrség vezető-
jének beszámolójából.

Elkészült a Közterület-felügyelet éves jelentése is. Berecz 
Éva és Lengyel Péter napi rendszerességgel ellenőrzik a közte-
rületek tisztántartását, ápoltságát. 2015-ben huszonnégy 
esetben szabtak ki helyszíni bírságot, tizenkilenc esetben 
történt jogosulatlan közterület-foglalás. Az állomásnál vala-
mint az Esze Tamás utcában a gimnázium oldalán megállni 
tilos tábla került kihelyezésre, melyekre érdemes odafigyel-
ni. Közterület-felügyelőink elmondták, hogy sok a panasz a 
kóbor kutyák miatt, azonban számos esetben kiderül, hogy 
nem gazdátlan ebekről van szó, csak elkóborolt állatok-
ról. A jövőben ezzel kapcsolatban szigorúbb ellenőrzésekre 
számíthatunk. A jelentés szerint a 2016-os évben szeretné-
nek nagyobb hangsúlyt fektetni a város területén, illetve 
a külterületen lévő illegális szemétlerakás ellenőrzésére, 
megakadályozására is, továbbá az önkormányzati rendele-
tek betartására és a rendezett településkép kialakítására.

Döntés született alapítványi támogatásokról. A Képviselő-
testület egyhangúlag szavazta meg, hogy 30.000 Ft alapít-
ványi támogatással ismeri el a Magyar Kultúra Napján 
elhangzott műsort, melyet az Ócsai Bolyai János Gimnázium 
diákjai adtak, és további 30.000 Ft-tal jutalmazza az Ócsai 
Halászy Károly Általános Iskola diákjait és felkészítő tanárait 
a március 15-én adott produkciójukért. 

A Széchényi utcai buszmegálló új aszfalt burkolata elké-
szült. Az Önkormányzat idén az Akácos utcai buszmegálló 
felújítását tűzte ki célul. A legkedvezőbb ajánlatot a Hidrográd 
Kft. nyújtotta be, a döntés értelmében ez a cég végezheti el a 
rekonstrukciós munkálatokat.

Szó szerint fellélegezhetnek a Palást utcában és a Kiss Ernő 
utcában lakók. Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett 
a vákumgépházak zavaró bűze miatt, ezért egy-egy aktív 
biofilter kerül beépítésre. 

Napirenden tárgyalta a Testület az április 16-án megrende-
zésre kerülő Tavaszi családi napi virágvásár elnevezésű rendez-
vényt. A Zöld Ócsáért programsorozat második állomásán a 
lakosság – Önkormányzati támogatással – kedvezményes áron 
juthat muskátlihoz. A legkedvezőbb ajánlatot a Micikert Kft. 
adta, mely árból az Önkormányzat 50 %-ot vállal át. 

Az így kialakult kedvezményes árak a következők:
 » álló muskátli – 200 Ft/tő
 » muskátli virágföld 20 literes – 250 Ft/zsák
 » muskátli virágföld 50 literes – 500 Ft/zsák

A virágvásár mellett Ócsa Város Önkormányzata közös virá-
gültetésre hívja a lakosságot, hogy Ócsát közösen virágozzuk 
fel. Muskátli kerül a fő utcáinkon található villanyoszlopokra, 
a Polgármesteri Hivatal, az iskolák, óvodák ablakaiba is.  

É R T É K T Á R  K I Á L L Í T Á S
2016. április 1-től 22-ig

Szerettel várjuk Önöket, 
a Pest Megyei Értéktár Vándorkiállítására,

ahol a Ócsai értékek mellett
a Pest Megyében található értékek 

egy része is bemutatásra kerül.

Megnyitó: 2016. április 1. 18 óra
Helyszín: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidőközpont

A kiállítást megnyitja: 
Szabó István,

Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Beszédet mond: 
Pappné Hajdu Katalin 

a Települési Értéktár Bizottság elnöke

Ócsa Város Önkormányzata Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
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A múlt év végén szavazta meg a Testület, hogy 2016. 
a Zöld Ócsáért éve lesz. Sokáig nem tudtuk, hogy mit 
is jelent ez pontosan, de márciusban már egy konkrét 
rendezvénnyel rukkolt elő az Önkormányzat, a program 
keretén belül. Az eseménnyel Ócsa első ízben a Föld 
Órája mozgalomhoz is csatlakozott, bár a címet sajnos 
nem nyertük el. 

Szomorú emiatt?
Egyáltalán nem. Sőt! Nagyon büszke vagyok. Nem gondol-
tam volna, hogy ennyi segítőkész ember eljön. Ócsa nyert! 
Minden tekintetben. Egyrészt azért, mert megtisztítottuk 
Ócsa külterületeit, másrészt mert bebizonyítottuk, hogy 
képesek vagyunk összefogni egy nemes cél érdekében. 
Persze jó lett volna nyerni, és a WWF levele is azt bizonyítja, 
hogy majdnem sikerült. Nem baj, majd jövőre!

De nem állunk meg. Áprilisban jön a Zöld Ócsáért követ-
kező állomása. Szeretnénk, ha még több ember érezné szív-
ügyének városunk szépülését. Csak annyit kérünk, hogy 
mindenki, aki teheti, az ültessen el velünk egy virágot. A 
virágot mi adjuk hozzá!

Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

ÜLTESS EL TE IS EGY 
VIRÁGOT!
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Mikor, hol, milyen virágot?
Szeretnénk újra felvirágozni a 
főútjainkat, ahogyan az már 
pár éve megvalósult. Április 
16-án a „Templom téren” 
várjuk azokat, akik szeretnének részt venni Ócsa virágba 
borulásában. De lesznek gyerekprogramok is, és ha valaki a 
saját portáját is felvirágozná, azoknak virágvásárral is készü-
lünk bomba árakkal.

Az év elején említette, hogy lesz olyan pályázat, amire 
nevezni tudunk az idén. Melyek ezek?
Egyelőre egy pályázatról van szó, amin indulunk.  A VEKOP 
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” elnevezésű.

A tavalyi évben az energetikai munkálatokkal kívülről már 
sikerült korszerűsítenünk a Dózsa telepi Nefelejcs Óvodát, ez 
a pályázat meg lehetőséget ad arra, hogy belülről is felújít-
suk. A tervek elkészítésénél természetesen számítunk az 
Óvoda véleményére és ötleteire is.

(Zita)

Volt egyszer egy Nőnap
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TÁJÉKOZTATÁS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉRŐL
A tavasz bekövetkeztével egyre több időt tartózkodunk 

a szabadban, legyen szó kerti tevékenységről, kirán-
dulásról, sportolásról. Minden ócsai lakost kérünk, hogy 
a kerti hulladék égetésénél vegye figyelembe környezetét 
és a környezetében élők egészségét, valamint Ócsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti, vala-
mint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra 
vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) önkormány-
zati rendeletében foglalt előírásokat. A rendelet 2.  §  (3) be   -
kezdésében meghatározza, hogy pontosan milyen időszak-
ban, mely napokon, és milyen időtartamban égethető kerti 
hulladék.  „Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok 
(szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásá-
val szeptember 1-től április 30-ig, hétfői és csütörtöki napo-
kon, 08:00-20:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve 
az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. 
Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem 
megengedett.”

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy égetni csak megfele-
lően kialakított olyan helyen lehet, ahol a személyi biztonsá-
got nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
Közterületen csak az végezhet égetést, aki az adott közterü-
let gondozására köteles. 

