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Pest megye hangja énekverseny
12. oldal

Előszó 3
A VADVIRÁG UTCA ASZFALTOZÁSA MÉG
IDÉN VÁRHATÓ
Az e havi interjúban csupa örömteli hírről számolt be az újságnak Bukodi Károly polgármester. Látványosan újult meg a
hivatal, és jövőre egy intézmény előtti útszakasz is új burkolatot
kap. A hírek részleteiről kérdeztük a polgármester urat.

nyertünk pénzt, így valósulhatott meg
ez a beruházás. Kicseréltük a nyílászárókat és a fal is 15 centis szigetelést kapott. Az energetikai előnyökön
túl nem másodlagos az sem, hogy
az épület külseje optikailag is egész
más hatást kelt. Nagy szükségünk
volt már erre. Mindezek mellett vagy
talán éppen a felújítás miatt szükséges volt a tető cseréje is, amit saját
forrásból fedeztünk. Szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy. Bár most részben
a kialakult állapot mondatta velünk, hogy a külső után
jöhet a belső felújítás. Álmennyezet készítése, ledes világítás kialakítása és teljes festés következik. Mindezt
három szakaszban február végi befejezéssel tervezzük.
Az ügyfeleink türelmét köszönjük, s megértésükre továbbra
is számítunk.

A városban jártunkban-keltünkben hónapokon át láthattuk a hivatal megújulásának folyamatát. Mára elkészült, új ruhában pompázik. Sokunkban talán felmerülhetett a kérdés, hogy miért költenek egy ilyen régi
épületre, nem lett volna-e lehetőség inkább egy újat építeni?
Ha röviden kellene válaszolnom. akkor azt mondanám,
hogy nem. Boldogabb lennék, ha a hivatalt egy új épületbe helyezhettük volna el, de sajnos erre nem volt és nem
is lesz lehetőségünk. Éppen ezért vallom azt, hogy a kínálkozó pályázatokat ki kell használni. Energetikai felújításra

Befejeződtek-e a felújítási munkálatok erre az évre?
Amint az előző számban jeleztem, a Vadvirág utca aszfaltozása még várható, s aztán már minden csak jövőre. Útfelújítással zárunk és útfelújítással kezdünk. Ugyanis örömmel
jelentem, hogy egy ilyen témában beadott pályázatunk
pozitív elbírálás kapott, azaz nyertünk. A Dózsa telepi óvoda előtt, a Martinovics utca és a Bem utca közötti szakasz
felújítása, az árkok rendbetétele, vízelvezetés és a buszmegállóhoz vezető járda kiépítése szerepel a pályázatban.

KÖZMEGHALLGATÁS
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. december 7. napján 18 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
közmeghallgatást tart.
Bukodi Károly polgármester
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Önkormányzati hírek
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Október
ros

25-én tartotta hó
Önkormányzatának

végi

ülését Ócsa VáKépviselő-testülete.

A képviselők döntöttek az idei közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről, melyre ennek értelmében 2017. december 7-én csütörtökön 18 órától kerül sor az Ócsai Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Elkészült és a képviselők jóváhagyták Ócsa téli útüzemeltetési tervét, mely a téli időjárási körülmények fennállásának idejére, jellemzően 2017. november
15-től
2018.
március
15-ig
hatályos.
Elfogadta a Testület a Települési Értéktár beszámolóját. Települési értékeink, melyek a Pest Megyei Értéktárba is felvételt nyertek: Népviseleti gyűjtemény, Református Műemlék Templom, Falu Tamás életmű és
emlékszoba, Ócsai Öreghegyi Pincesor, Ócsai Tájház, Ócsai
Tájvédelmi Körzet, Nádas Tamás műrepülő világbajnok.
Rendelet
született
Ócsa
pének
védelméről,
valamint

Város
településkéelfogadták
a
Képvi-

Tájékoztatás a házszámok felülvizsgálatának folyamatáról
selők

a

Településképi

Arculati

Kézikönyvet.

