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2018. MÁRCIUS

Szeretettel
köszöntjük
a hölgyeket!

Interjú 3
Tovább folytatódik
városunk épülése, szépülése
Interjú Bukodi Károly polgármesterrel

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
február 15-én fogadta el a város   2018. évi
költségvetését, mely azonkívül, hogy biztosítja a
település zavartalan működését, számos fejlesztési
lehetőséget is tartalmaz. Az utóbbiakról kérdeztem
Bukodi Károly polgármestert.
Nagyobb

lélegzetvételű

fejlesztéssel

kezdeném.

Terveink között szerepel az Üllői úton levő vasúti átjáróban a gyalogosok biztonságos áthaladását segítő átjáró
megépítése. A lakossági visszajelzésekből látjuk, hogy
nagy és jogos igény van erre a fejlesztésre. A tavalyi év
a várakozás éve volt, több forrásból is számítottunk állami támogatásra. Mivel ez nem jött össze, döntöttünk:
saját erőből szeretnénk megvalósítani ezt a beruházást.
Szintén a nagyobb volumenű beruházásokhoz tartozhat a Nefelejcs Óvoda belső felújítása. Kívülről
már rendbe tettük az épületet a tető és az ablakok cseréjével, valamint az épület szigetelésével.
Most következhet a vizesblokkok és az elektromos
vezeték rendszer cseréje, valamint egy teljes körű
festés. A feltételes módot azért használtam, mert
ehhez a pályázatunk pozitív elbírása is szükséges.
Mivel mi ebben hiszünk, így a megvalósításhoz szükséges önrészt a költségvetésünkben biztosítottuk.
S ha már Nefelejcs óvoda, akkor meg kell említenem,
hogy a Dózsa György utca Török Ignác utca - Martinovics utca közötti szakaszát pályázaton elnyert összegből
az év folyamán újraaszfaltozzuk, vízelvezető árkokat,
valamint a buszmegállóhoz vezető járdát építünk ki.
Természetesen továbbra is figyeljük a hasonló tartalmú pályázatokat, hiszen vannak még olyan
utak, utcák, amelyekre szintén ráfér a felújítás.
Kisebb költségvetésű, de szintén fontos jelentőségű a
Hősök terén levő I.világháborús emlékmű és környezetének rekonstrukciója. Egyrészt azért, mert száz
évvel ezelőtt fejeződött be az első világháború, másrészt mert egy kis közösségi teret lehet itt kialakítani.

Ez a tér csatlakozhat a vele és a Hivatallal
szemben
levő terület fejlesztéséhez,
amelynek első lépéseként tavasszal elbontjuk az ott levő romos épületet.
Városunk egyik büszkesége az Öreghegyi Pincesor, mely
a turisták körében is egyre közkedveltebb. Így alapvető
feladatunk, hogy a pincék környezetét a lehetőségekhez
mérten fejlesszük. Terveink között szerepel a pincékhez
vezető út felújítása, amelyre pályázatot nyújtottunk be.
Tervezzük
még
a
Falu
Tamás
Könyvtár
és
az
Egressy
Gábor
Szabadidőközpont külső
környezetének megszépítését is.
A
költségvetés
szetesen
gondoltunk

tervezésekor
terméa
családokra
is.

Folytatjuk az Ócsai Csemete programot, amelynek
keretében az újszülöttek egy 15 000 forint értékű
csomagot kapnak. Ennek feltételeiről továbbra is a
védőnőktől kaphatnak tájékoztatást. Az iskolai tanév indulásakor pedig az elsősöket lepjük meg egy kis
ajándékkal az Elsős vagyok programhoz kapcsolódóan.
Szokásaink
szorulókat

szerint
az
támogatjuk

év

végén
a
rámajd
tűzifával.

Biztosíthatok mindenkit, hogy a kis csapatommal
azon leszünk, hogy a fenti fejlesztések megvalósuljanak, s városunk tovább fejlődjön, tovább szépüljön.
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a kijelölt szavazókörben (Ócsa Bolyai János Gimnázium)
adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá
a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával
kimenni.

Önkormányzati hírek

Választási tudnivalók
Tisztelt Választópolgárok!
A 2018. április 8. napján tartandó országgyűlési
képviselők általános választásával kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról az alábbiak szerint
tájékoztatom Önöket:
Az országgyűlési képviselők általános választásán
választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar
állampolgár kivéve, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójog gyakorlásából kizárt.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február
9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2018. február 19-ig kerül megküldésre.
Aki 2018. február 9-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a
helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával
vagy megküldésével. Az a választópolgár, aki nem kapta
meg az értesítőt vagy azt elveszítette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet.
Szavazás külföldön:
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne
élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől. Ha a külképviseleti
névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja
korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb ugyancsak 2018. március 31-én
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből
törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
(átjelentkezés):
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet

terjesszen elő. Mindez azt jelenti, hogy a szavazás napján
egy lakóhelyétől eltérő, másik településen tartózkodó
választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga
gyakorlása érdekében, hanem átjelentkezéssel
leadhatja szavazatát. Az átjelentkezéssel szavazó
választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján és az országos listás (vagy
nemzetiségi listás) szavazólapon szavaz. Az átjelentkezés
iránti kérelmet benyújtó választópolgár a települési
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára
kijelölt szavazókörben szavaz, amely az Ócsai Bolyai
János Gimnáziumban található 7. szavazókör.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás
kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00
óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási
irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően
módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben vagy más település
szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április
6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.
Szavazás mozgóurnával:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, hogy ott adja le a szavazatát,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi
választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig
a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be.
Mozgóurna csak írásban kérhető, adatai pontos
feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentés
formájában!
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti
szavazókörben lévő bármely címre, vagy
- ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település
területén található bármely címre.
Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával
szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak

A fenti kérelmek benyújthatók:
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodában (Ócsai Polgármesteri Hivatal, 2364
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.),
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve (Ócsai Polgármesteri Hivatal,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.),
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A kérelem-nyomtatványok elérhetők a www.ocsa.hu,
valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.
valasztas.hu címen is.

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat. A szavazóhelyiség címét az értesítő
tartalmazza. A választópolgár a szavazatát reggel 6
órától este 19.00 óráig adhatja le.
A
választáson
való
részvétel
feltétele
a
személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte és
felmutatása.

