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Interjú 3
Magyarország egy stabil, fejlődő
és biztonságos ország
Interjú Pánczél Károly országgyűlési képviselővel
A ciklus végének közeledtével hogyan értékeli az elmúlt négy évet az
ország és városunk tekintetében?
A mögöttünk hagyott 2017-es évben
elértük azt, hogy a magyar emberek
szorgalmának és munkájának köszönhetően Magyarország egy stabil, fejlődő és biztonságos ország egy válságokkal teli világban. Négy százalékos
gazdasági növekedés, az elmúlt 35 év
legalacsonyabb inflációja van, aki dolgozni akar, az tud, alacsony a munkanélküliség, és ami a legfontosabb: a
migrációs válság közepette is Magyarország megmaradt a magyarok országának, ahol biztonságban lehet élni.
A választókerületben, annak ellenére, hogy a Közép-Magyarországi régió
nem részesülhet uniós támogatásokban, hazai forrásokból, illetve pest
megyei kompenzációból, vagy saját
önkormányzati költségvetésből mindenhol történtek fejlesztések. Szinte
nem volt olyan település, ahol KEOP
pályázat keretéből ne történt volna
intézmények, óvodák, iskolák, középületek energetikai felújítása, hőszigetelése. Pest megyei forrásból belterületi utak épültek Kiskunlacházán,
Makádon, Taksonyban, Dunaharasztin,
Inárcson. A társasági adó átengedett
részéből épült új sportcsarnok Bugyi
községben, és jelenleg Dunaharasztin zajlik egy csarnoknak az építése.
Ócsán szintén KEOP pályázatok keretében valósult meg a szabadidőközpont, a gimnázium, az általános iskola és a hivatal energetikai felújítása.
Sokunkat foglalkoztat, hogy várható-e valamilyen térségi fejlesztés vagy pályázati kiírás, amely
bennünket
ócsaiakat
is
érint?
A megyei fejlesztések kapcsán fontos elmondanunk, hogy a Közép-Magyarországi régió ebben az uniós
pénzügyi ciklusban nem juthat hozzá
uniós fejlesztési pénzekhez. A ma-

gyar kormány döntése értelmében
megyénk 80 milliárd kompenzációs
keretet kapott hazai forrásból. Köszönettel tartozunk többek között Szabó
Istvánnak, a megyei közgyűlés elnökének, hiszen ez az ő munkájának is az
eredménye. Ebből a megyei keretből
történt a 2017-es belterületi útépítés, melynek reméljük 2018-ban is
lesz folytatása. Ócsán szintén ebből
a forrásból valósulhat meg az idei év
folyamán a Nefelejcs Óvoda Dózsa
György utcai szakaszának újjáépítése.
A következő hetekben várható az
Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
néven futó pályázat eredményhirdetése, amelyre Ócsa is nyújtott be
anyagot. Szintén a már említett kompenzációs kereten belül lehet majd
hamarosan pályázni önkormányzati
tulajdonban levő belterületi utak felújítására. Erről természetesen tájékoztattam polgármester urat is.
2018 a kormány döntése szerint a családok éve címet viseli. Mit jelent ez?
A kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika, amelyre 2010
óta kiemelt figyelmet fordítunk. A
mögöttünk hagyott nyolc évben anyagi és erkölcsi támogatást kaptak az
ifjú házasok, az otthonteremtés és
gyermekvállalás előtt állók, a nagycsaládosok, a munkába szülés után
visszatérők, valamint az idősek is.
Folytatjuk az eddigi családpolitikát, a
dolgozó és gyermeket nevelő családok
támogatását, további ötezer forinttal,
havi 35 ezer forintra nő a kisgyerekesek családi adókedvezménye. Kiterjesztettük az anyasági támogatást és
a babakötvényt a külföldön születő,
magyar állampolgárságú gyerekekre is. Két évre bővült és emelkedik a
diplomás GYED összege, bővül a lombikbébi program. A háromgyerekesek