Jóváhagyta a Testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben meghatározott gördülő fejlesztési tervet.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy egy, a kizárólagos tulajdonában lévő helyiséget továbbra is (2018. január 1-től újabb 5 évre)
térítésmentesen biztosítja az Ócsai Rendőörs részére.
Döntés született az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda villámvédelmi szempontból történő felújításáról.
Az önkormányzat törvényi kötelessége a közterületek és a
tulajdonában lévő közintézmények elnevezése. A címkezelési szabályoknak megfelelően Mozdony utca elnevezésre
változott az Égetőhegy településrész, illetve a 4515/1 hrszon elhelyezkedő utca a Meggyfa utca elnevezést kapta.
30.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzat az Ócsai Polgári
Kulturális Egyesület rendezvényét. Az összeget az egyesület
a 10. jubileumi városi sakkverseny lebonyolítására igényelte.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A HALÁSZY KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
A projekt európai Uniós forrásból a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projekt 114, 94 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból került megvalósításra. A projekt keretében nyílászárócserére,
valamint utólagos külső hőszigetelésre került sor.
A projekt célja volt a Halászy Károly Általános Iskola, valamint a polgármesteri hivatal két épületének energetikai
megújítása a minőségi nevelés és munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében. A fejlesztés szükségességét
mind a település, mind pedig az intézmény helyzete alátámasztotta. Az épület elavultsága, korszerűtlensége miatt, nem
lehetett minőségi, hatékony nevelőmunkát végezni. A nyílászárók a kor követelményeinek és a gazdaságossági szempontoknak már nem feleltek meg, cserére szorultak. A projekt eredményeként energia hatékony épületeket kaptunk,
amely hosszú távon kielégítheti a város igényeit, amely az iskolás gyermekek, a szülők és a munkavállalók elégedettségét szolgálja, amellett, hogy a nevelés színvonala is emelkedhet ez által.
A fejlesztést jelentős mértékben indokolta, hogy az intézmény fenntartási költségei nagyon magasak, komoly terheket
jelentettek az üzemeltetőnek. A növekvő energiaárak valamint a környezettudatosság, mely fontos szerepet játszik
napjainkban, mind a megvalósítás mellett szólt.
A projekt megvalósítása során kiemelt szempont volt az épület energiahatékonyságának megteremtése. A projekt
eredményeképpen az épület várható üzemeltetési költségei jelentős mértékben csökkennek, mely a hosszú távú
fenntarthatóságot helyezi prioritásba.
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KEHOP-5.2.9-16-2016-00035
További információ kérhető: Marozsi Tamás

Tisztelt ócsai Lakosok!
Már több alkalommal tájékoztatást adtam arról, hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.
23.) Korm. rendelet, továbbá Ócsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének,
valamint az elnevezésük megváltoztatásának és a házszámok
megállapításának egyes szabályairól szóló 10/2016. (VI.30.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet) rendelkezései alapján folyamatban van a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, továbbá azok helyszíni felmérése és a címkezelési
eljárások lefolytatása.
Tájékoztatom Önöket, hogy a házszámok, továbbá a
címhelyek felülvizsgálata hozzávetőlegesen 70 %-ban már
lezajlott. A már lekezelt utcák felsorolása és az esetlegesen
bekövetkezett változások megtekinthetők és folyamatosan
nyomon követhetők a www.ocsa.hu oldalon. A lakcímváltozással érintett ingatlanok tulajdonosai a módosításról személyre szóló – megfelelő tájékoztatással ellátott – értesítést
kaptak és kapnak a további esetleges teendőkről. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az
illetékes hatóságot (Okmányirodát) értesíti. A lakcímkártyák
ily módon szükségszerű
cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül
sor. A Magyar Posta Zrt., a
DTKH (ÖKOVÍZ) Nonprofit
Kft., a DPMV Zrt., az ELMŰ
Nyrt., a FŐGÁZ Zrt. felé a
bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
A házszámváltozással érintett ingatlan-tulajdonosok részére
Ócsa Város Önkormányzata ingyenesen ingatlanonként 1

Tisztelt Lakosok!
November 30-ig lehet kérelmezni
a szociális tűzifajuttatást.
Formanyomtatvány a Polgármesteri
Hivatal recepcióján vagy a szocális
ügyintézőnél érhető el.
Bukodi Károly polgármester

db házszámtáblát biztosít. A házszámtáblák kézbesítése az
ingatlankezeléssel párhuzamosan folyik.
Tájékoztatom a t. Lakosságot, hogy az önkormányzati
rendelet 22. §-a rendelkezik a házszámtábla elhelyezésének
szabályairól. Ennek értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant megfelelő házszámtáblával ellátni. A Hivatal munkatársai folyamatosan vizsgálni fogják, hogy az ingatlan-tulajdonosok eleget tesznek-e házszámtábla kihelyezési
kötelezettségüknek.
Kérem, hogy az ingatlanok jobb beazonosíthatósága és
annak érdekében, hogy többek között a Magyar Posta Zrt.,
a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem dolgozói kön�nyen és gyorsan be tudják azonosítani a lakcímeket, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott házszámtáblák
megfelelő kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek. Természetesen az Önkormányzat által adott
házszámtábla helyett egyéb házszámtábla kihelyezése is
megengedett, amely az ingatlan házszámát megfelelően
mutatja és igazolja.
Ismételten tájékoztatom a t. Lakosságot, hogy az Önkormányzat lehetővé teszi azon lakcímrendezéssel már érintett
közterületekhez (utcák, terek stb.) kapcsolódó ingatlantulajdonosok részére, akiknek a házszáma tekintetében a korábbiakhoz képest változás nem történt, hogy a www.ocsa.hu
honlapon megtalálható igénylőlap kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalba történő benyújtásával – az egységes utcakép érdekében – ellenérték fejében egységes házszámtáblát
igényeljen.
A felsőbb jogszabályi rendelkezések által kötelezően elvégzendő címkezelés további eredményes lefolytatása érdekében is kérem a tisztelt Lakosság megértését, türelmét és
együttműködését.
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Október 23.

