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3                  Fogadóóra

Tavaszi nagytakarítás és virágosításÜltess el te is
egy virágot!

2017. április 22. 8.00-12.00 óráig
helyszín: Templom tér

           Muskátli vásár 250 Ft
         és közösségi virágültetés
       Virágozzuk fel közösen Ócsát! 
        A te virágod melyik villanyoszlopon lesz?

                 Virágot, földet, lapátot biztosítunk! 

             

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | WWW.OCSA.HU

Ócsa idén is csatlakozott a Föld Órája kezdeményezéshez. 
A délelőtti városi szemétszedés után, este egy közös fák-
lyás sétára hívta az Önkormányzat a városlakókat. A nap 
részleteiről, tanulságairól és egy közelgő eseményről be-
szélgettem Bukodi Károly polgármesterrel.

Elégedett?

Részben igen, mert ismét sokan vállalkoztak arra, hogy má-
sok által eldobott szemetet szedjenek össze a saját szabadi-
dejükben, de igazán akkor lennék elégedett, ha nem lett vol-
na mit összeszedni. 
De idealista leszek, 
és azt mondom, 
hogy ilyen is lesz.

Mit gondol, milyen 
út vezet idáig?

Valószínűleg hosz-
szú, de ha például a 
Kis Zöldekre nézek, 
mindig optimista 
leszek. Vagy amikor 
azt látom, hogy a 
helyi óvónők idén 
is mekkora csapat-
tal vettek részt az 
akcióban. Tudom, hogy ezt a hozzáállást adják át a cse-
metéknek is nap, mint nap. Fontos azonban az is, hogy 
mit lát a felnövekvő generáció otthon, a szűk környezeté-
ben.  Sajnos az én korosztályomba még nem sulykolták 
bele a környezetvédelem fontosságát, de ma már min-
denkiben tudatosulnia kellene, hogy egy Földünk van, 
amit a saját gyermekeink érdekében is meg kell óvnunk.

Milyen konkrét lépéseket tervez az Önkormányzat az illegá-
lis szemetelés visszaszorítására?

Kamerák kihelyezésére kerül majd sor, mert abban is biz-
tos vagyok, hogy sok szemétnek nem ócsai gazdája volt. 

Már számtalanszor 
kiderült, hogy az el-
dobott tárgyak valódi 
tulajdonosa nem is 
tud arról, hogy feles-
legessé vált cuccai, 
ilyen helyen végezték. 
Árulkodó lehet csekk, 
vagy bármilyen hivata-
los irat, ami a szeme-
tes zacskóban maradt.

A délelőtti takarítás 
után este milyen prog-
rammal várták a lakosságot?

A WWF Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdemé-
nyezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, vál-
lalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környe-
zetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. 

Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogató-
kat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján este 
világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást 
és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket. 

Mi megtettük, és arra kértük a lakosságot, hogy erre az egy 
órára jöjjenek el otthonról, és tartsanak velünk egy közös fák-
lyás sétára. A Szabadidőközpontnál találkoztunk, képletesen 
lekapcsoltuk a „művház” fényeit, majd letettük a Föld Órá-
ja esküt is. Mindezt több mint 250-en! Ezután elindultunk 
és együtt masíroztunk át Ócsa utcáin az égő fáklyákkal. Ez-
úton is köszönöm mindenkinek, aki eljött. Jövőre folytatjuk!

A 2016-os évben a Zöld Ócsáért program keretében számos 
zöldítési akció volt a városban. Folytatódik-e a gondolatme-
net, és ha igen akkor mire számíthatunk a közeljövőben?

Az előző év nem múlt el nyomtalanul, ennek példá-
ul látható jelei azok a tulipánok, amelyek a napokban 
kezdték el bontogatni a szirmaikat a Bajcsy-Zsilinszky 
úton, de a tavalyi év népszerű eseménye volt a mus-
kátli vásár is, melyet idén is folytatunk. Április 22-én 
várjuk a kertészkedni vágyókat, illetve azokat is, akik 
szívesen részt vennének városunk villanyoszlopainak fel-
virágoztatásában. Ehhez nem kell mást tenni, mint eljönni 
és „elültetni egy virágot”. A növényeket, a földet, a lapátot 
mi adjuk, de a lelkesedést mindenképpen hozzák magukkal.

Pontosan tehát mikor és hol lesz ez a rendezvény?

Április 22-én 8.00-12.00 óráig a Templom téren Muskátli vásár 
és közösségi virágültetés lesz. Várunk mindenkit szeretettel.



54 Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján Ócsa Város Önkormányzata 
szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képvi-
selő kérelmére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítá-
si szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt 
legalább 43 munkanapon keresztül a déli meleg főétkezést Ócsa 
város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Tavaszi szünet: 2017. április 13-18-ig

Nyári szünet: 2017. június 16-tól augusztus 31-ig
Amennyiben a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek bölcsődés vagy óvodás, őt szünidei étkeztetés 
csak a bölcsőde vagy óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon kell 
igényelni!
A nyomtatvány átvehető

•	 a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Ócsa, Baj-
csy-Zsilinszky u. 2.) Hétfőn, Szerdán: 13:00-16:00 óráig, 
Pénteken: 8:00-12:00 óráig, vagy

•	 letölthető a www.ocsa.hu oldalról
A kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók személyesen

•	 a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Ócsa, Baj-
csy-Zsilinszky u. 2.) Hétfőn, Szerdán 13:00-16:00 óráig, 
Pénteken 8:00-12:00 óráig.

Tájékoztató a szünidei étkeztetésről 
(2016/2017. tanév)

Nyomtatvány benyújtásának határideje:

•	 tavaszi szünet esetében: 2017. március 20.
•	 nyári szünet estében: 2017. május 29. 

A határidőn túl leadott igényléseket nem tudjuk figye-
lembe venni!

A jogosultság fennállását a Jegyző vizsgálja, az igénylés esetle-
ges elutasításról a szülő/gondviselő írásban tájékoztatást kap.

A nyilatkozat kitöltéséhez a Kertváros Szociális és Családvédel-
mi Központ tud segítséget nyújtani az alábbi elérhetőségeken:

•	 telefonon a 29/379-969 számon,
•	 személyesen a 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

szám alatt.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele kizárólag 
elvitellel lehetséges: a konyha előre csomagoltan, le-
zárható, eldobható műanyag dobozban adja ki az ételt. 

Az étel kiadásának helye: Ócsa, Baross úti óvoda 
(Ócsa, Baross u. 14.)

Az étel kiadása az étkezési napokon délelőtt 11:00-től 
12:00 óráig történik.
(A Szolgáltató kizárólag az Ócsai Szociális Lakópark-
ban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező szünidei étkeztetést igénylő és ellátásra jo-
gosult iskoláskorúak részére szállítja ki az ebédet!)

Március 29-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete. Napirenden tárgyalták 
és elfogadták Ócsa város közbiztonsági helyzetéről ké-
szült beszámolókat. Ócsa Városi Polgárőrség 2016. évi 
beszámolójából kiderül, hogy az egyesület évek óta tar-
tó fejlődése nem állt meg. A taglétszám optimalizálásra 
került, jelenleg 92 főt számlál melyből 8 ifjú polgárőr. Az 
Ócsa közterületén eltöltött szolgálati órák számát növel-
ték, rendszeresen részt vettek rendőrségi akciókban. A lo-
vas csoport a tavalyi évben határőrizeti szolgálatot is tel-
jesített Röszke, Ásotthalom és Mórahalom térségében.