Kerti hulladék égetése során a következő tűzvédelmi 
szabályok betartása kötelező: A tűz őrzéséről és veszély 

esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. 
A  tűz helyszínén olyan eszközö-
ket, illetőleg felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozha-
tó, vagy a tűz eloltható. Az égetés 
befejezésével a tüzet el kell oltani, 
a parázslást vízzel, földtakarással 
vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

A környezetre ártalmas, vagy az égés közben azzá váló 
anyagokat (pl.: műanyag, gumiabroncs, vegyszer, festék, 
éghető települési szilárd hulladék stb.) égetni szigorúan 
TILOS! 

Aki nem tartja be a rendeletben foglalt tűzvédelmi szabá-
lyokat közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és ötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható. Tettenérés esetén a közterület-felügyelő 
húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

Kérem a tisztelt ócsai lakosokat, hogy a kerti hulladék 
égetése során legyenek fokozott figyelemmel a fent részlete-
zett szabályok betartására.  

dr. Molnár Csaba

jegyző

Az illegális hulladéklerakás szükségszerű következménye olyan akciók szer-
vezése, mint például Ócsa Város Önkormányzata által a „Föld Órája Kihívás” 
keretében szervezett csoportos, egész településre kiterjedő, kollektív szemét-
szedés, vagy az évente megtartott ún. TeSzedd! akció. Mindemellett azonban 
mindenképpen fontos az elkövetők, szabálysértők jogellenes magatartástól 
való elrettentése is, esetleges szankciók kilátásba helyezésével. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 
2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető 
tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, termé-
szetvédelmi szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a 
szabálysértési hatóság által kiszabott akár 150.000 Ft-ig is terjedő szabálysértési 
bírság, vagy a természetvédelmi őr által kiszabott helyszíni bírság.

A  Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a 
közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen 
rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője 
ugyancsak 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely 
esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A  Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja ér-
telmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot 
elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból 
követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az 
emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, 
illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. 

Ócsa vonatkozásában a természetvédelmi őrszolgálatnak, a közterület-fel-
ügyeletnek, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, továbbá az ügyészségnek, a 
bíróságnak, jegyzőnek lehet nagy szerepe abban (kötelességük teljesítése, fela-
dat- és hatáskörük eredményes ellátása során), hogy az illegális hulladéklerakás 
elkövetőjét felderítse, a jogellenes cselekmény elkövetése során tetten érje vagy a 
fenti rendelkezések figyelembe vétele mellett szigorú szankcióval sújtsa. Mindez 
alkalmas lehet arra, hogy mind az elkövetőt, mind egyéb más személyt elrettent-
sen a jogellenes magatartás ismételt, vagy jövőbeni folytatásától.

dr. Molnár Csaba

jegyző

Súlyos szankciókra számíthatnak a közterületen  
illegálisan hulladékot elhelyezők
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A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály képviseletében Dr. Kiss Miklós járási főál-
latorvos a PE-04/ÉÁÓ/508-4/2015. számú határozatával a vörös rókák 
veszettség elleni orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina kiszórásá-
nak időpontjától, – amelyet 2016. április 2. napja és 2016. április 7. napja 
közötti időpontra terveznek – számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el.

„Az ebzárlat tartama alatt:
 » a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 

megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

 » kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
 » a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező kutyát vagy macskát szabad kivinni, a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével.

 »  az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegy-
veres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő 
és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendelteté-
si céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt 
korlátozás alól.

 » Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára. 

 » Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.”

dr. Molnár Csaba

	 	 jegyző

TÁJÉKOZTATÁS EBZÁRLATRÓL

2016. március 8-án Szülők iskolája címmel tartott előadást 
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban Matusek Zsuzsa, a 
Nemzetközi Gyermekmentő Liga elnöke. A videó vetíté-
sekkel tarkított előadás hűen érzékeltette az interneten 
ránk leső veszélyeket, és a közel másfél óra után kézzel 
fogható tanácsokkal távozhattunk.

A Szabadidőközpont kistermében 15, főleg hölgyekből álló 
publikum hallgatta végig az interaktív előadást. Azt 

hiszem az első kérdések azonnal mellbe vágtak mindenkit.
„Ön tudja milyen oldalakat nézeget a neten a gyermeke? 

Kivel barátkozik a világhálón? Vajon érte már a gyermekét 
szexuális zaklatás az interneten?”

Amanda Todd-dal megtörtént. Hetedikes volt, amikor egy 
ártatlan barátkozós chatelés, egy meggondolatlan fénykép 
megosztás miatt az élete hátralevő része rémálommá vált. 
Zaklatói az internetről mindent tudtak róla és a végsőkig 
elmentek. A megrázó videó, melyet maga a kislány készített 
még életében, körbejárta a világhálót. A fiatal lány öngyilkos 
lett. (A videó elérhető a youtube csatornán Amanda Todd az 
Internet áldozata címmel.)

Jogosan merül fel bennünk a kérdés: Hol voltak a szülők? 
Hogy-hogy nem vette észre senki, hogy ez a lány bajban 
van, hogy segítségre van szüksége. Vajon megelőzhető lett 
volna-e, hogy a gyermek önkezével vessen véget az életé-
nek. Valószínűleg igen. De ő egyedül volt, lehet, hogy egész 
egyszerűen nem mert tanácsot kérni, nem merte elmonda-
ni, hogy bajban van. 

Talán az egyik legfontosabb üzenete volt az előadásnak, 
hogy a gyermekünkkel való bizalmi kapcsolat alapvető-
en fontos, hogy ne történhessen ilyen a saját lányunkkal. 
Beszélgessünk vele nap mint nap, figyeljük, hogy kivel és mit 
oszt meg a világhálón.

De nem kizárólag a gyermekeinket fenyegeti veszély a 
neten. Ön hallott már az adathalászatról? Ugye, azt gondolja, 
hogy ez önnel nem történhet meg.

Sajnos az „adathalászok” megtévesztő trükkjei komoly 
fenyegetést jelentenek a családokra, és még inkább a családi 
kasszákra. 

A bűnözők által küldött levelek látszólag megbízható 
forrásból érkeznek, mint például a bankunk, vagy valamely 
ismerősünk. Ha az adathalász levélben szereplő hivatkozás-
ra kattintunk, egy káros kódot tartalmazó weboldalra kerül-
hetünk, amely megpróbál betörni a számítógépünkbe vagy 
megpróbálja begyűjteni felhasználói adatainkat.

Legyünk tehát bizalmatlanok, ha a világhálón szörfö-
zünk, és gondoljuk meg, hol és kinek adjuk ki az adatainkat. 
A témával kapcsolatban videókat és szakmai anyagokat a 
www.saferinternet.hu és a www.biztonsagosinternet.hu 
kínál.  

(Zita)

Rendkívül jó kezdeményezésnek tartjuk az előadást, remél-
hetőleg folytatódik majd a Szülők Iskolája Ócsán. Az Egressy 
Gábor Szabadidőközpontban arról tájékoztattak, hogy a 
közeljövőben újabb előadás szerveződik. Ennek időpontjáról 
a Kisbíró aktuális számában is tájékozódhatnak.