féláron vásárolhatnak D2-es autópályamatricát. Egyszerűbb lesz a CSOK
igénylése, nagycsaládosoknál csökken
a jelzáloghitel-tartozás, és a diákhitellel rendelkező nőknek gyermekvállalás esetén felfüggeszthető vagy elengedhető lesz a tartozás. Mindezekkel
szeretnénk elérni, hogy a demográfiai
mutatók pozitív irányba mozduljanak
és megerősödjön a család intézménye.
Beszéljünk egy kicsit a közelgő választásról. Mikor indul a kampány,
milyen célokkal vág neki az elkövetkező
időszaknak,
találkozhatunk-e személyesen is Önnel Ócsán?
2018 február 19-én indul az ajánlások
gyűjtése. Ez már egy új rendszer, hiszen
már 2014-ben sem voltak ajánlószelvények, kopogtatócédulák, hanem ajánlóívek vannak. Tehát egy választópolgár
több jelöltnek is aláírhatja a jelölését.
Ez egy két hetes időszak lesz, minden
jelöltnek legalább 500 érvényes ajánlást kell a Dabasi választási központba eljuttatni, hogy jelölt lehessen.
Minden településre ellátogatok, Ócsára
valószínűleg március második felében.
Csak remélni tudom, hogy a kampány
tisztelettel lesz az emberi méltóságra, nem lesz durva, személyeskedő és
hazug. Én továbbra is azért kívánok tevékenykedni, hogy megvédjük, ami a
miénk, amiért mi magyarok megdolgoztunk: a tartósan növekvő gazdaságot
és jövedelmeket, a családtámogatási
rendszert, a biztonságot. Legfőbb feladatunk a független, szabad, keresztény
Magyarország védelme és biztonsága.
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Bővült a helyi buszjárat menetrendje
Január 31-én tartotta soron következő ülését Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
A Képviselő-testület Ócsa Város Önkormányzatának
2018. évre készített költségvetésének tervezetét első
olvasatban megtárgyalta és elfogadta. A végleges költségvetés elfogadásának határideje 2018. február 15.
Elfogadták a Képviselők Ócsa Város Önkormányzatának
2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának időarányos - 2015-2017-ig tartó időszakig
terjedő - megvalósulásáról készített tájékoztatót. A
beszámolóban többek között olvashatunk az elmúlt években
lezajlott épületfelújításokról, fejlesztésekről is. Energetikai
korszerűsítésen esett át az Egressy Gábor Szabadidőközpont,
az Ócsai Bolyai János Gimnázium, valamint az Ócsai Nefelejcs
Napközi Otthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde is. Napelemes
rendszer épült ki az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában
és az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban. 2017. évben
megvalósult az Ócsai Polgármesteri Hivatal és az Ócsai
Halászy Károly Általános Iskola energetikai korszerűsítése
is. A Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása
is hozzájárult az épület korszerűsítéséhez. 2015-ben
megtörtént az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi
Óvoda épületének teljes tetőcseréje. A belső felújításokra az
Önkormányzat még a tavalyi évben pályázatot nyújtott be
annak érdekében, hogy pozitív elbírálás esetén egy teljesen
megújult épület várja akár már szeptembertől az óvodáskorú
gyermekeket. Az Egressy Gábor Szabadidőközpont vizesblokk
felújítása megtörtént a BM pályázaton nyert pályázati
összeg és a vállalt önerő felhasználásával, valamint a régi
orvosi rendelő (Ócsa, Falu T. u. 51.) tetőfelújítási munkái
is kivitelezésre kerültek. Az intézmények korszerűsítései
a költségmegtakarítást szolgálják, ebben a szemléletben
tervez a következő években is az Önkormányzat.
Ócsa Város Önkormányzata elkészítette a 2018.
költségvetési
évre
vonatkozó
közbeszerzési
tervét,
melyet
a
Képviselő-testület
elfogadott.
Napirendre kerültek a Bizottságok munkatervei is.
Elfogadásra került az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2018. évre vonatkozó munkaterve.
Megtörtént az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint Ócsa Város Önkormányzata közötti hatályban lévő
Együttműködési megállapodás éves szintű kötelező
felülvizsgálata.
Változtatás
nélkül
fogadták
el
a
Képviselők
az
általános
iskolai
körzethatárokat.

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola csengetési
rendjét figyelembe véve módosítva lett az ócsai helyi
buszjárat menetrendje. Hétköznaponként egy – közvetlen
– buszjárattal bővült, amely 13 óra 35 perckor indul
az Általános iskola buszmegállóból az alsópakonyi
végállomásig, ahonnan 13 óra 45 perckor indul vissza
közvetlen járatként Ócsa Vasútállomás végállomásig.
Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 4. osztályos
évfolyamának diákjai immáron hagyományként erdei
iskolai programmal zárják az alsó tagozaton eltöltött
éveket. A diákokat meghívott vendégként kíséri
leendő osztályfőnökük is. Az idei évben az úticéljuk a
Velencei-tó és környéke színes, gazdag programokkal.
A szervezők kérelemmel fordultak Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, miszerint az utazási költségekhez kérnek támogatást. A Testület úgy döntött, hogy
150.000 Ft-tal járul hozzá a résztvevők utazási költségeihez.

Téli vendégek az Ócsai Madárvártán
Az Ócsai Madárvárta Egyesület legfontosabb tevékenysége az énekesmadarak monitoring jellegű vizsgálata. Ennek
alapja a madarak jelölése egyedi számozású lábra helyezett
gyűrűvel. A madarakról a faj, kor, ivar adatokon túl biometriai adatotokat (pl. szárnyhossz, kondíció, testtömeg stb.) is
rögzítünk. A cél olyan információk gyűjtése, ami a tudományos célok mellett a gyakorlati természetvédelmet is szolgálják

széncinege

Ócsa Város Önkormányzata a 2017-es évhez hasonlóan az
idei évben is havi 20.000 Ft-tal támogatja a DKMK Dabas
Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft-t.
Szintén pozitív elbírálást kapott a Mozgáskorlátozottak Ócsai
Egyesületének kérelme. A kért támogatás összege 200.000
Ft, amelyet az egyesület a 2018. március 24. napján tartandó
XX. Regionális Parasportnap megszervezésére kíván fordítani.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda uniós forrásból
kiépíti a csatornahálózatot Alsópakony településrészen.
Ennek feltétele, hogy a beruházás kezdetéig a
területen elérhető legyen a vezetékes ivóvíz. Emiatt az
Önkormányzat vállalta, hogy 2018. augusztusáig a város
ezen részén is kiépítteti a vezetékes ivóvíz-hálózatot.

