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E havi fogadóóránkban a 2016-os költségvetésről és a 
beruházási lehetőségekről kérdeztük Bukodi Károly 
polgármestert:

A zsúfolt decemberi hónap után az év kezdete, a januári 
hónap egy kicsit uborkaszezonnak tűnhet. A tervezések 
időszaka lezárult, a megvalósítások korszaka pedig elkez-
dődik. Vajon így van ez Ócsa város életében is?
B.K.: Látványos változások talán valóban nincsenek, semmi 
nem történt azon kívül, amiről eddig nem számoltunk be. 
A novembertől január végéig tartó periódus mindig az éves 
költségvetés elkészítésének és véglegesítésének időszaka. 
A  Képviselő-testületnek február 15-ig kell megalkotnia és 
elfogadnia az új költségvetést. 

A 2016. évi költségvetés tervezett fő összege 1.131.738 eFt.

A bevételi oldalon terveztek-e új adónem bevezetését?
B.K.: Bár a törvények lehetővé teszik bármilyen új adó beve-
zetését, mi mégsem számoltunk ezzel, azaz nem vezetünk be 
új adónemet. Tesszük ezt azért is, mert azt láttuk az elmúlt 
évben, hogy az adófizetési morál, javuló tendenciát mutat. 
Az adófizető polgárok pontosan és időben fizetnek. 

Az adóosztály is jól működött, a kintlévőségeink nagy 
részét sikerült behajtani.

Az idei költségvetés milyen új beruházásokra, fejleszté-
sekre ad lehetőséget?
B.K.: Számoltunk a Halászy Károly Általános Iskola elektromos 
hálózatának teljes körű cseréjével, a vizesblokkok felújításá val 
valamint a futófolyosó feletti tető hibáinak kijavításával. 

FOGADÓÓRA Ugyanígy beterveztük a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 
vizesblokkjainak felújítását is. 

Ha már az intézményekről esett szó, akkor meg kell, hogy 
említsem a Bolyai János gimnáziumot is, ahol a tetőtéri abla-
kokat redőnnyel szeretnénk felszerelni.

Folyatjuk a járdapályázatunkat is, mivel azt látjuk, hogy a 
lakosság részéről erre továbbra is igény mutatkozik. 

Ezek a terveink, és mindent megteszünk azért, hogy meg 
is valósulhassanak.

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szer      kesz         -
tőségébe (elérhetőségeink a 15. oldalon találhatók)! 
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon kö  -
szönjük!  

Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható!

A KORAI FELISMERÉS ESZKÖZE A MAM   MO    GRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT.

Az Ócsán lakó 45–65 éves nők, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,  
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a 
Flór Ferenc Kórházban
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 36 (28) 507-126
vizsgálatra.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala  
 Népegészségügyi Főosztály 
 Tel.: 36 (1) 465-3823
Időpont:  2016. február 19.

A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJEN VELE!

VEGYEN RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS 
SZŰRŐ VIZSGÁLATON!
A SZŰRŐVIZSGÁLAT INGYENES.

Gyermekei körében 
köszöntöttem a 90 éves 

Bálint Tamásné  
Szabó Erzsébetet.  

Isten éltesse,  
Erzsi néni!
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Január 27-én tartotta soron következő ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának 
2016. évre készített költségvetésének tervezetét első 

olvasatban megtárgyalta és elfogadta. A végleges költségve-
tés elfogadásának határideje 2016. február 15. 

Ócsa Város Önkormányzata elkészítette a 2016. költségve-
tési évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet a Képviselő-
testület elfogadott. Ez alapján a 2016-os évben Ócsa Város 
Önkormányzata előre láthatólag két közbeszerzési eljárást 
fog lefolytatni: a Halászy Károly Általános iskola villamos 
hálózatának teljes cseréje, valamint közétkeztetési szolgálta-
tás nyújtása tárgyában.

Napirendre kerültek a Bizottságok munkatervei is. El   fo-
gadásra került az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, 
a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi 
Bi  zottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. 
évre vonatkozó munkaterve.

A képviselők döntöttek abban, hogy a Szociális Lakópark 
területén elhelyezkedő közösségi ház üzemeltetését Ócsa Város 
Önkormányzata átveszi. Erre azért van szükség, mert a Máltai 
Szeretetszolgálat a tevékenységét az „Ócsai Lakóparkban” meg -
szüntette, viszont a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 
Központ vezetői és ócsai munkatársai is fontosnak tartották, 
hogy az eddig ott nyújtott ellátások biztosítása zavartalanul 
mű    ködhessen tovább. A Központ fő céljai többek között a rászo-
rultakat segítő programok létrehozása, gyermek- és ifjúságvé-
delem, valamint az egészségtudatos életmódra nevelés.

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületének 
elektromos hálózata nem felel meg a kor elvárásai által tá   -
masztott követelményeknek, így az felújításra szorul. Ko    rábbi 
döntés alapján a Mizselektro Kft. a felújításhoz szükséges 
tervdokumentációt már elkészítette, melynek megvalósí-
tásához közbeszerzései eljárás lefolytatása szükséges. Há  -
rom cég került megkeresésre, amelyek közül a legkedvezőbb 
ajánlatot az ANPAST Kft. adta, így a Képviselő-testület a 
céget megbízta az eljárás lefolytatására.