’56 arcai

Nyílt hét

A forradalom és szabadságharc
hőseire emlékeztünk
Idén hatodik alkalommal készítettem én a műsort az október 23-ai megemlékezésre. Igyekszem mindig kicsit más
szempontból megközelíteni ezt a szép és megrendítő témát.
Ebben az évben szemtanúk visszaemlékezéseit
szerettem volna beépíteni a korhű dokumentumok nyomvonalán építkező eseménybemutatás közé. Olyan szemtanúkét, akik gondolkodó, érzékeny művészként, személyesen is ott voltak az események sodrában. Ez egy nagyon
gazdag és megható anyag. (Természetesen ennek csak töredékét tudtuk bemutatni a huszonöt perces műsorban.)
Így került bele az előadásba Esterházy Péter fiktív
visszaemlékezése Harmonia caelestis című regényéből.
Az író az eseményeket a rá jellemző sajátos ironikus, groteszk stílusban, humorral volt képes visszaadni. Bessenyei
Ferenc, a nemzet színésze mély tisztelettel és megrendültséggel idézte fel a történéseket. Szerinte ezeknek az eseményeknek szükségszerűen be kellett következnie. Gombos
Katalin színésznő, Sinkovits Imre felesége saját-és testvére
megrázó emlékeit mesélte el naturalisztikus részletességgel. Ezen kívül elhangzott Albert Camus francia író, filozófus A magyarok vére című műve is, melyben mély együttérzéssel kommentálta a magyarországi eseményeket.
Nagyon örültem, hogy idén immár második alkalommal a művelődési ház adott otthont a gimnáziumi
megemlékezésnek, ahol profi technikusokkal dolgozhattunk
együtt. A műsor 21 diák közreműködésével készült, akik
mind önként jelentkeztek szereplőnek. Többségükkel már
évek óta együtt dolgozunk. A próbák feszített tempóban
zajlottak, három hét alatt készült el az előadás. Nagyon
lelkes kreatív csapat gyűlt össze, akikkel öröm volt együtt
dolgozni, mert pozitív lelkes hozzáállásukkal, ötleteikkel végig aktív résztvevői voltak a munkafolyamatnak. (A kellékek
jelmezek egy részét ők szerezték be. A korhű fényképek,
videók összegyűjtése, vágása, vetítése, a média szakkörös
Korsós Gréta tehetségét dicséri. Bencze Ádám saját zenét
szerzett az egyik jelenthez. A dalok élő zenei kisérettel hangzottak el Bencze Ádám és Váradi Renátó közreműködésével.)

Számomra a legkedvesebb és legszebb jelenet
az, ahol a rádión keresztül segítségkérő üzeneteket sugároznak különböző nyelveken. A diákoknak kihívást jelentett az idegen nyelven való megszólalás, de az előadásra profi módon elsajátították ezeket a szövegeket is.
Nagyon
büszke
vagyok
a
csapatra,
élmény
volt velük dolgozni. Ezért azzal szeretném zárni a beszámolót, hogy név szerint is felsorolom őket.
Az előadás szereplői:
Suplicz Gergely, Turcsány Bálint, Havasi Nóra, Tóth Eszter
Ágnes, Molnár Beáta, Mezei Renáta, Gödör Nóra, Váradi
Renátó, Bencze Ádám, Balás Fanni, Török Bernadett,
Fodor Kamilla, Apáthy Nóra, Jamnitzky Csenge, Török Boglárka, Bereczky Réka, Cassanelli Nicole, Hornyák
András, Szabó Melinda, Korsós Gréta, Horváth Károly.
Gál Zsófia

a Falu Tamás emlékszobában
Falu Tamás születésének 136. évfordulója alkalmából
2017. november 6-tól 11-ig
nyitvatartási időben ingyenes tárlatvezetéssel,
szeretettel várjuk az érdeklődő látogatókat!
Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

Meghívó
Szeretettel meghívja Önt
a Falu Tamás Városi Könyvtár
Falu Tamás költő
születésének 136. évfordulóján tartandó emléknapra.
Időpont: 2017. november 10. péntek

12 óra 45 perckor „Téli kikötő” címmel
ünnepi filmvetítés az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.
15 óra Emlékünnepség, koszorúzás
Falu Tamás sírjánál az ócsai temetőben.
Ünnepi beszédet mond: Mrázné Gáspár Tünde tanárnő
közreműködnek a Halászy Károly Általános Iskola tanulói
Füle Andrea tanárnő vezetésével.
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A Magyar Népmese Napja a Falu Tamás Városi Könyvtárban

Idén is egy napsütéses, meleg októberi napon várt minden kedves érdeklődőt az Ócsai Tájház, ahol egy jó hangulatú gazdanap vette kezdetét.