RAGADOZÓK VILÁGA
avagy valós veszélyek az interneten
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Beiratkozás, rendezvény

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az 1. osztályo-
sok beíratása

2016. április 14-én (csütörtök) 8-19 óráig
2016. április 15-én (péntek) 8-19 óráig

lesz az iskola (Kossuth épület) könyvtárában.
(Ebédszünet 12:30 -13:00 -ig)
A beíratáshoz hozni kell:

 » a szülő (gondviselő) személyazonosító 
igazolványát;

 » a gyermek lakcím kártyáját;
 » a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

 » a gyermek TAJ számát;
 » a gyermek oltási könyvét;
 » az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenségét 

igazoló) tanúsítványt, óvodai szakvéleményt;
 » nem magyar állampolgár esetén igazolás 

állampolgárságról;
 » a tankönyvtámogatáshoz és az étkezéshez 

szükséges igazolásokat (nagycsaládos, tartós 
beteg, hátrányos helyzetről szóló határozatot 
, GYVK, SNI, elvált, illetve élettársi viszonyban 
élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát 
igazoló hivatalos dokumentumot);

 » az iskolai egyen nyakkendő ára 700,-Ft;
 » iskolai póló ára 1250 –FT;

Minden tanköteles gyermeket, (aki Ócsai lak    cím   -
mel rendelkezik az Ócsai Halászy Károly Általános 
Iskolába) a lakóhely szerinti általános iskolába 
kötelező beíratni! (Az a tanköteles gyermek, aki 
más intézményben szeretné megkezdeni tanul-
mányait, az iratkozás alkalmával kap átjelentkező 
papírt.) A beíratás elmulasztása szabálysértés, 
amely törvényes következményekkel jár.

iskolaveZetés

BEÍRATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

info@hajnalcsillagovi.hu www.hajnalcsillagovi.hu

A beiratkozás időpontja:
2016. Április 25-29, 

(hétfő-péntek) 8-16h-ig.
Szükséges okmányok:

A beiratkozás helyszíne:
Hajnalcsillag Baptista Óvoda
2364 Ócsa, Damjanich u. 31.

A beiratkozáshoz szükséges, AZ ELŐZETES JELENTKEZÉS 
(személyesen vagy e-mail-ben) info@hajnalcsillagovi.hu

melynek időpontja 2016. Április 4-13.  8-16h-ig.

Szülő:
• személyi azonosító
• lakcímkártya

A felvételről az értesítést Április 22-ig küldjük ki.

Gyermek:
• TAJ kártya
• lakcím kártya

A Hajnalcsillag Baptista Óvoda szeretettel 
várja a 2016/17-es nevelési évben is az 

óvodás korú gyermekeket!

Beiratkozás !!

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS IDEJE:  
04. 25–29. (hétfőtől-péntekig)  

de. 8-tól du. 17-ig
ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS HELYE: 

Nefelejcs Központi Óvoda,  
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 
Az ÓVODAI beíratáshoz kérjük:

 » A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » A gyermek lakcím kártyáját,
 » A gyermek oltási könyvét,

 » A gyermek TAJ számát,
 » A szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját.

A BÖLCSŐDEI beíratáshoz kérjük:
 » A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 » A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
 » A Polgármesteri Hivatal által kiadott rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozatot amennyiben rendelkeznek vele,

 » Egyedülállóság esetén igazolását emelt 
családi pótlék folyósításáról,

 » A családban nevelt három vagy több kiskorú 
gyermek esetén igazolását emelt családi 
pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem 
jogosult),

 » Munkáltató kereseti igazolás a szülők munka-
végzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyi-
latkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója 
alkalmazni kívánja a jövőben is.

dr.	Molnár	Csaba	jegyző,	 
szűCs	jánosné	intézMényvezető

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI BEÍRATÁS 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE

A zöld hulladékot Biológiailag lebomló zsákban a kommunális 
hulladékkal együtt a megszokott gyűjtési napon kell kitenni az alábbi 

időpontokban:

Április 6. (szerdai kommunális járat napon); 
Április 14. (csütörtöki kommunális járat napon)

A csomagolási hulladékot bármilyen áttetsző zsákban, minden hónap 
második pénteki napján kell kitenni!

Kérjük, hogy a csomagolási és a zöld hulladékot reggel 06:00 -ig  
helyezzék ki az ingatlan elé!

Köszönjük az együttműködésüket!  
Vertikál Nonprofit Zrt. 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
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Határ menti szolgálat

Leomló szőke haj, finom vonású arc, akár Sissy királynét 
is sikeresen eljátszhatná egy filmben. Valóczki Melinda 
kicsi lányként kötött örök barátságot a lovakkal. Hol tere-
pen nyargal, hol ünnepi eseményeken díszes ruhákban 
parádézik, legutóbb pedig az ócsai lovascsapat vezetője-
ként társaival egy rendkívül izgalmas kalandban vett 
részt: február 27-én tizenhat lovas polgárőr fésülte át a 
szerb határszakasz egy részét, köztük Ócsa négy büsz-
kesége.

Ki hívott meg benneteket az akcióra?
Az Országos Polgárőr Szövetség keresett meg. Jól képzett 
lovasokat kerestek, így számunkra nagy büszkeség, hogy 
ott lehettünk. A megmozdulás célja az volt, hogy a kormány 
nyomatékosítsa, nem engedjük be a migránsokat, minden 
erővel megvédjük a határt. A lovas jelenlétre pedig azért van 
szükség, mert ezen a határszakaszon a belvíz miatt bizonyos 
helyeken autóval nem lehet razziázni.

Azonnal igent mondtál, amikor megtudtad, hogy menni kell? 
Persze, nem volt kérdés! A lovaglás az életem, és az Ócsai lovas 
polgárőrök vezetőjeként feladatom is volt, hogy menjek. De 
szeretném a csapatom tagjait is bemutatni: Szöllősi Nikolett, 
Boros Fruzsina és Mészáros László. Mindhárman bátran és 
kitartóan voltak velem egész nap.

Nem féltetek?
Ott már nem, de előtte igen. Az ismeretlenbe mentünk, 
viszont biztonságot adott a többi polgárőr, illetve a kivezényelt 
rendőrök, katonai harci járművek, helikopterek a helyszínen. 

Akár egy akciófilm forgatásán is érezhetted magad.
Csakhogy ez a valóság volt… Két csapatra osztottak minket, 
nekünk egy huszonöt km-es erősen belvizes határszakaszt 
kellett bejárnunk. Ami ott egy picit ijesztő volt, hogy az eliga-
zításon a Készenléti rendőrség parancsnoka külön felhívta a 
figyelmet arra, hogy ha migránst fogunk, akkor mi lányok 
ne rádiózzunk, mert ez a muszlim ember számára különö-
sen sértő. Nehogy ezzel valamilyen agresszivitást váltsunk 
ki. Amint tudjuk, a muszlimoknál a nők egy alacsonyabb 
kasztba tartoznak. 

„HA TEHETNÉM,  
AKKOR A TESCO-BA  
IS LÓVAL MENNÉK”

Találtatok migránst?
Nem, de a nyomaikat igen. Rengeteg kabátot és takarót szer-
teszét a kerítésre aggatva. Az éles, pengés kerítésen így jutnak 
át a bevándorlók, sőt bizonyos részeken még le is bontották 
a több soron felhúzott határt. A kerítés látványa egyébként 
nagyon dermesztő, ezt a képet sohasem fogom elfelejteni.

A lovad hogy viselkedett?
Csibefalat? Nagyon fegyelmezett és szófogadó volt, pedig 
sokszor térdig kellett gázolnia a vízben. Ez négy éve még 
elképzelhetetlen lett volna. Mindaddig, míg tavaly le nem 
tettük az I. szintű járőrvezetői vizsgát, egész egyszerűen 
nem akart vízbe menni. Ügyes volt, büszke vagyok rá!