Lakossági bejelentések, valamint a Volánbusz Zrt. jelzé-
se alapján a Széchényi utcai buszmegálló aszfaltburkolata 
felújításra szorul. Útépítési szakemberekkel való konzultáció 
után műszaki javaslat született a megálló javítására. Három 
árajánlat bekérése és megvizsgálása után a Képviselő-testület 
a Hidrográd Kft.-t bízza meg a Széchényi utcai buszmegálló 
aszfaltburkolat rekonstrukciós munkálatainak elvégzésével.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgás-
korlátozottak Ócsai Egyesületét – Ócsa Város Önkormány -
zat 2016. évi költségvetésében céljelleggel juttatott támo-
gatások képviselő-testületi keretösszeg terhére 230.000 Ft 
összeggel támogatja XVIII. Regionális Parasportnap meg -
rendezése céljából.

A képviselők állást foglaltak a kötelező betelepítési kvótá-
val kapcsolatban, elutasítva azt. Álláspontjuk szerint a köte-

lező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. Magyarország számára első a 
magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség 
van, hogy meg tudjuk védeni az ország határait, a magyar 
embereket.  A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt 
el: Németország, Ausztria és a Benelux államok kormányai 
45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra, ezért 
továbbra is szükség van a kötelező betelepítési kvóta elle-
ni határozott fellépésre. A kvóta ezenkívül veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rend-
szerünkre. A Képviselő-testület egyben kéri az alpolgármes-
tert, hogy Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
álláspontját a Kormány részére juttassa el. 

A Testület zárt ülés keretében elbírálta a „Lakossági 
Járda  építés támogatása” tárgyában beérkezett pályázato-
kat. A döntés alapján 42 pályázó vált jogosulttá az ingatla-
na előtti járdaszakasz megépítésére ill. felújítására igénybe 
vehető támogatásra.  

Pest megye az önálló 
régióvá válás útján

A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozatával 
döntött arról, hogy felhívja a nemzetgazdasági 

minisztert, miszerint a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökével együttműködésben dolgozza ki a Közép-
magyarországi régió NUTS-besorolásának módosításá-
ra irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó 
Képviselet útján 2016. február 1-ig nyújtsa be az Európai 
Bizottság Főtitkársága, valamint másolatban az Európai 
Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére. 

A Kormány döntése eredményeként – figyelembe véve 
a vonatkozó uniós szabályokat – 2018-tól Pest megye 
önálló NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi ré   -
giók száma – az eddigi hétről – nyolcra bővül.

Pest Megye önálló NUTS 2. régióvá válása azért fontos, 
mert az EU átlagának GDP/fő értéke szerint kerül megál-
lapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása, amely 
alapján kerül megállapításra többek között: 

 » az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak 
mértéke,

 » a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszí-
rozás aránya, 

 » a támogatásokhoz kapcsolódó forráskoncentrációs 
megkötések,

 » a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támo-
gatások mértéke (maximális támogatási intenzitás).

Forrás és bővebb információ: pestmegye.hu
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Az építésügyet érintő jogszabályváltozások  
legfontosabb sarokpontjai
2016. január 1. napjával ismételten átfogó jogszabályválto-
zás következett be az építésügyben. A lakóépület építésé-
nek egyszerű bejelentéséről és az egyes építésügyi tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015 (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint új, 
300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem 
haladó lakóépületek építésére, illetőleg annak hatósági kont-
rolljára ez év első napjától sajátos szabályok vonatkoznak.

A fenti lakóépületek építéséhez nem kell előzetesen építé-
si engedélyt kérnie az építtetőnek. Ugyanakkor az ily 

módon megvalósított épületek utólagos kontrollját helyezte 
előtérbe a jogalkotó oly módon, hogy az építést (annak szán-
dékát) elegendő csupán előzetesen bejelenteni az általános 
építésügyi hatóságnak (esetünkben Gyál Város Jegyzőjének). 
A többi épületnél, vagy építkezésnél marad az engedéllyel, 
vagy anélkül építhető megkülönböztetés.

Fontos azonban kiemelni, hogy nem puszta bejelen-
tésről, tényközlésről beszélhetünk a hatóság felé, mivel 
a szabályszerű bejelentésnek szigorú tartalmi követel-
ményei vannak. Miután az eljárás egyszerűsödött, így az 
egyszerű bejelentési dokumentáció is egyszerűsödött az 
engedélyezési tervdokumentációkhoz képest. Alapvetően 
egy helyszínrajzból, utcaképből, nézetrajzból (homlokzat), 
valamint műszaki leírásból álló dokumentációt kell a ható-
sághoz benyújtani. A bejelentést az Országos Építésügyi 
Nyilvántartás (OÉNY) segítségével vagy papír alapon is meg 
lehet tenni. Papír alapon az eljáró építésügyi hatóságnál, az 

Építésügyi szolgáltató pontnál, vagy kormányablaknál lehet 
benyújtani. 

A Korm. rendelet a bejelentés tartalmi elemein túl mást nem 
„ellenőriztet” a hatósággal, a hatóság a bejelentés hiá nyos sá-
gára hívhatja csak fel az építtető figyelmét.

