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107 545 000 forintból újul
meg nyáron a Dózsa-telepi
óvoda
Fontos változások történtek és még várhatóak Ócsa
város életében. Átszervezték a Városüzemeltetési
Kft-t, és hamarosan szabadtéri kondicionáló parkot
hoznak létre. Ezeken kívül a legnépszerűbb közösségi
portálon tart majd fogadó órát városunk első embere.
A részletekről Bukodi Károly polgármestert kérdeztem.
Átszervezték
a
Városüzemeltető
Nonprofit Kft-t. Miben figyelhető meg a változás?
Az eddigi ügyvezető igazgató kinevezését újabb öt évre
meghosszabbítottuk, ezzel egy időben történt egy kis
átszervezés. Néhány feladatot, amellyel a testület vagy
a műszaki osztály foglalkozott eddig, átirányítottunk
a Városüzemeltetéshez. Az utak kátyúzása, padkázása, a közterületek karbantartása mellett mostantól
e területek parkosítása, virágosítás is az ő feladatuk.
Fontos azt kiemelni, mert sok a félreértés ezzel kapcsolatban, hogy míg az utak kátyúzása a Kft feladata, addig
a járdák kiépítése és karbantartása az ott lakók dolga.
Ez azt jelenti, hogy ahol nincs járda, ott a lakóknak kell
azt kiépíteni, ahol pedig megrongálódott, ott szintén
az ott élőknek kell javítani. Honlapja is van a Városüzemeltető Kft-nek, amelynek címe: www.ocsavarosuzemeltetes.hu. Itt tájékozódni tudnak az érdeklődők
a Kft feladatairól, munkájáról, álláshirdetéseiről.
A jövőben közvetlenebb lesz a kapcsolat Ön és a
város polgárai között. Hogyan kell ezt elképzelni?
Azt gondolom, hogy sosem dőlhetünk nyugodtan hátra, mindig van javítanivaló. A lakókkal történő kommunikáció is ilyen terület. Van ugyan testületi ülés
havonta egyszer, amely nyilvános, bárki részt vehet
rajta, ahogyan az évente egyszer megrendezésre kerülő közmeghallgatáson is. Ezeken a fórumokon azonban
nagyon kevesen vagy egyáltalán nem vesznek részt. A
mai kor csodája a Facebook, az emberek javarészt ott
tartják a kapcsolatot ismerőseikkel, ezért is gondoltam, hogy talán ott jobban kapcsolatba tudok lépni az
ócsai lakosokkal. A Facebookon elmondhatják nekem a
problémáikat, örömeiket, feltehetik a kérdéseiket. Elő-

reláthatólag április
közepétől indulnak
majd az online élő fogadóórák, amelyek
az első időszakban
fél órásak lesznek,
később pedig attól függ majd, mennyi kérdés érkezik.
Itt a tavasz, a szabadtéri sportok időszaka. Az
önkormányzat
kondicionáló
park
létrehozását tervezi. Mikor és hol fog ez megvalósulni?
Még 2016-ban pályáztunk a kondicionáló park építésére, de csak most kaptunk értesítést, hogy sikeres volt
a pályázat. Mi jeleztük, hogy ennyi idő után is igényt
tartunk rá. Ez egy állami beruházás lesz, ami azt jelenti,
hogy a megfelelő helyszín kiválasztásán kívül nekünk
más dolgunk nem lesz. A közbeszerzés, kivitelezés nem
a mi feladatunk. A nyolc eszközből álló, akadálymentesített park mindenki számára ingyenesen elérhető lesz.
A biztonság érdekében kamerával és közvilágítással is
felszereljük a helyszínt és bízunk abban, hogy mindenki rendeltetésszerűen fogja használni az eszközöket.
Ha már pályázatról beszéltünk, két dolgot
mindenképpen szeretnék megemlíteni. Sokszor és
sokat hangoztatjuk ezt a szót: pályázat, mert a fejlesztések szempontjából fontosak számunkra, hiszen
nagy százalékban finanszírozzák az adott beruházást.
Kevesebb pénzt kell költenünk, ugyanakkor néha
pont ezekhez a kiírásokhoz kell hozzáigazítani az elképzeléseinket, amelyek ezáltal részben változhatnak.
Amikor azonban a terveink és az elvárt feltételek találkoznak, akkor sikeres lesz a pályázat. Ilyen
lett a Dózsa-telepi óvodára beadott anyagunk is.
A napokban kaptuk a hírt, hogy 107 545 000
forintot nyertünk. Ebből az összegből a nyári szünet alatt felújítjuk az ovi elavult vizesblokkjait, az elektromos hálózatot, a csoportszobák padlózatát, az ajtókat. Szeptembertől egy kulturált,
vidám környezetben játszhatnak már a gyerekek.
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Tájékoztatás óvodai bölcsődei beíratás időpontjáról

Önkormányzati hírek

Óvodai beíratás 2018/2019. nevelési évre:
Április 23-tól -27-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig
Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

Testületi ülésen történt
Március 28-án tartotta hó
Város
Önkormányzatának

végi ülését Ócsa
Képviselő-testülete.

