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3            Interjú

A cél, hogy korszerű 
óvodánk legyen

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2018. szeptember 22-én, szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül

„minden ami valaha árammal, elemmel akkumulátorral működött”
kivétel a képcsöves televíziók, monitorok

„Házhoz megyünk érte akció” minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén
bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon 

hétfőtől csütörtökig  8 és 15 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Az Ócsai Kisbíró júniusi számában az akkor előttünk 
álló nyári időszakról beszélgettünk. Mely beruházások, 
felújítások valósultak meg a nyár folyamán?

Pályázaton nyertünk pénzt a Dózsa György ut-
cai Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda felújításá-
ra. Terveink szerint a felújítási munkálatok a nyá-
ron elkezdődtek volna el de sajnos úgy néz ki, 
hogy legkorábban októberben kezdheti a kivitele-
ző a munkát és előreláthatólag öt hónapig tarthat.

Tudom, hogy ez nem lesz egy könnyű időszak és nem 
kevés alkalmazkodást kíván a szülőktől, a gyerekek-
től és az óvoda részéről is. Minden erejével azon 
van az óvoda vezetősége, hogy az átépítés okozta 
kellemetlenségeket enyhítsék, szakmai hozzáérté-
sükkel segítsék. Azt gondolom, hogy a cél, hogy egy 
szép új óvodánk legyen, egy egészséges, korszerű 
környezetet teremtsünk gyermekeink számára. Ez-
úton is kérem a szülők megértését és támogatását.

Az óvoda környékén is munkálkodunk, szeptember ele-
jén kezdjük a Martinovics és a Bem József utca közöt-
ti szakasz felújítását, valamint   az óvoda Martinovics 
utcai oldalán található buszmegállóhoz építünk járdát.

A Polgármesteri Hivatal 
mellett elhaladva azon-
nal szembetűnik, hogy a 
régi TSZ épülete elbon-
tásra került. Terveznek 
esetleg a helyére vala-
milyen másik épületet?

Jövőre szeretnénk 
az egész teret meg-
újítani, jelenleg en-
nek részleteiről 
még nem tudok nyilatkozni.

Augusztus 20-án immár harmadik éve hívja a város-
lakókat egy közös kerekezésre. Idén hogy sikerült a 
program?

Azt mondhatom, hogy jól, bár szerencsére ez az ösz-
szes eddigi túránkra elmondható. Idén Inárcsra bi-
cikliztünk, és a legnagyobb örömömre az eddigi leg-
hosszabb táv (20 km) ellenére a korosztály 6-70 év 
között mozgott. Úgy gondolom, hogy minden részt-
vevő jól érezte magát, kellemesen elfáradtunk és 
talán gondolatban már a jövő évi túrát szerveztük.

BKV Zrt. autóbusz üzemigazgatóság 
Dél-pesti divíziója

AUTÓBUSZVEZETŐ és AUTÓBUSZVEZETŐ TANULÓ
munkakörbe felvételt hirdet 

BKV Zrt. autóbusz üzemigazgatóság
 Dél-pesti divíziója

AUTÓSZERELŐ, GÉPJÁRMŰ-VILLAMOSSÁGI SZERELŐ, 
VONALMŰSZAKI SZERELŐ és AUTÓKLÍMA SZERELŐ

munkakörbe felvételt hirdet

A munkakör betöltésének feltételei
• Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői 

végzettség, vagy ezzel egyenértékű végzettség
• Villamossági szerelő munkakörhöz: autóvillamossági szerelő 

vagy autóelektronikai műszerész végzettség
• Vonalműszaki szerelő munkakörhöz: B kategóriás jogosít-

vány, 3 év szakmai gyakorlat autószerelői vagy villanyszerelői 
területen

• Autóklíma szerelői munkakörhöz előny: klímagáz-szerelői 
végzettség és F-GÁZ vizsga

• Egészségügyi alkalmasság

Amit kínálunk
• bejelentett, versenyképes jövedelem
• ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátar-

tozónak is
• vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is 

elérhető 
• utazási, bejárási támogatásFelvilágosítás és jelentkezés minden esetben  

a forgalmi szolgálatvezetőnél:
Béres Ákos
Tel:  +36/1 461-6612
e-mail: BeresA@bkv.hu
Cím: Budapest, XIX. Méta utca 39.

A munkakör betöltésének feltételei
• betöltött 21. életév
• “C” és/vagy “D” kategóriára érvényes vezetői engedély
• egészségügyi alkalmasság (102-es kód); érvényes PÁV II. 

vizsga
• GKI igazolvány (ennek hiányában nálunk is megszerezhető)

Amit kínálunk
• “C” kategória esetén a “D” kategória megszerzését biztosítjuk
• kiemelkedő kereseti lehetőség
• ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátar-

tozónak is
• vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is 

elérhető
• utazási, bejárási támogatás
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Testületi ülésen történt Téli rezsicsökkentés kiterjesztése

FELHÍVÁS

Helyi

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata értelmében a 
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a ve-
zetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot fel-
használó háztartások is hozzájuthatnak a 2018/2019-es 
fűtési szezonban egyszeri természetbeni támogatáshoz 
a fűtési költségeik viselésének megkönnyítése érdeké-
ben.

Az igénybejelentésre szolgáló formanyomtatvány már 
elérhető az Ócsai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodájában, valamint a Hivatal recepcióján is hozzá-
férhető.

Felhívom az érintett Lakosság figyelmét, hogy a kérel-
mek benyújtására legkésőbb 2018. október 15. nap-
jáig van lehetőségük. A határidő jogvesztő, azt köve-
tően már nem áll módunkban befogadni az igényeket.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentés nyújtható 
be és az igénylőnek bejelentett lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a 

kérelmezett címen. Fontos kitétel, hogy csak olyan 
háztartás igényelheti a támogatást, amely a korábbi-
akban még nem részesült árkompenzációban. A kérel-
men meg kell jelölni, hogy a juttatást milyen formában 
szeretné igénybe venni a kérelmező (tűzifa, szén, pro-
pán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, 
fűtőolaj, pellet/brikett). A kizárólag elektromos fűté-
si móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az 
igénybejelentésre.

A beérkezett kérelmek országos szintű összesítését 
követően születik majd kormánydöntés a szükséges 
források önkormányzatok közötti elosztásáról. A 
támogatás felhasználásának részletszabályairól a dön-
tés értelmében kiadott támogatói okirat alapján fogjuk 
tájékoztatni a Lakosságot.