Az építtető az építési tevékenységet a jogszabály szerinti 
megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított 
tizenöt napos határidő elteltét követően kezdheti meg. 
Kiemelendő, hogy az építkezés megkezdése csak az építési 
napló   val kapcsolatos szabályok betartása mellett történhet.

Fontos, hogy az elkészült épületre használatbavételi enge-
dély és tudomásulvételi eljárás lefolytatása sem szükséges. 
Az építés helye szerinti települési önkormányzat jegyzője 
(esetünkben Ócsa Város Jegyzője) részére kell hatósági bizo-
nyítvány iránti kérelmet benyújtani. Az elkészült épületről 
a hatósági bizonyítványt az építkezés helye szerinti telepü-
lési jegyző adja ki. A bizonyítvány iránti kérelem mellé be 
kell nyújtani az elektronikus építési napló összesítő lapját, az 
energetikai tanúsítványt, valamint – amennyiben szükséges 
– az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását.

Mindenképpen kiemelendő, hogy építésügyi bírság szab-
ható ki az építtetővel szemben, ha a bejelentéshez kötött 
építési tevékenységet

a) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül, vagy
b) a bejelentéstől eltérően, vagy
c) a bejelentésnek megfelelően, de az anyagi jogi jogsza-

bályt sértő módon végezték.  
dr. Molnár Csaba, jegyző

A kutya tartós kikötésének  
tilalmáról

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása 

értelmében 2016. január 1-jétől tilos kutyát tartósan kiköt-
ve tartani.

Sok mindent és sokféleképpen hallhattunk a témával kap-
csolatban, utánajártunk, hogy mire is kell odafigyelniük a 
kutyatulajdonosoknak.

A kutyát ne csak egyfajta jelzőnek, a betörő elriasztására 
tartsuk!

A kutya az ember legjobb barátja – halljuk – és a mondás 
nem véletlen, hiszen a kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely 
fajtársaival szemben inkább az ember társaságát választja. 
Amikor a kutyatámadások okát vizsgálják, azt tapasztalják 
a szakemberek, hogy a támadásokat,  sokszor rosszul szoci-
alizált kutyák okozzák. Természetesen nem lehet általáno-
sítani, hiszen több száz, nagyon is eltérő igényű kutyafajtát 
ismerünk, így rendkívül nehéz lenne általános előírásokat 
alkalmazni. Például nem lehet kimondani, hogy az idősza-
kosan használt lánc rosszabb, mint a kenneles tartás. De 
bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosí-
tani kell a gazdával együtt töltött idő, a közös séták (a kert-
ben tartottaknak is!) és a szabad mozgás lehetőségét!

A rendelet előírásai tehát egyfajta követendő irányt hatá-
roznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialaku-
lását. Tehát nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden 
kutya végleg lekerüljön a láncról, akkor is, ha az adott állat 
szocializáltsága és a környezete nem biztosítja a biztonságos 
tartás feltételeit, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerül-
jön tartósan láncra!  fo
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Helyi hírek

RONGÁLÁS AZ 
EGÉSZSÉGHÁZBAN
Az elmúlt időszakban kétszer történt olyan esemény, mely 
bár nem szokásom írogatni az önkormányzati újságba, 
most írásra késztetett. A történteket nemcsak a tudomá-
sukra szeretném hozni, hanem a segítségüket is szeret-
ném kérni a további rongálások megakadályozásában.

A történet ősz végén, még a hideg beállta előtt kezdődött 
egy péntek délutánon, 3 óra után. Az Egészségház folyo-

sóján szaunázni lehetett, olyan gőzfelhő úszott. Mind a fog  -
orvosi, mind a földszinti mosdókban valaki kéztörlőpapír-
ral, toalettpapírral eldugaszolta a mosdókagylók lefolyóját, 
túlfolyóját és a padlóösszefolyót is. Minden mosdókagyló 
forróvizes csapjából ömlött a víz.

A lefolyó víz eláztatta a födémet, melynek nyomai a lenti 
férfi mosdó mennyezetén igen jól látszanak.

A „bátor” elkövető kivárta, hogy mind a házi orvosi, mind 
a fogászati rendelés befejeződjön, a fizikóterápiás ke    ze    lé-
sek   nek vége legyen, az ügyelet pedig még ne legyen az épü -
letben. Amikor minden elcsendesedett alattomosan a tet   tek 
me   zejére lépett. Gondolta, ha másképp nem megy, így tudatja 
a világgal, hogy ő is jelen van.

Vannak emberek, akik feltalálnak valamit és találmányaik kal 
megkönnyítik embertársaik életét, vannak, akik zenei tehet-
ségükkel kiállnak a színpadra és hangjukkal, hangszereikkel 
élményt, örömet szereznek másoknak, vannak, akik gyümöl-
csöt, zöldséget termelnek és gondoskodnak embertársaikról. 
Őket észrevesszük, elismerjük. A rongáló szerencsétlennek úgy 
tűnik csak ez jutott, ő csak így tudta felhívni magára a figyelmet.