Napirenden tárgyalták és elfogadták Ócsa város
közbiztonsági helyzetéről készült beszámolókat.
Ócsa Városi Polgárőrség beszámolója szerint 2017.
a változások éve volt a polgárőrség életében. Nevük
Ócsa Városi Polgárőr Egyesületre változott, továbbá
az elmúlt években kiváló munkát végző Boros Tibor
elnök távozása miatt elnökváltás következett be.
A beszámolóból többek között azt is megtudhatjuk, hogy taglétszámuk nem változott, jelenleg is 82
főt számlál, és ehhez csatlakozott még 1 fő ifjú polgárőr. Az Egyesület tagjai 11.300 szolgálati órát teljesítettek Ócsa város közigazgatási területén. A 11.300
órából, 618,5 órát rendőrökkel közös szolgálatban
láttak el. A két szolgálati személygépkocsi 45.126
km-t futott ez idő alatt. Rendszeresen vettek részt
különböző rendőrségi akciókban, a Készenléti
Rendőrség Lovas Alosztályával több esetben láttak
el határvédelmi szolgálatot lovasaik. A teljes beszámoló elérhető a www.ocsa.hu városi honlapon.
Elkészült a Közterület-felügyelet éves jelentése is,
melyből többek között kiderül, hogy munkájuk a
következő feladatokat tartalmazta: lakóingatlanok
előtti
terület
tisztántartásának
ellenőrzése,
közlekedési szabálysértések bírságolása, engedély
nélküli
tűzgyújtás
szankcionálása,
behajtási
engedélyek, fakivágás közterületen, működéstelen
járművek közterületen. A teljes beszámoló
elérhető
a
www.ocsa.hu
városi
honlapon.
Döntés született az ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról. Az elmúlt időszakban
két ünnepség is megszervezésre került, a Magyar Kultúra Napja és az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség.
Az előbbin az Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort, a március 15-ei előadáshoz az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola
diákjai és felkészítő tanárai járultak hozzá. A Képviselő-testület a műsorban résztvevő tanárok és diákok munkáját alapítványi támogatással ismerte el.
A Képviselő-testület által elfogadott beszámoló értel-

A beíratáshoz kérjük:
mében Ócsa Város Önkormányzatának a 2017. január
1-től – 2018. március 20-áig terjedő időszakra vonatkozóan 30 napon túli lejárt szállítói tartozása nincs.
Beszámolót készített tevékenységéről az Ócsai
Települési Értéktár Bizottság is, mely átfogó képet nyújt a nyilvántartásba vett értékekről. A tavalyi évben az Ócsai Bolyai János Gimnázium, az
Ócsai Római Katolikus Templom és a Hagyományos Ócsai Ételek kerültek be az ócsai értékek közé.
Továbbra is várják magánszemélyek, civil szervezetek javaslatát olyan tárgyi, művészeti, sport tevékenységek bemutatásával, amelyek Ócsa kultúrájához, életéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak.
Elkészült Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évre
vonatkozó belső ellenőri jelentése. Átvizsgálták többek között a 2016. évi kötött felhasználású állami
normatívák
felhasználásának
szabályszerűségét,
a 2017. évi költségvetés megfelelő összeállítását,
az
Óvoda
kihasználtságát,
az
Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi szabályszerűségét, szúrópróbaszerűen pénztár- és bankbizonylatokat,
civil
szervezetek
támogatását.
Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.
Döntöttek a Képviselők „Az Önkormányzati tulajdonú belterületi út szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” című pályázaton való indulásról.
Nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület a
pályázati forrásból a Damjanich utcát kívánja
felújítani, a tervezési feladatokat a BR-BAU Bt. látja el.
Átszervezésre került a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola. A Bajcsy-Zs. u. 29. szám alatt lévő kihelyezett tagozat megszűnt, a Bajcsy-Zs. u. 52.
szám alatti új telephelyen képző- és iparművészeti ágon fotó- és film tanszak indítására kerül sor.
Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
(ÖTE) 500.000 Ft összeggel támogatja a feladatának ellátásához mindenképpen szükséges alapvető szakfelszerelés és eszközök beszerzése céljából.