Az ócsai lakcímmel rendelkező választópolgárok a
lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi
szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

A választáson személyazonosságát és a lakcímét
vagy személyi azonosítóját a magyar hatóságok által
kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja
igazolni.

1. szavazókör: Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs
Napközi Otthonos Központi Óvoda I.)
2. szavazókör: Damjanich u. 35. (Ócsai Bolyai János
Gimnázium Menza)
3. szavazókör: Falu Tamás u. 44. (Falu Tamás Városi
Könyvtár)
4. szavazókör: Baross u. 14. (Napsugár Óvoda)
5. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Ócsai Halászy
Károly Általános Iskola)
6. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Ócsai
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat)
7. szavazókör: Falu Tamás u. 35. Ócsai Bolyai János
Gimnázium
8. szavazókör: Felsőbabád ÁG. Ebédlő
9. szavazókör: Alsópakony, Kőrisfa u. 5. (Málta-ház)
10. szavazókör: Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs
Napközi Otthonos Központi Óvoda II.)

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkező
személyek nem szavazhatnak, ezért kérem a tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson történő
részvételük érdekében előzetesen ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak
az
érvényes
dokumentumok
beszerzéséről.
Külön felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az
elmúlt időszakban a lakcímrendezés következtében
a lakcímében (pl. utca elnevezés, vagy házszám)
változás következett be, azonban a lakcímkártyájának
a megfelelő módosítását időközben még nem
kérelmezte, akkor mielőbb keresse fel az Okmányirodát
az
okmányának
hatályosítása
érdekében.

A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 7.
szavazókör került kijelölésre.
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az
értesítőjükön
feltüntetett
szavazóhelyiséget
keressék fel a választás napján, ellenkező esetben
visszautasításukra kerül sor. Külön felhívom a 9.
szavazókörhöz tartozó választópolgárok figyelmét
arra, hogy a részükre igénybe vehető szavazóhelyiség
a korábbi szokásoktól eltérően: Alsópakony, Kőrisfa u.
5. (ún. Málta-ház)

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve a lista
neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
(pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba
helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos részletesebb információkat
a www.ocsa.hu oldalon, valamint a www.valasztas.hu
oldalon találhatnak.
		
dr. Molnár Csaba
jegyző
		
HVI vezető
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Kormányablak nyílik Ócsán

Testületi ülésen történt
Február 28-án tartotta szokásos hó végi testületi ülését
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A képviselők elfogadták az Adóügyi iroda 2017. évi
beszámolóját.
Az önkormányzati adóhatóság látja el az Önkormányzat
és a Hivatal működéséhez szükséges források jelentős
részének biztosítását, és egyben más, az állam által az
önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez
(pl.: gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó
köztartozások
beszedése,
illetékek
kezelése).
Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi éves
költségvetésében az adóbevételek a bevételi oldal
39,37 %-át biztosították a rendelet elfogadásakor.
A költségvetés részére átutalt éves adatok alapján
megállapítható, hogy az Adóügyi Iroda az eredetileg
megtervezett bevételt 115,76 %-ban teljesítette.
2017. adóévben sem került bevezetésre az
önkormányzat illetékességi területén új adónem,
a 2016. adóévtől bevezethető települési adókat
nem emelte be a város Képviselő-testülete a helyi
adórendeletbe egy adótárgy tekintetében sem.
Napirenden volt a bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozási díjak felülvizsgálata. A bölcsődei
étkezési térítési díj 402 Ft + ÁFA/fő/nap, amely a
reggeli, a tízórai, az ebéd és az uzsonna költségét
foglalja magában. A bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozás díja 1.073 Ft/fő/nap. A bölcsődei
ellátás intézményi térítési díja ezáltal 1.584 Ft/fő/
nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj (27 % ÁFA
tartalommal) és a gondozási díj (ÁFA-mentes) összege,
amelyet a Képviselő-testület a 2018/2019. gondozási
évre változtatás nélkül kíván hatályban tartani.
Felülvizsgálta és módosította Ócsa Város Önkormányzata
a
kitüntető
díjak
adományozásáról
szóló
önkormányzati
rendeletet.
A módosítás után a díjak fajtái:
1. Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj,
2. Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj,
3. Az Év „Halászy Diákja” Díj,
4. Az Év „Bolyai Diákja” Díj,
5. Ócsa Kultúrájáért Díj,
6. Az Év Vállalkozója Díj,
7. „PRO URBE Ócsa” Díj

Az arra jogosultak a javaslataikat kizárólag az erre
rendszeresített nyomtatványon nyújthatják be.
Díjanként változik a javaslattételre jogosultak köre, a
benyújtási határidő, illetve az adományozás rendje is.
A jogszabályok változása miatt szükségessé vált a Falu
Tamás Városi Könyvtár alapító okiratának két pontban
történő módosítása. Rögzíteni kell a „Könyvtári állomány
feltárása, megőrzése, védelme” kormányzati funkciót,
valamint meg kell nevezni a könyvtári alapfeladatokat.
Az alapfeladatok többek között a következők:
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok
elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás,
az információs műveltség elsajátításában, az egész
életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők
információellátását, a tudományos kutatás és az
adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat
szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek
megfelelően alakítja,
- helyismereti információkat és dokumentumokat
gyűjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
- gyermek -és családbarát szolgáltatásokat nyújt
Elfogadták a Képviselők a Falu Tamás Városi Könyvtár
2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét. A
beszámolóból többek között az is kiderül, hogy 2017.
évben az állománygyarapításra fordított összeg 1 662
000Ft volt. Ebből összesen 650 dokumentummal bővült
a kínálat. 598 db könyvet, és a hangoskönyv állomány
bővítésére összesen 52db dokumentumot vásároltak,
melyből gyermek és ifjúsági hangzóanyag 28db.
Napirenden tárgyalták és döntöttek a Képviselők az április 8-ai Országgyűlési választással kapcsolatos
Szavazatszámláló
Bizottság
tagjairól.
Döntött a Képviselő-Testület az Ócsai Hagyományőrző
Egyesület támogatási kérelméről. Ócsa Város Önkormányzata 200.000 Ft-tal kívánja támogatni az V. Juhfesztivál megrendezését, valamint szintén 200.000 Fttal támogatja a Szüreti Felvonulás és Bál rendezvényt is.