Elfogadták a Képviselők a Rendőrség beszámolóját is, me-
lyet az ülésen Kocsis István r. alezredes szóban is kiegészí-
tett. Elmondta, hogy a jelentésből és a számok alapján az 
derül ki, hogy a bűncselekmények száma nőtt, de kijelen-
tette, hogy a közbiztonság ennek ellenére nem romlott. 

Elkészült a Közterület-felügyelet éves jelentése is melyből 
többek között arról is tájékozódhatunk, hog 108 esetben 
kötelezték a lakosságot a lakóingatlan előtti terület tisztán-
tartására, a turista szezon beköszöntével többször járőröz-
nek a református templom környékén, ezen kívül minden 
reggel segítik az általános iskolánál a gyerekek biztonságos 
áthaladását is. Havi rendszerességgel biztosítanak éjszakai 
járőrszolgálatot is a közbiztonság fenntartása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve, beszámolót ké-
szített tevékenységéről az Ócsai Települési Értéktár Bizott-
ság is. A nyilvántartásba vett értékek közül a Pest Megyei 
Értéktárba felvételre került a Népviseleti Gyűjtemény, a Re-
formátus Műemlék Templom, a Falu Tamás életmű és em-
lékszoba, az Ócsai Öreghegyi Pincesor, az Ócsai Tájház, az 
Ócsai Tájvédelmi Körzet. A további értékek a helyi értékek 
részei: Göbölös Ibolya skeetlövő világbajnok, Turulmadár 
emlékmű, Hősök szobra, Nádas Tamás műrepülő világbaj-
nok, és a Bolyai János Gimnázium. Továbbra is várják ma-
gánszemélyek, civil szervezetek javaslatát olyan tárgyi, mű-
vészeti, sport tevékenységek bemutatásával, amelyek Ócsa 
kultúrájához, életéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak. 

Döntés született az ünnepségekhez kötődő alapítványi tá-
mogatásokról. Az elmúlt időszakban két ünnepség is meg-
szervezésre került, a Magyar Kultúra Napja és az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség. 
Az előbbin az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai adtak 
színvonalas műsort, a március 15-ei előadáshoz az Ócsai Ha-
lászy Károly Általános Iskola diákjai és felkészítő tanárai járul-
tak hozzá. A Képviselő-testület a műsorban résztvevő taná-
rok és diákok munkáját alapítványi támogatással ismerte el. 

Döntöttek a képviselők, hogy pályázatot nyújta-
nak be a Falu Tamás gyalogos járda felújítására. 

Az önkormányzatok feladata a közterületek, valamint az ön-

kormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. A 
központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormány-
rendelet alapján a Magyarország területén található ingat-
lannak a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell ren-
delkeznie. A rendeletek végrehajtása során Ócsán is számos 
ingatlan házszámozása megváltozik. A képviselők úgy dön-
töttek, hogy akiknek a házszáma megváltozik, azok díjmente-
sen kapnak új házszámtáblát. A házszámtáblák legyártására 
a legkedvezőbb ajánlatot adó Gungl Dekor Kft.-t bízzák meg.

Megszavazták a képviselők az Ócsai Hagyományzőrző Egye-
sület támogatását is. A döntés értelmében 200.000 Ft–tal 
patronálják az egyesület által szervezett Szüreti felvonulást.

A településkép védelméről szóló törvény értelmében a he-
lyi önkormányzatoknak legkésőbb 2017. október 1-ig meg 
kell alkotniuk a saját településképi rendeletüket. A telepü-
lésképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rende-
let (TKR) megalkotásával az önkormányzat a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Vojnits Csaba főépítészt bízza meg.

A tavaly év őszén meghirdetett járdaépítési pályázat ha-
tárideje 2017. január 25-e volt. Húsz pályázat felelt 
meg a kiírásoknak, így az elkülönített összegből ma-
radvány keletkezett. A képviselők úgy döntöttek, hogy 
a pályázat 2017. május 31-ig ismételten kiírásra kerül. 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A zöld hulladékot biológiailag lebomló zsákban 
kell kitenni. A száras zöldet elhozzuk, ha azt 70-

80 cm-es darabokra vágják és kötegelve van.  
A járat ad 1 db cserezsákot.

Április 24. (hétfő)

Kérjük, hogy a hulladékokat reggel 6 óráig he-
lyezzék ki az ingatlan elé.

Köszönjük az együttműködésüket!

2017. ÁPRILIS 3-TÓL 23-IG
Az ebzárlat tartama alatt:

•	 A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, il-
letőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt 
udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

•	 Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájko-
sárral szabad kivinni.

•	 A település területéről kizárólag érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni.

A KORLÁTOZÁS alól mentesülnek az érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendelkező:

•	 vadászebek,
•	 a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
•	 a katasztrófa-mentő ebek,
•	 a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült em-

bereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére  

Az ebzárlat idején azonban ezeket az ebeket is csak szük-
ség esetén és csak pórázon vezetve szabad a vakcinázott te-
rületre vinni, hiszen az elrendelt   korlátozó intézkedés célja, 
hogy a kutyák ne jussanak hozzá a kihelyezett csalétkekhez.

•	 Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével 
járó rendezvény nem tartható.

•	 A legeltetési tilalom ideje alatt tilos a gazdasági 
haszonállatokat külterületen legeltetni! 

•	 Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
•	 Tilos a pásztorebeket szabad állatok terelésére, illetve 

őrzésére használni!
Az immunizálással érintett területen a vadászati ható-
ság irányításával jól látható, piros színű, magyar és angol 
nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott 
figyelemfelhívó plakátokat helyeznek ki a vadászok a lakott 
területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló 
és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.
Általános tanácsként mondható, hogy aki kutyával kirándulás 
közben ilyen figyelmeztető plakátot lát, vegye pórázra kedvencét! A 
vakcina kutyára és macskára nem veszélyes (azonban a veszettség 
elleni védettséget sem alakít ki ezekben a fajokban). A csalétek az 
ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszter-
ben található a vakcina. Amennyiben a vakcina kézre, vagy más fe-
detlen testrészre kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni 
szappannal és vízzel. Ha a vakcina az ember szájába, orrába, vagy 
megsértett bőrére kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

Díjmentesen kaphatunk új házszámtáblát
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GYERMEK SZEMMEL
„A múltat be kell vallani.” (József Attila)

A „Terror Háza” most múzeum, de a XX. század-
ban a magyar történelem két szégyenteljes és 
tragikus korszakában is valóban a terror háza volt. 

1944-ben a nyilas rémuralom idején ez az épü-
let volt a „Hűség Háza”, a nemzetvesztő magyar 
nácik pártszékháza. 1944 telén e ház pincéjé-
ben több száz zsidó honfitársunkat kínoztak 
meg, és itt rendezkedtek be 1945-ben a szov-
jet tankok védelmében érkező magyar kom-
munisták. 1945 és 1956 között pedig a hírhedt 
kommunista terrorszervezet, az ÁVO és utó-
da, az ÁVH rendezkedett be ugyanitt. Az And-
rássy út 60. a rettegés és a félelem házává vált.

Az alagsor cellái a megrázó, végzetes em-
beri valóságot tárják látogatóink elé. Meg-
szűnik az idő, csak a fekete tér marad. A 
pincébe érve mindenki elnémul, nehéz bár-
mit kérdezni, mondani, emberi szavakkal megvilágítani. 