A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
A gyermek lakcím kártyáját,
A gyermek oltási könyvét,
A gyermek TAJ számát,
A szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját,

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).
Beíratást követően 2018. szeptember 01-től folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2019. jan.01-től folyamatosan töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.
Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint
a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Bölcsődei beíratás 2018/2019. gondozási évre:
Április 23-tól -27-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig.
Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe - szabad férőhely
esetén -, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.
Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek
 Akiknek szülei dolgoznak,
 Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,
 Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,
 Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú hozzátartozója nevel,
 Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
 A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben
rendelkeznek vele,
 Egyedülállóság esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
 A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amen�nyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),
 Munkáltató kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a
szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.
Szűcs Jánosné
intézményvezető
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Helyi

Helyi
HIRDE TMÉN Y
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY AZ 1. OSZTÁLYOSOK BEIRATÁSA

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra
közöttlesz az iskola (Kossuth épület) könyvtárában. (Ebédszünet 1230 -1300 -ig)
A beiratáshoz hozni kell:
a gyermek lakcím kártyáját
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek TAJ kártyáját
a gyermek oltási könyvét
óvodai szakvéleményt
nevelési tanácsadó, szakértői bizottság által kiadott szakvéleményt
nem magyar állampolgár esetén igazolás állampolgárságról
elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot
diákigazolvány igényléséhez: az okmányiroda által kiadott igazolást
étkezéshez szükséges igazolásokat (nagycsaládos, tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,
hátrányos helyzetről szóló határozatot)
iskolai póló ára: 1250,–FT
az iskolai egyen nyakkendő ára: 1000,-Ft
iskolanyitogató tábor ára: 5000,-Ft

Március 15. - Megemlékezés
„Föltámadott a tenger…” szavalta az idén is soksok kisdiák Petőfi Sándor versét - s talán a sorokat nem is mindig értik, de évről évre kiállnak a város polgárai elé, és visszaidéznek egy
tüzes, forró korszakot magyarságunk múltjából.

Minden tanköteles gyermeket, aki ócsai lakcímmel rendelkezik, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolába, a lakóhely szerinti általános iskolába kötelező beiratni!
Amennyiben másik intézménybe szeretné gyermekét iratni, illetve az óvoda további óvodai nevelést
javasol, abban az esetben is meg kell jelennie a beiratkozáson!
A beiratás elmulasztása SZABÁLYSÉRTÉS, amely törvényes következményekkel jár.
Iskolavezetés

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
karbantartói munkakörre állást hirdet.
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A legfiatalabb márciusi ifjú épp közel ilyen korú lehetett, mint ők - s elgondolkodhatunk, mi fűthetett
egy tizenkét éves kisfiút, hogy együtt vonuljon végig
Pest utcáin - s együtt sodródjon azzal a forradalmi
fergeteggel, amelynek gyümölcseit még ma is élvezhetjük. Mert azok az ifjak, akkor szent célokért küzdöttek, és áthatotta egész lényüket a növekedés, a
fejlődés, a szabadság forró lángja. Méltóak arra, hogy
emlékezzünk Rájuk, és a tüzük lobogjon még. Eleink
hőstettei ma is figyelmeztetnek bennünket - nemes
célokért érdemes küzdeni - az árral szemben is harcolni kell az emberi butaságok, gyarlóságok láttán.

A Halászy Károly Általános Iskola negyedikes
évfolyamának tanulói komoly felkészültségükkel
arról adtak szép példát, milyen sok komoly tehetsége
van településünknek. Köszönjük bátor, fegyelmezett kiállásukat. Felkészítő pedagógusaik Denkéné Vigh Melinda, Józsa György, Tankó Márta, Vad
Tiborné, Varga Zoltánné voltak. Külön köszönet illeti Berze Katalin és Csécseiné Varga Laura kollégákat, és az iskola technikai és asszisztensi közreműködését, valamint a sok szülői segítségnyújtást.
Köszönjük továbbá az Ócsai Fúvószenekar részvételét.

Elvárások:
középfokú szakmai végzettség / pl. kőműves, villanyszerelő, lakatos, asztalos, stb./
Munkaköri feladatok:
az Önkormányzat intézményeiben adódó karbantartási feladatok, útellenőri feladatok,
zöldterületek karbantartása
Előnynek számít a jogosítvány megléte illetve a kertgondozással kapcsolatos eszközök ismerete és használni tudása.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás betölthető: 2018.04.03-tól
Érdeklődni lehet: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezetőnél 70-425-33-04

Kiemelt támogatónk:
Szivárvány Üzlet - Molnárné Hegedűs Magda, valamint Magna Digital Nagy Dávid

8

Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület 9

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Müller Péter is vendégünk volt márciusban

Együttműködési megállapodás született
Tisztelt Lakosság!

Telt ház fogadta Müller Pétert március 7-én az Egressy
Gábor Szabadidőközpontban. Az élet művészete című
előadáson csendben hallgatták napjaink egyik legnépszerűbb spirituális gondolkodóját, ahogy a nőnap
alkalmából a bölcs nőkről, nőkhöz fűződő viszonyáról
beszélt. Az előadás után lehetőség volt kérdéseket feltenni, majd az aulában könyveit dedikálta Müller Péter.

Az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület újabb
mérföldkövet
hagyott
maga
mögött.
2018.03.26-án nyílt közgyűlés keretében aláírásra került Egyesületünk és a Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság között létrejött Együttműködési megállapodás. Ez a dokumentum teremti meg
az Ócsa ÖTE bevethetőségének jogi alapfeltételét,
illetve a tagjaink szakirányú képzésének lehetőségeit.
Csodás tavaszi napon rendeztük meg a Mackókészítő Műhelyt a Szabadidőközpontban március
10-én. Felnőttek és gyermekek egyaránt élvezték
a varrást. Rózsaszín, lila és barna mackók kaptak
szívet és lelket új gazdáiktól a foglalkozás végére.