Hirdessen
az Ócsai Kisbíróban!
1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 4800 Ft + ÁFA
További információk
és hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu

Az Ócsai Madárvárta egész évben folyamatosan működik. A
téli időszakban, novembertől március közepéig, elsősorban
három nagyméretű etetőnél történik gyűrűzés, heti egy alkalommal, többnyire szombaton. Emellett alkalomszerűen
történik madárbefogás és jelölés a madárvárta udvarán felállított önetetőnél is. A tél folyamán több zsák nagy olajtartalmú, fekete héjú napraforgómagot etetünk fel az itt telelő
madarakkal. A két leggyakoribb faj a széncinege és a kék
cinege, melyek a környéken telepített mesterséges odúkat
a tél folyamán éjszakázásra használhatják, tavasszal pedig
ezekben az odúkban fészket is építhetnek. Gyakori látogatók
még a madáretetőn a csuszkák és a nagy fakopáncsok is. A
téli időszakban – a területen költőfajként is előforduló - erdei
pinty, zöldike, tengelic és meggyvágó is rendszeres vendégei
a madáretetőknek. A helyi madárközösséghez téli vendégek
is társulnak, melyek szintén szívesen keresik fel a madáretetőket. Ilyen északról érkező pintyfélék a fenyőpinty, a
süvöltő és a csíz. A mostani tél folyamán egy ezeknél jóval
ritkább északi pintyféle, a zsezse kisebb invázióját tapasztaltuk. Ebből a fajból az idei tél folyamán több példányt jelöltünk, mint eddig összesen a várta működésének 35 évében. A pintyféléken kívül egyéb magevők pl. mezei verebek
és citromsármányok is járnak az etetőkre. Az Öregturján
idős fáin egy nagy csapat fenyőrigó tölti rendszeresen az
éjszakákat, melyek szintén téli vendégek a térségben. A

tavasz közeledtét jelzi, hogy
az utóbbi időben néhány
seregély is megjelent már
köztük.
Madáretetés a kertben
Az etetése fontos segítség a
madaraknak, hogy túléljék
a hideg, táplálékszegény téli
hónapokat, de arra is jó és
hasznos dolog, hogy az emberek megismerjék a madarakat,
közelebb kerüljenek a természethez.
Nagyon sok etetőtípus szerezhető be főleg kertészeti üzletekben, de egyszerű etetők elkészíthetőek otthoni körülmények között is. Az etetést célszerű a hidegebb idő beköszöntével, november táján kezdeni, és április elején a költési idő
kezdetekor befejezni. Fontos, hogy ha egyszer elkezdtük, ne
hagyjuk abba a tél folyamán! A madarak megszokják a biztos táplálékbázist és számítanak rá. Az etetőt olyan helyre
kell kitenni, ahová macska nem tud feljutni, hogy a madarak
nyugodtan táplálkozhassanak. Etethetünk napraforgómaggal, vegyes magkeverékkel, almával, vagy kifejezetten erre
a célra gyártott cinkegolyóval is. Soha ne adjunk a madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, sózott szalonnát! A madáretető mellett jól jön a madaraknak egy itató is, mivel kemény
fagyok idején a madarak nagyon nehezen találnak olyan ivóhelyet, ami nem fagyott be. Mivel a hidegben ez is befagy,
naponta legalább egyszer friss, langyos vizet kell önteni,
lehetőleg ugyanabban az időben. Ezt a madarak megtanulják, és még azelőtt isznak, hogy az újra befagyna. Az etetők
környékén célszerű mesterséges odúkat is kihelyezni, melyeket így nagyobb valószínűséggel foglalnak majd el az etetőt
látogató madarak.
A Madárvárta egyéni érdeklődők, családok számára és szervezett csoportok részére egyaránt nyitott, a látogatás feltételeiről és a kapcsolatfelvétel módjáról az Ócsai Madárvárta
Egyesület honlapján tájékozódhatnak: www.omve.hu

zsezse
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Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja

ÓCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. évi DÍJAZOTTJAI

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Ünnepi műsor a Szabadidőközpontban
Dr. Surányi Rozália 3D-s alkotásaiból készült kiállítás megnyitójával kezdődött idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepség az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. Bukodi Károly polgármester beszédében elmondta,
hogy január 22-ét - Himnuszunk születése napját - legújabb
kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az
a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését
adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől. 2018-ban a kultúra nemcsak tradicionális műfajokat – festészetet, irodalmat, képzőművészetet,
színházat - jelent. Ha kiszélesítjük a látómezőnket, számos
olyan tevékenységet, irányzatot felsorolhatunk, melyek alkalmasak lelkünk, elménk “megművelésére”. A mozgás-, a
tánckultúra szemet gyönyörködtető élmény; a beszéd- és viselkedéskultúra meghatározza emberi mivoltunkat, kapcsolatainkat; a magyar sportkultúra sikeres évszázadokra nyúlik
vissza; a magyar filmkultúra ismét felszálló ágába érkezett.
Ne feledkezzünk el a gasztronómiai kultúránkról sem, hiszen ma már nemzetközileg elismert szakácsaink, cukrászaink vannak. Elmondta továbbá azt is, hogy Ócsán a kultúra
ezen irányzatai közül számos jelen van és aktívan részese a
helyi közösségi életnek. A színházi előadások, a kiállítások,
a zeneiskolai élet, az épületben gyakorló tánccsoportok, a
minden évben megrendezésre kerülő Ócsai Kulturális Napok és a Városi Vígasság sikerei mind-mind azt bizonyítják,
hogy nagy szükségünk van szellemi táplálékra a kisvárosi
hétköznapokon, s az ünnepi percekben egyaránt. Mindenképpen öröm, hogy ezekből egyre többet és többet kapunk.
A megnyitó után a Bolyai János Gimnázium diákjainak
előadását láthatták az érdeklődők, majd a díjátadó következett. Az év vállalkozója díjat a Mettex Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. tulajdonosai, Szüsz Ádámné és Horváth
Sándor vehette át Bukodi Károly polgármestertől, Ócsa
ifjúságáért elismerést Nagy Margit kapta, míg Az év diákja
Inczeffy Pálma lett. Az esemény sztárvendége Varga Miklós
volt, akivel a közönség együtt énekelte örökzöld dalait.
Az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóinak műsora

Dr. Surányi Rozália

Az Év Vállalkozója Díj - Mettex Kft.
A Mettex Kft. 2012-ben telepedett le városunkban egy
500 nm2-es csarnok megépítésével, amit 2014-ben egy
újabb 300 nm2-es csarnok működésbe állítása követett.
Az eredményes munkának köszönhetően 2017 harmadik
negyedévében további 200 nm2-es bővítésbe kezdtek. Az
alapterület növekedésével a dolgozói létszám is folyamatosan emelkedett. Míg 2012-ben 4 fő dolgozott a cégnél,
addig 2017-re ez a létszám 27 főre emelkedett. Az alkalmazottak 67%-a ócsai lakos. A munka mellett a Mettex Kft.
a helyi társadalmi életben is szerepet vállal. Rendszeresen támogatja a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete, az
Ócsa SE, az Egressy Gábor Szabadidőközpont és az Ócsai
Halászy Károly Általános Iskola alapítványának működését.