Kormányablakká alakul az Ócsai Okmányiroda.
A belső átalakítások hamarosan elkezdődnek és
a tervek szerint ősszel adják át az új ügyfélteret.
Kényelmesebbé válik az ügyintézés, nyolc ügyfélpult kerül kialakításra, és a szolgáltatások köre is
jelentősen bővül. Az előbbiekről Babák Lászlót, a
Gyáli Járási Hivatal vezetőjét kérdeztem.

Helyi
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Temesfőiné Ica emlékére

Miben különbözik egy Okmányiroda és egy Kormányablak?
Alapvetően az ügykörök mennyiségében. Az Okmányirodában bonyolítható ügyekhez képest egy
Kormányablakban közel 1500 féle ügy intézhető,
azt mondhatjuk, hogy a közigazgatásban fellelhető
ügyek nagy része elintézhető egy Kormányablakban. Ezek közül kiemelkedik az egészségbiztosítással (pl. Taj kártya), családtámogatással, nyugdíjügyekkel, CSOK ügyintézéshez igazolás kiadásával,
rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos ügyintézés.
Milyen belső átalakításokra van szükség?
A belső tér teljesen megújul, nyolc ügyfélpult
épül, jelentős informatikai fejlesztés valósul meg
és ügyfélhívóval téma szerint fogja az ügyintéző
behívni pultokhoz az ügyfeleket. Ez sokkal kellemesebb, gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálást
fog jelenteni. A jelenlegi ügyféltér és a háttérmunka helyszíne elválasztásra kerül. Az ügyfélfogadás
ideje nőni, a várakozás csökkenni fog.
Miben lesz egyedi az Ócsai Kormányablak?

Villámcsapásként ért bennünket a hír: Ica nincs többé!
Azt hittük rémhír, de sajnos a rideg valóság.
Te, aki mindenki gyámolítója, gondoskodó barátja voltál, itt hagytál bennünket.
Emlékeink az országjáró kirándulásainkról örökre megmaradnak. Legalább 25-30 éve jártuk veled az országot. Bármerre mentünk, az mind egy jól szervezett,
színvonalas út volt. Mindig tudtál újat mutatni, mindenhol megtaláltad a legértékesebb látnivalót.

Ezt már mondhatom jelen időben, hiszen a szolgáltatás, amiről szó van, már kb. 1 éve működik. Az
országban egyedülálló módon itt Ócsán hoztunk
létre egy ún. gépjármű ügyintézési pontot, mely tömegesen képes gépjárműveket forgalomba helyezni. Azért Ócsán működtetjük, mert környékünkön
települtek a nagy szállítmányozó, és e cégeket kiszolgáló járműforgalmazó nagyvállalatok, az ő speciális igényüket csak ilyen módon tudtuk megfelelő
színvonalon kielégíteni. Ez irányú tevékenységünkért az irányításunkért felelős államtitkár levélben
elismerését fejezte ki.

Általad megismertük országunk legeldugottabb helyeit
és szépségeit. Már azt hittük, mindent láttunk, de Te
újabb csodákkal leptél meg bennünket. Ezeket az élményeket sosem fogjuk elfeledni. Még az idei évre is
kész terveid voltak, de ezeket sajnos már nem tudtad
megvalósítani.

Terveink szerint szeptember, október hónapban
átadásra kerülhet az új kormányablak, bízom abban, hogy a jelenlegi szakmai értékeinket megőrizve, egy új épületbelsővel, új technikával az ócsai és
más településekről érkező ügyfeleinket jelentősen
emelt színvonalon fogjuk ki szolgálni.

„A nehéz szív megszakad,

Olyanok voltunk, mint egy nagy család és ez a család
sosem felejt el, mindig itt leszel közöttünk!
Országjáró Baráti Kör

ezért sírd ki jól magad!
A szív könnyül, hogyha sír,
de a könnyre nincsen ír”
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Évforduló

Elismerések a Polgárőrségnél

Isten veled, Görgei!
200 éve, 1818-ban született Görgei Artúr. A hadvezérről készített dokumentumfilmet Simon Judit filmrendező „Isten veled, Görgei! címmel, amelyet az Egressy Gábor Szabadidőközpontban is meg lehet majd
tekinteni március 29-én délelőtt 9:30-tól. A filmből a
sok érdekesség mellett várhatóan az is kiderül, hogyan lett a szabadságharc ünnepelt tábornokából az
elbukott forradalom „árulója”.

aki mindig kitartott az „igaz ügy” mellett, még akkor
sem tört meg, amikor a szabadságharc bukása után
szinte az egész közvélemény árulónak tartotta. A film
egyik megszólalója, Görgey Zsuzsanna kiemeli, hogy
ami jellemzi Görgei Artúrt, az a rendíthetetlenség, a
töretlen hit és a kitartás az igaz ügy mellett. Azt gondolom, hogy ez példamutató lehet sokak számára ma
is.

Ó. K.:Hogyan készült a dokumentumfilm?

Ó. K.: Kiknek szól leginkább ez a dokumentumfilm?

S.J.: Az „Isten veled Görgei!” egy 50 perces portré dokumentumfilm, tavaly készült el, az MTVA Mecenatúra
pályázat keretében. A filmben megszólalnak kiváló
történészek, mint Hermann Róbert, Kedves Gyula,
Pelyach István, illetve szerepelnek a filmben Görgei
leszármazottak, Görgey Gábor, Kossuth-díjas író és
Görgey Zsuzsanna. A szabadságharc utáni időszakban
játszódó játékfilmes jeleneteket is forgattunk, Görgei
Artúrt Hajduk Károly színművész kelti életre, a szabadságharc csatajeleneteit pedig a Nagykun Huszár
Bandérium hagyományőrző nádor-huszárjaival elevenítettük meg.

S. J.: Minden korosztálynak, hiszen a szabadságharcról
és Görgei Artúrról is nagyon sok érdekességet megtudhatunk és az 1848-49-es szabadságharc azt gondolom
egy nagyon fontos része a magyar történelmünknek,
amely bővelkedik izgalmas és érdekes történetekben.  És talán a filmmel hozzájárulunk ahhoz, hogy a
megemlékezésekben Kossuth mellett Görgei szerepét
is ugyanúgy hangsúlyozzuk.