Egységünk első beavatkozása - amikor tényleges segítséget nyújthatunk majd egy-egy káresetnél - ma
még távoli jövőnek tűnhet, de folyamatosan azon
dolgozunk, hogy minél hamarabb bevethetővé váljon
csapatunk, és a lehető legmagasabb készültségi szintet elérjük. Ehhez nagy segítséget jelent az Önkormányzatok anyagi támogatása mellett a lakosság és a
kis- és középvállalkozói szféra aktív közreműködése is.

A KKV-k felelős vezetőit is kérem, hogy erejükhöz mérten tárgyi eszközökkel, szolgáltatásokkal és/vagy anyagiakkal támogassák Egyesületünk fejlődését. A támogatási szerződések
részleteiért kérem vegyék fel velem a kapcsolatot!
Az ábránk remélem önmagáért beszél. Eddigi rövid
történelmünk alatt is jelentős utat tettünk meg egy
ütőképes tűzoltóság megszervezése érdekében, és
biztosíthatok mindenkit, hogy csapatunk töretlenül
folytatja ezt a munkát. Ennek a folyamatnak a felgyorsításhoz kérjük az Önkormányzatok mellett a Tisztelt
lakosság és a vállalkozások vezetőinek segítségét.
Az
nök

egész
minden

csapat
bizalmat

A TAGFELVÉTEL FOLYAMATOS! Amennyiben önkéntes munkáddal szeretnéd támogatni Egyesületünket (nem csak kizárólag tűzoltó szakirányra

A legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak
szólt a Babaszínház, amelyet megújult Kamaratermünkben tartottunk március 10-én. A Kezeslábas Társulat előadására szép számmal
érkeztek a babák. Élvezték az élőzenés, mondókás, bábozós kavalkádot, ahol minden a szemük előtt készült.

nevében
köszöés
támogatást!
Bulátkó Csaba
Ócsa ÖTE elnök
+36205394393
www.ocsaote.hu
Első beavatkozás

folyamatos

A TAGFELVÉTEL FOLYAMATOS!

Laktanya felújítása

'18 tavasz

Tagfelvétel, 27 főre nőtt taglétszámunk

'18.01.10

'17.09.09

Tűzoltó sisakok beszerzése
Bírósági végzés a nyilívántatrásba vételről

Ócsai Vigasság 12
Alapító gyűlés, 18 alapítótag

'17.06.01
'17.04.26

Önkormányzati támogatási kérelmek benyújtása
Gépjárműfecskendő, kölcsön

'18.01.21

'17.11.15

Együttműködési megállapodás a Hivatásos parancsnoksággal

'18.03.26

'17.12.15

Szervezés, toboztás, előkészületi tárgyalások

www.ocsaote.hu

Gépjármű-honosítási eljárás várható vége

Ezen a ponton tudsz csatlakozni hozzánk

a mai nap

'18.03.08

Önkormányzati kérelmek elbírálása
Folyamatos tagfelvétel, és szakirányú képzések

'18 tavasz

'18 tavasz

Még tagfelvétel, kiképzés, felszerelés
Szak- és védőfelszerelések beszerzése

'18 tavasz
'18 tavasz

A tűzoltóautót fél évig
ingyenes bérletbe kaptuk.
Itt is számítunk a KKV-k
segítségre, hogy ki tudjuk
fizetni a jármű vételárát.

Rendszerbeállító gyak. és vizsga

amint lehetséges

Építőanyagra és szakmunka-erőre van
szükségünk, hogy a közel 10 éve nem
használt irodaépületből laktanyát
varázsoljunk. Ki tud segíteni?

Játékkatona-kiállítást szerveztünk, amelyet március 1416. között látogathattak meg az érdeklődők az Egressy
Gábor Szabadidőközpontban. A közel 15 000 katonát
Nyírő Tamás magángyűjtő biztosította számunkra,
aki gyermekkora óta gyűjti a kis egyenruhásokat.
A kiállításon indián katonáktól kezdve a német és
francia egyenruhásokon át a magyar szabadságharc
katonái is megjelentek. A kiskatonák között voltak
ólomból és műanyagból készült darabok egyaránt.

A meghirdetett időpont előtt egy hónappal már
minden jegy elkelt a Pasik a pácban című előadásra, amelyet március 21-én láthattak az érdeklődők. Már maga a történet garantálta a jó hangulatot. A színészek profi, szórakoztató játékára
hangos nevetés és vastaps volt a közönség válasza.

gondolok!), és be szeretnél kapcsolódni csapatunk életébe, úgy kérlek, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot!