Bukodi Károly polgármester ünnepi beszéde

Az Év Ócsai Diákja Díj - Inczeffy Pálma
Pálma hetedikes korától kezdődően jeles vagy kitűnő eredménnyel dicsekedhet. Kiváló tanulmány eredménye mellett
az iskolai közösségnek is aktív résztvevője. Tizenkét éves koráig a Diákönkormányzat tagja, majd alelnöke volt, énekkari
tag és szinte minden iskolai, városi ünnepi műsor szereplője.
A Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei találkozók delegációjával két ízben is öregbítette az ócsai gimnázium hírnevét. Tanárait és diáktársait egyaránt tiszteletben tartja, és azok is őt.

Ócsa Ifjúságáért Díj - Nagy Margit
Varga Miklós műsora

Szakmai munkáját nagy elismerés övezi, hiszen növendékei
több mint 35 éve a szegregáltan oktatott S N I – s tanulók.
Gyógypedagógusi tevékenysége során igencsak nagy türelemmel és empátiával foglalkozott a rá bízott gyerekekkel.
Folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel törekedett
olyan tudásanyagra szert tenni , ami eddigi oktató- nevelő
munkája során átsegítette őt és tanítványait is a rengeteg
problémával megtűzdelt akadályokon. Határtalan elfogadó és befogadó képességgel rendelkezik, amelynek elsősorban tanítványai a nyertesei. Folyamatosan figyelemmel
követi a területi versenyeket és lehetőség szerint tanulóival
ezeken részt is vesz. Az életre igyekszik nevelni a kiemelt
figyelmet igénylő tanulókat. Az iskolán belül végzett közösségi munkája is sokoldalú és tartalmas. Azon túl, hogy
munkaközösség vezető, a Halászy Napok főszervezője.
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Bálint, Valentin nap

A Valentin nap története, Bálint napi népszokások
Sokan azt állítják, hogy a szerelem és a szeretet ünnep
eredete Szent Valentin, egy római pap nevéhez fűződik,
aki mártírhalált halt, mert nem adta fel a kereszténységet a vallás üldöztetése idején. Kr. után 269 vagy 270
február 14-én halt meg, ugyanazon a napon, amelyik a
szerelmi sorsjátékoknak volt szentelve. A legenda szerint a börtönben töltött idő alatt üzenetet küldött barátainak, hogy szereti őket, és hogy ne felejtsék el őt.
A történet egy másik változata szerint, Szent Valentin
papként szolgált Claudius császár ideje alatt, aki bebörtönözte őt, mert ellenezte döntését, amely megtiltotta a fiatal férfiaknak, hogy házasodjanak. Úgy gondolta, hogy a
nőtlen férfiakból jobb katonák válnak, megerősítvén ezáltal a hadseregét. A legenda úgy tartja, hogy, Szent Valentin rabsága alatt összebarátkozott a börtönőr lányával, akinek hagyott egy levelet aláírva, hogy “A te Valentinodtól”.
Kr. után 496-ban Gelasius pápa elrendelte, hogy az addigi
Luperkalia ünnep helyett február 14-én Szent Valentinre emlékezzenek. Fokozatosan ez a nap lett a szerelmes üzenetek
napja, és Szent Valentin lett a szerelmesek védőszentje. A
dátumra versek és olyan egyszerű ajándékok küldése volt jellemző, mint a virág vagy a csokoládé. Gyakran rendeztek társasági összejöveteleket vagy bálokat is ebből az alkalomból.
A “kereskedelmi” Bálint-napot az 1800-as években vezették be, és mára már ezen a napon igen csak hatalmas
forgalmat bonyolítanak le a virágárusok, valamint az
ajándék- és édességboltok az ünnephez kötődő reklámkampányoknak köszönhetően. A legtöbb ember igyekszik valamilyen csodálatos idézet, szerelmes vers vagy
akár sms kíséretében átadni ajándékát szerelmének, szeretteinek vagy más, szívéhez közel álló személyeknek.
Bálint napjához – amit mára sokan csak Valentin napnak neveznek – számos babona, hiedelem és néphagyomány kapcsolódik. Ezen szokások legtöbbje fiatal
lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák vagy csupán megtartsák szerelmüket, életük párját.
Ha lányok a Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőbe mentek, megláthatták leendő férjüket. A párna alá helyezett babérlevélnek szintén az volt a célja, hogy álmukban megtudják ki lesz a jövendőbeli párjuk.
Amint hogy megvolt a “jelölt”, újabb praktikákra volt
szükség, magukba bolondítsák a fiút. Egy pontosan kilenc magú alma elfogyasztása után a magokat a kiszemelt férfiú zsebébe kellett csempészni, mely által a sze-

relem már szinte biztos volt. Másik módszer szerint a
kiszemelt fiú lábnyomát a hóból vagy sárból felvéve a
küszöb alá kellett ásni, majd a házba csalogatni az illetőt,
aki a küszöböt átlépve hamarosan megkéri a lány kezét.
Az eljövendő gyermekáldást is ezen a napon tudhatták meg a lányok és fiatal feleségek. Például egy félbevágott alma magjait megszámolva megjósolható volt, hogy hány gyermeke lesz valakinek.
Bálint-napon a madarak is hatalmas szerephez jutottak, a
különböző fajták más-más férfitípust jelentettek. Úgy tartották, ha egy hajadon lány ezen a napon verebet lát, szegény
emberhez fog hozzámenni és nagyon boldog lesz, ha azonban egy tengelice repül át felette, tehetős férfi felesége lesz.
Egyszerűbb babonák is kötődnek Valentin napjához, például a reggeli szerelmes csók szerencsét hoz és ezen a
napon nem szabad megsértődni vagy megharagudni.
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Halászy Károly Általános Iskola - Iskolanyitogató