A nyilatkozatok beadásával, valamint a jogosultsági 
feltételekkel kapcsolatos további információk a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhetők.

Bukodi Károly polgármester

Tisztelt Méhészek!

A méhészkedést – a vonatkozó külön állategészségügyi, 
növényvédelmi stb. jogszabályok megtartásával – erre 
alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja. 

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek 
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 
szóló 70/2003 (VI. 27.) FVM rendelet 2. § alapján „a 
méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, 
az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység 
megkezdésétől számított nyolc napon belül kell beje-
lenteni a méhek tartási helye szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormány-
zat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, 
és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.  Amennyiben 
a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhe-
lyével összefüggő területen (udvarban, kertben) van, a 
méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcí-
mét, telefonszámát a tartási helyen lévő méhcsaládok 
számát egy legalább 40X30 cm nagyságú táblán jól 
látható módon feltüntetni.”

Ezúton kérem a méhészeket, hogy a bejelentési kö-
telezettségüknek a fent részletezett módon tegyenek 
eleget annak érdekében, hogy a Hivatal által vezetett 
nyilvántartás folyamatosan naprakész legyen. 

Kiemelendő, hogy folyamatos méhészkedés esetén 
sem elegendő kizárólag a tevékenység megkezdése-
kor megtenni a bejelentést, a bejelentési kötelezett-
ségüknek minden év február végéig eleget kell tenni, 
amennyiben az adott évben is méhészkedést szándé-
koznak folytatni.

A nyilvántartás vezetésének célja, hogy a méhek 
esetleges fertőző betegsége esetén, községi zárlat 
elrendeléséről, továbbá esetleges szúnyoggyérítésről 
valamennyi érintettet haladéktalanul tájékoztatni tud-
juk. 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Dr. Molnár Csaba
jegyző

Augusztus 29-én tartotta hó végi ülését Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete.

Elfogadták a képviselők Ócsa Város Önkormány-
zatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról szó-
ló beszámolóját, mely bemutatja a helyi önkor-
mányzat költségvetési rendeletében megjelenő 
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok 
felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy 
többlet alakulását, az önkormányzat elfogadott költ-
ségvetésének teljesülését. A beszámoló az Önkormány-
zat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gaz-
dálkodó Óvoda és Könyvtár beszámolóit tartalmazza. 

A Könyvtár tájékoztatójából többek között az 
is kiderül, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár-
ba 2018. I. félévben 38 új fő regisztrált, a legtöb-
ben a 14-65 év közötti korosztályból kerültek ki. A 
könyvtári állomány számítógépes feldolgozása fo-

lyamatosan zajlik, a feldolgozott könyvek száma meg-
haladja a 32.000 példányt. Az óvoda beszámolójában 
részletesen olvasható a kiadások és bevételek alakulása.

Napirenden tárgyalták és elfogadták a Képviselők 
az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. 
évi szabályszerűségének vizsgálatáról szóló bel-
ső ellenőri jelentésben foglaltakat, az Adóügyi Iro-
da beszámolóját, valamint az Egressy Gábor Non-
profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét is.

Az Ócsa Város helyi buszjárata menetrendjének 
módosításáról szavaztak a Képviselők.  
A módosításnak köszönhetően új járatok  
indulnának oly módon, hogy a működő járatok 
menetrendjét nem, vagy csak csekély mértékben 
befolyásolnák. A tervezett új járatok nem 
közvetlen járatok lennének, így ezek az egész város 
területén segítenék a lakosság közlekedését.

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Ócsai Okmányiroda átépítése miatt, 2018. 
szeptember 3.-tól az ügyfélfogadás - ideiglene-
sen - az Ócsai Polgármesteri Hivatalban (Ócsa, 

Bajcsy Zsilinszky út 2.) valósul meg.

Az Okmányiroda kötözése időszakában, 2018. 
augusztus 27-től, 31-éig az ügyfélfogadás szü-

netel.

Az esetlegess kellemetlenségekért szíves megér-
tésüket kérjük!

A fenti ügyfélfogadási szünetben az ügyintézés 
ajánlott helyszínei:

•	 Gyál, Somogyi Béla utca 2 és

•	 Dabas, Szent János út 104. alatti kormá-
nyablakok.

Babák László 
hivatalvezető

90. születésnapján köszöntötte 
Gere Imre bácsit

Bukodi Károly polgármester.
További jó egészséget kívánunk!
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Pénzzel nem lehet az értéküket kifejezni, hiszen egy-egy 
darab több hónapig készül - Interjú Jánvári Gusztávnéval

Ócsai Arcok

A hímzés olyan díszítő eljárás, amely valamilyen 
alapanyagot tűbe fűzött fonállal varrással készített 
mintával ékesít. Hogy milyen mintával? Aranka néni, 
Jánvári Gusztávné - aki Ócsán lakik – például kereszt-
szemessel hímzett több mint 60 éven át. Megannyi 
terítő, falvédő és párna készült a kezei nyomán, 
melyekből szeptember 29-én kiállítás nyílik a Szaba-
didőközpontban. Nála jártam látogatóban, vele és 
lányával beszélgettem egy júliusi napon.

Aranka néni lánya, Zsófi - aki bár már a 60-as évei-
ben jár, mégsem tudnám „lenénizni” - hívott meg, azt 
mondta, hogy szívesen mutatná meg édesanyja ke-
resztszemes hímzéseit. Aranka néni 95 éves, csupa mo-
soly és kedvesség, szerencsére jó egészségnek örvend.

Mikor kezdett el hímezni?

Amikor férjhez mentem, 25 éves koromban. Tudja, 
akkor a férjek nem udvaroltak a feleségüknek. Es-
ténként, amikor elrendezték a jószágokat, elmentek 
kártyázni az utcára. Egyedül maradtam és unalmam-
ban kezdtem el hímezni. Volt egy pár megvarrat-
lan lepedőm, akkoriban még vászon lepedők voltak, 
azokon kezdtem el. Este 8-tól 10-ig hímeztem. Utá-
na nekiálltam olvasni, mert azt is nagyon szere-
tek. A mai napig olvasok, de sajnos a hímzést már 
nem tudom csinálni, mert kiesik a tű a kezemből.