Egy tűzoltó teljes védőruházata közel 1
millió forint. Eddig 20 db sisakot sikerült
szereznünk. Az autón még nincs málha.
Min. 3 milló forintot (de akár 30-at is)
kellene erre költeni! Ezt az
Önkormányzatok és a vállalkozások anyagi
támogatásaiból tervezzük fedezni - már ha
lesz ennyi. Fontos, hogy amíg nincs
felszerelés, addig nem "mehetünk tűzbe"
értetek!
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Melléklet

Rajzpályázat: Az én szabadságom

42. Ócsai Kulturális Napok
2018. május 4-től 27-ig

Ünnepi rajzpályázatot hirdetett az Egressy Gábor
Szabadidőközpont az általános iskolás diákok számára
Az én szabadságom címmel. Több mint 80 alkotás érkezett, amelyek közül Dr. Surányi Rozália festőművész és
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető választotta ki
a nyertes pályamunkákat. A díjátadó a Halászy Károly
Általános Iskolában volt március 14-én az ünnepi műsor után. A díjazottak a következők:

Programfüzet

Alsósok:
Veres Eszter 2.d
Czinke Alexandra 3.b
Denke Sára 1.a
Alsós különdíj: Tunner Bianka 1.d

Kedves Vendég!

Felsősök
Cserna Dávid 7.c
Kállai Liza Jázmin 6.b
Veres Johanna Bíborka 8.b
Felsős különdíj: Szatmári Emese 7.b

Hozd el a mosolyod!

Köszönöm, hogy olvasol.
A mai világban, az internet folyamatos térhódításakor, egyre nagyobb kérdés, hogy szükség
van-e még a nyomtatott reklámokra, ismertetőkre. Én hiszem, hogy igen.

A nyertes munkák megtekinthetőek a Szabadidőközpont alulájában.

XVII. Orbán napi
Pincenap

Saját weboldallal rendelkezünk, melyen a nap 24 órájában megtalálhatóak programjaink,
rendezvényeink részletei, Facebook oldalunk pedig folyamatosan frissülő tartalommal látja
el az oda látogatókat.
Meghívó
„a Kozmosz éneke” című költészet napi
barangolásra József Attila megzenésített versei
között.

A papír és az azon megjelenő színek mégis mások a számomra.
Egy kézzelfogható élmény, megérint, hatással van.
Rendezvényeinket is ebben a szellemben szervezzük Neked. Szeretnénk, ha egy olyan élménnyel gazdagodnál, melyre ha lehet, örökre emlékezni fogsz.
Gyere el hozzánk, és hozd el a mosolyod, hadd őrizzük meg mi azt cserébe.

Paksi Zita igazgató

2018. május 26.
Ócsa, Öreghegyi Pincesor
Időpont: 2018. április 11. 12 óra 30 perc

Pincesor Egyesület
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Helyszín: Falu Tamás Városi Könyvtár
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2018. május 4. 17.30 óra
Nagy Éva ócsai festő
kiállításának megnyitója
2018. május 4. 18.00 óra

Megnyitó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt megnyitó műsorunkra.
Fellépnek: a Flashdance Tánciskola növendékei, Fehér Ricsi,
a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport,
az Energy Kid’s Tánciskola növendékei

Auth Csilla énekesnő

Sztárvendégünk:
A belépés díjtalan.

2018. május 12. 19.00 óra
Görög Show & Vacsora & Tán cest
Merüljünk el a görög kultúrában egy zenés, táncos vacsoraest keretein belül!

2018. május 6. 17.00 óra
Korda György és Balázs Klári műsora
Anyák napja alkalmából
Az Anyák napi műsorukban többek
között olyan ismert dalokat hallhatunk mint a Szeress úgy is ha rossz
vagyok, Gyöngéden ölelj át, Lady
N, Comment ca, Mamma Maria…
Műsor hossza: 60-70 perc

Mert az élmény a
legszebb ajándék!

A Pyrgos zenekar a görög népzene mellett populáris görög dallamokat is
játszik. Tradicionális ételek, zene, tánc, vállalkozó kedvűeknek tánctanulás.

2018. május 9. 18.00
Vancsó Zoltán fotográfus képszínháza
2018. május 17. 19.00
Rögvest - Improvizációs
színházi előadás

a Momentán Társulat előadásában
A nevetés garantált!

2018. május 15. 18.00 óra
Rendhagyó Kávéházi Esték

2018. május 20. 15.00 óra
Pitti Katalin Pünkösdi koncertje

Vendégünk Gregor Bernadett

az Ócsai Római Katolikus Templomban
Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész.
A világ számos országában énekelt, a legjelentősebbek: Drezda Verdi: Lombardok c. operájának női főszerepével (Giselda) tizenhétszer hívták függöny elé a művésznőt. Május 20-án Ócsán vendégszerepel.

2018. május 27. 12.00-20.00
Tejbegríz Fesztivál
Színpadi programok:

2018. május 24. 17.00 óra
Muzsikál a mozi ”Jávortól Karády-ig”

Május 19.