„Az iskola dolga ….”

Az Iskolanyitogató

a szülőknek előadást tartunk az iskolában folyó munkáról,
a gyermekekkel pedig játszunk. A szülők képet kapnak arról, hogy az intézmény, ahol gyermekük hamarosan megkezdi tanulmányait milyen felszereltséggel, adottságokkal
rendelkezik. Közvetlen módon megtapasztalhatják, melyek
azok a feladatok, fejlesztési lehetőségek, amelyekben szülőként az intézmény munkáját segíteni tudnák. Megismerik pedagógiai programunk legfontosabb elemeit, az iskola céljait. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen fontos
szerepük van gyermekük tanulmányi előmenetelében.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy
megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)

Decemberben szülő, gyermek, óvónő és tanító
énekkel, mézeskalácssütéssel és mézeskalács díszítéssel,
ajándékkészítéssel, közös énekléssel együtt készülődik
az ünnepekre. Ez az alkalom nekünk tanítóknak nyújt képet szülő gyermek kapcsolatáról, a közösen végzett munka hangulatáról, türelemről, kitartásról, odafigyelésről.

Hat évvel ezelőtt, amikor negyedikeseimmel készültem a „felsőre” már vártam a leendő elsőseimet is. Gondolataim hol itt, hol ott jártak. Bíztam abban, hogy a negyedikesek
megállják majd helyüket a felső évfolyamon, és tudtam, hogy
a következő tanév szeptemberében kollégáimmal együtt
nagyon nehéz feladat vár majd rám. A kicsik beszoktatása.

Januárban, februárban és márciusban „iskolásat
játszunk”. Olyan komplex órákat szervezünk, amelyeken
a nagycsoportos óvodások interaktív módon hallgatnak
mesét, énekelnek, mondókáznak, számolnak, hangokat
keresnek, szótagolnak, rajzolnak, nyírnak, ragasztanak. A
foglalkozások alatt lassan bevezetjük őket az iskola szokásrendjébe. Megmutatjuk például, hogyan üljön az asztalnál, hogyan jelentkezzen, ha beszélni szeretne. Megfelelő
motivációs tevékenységgel megerősítjük bennük, hogy
kövessék a tanító utasításait még akkor is ha nincs hozzá
kedvük. Olyan eszközökkel dolgozhatnak, amelyekkel más
gyermek csak szeptemberben találkozhat. A korong, logikai készlet, a színes pálcika, a postiron többnyire az első
osztályban kerül alkalmazásra. Elkezdjük tanítgatni őket
arra, hogy az iskolai közösségben mindenkinek be kell
tartania a tanító néni által meghatározott szabályokat.
Jelentkezni kell és meg kell várni míg szólítják, hogy a hangzavart elkerüljük. Ha egyszerre egy ember beszél, csak
akkor tudunk igazán odafigyelni egymásra. Megtapasztalják, hogy a jól végzett munkáért dicséret, jutalom jár.

Hamarosan aktuálissá válik a beiskolázás. A nagycsoportos
óvodások fél lábbal már kint vannak intézményükből. Az új
közösség megtalálását megkönnyítve az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola már hatodik éve egy programsorozatot
szervez leendő elsőseinek. Erről vall a programsorozat megálmodója Seregély Erika tanító-néptáncoktató-mentortanár.

Miként csökkenthetném a kicsi gyermekek
szorongásait? Hogyan nyugtathatnám meg a szülőket? Hogyan könnyíthetném meg a saját munkámat?
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarogtak a
fejemben, amikor megszületett az ötlet. Hívjuk meg a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az iskolába. Tartsunk
a kicsiknek játékos foglalkozásokat, a felnőtteknek pedig
olyan előadásokat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekük iskolába lépése kevesebb nehézséggel kezdődjön.
Az előadások témái választ adhatnak a felmerülő kérdésekre, illetve rávilágítanak olyan problémákra, amelyekre
a szülők nem is gondoltak. Tudtam, lesznek olyan tudatos
szülők, akik tevékenyen részt vesznek a gyermekük nevelésében, fejlesztésében, iskolára való felkészítésében.
Hogy az iskolakezdést megkönnyítsük 2012-ben
egy programsorozatot indítottunk el. Kollégáimmal, lelkesen elkezdtük megtervezni, megszervezni a programokat. A lebonyolításban nagy segítségünkre voltak az
óvónők. Az idei tanévben évről évre megújulva immáron
hatodik alkalommal indul útjára a programsorozat. Novembertől márciusig havonta egyszer vendégül látjuk
a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolánkban.
A munkálatokat már októberben elkezdjük. Egyeztetünk az óvodavezetőkkel, majd az óvodákban kiosztjuk a
tájékoztatókat és jelentkezési lapokat, és plakátokon hirdetjük az éves programunkat. Minden esemény előtt egy héttel részletesen kidolgozzuk a program fontos mozzanatait.
Az eseménysorozat segítségével fokozatosan szoktatjuk a gyermekeket és szüleiket az intézmény szabályaihoz. Novemberben találkozunk először a nagycsoportos
óvodásokkal és szüleikkel. Bemutatjuk az iskola épületét,