Ó. K.: Miről szól a film? Miért pont Görgeiről
készítették?
S. J.: A film Görgei Artúr életét mutatja be gyerekkorától egészen haláláig, természetesen az 1848-49-es
forradalom időszakát is érintve. A filmben arra is keressük a választ, hogyan lett a szabadságharc ünnepelt tábornokából az elbukott forradalom „árulója”
és mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az áruló-mítosz teljesen kikopjon a köztudatból. Beszélünk
a nagyközönség számára kevésbé ismert időszakáról, a Klagenfurti száműzetésről, a Visegrádon töltött
utolsó éveiről, amikor kertészkedéssel foglalkozott.
Láthatunk a filmben egy mozgóképes felvételt is az
idős Görgeiről, ami igazi kuriózumnak számít, a fotók
mellett ez az egyetlen fennmaradt mozgókép a tábornokról. Azt is megtudhatjuk, hogy Görgei Artúr nevét
miért i-vel írjuk és miért nem y-al. A film aktualitása,
hogy tavaly halálának 100. évfordulója volt, idén pedig
születésének 200. évfordulóját ünnepeljük.
Ó. K.: Miért fontos a mondanivalója?
S. J.: A filmben egy olyan embert ismerhetünk meg,
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2017. november 11.-én a Dabas Sportcsarnokban a Pest Megyei Polgárőr Szövetség megtartotta
rendkívüli
tisztújító
közgyűlését.
A fenti eseményen Vadász Gusztáv István az Év
Polgárőre bronz fokozatú elismerésben részesült. Az Ócsa Városi Polgárőrség Lovas tagozata az
„Év Lovas Polgárőr Egyesülete„ címben részesült.
Az Országos Polgárőr Szövetség a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet színháztermében 2017. október 19.-én megtartott megemlékezésen Inczeffy Zsuzsa az «Év Polgárőr Pedagógusa» címben részesült.

Futballmérkőzés biztosítások
A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően egyesületünk
2013 augusztusától kezdve látja el az Ócsa Városi
Sportegyesület hazai mérkőzéseinek biztosítását.
A Sportegyesület az U16, U19, U21, felnőtt női
és felnőtt férfi hazai mérkőzéseinek biztosítását kérte
az egyesülettől. Ez meg is történik immár ötödik éve.
A polgárőr egyesület szerződést kötött a sportegyesülettel, hogy a polgárőrök jogszerűen lássák el preventív
tevékenységüket. Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága
2016-ban és 2017-ben anyagilag támogatta a polgárőr
egyesületet. A támogatást az egységes megjelenést
szolgáló formaruházatra fordította a polgárőrség, valamint fejlesztette a rádiókommunikációs eszközeit.
A polgárőrök mérkőzésenként 4-12 fővel biztosítják a
rendezvényt. A változó létszám a meccseket megelőző
kockázatelemzés miatt van. Komoly rendbontás még
nem akadályozta meg a mérkőzések lebonyolítását.

Rendbontás miatt félbeszakadt mérkőzés még nem volt.
A polgárőrök jó kapcsolatot ápolnak a szurkolókkal, így
sok esetben elégséges a szóbeli figyelmeztetés, ha a
szurkolók indulatosabban reagálnak egy-két játékvezetői ítéletre, vélt vagy valós szabálytalanságra. Az eltelt
időszakban 3 nézőt kellett felszólítani, illetve kivezetni a sportpályáról. A játékvezetőkkel és az asszisztensekkel kiváló munkakapcsolatot ápolnak a polgárőrök.
Bízunk benne, hogy a jövőben is mindkét fél
számára gyümölcsöző kapcsolat marad a polgárőrök
és az MLSZ között, amely a felhőtlen szórakozást és a
sportot szolgálja!
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10 Kiállítás
Ezt az izgalmat nem cserélném semmiért
Interjú Nyírő Tamás magángyűjtővel

Ismét eltelt egy év és az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
töretlen lendülettel végzi önként vállalt feladatait. 2017-ben
többek között háromszor rendeztük meg a Kávéházi Esték c.
beszélgetős programot, jubileumi városi sakkversenyt szerveztünk 4 korcsoportban, ismét átadtuk Ócsa születésnapi tortáját,
több száz mézeskalácsot sütöttünk, amit adventkor ajándékká
“varázsoltak” a gyerekek és kirándultunk, hogy csak a nagyobb
rendezvényeket említsem.
Természetesen mind ez nem jöhetett volna létre az Önök segítsége nélkül. Köszönjük eddigi támogatásukat.
Ezúttal is kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val támogassák
munkánkat, hogy lelkesedésünk tettekben is kiteljesedhessen.
Támogatásukat előre is köszönjük.
Pappné Hajdu Katalin (az OPKE elnöke)

Játékkatona kiállítás lesz az Egressy Gábor Szabadidőközpontban március 14-16. között. A több mint 15 ezer
katona Nyírő Tamás tulajdona, aki gyermekkora óta
gyűjti az apró egyenruhásokat. Szenvedélye az évek során csak erősödött. A gyűjteménye az elmúlt harminc
évben több mint 15 ezerre nőtt.
Ó.K.: Mikor kezdődött a gyűjtőszenvedély?
Három éves koromban kaptam édesapámtól az első
katonát, azóta gyűjtöm őket. Felnőttként elhatalmasodott ez a mánia, azóta több mint 15 ezer katonám
van. Nálunk a bevásárlás sem úgy zajlik, mint másnál,
mert én a katonákat nézem, nem a zöldséget és a gyümölcsöt, keresem a gyűjtemény további darabjait. Ezt
a fajta izgalmat nem cserélném el semmiért, hiszen

Kedves Ócsaiak, Barátaink, Ismerőseink!