Édesanyám 94 éves koráig egyedül élt, mert édes-
apám 33 éve meghalt – meséli Zsófi. Aztán ta-
valy azt mondta, hogy már nem bírja megkapálni 
a kertet, ez volt a vízválasztó. Akkor döntöttem el, 
hogy elhozom őt Ócsára. Persze nem volt egyszerű.

Én otthonba akartam menni – veszi át a szót Aranka  
néni. Nem akarok a terhére lenni, inkább már meghalnék.

Meggyőztem arról, hogy könnyebb nekem, ha mellet-
tem van, minden nap figyelek rá, nálam jobban nem 
ápolja senki. Bár még én is dolgozom, de a Családsegítő 
Szolgálat munkatársa – Márti – jön minden nap és segít.

Közben előkerülnek a csodaszép anya-
gok szépen kivarrva. Egyik szebb, mint a má-
sik, szinte mind fekete és piros színekkel. 

A keresztszemes hímzés más színeket nem is használ?

A legrégebbi keresztszemes hímzések a beregi fal-
vakból kerültek elő, ez ottani hagyomány. Per-
sze más színekkel is lehet hímezni, de a népi mo-
tívumokat pirossal, feketével, kékkel hímezik ki.

Több mint 60 éven keresztül hímzett terítő-
ket, falvédőket. Mi lett a sorsa az alkotások-
nak? Gondolom jóval több készült, mint amit itt 
az asztalon látok – fordulok újra Aranka nénihez.

Körülbelül a fele megmaradt, a másik felét pedig el-
ajándékoztam. Pénzt soha sem kértem értük. Öröm 
volt odaadni őket. Pénzzel nem lehet az értéküket 
kifejezni, hiszen egy darab több hónapig készült el. 

Hogyan telik egy napja?

Reggel a lányom odaültet az ablakhoz, sajnos már 
tolószékhez vagyok kötve. Körbe barikádoz min-
dennel (ital, keksz, könyv…) amire szükségem lehet, 
míg délben megérkezik Márti. Délután várom haza 
Zsófit. Hát ilyen unalmasan – néz rám mosolyogva.
Köszönöm az interjút!
2018. szeptember 29-én az Idősek Világnap-
ja alkalmából kiállítást szervezünk a Szaba-
didőközpontban Aranka néni keresztszemes 
alkotásaiból. Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt a kiállítás megnyitóra 14.30 órára az aulá-
ba. A kiállítást megnyitja Jánvári Zsófia. Jöjjenek el, 
nézzék meg ezeket a csodaszép hímzett anyagokat. 
A kiállítás után Koós János és Dékány Sarolta várja 
Önöket a színházteremben. Az előadásra érdemes 
előre jegyet váltani. (500 Ft)

Paksi Zita

kiállítás
Jánvári Gusztávné

keresztszemes 
hímzéseiből

megnyitó:
2018. szeptember 29. 14.30

Helyszín:
egressy gábor szabadidőközpont

Kitüntető díjakat adott át a Polgármester augusztus 20-án

Ócsa Város önkományzata PRO URBE ÓCSA címmel 
kitüntető díjat alapított. A díj adományozható 
azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi 
vagy gazdasági szervezeteknek akik vagy amelyek a 
város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturá-
lis, gazdasági életének bármely ágazatában kiemel-
kedően  hasznos munkát végeztek vagy végeznek. 

2018-ban ezt a díjat Ócsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-Testülete Viola Károlynak adományozta.

Viola Károly 
építészmérnökként 
számos lakóházat 
tervezett Ócsán. 
Praktikus, kompakt 
anyaghasználatá-
ban környezetbeillő 
lakóházakat tervez, 
stílusa sohasem hi-
valkodó. Több cik-
luson keresztül volt 
települési képvise-
lő, a településfej-
lesztési bizottság 
tagja, és elnöke. 
Szakmai tudásával számos önkormányzati projekt si-
kerességéhez járult hozzá, ilyen volt többek között 
a vízmű és a csatornahálózat kivitelezése. Visszavo-
nult képviselőként is segítette véleményeivel a 2017-
ben elfogadott Helyi Építési Szabályzat elkészítését. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 

attól a céltól vezérelve, hogy az az önkormányzat a 
kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok megbecsü-
lését kifejezze, személyüket és munkásságukat pél-
daképül állíthassa a jelen és utókor elé, ÓCSA VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA kitün-
tető címet alapított. 

2018-ban ezt a díjat 
a Képviselő-testület 
Dr. Kocsis Jánosnak 
adományozta.

Dr. Kocsis János a 
Budapesti Orvos-
tudományi Egye-
tem Általános Or-
vosi Karát 1968.
szep temberében 
végezte el „cum 
laude” minősítés-
sel. 1968. október 
1-től - azaz 50 éve 
-  megszakítás nél-
kül az ócsai II. számú orvosi körzetben dolgozik. 
Szakmai tevékenységét a gyógyító orvosnak adható leg-
magasabb miniszteri kitüntetéssel, a „PRO SANITATE”-
díjjal ismerték el 2008-ban. A közéletben több ciklusban 
tanácstag, majd önkormányzati képviselő is volt. Az 
ő kezdeményezésére és vezetésével indult el Ócsán 
először, a később mozgalommá vált, szemét gyűjtési 
környezetvédelmi akció. Az ócsai Önkormányzat „Tisz-
ta Víz Alapítványának” elnökeként sok nehézsorsú csa-
ládot segített csatlakozni a vezetékes ivóvíz hálózatra.
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Somlón jártunk

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

A Somló és Környéke Borút Egyesület Bor és Pálinka 
Rend megtisztelő meghívásának tett eleget az ócsai 
egyesület 15 tagja augusztus elején. A 15. alkalommal 
megrendezett Somlói Juhfark Fesztivál színes forga-
tagába csöppenhettünk bele, sok érdekes programmal 
és új ismerősökkel.

A borrendek felvonulásában kis csapatunk nagy lel-
kesedéssel öregbítette Ócsa hírnevét, majd a Levino 
Pincészet és Molnár Levente polgármester vendégei 
voltunk, ahol jóféle férfiételekkel alapozhattunk meg 
a Somló hegy adta fenséges boroknak. A Kancellár Pin-
cészet borkóstolóra invitált bennünket, élvezhettük a 
furmint, a hárslevelű és természetesen a juhfark csak 
erre a vidékre jellemző zamatát.