Ha nem a határt véded, akkor merre lovagolsz?
Ócsa külterületein és a környező településeken, illetve 
nagyon sok rendezvényre hívnak minket. A Szüreti felvonu-
lást minden évben én vezetem Ócsán, de ha tehetném, akkor 
a Tesco-ba is lóval mennék. Talán egyszer erre is sor kerül.  

(Zita)

Március 19-én ismét közös szolgálatot teljesítettek a tagozat lovasai, 
a Készenléti Lovas Rendőrség lovas rendőreivel Ásotthalom térségében. 
A járőrszolgálat résztvevői a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület, az Ócsa 
Városi Polgárőr Egyesület, illetve Dunaharaszti Városi Polgárőr Egyesület 
lovasai voltak, kilenc lóval. A határ menti kerítést, illetve a mellette 
elterülő oldalt ellenőrizték. Szolgálatuk alatt esemény nem történt. 
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10 A Föld Órája 

A Föld Órája Kihíváshoz idén Ócsa is csatlakozott. A 
címet végül Pilis nyerte el, de a WWF Magyarország 
elismerő szavai, így is óriási büszkeséggel töltenek el 
bennünket.

V irág Pistike még csak négy éves. Délben, a babgulyásba 
mártott kenyér majszolása közben láttam meg, amint 

apukája mellett ücsörgött a számára hatalmas műanyag 
széken. Ő is a több mint száz önkéntessel együtt szorgosko-
dott március 19-én szombaton, így részese lehetett a városi 
szemétszedési rekordnak, mely során 90.000 liter hulladék 
gyűlt össze Ócsa külterületeiről.

Első tervünk Ócsa külterületeinek megtisztítása volt kö      zös 
erővel. A szemétszedés gondolatával azonban nem elégedtünk 
meg. Úgy döntöttünk elektronikai hulladékgyűjtést is szer-
vezünk, megelőzve ezzel azt, hogy ezek a kütyük is végül a 
kül    területeken végezzék. 

Reggel nyolc órakor találkoztunk a Polgármesteri Hivatal 
udvarán. Körül   belül száz önkéntesnek osztottunk kesztyű-
ket, zsákokat a takarításhoz, de ami rövide-
sen történt arra még mi sem számítottunk. 
Sorra kaptuk a hívásokat, hogy a zsákok elfo-
gytak, szükségük van utánpótlásra. Bukodi 
Károly polgármester úr az „ellátmány autó” 
sofőrjének szerepébe bújva jött-ment a hely-
színek között, zsákokat vitt, vizet osztott, de 
akadt olyan hely, ahol még lapátra és ásóra 
is szükség volt. 

„Tudtam, hogy nagyon sok a szemét, 
de amikor a csapatok elkezdték összeszedni, derült ki, hogy 
még több és több zsákra van szükség. Végül összesen 660 
db fogyott el. Volt olyan hely ahol a lomokat azonnal konté-
nerbe dobáltuk. Ott négy darab négy köbméteres konténer 
telt meg. Volt ahol gépi erő kellett, ott egy homlokrakodó 50 
tonna szemetet szedett össze. Ez a maga nemében rekord, 
mégis elszomorító” – emlékszik vissza a polgármester.

„Pelenkát, pet palackot, építési hulladékot, ágymatracot, 
két WC csészét, de még Buddhát is találtunk” – mesélik a 
Kis Zöldek, akik a Halászy Károly Általános Iskolából jöttek 
Mrázné Gáspár Tünde vezetésével. A délelőttről, az „élménye-
ikről” kérdezgetem őket, miközben a gyerekek büszkén mutat-
nak nekem egy állati koponyát, a szerzeményüket. Csillogó 

„SZÉP VOLT ÓCSA!”

szemmel mesélik, hogy „ezt” majd otthon kifestik. A Székesi 
út elején szedtek szemetet, 60 db 100 literes zsákot használ-
tak el – mesélik, és a tanárnő azt is hozzáteszi, hogy rengeteg 
olyan kacatot szedtek össze, ami nem bomlik le. Kiderül az is, 
ők nem csak ezen a napon aktívak, a Kis Zöldek csoportja az év 
minden napján környezettudatosan gondolkozik.

A Nagévtől a Könyvklub sarkáig tevékenykedett Szűcsné 
Jánosné 25 fős csapata (Napsugár Óvoda, Nefelejcs Óvoda, 
Manóvár Bölcsőde). „Szalonnanyárssal szur     káltuk fel a popsi-
törlőket” – újságolják nevetve. Nem ítélkeznek, pedig megtehet-
nék. Összeszedték, pedig nem ők szórták szét. Ámulva hallga-
tom, ahogy a nem éppen felemelő munkáról beszélnek.

A bicikliút végén, az erdő szélén szedtük a 
szemetet – meséli az Ócsai Lakópark alkalmi 
szerveződése. Kissé csalódottan újságolják, 
hogy a 80 családból összesen négy család 
jött el. Ráadásul szerintük hiába szedték 
össze, rövid időn belül újra halmozódni fog 
a szemét ott. Úgy tűnik a miérteket feles-
leges keresnünk, abban maradunk, hogy 
egy kamera felszerelése és erősebb kontroll 
talán megoldás lehetne a problémára. 

Amíg a szemétszedők dolgoztak, a „Templom” téren fatü-
zelésű kályhán rotyogott hetven liter babgulyás, melynek 
elkészítését szintén önkéntesen vállalta Radics József. Ezzel 
az étekkel vártuk a délben visszaérkező fáradt szemétszedő-
ket. A közös találkozás, élménymegosztás nagyon jó csapat-
építő erővel bírt. 

Az ebéd elkészítése mellett megkezdődtek az előkészüle-
tek az esti kihíváshoz is. Németh Zsolt rajztanár mérnöki 
pontossággal tervezte meg annak a villanykörtének a felna-
gyított mását, amit este a tervek szerint gyertyákkal egyfajta 
élő képként keltünk életre.

A napi eseményeinkhez csatlakozott az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont is, ott a délelőtt folyamán Öko-ékszer 

„Ha még többen olyan 
aktív település lesz, 
mint az Önöké, bizto-
san egy szebb jövő elé 
nézünk.” 

WWF Magyarország
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készítő műhellyel és újsággyűjtéssel is várták a lelkes 
környezetvédőket.

Horváth Lajos bácsit szinte egész Ócsa ismeri, aki nem, 
az biztosan hallott már róla. Tevékeny társadalmi életet élt, 
azonban 88 évesen jelenleg egyedül él, és mozgáskorláto-
zottként nehezen vagy szinte egyáltalán nem birkózik meg 
a ház körüli teendőkkel. Úgy gondoltuk nagy segítség lenne 
neki, ha önkénteseink egy csapata megtisztítaná előkertjét 
az elburjánzó gaztól. A Küstörgő Néptánccsoport hét tagja 
Lajos bácsi nagy örömére rakott rendet a ház előtt.

Nem mellékes az sem, hogy míg az önkéntesek kézi 
erővel szedték a szemetet a külterületeken, addig a főutcán 

Halmosi Attila jóvoltából egy takarítóautó cirkált, hogy az 
út széle is ragyogjon.

Meggyőződésünk, hogy a megelőzés épp olyan fontos, 
mint a már meglévő probléma megoldása. A rendezvény 
szervezése folyamán felmértük a városunkban lévő szabad-
téri szemetesedényeket, és úgy döntöttünk kilenc újat 
rakunk ki a szombati nap folyamán. Köszönjük Galambos 
Csabának a segítséget, munkája felajánlását.