Az első emeleti tárlatot az át- és kitelepítés terem nyitja, 
amely a második világháború utáni kollektív üldözés idősza-
kát mutatja be. 1951-ben emberek tízezreit telepítették ki, 
űzték el az országból. Az ő sorsukat mutatja be a terem, kora-
beli fotókkal, dokumentumokkal. A kiállított híres ZIM típusú 
autó félelmetes emléke a kornak: felidézi a hírhedt „fekete 
autót”, amellyel éjnek idején vitték el „a rendszer ellenségeit”. 

A múzeum a terror áldozatainak állít emléket, de memen-
tó is, ami a terrorista diktatúrák rémtetteire emlékeztet.

A kiállítás mindenkiben mély nyomot hagyott, aho-
gyan végig értünk a tortúrán mindannyian komor-
rá váltunk és elgondolkodtunk azon, hogy milyen 
is lehetett ebben a kínokkal teli időszakban élni... 
Végül a nap zárásaként elsétáltunk a Hő-
sök terére és vetettünk egy pillantást vitézeinkre.  

Nagyon sokat készültünk a Halászy-gálára és nem volt hiábavaló a sok mun-
ka. Nagyon nagy tetszést arattunk az Élmények az iskolában című produkci-
ónkkal.
Nagyon örültünk annak is, hogy másnap, kedden kirándulni mehettünk az 
ünnepség után. A Nemzeti Sírkertben való séta nagyon érdekes és különle-
ges élmény volt. Láthattuk többek között Kossuth Lajos síremlékét, Deák Fe-
renc mauzóleumát, Arany János, Jókai Mór, Erkel Ferenc sírját is. De nekünk 
a legnagyobb élményt mégis a Gruppama Aréna meglátogatása jelentette. 
Életünkben először láttuk azt a helyet, ahol kedvenceink fociznak, edzenek. 
Lenézhettünk a VIP-s lelátóról és elképzelhettük, hogyan tombol a közönség 
egy-egy gólnál. Sőt még a kispadra is kiülhettünk és a focisták öltözőjét is meg-
láthattuk. Nagyon különleges volt a Fradi Múzeum is. Boldogan fényképez-
kedtünk, és utaztunk haza Ócsára. Köszönjük tanárainknak ezt a szervezést. 

6.b  osztály

 
„ Vassal formáljuk a vasat, és egyik ember formálja a 

másikat.”
Példabeszédek 27:17

Hálával telt a szívem, hogy együtt tudtunk munkálkodni a kol-
légáimmal  a Halászy Napok sikeréért. 
Büszke vagyok a tanulóinkra, hogy az ünnepi alkalomhoz mél-
tón viselkedtek. 
Köszönet házigazdáinknak, az Egressy Gábor Szabadidőköz-
pontnak és az Ócsai Református Egyházközségnek, továbbá 
Dormány Foto Studionak és Örvendi Györgynek. 
Megemlékezésünk anyagi támogatását a Monori Tankerület és 
az „Ócsa-Halászy Károly Iskoláért” Alapítvány biztosította.  
Köszönöm Kiss Zoltán orgonaművész szolgálatát, hisz „… akire 
sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” Lukács 12: 48

Nagy Margit
gyógypedagógus

Halászy Szépíró Verseny
Helyezettek:

1. évfolyam: 

I. Kancsár Lili 1. c.

II. Bezzeg Levente 1. a.

III. Varga Kincső 1. d.

2. évfolyam: 

I. Pusztai Dorina 2. b.

II. Zsitva Barbara 2. c.

III. Csóka Nátán 2. d.

3. évfolyam:

I. Máté Petra 3. c.

II. Bóka Boglárka 3. a.

III. Kazatsay Botond 3. b.

4. évfolyam:  

I. Halász Emese 4. c.

II. Csóka Laura 4. d.

III. Urbán Viktória 4.a.

Felső évfolyam: 

I. Tóth Patrícia 6. b.

II. Kovács Hajnalka 8. d.

III. Bőszén Krisztián 5.a.

Ünnepi megemlékezés március 15-én
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Sport

Víz Világnap és Föld Órája ,,takarítás” ! 

„Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az 
utolsó folyót, rá fogsz jönni arra, hogy a pénzt nem 
lehet megenni.”  
Indián mondás 

Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a Föld legkülönbözőbb 
pontjain kezdtek el aggódni az élet jövője miatt. Az erőfor-
rások szűkössége, az ivóvíz fogyatkozása, az erdőfelületek 
csökkenése, az éghajlat megváltozása, egyes fajok kipusz-
tulása, a Föld népességének növekedése, és megannyi ta-
pasztalat cselekvésre késztette a földi méretekben felelősen 
gondolkodókat. 

Mindannyian, mi nevelők tudatos 
szemléletformálással, nem kevés-
bé példamutatással kell hozzájá-
rulnunk a Föld sorsáért felelős-
séget érző új nemzedék szárnyra 
bocsátásához.

A környezeti nevelés során a ta-
nulók ismerjék meg azokat a je-
lenlegi folyamatokat, amelyek 
következményeként bolygónkon 
környezeti válságjelenségek mu-
tatkoznak, kapcsolódjanak be 
közvetlen környezetük értékei-
nek megőrzésébe, gyarapításába. 
Életmódjukban a természet tisz-
telete, a felelősség, a környezeti 
károk megelőzésére való törekvés 
váljék meghatározóvá. 

Ez a Kis Zöldek szakkör célja is. 
Jelenleg a szakkörnek 25 állan-
dó nagyon lelkes tagja van, 7-8. 
osztályos tanulók, viszont egyes 
Világnapok alkalmával, több ta-

nuló is vállal szerepet a kiselőadások elkészítésében, ppt-k 
készítésében és az előkészületek feladataiból. Valamennyi 
tanuló sikeresen végzi a dolgát. Hétről hétre készülnek a ki-
selőadásokra, ha szükség van rá. 

Paksi Zita, Egressy Gábor Szabadidőközpont Igazgató asz-
szonyának meghívására, Március 22-én ünnepeltük a 
Víz Világnapját az Egressy Gábor Szabadidőközpontban, 
idei Környezettudatos versenyünk első fordulójában. 
 A felsős tanulók hallgatósága körében adták elő színvona-
las prezentációikat a Kis Zöldek, aztán  Fazekas László búvár 

érdekfeszítő  előadását hallgathattuk meg, egy káprázatos 
videó és sok gyönyörű fotó kíséretében. Interaktív 
búvárfelszerelés bemutató következett, tudományos, 
balesetvédelmi előadás a  felszerelés használatáról, amelyet 
tanulóink nagy figyelemmel hallgattak. 

A Víz Világnapi rajzversenyt Németh Zsolt tanár úr ké-
szítette elő és közreműködésével nagyon sok szép rajzot 
láthattunk kiállítva, amelyet felsős tanulóink készítettek.  
Köszönjük szépen Paksi Zita, az Egressy Gábor Szabadidő-
központ Igazgató asszonyának a meghívást, Magyari Tünde 
segítségét a szervezésben.

Szívből köszönjük az Egressy Gábor Szabadidőközpont 
vezetője, Paksi Zita Igazgató asszony  által felajánlott díjakat 
a rajzverseny díjazottainak, valamint a 33 fellépő, előadó Kis 
Zöldek ajándékát. 
Az utóbbi a Duna-Ipoly Nemzeti Park felajánlása volt, az 
Ócsai Tájház Vezetőjének, Verbőczi Erika és munkatársa 
Kormos Rebeka közreműködésével: egy közös kirándulás az 
Esztergomi Kökörcsin Házba, egy Erdei Iskolai programmal 
egybe kötve. A díjazottak ajándéka a Gyáli tankerületnek 
köszönhető. 