Csodálatos napot töltöttünk a híres tanúhegy szok-
nyáján, a világ legjobb boraiból kortyolhattunk, sok 
érdekeset hallhattunk, amelyet szeretnénk Önökkel is 
megosztani.

Néhány gondolat Somlóról:

A somlói Juhfark a fajta és a termőhely tökéletes 
találkozása. A somlói borvidék területe ugyan alig 600 
hektár, ám a helyi mikroklíma, a rendkívüli, vulkáni 
eredetű málladékos tufa és bazalt, a törmelékes lösz 
és barna erdőtalaj határozott, ásványos terroir jelleget, 
sajátos somlói karaktert eredményez a vidék öt meg-
határozó fajtája - az olaszrizling, hárslevelű, furmint, 
tramini és juhfark - boraiban. Utóbbi önmagában is ku-
riózum, e borvidéken kívül csak néhány helyen fordul 
elő az országban, de itt csodákra képes. Nevét a szőlő-
fürt alakjáról kapta.

És néhány érdekesség:

Somlói, a nászéjszakák bora. 

Egyes források szerint minden somlói bor, mások sze-
rint kifejezetten a somlói juhfark aktust megelőző fo-
gyasztása fiú utódot eredményez. Az, hogy a férfinek, 
a nőnek, vagy mindkettőjüknek javallott-e az esemény 
előtti kortyolgatás, megint nem egyértelmű, de gondol-
junk csak bele, milyen igazságtalan lenne, ha valamelyik 
fél kimaradna a jóból. Arról nem is beszélve, hogy ha 
régimódi, „szüzességelvesztős” nászéjszakát hál az ifjú 

pár, nem árt egy-egy pohár a tüzes, gátlásoldó italból.  
Más megközelítése is ismert a „nászéjszakák bora” ér-
telmezésének. Hamvas Béla: A bor filozófiája c. művé-
ben ír egy régi adomáról, miszerint egy Somlóra láto-
gató indiai rádzsának lankadó férfiasságát adta vissza a 
nemes nedű.

És hogy valójában mekkora az 
igazságtartalma a somlói legendájának?  
Van egy tényadat, ami szerint a Somló-hegy környé-
kén 25%-kal több fiú születik a hazai átlaghoz képest.  
Johannes Brahms zeneszerzőről ismert adoma

Egy alkalommal egy megszállott borrajongó vette a 
bátorságot, és elhívta magához Johannes Brahmsot, 
hogy a népes vendégsereggel együtt végigkóstolja 
legendás gyűjteményét. A sokadik hordó és sokadik 
pohár után megérkeztek egy polchoz, amin porlepte 
palackok sorakoztak. Látszott, hogy régóta készül erre 
az alkalomra, hiszen megállt, és ünnepélyes, már-már 
teátrális mozdulattal a borokra mutatott, és így szólt: 
„Íme, az én gyűjteményem Johannes Brahmsa!”.

 Fokozandó a várakozást, ráérős mozdulatokkal tö-
rülgette le a palackról a bort, élvezettel szagolgatta 
az üvegből kihúzott dugót, és csak ezek után töltött a 
társaság nagyra becsült tagjainak – először természe-
tesen a világhírű zongoristának. Minden szem az ifjú 
Johannesre tapadt, aki nem zavartatta magát: szagol-
gatott, kóstolgatott, megjáratta a szájában a kortyot 
tízszer, húszszor is akár, és csak nagy sokára engedett 
meg magának egy sejtelmes „hm”-öt.

 A véleményt már szinte őrülettel szomjazó házigaz-
da nem bírta tovább, rákérdezett, hogy mégis hogyan 
ízlik a bor, az egész gyűjtemény ékköve. Brahms ismét 
hagyott magának jó fél perc gondolkodási időt, majd 
fel sem nézve így szólt: „Mutassa inkább Beethovent!”

Nyulas Pál

Meghívó! 
Az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület szeretettel meghívja Pinceegyesületi Esték rendezvényére.

A rendezvény időpontja:  2018. szeptember 19. szerda 18:00 

Helyszín:                                   Katolikus Közösségi Ház

Belépő díj:   1.000 Ft

A rendezvény programja: 

18:00 Klement György ceglédi hegybíró tart előadást, melynek témája: Az Ócsán termelt borok 
tájjellegű borrá nyilvánításának lépései.

18:30 Vabrik Ákos, az Etyek-Budai Borvidéken található Vabrik Pincészet főborásza mutatkozik be 
egy 6 tételes borkóstoló keretében. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi elérhetőségen:
info@ocsapincesor.hu vagy 06-30-9338-807 

 
Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület vezetősége 

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU Jegyár: 500 Ft

Koós János
és

Dékány Sarolta
műsora

2018. szeptember 29. 15.30 órakor
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Vándortáborok 2018
Nagy örömmel olvastam Nyulas Pál cikkét az Ócsa 
Keresztény Amatőr Sportegyesület megalakulá-
sáról, melynek célja „… a sport és a mozgás örö-
mén keresztül az emberi kapcsolatok jobbá tétele.” 

„Sokkal nagyobb szükség van ezekre a táborokra, 
mint tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt. A számítógép 
nagy kihívás, a gyerekeket felállítani a képernyő elől 
még nagyobb. Bízunk benne, hogy vándortábor-
programunkkal olyan élményeket tudunk nyújta-
ni, amelyek felveszik a virtuális világgal a versenyt.” 
- mondta Révész Máriusz, a kerékpározásért és 
az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. 

Az erdei, kerékpáros és vízi vándortáborok útvonalai 
végig vezetnek az ország legszebb területein: a Duna-
kanyarban, Palócföldön, az Őrségben, a Szigetközben 
és az Alsó-Duna-szakaszon, a Bakonyban, a Mecsek-
ben, a Mátrában, a Bodrog és a Felső-Tisza vidékén. 
Táborvezetés feltétele akkreditált tanfolyam elvég-
zése. Több száz pedagógus szerzett vízi vagy gyalo-
gos; vagy kerékpáros vándortábor-vezetőképesítést.