Retro Party

Ki ne ismerné ezeket a dalokat ?
„Köszönöm ,hogy imádott!” „Kétszer kettő, néha öt” „Hamvadó cigarettavég„
Régi magyar filmek fülbemászó, örökzöld dallamai elevenednek meg a színpadon.
Egész estét betöltő zenés összeállítás a hazai filmgyártás aranykorából.
Szereplők: Buch Tibor, Szász Kati, Göth Péter es Pohly Boglárka

13:00 Répa Úr és az Egészség
50 perces, élőzenés, nagybábos előadás
14:30 Minion Mánia
zenés, interaktív mesekvíz
15:45 Vitéz László menyecskét keres
bábjáték
17:00 tejbePAPI evő verseny apukáknak
18.00 Apacuka zenekar koncertje
A nap házigazdája a két Szuri.

Egész napos kísérőprogramok:
Tejbegríz Bár a Ts Gastro felajánlásával
Tejbe kvíz
Óriás ugrálóvárak, Bungee ugráló
Pecsétgyűjtés a Tejúton garantált ajándékkal
Arcfestés, csillámtetoválás
Gyerekjátszó, logikai játszóház
A részvétel díjtalan, helyszín a Templom
tér. Támogatónk a Ts Gastro Kft.
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Nagy a nyomás rajtunk
A Fizika Mindenkié 4.0 rendezvény
sorozat keretében, az idén is lesznek
fizikai kísérletek Ócsán!
A téma: a nyomás.
Bemutatjuk a nyomással kapcsolatos
fontosabb jelenségeket, kísérleteket,
de várjuk a kedves látogatók ötleteit,
kísérleteit is. Papírrepülő hajtogatást
és megfelelő időjárási feltételek esetén
sárkányeregetést is tervezünk, tehát
várjuk amatőr, illetve profi sárkányeregetők, papírrepülő hajtogatók jelentkezését!
Az időpont: 2018.április 14., szombat
reggel 9 órától, déli 12 óráig.
Helyszín: Bolyai János Gimnázium,
Ócsa, Falu Tamás utca 35. szám
Kapcsolat: Inczeffy Szabolcs, fizika tanár, ceffy@bogim.hu

Busszal az élet védelméért
Busszal járják az országot és a magzati élet védelméről tartanak előadást középiskolás diákoknak egy finn
kezdeményezésnek köszönhetően az Onézimusz Alapítvány képviselői. Március 21-én Ócsán jártak, ahol
a gimnazistákat Görgey Zsuzsa, a Magyarok Európában Egyesület elnöke és Horváth István, az Onézimusz
Alapítvány munkatársa kalauzolta végig a buszon berendezett kiállításon. A különös tárlat és előadás arról
szólt, ahogyan egy magzat megfogan és növekszik az
anyaméhben. Mindezt fotókon, videókon keresztül
mutatták meg a diákoknak. A programon az abortusz
kockázatáról, megelőzéséről, a védekezés fontosságáról, a párkapcsolatokról és a hűségről is beszéltek.
Kihangsúlyozták azt, hogy minden ember egyedi és különleges. A finn Kiálltás az Életért Alapítvány kezdeményezésére indult el a busz. Az alapítvány válságterhességgel, magzatvédelemmel, abortusz utáni szindróma
gyógyításával foglalkozik.

Helyi 17
Kedves Ócsai Szülők!
Örömmel számolunk be Önöknek arról, hogy felső
tagozatos diákok között tartunk kompetencia fejlesztő
foglalkozásokat keddenként. Sok nagyszerű, értelmes,
figyelemre méltó személyiség van az Önök gyermekei
között.   Ezt a lehetőséget egy minisztériumi pályázaton
nyertük el, mely segítségével képesek vagyunk az ország legkiválóbb szakemberei közül meghívni többeket.
Egyikük Bartha Kata, a Válaszút Alapítvány drogprevencióval foglalkozó koordinátora
írja:
A Magyarok Európában Egyesület jóvoltából, az ócsai
Halászy Károly Általános Iskola 7. és 8. osztályába is
el tudtuk hozni a programunkat, mely egy interaktív
önismereti csoport. Ennek címe: „Ki vagyok én? ”
Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb
kérdés serdülő korban, de talán később is.
Ki vagyok, merre tartok, mi az én célom?
Ezek az alkalmak kiscsoportban történnek, hogy minél
meghittebb légkört tudjunk biztosítani, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására. Ezáltal, a fiatalok jobban
oda tudnak figyelni magukra és egymásra is.
A találkozásainkon többek között a következő témákat érintjük: „mi jellemző rájuk, kik a barátaik, mit csinálnak a szabad idejükben, mik a céljaik?
Melyek a számukra fontos értékek, hogy nézne ki az Ő címerük? Mi a jó tulajdonságuk?
Visszajelzések alkalmával kiderült, ez a legnehezebb
feladat, mert nem merik felvállalni, hogy miben jók,
holott nagyon sok jó tulajdonságuk van. Igazából, minden gyakorlat róluk szól, a gyerekekről. Arról, hogy mit
éreznek, minek örülnének épp, vagy miért szomorúak.
Azt tapasztalom, erre van az egyik legnagyobb szükségük, hogy megkérdezzék Tőlük és elmondhassák, hogy
mi van velük.
Megmutatjuk nekik, hogy oldják meg a konfliktusaikat
úgy, hogy ne bántsanak meg másokat, de a véleményüket elmondják és kiálljanak magukért. Elhiggyék, hogy
értékesek és jók. Ezekről szólnak az alkalmaink. Természetesen, nem egy-két találkozás után történik változás
a diákok életében, de egy jó alap tud lenni a jövőben.
Tudnak rá építeni és lelkileg is szépen fejlődni, erősödni.
Szeretnénk személyesen is bemutatni magunkat és
programunkat, hogy minél hatékonyabban tudjunk
a gyermekekből önálló döntéseik meghozatalára képes, talpraesett és a kortársak nyomásának ellenállni