Nagyon szépen teljesítettek a Kis Zöldek színes és nívós 
előadásaikkal.  Munkájukat tanulás mellett, nap mint nap 
vitték véghez. 

A Kis Zöldekkel, a városi szemétszedésen is részt vettünk. 
Örömmel csatlakozva a Városi szemétszedéshez, Bukodi Ká-
roly polgármester úr felhívására alkalom nyílt rá, hogy közösen 
tegyünk ellene, együtt varázsoljuk tisztává környezetünket.  
Utunkban szinte mindent beborított a szemét! Szégyell-
tem magam látva a gátlástalanságot egyesek részéről, akik 
a környezetet semmibe véve nem tisztelik a természetet. 
Tavaszi nagytakarítás volt? Nevezhetjük így is. Ezzel is hozzá-
járulhattunk egy kicsit Bolygónk megmentéséhez. 

Kapcsolódva a Föld Órája programhoz, lekapcsoltuk ott-
honainkban a világítást és megtettük az egy órás fáklyás 
sétát Ócsán, és közben felhívtuk az emberek figyelmét a 
túlfogyasztás és környezetszennyezés problémáira.

Jövőre reméljük, tovább tudjuk folytatni kis csapatunkkal 
a környezetünk védelmét, sok érdekes programot tudunk 
szervezni, amely népszerűsíti a környezetvédelmet, és kö-
zelebb visz kicsit és nagyot a környezettudatos magatartás 
eléréséhez.                                                        

Mrázné Gáspár Tünde 
felkészítő tanár 

KIS ZÖLDEK 
a környezetünk védelmében

Az Energy Kid’s Tánccsoport 8 új koreográfiával vágott 
neki az idei, 2017-es versenyszezonnak a Magyar Látvány-
táncsport Szövetség versenysorozatában. Bemutatkoztak a 
legkisebbek mini korcsoportban, a már kicsit tapasztaltabb 
gyerekek, a már-már profinak számító junior és felnőtt ver-
senyzők és a már az őszi kupán rutint szerzett senior ver-
senyzők is. Idei újdonságaink között szerepel egy 25 fős ge-
nerációs formáció, melynek különlegessége, hogy gyerek, 
junior, felnőtt és senior versenyzők adják elő. A kvalifiká-

Megkezdtük a versenyszezont
ció során ez lett a legeredményesebb koreográfiánk, mert 
mindamellett, hogy arany minősítéssel végzett, kiemelkedő 
előadásmódra különdíjat is kapott. E mellett idén senior du-
óval is indult a csapat, mely szintén újdonság volt csopor-
tunkban. Bízunk benne, hogy a remek kvalifikációs kezdés 
után a Magyar Bajnokságon is eredményesek leszünk és így 
a Budapesten megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon 
is megmérettethetjük magunkat nemzetközi mezőnyben. 

A versenyek mellett készülünk Ócsa városi rendezvényeire, 
ahol külön a rendezvényekre összeállított műsorszámokat 
mutatunk be. 

A március 26-i verseny eredményei:

Szívünkben a ritmus - Generációs pop formáció - Arany és Különdíj  
Burlesque - Junior pop csapat - 1. hely  
Cupcakes - Junior sportmazsorett/cheerleading formáció - Arany  
Bosses in the kitchen (Miklós Dóra, Papp Katalin) - senior pop duó 
- Arany 
Kisszöcske (Göbölös Viktória) - gyerek pop egyéni - Ezüst 
Kezdjetek el élni! - Senior pop csapat - Ezüst 
Bambini - gyerek pop formáció - Ezüst 
Mini Dance - mini pop csapat - Ezüst

Papp Katalin

ORSZÁGFUTÁS
Már tél elején meghirdetésre került, hogy 
idén márciusban újra lesz Országfutás. 
Adott volt a dolog, hogy a soron következő 
5.-en is részt fogunk venni. Futottunk már 
Némedire, Felsőpakonyra, de most ismét 
egy új célt szerettem volna elérni. A többi 
környékbeli település Ócsától már mesz-
szebb esik, de ezek közül talán Inárcs még 
könnyen elérhető. Az ócsai Polgárőrök 
segítségével végigjártuk az útvonalat ami 
jórészt földút. Aztán ahogy közeledett 
március 18., egyre sűrűbben figyeltem az időjárás jelentést, 
mert esős időben jóval nehezebben járhatóak a kijelölt út-
vonalak. Hát nem volt szerencsénk. Csakúgy mint az őszi 
futáson ismét kifogtuk az esőt. De 16 környékbeli futó da-
colt az időjárással 
és lelkesen indult 
neki a 8,4 km-es 
első szakasznak. 
Jó hangulatban 
és még járható 
úton jutottunk 

el a Leven-
dulás házig, 
ahol a frissí-
tőpont volt. 
A 20 perc 
pihenő alatt 
m i n d e n k i 
evett, ivott, 
majd miu-
tán nagyon 
áztatott az 
eső, továb-

bindultunk egy másik hosszabb útvonalon vissza a vasútál-
lomásra. Át a síneken, a vizes erdő szélén, a pincesor mel-
lett vezetett az út, ami ekkorra már kellően csúszós, sáros 

volt. Végülis 17,4 km lett az össztáv. Több résztvevő 
egyéni rekordot futott. A célban forró teával és zsí-
ros kenyérrel vártuk az átázott futókat. Még a kísérő 
polgárőr lovaknak is jutott alma. Nagyon szeretném 
megköszönni a résztvevőknek hogy a mostoha idő 
ellenére eljöttek és futottak egy jót és külön köszö-
nöm az ócsai polgárőrség profi útvonal biztosítását.

Fentor Csaba 
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keretében, meghirdetjük a

”Hangos” kísérletek a Bolyaiban
című programot

2017.04.29 (szombat),  
reggel 9 órától, délután 13 óráig

Helyszín: 

Ócsa, Bolyai János Gimnázium, Falu Tamás utca 35.,          
hátsó udvar, illetve aula

Téma:

Érdekes, a látogatók által is kipróbálható, hangtani kísér-
leteket végzünk (rezonancia, interferencia, suttogó tükör, 
hanglencse, hangszerek, stb.) és várjuk azokat a lelkes kí-
sérletezőket is, akik saját (hanggal kapcsolatos) kísérletei-
ket bemutatnák az érdeklődőknek!

Kapcsolattartó: 

Inczeffy Szabolcs (ceffy@bogim.hu)

Közlemény

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium 2017. március 10-
én (pénteken) tartotta a Bolyai-napot, mely este bállal 
végződött. Nagyon kevés diák jött el a rendezvényre, a 
tanulók egy része pedig nem az iskolában, hanem a Bo-
lyai-téren – gimnazistához nem méltóan – „szórakozott”.

Ezek után a nevelőtestület döntése értelmében 
a 2017. március 17-re (péntek) tervezett rendez-
vényt – röpiéjszaka – határozatlan időre elnapoltuk, 
a tervezett filméjszakát nem tartottuk meg. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a mai fiatalok szórakozási el-
várásai megváltoztak, de mi továbbra is olyan rendez-
vényeket kínálunk számunkra, melyek igényesek, a 
többség érdeklődésére számot tartanak, s melyeken 
nem rongálhatják az egészségüket és környezetüket.

Ezen programok elhagyása figyelmeztetés arra, 
hogy csak a kulturált szórakozást támogatjuk.