A gyalogos és kerékpáros vándortábor-ve-
zető továbbképzés sikeres megléte tette le-
hetővé, hogy pályázzak ezekre a táborokra.  
Június végén indultunk a Mecseki Láthatatlanok 
nyomát követő erdei gyalogos vándortáborba a 
Nagykáta- Tápióvidéki Református Egyházközség csa-
patával. Túránk a Pécsi Állatkert megtekintése után 
indult Vágotpusztára, az 56-os szabadságharcosok 
egyik főhadiszállására, majd Sikondára. Eljutottunk 
a vadregényes, patakokkal átszőtt Melegmányi- és 
a Nagy-Mély-völgybe, a Máré-várhoz és sikeresen 
megmásztuk a Zengőt. Pécsváradi várat „bevettük” 
két éjszakára, mert a sátraink beáztak. Ez a hét szá-
munkra nemcsak a Kelet- Mecsek csodáit tárta fel, 
hanem a Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanu-
lóival együtt átélt hitbéli erősödést adott számunk-
ra. Így lett a vándortáborunk ökumenikus! SDG! 

 Palócföldtől a Dunakanyarig 235km

Augusztus 8-án indultunk Salgóbányára, ahol átvettük 
a kerékpárokat és egy rövid bemelegítő túrát tettünk 
a Medves- fennsíkra. Csodálatos látvány terült elénk 
és grátiszként a gyomrunk is megtelt finom erdei szed-

errel. Salgó várába gyalogosan mentünk fel, ahon-
nan láthattuk az 526 méter magas vulkáni csúcson 
fekvő Somoskő várát, melynek bejárata már szlovák 
területen fekszik. 

Második nap rendőri felvezetéssel kerekeztünk Salgó-
tarjánban.  Megnéztük a Baglyaskővár Természetvédel-
mi Központ madárkórházát, majd felmentünk a Baglyas-
kő várának romjaihoz. A hajdani bányásztelepüléseket 
magunk mögött hagyva ereszkedtünk le az Ipoly völgyé-
be. Ipolytarnócon tárlatvezető mesélt az ősmaradvá-
nyokról és láthattuk a cápafogakkal hintett tengerparti 
fövenyt; szubtrópusi erdő hatalmas, megkövesedett 
fáit; egzotikus növénylenyomatokat; ősvilági élőlé-
nyek lábnyomait. Visszamehetünk a miocén korba, 
így teljes képet kaphatunk a 15-25 millió évvel ezelőtti 
élővilágról. A területet magyar Pompeinek is nevezik.

Útközben megpihentünk a Páris- patak szurdokvögy-
ben, a palóc Grand Canyonban.

Harmadik nap Szécsénybe érkeztünk a Forgách- kas-
télyhoz és a Tűztoronyhoz. 

A várost elhagyva folyamatosan felfelé mentünk, aztán 
közvetlenül Hollókő előtt egy meredek emelkedőn 
értük el az Ófalut, amely az UNESCO-Világörökség része. 
Megadatott számunkra, hogy az egyik vendégházban 

éjszakázhattunk, ahonnan megcsodálhattuk 
a kivilágított Hollókő várát, amit már 
a megérkezésünk után megnéztünk.                                                                                                                            
                                                                                                                      

Hollókő után több kilométernyi gurulás-
ban volt részünk, de meglett a böjtje egy 
hosszas emelkedőt kellett leküzdeni. Az-
tán egy igazi szerpentinen gurultunk be 
Szentére. Következő megálló a Bánki tó, 
ahol fürödtünk és vízibicikliztünk. Este 
több meglepetés várt: szülők, dinnye, pad-
lizsánkrém és koncert a víziszínpadon. Kö-
vetkező napot is fürdéssel kezdtük, majd 
Nógrádra tekertünk. A kulacsainkat a 
nagy melegben folyamatosan utántöltöt-
tük és egy kis szilvaszedésre is jutott idő. 

A hegy tetején az egykor büszke vár romja található, 
ahonnan csodálatos panoráma terül elénk.               

Majd a hegyen átvágva értetük el Királyrét kerékpáros 
túraútvonalát. Innen már nem volt messze a szállá-
sunk.

Szokolyáról legurultunk a Duna-menti kerékpárútra és 
ott a Szobi kompig haladtunk, majd a Dunán áthajózva 
Esztergom felé tartottunk, a Bazilikához.

Az utolsó emelkedő Kesztölc felé volt, ahol a polgárőr-
ség biztosította a balesetmentes bringázást.                                                                                      

A tábor legjobb kérdése: „Miért teremtett a jó Isten 
ennyi emelkedőt? ”

Ha nyár, akkor erdei tábor! 

2019-ben is!                                                                                                     

Nagy Margit                                                                                             
gyógypedagógus

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne 
történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot!  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!” 
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselke-
dési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató ki-
advány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: info@cchr.hu 
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“Semmibe se kerül, de sokat ad. 
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és még-
sem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. 
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké meg-
marad.” Ez a mosoly értéke. Dale Carnegie

Miért is ez lett idei táborozá-
sunk mottója, elmesélem gyorsan. 

Először is, mert fülig ért a szája mindenkinek, amikor 
elérkezett a várva –várt nap és az indulás ideje. Gyüle-
keztünk a Halászy Károly Általános Iskola előtt a buszra 
várva. Szállingóztak a gyerekek és a szülők, akik ked-
ves, de figyelmeztető szavakat is illettek gyerkőceik 
felé. Picit meg is lepődtem, mert máskor nem voltam 
fegyelmezésnek fültanúja, az indulás előtt.  A felelősség-
teljes szülői szeretet megnyilvánulása tetszett nekem. 

Mosolyunk nagyon gyorsan az arcunkra fagyott, ami-
kor megérkezett a kisbusz. Nos, nem mintha nagyob-
bat vártunk volna, hiszen 17 gyerek és két táboroztató 
pedagógus voltunk összesen, hanem, mert annyi cso-
magunk volt, hogy a csomagtartó szűknek bizonyult 
óriási bőröndjeink számára. Pillanatok alatt a sofőr 
bácsi a helyzet magaslatán állt és  megoldotta a prob-
lémát. Húsz percen belül már megérkezett az utánfutó 
és mindenki bepakolhatta csomagjait kedvére szóló-
an a ,,leptikébe”. Ezek után indulhattunk is Palástra. 

Mint minden évben, már több mint 10 éve júli-
us elején a Halászy Károly Általános Iskola diákjai 
egy hetes jutalomtábor részesei lehetnek Palás-
ton, Testvértelepülésünkön, hagyományszerűen.  