A városi akciónk este folytatódott tovább. A terv a dél előtt 
felrajzolt hagyományos villanykörte „feloltása” gyertyák-
kal, majd az Ócsai Református Műemléktemplom fé   nyei   -
nek lekapcsolása volt. Sikerült! A gyertyák pici fénye körbe    -
rajzolta az izzó sziluettjét, majd amikor a templom fényei 
kihunytak, az élő villanykörténket is lekapcsoltuk és tettünk 
egy kört a templom körül. Az estét egy közös fénykép-
pel zártuk, illetve azzal az elhatározással, hogy jövőre újra 
találkozunk!  

(Zita)

KÖSZÖNJÜK!

Ócsa Városi Polgárőrség, Ócsai Gazdakör, Küstörgő Néptánccsoport, 
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde, Ócsa Lakópark 

Közössége, Ócsai Halászy Károly Általános Iskolai pedagógusai és 
diákjai, Ócsai Polgármesteri Hivatal munkatársai, Ócsai Református 

Műemléktemplom, az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub képviseletében Nagy 
Balázsné Mártika, Murinainé Murár Emília, Puskás Imre, Nt. Hantos 
Péter, Németh Zsolt, Galambos Csaba, Halmosi Attila részvételét és 

fáradtságos munkáját illetve mindenkinek, aki eljött és segített, hogy ez 
a nap ilyen tökéletesen sikerüljön!

Köszönjük az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak,  
hogy rendezvényükkel színesítették a nap programját!

És végül, de nem utolsósorban köszönjük Radics Józsinak és csapatának 
a csodás babgulyást!

Szép volt Ócsa!

Ócsa Város Önkormányzata nevében  
Bukodi Károly Polgármester

„Nagyon szoros volt a küzdelem Ócsa és Pilis között, rendkívül 
megható az esemény, amelyet Önök összeraktak, és fáj a szívünk, amiért 
választanunk kellett. Végül a bevonás létszáma a lakossághoz arányosít-

va volt döntő, amely miatt Pilis kapta meg a címet.”

WWF Magyarország
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Rendezvények

A Pinokkió című zenés előadás nagy sikerrel nyitotta meg 
március 8-án az Egressy Színpad 2016-os színházi bérlet    -

sorozatát. A programsorozatban közreműködő Apolló Szín  -
ház tagja többek között Kovács Róbert színművész, akit a 
Kölyökidőből vagy A világ legrosszabb gyereke című filmből 
is jól ismerhetünk. A dupla előadásra az ócsai gyerekek mellett 
a környező települések óvodáiból és iskoláiból is sokan érkez-
tek, 600 gyermeket láttunk vendégül ezen a napon. 

EGRESSY  
SZÍNPAD

VÍZ VILÁGNAPJA  
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

A Egressy Színpad további előadá-
sai:

Óvodások és kisiskolások részére:
szeptember 20.- A kis herceg
november 2. - Lúdas Matyi

Felsős osztályosok részére:
szeptember 22. - Tanár úr kérem
november 23. - Tom Sawyer kalandjai
Érdeklődni továbbra is a pedagógusoknál és a 06-29-378-

043-as telefonszámon lehet.  

Hantos-Jarábik klára

kulturális igaZgató

Több száz gyermeket láttunk vendégül március 22-én a 
Víz Világnapja alkalmából. Tengerzúgás és bálnahangok 

fogadták az érdeklődőket. A kisebbek az Akvaristák Magyar  -
országi Egyesületének víziállat kiállítását nézhették meg, 
a nagyobbak pedig először diáktársaik – a Kis Zöldek – majd 
Szabó Tamás, búvárfotós előadását hallgathatták meg. 

Ezen a napon természetesen minden látogatót megkínál-
tunk egy pohár vízzel is.

Az általános iskola, Németh Zsolt tanár úr közreműkö-
désével a témában rajzversenyt is hirdetett. A Kis Zöldek a 
felkészülésért a Duna-Ipoly Nemzeti Park felajánlását - közös 
kirándulás a Sas-hegyi Látogatóközpontba - kapták aján-
dékba. Köszönjük Mrázné Gáspár Tünde, felkészítő tanár 
munkáját.  

Hantos-Jarábik klára

kulturális igaZgató

fotók forrása: Mészáros Gábor



         NÉPZENEI  TALÁLKOZÓ
az Eg�essy Gábor Szabadidőközpont 

és az Ócsai Népdalkör közös szer�ezésében.

Időpont: 2016. április 9., 14 óra.

Közreműködik:
Kovács Nóri és Kovács Judit,

Ócsai Népdalkör,
Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar,

Nemesócsai Kodály Zoltán Népdalkör,
BokBokréta Citeraegyüttes,

Küstörgő Néptánccsoport,
Inárcsi Népdalkör,

Dunavarsányi Népdalkör.

Helyszín: Eg�essy Gábor Szabadidőközpont.
A rendezvény ingyenes.
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Ahogy az elmúlt években, ezúttal is háromnapos 
rendezvénysorozattal emlékezett meg a Halászy Károly 
Általános iskola a névadóról. Vívtak a kis gladiátorok, 
vonultak a huszárok, volt biciklitúra, a Kálvin Házban 
előadás a cserkészéletről, templomi koncert és persze a 
napot ezúttal is gála zárta.

A három nap egyik különleges eseménye volt az élő 
történelemóra. A Kollégium Gladiatórium Kulturális 

Hagyományőrző Egyesület képviseletében Keczkó Szabolcs 
és Horváth Attila kápráztatta el a diákokat bumutatójuk-
kal, ami után a gyerekek maguk is felpróbálhatták a hozott 
pajzsokat, sisakokat, lábvérteket. Ezek után a Várfoglaló játék 
szinte adta magát, igazi küzdelem folyt a Vár-nak kinevezett 
terület elfoglalásáért.

A Halászy Napok keretében idén az esemény része volt a most 
már hagyománnyá váló Szépíró Verseny, amelyre mind az alsó, 
mind a felső tagozatos diákok nevezhettek. Petőfi Sándor verse-
iből válogattak a felkészítő tanárok, tanítók, gyerekek-és bizony 
szép számmal érkeztek a rendezett, igényes munkák, amelyek 
közül a legszebbek az iskolai faliújságra kerültek.

 Varga Zoltánné tanítónő szerint a mai világban különösen 
fontos, hogy hangsúlyozzuk, bizony a hagyományos kézírás 
sosem megy ki a divatból, jelentősége, praktikuma nem 
kophat ki a gyakorlatunkból. 

A huszárok épp olyan meglepetést okoztak, mint a gladiá-
torok. Az ötödikes diákok ámulattal nézték őket, megtudhat-
ták, hogy évszázadokon át világszerte fogalom volt a magyar 
huszár, akiknek ebben az időben a szolgálat 10 évig tartott 
messze idegenföldön, távol a családjuktól.

Az iskola falai között történő események mellett legalább 
olyan lényeges része a Halászy napoknak az, hogy a gyerekek 
kiléphetnek a „nagyvilágba”. 

„NAGYOBB BOLDOGSÁG  
ADNI, MINT KAPNI” 

Ellátogattak a Nemzeti Sírkertbe, ahol megismerhették 
Jókai Mór, Arany János, Antal József emlékhelyeit, de láthat-
ták a felújított Kossuth Mauzóleumot és megnézték az 56-os 
mártírok parcelláit is. Idén sem maradhatott ki a nyolcadiko-
sok látogatása a Terror Házába, a hetedik osztályosok pedig a 
Magyarság Házában a „Mi magyarok” c. kiállítást nézték meg. 