ilyenkor újra átélhetem a felhőtlen gyerekkort.
Ó. K.: Pedig most már felelősségteljes apa, hiszen
van egy 5 éves nagy fia és néhány hónapja egy kislány
is érkezett a családba.
Igen, megérkezett a kislányunk is. Szerencsés ember
vagyok, hiszen a feleségem mindenben támogat. Ital
és cigaretta helyett én katonákra költök, ha találok egyegy új darabot. Ezt a szenvedélyt azonban bátran örökítem át a gyermekeimre. A feleségem pedig elintézi
annyival, hogy három gyermeke van.
Ó.K.: Mit ad még mindig ez a szenvedély?
Amikor a katonákkal foglalkozok, újra gyerek vagyok.
Nem kell aggódni a csekkek miatt abban az időben, hanem csak a gondtalan játék öröme van, amit manapság a felnőttek már nagyon ritkán tapasztalnak meg.
Szerencse még, hogy a fiam is nagyon szereti a játékkatonákat, így minőségi időt tudunk együtt tölteni játék közben, így erősödik a kapcsolatunk is. Csodálatos
látni, ahogy a fiam is élvezi a játékot, mindent megér,
hogy mosolyt csalhatok az arcára ezáltal. Játék közben
rengeteget tanulok én is, hiszen a fiam nagyon kíváncsi, mindig kérdezgeti, hogy milyen katonák vannak,
milyen fegyver van náluk, milyen korban éltek. Tanítjuk egymást. Ráadásul - a legnagyobb örömömre – a
fiamban is megvan az a gyűjtőszenvedély, ami bennem
volt ennyi idősen. Sőt, ha a kislányom is a katonákat
választaná a babák helyett, azt sem ellenezném.
Köszönöm az interjút, várjuk a kiállítást!

Világszínvonalú estek
az Egressy színpadán
Magyarországon először Ócsán rendezték meg a Vacsora Varietét február 14-én az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. Minden jegy elkelt az eseményre. A
varázslatos estén világsztárok szórakoztatták a vendégeket. Légtornászok, akrobaták, bűvészek és egy énekes díva, Détár Enikő emelte az est fényét. A világszínvonalú programot egy fenséges, négyfogásos vacsora
koronázta meg, amelyet a Sarokház Étterem készített.

Felnőttek és gyermekek nevetésétől volt hangos
február
1-én
a
Szabadidőközpont
színházterme. A küönleges show műsor méltán világhírű
művészei, lélegzetelállító és vicces produkciókkal szórakoztatták az ócsai közönséget. Minden vendég felejthetetlen élményekkel távozott.
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SZSZ)-nél A Kunos lovardában
- nehéz kat. 4. hely
2017.04.02. INTERSPORT Fedett pályás Országos Bajnokság
- nehéz kategóriában az 1. helyen végzett.

„Nincs olyan bensőséges titok,
mint amely a lovas és ló között alakul ki.”
(Robert Smith Surtees)

- OB Bajnok

Az embert, vélhetőleg mióta beszélni tud, azóta foglalkoztatja a kérdés, hogy hogyan beszélnek az állatok.
Szót érteni nem tudunk velük, nemegyszer képzeletben
fölruházzuk őket emberi beszéddel. Ezopusz meséiben
emberi tulajdonságokat bújtat állatbőrbe. Népmeséinkben gyakoriak a beszélő állatok, ezek többnyire
igazi mesefigurák, és azt mondják, hogy a ló nem felejt,
mindig előre „szól” ha nem tetszik neki valami, és ez
is rejtély, hogy nemcsak a lovas tudás, hanem szellemi
erő kérdése a ló irányítása, ezért a lovaknak nem lehet
hazudni.

- ügyességi nehéz kategória 1. hely

A fenti kérdések nem valószínű, hogy foglalkoztattak
volna, ha nem az osztályom kedves tagja lenne Csiszárik Petra, 5.b. osztályos tanuló. Petra egy törékeny, halk
szavú, intelligens és okos tanuló, példamutató magatartása kiemelkedő nemcsak osztály szinten, hanem az
egész iskolában is.
2018. 01.27-én Szlovákiában, Samorinban két első
helyezést szerzett ugróban! Ez volt az első külföldi versenye, mellyel egyben az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola és Ócsa város hírnevét is öregbítette.
Anyukája elmondása alapján Petra 2012-ben, búcsú
alkalmával ült előszőr lóra pónisétáltatás során. Ezt
követően alkalom adtán ellátogattak az Equina Lovasfarmra, ahol egyre jobban megszerette a lovasglást.
Eleinte 1 alkalommal 1/2 órás pónilovagláson vett
részt, ahol megtanulta a lovaglás alapjait. Gyurina Milla kezdett el vele komolyabban foglalkozni, oktatta Petrát, és először 2014 nyarán lindította el első versenyén,
amit a Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége
(GYEPOSZ) rendezett. Gyakorló versenyszámban indult.
A lovaglás során folyamatosan fejlődött, és a gyakorló
versenyszám után nemsokára az ügyességi kezdő kategóriában indult, melyet -a könnyű kategória kihagyása
után- az ügyességi nehéz kategória követett. Innen
egyenes út vezetett Milla ajánlására Petra edzőjéhez
Kempelen Judithoz. Versenyedzője, Petra tehetségét
látván, örömmel foglalkozott a tanításával.

2017.04.09. Fedett pályás döntő Kunos lovarda
- 50-60 cm ugró bajnoki cím 3. hely,

2017.05.14. GYEPOSZ EQUNIA kupa
- nehéz kategória 1, 2.hely,
- 60cm ugró előkészítő 5.hely
2017.06.04. Kincsem lovarda:
részt. Közben is versenyzett, de igazából a 2017-es év
eleje hozta meg az edzések gyümölcsét. Komoly fordulat következett, és az eredmények magukért beszélnek.

- nehéz kategória 1.hely,

Szülei mindenben támogatják Petrát látván nagy
állatszeretetét, elszántságát és kitartását. Folyamatosan, egy alkalmat sem hagyva ki kísérik el nagy
szeretettel, türelemmel és odaadással, lányukat a
lovardába. Petrát nem tántorítja el az időjárás viszontagsága sem. Legyen az nyári hőség, vagy éppen szakadó eső, téli zimankó, ő mindig meglátogatja kedves póni lovát. Igen, mert „Van valami a
lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensőjének.”
(Winston Churchill)

2017.07.02. Gyeposz Kiskunlacháza

Petra szerint is nagyon fontos, hogy legyenek rövidebb, hosszabb és középtávú céljaink, mert ez meghatározza a későbbi sikereinket, és ha ez megvan, minden
nap tegyünk valamit annak érdekében, hogy közelebb
kerüljünk céljaink valóra válásához. A lovak iránti
szeretete segít abban, hogy élvezi ezt az utat, és fent
tudja tartani ezt a lendületet a továbbiakban is.
Petra most készül a Rajtengedély vizsgára, hogy tovább
folytassa versenyeit a Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szakágánál!
Hajrá Petra, csak így tovább, szorít Neked az egész
osztály!