Sajnos a figyelemfelkeltés eredményével emberünk nem elé   -
gedett meg, mert december 29-én, kedden délután fél három-
kor újra folyt a forróvíz az emeleten. A műsorhoz közönség is 
volt, hiszen a földszinten folyt a házi orvosi rendelés és akadt 
beteg is bőven. A jellem erősségét mutatja, hogy a darab vé  -
gét most sem várta ki fellépőnk, a függöny legördülése előtt 
/ jelen esetben a víz lefolyása előtt/ angolosan távozott. Re   -
méljük nem lesz legközelebb és nem lesz rá alkalmunk, hogy 
következő fellépése és meghajlása után megtapsoljuk.

Felmerül az emberben, hogy kinek és miért jut eszébe 
ilyen gonoszság. Koromnál fogva én emlékszem a régi szép 

időkre, amikor még a régi rendelőt használtuk Nemcsak idős 
embereknek, fiatalabbaknak is szép teljesítmény volt eljutni 
az orvosi szobáig. A lépcsőn feljutva elértük a várótermet, 
ahol beülhettünk a térelválasztóként használt, betegek 
kartonait tartalmazó szekrények közé. Utána jött a rendelő, 
melyek közül az egyikben éveken át gyönyörű faszerkezete-
ket csodálhattunk az aládúcolás miatt.

Önkormányzatunk 2009-ben közel 400 millió Ft-ot költött 
az új intézményre az ócsai polgárok színvonalasabb ellátása, 
kényelme érdekében. Nem kell több épület között szaladgál-
ni, egy épületben van a gyermekorvos, védőnői szolgálat, házi 
orvosi, fogászati rendelés, a labor, a fizikóterápia és az ügyelet is. 
A gyógyszertár is egy épületbe került a rendelővel, kifelé jövet 
a felírt gyógyszereket is kiválthatjuk. Az új Egészségház a város 
központjában van, mögötte, mellette parkoló, előtte buszmeg-
álló, közvetlen szomszédságában a Posta, a DM és a Spar áruház. 
Egyszerre több mindent elintézhetünk a környékén.

Vannak akik – mint az előzőekben írtam –, tenni akarnak 
és tesznek is értünk. Vannak, akik ártanak nekünk. Vajon 
gondolt-e a rongáló arra, hogy a mennyezetről az elektromos 
kézszárító mellett lefolyó víz kárt tehet az Egészségház elekt-
romos hálózatában is? Gondolt-e arra, hogy a zárlat áram-
szünetet, rosszabb esetben tüzet is okozhat? Gondolt-e arra, 
hogy embertársai bosszantásán túl az esetlegesen fellépő 
elektromos hibák miatt majd őt sem tudják estleg ellátni, ha 
szüksége lenne rá?

Nem gondolom, hogy a megoldás – a minden mosdó mellé 
állítsunk rendőrt vagy kamerázzuk be a mosdókat – lenne. Az 
elkövetőt, ha fiatalkorú, talán egy elbeszélgetéssel meg lehet-
ne győzni cselekedete helytelenségéről, ha felnőtt, mentális 
állapotától függően vagy kezelésre szorul vagy büntetni kelle-
ne. Ehhez azonban ismernünk kellene személyét.

Arra szertném Önöket kérni, hogy amennyiben tudnak, se    gít   -
senek az illető kilétét felderíteni. Esetleg hallották, hogy va    laki 
eldicsekszik „hőstettével”. Kérem, ha tudnak vala    mit tá   jé  koz tas-
sanak akár engem, akár kolléganőimet az Egészség   ház    ban.

Szeretném kérni megértésüket és a kényelmetlenségekért 
elnézésüket is, mert a további rongálások megelőzése érdeké-
ben az emeleti mosdókat délben bezárjuk, csak a földszintiek 
lesznek nyitva.

Nagyon remélem, hogy minél előbb megoldódik ez a prob   -
léma és mindenki rendeltetésszerűen tudja használni Egészség  -
házunkat.

Ócsa, 2016.01.06.
Dr. Buzáné Icsó zsuzsanna

ócsa VárosüzemeltetésI nonprofIt Kft.
06 70 425 33 04

forrás: Ócsa Város Önkormányzata

Többlethulladék gyűjtésére használható zsák az alábbi üzletekben 
megvásárolható:

1. Netkoking Kft, Ócsa, Falu Tamás u. 51/a
2. MI-NINCS Kft. Ócsa, Hősök tere 30.
Többlehulladék gyűjtésére használt zsák ára: 228,- Ft + Áfa/db
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.
• 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. • Telefon: 22/ 366-029, 576-070  
• e-mail: info@vertikalrt.hu

HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK BESZERZÉSE
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Helyi hírek 7

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium volt és je  -
len    legi közössége búcsúzik a középisko-

la egykori tanárától, Nádas Zoltánné Nagy 
Eszter magyar-orosz szakos pedagógustól. 
Karácsony este kórházban hunyt el. Tudtuk, 
hogy nagy beteg, különösen műrepülő-
világ bajnok fia, Nádas Tamás tragikus halá-
la óta. 

Sokan emlékeznek rá diákjai és tanártársai 
közül, hiszen évtizedeken keresztül a gimná-
zium meghatározó egyénisége volt. Elszakíthatatlan 
szál   lal kötődött a Bolyaihoz. Itt érettségizett, majd az egye-
tem elvégzése után Ócsára jött vissza tanítani. A gimnázium 
volt az egyetlen munkahelye. Szinte példátlan ez a hűség az 
iskolához és a tanári pályához.