Oda utunkat, érkezésünket most is az újra találkozás és 
a várakozás öröme övezte. Újra találkozás három gyerek 
részéről, akik már ismerték a tábort és a helyet, várako-
zás a többi gyerkőc részéről, akik út közben folyton ér-
deklődve kérdezősködtek, hogy vajon milyen lesz a hely, 
hova fogunk kirándulni, milyen programok várnak ránk. 

Másfél órás utazást követően megérkeztünk Palástra 
az Ivánka Kastélyba, a  Szlovákiai Magyar Cserkésszö-
vetség rezidenciájára és elfoglaltuk azt egy hétre. 

Újra mosoly ült ki mindenki arcára, amikor 
Szarka Katalin kedves Palásti Táborvezetőnk 
szívélyes fogadtatása várt bennünket. 

Elfoglalva helyeinket, már indulhattunk is egy fi-
nom ebédre, melyet egy gyönyörű Palásti túra kö-
vetett, felkeresve a település legszebb  kirándu-
ló helyeinek egyikét, ahol mindenki nagyon jól 
érezte magát. Kötetlen baráti beszélgetés vidám 
kacajok közben barangoltuk be a csodaszép helyet. 

Nem szeretném szaporítani a szót, de a követ-
kező napok is nagygon jól teltek. Kati néni szu-
per programokat készített elő számunkra: 
kézműves foglalkozást az esős napra, Múzeumlá-
togatást és természetesen a közkedvelt Podhajsz-
kai és Párkányi strandolás nem maradt el idén sem. 

A településen kívül busszal közlekedtünk, mire is let-
tem figyelmes már első alkalommal, hogy az autó-
buszban egy idézet van ,,elrejtve” egészen központi 
helyen, hogy mindenki jól láthassa…..és ez az idézet 
vált a táborozásunk mottójává, ami kezdeti soraimban 
olvasható.  Ez volt a leleplezés helye, mert mindany-
nyiunknak mosolyognunk kell és mosolyra van szük-
ségünk, hogy lelkiekben érzékenyek lehessünk a jóra, 
hogy kedvességet, szeretetet adni és kapni tudjunk. 

Többször találkoztunk a palásti fiatalokkal, akikkel szoros 
barátságok szövődtek. Az esti fagyizások és beszélgeté-

sek, a focizás, hosszú séták tarkították a fennmaradt 
időnket….és  mindig mindenki szívből mosolyogott. 

Sajnos gond és izgalom is övezte ottlétünket, mert 
az egyik kedves gyerkőcünk vírusfertőzést köve-
tően megbetegedett és haza kellett jönnie. Izgul-
tunk érte és sokat gondoltunk rá, hála Istennek 
azóta jó úton jár a teljes gyógyulás irányában. 
Megígértük neki, hogy jövőre is eljöhet velünk, 
bepótolni az idei lemaradást. Ezt a betegséget 
leszámítva minannyian nagyon jól éreztük ma-
gunkat idén is Paláston, Testvértelepülésünkön. 

A Tábor részesei jutalomként kapták e kirándulás le-
hetőségét, példás szorgalmuk és magatartásuk valamint 
kitűnő és jó eredményeik miatt, közösségi munkájukért. 

Hálás köszönettel tartozunk településeink Polgármes-
tereinek: Palást Polgármester Asszonyának, Helység 
Anikónak és Ócsa város Polgármesterének, Bukodi 
Károly Polgármester Úrnak, valamint az Ócsai Ha-
lászy Károly Általános Iskola Igazgató Asszonyának, 
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika Igazgató Asszonynak. 

Szívből köszönöm Tankó Márti kedves kolléga-
nőmnek, aki több éve örömmel segít a gyerme-
kek táboroztatásában, és elvállalja évről évre 

Egy hét feledhetetlen emlékei
Újra jutalomtábor Paláston

ezt a munkát, hogy mindenben segítséget nyújt-
va, éjjel -nappal felmerülő gondokban helytáll. 

És végül, de nem utolsó sorban mindenki 
szívére helyezem a következő gondolatot: 

„ Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az ar-
codra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy 
fantasztikussá tegyen egy rossz napot. Találd meg 
azt, akitől a szíved mosolyogni fog! ” Paulo Coelho.

Mrázné Gáspár Tünde
táboroztató pedagógus

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy ÓCSA városban 2018.09.11-től 2018.10.09-ig

          TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! 

 Hétfőn ..................................... 1200 - 1800 óráig
 Kedden ..................................... 800 – 1345 óráig
 Szerdán .................................. 1200 – 1800 óráig
 Csütörtökön ............................. 800 – 1345óráig
 Pénteken ..................................  800 - 1345 óráig

A tüdőszűrés helye: Egressy Gábor Szabadidőközpont
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes 40 éves kor 
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által or-

szágosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik, ez esetben felbé-
lyegzett válaszboríték ellenében leletet is küldünk. A 14-18 év közötti gyerekek szűrése ingyenes, de 

beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél 
idősebb tanulóknak, akiknek az oktatási törvény előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszű-
rő igazolást!
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Egy hétig élj 
úgy, mint egy 
szamuráj, min-
den évben...

….hangzik a harci művészetek utasítása. 

A karatésok számára ez a nyári edzőtábort jelen-
ti. Augusztus 5-től 10-ig Velencén edzőtáborozott 
az UDSE Kyokushin Karate Szakosztálya Shihan Ha-
lász Károly 5. danos mester által szervezett tábor-
ban. 28 akív karatés és 2 kísérő tette próbára ma-
gát a hőségriadós forróságban, 6 napon keresztül. 

Az edzőtábor igazi próbatétel, mert napi 3 x 1,5 óra 
edzést kell teljesíteni. Hajnali 5:50-kor már a futball-
pályán sorakozva várta 304 karatéka az első edzést. 
Ezután reggeli következett, majd 9:30-kor övszín sze-
rint csoportokra bontva a második edzés követke-
zett. Ilyenkor már 30 fok fölött járt a hőmérséklet.  
Az edzés után megebédeltünk, majd kis szabad 
foglakozás után jött a kötelező csendes pihenő. 