Eredményei:
2017.02.26. GYEPOSZ Korax kupa fedett pályás minősítő forduló
- ügyességi nehéz kategória 3. hely

2016 nyarán már saját lova lett Petrának, Equina Léna.

- díjugratás 60cm 4. hely

Eleinte heti 2 edzésen, majd később 3-4 edzésen vett

2017. 03.11. Magyar Lovas Szabadidő Szövetség (ML-

- 60cm ugró 5.hely

- nehéz kat. 2.hely,
- 60cm ugró 1.hely
2017.11.11. Szezonnyitó fedeles verseny Kunos lovarda
- 60-70cm ugró stílus 2.hely,
- 70-80cm ugró ideális idő megközelítésben 3.hely
2017.12.29. Akadémia Lovasklub
- 70-80cm ugró 3.hely,
- élete első 80-90cm ugró számban ahol előszőr egy
hibátlan pályával, utána egy egyszeri összevetésben
1.helyen végzett
2018. 01.27. Szlovákia Samorin
- két első helyen végzett ugróban! Első külföldi versenye.
Mrázné Gáspár Tünde of.

Sport 13
Halászys diák sikere Dániában
Magyarország is részt vett 2018. február 9-12. között,
a Dániában zajló Aarhus Open serdülő, kadet és junior
kötöttfogású- birkózó nemzetközi versenyen, ahol iskolánk egyik tanulója TAKÁCS ZSOLT 7. c osztályos tanuló,
az ESMTK szakosztály versenyzőjeként, a 44 kg-osok
versenyében II. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel
hozzájárult ahhoz, hogy a csapatpontversenyben is az
élen végezzenek. Gratulálunk ZSOZSÓ, várjuk a többi
szép eredményt!
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Helyi 15
Akadálymentes égbolt

A MADARAKÉRT

Tíz éve írták alá az Akadálymentes Égbolt megállapodást, ennek alkalmából tartottak sajtótájékoztatót
Ócsán. Az eseményen részt vett Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter és a magyarországi elektromos áram
szolgáltatók képviselői is. A sajtótájékoztatón szó volt
az eddig elért eredményekről és a további feladatokról.

Jótékonysági bál az ócsai óvodásokért
Az idei évben is lázas készülődéssel és tervezéssel
vágtunk bele a Jótékonysági bál szervezésébe, melyet
2018. február 17-én tartottunk.
A felnőttek részére szervezett óvodai bál elsődleges
célja, hogy a bevételt a bölcsődés és óvodás gyermekek javára fordítsuk. De természetesen, köszönhetően
a szülők együttműködésének és lelkes támogatásának,
a bál lehetőség egy felszabadultabb, kötetlenebb kapcsolattartásra is.
Az idei bálra a jelentkezők száma minden várakozásunkat felülmúlta. 190 főt kellett elhelyeznünk az Egressy
Gábor Szabadidőközpont színháztermében úgy, hogy
még táncolni is lehessen. Most meg tudtuk mutatni,
hogy igaz a mondás, mely szerint „Sok jó ember kis
helyes is elfér!”.
Az eddigi hagyományokhoz híven a vendégek a vacsorát megelőzően színes táncbemutatókat tekinthettek
meg. Krisztián László készítette fel az óvodásainkat,
valamint az iskolás csoportot is. De felléptek a Flashdance Tánciskola növendékei is. A műsort már hagyományként az óvodai-, bölcsődei dolgozók meglepetés
tánca zárta. Idei évben egy keringővel tették emlékezetessé a programot.

A talpalávalót, báli-, retro hangulatot idézve, a Jerzsele
Family zenekar biztosította.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvoda valamen�nyi tagja nevében a szülőknek és a támogatóinknak,
hogy hozzájárultak óvodásaink mindennapi életének
fejlesztéséhez.
Köszönjük a Sarokház Étterem dolgozóinak, hogy elkészítették számunka az ízletes vacsorát, valamint az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, hogy mindenben
maximálisan segítségünkre voltak.
Köszönet az intézmény dolgozóinak – szervezőknek,
támogatóinknak.

A madárvilágot fenyegető egyik legsúlyosabb veszély
az szabadvezetékek mentén történő áramütés vagy
ütközés miatti pusztulás. Ez hazánkban a becslések
szerint akár 30-100 ezer madár halálát is okozhatja
évente. A madarak védelmében készült egy konfliktustérkép a hazai középfeszültségű hálózat veszélyes szakaszairól. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy eddig ös�szesen 3446 km hosszú vezetékszakaszon történt meg
az átalakítás. A munkát azonban folytatják tovább, továbbra is minden eszközzel törekednek arra a megállapodás aláírói, hogy 2020. január 31-ig madárbaráttá
alakítsák a szárnyasokra veszélyes szabadvezetékeket.

Surányiné Bán Gabriella
intézményvezető helyettes

AZ ÓCSAI CSEMETE PROGRAM KERETÉN BELÜL
FEBRUÁR HÓNAPBAN MILKOVICS KINGA,
KUCSERA PÉTER, TÓTH-KIRÁLY DORKA, SVÉBIS
RÉKA ÚJSZÜLÖTTEKET KÖSZÖNTHETTEM.
A KÉPEN KUCSERA PÉTER ÉS ÉDESANYJA KUCSERABODNÁR ERIKA LÁTHATÓ.

A tombolatárgyakat a következő személyek, vállalkozások ajánlották fel:
Aqua Termál és Élményfürdő Ráckeve, Bagolyvár Étterem, Bio Fungi Kft., Bukodi Károly, Chilifutár Baráti Kör,
Computerfutár Kft., CORVIN Hotel – Gyula, Dankó Erika,
Darmos Sándor, Egressy Gábor Szabadidő Központ, Fazakas Csaba, Gálné Vígh Mariann, Guzsván Csaba, Harmónia Lakástextil Kft., Harmónia Szépségszalon, Hétszínvirág
csoport, Ibolya Fodrászat, Játékok Háza – Best Üzletház,
Jeszenszki Amália, Kerekes Ágnes, Kohuthné Fentor Viktória, Kovács Csaba, Mogyorókert – Leber János, Nyirán
Bt., Potomdiszkont, Puncs Bazár, Rácz Farm, Rossmann
Kft. – Rózsa Viktória, Szabó Viktória, Szecsődi Károly, Szilfa
2008 Kft., Színes Büfé, Szivárvány Butik, Szives ABC

90. SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTEM
BARKÓCZI SÁNDORNÉ JULISKA NÉNIT, AZ ÓCSAI
HAGYOMÁNYOK LELKES ÁPOLÓJÁT, ÉS ÁTADHATTAM
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÁLTAL ALÁÍRT
EMLÉKLAPOT.
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Elektromos hulladékgyűjtés

Nagyszerű eredmények a IV. Ensi kupán
Eredmények:
I. hely
Szűcs Hunor Imre (gyerek III. kategória)
II. hely
Hugyák Sára (gyerek II. kategória)
Takács Imola (gyerek I. kategória)
III. hely
Bartuszek Dávid (gyerek II. kategória)
Szűcs Hunor

Érden került megrendezésre 2018. február 25-én a IV.
Ensi kupa, az I.K.O Kyokushinkai Stílusszervezet nemzetközi Kyokushin karateversenye, melyen az ÚDSE
(Újlengyeli Diáksport Egyesület) színeiben ócsai, újlengyeli karatékák is részt vettek, sőt egy újhartyáni ovis
harcos is erősítette a csapatunkat. A versenyen részt
vettek a hazai karatékák mellett osztrák, román, szerb,
horvát, lengyel, szlovák sportolók is, összesen 248 fő.
A fiatalok különböző korcsoportokban mérettették
meg magukat, ovistól a felnőtt kategóriáig több korés súlycsoportban zajlottak a küzdelmek. Az óvodások
fej-boka versenyen vettek részt, a többieknek full kontakt küzdelemben kellett megmutatniuk, hogy jobbak
az ellenfelüknél. Ahol létszám szerint lehetőség volt,
ott külön kategóriában indultak az „első versenyes”,
kezdő karatékák. Azokban a kategóriákban, ahol sok
versenyző volt – jellemzően a gyermekeknél – több
körmérkőzéses tabellán kellett átverekedniük magukat
a harcosoknak, hogy a dobogóra állhassanak. A versenyen voltak érzelmi hullámhegyek, hullámvölgyek:
megtapasztalhattunk sikert, nevetést, kudarcot, ájulás
környéki félelmet, sírást is. Ez a csodálatos a karatéban, hogy újra és újra szembesít minket azzal, hogy
„Szilárdan törekednünk kell önmagunk legyőzésére”.
Bizony az ellenfél nem velünk szemben áll....

Bartuszek Máté (gyerek I. kategória)
Hakucsák Panka (gyerek III. kategória)
Holdosi Máté (ifjúsági kategória)
Kubinszki Leila (gyerek II. kategória)
Miklós Vince (junior kategória)

a Polgármesteri Hivatal udvarán
2018. március 24-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

Schvarcz Dániel (gyerek II. kategória)
Szabó Levente (ovis kategória)
Zsitva Barbara (gyerek II. kategória)
Emléklapot kapott:
Kemenczei Bálint (gyerek II. kategória)
A kyokushin karate full kontakt stílusú karateirányzat,
sport és harcművészet egyszerre. Célja a test és lélek
harmóniájának az elérése. Az érdeklődők Ócsán az
ÚDSE Ócsai Dojo-jában tudnak megismerkedni a kyokushin karatéval. Heti két edzéssel biztosított a folyamatos fejlődés. Edzőnk 2. danos karatemester: senpai
Kerekes Gábor. A karatékák versenyeken vehetnek
részt, illetve – megfelelő felkészültség esetén – övfokozatokat szerezhetnek. A nyári, illetve téli edzőtáborokban az intenzív karate gyakorlással kiemelkedő fejlődés érhető el. Az edzések hétfőn és szerdán vannak a
Halászy Károly Általános Iskola kis tornatermében. Az
edzésekbe való bekapcsolódás bármikor lehetséges,
mivel nem tanfolyam jellegű. Szeretettel várnak gyerekektől a szenior korosztályig mindenkit.
Szűcsné Nagy Magdolna
Kerekes Gábor

Kérjük Önöket, hogy 2018-ban is
támogassák munkánkat
adójuk 1 %-ával.
Adószámunk: 19174521-1-13
Köszönjük!
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Név:
Rakó József
Csóka Ilona

A hit szemével látni
A húsvéti evangéliumból megtudjuk, hogy ketten
futnak az üres sír felé, Péter és János. Azt is megtudjuk, hogy mindketten ugyanazt az üres sírt nézik, de
nem ugyanazt látják. Péter az üres sírt látja, János
viszont a feltámadt Jézust. Ez egyébként Szent János
egyik jellegzetes vonása: egy valamit néz, de másvalamit lát, képes a dolgok mögé látni. János az, aki
a Kisdedet szemléli és Isten Örök Igéjét látja benne. Ezt a látásmódot kell nekünk is elsajátítanunk.
Sajnos, gyakran mi is csak nézzük a dolgokat, de nem vagyunk képesek kiolvasni a mögöttük
meghúzódó
jelentést,
üzenetet.
A
hit szemével kell néznünk, hogy lássunk is.
„Uram, hogy lássak!” - ez volt a jerikói vak óhaja, ez a mi imánk is. Ma különösképpen szükségünk
van ilyen látásmódra, mert az, amit első tekintetre
látunk, nem sok jót ígér. Háborúkat látunk, öldöklést,
rombolást és még mennyi borzalmat. Talán bennünk
is felmerül a kérdés, vajon látja-e Isten ezeket a szörnyűségeket? Ha igen, akkor miért nem tesz valamit az
ártatlanokért és a kicsinyekért? De ha a hit szemével
nézzük a dolgokat, akkor képesek leszünk felfigyelni Isten szeretetének apró jeleire is, mint például az
ifjúsági mozgalmakra, az önkéntesek nagy seregére,
akik az evangélium ihletése nyomán mennek messze
vidékekre, hogy ott tanúságot tegyenek a szeretetről.
De saját életünkben is fontos , hogy tudjunk a hit
szemével nézni és látni olyan dolgokat is amelyek első

Ócsai katolikus közösség
márciusi miserendje
Március 29. Nagycsütörtök 18 óra.
Az utolsó vacsora emlékmiséje - Bugyin
Március 30. Nagypéntek 16 óra Keresztút
17 óra Szertartás - Ócsán
Március 31. Nagyszombat 8 órától szentségimádás
20.30 Feltámadási szertartás
Április 1. Húsvét vasárnap 9 óra
Április 2. Húsvét hétfő 9 óra