Természetesen a mozgás, a sport sem maradhatott ki az 
események sorából. Március 9-én 23 diák és három pedagó-
gus indult el Alsónémedire biciklivel, hogy meglátogassa az 

14 Rendezvények
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fotók: Halászy Károly Általános Iskola 
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iskola névadójának faluját. Megkoszorúzták az emléktáblát a 
régi iskola falán, majd a református templomba mentek ahol 
egy kvíz játékkal tesztelték: Vajon ki mennyit tud Halászy 
Károly életéről.

A Halászy emlékfutás ismét jól megmozgatta a diákokat. 
A gyerekek - összesen mintegy 150-en – két külön futamban, 
5-6. osztály, és 7-8. osztály az iskola körüli utcákban teljesí-
tették az 1848 métert.

Akik nem vettek részt a futásban, lelkes közönségként 
biztatták a bátrakat. A versenyben a következő eredmények 
születtek:

 » 5-6. oszt. fiú: 1. Donich Benjamin 5.a, 2. Hrubos Zsolt 5.a,  
3. Csóka Gedeon 6.c

 » 5-6.oszt. lány: 1. Lingvai Anna 5.b, 2. Pesti Nikolett 6.c,  
3. Bereczky Emese 5.b

 » 7-8. oszt. fiú: 1. Nyikora László 7.b, 2. Eszényi Botond 7.b, 
3. Lakatos Roland 8.a

 » 7-8. oszt. lány: 1. Csóka Mirjam 7.d, 2. Filep Barbara 7.b,  
3. Holi Krisztina 8.a

A minden évben megrendezésre kerülő Halászy Gála célja 
idén is, a sokszínű tehetség bemutatása volt az iskola és 
a város előtt, ugyanis a programra bárki ellátogathatott: 
az iskola diákjai mellett szülők és barátok töltötték meg a 
termet.

Németh György tanár úr ismét egy magas színvonalú 
vetélkedőt állított össze Halászy Károly életéről. A vetélkedő 
jól sikerült, volt életrajzi totó, régi kifejezések magyarázata, 
versek, zenei bejátszások (katonadalok), akkori híres szemé-
lyek felismerése képek alapján, vagy épp részleteket kellett 
felismerniük A rebellis tanító c. írásból, majd megmagya-
rázni, mi miért történt. Minden kérdés kötődött valamilyen 
módon névadónkhoz.

 » A győztes csapat tagjai: Holi Krisztina,Óman Ágnes és 
Radics Dominika – 8.a osztályos tanulók

 » II. helyzett: Horváth Károly és Mércse Andrea – 8.b osztá-
lyos diákok

 » III. helyezett: Miklós Vince,Rakó Regina és Windberg Kitti 
– 8.c osztályos tanulók

Már hagyomány, hogy ismeretterjesztő előadások színesítik 
a Halászy napok eseménysorozatát. Idén Csűrös András, dr 
Simándi Irén és Sáska Attila érkezett Ócsára.  

Utolsó, mégis az egyik leginkább kiemelt ese   ménye a Halászy 
napoknak, a koncert a Református Műemlék  templomban. 
A szervezők nagy örömére és büszkeségére Szabóki Tünde 
és Cser Péter operaénekes ócsai művészházaspár egy csodá-
latos acapella előadással ajándékozta meg a hallgatóságot. 
A  műsorban többet között fellépett a Pedagógus Énekkar, 
majd a Református Hittanosok énekkara zárta a koncertet.  

(Zita)

KÖSZÖNET
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”  

Apostolok cselekedetei 20:35

Az idei Halászy napok ünnepi pillanataiban is átéltük kollégáimmal és 
a tanulóinkkal az „adás” örömét. A pedagógusok az ötleteikkel, és azok 
megvalósításával, élményekkel teli napokat szereztek a tanulóinknak és 
egymásnak. Külön köszönetet jár az előadóinknak, akiktől sok új ismere-
tet kaptunk és szívhez szóló zenei pillanatokat a templomi koncerten. Így 
köszönöm meg: Dr. Simándi Irén, Csűrös András, Sáska Attila, Keczkó 
Szabolcs, Horvát h Attila, Lautner Viktor, Rózsa Attila, Szabóki Tünde-
Cser Péter operaénekes házaspár köztünk végzett szolgálatát.
Köszönet az anyagi támogatásért az „Ócsa- Halászy Károly Iskoláért” 
Alapítványnak, a városunk Önkormányzatának, a  KLIK-nek, a 
Dormány Foto Studio-nak, Kecskés Zsoltnak, továbbá mindazoknak, 
akik támogatták a 2016-os Halászy-    napokat.
Köszönet a házigazdáinknak, az Egressy Gábor Szabadidő  központnak és  
az Ócsai Református Egyházközségnek, akik helyet adtak programjainknak.

Isten iránti hálával gondolok vissza az eltöltött napokra, amikor ismé-
telten bebizonyosodott, hogy jobb adni, mint kapni.

nagy Margit gyógyPedagógus

ÓCSAI KISBÍRÓ

fotó: Dormány Fotó

Ünnepi megemlékezés március 15-én

A rossz idő miatt idén a Halászy Károly Általános Iskola tornatermében volt
a városi megemlékezés az az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójának tiszteletére. Bukodi Károly polgármester beszédét követően 
a Halászy Károly Általános Iskola 4. osztályos tanulói adták elő ünnepi 
műsorukat. Közreműködött az Ócsai Fúvószenekar. Helyi civil szervezetek, 
intézmények helyezték el tiszteletük jeléül koszorúikat a Szabadság téren,
majd Halászy Károly sírjánál.
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Egyházak hírei

Ócsai Református Egyházközség
2016. április havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Szombat 9 Konfirmandus Evangélizáció – Szigethalom

3. Vasárnap 10 
16

Főistentisztelet – Templom
Kóruspróba – Református Iskola

5. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

6. Szerda 15 Asszonykör - Kisimaterem

7. Csütörtök 15
17
19

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

9. Szombat 9-15 Tavaszi gyermek, konfirmandus, ifjúsági csendesnap 
– Kálvin-ház

10. Vasárnap 10 
15
16

Főistentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

12. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

14. Csütörtök 15
17
19

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

17. Vasárnap 10
16

Főistentisztelet – Kálvin-ház
Kóruspróba – Református Iskola

19. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

21. Csütörtök 15
17
19

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

23. Szombat 10 Népviseletes keresztelői Istentisztelet – Templom

24. Vasárnap 10
15
16

Főistentisztelet – Kálvin-ház
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Kóruspróba – Református Iskola

26. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

27. Szerda 15 Asszonykör - Kisimaterem

NAP ÓRA ALKALOM

28. Csütörtök 15
17
19

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola
Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

Református Lelkészi hivatali rend:

LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra 
(Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszél-
getés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentu-
mok kiadása, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befi-
zetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlék-
harang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
Ócsai Református Lelkészi Hivatal: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.

Az ez évi (esetleg az elmaradt előző évi) egyházadó rendezésére lehe-
tőség van a gondnoki órán, és lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (06-29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@
gmail.com-os e-mail címen. További információkat új honlapunkon 
találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Egyházak áprilisi programjai

Az Ócsai Katolikus közösség programja

A szentmise állandó időpontjai július 31-ig: 
 » Hétfő és Szerda: 7:30.
 » Péntek és Szombat: 18:00.
 » Vasárnap  9:00

Minden Hétfőn 18 órakor Biblia óra.
Minden Pénteken 18 órakor Ifjúsági hittan a plébánián.
Előzetes jelentkezés szükséges a plébánosnál.