tudó személyiségekké formálni. Közreműködik még a
Kiáltás az Életért Egyesület, a Női géniusz egyesület és
az iskolamisszió főmunkatársa is.
Keddenként az Egressy Gábor Szabadidőközpontban
½ 4-től találnak meg bennünket.
Albertné Görgey Zsuzsanna programfelelős:
06709482928

KEDVES SZÜLŐK ,

TANÁROK, Diákok !

Kompetencia és készségfejlesztő

foglalkozásainkat neves szakemberek
közreműködésével tartjuk az Ócsai Egressy

Gábor Szabadidőközpontban. Ezek a kedd

délutánonként tartandó foglalkozások segítséget
nyújtanak pl. a továbbtanulás
vagy új közösségbe való beilleszkedés területén.
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Templomi koncert

Tisztelgés - iskolánk névadója - Halászy Károly és az
1848-49-es forradalom hősei előtt
A program néhány elemét szeretném felvillantani kiragadott pedagógusi beszámolók segítségével:
„Az első-másodikosainknak remek délelőttöket sikerült összeállítanunk, ahol játékos formában ismerkedhettek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történelmével, sportfoglalkozás és kézműves
foglalkozások keretei között.”
5.a a Nemzeti Múzeumban

Az iskola egy tanévet felölelő szorgalmi időszakában
nagyon sok fontos állomás van. A mi iskolánban több
ilyen megálló, a tantermi kereteken túlmutató tapasztalati tanulást adó rendezvény is megrendezésre kerül.
Már hagyományosan karácsonykor énekes osztályaink,
pedagóguskórusunk karácsonyi koncerttel kápráztatják el azokat, akik veszik a fáradtságot és a forgatagban
megállnak egy pillanatra városunk csodálatos műemléktemplomának falai között feltöltekezve. Ezzel örömet okoznának azoknak, akik hosszú heteken keresztül
készülnek arra, hogy szívüket-lelküket beleadva adják
át azt az érzést, amit ők éreznek a felkészülés során.
Egy másik csodálatos rendezvénysorozatunk, a Halászy Napok nevet kapó három napos élményekkel teli
programokat nyújtó ünnepi forgatag. A március 15-ét
megelőző három nap során rengeteg program várja
diákjainkat. Annak érdekében, hogy iskolánk névadójának életét, a történelmi kort, ahol élt jobban megismerhessék iskolánk tantestülete fantasztikus, kreatív
programokkal látja el a gyermeksereget, hogy tapasztalati úton mélyíthessék el tudásukat.

„Délutáni programelemként az udvaron forgószínpadszerűen hét állomásból álló játékokkal készültünk
gyermekeinknek, amelyben volt titkosírás fejtés, csapatzászló keresés, menetelés, dobolás, éneklés, toronydöntés, várépítés, kapitányválasztó, szalagfogó,
kirakó és memóriajáték a forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó képekből.”

bástyafokot
utánzó
farönkökkel
repítettük
kicsinyeinket a képzelet szárnyán a XIX. századba.
A
játéktevékenységekben
nemcsak
megismerkedhettek
a
huszárok
életével,
hanem
halászys
közösséget
építettünk.
Aki belépett a gyerekek közé nem versenyt, nem harcot
látott, hanem vfolyamonként egy jól összehangolt,
együtt, jókedvvel játszó, mozgó kooperatív csapatot.”
Fontos része a programsorozatnak, az évről-évre
megrendezésre kerülő tanulmányi kirándulások,
ahol mind több évfolyam jut el kirándulás keretében
múzeumokba, rendhagyó irodalom és történelem
órákra. A Monori Tankerületi Központ és iskolánk
alapítványának – az Ócsa- Halászy iskoláért
Alapítványnak - támogatása nyomán az idén mind a
négy felsős évfolyam kiránduláson vehetett rész.
Így buszokkal indultak a Nemzeti Múzeumba, a
Nemzeti Sírkertbe, a Groupama Arénába, a Petőfi
Irodalmi Múzeumba és a Terror Házába is.