A foglalkozások alatt feltűnnek a különböző részképességhiányok, a magatartászavarok. Megfigyelhetjük a
gyermekek testi fejlettségét, mozgásuk összerendezettségét, térben való tájékozódó képességét, beszédkészségét,
felnőttekhez való viszonyát, feladattudatát. A feladatlapok
megoldása közben látjuk a ceruzafogás technikáját, a kézdominanciát, az iránykövetés képességét, a szem – kéz koordinációt, a problémamegoldó gondolkodás képességét.
Módunkban áll a szülő figyelmét időben felhívni az észrevett
problémára, illetve lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek
óvónőjével fejlesztési tervet dolgozzunk ki a gyermek számára. Javasolhatjuk, hogy a nevelési tanácsadótól kérjenek
szakmai segítséget.
A szülőknek az iskolaérettségről és tudatos nevelés
szabályairól szakember, mozgásterapeuta, konduktor, iskolapszichológus tart előadást.
Márciusban mutatjuk be a leendő elsős tanítókat. A

foglalkozások négy helyszínen zajlanak. A programokon körforgó szerint vesznek részt a szülők és a gyerekek.
A tanítók a tavasz témakörben személyiségükhöz
közel álló módon foglalkoznak a gyermekekkel. A szülők
megfigyelhetik a tanító személyiségét és azt, hogy gyermekük mennyire működik együtt a tanítóval illetve, hogyan érzi
magát a játékban. A szülőknek lehetőségük van olyan nevelőt választani, akinek a személyisége legjobban illik saját
gyermekükéhez.
Az Iskolanyitogató programsorozat során az alsós
és napközis kollégák felváltva segédkeznek egy-egy téma feldolgozásában és az adott foglalkozások megszervezésében,
lebonyolításában. Ezáltal a szülőknek módjukban áll megismerni az intézményben dolgozó pedagógusok jó részét, ami
nagy segítség lehet számukra gyermekük iskolakezdésének
első perceiben.
A programsorozatot két évvel ezelőtt továbbfejlesztettük, a nyár során négy napos intenzív Iskolanyitogató-tábort szervezünk a már beíratott első
osztályosoknak, ahol a foglalkozásokat már az osztálytanító és a napközis nevelő tartja. A négy nap témakörei és feladatai a szeptemberi hathetes előkészítő időszakra hangolja a gyermekeket és a pedagógusokat.
A
megtapasztalt
tanulói
megnyilvánulások
következtében
intézményi
szinten
felkészülhetünk az új elsőseink megfelelő fogadására.

„Köszönjük az Iskolanyitogatót annak, aki kitalálta.”
– egy szülő –
Minden évben izgatottan várom, hányan jönnek el
a programokra. A szülők nagyon jó kezdeményezésnek tarják a programsorozatot az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése szempontjából. Többen elsőszülött gyermeküket küldik
iskolába, bennük sok a nyitott, megválaszolatlan kérdés, tele
vannak aggodalommal. A színvonalas előadásoknak köszönhetően sok hasznos, információt kapnak az iskolakezdéssel,
az iskolában folyó pedagógiai munkával kapcsolatban. Előadásainkra szakembereket (konduktort, pszichológust, logopédust, szupervízort) is vendégül hívunk.
Hálásak azért, hogy az intézménnyel való korai ismerkedés
során megismerhetik és kiválaszthatják a gyermekük számára legmegfelelőbb pedagógust.
A nagycsoportos gyermekek nagyon várják az Iskolanyitogatót. Nagy izgalommal ugyanakkor félve készülnek
az iskolára. Kíváncsiak, hogy mit fognak majd ott csinálni. Az
együtt töltött kellemes percek után vidáman, az iskolát várva érkeznek haza. Kedvvel és örömmel jönnek a következő
alkalmakra. „Ellenőrző könyvecskéjükbe” csillagokat gyűjthetnek, a foglalkozásokról apró ajándékokkal, a megoldott
feladatlapokkal térhetnek haza. Az elsős tanító néni nyara
azzal telik, hogy felkészül a tanévkezdésre, megpróbálja
megtervezni a tanévet. „Vajon milyenek lesznek az új elsőseim?” Én legjobban elsős tanító néni szeretek lenni.
Munkámat nagymértékben megsegíti, hogy az Iskolanyitogató alkalmai során találkozhatok a leendő elsőseimmel. Akkor még nem tudom pontosan melyikük fog az én
osztályomba járni, de egy általános felmérést azért tehetek.
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Melyik félénk? Melyik izgő-mozgó? Van-e beszédhibás? Hogyan fogják a ceruzát? Szeretnek-e énekelni, mondókázni?
Melyik a kedvenc játékuk? Kire kell nagyobb figyelmet fordítani? Egy mosoly, egy kedves szó, bátorítást adhat leendő
tanítványaimnak és természetesen nekem is.
Beszélgethetek a szülőkkel. Elindul egy olyan kapcsolatteremtés, amely a bizalmon alapul. Elmondhatom a
szülőknek, mit tegyenek annak érdekében, hogy gyermekük
könnyebben kezdje az iskolát. Mesélhetek arról, hogyan indul majd a szeptember és meddig jutunk el a tanév végéig.
Sok olyan kérdésre válaszolhatok, amelyek félelmeket ébresztenek a szülőkben.
Tudom azt, hogy nem lehet mindenki félelmeit elűzni, hogy maradnak kérdések szülőben, gyermekben egyaránt, de megtesszük az első lépést, hogy ezek száma csökkenjen.
Amikor szeptemberben elsőseim betették lábukat
az osztályterembe, akkor már ismerősként üdvözöltük egymást. Könnyebben indult az ismerkedés egymással, hiszen
voltak már előzetes találkozásaink.
A gyermek iskolában nyújtott teljesítményéért mi
felnőttek vagyunk felelősek. A szülőnek támaszt kell nyújtania, míg a tanítónak folyamatosan ébren kell tartania a
gyermek érdeklődését a környező világ iránt, motiválnia
kell, hogy akarja megismerni környezetét úgy, hogy abban
később boldogulni is tudjon.
Bízom abban, hogy a leendő első osztályosokkal és
szüleikkel való törődés majd minden tanévkezdéskor visszaköszön.
Ha igazi iskola előkészítőt még nem is tudunk tartani, ezzel a néhány alkalommal tettünk egy lépést annak
érdekében, hogy az ócsai ovisok könnyebben induljanak
iskolába. Talán nekik kicsit „könnyebb már az iskolatáska”.
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Diákolimpián jeleskedtek az ócsai szertornászok
A torna különböző jellegű és különböző szereken bemutatott gyakorlatokból álló összetett sportág, amelyet férfiak
és nők egyaránt űznek, nálunk a női szertorna az elsődleges. Esetünkben 3 szeren /ugrás, gerenda, talaj/ a versenyzők akrobatikus elemeket, illetve talajon zenére bemutatott akrobatikus-táncos mozdulatokat és mozgásokat
tartalmazó gyakorlatot mutatnak be. Nagyon sok munka
áll ezek mögött, hogy a nézők és pontozóbírók egy nehéz,
mégis könnyed, magával ragadó gyakorlatot láthassanak.
Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan is nagy sikere volt iskolánkban a szertorna indulásának. A diákok már nyár végén próbálják beépíteni a mindennapjaikba a nyújtó és lazító gyakorlatokat, hogy az év
elején már felkészülten kezdhessék meg a munkát.
Szeptember második hetében indult el az oktatás, ahol első
osztályosok, és óvodai nagycsoportosok is velünk edzenek.
Már év végén is nagyon sokan jelentkeztek az óvodából, de
mivel az edzések tanórai keretek között zajlanak, ezért csak
azoknak a szülőknek a gyermekei tudnak a foglalkozásokon
részt venni, akik esetleg nem dolgoznak déltől 4 óráig.