Iskolavezetés

JUBILEUMI RAJZPÁLYÁZAT
Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda fennállásának 50., valamint az Ócsai óvodák fenn-
állásának 100. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdet 4-7 éves korú gyermekek számára.

A pályázat témája: tetszőleges átélt vagy képzeletbeli élmény, meseillusztráció, stb. Egy pályá-
zó maximum 5 alkotást nyújthat be! Pályázat szülőn és óvodapedagóguson keresztül is érkezhet!

Pályázók, csoportok

I. korcsoport: 4-5 éves korosztály

II. korcsoport: 6-7 éves korosztály

Az alkotások leadásának módja: a gyűjtőhelyre eljuttatás a gyermek óvónőjén keresztül

Határidő: 2017. május 05.

Bővebb információ: www.nefelejcsovoda.hu

JUBILEUMI FOTÓPÁLYÁZAT
Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda fennállásának 50., valamint az Ócsai 
óvodák fennállásának 100. évfordulója alkalmából fotópályázatot hirdet 

„Óvodás élményeim” címmel.
A pályázat témája: tetszőleges óvodai tevékenység, esemény, élmény, hangulat megörökítése (egy pályázó maximum 
5 pályamunkával nevezhet!).

Pályázók, csoportok:
I. kategória: óvodás gyermek szülője (jelenlegi és volt szülő)

II. kategória: óvodai dolgozó (régi és jelenlegi)

Határidő: 2017. május 05.

Bővebb információ: www.nefelejcsovoda.hu

IRODALMI PÁLYÁZAT
Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda fennállásának 50., valamint az Ócsai óvodák fennállásának 100. évfordulója 
alkalmából irodalmi pályázatot hirdet 

„Óvodai élményeim” címmel.

A pályázat témája: tetszőleges óvodai tevékenység, esemény (csoportkirándulás, családi óvodai rendezvény, ünnepek, 
kirándulás, stb.), élmény, hangulat irodalmi elbeszélése (egy pályázó maximum 5 pályamunkával nevezhet!).

Pályázók, csoportok:

I. kategória: óvodás gyermek szülője (jelenlegi és volt szülő)

II. kategória: óvodai dolgozó (régi és jelenlegi)

Határidő: 2017. május 05.

Bővebb információ: www.nefelejcsovoda.hu

 Orbán napi Bor és Pinceünnep

 2017. Május 27.

XVI. 

Ünnepélyes Megnyitó 12 óra

Helyszín: Ócsa Öreghegyi Pincesor

A rendezvény alatt elő fúvószene.
Kirakodók, kosárfonó, fafaragó és egyéb
népművészeti kiállítók, foglalkoztatók.
A helyszínen több féle egytálétel
és frissensült kapható.
Büfé üzemel.

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

Borverseny
Pálinkaverseny

Fözöverseny
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a szellem tápláléka
Interjú Garajszkiné Varga Judit játékszakértővel, a Tudósképző 
és a Szuperhős képző napközis táborok vezetőjével

Sokan gondolhatják azt, hogy a gyerekek ösztönösen ját-
szanak, és semmi szükség arra, hogy mi, felnőttek, ebbe 
beleavatkozzunk. Szakemberek szerint azonban nem 
mindegy, hogy milyen játékok veszik körül az apróságo-
kat. Érdemes odafigyelnünk arra, hogy a csillogó reklám-
játékok helyett „értelmes” játékokat vegyünk gyermeke-
inknek. A játékokról, a szülők felelősségéről beszélgettem 
Garajszkiné Varga Judit játékszakértővel, a Tudóstábor és 
a Szuperhős képző tábor vezetőjével.

A Kölyöksziget Játéktár tulajdonosa és vezetője vagy, ezen 
kívül játékszakértő. A játékokhoz szakértelem kell, amit 
iskolában tanítanak?
Igen, mivel a vevők túlnyomó része segítséget/taná-
csot kér a játékok kiválasztásánál, illetve gyakran a fej-
lesztő pedagógusok ajánlanak minket és irányítják hoz-
zánk a szülőket-így különösen fontos a szakértelmünk, 
ezért szakmai kompetenciáinkat folyamatosan fejleszt-
jük, hogy még hitelesebb szolgáltatást nyújthassunk.

Manapság különösen fontos a szülők részéről a pozitív 
mintaadás és közvetítés, legfőképp azért, hogy a mai ge-
neráció ne a számítógép és a televízió előtt nőjön fel.  A 
mi feladatunk, hogy megtanítsuk őket arra, hogyan tölt-
senek minél értékesebb időt a gyermekeikkel, ezáltal szo-
ros és bensőséges kapcsolat alakulhasson ki közöttünk.

De játszani minden gyerek tud ösztönösen, nem?

Alapvetően igen, de a felgyorsult világunk annak pozitívu-
mai mellett hordoz negatívumokat is melyeket érdemes 
kompenzálnunk. A játék tere és ideje megváltozott, be-
szűkült, ezért azt a legoptimálisabban kell kihasználnunk. 

Óriási felelősség van a vállukon mind a szülőknek, 
mind a pedagógusoknak, azzal kapcsolatban, hogy 
mikor, mennyit és főleg mivel játszik a gyermek.

Milyen 
foglalko-
zásokat 
kínálsz 
azoknak a gyereknek, akik jelentkeznek a Tudós és Szuper-
hős képző napközis táborokba a szabadidőközpontba?

Immár 15 éve táboroztatok, ez idő alatt rengeteg tapasz-
talatot gyűjtöttem, kidolgoztam egy komplex programot 
a gyerekek életkorához, érdeklődési köréhez, igényeihez 
alkalmazkodva. Foglalkozásaimat a játékpedagógia, a pro-
jektpedagógia és az élménypedagógia irányelvei alapján 
állítottam össze, melynek legfőbb célja, hogy miközben 
felhőtlenül játszik a gyermek, szinte észrevétlenül tanul. 
Ez egyrészt vonatkozik a Tudóstáborban elvégzett játékos 
kisérletekre, ahol megtapasztalhatják a gyerekek a fizika, 
kémia érdekes világát, másrészt a Szuperhősképző táborra, 
ahol a szerepjátékokkal fejlesztjük a gyermekek fantáziáját, 
szociális érzékenységét, miközben belebújhatnak kedvenc 
szuperhőseik bőrébe, saját kezűleg elkészíthetik a külön-
böző figurákat, melyekkel a későbbiekben is játszhatnak.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyermek elsajátítsa a külön-
böző anyagok használatát: az adott anyagból mit és hányféle 
módon lehet elkészíteni, ezáltal fejlődik képzelőereje, prob-
lémamegoldó képessége. A gyermek tapasztalatokat szerez 
az őt körülvevő világ működéséről, késztetést érez az új dol-
gok felfedezése, az új akadályok, problémák leküzdésére.

Minden foglalkozásunk alapvető célja a sikerélmény el-
érése mely erősíti a személyiséget, magabiztossá tesz. 
Ha a gyermek el tud valamit készíteni, sikerként könyveli 
el, ami újabbnál újabb tevékenykedésre fogja ösztönözni.

Szeretettel várjuk az ócsai gyerkőcöket tábo-
rainkba az Egressy Gábor Szabaidőközpontba.

napközis tábor
Mentsük meg a világot a gazficikóktól!

2017. július 10-14-ig
4 éves kortól

A foglalkozásokat vezeti: 

Pajtikák! 
Vitéz László örök
Mindenki ismeri, és mindenki szere-
ti. Vitéz László, aki mindenkit képes 
egyedül is móresre tanítani, csak le-
gyen egy palacsintasütő a kezében. 
Március 30-án közel 700 gyerek ta-
lálkozhatott a legendás figurával a 
Szabadidőközpont színháztermében. 