Ócsai Baptista Gyülekezet istentiszteleti rendje:

Imaóra vasárnaponként 9:00 órától kezdődik, ami alatt bibliaköri 
foglalkozásokat tartunk a gyermekek számára.
Istentiszteletek vasárnaponként 10:00 és 17:00 órától,
bibliaórák szerdánként 19:00 órától kezdődnek.
Minden szombaton 18-órától ifjúsági óra van az imaházunkban.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás jogát 
fenntartjuk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ami az Egyesült Államokban 9/11, az Európában Párizs, 
Berlin és legutoljára Brüsszel. Hallunk híreket meghiú-

sított terrortámadásokról, véget nem érő menekült áradat-
ról. Ezekre a hírekre a vérmérséklettől és pártállástól függő-
en reagálunk. Sok nyugtalanító kérdés fogalmazódik meg 
bennünk. Ezek közül néhányat a politikusok tudnának megvá-
laszolni. De így is maradnak olyanok, amelyek világnézetünk-
re vonatkoznak. Na ezek foglalkoztatnak inkább engem! 

Azt hiszem ez alatt a rövid idő alatt is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az integráció nem fog úgy működni, ahogyan ezt a 
politikusok az íróasztalok mögött elképzelték, sokszor tudat-
lanságuk miatt is. Ha tisztában lennének az Iszlám néhány 
tanításával, akkor megértenénk, hogy egy muszlim nem 
fogja az igaz hitet feladni senki kedvéért. Miért is tenné, ha 
egyszer ez az igaz hit!?

„Na ezek foglalkoztatnak inkább engem!”
Akkor a kérdés így hangzik: a békesség kedvéért, a párbeszéd 

érdekében mit ad fel az „elpogányosodott Európa” (idézet: 
Sören Kierkegaard)? Hitét? Szabadságát? Életszínvonalát? Ké  -
nyelmét? Ezek közül, úgy látom, a leginkább a hitét kész be    -
áldozni. Ezzel pedig megtagadja gyökereit, alapjait, értékeit, 
ami végül a pusztuláshoz vezet. Régi igazság: „Ha egy ország 
meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország; 
és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem 
maradhat meg.” (Márk 3,24-25.)

A kiút ebből, ha visszatalál gyökereihez Európa és megvall-
ja hitét: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Ján 3:16)

HorvátH Zsolt

baPtista lelkiPásZtor
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Ócsán is találkozhatunk a Virágkonyha c. műsor veze-
tőjével, aki már gyermekkorában is sűrűn kóstolgat-
ta a növényeket és virágos palacsintasütéssel készül 
hozzánk. A Virágkonyha című műsor a LifeNetwork 
csatornán látható változó időszakokban.

Amikor az április 16-ai Nagy Tavaszi Virágültetés és 
Virágvásár szervezésébe kezdtem, szinte elsőként jutott 

eszembe, hogy a Virágkonyha megjelenése nálunk igazi 
kuriózum lehetne. Nagy örömömre Halmos Monika azon-
nal igent mondott, így Ócsán személyesen is találkozhatunk 
a „virágszakáccsal”, sőt meg is kóstolhatjuk az ehető virágo-
kat, és az abból készült finomságokat.

A rendezvény előtt egy személyes találkozó alkalmával 
fag   gattam meghívottamat életútjáról, a virágokhoz való 
külö    nös kötődéséről.

Felnőtt fejjel hogy jut az ember eszébe, hogy virágokat egyen?
Egy kicsit flúgos vagyok! De a viccet félretéve, amikor gyerek 
voltam, minden virágot megkóstoltam. Persze adott is volt, 
hi   szen a nagyszüleim virágker    té    szetében és anyukámnak 
vi   rág   boltjában körülvettek a vi   rá   gok, azt hiszem egyfajta 
szö   vet         séget kötöttem velük. 

VIRÁGOT ENNI 
EGÉSZSÉGES?

Nagymamám sokszor sütött bun      dában akácvirágot – ez 
ta    lán több embernek ismerős – de szá   momra ez csak a kezdet 
volt. Elkezdtem felkutatni a virágos recepteket és rájöttem, 
hogy a virágevésnek hagyománya van. Már az ókorban is 
ettek virágot, ezt számos dokumentáció igazolja. A hobbi-
ként indult receptgyűjtés aztán eljutott oda, hogy szerettem 
volna, ha mások is megismerik. 1999-ben készült el az első 
könyvem.

Ez így elég egyszerűen hang   zik.
Pedig nem volt az. 1991-től fotósokkal dolgoztam együtt, egy 
egyedi dekoratív stílust alakítottunk ki. Majd szakácskönyvek 
látványtervezésében működtem közre, egyre több kapcso-
latom alakult ki különböző gasztronómiai folyóiratokkal, 
könyvkiadókkal, ami aztán lehetőséget hozott a saját köny-
vem megjelentetésére. A célom a mai napig az, hogy minél 
több emberrel megismertessem: virágot enni jó és egészséges.

Tehát ne csak azért együk, mert érdekes és szép?
Ez utóbbi is nagyon lényeges, de a virágok egészségesek is. 
Ugyan készítek például lekvárokat is virágokból, de elsősor-
ban arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy nyersen egye 
meg, mert mint mindenre, erre is igaz, hogy zöld formájában 
tartalmazza a legtöbb vitamint. Egyre viszont mindenkép-
pen felhívnám a figyelmet: virágboltban vásárolt növényt 
semmiképpen ne kóstoljunk meg, mert mérgezőek. A saját 
kertben nyíló virágot viszont bátran, ha nincs, akkor akár 
neveljünk egy kis balkonládában, higgyék el, megéri.

Mivel készül az ócsaiaknak? Mire számíthat az, aki elláto-
gat a „Templom térre” április 16-án? 
Virágos palacsintasütéssel várom az érdeklődőket. A pala-
csintába ehető virágokat sütök, viráglekvárral kenem meg, 
kis falatkákra vágom, amiket bárki megkóstolhat. Ez mindig 
egy népszerű kuriózum a gyerekek és a felnőttek körében 
egyaránt.

(Zita)

fotó forrása: Halmos M
onika 
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Sport, hirdetés

2016. február 21-én, Tokodon rendezték meg a diák országos 
kötöttfogású körzetek győztes csapatainak döntőjét. A diák 
országos csapatbajnokságot a Ferencváros nyerte. 
A csapatban dupla igazolással (Ócsa-FTC) Magyar Bajnok 
címet szerzett:
Czompál Olivér (Ócsa), Gálik Zsolt (Ócsa), Czompál Milán 
(Ócsa), Domokos Benedek (Ócsa).
2016. február 28-án, Gyálon körzeti gyermek szabadfo-
gású birkózó verseny volt.

Eredmények:
1 helyezett: Lakatos Péter (Ócsa)
1 helyezett: Kanalas Martin (Üllő, Ócsai igazolással)
2 helyezett: Czompál Szófia (Ócsa)
3 helyezett: Hamar Krisztián (Üllő, Ócsai igazolással)
3 helyezett: Szecsődi Mirella (Ócsa)

2016. március 06-án Kaposvárott rendezték meg a 
Vicolo Kupát a kadet női országos szabadfogású rang-
sorversenyt.

Eredmény:
2 helyezett: Kardos Zsófia (Ócsa)

BIRKÓZÁS!

A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete szeretettel és tisztelettel 
meghívja Önt és kedves Családját a 

 XVIII. REGIONÁLIS PARASPORTNAPRA
Időpont: 2016. április 23. szombat

Helyszín: Halászy Károly Általános Iskola (Ócsa, Bajcsy Zs. u. 52.)