Az órákat heti 2x2 órában tartom. A hétfői órán csak a versenycsapat tagjai vannak jelen. Itt célirányosan a versenygyakorlatokat memorizáljuk, tökéletesítjük. A pénteki órán
pedig mindenki részt vesz, így a létszámunk olyan 30 fő
körül mozog. Ezen az órán az általános szertorna gyakorlati alapelemek vannak előtérbe helyezve, a versenycsapat
az általános izomerősítést, és koordinációfejlesztést végzi.
A csoport magatartása életkorának megfelelő, apró
fegyelmezések
kivételével
tökéletesnek
mondható. Teljes szigorral készülünk a megmérettetésekre, melyeket szeptemberben kitűztünk magunk elé.
2018 01. 12-én rendezték meg a Torna Diákolimpia Megyei
Döntőjét Nagykőrösön, ahol a hagyományainkat félretéve,
és mellesleg nem kis meglepetésünkre III. helyezést értünk
el. Ezzel továbbjutottunk a Torna Diákolimpia Országos Elődöntőjébe, melyet 2018 02. 09- én rendeznek Kecskeméten.

A birkózásé volt a főszerep január 27-én, Üllőn, szombaton
tartották ugyanis a Körzeti Gálaversenyt. Az eseményen
nagyon sok izgalomtól fűtött gyermek vett részt, akik igye-

Bártfai Balázs, Szecsődi Mirella, Kántor Róbert, Hevesi Attila, Eszényi
Bendegúz, Gálik Zsolt

A csapat tagjai:

Olti Boglárka 4D

Ezüstérem: Koch Roland.

Papp Liliana 4D

Bronzérem:

Papp Petra 4C

Matiz Krisztina 4c

Lakatos Márk, Zöld Sándor, Eszényi
Kristóf, Szabó Dénes.

Angalét Krisztina 4C

Edző: Kovács János

Kucsera-Gálfi Eszter 4B

keztek a legjobbat kihozni magukból a szőnyegen. A kisgyermek, gyermek, kisdiák, diák és serdülő szabadfogású birkózó
gálán kezdők és már rutinosnak számító versenyzők is indultak. Nyolc település képviseltette magát, Inárcsról, Kakucsról, Csévharasztról, Ócsáról, Üllőről, Alsónémediből és két
budapesti klubtól érkeztek gyerekek a megmérettetésre. Az
ócsai birkózók nagyon szép eredményt értek el, hat aranyérmet, egy ezüstérmet és négy bronzérmet szereztek.

Nem tartom vissza őket, hiszen ha velünk maradnak jövőre is, akkor akár egy első korcsoportos csapattal tudnék indulni a meghirdetett versenyeken.
A versenycsapatba való bekerülést nagy izgalom előzi
meg. Ez több lépcsőn keresztül történik. A tanulók ilyenkor átesnek egy pontozáson, mely szerint versenyzők lehetnek. Ha esetleg nem kerülnek be, akkor sem búsulnak,
hiszen tudnak attól függetlenül is jönni heti 2 órában.