Kezdetben magyart és oroszt tanított, majd bevezette az 
idegenvezetés fakultációt, ami hosszú éveken át nagy sikerrel 
működött. Kiváló szervezőtehetsége volt, diákjaival bejárta fél 
Európát.

IN MEMORIAM NÁDAS ZOLTÁNNÉ
A legkiválóbb osztályfőnökök közé tartozott. 
Egykori osztályai mindvégig kötődtek hozzá, 

ma is rendszeresen találkoznak.
A klasszikus középiskolai tanár megteste-

sítője volt Ő, amihez jó megjelenése, tekin-
télyteremtő személyisége, magas fokú in    tel  -
ligenciája is hozzásegítette.

Emléke örökre köztünk marad, hiszen az a 
tanár, aki egy életen át embereket nevel, generáció-

kat oktat, sosem hal meg, hanem tovább él minda-
zokban a diákokban, akiket Ő egykor útjára bocsátott.

Kosztolányi Dezső soraival búcsúzik a gimnázium közös-
sége Nádas Zoltánné tanárnőtől:

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

a BolyaI Közössége

KÁVÉHÁZI BESZÁMOLÓ
2016. január 5-én kinyitottuk kávéházunkat. Az  Ócsai Polgári 
Kulturális Egyesület vendége ezúttal Dr. Pátkai Imre 
zongoraművész volt, aki jelenleg Amerikában él.

Imre Ócsán született, itt járt iskolába, itt nevelkedett. 
Életére, művészetére sokan voltak kíváncsiak, így mond-

hatom ismét megtelt a Kávéház.
Zongorajátékával elvarázsolta a közönséget, ezzel felejthe-

tetlen estét szerzett a megjelenteknek.
Köszönjük, hogy rövid Magyarországi tartózkodásából egy 

egész estét szánt ránk. 
Kávéházunk előreláthatóan júniusban nyit újra. Erről a 

facebook oldalunkról, plakátainkról, Ócsa honlapjáról és az 
Ócsai Kisbíróból szerezhet tudomást.

Továbbra is várjuk nagy szeretettel vendégeinket.  
pappné HajDu KatalIn
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10 Rendezvények

MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

A rendezvényt az Ócsai Nemzetközi Képzőművészeti 
Tábor Téli Tárlata nyitotta meg.

Idén 14 művészt – Bozi Anna, E. Kottek Péter, Gábor Béla, 
Győrffy Sándor, Katona Zsombori Mária, Mészáros Gábor, 
Olivier Bonnin, Patakfalvi Attiláné, Pethő Csilla, Revák István, 
Simon Tímea, Szabó Anna-Mária, Szentpéteri Ludmilla, 
Varju Viktória – lát  hattunk vendégül az nyári eseményen.

A művészek a tábor végén egyik alkotásukat a városnak 
ado   mányozzák, a kiállítás ezekből a művekből születik. 
A tárlatot Nagy. T. Katalin, művészettörténész nyitotta meg.

Az ünnep alkalmából az Ócsai Bolyai János Gimnázium 

tanulói, Horváthné Gyovai Melinda, tanárnő felkészítésével 
igazán különleges, egyedi műsorral készültek. Előadásukban 
megmutatták hogyan viszonyulnak az élethez, a kultúrához 
és a magyar viszonyokhoz.

Az esten Bukodi Károly, polgármester úr átadta  Ócsa Város 
Önkormányzata által alapított kitüntető díjakat is. 

A gálaműsor zárásaként pedig Földes László, HOBO, „Tudod, 
hogy nincs bocsánat” című József Attila előadóestjét hallgat-
hattuk meg.   

Hantos-jaráBIK Klára

KulturálIs Igazgató

Ócsa Város Önkormányzata és az Egressy Gábor Szabadidő központ ebben az évben is megren-
dezte ünnepi programsorozatát a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából.

JÓZSEF ATTILA ÉS HOBO
József Attila nevét mindenki ismeri. Földes László 
Hobo nevét is mindenki ismeri: a Mesél az erdő vagy a 
Hajtók dala kötelező zenei hallgatnivaló. József Attila 
és Hobo együtt pedig mélyreható színházi élmény 
volt azoknak, akik ott voltak a művelődési házban a 
Magyar Kultúra Napján, és megnézték a Tudod, hogy 
nincs bocsánat című előadóestet.

Véleményem szerint az egyik legnehezebb színházi 
helyzet, amikor valaki egyedül áll ki a színpadra, és 
egyedül kell lekötnie a nézők figyelmét bizonyos 
ideig. Hobo ezt megtetézte azzal, hogy nincs jelmez, 
nincs díszlet, nincs semmi sallang. Csak ő van egy 
szál mikrofonnal, a versekkel, és a zenével. No meg 
a közönséggel, akik hetven percig részesei lehettek 
egy olyan előadóestnek, ahol ismert és kevésbé 
ismert József Attila versek hangzottak el Hobo 
jellegzetes hangján és előadásmódján. A költő művei 

nem könnyen befogadható és érthető szövegek, az 
átadásuk is roppant koncentrációt, odafigyelést kíván. 
A versek nagyon szépen vannak összeválogatva, újra-
értelmezve, és alkotnak egy kerek egészet. A születés 
és halál, anya és gyermek, hit és Isten, szegénység 
és szabadság  örökérvényű költői témák, de Hobo 
előadásában megrendítő a velük való szembesülés.