De ellátogatott hozzánk Toldi Miklós 
is, valamint a Paprikáscsirke című szín-
házi előadás mellé még maga Gergely 
Róbert kóstolót is kínált a vendége-
inknek. Finom volt, jól szórakoztunk.

Egy igazi színházi hónap volt ez, 
egyet megígérhetünk: Folytatjuk!

Paksi Zita

AZ ARANY JÁNOS-EMLÉKÉV
ALKALMÁBÓL

AZ ÉLETET MÁR MEGJÁRTAM
ARANY JÁNOS ÉLETÚTJA VERSEKBEN

 
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN

2017. ÁPRILIS 11. 17.30 ÓRAKOR

Egressy Gábor
Szabadidőközpont

www.ocsamuvhaz.hu

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

A THEATRUM HUNGARICUM 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

MÁJUS 19. (péntek) MEGNYITÓ 18:00
Kerepeczki Ferencné Goblein művészet című kiállításának megnyitója (aula)

SZABÓ ÁDÁM énekes-harmonikás
MÁJUS 20. (szombat) 19.00
BODRI BORVACSORA
MÁJUS 21. (vasárnap) 10.00-20.00 óráig 
MOZINAP - premier �lmek vetítése 

MÁJUS 23. (kedd) 19.00
SZULÁK ANDREA  „Kedvenc dolgaim” c. zenés estje

MÁJUS 24. (szerda) 18.00
KÁVÉHÁZI ESTÉK
Vendégünk St. Martin előadóművész, zeneszerző
MÁJUS 25. (csütörtök) 18.30
DUMASZÍNHÁZ
Dombóvári István és Bellus István műsora
MÁJUS 26. (péntek) 18.00
NÓTÁTÓL AZ OPERETTIG

MÁJUS 27. (szombat) 19.00
ROCK ’N ROLL TÁNCPARTY 
MÁJUS 28. (vasárnap) 12.00-18.00

TEJBEGRÍZ FESZTIVÁL

Egressy Gábor
Szabadidőközpont

www.ocsamuvhaz.hu

Ócsai Kulturális Napok
2017. május 19-28.

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

JEGYÁRAK, SZABAD HELYEK,
ASZTALFOGLALÁS
06 29 378 043

TUDÓSKÉPZŐ
NAPKÖZIS TÁBOR

2017. július 3-tól július 7-ig
7-12 ÉVESEKNEK

 A foglalkozásokat vezeti: 
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Általános iskolai

beiratkozás rendje
A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás 
időpontjai:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legké-
sőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 
31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biz-
tosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:

−	 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 
lakcímkártyáját), valamint

−	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köte-
les felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki élet-
vitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kel-
lő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szü-
lő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan 
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, 
nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Babák László
járási hivatalvezető

Alsónémedi 
tehenészeti telepre

keresünk
fejő, állatgondozó munkatársat.

Érdeklődni: 
06 29 337 050 8.00-16.00 óráig  

  

Raktáros / Áruellenőr
munkakörbe nappalos vagy éjszakás műszakba.

Érvényes targoncajogosítvány kötelező!

Munkavégzés helye:
Gyál, ipari terület 

Kérjük, vegye �gyelembe, 

hogy tömegközlekedéssel nem megközelíthetőek telephelyeink! 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, 

küldje el szakmai önéletrajzát 

a viktoria.toth@adr-logis�cs.hu e-mail címre! Köszönjük! 

Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom 
szélessávú hálózata. 2017-ben már az ócsai előfizetők is él-
vezhetik az eddigieknél gyorsabb internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése ország-
szerte, amelynek eredményeképpen az új hálózat szuper-
gyors, legalább 30 Mbps sebességű internetet, az interak-
tív tévézés lehetőségét, széles TV-csatorna kínálatot, több 
képernyőn elérhető filmkölcsönzési lehetőséget nyújt az 
ügyfeleknek. A szélessávú internet kínálta előnyökből a 
helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, ru-
galmasabbá válik működésük, javul a versenyképessé-
gük. A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett 
területeken élő ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a 
fejlesztést, az új hálózaton elérhető termékeket és ajánla-
tokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés fontosságát.  

Ócsa lakosait is érinti a fejlesztés, így számos it-
teni háztartás számára nyílt meg a lehetőség, 
hogy használhassa a szupergyors technológiát.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erő-
forrásból megvalósított hálózatfejlesztésének ered-

Ócsára is megérkezett a TELEKOM 
leggyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

AKCIÓ
 Nyomtatók
      nagy választékban 
     kedvező áron 
    az üzletünkben

Samsung SL-M2675F MFP
4 az 1-ben multifunkciós nyomtató, 
akár 26 oldalas nyomtatási sebesség,
250 lapos lapadagoló, 150 kifelé, 
USB 2.0, ADF 40 lap

43.600 Ft (bruttó)
C OM P U T E R F U TÁ r  K f t
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

2364 Ócsa, Kiss J. u.1/d, a Tesco-val szemben
Te l e f o n :  2 9  3 7 9  2 0 4  |  e m a i l :  i n f o @ c o m p u t e r f u t a r. h u

w e b :  w w w. c o m p u t e r f u t a r. h u

ményeképpen már több mint 2,8 millió háztartásban 
elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes szol-
gáltatás a Telekom hálózatán. Közel 700 ezer háztartás-
ban pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folyta-
tódik a 4G hálózat bővítése is, amely már elérte a 98%-
os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és 
mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak 
feledhetetlen élményeket minden ócsai számára. A fej-
lesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fejlesztésé-
hez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.

MEGKÉRDEZTÜK
Ön el tudná az életét képzelni internet nélkül?
Biztosan lehetne élni nélküle, de nem érdemes. A 
leggyorsabb tájékozódási lehetőséget jelenti, ami a 
mai világban már elegedhetetlen.
Kovács Ferenc (Ócsa)  

FELHÍVÁS 

2017. április 26-án 06.00 órától 22.00 óráig

 az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel:

Dunaharaszti, Alsónémedi, Ócsa

Kérjük szíveskedjen, a gáz leágazó vezetékébe épített első elzárószerelvényt és a gázmérőnél felszerelt elzárócsapot 
elzárt állapotba fordítani!A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják! A gázszolgáltatás kimaradásá-

ért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

További felvilágosítás: 06 80 300 300

TIGÁZ-DSO Kft.
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Ócsai Katolikus Közösség programja

Hétfő. 18 óra
Péntek 18 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 9  óra
Minden hétfőn 18.30-tól Biblia óra
Minden Pénteken 18-tól Ifjúsági hittan a plébánián
Minden Szombaton 10 órakor katekumen csoport
a szentség felvételére készülőknek.
Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor
taezei imaóra, majd 19 órakor ismeretterjesztő előadás
a közösségi teremben.
Április 29-én este 19 órakor  
Dr. Pécsi Rita terapeuta lesz a vendégünk.  
Mindenkit szeretettel hívunk a közösségi termünkbe. 

Nagyheti szertartások rendje:

Nagycsütörtök, amikor azt ünnepeljük, hogy Jézus nekünk 
ajándékozta önmagát az Oltáriszentségben.
Az utolsó vacsora emlékmiséje 18 órakor kezdődik a bugyi 
templomban.
Az ócsai hívek 17 órára jöjjenek a plébániára, onnan 
visszük át őket Bugyira.