„A mese a mindenség kulcsa. A lélek ajtaján kopogtat.” / Carl Gustav Jung /

Az érdeklődők számos ócsai és környékbeli gazdálkodóval és kézművessel találkozhattak, akik színpompás portékáikkal gazdagították a napot. A termékekből vásárolni, sőt néhol kóstolni is lehetett.

2005. szeptember 30-án (Benedek Elek születésnapján) rendezte meg első alkalommal a Magyar Olvasástársaság a népmese napját. Óriási mesekincset hagyott
ránk a múlt. Benedek Elek jókora csokrot gyűjtött ös�sze és hagyott örökül ebből a sok színben pompázó világból. Több mint100 esztendő elmúltával is csorbíthatatlanok érdemei. Meseíróként is jelentőset alkotott, a
magyar gyerekirodalom egyik megteremtőjének tekinthetjük.

A gyerekeknek is örömteli volt a nap, hiszen megannyi játék várta őket. Népi körhinta, gyertyamártás, fafaragás,
töklámpás készítés, lovas-kocsikázás és egy bábelőadás is.

A Magyar Népmese Napjára (szept. 29.) való felkéréssel is igyekeztünk legjobb tudásunk, egyéniségünk
és
vidámságunk
szerint
„szerepelni”.
A
célunk,
hogy
a
választott
magyar
népmesét
-Farkas-barkasjátékos
formában
készítsük elő, dolgozzuk fel és vigyük színpadra.
Ennek megfelelően az óvodapedagógia elvárja minden alternatív módszertől, hogy alkalmazkodjon az országos oktatási és nevelési elvárásokhoz, a gyermekek mindennapi
rutinjához, és a helyi pedagógiai programhoz. A drámapedagógia erre tökéletesen alkalmas, míg a színházi nevelés részben megbontja a hagyományos óvodai rendszert.
A mesefeldolgozásnak két nagy területe közül, mi
óvónők a játékos mesefeldolgozást választottuk,
melyben a legfontosabb elem, hogy mesés történettel ismerkednek meg a gyerekek és/vagy olyan játékfoglalkozás részesei, ami végigvezeti őket a mese
cselekményén, miközben a játékvezető drámás játékok segítségével teremtenek akadályt, próbatételt vagy változásokat.
Az előkészítés és a próbák ideje alatt a Nefelejcs Óvoda Medve
és Katica csoportjainak drámában és mesében jártas, jó kommunikációs készséggel és gazdag szókinccsel „áldott” gyermekei közös, jó élményként és játékos szórakozásként éltek meg.
Mi óvónők (ebben az esetben Ildikó néni és Anita néni)
pedig a gyermekek mosolyáért és önzetlen szeretetéért
dolgozunk nap, mint nap, amire ez a délelőtt is példa volt.

RENDHAGYÓ ÓRÁK AZ ISKOLÁN KÍVÜL
A Halászy Károly Általános Iskolában idén másodszor
szerveztük meg nagy sikerrel ezt a rendezvényünket. A program
célja, hogy felső tagozatos tanulóink új ismereteket gyűjtsenek településünk egy -egy nevezetességéről, intézményéről.
Az idén október 20-án indultak neki úticéljaiknak az osztályok.
Az ötödikesek meglátogatták az Ócsai Madárvártát és
az Ócsai Tájházat, ahol kiváló foglalkozásokon vehettek részt. Minden helyszínen fotózniuk, jegyzetelniük
kellett, információkat gyűjteni előzetes kérdések alapján.
A hatodikosok református és katolikus templom történeté-

Kellemesen
elfáradtunk,
de
egy
ló
élmény
szikrája
csillogott
a

ről hallhattak előadást, majd kvíz kérdésekre válaszolva adtak számot tudásukról. Ezt követően a FaluTamás Könyvtárba mentek és városunk költőjéről bővítették ismereteiket.