Közel 300 előadás ment már le, és a 71 éves 
Hobo saját elmondása szerint minden alkalommal 
otthon és az öltözőben is átismétli a szöveget. 
Mert ezt csak így lehet csinálni...

orgoVán szIgetI réKa

A művésszel, az előadás után Orgován Szigeti Réka 
beszélgetett. 
A teljes interjút a www.egressyszk.hu oldalunkon 
olvashatják.
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Rendezvények

NAGY ANTAL • AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA 
A több mint 20 éves múlttal rendelkező NAGÉV cégcsoport 
alapítója és tulajdonosa. 2011-ben megépítette az ország 
legnagyobb és legmodernebb horganyozó üzemét városunk-
ban, mellyel számos új munkahelyet teremtett a térségben. 
Az ócsai társadalmi és kulturális élet lelkes támogatója.

PAPP KATALIN • ÓCSA IFJÚSÁGÁÉRT
15 éve vezeti az Energy Kid’s tánccsoportot, több száz gyerek 
fordult meg a kezei alatt és szerettette meg velük a mozgás 
és a tánc örömét. Tanítványai 29 európa-bajnoki, 1-1 világ-
bajnoki második és hatodik helyezéseket értek el. Ő maga 
egy világbajnoki első helyezéssel büszkélkedhet.

SERFEL VIKTOR • ÓCSA KULTÚRÁJÁÉRT
2001-ben alapította meg az ócsai fúvószenekart, melynek 
azóta is vezetője. Mindemellett zenetanár, számos ócsai gyer-
meket tanított meg fúvós hangszeren játszani. Az együttes 
a nemzeti ünnepeink elmaradhatatlan kísérője valamint a 
közösségi rendezvényeink fellépője.

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KITÜNTETETTJEI

DR. KOCSIS JÁNOS • ÓCSA VÁROSÁÉRT
1968 októberében kapta meg kinevezését és 1969. július 
17-től praktizál városunkban.  

GÖBÖLÖS IBOLYA • ÓCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA
Kétszeres világ- és négyszeres Európa bajnok skeetlövő. Az 
első női skeetlövő, aki Európa bajnokságon érmet nyert.  

Nagy Antal
Göbölös  

Ibolya

Dr. Kocsis János

Papp Katalin

Serfel Viktor
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Egyházak hírei, Sport

Ebben az évben birkózóinknak számos versenyen kell helytállniuk – Diák 
Olimpia, Országos Bajnokság, Rangsor versenyek – ugyan, úgy ahogy ezt a 
tavalyi évben is megtették. Ha ezek az elért eredmények valakikben felkel-
tették a kedvet, akkor jöjjenek el és nézzék meg az edzéseket és döntsék el, 
hogy szeretnének-e birkózni. Id. Kovács János edzése hétfőn és pénteken fél 
hattól hétig tart. Ifj. Kovács János edzése szerdán négytől-hétig, pénteken 
négytől fél hatig tart a Rendőrséggel szemben lévő épületben.

Minden birkózni vágyót várnak az edzők!
KarDos zoltán

BIRKÓZÁS

Ócsai Református Egyházközség
2016. február havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

4. Csütörtök 15 Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

4. Csütörtök 17 Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

4. Csütörtök 19 Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

7. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

7. Vasárnap 15 Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

7. Vasárnap 16 Kóruspróba – Református Iskola

8 – 13. hétfő-
től szombatig:

Presbiteri evangélizációs hét: hétfőtől szombatig minden 
este 17 órtától hitmélyítő előadás a Református Iskola 
tanácstermében, 18 órától evangélizációs istentisztelet 
a Kálvin-házban (vendég előadókkal, és igehirdetőkkel)

14. Böjt első 
Vasárnapja 

10 Úrvacsorás Főistentisztelet – Kálvin-ház

14. Vasárnap 16 Kóruspróba – Református Iskola

16. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

18. Csütörtök 15 Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

18. Csütörtök 17 Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

18. Csütörtök 19 Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

21. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

21. Vasárnap 15 ÚRVACSORÁS Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

21. Vasárnap 16 Kóruspróba – Református Iskola

23. Kedd 18 Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

25. Csütörtök 15 Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

25. Csütörtök 17 Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

25. Csütörtök 19 Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

28. Vasárnap 10 Főistentisztelet – Kálvin-ház

29. Péntek 19 Ifjúsági bibliaóra (18-23 évesek) – Református iskola

31. Vasárnap 10
15
16

Főistentisztelet – Templom
Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház
Fiatal felnőttek Bibliaórája – Lelkészi hivatal

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.)

A Lelkészi hivatal elérhetőségeiben változás történt:
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. • telefonszám: +36 29-951-181
e-mail cím: ocsa.ref@gmail.com • honlap: www.ocsaref.hu

Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi 
egyház   adójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt a gondnoki órán, és 
lelkészi ügyeleteken egyaránt.