Közérdekű információk

Haláleset:

Rozmán György
Nagy Béla
Radics József

tekintetre láthatatlanok. Vegyünk szemügyre néhány
ilyen jelenséget, amelyek nehézséget okozhatnak.
Nehezen akarjuk elhinni, hogy tényleg Jézus hívott
meg bennünket. Talán nem is annyira a saját hitünkkel,
keresztény mivoltunkkal van baj, hanem a másokéval:
nemigen tudjuk kibogozni, milyen kritériumok alapján
hív meg valakit Jézus, hogy hívő legyen? Néha az a benyomásunk, hogy semmiféle kritériumot nem alkalmazott, hanem kapásból szedte össze híveit.
Nehezen akarjuk elhinni, hogy az Egyház szent. Az újságírók napról napra bombáznak bennünket az Egyház
gyarlóságaival, hogy mennyire maradi ez az Egyház,
mennyire kívül áll a mai világon. Miben mutatkozik meg
az Egyház ereje és szentsége? - kérdezzük szorongva.
Ilyenkor meg kell állnunk az Egyház titka előtt és el kell
ismernünk, hogy nem értjük Isten kritériumait: miért
akart ennyi emberi gyarlósággal terhelt Egyházat?
Nehezen akarjuk elhinni, hogy a világban a jó uralkodik. Bármerre is nézünk, úgy tűnik az önzés, kapzsiság
és az erősebb joga uralkodik. A világ cinizmusba fulladt,
kicsúfolják legszentebb értékeinket. A múlt nyáron
Amerikában egy egyetemi tanár kérte, hogy szerezzen
neki valaki egy felszentelt ostyát, amit aztán rozsdás
szöggel kilyukasztott és a szemétbe dobott, hogy úgymond, ily módon tegye nevetségessé ezt a primitív babonát.
Az elvetetett magzatokat felhasználják szépítőszerek gyártására. Mindezek elszomorítanak bennünket.
Ilyenkor meg kell állnunk a megtestesülés titka előtt,
és el kell ismernünk, hogy nem értjük, miért van ennyi
gonoszság a világban annak ellenére, hogy Isten Fia beleszületett ebbe a világba.
Szent Jánosnak elég volt egy tekintet az üres sírra,
hogy lásson és higgyen. Mit is látott? Ugyanazt azt az
üres sírt, mint a többiek. Mi volt mégis János titka,
amely ilyen tiszta látást adott neki? A többiek is ugyanazt látták, de János titka: tudott a szívével nézni. A szív,
a szeretet tesz bennünket kitartóvá. János hűséges,
kitartó szeretete volt az a titok, amely megtísztitotta
látását.
János volt az egyetlen tanítvány, aki mindvégig kitartott Jézus mellett, egészen a Golgotáig.
Ország Tibor

Kovács Istvánné Nyerges Ilona
Hajdu Gusztáv
Marosi Károly

Születés ideje
1932. október 9.

Haláleset ideje
2018. január 3.

1952. november 7.
1932. március 1.
1936. június 5.
1969. december 13.
1939. március 19.
1936. június 7.
1929. június 12.
1935. május 23.

2018. január 6.
2018. január 8.
2018. január 8.
2018. január 12.
2018. január 14.
2018. január 18.
2018. január 20.
2018. január 24.
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Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Esküvő:

Lakatos Dávid Pál

Raffai Erika – Lakatos Tibor

2018. január 8.

Tóth Beáta – Magát Mihály

2018. február 3.

Lakatos Zara Ramóna

Rafael Patricia Hajnalka – Lakatos Sándor

2018. január 15.

Szabó Bea – Kádár Balázs

2018. február 6.

Kovács Adrienn

Bíró Adrienn – Kovács Bence

2018. január 19.

Apostu Turica – Daró Ignácz

2018. február 17.

Svébis Réka

Csáki Ilona – Svébis Róbert

2018. január 22.

Balló Dóra Eszter – Nagy Attila

2018. február 23.

Milkovics Kinga

Budai Rita – Milkovics Márton József

2018. január 23.

Hangya Sztella

Révész Edina – Hangya Péter

2018. január 28.

Janó Vanessza Jázmin

Nagy Viktória – Janó Tibor

Sirok Sándor

Huszonötödik házassági évforduló: Ötvenedik házassági évforduló:
Sepsi Mária – Lázár István

2018. január 30.
Sallay Mária anyakönyvvezető

1968. február 24.

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

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Rendelő tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Tel: 29-378-084

info@ocsavarosuzemeltetes.hu

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

Kovács János 06703681843

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Gyepmester

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont

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

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

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

AKCIÓS TŰZIFA!
AKÁC TŰZIFA
3300 Ft/mázsa
VEGYES KEMÉNY 2900 Ft/mázsa
HASÍTÁS
200 Ft/mázsa

A tűzifa erdei köbméterre rendelhető!
Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!
06 70 605 46 78

Program
Március 12.

Kézműves foglalkozás, zenehallgatás, daltanulás 1-2. évfolyam
Tiszteletadás a Halászy sírjánál 3. évfolyam
Ünnepi műsor főpróbája 4. évfolyam
Halászy-sportnap a felsőnek
Halászy Emlékfutás
Halászy Szépíróverseny Kiállítása
Napközis program: /14:30-15:30/
Halászy sportvetélkedő
Halászy Játék
Halászy tamburello
Filmvetítés

17:00

Halászy Gála

az Egressy Gábor Szabadidőközpontban

Március 13.
Halászy-sportnap az alsónak
Dr. Csűrös András református teológus és lelkész,
történész előadása Halászy-kántortanítóról
Halászy Totó 5. évfolyam
Látogatás Nemzeti Múzeumban 5. évfolyam
Látogatás Nemzeti Sírkertben, Grupama Arénában 6. évfolyam
Látogatás Petőfi Irodalmi Múzeumban 7. évfolyam
Látogatás a Terror házában 8. évfolyam
14:30-15:30
Halászy sportvetélkedő
Halászy Játék
Halászy tamburello
Filmvetítés

Március 14.
Iskolai ünnepély: a 4. évfolyam ünnepi műsora
4. évfolyam ünnepi műsora a gimnáziumban
Templomi Koncert a Református Műemlék Templomban

Március 7. 15:00 Kerékpáros emléktúra Alsónémedire 5-8.évfolyam