Kovácsné Zsuk Anita
óvodapedagógus, drámapedagógus

A hetedikesek már a pályaválasztásra készülődve üzemeket
látogattak meg. A METTEX Kft-t , mely fémipari termékek
gépi forgácsolásával foglalkozik és a SEMMELROCK KFT-t,
mely térkövek gyártásában kiváló. Itt kicsit betekintést nyerhettek a diákjaink a felnőttek világába és elgondolkodhattak,
hogy milyen célokat tűzzenek ki maguk elé.
A nyolcadikosok állampolgári ismereteket szereztek az okmányirodában, mikor megtudták, hogy milyen ügyeiket
intézhetik ebben a hivatalban. A rendőrségen pedig a szakemberek arról beszéltek nekik, hogy milyen széleskörű a
rendőrök feladata, mikor és miért fordulhatnak hozzájuk.
Ezt követően pedig kisfilmekkel, kiselőadásokkal és tablókon mutatják be az osztályok egymásnak a látottakat.
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek ezeken a rendhagyó
órákon és az iskolapadokon kívül is sok ismerethez jutottak.
Jövőre is színesítjük ezzel a nappal programjainkat.
Buzek Zsuzsanna

örökre
szószemünkben.”

A népmese napját idén rendhagyó módon a Nefelejcs és a Napsugár Óvodák óvodapedagógusainak
és
óvodásainak
közreműködésével
ünnepeltük könyvtárunkban. Gondolatait, a felkészülés élményeit és tapasztalatait így foglalta össze Kovácsné Zsuk Anita.
„A gyermekek felkészítése a klasszikus értelemben vett színházi nevelésre már óvodás korban elkezdődik, egyaránt a szülők és óvónők feladata ez.
Mi óvodapedagógusok, már 3 éves kortól többféle módszerrel (drámapedagógia, meseterápia, zeneterápia) és játékformával segítjük és formáljuk.

Szeretnék köszönetet mondani Szűcs Jánosné óvodavezető asszonynak, hogy támogatta kezdeményezésemet erre a rendezvényre; Kovácsné Zsuk Anita és Tóthné
Turcsán Ildikó óvodapedagógusoknak, valamint a Katica
és a Medve csoport óvodásainak, hogy a hely szűke miatt kétszer egymás után eljátszották a mesét nagycsoportos társaik és néhány jelen lévő szülő nagy örömére.
A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem elődeink ránk örökített bölcsességének gyöngyszemei.
Mondjuk, hallgassuk, olvassuk, játsszuk, éljük a mesét!
Rendezvényünk sikere is arra bíztat bennünket (szervezőket és résztvevőket egyaránt), hogy újabb alkalmakat
teremtsünk, ahol öröklétű meséink hangján megszólalhasson a múlt és a jelen bölcsessége, hogy gazdagodhassunk tudással, csodatevő örömmel, utalva a fenti Jung
idézetre, hogy a mese” kopogtasson lelkünk ajtaján.”
Gergelyné Kopcsó Eszter
könyvtárvezető

10 Egressy Gábor Szabadidőközpont
OKTÓBERBEN JÁRTAK NÁLUNK
OKTÓBER 12-ÉN
TARI ANNAMÁRIA
PSZICHOLÓGUS,
Z GENERÁCIÓ CÍMMEL TARTOTT
ELŐADÁST.

OKTÓBER 17-ÉN
A KÉK KUTYA BÁBELŐDÁSON
250 CSEMETE SZURKOLT
PÉTER KUTYUSNAK,
HOGY MEGTALÁLJA A GAZDIJÁT.

OKTÓBER 17-ÉN
A ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐSEI
AZ EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
C. SZÍNDARABRA ÉRKEZTEK
HOZZÁNK.

OKTÓBER 19-ÉN
MOGÁCS DÁNIEL ÉS FELMÉRI
PÉTER
MOZGATTA MEG A
NEVETŐIZMAINKAT.

OKTÓBER 29-ÉN
VASÁRNAP DÉLUTÁN
A BABABÖRZE ÉS CSALÁDI
JÁTSZÓHÁZUNKON
BÁBELŐADÁS, ÉS UGRÁLÓVÁR IS
VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET.

DECEMBERI ELŐADÁSAINKRA A JEGYÉRTÉKESÍTÉS ELKEZDŐDÖTT
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TERÜLETI SZABADFOGÁSÚ VERSENY
2017. október 14-én, szombaton az Alsónémedi S. E, az
Ócsai S. E támogatásával területi szabadfogású versenyt
szervezett gyermek és diák korosztályok részére. A versenyen
71 sportoló indult: a Bp.-i FTC, Üllő, Ócsa, Gyál, Kakucs,
Inárcs és Alsónémedi birkózó szakosztályok részéről.
Az Ócsai birkózók HELYEZÉSEI:
Gyerek korosztály:
Eszényi Kristóf 1. hely
Hevesi Attila 1. hely
Kántor Róbert 2. hely
Zöld Sándor 3. hely
Diák korosztály:

PEST MEGYE HANGJA
tehetségkutató énekverseny a Szabadidőközpontban

Álmodtunk egy nagyot! Miért ne szervezhetnénk mi is, itt
Ócsán, egy tehetségkutató versenyt? Az álmot aztán tettek
követték, majd körvonalazódott a műsor: keressük meg Pest
megye hangját, hirdessük meg az egész megyében a versenyt.
Így is történt. Igyekeztünk felhívásunkat minél több helyre eljuttatni online és offline módon is. Közel 50 jelentkezőből végül 28 versenyző jelent meg az előválogatón. Azt gondolom
azonban, hogy a zsűri maga is meglepődött a sok tehetséges
versenyzőn, és 15 énekest juttatott be a nyilvános előadásba.
A döntő gálaműsor október 28-án került megrendezésre a Szabadidőközpont színháztermében. Nagyon sok
szervezés, egyeztetés előzte meg a műsort, de azt hiszem bátran állíthatom, hogy megérte. Minden énekes egy csodálatos produkcióval ajándékozta meg a
közönséget, a zsűri valóban nehéz helyzetben volt. A versenyt végül Fehér Richárd dömsödi énekes nyerte, különdíjat kapott Szluka Lídia, aki Nagytarcsáról érkezett.
Ezúton is szeretném megköszönni a zsűri munkáját (Csóka-Vasass Kinga, Kertész Petra, Serfel Viktor,
Bebe), valamint minden munkatársam profizmusát.
A műsor támogatói voltak: Sarokház Étterem,
Arnoldo
Pizzéria,
Zeolit
Kkt.,
Ócsautó
Kft.,
Vellinger-Hús Kft., Bodrogi Kúria Wellness Hotel
Paksi Zita
igazgató
A műsorban fellépett a Flashdance Tánccsoport

A nyertes Fehér Richárd (Dömsöd), műsorvezető: Kisó

		Botor Gábor 1. hely
		
Szabó Dénes 1. hely
		
Szecsődi Mirella 1. hely
		
Gálik Zsolt 1. hely
		
Bártfai László Zsolt 1. hely
		
Eszényi Bendegúz 2. hely
Országos Szabadfogású birkózó bajnokság területi szakaszát
rendezték meg 2017. okt. 15-én vasárnap a Budapesti Krúj
Iván Sportcsarnokban a helyi ESMTK S.E támogatásával. A
versenyt diák és serdülő korosztály számára rendezték meg.
Kisdiák korosztály:

Munkatársakat
keresünk!
A Rondo Hullámkartongyártó Jelentkezés:
Kft. budapesti soroksári
üzemébe keresünk hosszú
emailben:
távú karrierlehetőséggel,
rita.buday@rondo-ganahl.com
azonnali munkakezdéssel

gépkezelő
munkatársat.
Feladatok:
• gyártógépek üzemeltetése,
• a gép és környezetének
rendben tartása,
• felmerülő mechanikus
problémák jelzése, kezelése.

weboldalon keresztül:
www.rondo-ganahl.com
telefonon:
06 1 289 2323
személyesen:
Rondo
Hullámkartongyártó Kft.
1239 Budapest,
Ócsai út 5. (a portára
leadott önéletrajzzal)

		Dudás Adrián 3. hely
		

Szlovicsák Tamás 3. hely

Nagydiák korosztály:

Dohányfüstmentes munkahely.

		Szlovicsák Róbert 3. hely

Különdíj: Szluka Lídia (Nagytarcsa)

HIRDESSEN
AZ ÓCSAI KISBÍRÓBAN!
A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
A SZERKESZTŐSÉGBEN.

Ócsai Baptista Gyülekezet programja

MIT MOND A LÉLEK
A GYÜLEKEZETEKNEK?
ifj. Kulcsár Tibor előadásai
a Jelenések Könyve alapján
Időpontok: 11.12-től 11.19-ig
:

vasárnapokon 17 órától
hétfőtől szombatig 18 órától

ŐSZI HITMÉLYÍTŐ ESTÉK
A
BAPTISTA IMAHÁZBAN

Rendhagyó alkalmaink:
Őszi hitmélyítő napok a Baptista Imaházban.
Előadó: ifj. Kulcsár Tibor
Téma: Biblia üzenete a gyülekezeteknek a Jelenések könyve
alapján.
Dátum: november 12-től és 19-ig,
kezdés időpontja: két vasárnap (12.-én és 19.én) 17:00-tól,
hétköznap (13-18 között) 18:00-tól.
Egyéb alkalmaink:
Bibliaóra minden szerdán 19:00 órától

Ócsai Katolikus Közösség programja
Miserend:
Hétfő, Péntek Szombat 18 óra
Vasárnap 9 óra.
Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Szerdán 18 - 19 óra között énekkari próba.
Minden Pénteken 18 - 20 óra között Ifjúsági hittan.
Minden hónap utolsó szombatján 17 óra taezéi imaóra
19 óra ismeretterjesztő előadás.
Novemberi vendégünk (25-én)
Horváth Szilárd médiaszakember.