Olyan mértékű a fizikai terhelés az edzőtáborban, hogy 
a felnőttek is szívesen szundítottak másfél órát kora-
délután. 16:30-kor kezdődött a harmadik edzés, ahol 
főképp küzdőkombinációk, páros gyakorlatok szere-
peltek. Utána a jól megérdemelt vacsorát fogysztottuk 
el, majd 20:00-kor még ráadásnak csoportbontásban 
fél órát katákat (formagyakorlatokat) gyakoroltunk.  
Az esti lefekvéssel nem volt gond senkinél, olyan 

mértékben elfáradtunk. Ha valaki mégsem tu-
dott aludni, akkor néhány száz büntető gug-
golással levezethette a felesleges energiáját. 

A tábort több program színesítette: volt air-soft céllö-
vészet, nunchakus és botos edzés, de kipróbálhattunk 
földharc stílust is, sőt volt zumba és jóga is. Versenyek is 
voltak: a klasszius kosárlabda és foci mellett volt sumo 
bírkózás és floorball is. 
Ez utóbbi nagyon érde-
kes játék. Egy hokiütővel 
futva kell egy labdát az 
ellenfél kapujába bete-
relni. A 10 év alatti ka-
tegóriában az UDSE csa-
pata ezt meg is nyerte. 

A tábor csúcspontját 
mindig az övvizsga je-
lenti. Egy vizsgaedzés ke-
retén belül kellett bemutatniuk a harcosoknak, hogy 
elsajátították a következő fokozat erőnléti, technikai 
és ügyességi követelményeit. Eztán a vizsgaküzdelem 
következett, ahol láncban egymás után, egy-egy per-
cen keresztül, övfokozattól függően bizonyos számú 
ellenféllel kellett full-contact módon harcolni. Ezek 
után senki nem érezte úgy, hogy ajándékba kapta 
a fokozatát. Citrom és zöld övnél volt a legnagyobb 
szórás a vizsgázók felkészültségében, emiatt sokan 
meg is buktak. Szerencsére az UDSE-ből minden-
kinek sikerült a következő fokozatát megszereznie. 

Köszönet Halász Károly Shihannak, hogy 
ilyen remek tábort szervezett ebben a hő-
ségben, de ahogy a japán mondás tartja: 

„A legjobb acélt a legforróbb tűzben edzik!”

Kerekes Gábor
edző

Hulladékszállítás



Alsópakony 4:30 Városháza 11:15
Ócsa vasútállomás 4:35 Katolikus templom 11:18
Alsópakony 4:40 Bolyai János Gimmnázium 11:19

Ócsa vasútállomás 11:20
Alsópakony 5:10 Akácos utca 11:23
Ócsa vasútállomás 5:15 Dózsa Gy. utca 11:25
Alsópakony 5:20 Martinovics utca 11:27

Katona J. utca 11:28
Alsópakony 6:00 Alsópakony 11:33
Ócsa vasútállomás 6:05

Alsópakony 11:35
Felsőbabád 7:00 Katona J. utca 11:40
Kiss J. u. 7:07 Martinovics utca 11:41
Dózsa Gy. utca 7:10 Dózsa Gy. utca 11:43
Klapka u. Ált. Iskola 7:20 Akácos utca 11:45

Falu Tamás utca CBA üzlet 11:48
Városháza 8:30 Bolyai János Gimmnázium 11:49
Katolikus templom 8:31 Katolikus templom 11:51
Bolyai János Gimmnázium 8:32 Városháza 11:53
Ócsa vasútállomás 8:34
Akácos utca 8:37 Klapka u. Ált. Iskola 16:00
Dózsa Gy. utca 8:39 Dózsa Gy. utca 16:05
Martinovics utca 8:41 Kiss J. u. 16:08
Katona J. utca 8:43 Felsőbabád 16:30
Alsópakony 8:51

Városháza 18:00
Alsópakony 8:55 Katolikus templom 18:01
Katona J. utca 9:00 Bolyai János Gimmnázium 18:03
Martinovics utca 9:02 Ócsa vasútállomás 18:05
Dózsa Gy. utca 9:04 Alsópakony 18:15
Akácos utca 9:06 Alsópakony Bio Fungi telephely 18:20
Falu Tamás utca CBA üzlet 9:09 Alsópakony 18:25
Bolyai János Gimmnázium 9:10 Ócsa vasútállomás 18:35
Katolikus templom 9:12
Városháza 9:14 Ócsa vasútállomás 20:30

Alsópakony 20:35
Ócsa vasútállomás 20:40

JEGY ÉS BÉRLETÁRAK
Vonaljegy 90 Ft
Teljesárú bérlet 2 360 Ft
Kedvezményes bérlet 650 Ft
Kedvezményes 4 havi bérlet 2 600 Ft
Kedvezményes 6 havi bérlet 3 900 Ft
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Ócsa vasútállomás 6:20 Klapka u. Ált. Iskola 16:25
Bólyai János Gimnázium 6:22 Bólyai János Gimnázium 16:27 Ócsa vasútállomás 6:25
Katolikus templom (Spar) 6:24 Ócsa vasútállomás 16:30 Dózsa Gy. utca 6:28
Városháza 6:25 Dózsa Gy. utca 16:33 Martinovics utca 6:30
Katona J. utca 6:28 Martinovics utca 16:35 Katona J. utca 6:32
Alsópakony 6:35 Katona J. utca 16:37 Alsópakony 6:40
Alsópakony Bio Fungi th. 6:40 Alsópakony 16:45 Alsópakony Bio Fungi th. 6:45
Alsópakony 6:50 Alsópakony Bio Fungi te16:50
Katona J. utca 7:00 Katona J. utca 17:08 Ócsa vasútállomás 9:20
Dózsa Gy. utca 7:02 Martinovics utca 17:10 Alsópakony 9:25
Falu Tamás u. CBA üzlet 7:05 Dózsa Gy. utca 17:12 Ócsa vasútállomás 9:30
Bólyai János Gimnázium 7:06 Ócsa vasútállomás 17:15
Klapka u. Ált. Iskola 7:07 Szombat Alsópakony Bio Fungi th. 16:45