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra fenti elérhetőségein-
ken. További információkat új honlapunkon találnak, melyet szíves 
figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu

Egyházak februári 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.
Február 27-én, Szombaton 9-19-ig nagyböjti lelki napot tartunk
a cursilio lelkiségi mozgalom vezetésével.
Előzetes jelentkezés szükséges a plébánosnál.

2016. februári istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista 
Gyülekezetben 

 » Istentisztelet, minden vasárnap délelőtt 10 és délután 17 órától 
 » Bibliaóra, minden szerdán este 19 órától. 
 » Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu
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Sport

Üdvözlöm a kedves olvasókat! Azokat, akik voltak már 
ócsai labdarúgó mérkőzésen és azokat is, akik a jövőben 
fognak kijönni a pályára, hogy szurkoljanak nekünk.

Egy újabb esztendőbe léptünk, amelynek az őszi szezon-
ban elért, előkelő harmadik helyéről óriási elszántsággal 

kezd neki felnőtt csapatunk. Nem titkolt célunk, hogy dobo-
gón végezzünk, és ezzel kivívjuk az egy osztállyal feljebb 
való indulás jogát. 

Azon leszünk, hogy ebben az esztendőben semmi és senki 
ne állíthassa meg csapatunkat, ennek megfelelően el is 
kezd   tük a felkészülést január második hetében. Az edzések 
mellett beneveztünk a szövetség aktuális kispályás terem-
bajnokságába is, melynek első fordulóját három győzelem-
mel 100%-os teljesítménnyel abszolváltuk. Az őszi kupa-
küzdelmekben elért sikereink után ugyanilyen lendülettel 
folytatjuk a versenyt a tavaszi fordulókban is. 

A 2015-ös évben utánpótlás csapataink is nagyszerűen 
teljesítettek. Mivel a lebonyolítási rendszer nem teszi lehe-
tővé a csapatok rangsorba állítását (Bozsik program-hétvé-
gi labdarúgó fesztiválok), így arról nem tudunk beszámol-
ni, hogy a focistánk hányadik helyen végeztek. Azt viszont 
büszkén állíthatjuk, hogy ezekről a tornákról mindig sok 
győzelemmel térnek haza.

Az U9, U11-es csapataink és edzőjük ifj. Hajdu Gusztáv illet-
ve az U7, U13-as csapataink és edzőjük Baranyi Géza magas 
színvonalú, becsületes és szisztematikus munkájának kö   -
szön    hetően biztos, hogy nagyon sok szép sikert fognak még 
elérni ezek a fiúk és lányok. 

De, mivel jó focistából sosem elég, továbbra is várjuk után-
pótlás csapatainkba a foci iránt érdeklődő gyerkőcöket.

Monori Zsolt edző csapatai (U19, női) rendkívül kemény 
2015 őszön vannak túl, hisz szinte a semmiből kellett újra 
indulniuk. Az U19-es srácaink ugyan hullámzó teljesítmény-
nyel, de a stabil középmezőnyből várhatják a folytatást. A 
lányaink kőkemény mezőnybe kerültek annak ellenére, 
hogy jeleztük a szövetség felé, nem biztos, hogy a többségé-
ben 16-17 éves lányoknak olyan ellenfelekkel kell játszaniuk, 

ame    lyekben profi vagy fél profi játékosok is szerepelnek. 
Re      méljük, ez tavasszal változni fog. Emiatt sokszor nem 
maradt más számunkra, mint a vereség emelt fővel történő 
elviselése. Az eredményektől függetlenül a lányok jól érzik 
magukat. Amit szakmailag elvárhatunk tőlük azt teljesítik, s 
mivel a mezőnyben miénk a legfiatalabb csapat, még renge-
teg örömet fognak nekünk szerezni a jövőben.

Továbbra is nagyon fontos számunkra, hogy akik nálunk 
sportolnak, azok úgy érezzék, hogy egy nagycsalád részei, 
min   dig számíthatnak ránk és mi is számíthatunk rájuk. 
Ennek tükrében 2015-ben is megrendeztünk sportolóinknak 
az immár hagyományosnak mondható évzárót, ahol értékel-
tük pár szóban az évet majd kicsit ünnepeltünk, jól éreztük 
ma gunkat.

Végezetül pedig, szeretettel várunk mindenkit, aki fut-
ballozni vagy szurkolni szeretne. Látogasson el hozzánk! 
Hajrá Ócsa!

Üdvözlet minden sportbarátnak!  

KöVér IstVán, 
ÓVse szakVezető

JÓ FOCISTÁBÓL SOSEM ELÉG 

2016. január 23-án az Ócsa SE női csapatának hét tagjával Londonban 
jártunk, ahol részt vettünk az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) és 
a BBC által szervezett labdarúgótornán (People's Cup). A helyszín: 
kőfalak között, vasútvonal alatt, 11 pálya, speciális szabályok, 26 női 
csapat, egyetlen külföldiként. Profi szervezés, lebonyolítás. Meccset 
nyerni nem tudtunk, de gólt azt sikerült rúgnunk. A lányok igazán nem 
vallottak szégyent, és kiderült, hogy nagyon jó kis közösséget alkotnak. 
Gratulálok lányok, köszönöm Zsolt! Hajrá Ócsa!