Munkatársakat
keresünk!
A Rondo Hullámkartongyártó Jelentkezés:
Kft. budapesti soroksári
üzemébe keresünk hosszú
emailben:
távú karrierlehetőséggel,
rita.buday@rondo-ganahl.com
azonnali munkakezdéssel

gépkezelő
munkatársat.
Feladatok:
• gyártógépek üzemeltetése,
• a gép és környezetének
rendben tartása,
• felmerülő mechanikus
problémák jelzése, kezelése.
Dohányfüstmentes munkahely.

weboldalon keresztül:
www.rondo-ganahl.com
telefonon:
06 1 289 2323
személyesen:
Rondo
Hullámkartongyártó Kft.
1239 Budapest,
Ócsai út 5. (a portára
leadott önéletrajzzal)

Társaságunk, a Bio-Fungi Kft. Magyarország és a régió vezető gomba és komposzt
előállító cége “E” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező megbízható

Gépkocsivezetőt
keres ócsai telephelyre.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Amit ajánlunk:
•

•
•
•
•
•

rövid belföldi fuvarok: egy napos fuvarok, aznapi indulás Ócsáról és visszaérkezés Ócsára
hosszú távú alkalmazotti jogviszony,
korszerű, folyamatosan megújuló és karbantartott gépkocsipark,
beosztás munkaidőkeret szerint,
próbaidő után munkaruha biztosítása
versenyképes ﬁzetés, béren kívüli juttatások, bejárásra útiköltség térítés.
Az állás betöltéséhez szükséges:

•

•
•
•
•
•

érvényes vezetői engedély,
GKI,
digitális sofőrkártya,
PÁV vizsga,
higiénikus megjelenés,
büntetlen előélet,

Születések:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Fazekas Gergő

Kun Júlia - Fazekas Csaba

2017. szeptember 2.

Molnár Tamás Márk

Virág Daniella - Molnár Ákos

2017. szeptember 4.

Tóth Nóra

Furus Erika - Tóth Norbert

2017. szeptember 5.

Haláleset ideje
2017. szeptember 9.

Migács Karolina Izabella

Darázsi Krisztina - Migács Róbert

2017. szeptember 7.

Radics Zara Éva

Radics Éva

2017. szeptember 18.

2017. szeptember 16.
2017. szeptember 21.
2017. szeptember 21.
2017. szeptember 27.

Virág Botond Norbert

Gudman Erzsébet Anikó- Virág
Norbert
Taszev Milána - Vékony Péter

2017. szeptember 19.

Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név:
Miskolczi János

Születés ideje
1950. február 17.

1932. január 14.
Lévai Sándorné Bugyi Erzsébet
1947. szeptember 9.
Szöllősi Lászlóné Munkhárt Erzsébet 1934. október 5.
WJanicsák László János
1959. november 5.
Berecz Istvánné Vellai Magdolna

Esküvő:
2017. október 6.
2017. október 14.

Szűts Nikolett - Borsos Gyula

Gabos Réka Melinda - Losteiner Sándor

Huszonötödik házassági évforduló:
Somogyi Izabella - Pintye Károly

1992. október 3.

Tokics Jolán - Gáspár Győző

1992. október 10.

Fucskó Magdolna - Vas Imre

1992. október 17.

Mészáros Judit - Adamcsik László

1992. október 24.

Ötvenedik házassági évforduló:
Vigh Irén - Farkas Illés

1967. október 14.

Vékony Inez

2017. szeptember 20.

Gudmon Roland András

Szitai Zsanett Teréz - Szilágyi Antal 2017. szeptember 20.
Tamás
Oláh Anita - Gudmon András
2017. szeptember 20.

Szűcs Lelle Emília

Nagy Magdolna - Szűcs Imre

Fritz Elizabet

Erős Nikoletta Eszter - Fritz Norbert 2017. szeptember 22.

Prohászka Dóra

Simon Edina - Prohászka Ferenc

2017. szeptember 22.

Csóka-Vasass Vince

Vasass Kinga Éva - Csóka Sámuel

2017. szeptember 22.

Darmos Benjámin Bátor

Pongor Natalija - Darmos Sándor

2017. szeptember 26.

Rávai Szonja

Dömény Mónika - Rávai János

2017. szeptember 26.

Szegedi Szelina

Balla Krisztina - Szegedi Zoltán

2017. szeptember 26.

Bulyáki Nóra Emese

Migács Eszter - Bulyáki Attila

Szilágyi Tamás

2017. szeptember 21.

2017. szeptember 28.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

info@nefelejcsovoda.hu

Tel: 29-378-125, Fax: 06 29 378 067

Cs 14-17-ig

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Napsugár Tagóvoda

Közvilágítás hibabejelentés: 06-40-980-030

Rendelő tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

Ócsa, Damjanich u. 31.