Ócsa vasútállomás 6:25 Alsópakony 16:50
Klapka u. Ált. Iskola 7:10 Dózsa Gy. utca 6:28 Martinovics utca 17:00
Katona J. utca 7:12 Martinovics utca 6:30 Dózsa Gy. utca 17:02
Égetőhegy 7:14 Katona J. utca 6:32 Ócsa vasútállomás 17:05
Martinovics utca 7:17 Alsópakony 6:40
Dózsa Gy. utca 7:19 Alsópakony Bio Fungi th 6:45 Alsópakony Bio Fungi th. 18:45
Akácos utca 7:21 Alsópakony 18:50
Falu Tamás u. CBA üzlet 7:23 Alsópakony 8:00 Katona J. utca 18:58
Bólyai János Gimnázium 7:24 Katona J. utca 8:05 Martinovics utca 19:00
Klapka u. Ált. Iskola 7:25 Falu Tamás u. CBA üzle 8:08 Dózsa Gy. utca 19:02

Bólyai János Gimnázium 8:09 Ócsa vasútállomás 19:05
Klapka u. Ált. Iskola 13:35 Katolikus templom 8:11
Alsópakony 13:45 Városháza 8:12 Ócsa vasútállomás 19:20
Ócsa vasútállomás 13:50 Alsópakony 19:25

Városháza 10:00 Ócsa vasútállomás 19:30
Klapka u. Ált. Iskola 14:35 Katolikus templom 10:01
Köztársaság tér 14:38 Bólyai János Gimnázium 10:03
Akácos utca 14:41 Ócsa vasútállomás 10:05
Dózsa Gy. utca 14:43 Katona J. utca 10:08 JEGY ÉS BÉRLETÁRAK
Martinovics utca 14:44 Alsópakony 10:13 Vonaljegy 90 Ft
Katona J. utca 14:45 Teljesárú bérlet 2 360 Ft
Alsópakony 14:50 Alsópakony Bio Fungi th16:45 Kedvezményes bérlet 650 Ft

Alsópakony 16:50 Kedvezményes 4 havi bérlet 2 600 Ft
Klapka u. Ált. Iskola 16:00 Katona J. utca 16:58 Kedvezményes 6 havi bérlet 3 900 Ft
Köztársaság tér 16:03 Martinovics utca 17:00
Akácos utca 16:06 Dózsa Gy. utca 17:02
Dózsa Gy. utca 16:08 Ócsa vasútállomás 17:05
Martinovics utca 16:10
Égetőhegy 16:15 Alsópakony Bio Fungi th18:25
Katona J. utca 16:17 Katona J. utca 18:30
Klapka u. Ált. Iskola 16:20 Martinovics utca 18:32

Ócsa vasútállomás 18:37
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Vasárnap és Ünnepnapok
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Ócsa Város Önkormányzata
Felelős kiadó: Bukodi Károly Szerkesztő: Paksi Zita Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal, 
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Mátyus Nyomda Bt. Felelős vezető: Mátyus Gyula
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

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

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

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

Tel: 29-378-125 Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164 Hivatásos Tűzoltóság Dabas Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tel: 29-378-164 29-560-020, 29-360-105 Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu Védőnői tanácsadások Posta, Szabadság tér 3. Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék I.körzet: Szabóné Ádámcsik Tel: 29-378-056 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda Tünde, Tel: 29-578-523 Ócsai Református Egyházközösség Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26. II.körzet: Kardosné Pintyőke Ócsa, Ady E. u. 2. Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504 Viktória, Tel: 29-578-522 06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Orvosi Ügyelet III.körzet Józsáné Takács Erika www.ocsaref.hu Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969 Fogászat gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078 06 29 950 420 Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Kocsis János Rendelés hétfő, dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Berecz Éva 06 70 395 1877

kedd 14-18-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Kovács János 06 70 368 1843

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 Újváriné Oláh Szilvia

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 429 7641, kedd 8:00-12:00

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 Haláleset:
Név: Születés ideje Haláleset ideje
Piróth Béla Pál 1944. november 20. 2018. július 1.
Uitz István 1936. augusztus 17. 2018. július 4.
Szalai Istvánné Tóth Gabriella 1939. június 11. 2018. július  5.
Földessy Béla 1950. szeptember 25. 2018. július 6.
Uitz Istvánné Fári Éva Rózsa 1938. december 4. 2018. július 15.
Nagy Istvánné Kis Júliánna 1926. augusztus 27. 2018. július 17.
Németh Jánosné Panyik Eszter 1946. április 11. 2018. július 18.
Nagy Károly 1961. szeptember 28. 2018. július 20.
Polyák Ferenc Lajos 1956. november 2. 2018. július 22.
Dura Károlyné Könnyű Mária 1930. szeptember 21. 2018. július 23.
Fresli Jánosné Lovas Mária Terézia 1948. július 10. 2018. július 25.
Szöllősi Erzsébet Margit 1949. február 2. 2018. július 27.
Ságiné Makkai Katalin 1953. április 20. 2018. július 31.

Esküvő:
Benedikti Gabriella - Nagy Gábor 2018. augusztus 4.
Tóth Edina - Gál Imre 2018. augusztus 4.
Pintér Gabriella - Demeter Dávid 2018. augusztus 11.
dr. Kondor Klaudia - Jakusovszky Attila 2018. augusztus 18.
Gálik Vivien Eszter - Kalucza Patrik 2018. augusztus 25.

Huszonötödik házassági évforduló: -
Ötvenedik házassági évforduló: -

Születések:
Gyermek neve Születési idő
Batuska Zoé Alexandra 2018. július 6.
Lakatos Linetta Nadin 2018. július 10.
Kloczka Viktor Mihály 2018. július 13.
Gál Zsófia 2018. július 14.
Gombik Zsolt 2018. július 14.
Jónás Tamás 2018. július 17.
Illés Lotti 2018. július 18.
Lepedát Hermina 2018. július 20.
Seibin Adrienn 2018. július 23.

Sallay Mária anyakönyvvezető

Ócsai Református Egyházközség

Heti alkalmak:

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája 
– Református Iskola Tanácsterem

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református 
Iskola Tanácsterem

Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Refor-
mátus Iskola Tanácsterem

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illet-
ve a gyülekezet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház 
(Két hetente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Re-
formátus Iskolában

www.ocsaref.hu

Ócsai baptista gyülekezet 
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával 
párhuzamosan tartunk. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! 

www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Katolikus Közösség 
Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra

Vasárnap 9 óra

Biblia óra: 

minden Hétfőn 18.30.

Ifjúsági hittan: 

minden Pénteken 18 órától



Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, 
új otthoni előfizetéssel, 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott 
Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

További információ: 
06 30 636 3630
telekom.hu/magenta1

A kedvezményes készülékajánlat 2018. szeptember 3-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az 
előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából 
biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414
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