BuKoDI Károly

PEOPLE’S CUP LONDONBAN

fo
rr
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forrás: Ócsa SE



ÁLLATORVOSI FIGYELEMFELKELTŐ 
ÜZENET

A chipezést (csip), oltásokat, féregtelenítéseket stb. az alább 
említett elérhetőségen kell önállóan intézniük. Az önöknél 
lévő sötétzöld (van fehér is)

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV 

feliratú füzetben bejegyzett határidőig kell felkeresni engem!

Elérhetőségem:  Dr.Kardos József, Ócsa Kiss Ernő u.8.  
06 30 203 4206 • egyuttjobb51@gmail.com
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Egyházak hírei

Haláleset 
Név Születési idő Haláleset ideje
Fentor István 1963. február 7. 2015. december 21.
Juhász Károly 1934. március 30. 2015. december 22.
Vass Mária 1942. július 11. 2015. december 22.

Esküvő
Szegvári Ildikó – Pálfalvi Tibor 2016. január 8.
Miklós Henriett – Barizs Bálint 2016. január 19.

Ötvenedik házassági évforduló
Dubovszky Mária – Kancsal Pál 1966. január 22.

Születések
Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Marton Bence Csiszárik Györgyi – Marton Csaba 2015. december 3.
Kocsis Gergő Bodzás Éva – Kocsis Zoltán 2015. december 5.
Barizs Nikolett Miklós Henriett – Barizs Bálint 2015. december 7.
Moravetz Liliána Vida Annamária – Moravetz Gergő 2015. december 8.
Láng Regina Fényszarusi Dóra – Láng Mihály 2015. december 8.
Kovács Hanna Kapranczai Enikő – Kovács Krisztián 2015. december 11.
Horvát Liza Timár Eszter – Horvát Róbert 2015. december 12.
Kocsis Natália Rábai Edina – Kocsis Tamás 2015. december 26.
Korbéli Levente Sándor Páricsi Tímea – Korbéli Balázs 2015. december 29.
Schmidt Patrick Gusztáv Rézműves Nikolett – Schmidt Henrik 2015. december 31.

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 – VÁLTOZOTT! 

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

• 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

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felelős 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkesztő: Paksi Zita • Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal, 2364, Ócsa, 
Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, paksi.zita@ocsa.hu 
• Tervezés, tördelés: ElektroPress Stúdió • Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET 

KERESÜNK
3 műszakos

munkarendbe Gyálra 
műanyagipari céghez.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Ócsáról, Alsónémediről, Bugyiról, 

Dabasról megoldott.

Felvételi interjú 
2016. február 12. péntek, 13.00 óra, 

Ócsa, Egressy Gábor 
Szabadidőközpont, Bajcsy Zs. út 46-48. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653
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Most egyszerűbb 
a családi otthonteremtés
A Takarékban minden érdeklődőnek segítünk a CSOK
(Családok Otthonteremtési Kedvezménye), illetve a hozzá kapcsolódó 
állami támogatással nyújtott lakáshitelek ügyintézésében. 
 
A legalább 3 meglévő vagy vállalt gyerekkel rendelkező, új lakást, házat építő vagy 
vásárló családok 10 millió Ft összegű CSOK-ra, és legfeljebb 10 millió Ft összegű, 
kedvező kamatozású kamattámogatott hiteltre jogosultak, ha megfelelnek a feltételeknek. 

Bővebb információkért kérjük látogasson el a 
www.orkenyitksz.hu weboldalunkra!

Örkényi Takarékszövetkezet
2377 Örkény Kossuth L. u. 34/a.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért és feltételekért kérjük, forduljon ügyintézőinkhez vagy keresse fel a www.orkenyitksz.hu 
weboldalt. A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő hitel a Magyarország Kormánya által 
nyújtott családok otthonteremtési kedvezménye támogatáshoz kapcsolódik.

GOMBAISMERETI KÉPZÉS
Kedves Érdeklődők!
A Pro Mikológia Alapítvány alapfokú gombaismereti képzést indít Ócsán.
Helyszín: Ócsa, Tájház
Tananyag: 116 leggyakoribb faj ismertetése + gombaélettan, gyűjtés, 
védelem, kereskedelem, mérgezések.
Tervezett kezdés: 2016. március 8.
Tervezett befejezés: 2016. október vége (fakultatív vizsgalehetőséggel).
Elméleti órák: 10 alkalommal kéthetente keddenként 17 órai kezdet-
tel kb. 2×45 percben.
Terepgyakorlati órák: 5 alkalommal hétvégi napokon – Ócsa és 
Budapest környékén.
Tanfolyam díja: 22.000,-Ft, amely tartalmazza az elméleti és gyakor-
lati órákon való részvétel díját, valamint a tananyag fajait és leírását 
tartalmazó könyvet (Gyűjtsünk gombát erdőn, mezőn), de nem tartal-
mazza a fakultatív vizsga díját.
Jelentkezni lehet az info@promikologia.hu címen vagy 30/348 9187-es 
számon a név, telefonszám, e-mail cím megadásával.
Jelentkezési határidő: 2016. február 26.

A tanfolyamot minimum 20 fő jelentkezése esetén indítjuk el!
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