Okmányiroda

Tünde, Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Halászy Károly Általános Iskola

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com

Tel: 29-378-023

Orvosi Ügyelet

III.körzet Brassai Júlia

www.ocsaref.hu

iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Bolyai János Gimnázium

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Tel: 29-378 045, gimi@bogim.hu

Felnőtt háziorvosok

dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078

06 29 950 420

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Közterület-felügyelet

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Berecz Éva 06 70 395 1877

Rendelő tel: 29-378-071

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Szabadság tér 5., 29-578-090

06 29 378 043

Falugazdász Nagyszegi Imréné

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Tel: 30 461-7863

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

29-379-969, munkaidőn kívül: 20-510 41 11

Érdeklődni 8-16 óra között Szalay Tamásnál a +36 30 338 8396 telefonszámon lehet.
Az önéletrajzokat a tamas.szalay@biofungi.hu e-mail címre várjuk.
Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, 0175/9. hrsz.

ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

SZÍNES
ÓCSA, ESZE TAMÁS UTCA 17. � (30) 834 0853
� FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

CLUB

AZ ÓCSAI GIMI MELLETT!

SZÍNES

AZ ÉV MINDEN HÓNAPJÁBAN SZÍNES CLUB BAJNOKSÁG!

CLUB

2017. NOVEMBER 18-ÁN 18 ÓRÁTÓL ÉS 2017. DECEMBER 16-ÁN
18 ÓRÁTÓL ÖSSZEMÉRHETITEK ÜGYESSÉGEKET!
FERGETEGES HANGULAT, ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK! JELENTKEZÉS TELEFONON,
FACEBOOK-ON, VAGY SZEMÉLYESEN A SZÍNES CLUBBAN!

SZÍNES
CLUB

DALRA FAKADNÁL? VÁRUNK KARAOKE-ESTÉINKEN!
2017. NOVEMBER 24-ÉN 21 ÓRÁTÓL ÉS 2017. DECEMBER 15-ÉN
21 ÓRÁTÓL KIVÁLASZTHATOD KEDVENC DALODAT!
HOZZ MAGADDAL EGY JÓ TÁRSASÁGOT ÉS TARTS VELÜNK A HÓNAP
LEGVIDÁMABB ESTÉIN!

SZÍNES
CLUB

MOST MUTASD MEG! VAGY RAJZOLD LE, VAGY MESÉLD EL!
2017. NOVEMBER 25-ÉN 21 ÓRÁTÓL ACTIVITY ESTÉNKEN
KIBONTAKOZHATSZ!

FIGYELEM! A CSAPATOKAT VÉLETLENSZERŰEN PÁROSÍTJUK ÖSSZE A
NAGYOBB IZGALOM ÉS A TÖBB NEVETÉS KEDVÉÉRT! 

SZÍNES
CLUB

CSALÁDDAL LÁTOGATNÁL HOZZÁNK?

MINDEN PROGRAMUNKON SZÍVESEN LÁTJUK A KICSIKET ÉS A NAGYOKAT, DE A

PUZZLE-VERSENYEKRE KIFEJEZETTEN CSALÁDOK NEVEZÉSÉT VÁRJUK!
MUTASSÁTOK MEG, MIT TUDTOK, ÉS NEVEZZETEK AZ ALÁBBI IDŐPONTRA:

2017. NOVEMBER 25. 18 ÓRÁTÓL
KELL EGY KIS KIKAPCS? SZERETETTEL VÁRUNK!

SAJÁT RENDEZVÉNYEDRE JÖNNÉL?

ENNEK SINCS AKADÁLYA: A SZÍNES CLUB TÖKÉLETES HELYSZÍNE LEHET CSALÁDI ÜNNEPSÉGEDNEK, KARÁCSONYI BULINAK VAGY ÉPP
MUNKAHELYI CSAPATÉPÍTŐDNEK! ÉRDEKLŐDJ A RÉSZLETEKRŐL, ÉS HAGYD, HOGY LEVEZÉNYELJÜNK NEKTEK EGY SZUPER ESTÉT!

RENDELD HÁZHOZ
TÖLTÖTT HÚSOK

FRISSENSÜLTEK

KEDVENC ÍZEIDET!
� (20) 530 6055

LEVESEK

TÉSZTÁK

PIZZÁK

GYROSOK

EGYTÁLÉTELEK

KÍMÉLŐ ÉTELEK

GYEREK MENÜK

WRAPPOK

AMERIKAI HOT-DOGOK HAMBURGEREK

DESSZERTEK

PIZZABATYUK

� FACEBOOK.COM/SZINESIZEK

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200
VASÁRNAP 1000–2100

SÜLTES TÁLAK