Nagypéntek, Jézus szenvedésének és halálának a napja.
A keresztényeknek gyásznap, amikor nincs szentmise. A 
16 órakor kezdődő szertartásban felidézzük Jézus értünk 
vállalt szenvedését a Passióban. Előtte 15 órától keresztút a 
templomkertben.
Nagyszombat, Jézus egész nap a kősírban nyugodott, majd 
hajnalban legyőzve a halált feltámadott. Ezt a 20.30 órakor 
kezdődő szentmisében ünnepeljük és  utána a  feltámadási 
körmenetben.
Húsvétvasárnap és Hétfőn 9 órakor kezdődik az ünnepi 
szentmise. Számunkra, keresztények számára Jézus feltá-
madása a legnagyobb ünnep. Ezért is ünnepeljük két na-
pon át. Áldott ünneplést kívánok mindenkinek.

Ország Tibor plébános

Az Ócsai Református Egyházközség áprilisi program-
jairól nem kaptunk tájékoztatást.

  Ócsai Baptista Gyülekezet - áprilisi programnaptár

április 1. 18:00 óra Ifjúsági alkalom

április 2. 9:00 óra
10:00 óra
17:00 óra

imaóra
Istentisztelet - úrvacsora
Istentisztelet

április 5. 19:00 óra Bibliaóra

április 8. 18:00 óra Ifjúsági alkalom

április 9. Virágvasárnap
9:00 óra
10:00 óra

imaóra
Istentisztelet - élő rádiós köz-
vetítés Ócsáról

15:00 óra Közösségi alkalom - Lakópark

17:00 óra Istentisztelet

április 14. Nagypéntek

10:00 óra Istentisztelet

17:00 Istentisztelet

április 15. 18:00 óra Ifjúsági alkalom

április 16. Húsvét vasárnap

9:00 Imaóra

10:00 Istentisztelet

17:00 Istentisztelet

április 17. Húsvét hétfő

10:00 Istentisztelet

17:00 óra Istentisztelet

április 23. 9:00 óra Imaóra

10:00 Istentisztelet

15:00 Közösségi alkalom - Lakópark

17:00 Istentisztelet

április 26. 19:00 Bibliaóra

április 30. 9:00 óra Imaóra

10:00 Istentisztelet

17:00 Zenés istentisztelet 

Újpesti Harangzenekar

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!  
A változtatás jogát fenntartjuk! 
További információk: www.ocsaibaptista.hu

Igazat kell adnunk Kosztolányi Dezső-
nek: az embernek egyetlen lényeges prob-
lémája van, az, hogy előbb-utóbb szem-
be kell néznie saját halálával. 1933-ban, 
negyvennyolc évesen ezt jegyezte be naplójába:

„Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt, a ha-
lál. Más nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapá-
mat láttam holtan, azt az embert, akit talán legjob-
ban szerettem kilenc éves koromban. Az a roppant 
különbség, mely élő és halott között van, megér-
tette velem, hogy valamit tennem kell. Én verseket 
kezdtem el írni. Nekem az egyetlen mondanivalóm, 
bármely tárgyat sikerül is megragadnom, az, hogy meghalok. 
Végtelenül lenéztem azokat az írókat, kiknek más mondaniva-
lójuk is van. Milyen fölösleges munkát végeznek szegények.”

Az leglényegesebb gondjára adott választ Isten Krisztus 
feltámadásával. Ez húsvét titka: a teremtmény, az em-
ber az ember-Krisztus megdicsőülésével elérkezik forrá-
sához és céljához, s Isten magához emeli, sőt önmagába 
rejti, saját életével teljesen átitatja földi képmását.
Húsvét titka két történelmi tapasztalatra épül. Az első az üres 
sír. Az evangélium hangsúlyozza, hogy ennek felfedezői azok 
az asszonyok  voltak, akik a földi gondolkodás szerint a lehető 
legtöbbet akarták megtenni a halott Jézusért: bebalzsamozni, 
hogy legalább egy darabig megóvják a romlástól. A sírnál azon-
ban egy fehér ruhás ifjú fogadja őket, precíz információkkal: 

„Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. 
Feltámadt, nincs itt. Nézzétek itt van a hely, ahová temették.” 

Az üres sír ellenőrizhető tényt, fogódzópontot biztosít, 
de a húsvéti hit bár erre épít, mégsem ebből alakul ki.
A húsvéti hit a másik történelmi tapasztalatnak, a személyes 
találkozásoknak a gyümölcse. Az imént jelzett isteni követ is 
erre hívja fel az asszonyok figyelmét, egyben küldetést is bíz-
va rájuk: „Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Pé-
ternek: előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt”. 
Galileába kell tehát visszatérniük, a kezdet színhelyére, hogy 
utólag mintegy egybefogják a kinyilatkoztatás teljes történe-
tét. A Feltámadottal való találkozás majd visszaigazolja azon 
a vidéken, ahol Jézus először tanított és először csodával iga-
zolta isteni hatalmát, hogy mindaz, ami történt, az értünk és 
miattunk történt. És hogy tudatosítsák: a feltámadás a koro-
nája és befejezése annak a folyamatnak, amely Galileából in-
dult ki, s amelynek az apostolok már addig is részesei voltak.
A húsvéti titok lényege tehát az ellenőrizhetőség 

HÚSVÉT ÜZENETE

és a hihetőség. A történet egyik pillére benne áll a 
történelemben, a feltámadás utáni jelenések pedig a másik 
pillért, az isteni világgal érintkezés csúcsát biztosítják. 
Hiszen ő nem a földi életbe tért vissza, a tér és idő keretei 
közé, hanem sejtjeiben, teljes emberi valóságában felruház-
tatott az isteni élettel, az örökkévalóság tulajdonságaival, a 
megdicsőüléssel. Szent Pál is ezt említi a Kolosszei levélben:  

„Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé 
nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta.”

Pál apostol azonban továbbviszi gondolatát, s a jé-
zusi feltámadást összeköti azzal az új élettel, ame-
lyet a keresztvízbe eltemetkezéssel kaptunk meg. 

„Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, 
az ő halálára keresztelkedtünk meg. A kereszt-
ségben eltemetkeztünk vele a halálba, hogy mi-
ként Krisztus föltámadt, úgy mi is új életre keljünk.” 

Ennek az új életnek erkölcsi életünkben kell kibonta-
koznia: minden tudatos erkölcsi döntésünkben meg kell 
halnunk önmagunknak, az önzésnek, s fel kell támad-
nunk az odaadásnak, a szeretetből áldozattá válásnak.
„Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghalta-
tok a bűnnek, és most Istennek éltek, a mi Urunk Jézus 
Krisztusban.” Igen, a halálon aratott krisztusi diadala ad 
választ saját halálunk nagy kérdőjelére: minél inkább sok-
szorosan meghalunk magunknak, azaz minél inkább a jé-
zusi gondolkodásmód és isteni élet jellemzi  és telíti éle-
tünket a földön, annál jobban a természetfeletti élethez 
tartozunk. S a halálon való átlépéssel mi is az Atyához ju-
tunk, aki majd bennünket is részesít egyszülött Fia feltá-
madásában. A húsvéti történet tehát a világtörténelem 
legfontosabb eseménye, mely a reményt, az egyedüli re-
ményt adja az emberi létről való gondolkodás számára.