Gyöngyi néni amikor csak teheti jelen van
az
edzéseken,
és
nagy
szakértelemmel
javítja, segíti, koordinálja a felkészülést immár 3. éve.

az ócsai versenyzők
Aranyérem:

Benev Petrána 4B

A minél profibb, és céltudatos felkészülés érdekében felkértük Dr. Gaalné Szentmártoni Gyöngyvért (Gyöngyi
néni), hogy tartson csapatunkkal, és segítse munkánkat.

Tizenegy érmet szereztek

Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen fantasztikus csapat edzője lehetek, és bízom benne, hogy a jövőben is
az eddigiekhez hasonlóan nagy sikereket fogunk elérni.
Virág Zsuzsanna

A következő egy hónap is kőkemény felkészüléssel zajlik,
ugyanis február végén Ócsán rendezik meg a szabadfogású gyermek, diák és serdülő gálaversenyt, amelyen közel
12 csapat képviselteti magát. A cél természetesen az, hogy
minél több érmet szerezzenek a sportolóink. A versenyt az
Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában rendezik és várnak
mindenkit, aki egy fantasztikus hangulatú összecsapáson
buzdítaná a hazai sportolókat.
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Haláleset:
Név:

Im memoriam
Radics József
Mindkettő az irodámban történt, mégis óriási a különbség.
Leírhatatlan.
Karácsony előtt két nappal még az ünnepről, szilveszterről, a jövőről, a gyógyulásról beszélgettünk. S persze arról, hogy most már tényleg át kellene mennem
hozzád, megkóstolni a boraidat, s egy jót beszélgetni.
Aztán pár hét, egy újabb pénteki nap, s könnyes szemmel, döbbenten ülök az íróasztalom mögött. Próbálom
felfogni a felfoghatatlant, megérteni a megérthetetlent.
S feltörnek bennem az
lyeket
magánemberként
ted, s azok, amelyeket

emlékek. Azok, ameéltem
át
mellethivatalos személyként.

Emlékszem, mindig mennyire vártam a Vadász bálon a
tombola
húzását.
Akkora
show-t
kerítettél mellé. Szanaszét nevettem magam.
Hát,
most már nem fogsz szórakoztatni bennünket.
Na és a Böllér fesztiválok? Legyen az Kakucs vagy
Palást, az ócsai csapat tagjaként, böllérjeként te
dolgoztál a legtöbbet.
Szerettél főzni. Főztél a
nyugdíjasoknak, a focistáknak, a Föld Óráján a szemétszedőknek. Mindenkinek, aki megkért. Osztottad a szendvicset vagy éppen a süteményt a Városi Vígasság futóinak.
Óriási szereped volt a Szüreti felvonulás, a Juhfesztivál,

Kiss Sámuel Zsolt
Baranyi Jenőné Borbély Julianna
Orgován Miklósné Búzás Erzsébet
Madar László
Balázs István
Vaczulik Lászlóné
Katona Lajos Sándor

a búzagyűjtés életre keltésében és életben tartásában.
Hallgattuk együtt a borkészítés csínját-bínját, kóstoltuk annak eredményeit országhatáron belül és kívül egyaránt.
Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület, az Ócsai Gazdakör, a
vadászegyesületek, melyeknek vezetője vagy tagja voltál.
S biztos van még olyan dolog, amiről nem tudok,
de te benne voltál, benne dolgoztál, benne éltél.
Tudom, közhely, de tényleg semmi sem lesz már a régi.

1936. december 26.
1932. április 23.
1953. január 25.
1944. november 21.
1929. június 10.
1942. június 13.
1927. október 6.
1932. december 8.

2017. december 4.
2017. december 6.
2017. december 8.
2017. december 14.
2017. december 17.
2017. december 17.
2017. december 21.
2017. december 31.

Esküvő: Huszonötödik házassági évforduló:
Klinger Mária Magdolna - Kozma Antal
Viola Ágota - Kiss Sándor

1993. január 16.
1993. január 23.

Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Tarnay Csenge

Bóner Szilvia - Tarnay Zoltán

2017. december 2.

Lindmayer Szófia

Sedlák Dorina - Lindmayer Dániel

2017. december 9.

Bublik Dávid

Nagy Tünde - Bublik Richárd

2017. december 10.

Kosiba Dániel

Prokopecz Janka - Kosiba Zsolt

2017. december 21.

Szabó Ákos

Bérczi Nikolett Adrienn - Szabó Barnabás

2017. december 21.

Krisztián Bernát

Gerébi Brigitta - Krisztián László

2017. december 24.

Révész Noel János

Révész Vivien

2017. december 26.

Tunner Máté György

Baranyi Tímea Gabriella - Tunner György 2017. december 31.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Ötvenedik házassági évforduló: -

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

Falu Tamás: Halhatatlanság

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 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

Ha az ember meghalt itt e földön,
egy más csillagon újra születik,
hol az emberek másképpen élnek,
mások bűneik és erényeik.
De ki itt hal, ott is meghal újra,
újabb csillagra tovább vándorol,
s ha minden csillagot végigélt már,
új hon születik néki valahol.
Bukodi Károly polgármester

Rendhagyó alkalmaink:

gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! A változtatás
jogát fenntartjuk!

Pirbusz Sándor

Haláleset ideje
2017. december 3.

Józsi!
Köszönöm neked mindazt, amit a városért, a városodért, az ócsaiakért és amit értem tettél.
Nyugodj békében!

Ócsai Baptista Gyülekezet
februári programnaptár
február 11-én 17:00 órakor Házasság hete nyitó alkalom
az imaházban
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor

Nagy Józsefné Süveges Julianna

Születés ideje
1980. augusztus 18.

ELEKTROPORTA
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.

Új, szépséghibás, szállítási sérült
tévék, hűtők, fagyasztók,
mosógépek, mikrók, porszívók és
háztartási kisgépek akár féláron,
garanciával. T.: 06-29/ 378-753

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