PROGRAM:
9:00  Megnyitó – Pánczél Károly országgyűlési 

képviselő, a rendezvény fővédnöke,  
Bukodi Károly Ócsa Város polgármestere 

9:15 Közös torna 
9:30  MediBall bemutató – labdajáték  

az egészségért 
10:00  Ügyességi, szellemi sportjátékok minden  

korosztálynak (parajegy gyűjtési  
és felhasználási lehetőséggel) 

13:00 Ebéd Ponyiczki Laci és segítői által
14:00 Játékok folytatása 
14:30 Tombolasorsolás • 
15:30  Roll Dance Budapest Táncegyüttes  
„kerekesszékes” táncműsora 
16:00 Zárás – közös tánc. 

BÜFÉ: kávé, ásványvíz, zsíros kenyér, ebéd

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

MÓE Vezetősége

MEGHIVÓ

ÁLLATORVOSI FIGYELEMFELKELTŐ 
ÜZENET

A chipezést (csip), oltásokat (az Ön udvarában is és az én ren  -
delőmben is), féregtelenítéseket stb. az alábbi elérhetőségemen 
kell önállóan intézniük. Az önöknél lévő sötétzöld (van fehér is)

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV 

feliratú füzetben bejegyzett határidőig kell időpontot kérniük!

Elérhetőségem:  Dr.Kardos József, Ócsa Kiss Ernő u.8.  
06 30 203 4206 • egyuttjobb51@gmail.com 
ill. facebook ill. SZERETET::WEBNODE

Gépi földmunka szolgáltatásaink:

  kompakt, mini rakodógéppel

• termőföld behordás
• murva terítés
• medence ásás
• árok- és alapásás

      forgókotró géppel

• alap-, árokásás
• területelőkészítés
• tereprendezés

Forduljon hozzánk bizalommal!

           Elérhetőségeink:
            Balázs Zsolt
     Tel.: +3630-263-5800
E-mail: info@ocsakerteszet.hu

2016. március 12-én, Budapesten a Vasas SC csarnokában 
junior női országos rangsorverseny volt.

Eredmény:
4 helyezett: Bukodi Noémi

2016. április 16-án, Ócsán kerül megrendezésre körzeti 
gyerek és diák szabadfogású birkózó verseny Inárcs, Kakucs, 
Gyál, Alsónémedi, Üllő, Budapest FTC, valamint több buda-
pesti és vidéki szakosztály részvételével.

Minden érdeklődőt szívesen várunk, gyerekek, diákok 
gyertek és nézzétek meg, és ha kedvet kaptok az edzőktől 
információt kérhettek az edzés időpontokról.  
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Rendezvények

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Szabó József 1926. február 20. 2016. január 29.
Halmosi Istvánné Bukodi Mária 1919. november 05. 2016. január 31.
Bebők János  1960. június 12. 2016. január 31.
Oláh János  1948. augusztus 15. 2016. február 02.
Kiss István 1942. október 17. 2016. február 08.
Orgován László 1948. október 30. 2016. február 08.
Tornyossy László Péter 1967. augusztus 1. 2016. február 10.
Csiki Péter 1958. július 10. 2016. február 16.
Jurászik Ferenc 1961. február 11. 2016. február 17.

Esküvő
Kucsera Leila – Gergely Zsolt 2016. március 3.
Barabási Réka – Kecskés Szilárd 2016. március 17.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Kulasák György Dávid Kovács Andrea – Kulasák Görgy 2016. február 4.
Szabó Barnabás Bérci Nikolett Adrienn – Szabó Barnabás 2016. február 5.
Varga Rihárd Tóth Erzsébet – Varga József 2016. február 5.
Kardos Bíborka Éva Varga Klaudia Szilvia – Kardos László 2016. február 11.
Sós Hanna Kristóf Alexandra Izabella – Sós András 2016. február 12.
Grósz Dávid Róbert Erős Ildikó – Grósz Róbert 2016. február 15.
Rontó Kinga Balázs Ilona – Rontó Norbert 2016. február 19.
Rontó Fanni Balázs Ilona – Rontó Norbert 2016. február 19.
Kántor Rebeka Kulcsár Andrea – Kántor Róbert 2016. február 26.

sallay	Mária	anyakönyvvezető

Ócsai Polgármesteri hivatal  

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  

E-mail: polghiv@ocsanet.

hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  

Fax: 29-378-067

Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft

Tel: 29-378-125/28 mellék

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 

Tel: 29-378-504

Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 

tér 4. (új Egészségház),  

104 vagy 06-1-301-6969 

Központi orvosi rendelő  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Felnőtt háziorvosok  

dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, 

szerda, csütörtök, péntek, 8–12 

óráig, kedden 14–18 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 •  

dr. Gallai Zoltán  

Rendelés: kedd, szerda, csütör-

tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

hétfőn 14:00–18:00 óráig 

Rendelő telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 

Mónika Rendelés: hétfő, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–18:00 óráig, 

Rendelő telefon: 29-378-164

Védőnői tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  

II.körzet: Kardosné Pintyőke 

Viktória, Tel: 29-578-522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29-578-523

Fogászat Jenei Fogászat,  

Dr. Simon Fanni 

Tel: +36 20 373 8078,  

Web: www.jeneifogaszat.hu.,  

Dr. Baranyai Edit,  

Tel.: 29-378-030

Állatorvos Dr. Kardos József 

Ócsa Kiss Ernő u.8.,  

06-30-2034206

Fiziotherápia  

Tel: 29-578-525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5.,  

Tel: 29-578-090

Rendőrség  

Ócsai Rendőrörs, Tel: 29-378-007 

•  Körzeti Megbízottak:  

Mezei Tamás törzszászlós, 

70-609-3735; Kálmán Attila 

főtörzsőrm: 30-718-4748; 

Kovács Géza törzsőrmester  

tel: 70-489-1039

Polgárőrség Tel: 30-9944925, 

30-9944923, 30-6886056, 

70-6064005 (éjszaka) 

Hivatásos Tűzoltóság 

Dabas Telefon:  

29-560-020, 29-360-105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29-378-056

Egyházak 

Ócsai Református  

Egyház közösség 

Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.  

Tel/fax: 29-951-181,  

E-mail: ocsa.ref@gmail.com 

honlap: www.ocsaref.hu  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu

Tel: 29-950-420

• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  

Tel: 29-378-285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

Tel.: 29-368-174

Egressy Gábor 

Szabadidőközpont 

Tel: 29-378043,  

E-mail: info@egressyszk.hu

Falu Tamás  

Városi Könyvtár  

Tel: 29-378-158,  

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs Napköziotthonos 

Óvoda Tel.: 29-578-840  

• Napsugár tagóvoda:  

29-378-084,  

Email: info@nefelejcsovoda.hu

Hajnalcsillag Baptista Óvoda 

2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,  

Tel.: 06-20-3184573,  

E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu

Halászy Károly 

Általános Iskola 

Tel.: 29-378-023, E-mail:  

iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu

Bolyai János Gimnázium 

Tel.: 29-378-045,  

E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik  

Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 

Tourinform iroda  

Tel: 29-578-750,  

Email: ocsa@tourinform.hu

Közterület-felügyelet  

Berecz Éva: 70-395-1877

Gyepmester  

Töves-Gold Magánnyomozó és 

Állat   mentő Kft., Tel.: 20-938-5192

Falugazdász Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 30-461-7863

Hulladékszállítás

www.vertikalzrt.hu

szallitas@kunepszolg.hu

24/535-535

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
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