Ország Tibor plébános

Ócsa központjában eladó 2 szoba összkomfortos ház 
(víz, gáz, csatorna, kábel tv, telefon) 540m2-es telek-
kel, kordonos termő szőlővel, saját kúttal, melléképü-

letekkel. Érdeklődni: 06 30 579 74 54

Tisztelt Gazdálkodók!
Az idei területalapú támogatás beadása várhatóan 
2017.április 24-28 közötti időszakban lesz, melyhez 
előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges. 
Szükséges okmányok: regisztrációs szám, jelszó, 
földhasználati lap.
Kérem, hogy csak április 18 után hívjanak.
Telefonszám: 0670/490 6249
Hely: Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ, 14. 
terem

Nagyszegi Imréné 
falugazdász
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Anyakönyvi hírek
 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Szabó Zoltán 1953. december 22. 2017. február 1.
Kovács Kálmán 1947. július 13. 2017. február 1.
Mikóné Gratzl Judit Mária 1957. július 5. 2017. február 1
Medgyessy István 1953. február 27. 2017. február 8.
Kovács Ferenc 1965. december 9. 2017. február 12.
Kálmárné Pirk Mária 1958. április 14. 2017. február 19.
Barkóczi Sándor 1948. november 20. 2017. február 20.
Spanger Istvánné Erdész Matild 1935. január 7. 2017. február 28.

Esküvő:
Petrányi Magdolna Erzsébett – 

Oláh Zoltán

2017. március 3.

Huszonötödik házassági évforduló: 

Fentor Ibolya - Váradi József 1992. március 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közérdekű információk

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

Hirdetés
Hack Erzsébet - Sutus Attila 1992. március 14.

Donkó Melitta - Petróczki András 1992. március 21.

Szakács-Erős Rozália - Nyulas Attila 1992. március 28.

Barkóczi Judit - Rupp Ferenc 1992. március 28.

Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések:

Gyermek neve Szülők neve Születési idő
Szabó Márk Kertész Petra - Szabó Zoltán 2017. február 1.
Szűcs Jázmin Pálvölgyi Viven Irén - Szűcs 

Gábor

2017. február 2.

Várkonyi Vanda Sábián Gabriella - Várko-

nyi Vilmos

2017. január 7.

Bokor Nimród Fülöp Enikő - Bokor Tamás 2017. január 11.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Ócsán is rendelhető napi menü a TS Gastro Kft.-től
A TS Gastro Kft. 2016 szeptemberétől lát el közétkeztetési feladatokat Ócsa Városában, melynek során a bölcsődéseket, 
óvodásokat, iskolásokat, szociális étkezőket látják el étellel.
Márciustól már a lakosság számára is elérhető a napi menü rendelésének a lehetősége. Az étlapon Leves + „A” vagy „B” 
menü közül választhatnak a házias ebédre vágyó megrendelők.

A kínálatában számos olyan étel szerepel, ami kedvez a változatos új ízekre vágyóknak, és a hagyományos, házias magyar 
konyha szerelmesei is megtalálhatják a kedvükre való ebédet az étlapon. 

Ha Ön is megkóstolná az ételeket, küldje el rendelését a ocsa@tsgastro.hu –ra, vagy rendelje meg ebédjét a +36 70/ 625 
1723 –as telefonszámon!

 2017. 04. 10 - 2017. 04. 16. (15. hét)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves Erdélyi csorbaleves 
húsgombóccal (gomba, 

sertéshús, tejföl, cit-
rom, lestyán)

Kertészleves Almás őszibarack leves Reszelt tésztaleves Paradicsomleves

„A” menü Mákos metélt Burgonyafőzelék, ap-
rósült 

Budapest ragu, párolt 
rizs

Sárgaborsó főzelék, 
sült virsli

Grill csirkecomb, burgo-
nyapüré, csemege uborka

„B” menü Csőben sült brokkoli, 
Natúr szelettel

Szecsuáni csirke, pirí-
tott tésztával

Színes borsos, mustáros 
flekken, hasábburgonya

Zöldséges rizs sült 
kapros halfalatokkal Juhtúrós sztrapacska

2017. 04. 17 - 2017. 04. 23. (16. hét)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves HÚSVÉT Gombakrémleves, tész-
tabetéttel

Magyaros burgonyale-
ves Daragaluska leves Tejfölös karfiolleves

„A” menü

HÚSVÉT Rakott zöldbab Vadas csirketokány, 
Makaróni tészta

Paradicsomos káposz-
tafőzelék, köményes 

sült

Rántott hal teljes kiőrlésű 
bundában Kukoricás rizs, 

Kerti saláta (káposzta, lila-
káposzta, s.répa, saláta, z. 

paprika hagyma)

„B” menü

HÚSVÉT Káposztás burgonya 
tócsni, kapros tejföllel

Hunyadi sertéstekercs

 (bacon, sajt, sonka-
szalámi uborka) Gom-

bás rizs

Rántott máj, burgo-
nyapüré Debreceni tokány, tarhonya

2017. 04. 24 - 2017. 04. 30. (17. hét)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Leves Zselici húsos leves 
csirkemájjal Vajgaluska leves Tojásleves Zöldségleves Szamócapudingos almale-

ves

„A” menü Burgonyás tészta, 
ecetes fejes saláta

Zöldborsó főzelék, 
Rántott párizsi

Sárgarépás rizses hús, 
csemege uborka

Mexikói húsos babfő-
zelék

Rántott sertés szelet sok-
magvas bundában, karottás 

burgonyapüré

„B” menü
Erős Pistás csirke 

szárny, petrezselymes 
rizs

Lecsós sertés szelet, 
bulgurral

Túrós metélt pirított 
szalonnával

Lyoni sertés szelet, 
hasáb

burgonya, vegyes 
vágott savanyúság

Francia tésztasaláta (sonka, 
alma, paprika)



A GIMI MELLETT!

SZÍNES

CLUB

A TELJES ÉTLAPOT KERESD FACEBOOK OLDALUNKON! 
 FACEBOOK.COM/SZINESIZEK  NYITVATARTÁS: HÉTFŐ–SZOMBAT 1000–2200   VASÁRNAP 1000–2100

VIII. SZÍNES CLUB DARTS, 
CSOCSÓ ÉS BILIÁRD BAJNOKSÁG 

TARTS VELÜNK SZURKOLÓKÉNT ÉS ÉLVEZD A 
HANGULATOT, VAGY ÁLLJ BE VERSENYZŐINK SORÁBA,

ÉS HAJTS RÁ A KÉSZPÉNZNYEREMÉNYRE!
Ha legyőzöd az előző hónap legjobbját, egy üveg Jack Daniel’s is üti a markodat! 

Ha clubtagként érkezel, állandó kedvezménnyel fogyaszthatsz! Nem vagy még tag? Igényelj kártyát! 

 FACEBOOK.COM/SZINESCLUB

ÁPRILIS 22. 
SZOMBAT 18:00

UNKON!UNKON!

PIZZABATYUK

CEBOOK OLDCEBOOK OLD

PDESSZERTEK

AMERIKAI HOT-DOGOKAWRAPPOK

KÍMÉLŐ ÉTELEKKEGYTÁLÉTELEK ŐŐŐ ÉÉÉ

PIZZÁK

ÉÉÉ

PTÉSZTÁK

FRISSENSÜLTEK  

ÁÁ

FTÖLTÖTT HÚSOK

OT KERESD FOT KERESD F

DSÜLTES TÁLAK

W

ÁÁÁ

HAMBURGEREK

EGYEREK MENÜK

TELJES ÉTLTELJES ÉTL

SGYROSOK

HLEVESEK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK,
FINOM FOGÁSOK,
KORREKT ÁRAK?
EZ MIND EGYÜTT VAN A SZÍNES ÍZEKBEN! 

 (20) 530 6055
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