„Mint minden évben, idén is a 3. évfolyam tanulói látogattak el iskolánk névadójának, Halászy Károlynak
a sírjához, ahol koszorút helyeztek el a síron, majd
kitűzték a saját kezű munkáikat. Verseket szavaltak, Kossuth dalokat énekeltek. Megemlékeztek egy
olyan emberről, akinek az élete és hősiessége példa
lehet mindannyiunk számára.”
Halászy Károly sírjánál

A Nemzeti Sírkertben

A templomi koncert és a Halászy Gála a március 15-ei
programkör egyik fontos tehetségkibontakozó állomása. Gálánk célja idén is a sokszínű és sokféle képességekkel rendelkező diákok bemutatása, tehetségének
kibontakoztatása volt. Halászys kis és nagy diákok műsorszámaikkal adóztak e napon hőseink emlékének.
Hiszen a hagyományaink ápolása a múlthoz köt, de
egyben a jövőbe mutat.

„Természetes volt, hogy a Halászy Napok programjai
közé a sportot, a játékos mozgást is beépítettük,
hiszen a huszárélet bemutatása ezzel szemléltethető
leginkább.
A tornapteremben pedig „huszárképző” pályával,
várlétrának átlényegülő bordásfallal, alagútépítéssel,

didőközpontnak és az Ócsai Református Egyházközségnek, hogy helyet adtak rendezvényeinknek, s mindazoknak, akik részt vállaltak a megvalósításban. Külön
köszönet jár Nagy Margit gyógypedagógus kolléganőnek, aki fáradhatatlanul szervezte a programokat, s
egyben az egész program lelke volt.

Köszönjük a színvonalas szereplést tanulóinknak és a
felkészítő tanároknak, tanítóknak. Külön öröm és köszönet, hogy az egyik szülő és régi diákunk részvételével létrejött formáció is emelte az est fényét.
Immáron hatodik éve zárult sikeresen iskolánk Halászy
Napok rendezvénysorozata.
Köszönet házigazdáinknak, az Egressy Gábor Szaba-

Surman LIliék

Ez a leírás csak egy kis ízelítőt kívánt nyújtani, de
kérem, hogy a kíváncsi olvasó látogasson el iskolánk
internetes oldalára, ahol részletesen tájékozódhat a
programelemekről.
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika
						
intézményvezető
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XX. JUBILEUMI
Regionális Parasportnap

Terematlétikai verseny
az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában
Az atlétika az olimpiai játékok alapsportága,
amely futó-, ugró-, dobó-, gyalogló- és a tíz- illetve hétpróba versenyszámokból áll. Jelentősége
és népszerűsége abban áll, hogy olyan fizikai képességeket fejlesztenek, mint a gyorsaság, az állóképesség, az erő és a koordinációs képesség, ami
szintén elengedhetetlen a többi sportágban, tehát
az atlétika minden más sportágnak az alapját képezi.
Iskolánk az idei évben is, március 9–én megrendezte
hagyományos terematlétika versenyét, melyre a környékbeli általános iskolákból szép számmal érkeztek.
Versenyszámai az 50m-es síkfutás, helyből távolugrás,
medicinlabda lökés, középtáv futás és a váltó verseny. A
gyerekek korcsoportonként egy versenyszámban elért
helyezésük után pontszámot is gyűjtöttek saját iskolájuknak, amely a végén a kupa sorsát volt hivatott eldönteni.
A
remek
szereplést
tosan
megnyertük
a

követően,
magabizterematlétika
kupát!

Érmeseink: -II. kcs.
Kucsera-Gálfy Eszter - 1. helyezés – helyből távolugrás és 2.
helyezés - medicinlabda dobás
Benev Petrána – 2. helyezés - medicinlabda dobás
Czompál Szofia – 2.helyezés 50m-es síkfutás
Csáki Fruzsina – 3. helyezés – 50m-es síkfutás
Takács Nimród – 3. helyezés- medicinlabda dobás

Újabb siker a bírkózóknál
Sikeres versenyen vannak túl az Ócsai Birkózó Egyesület sportolói. Február 24-én, szombaton tartották
a Szabadfogású Birkózó Gálát az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola sportcsarnokában. Több korcsport versenyzői mérték össze erejüket és tudásukat. A szülők és
vendégek izgatottan és hangosan szurkoltak, aminek
meg is lett az eredménye. A hazai csapat tagjai szinte
kivétel nélkül éremmel a nyakukban térhettek haza.
A sikeres versenyeknek is köszönhető, hogy a birkózás egyre nagyobb népszerűségnek örvend Ócsán.
Nagyon sok bajnokot nevelt ki eddig is az Egyesület és az edző, Kovács János elmondása szerint most
is nagyon sok tehetséges, bajnokjelölt sportolójuk
van. Heti kétszer, szerdán és pénteken tartanak másfél órás edzést, ahova várnak minden érdeklődőt.

2018. március 24.
Csordás Kristóf – 2. helyezés - helyből távolugrás és 3. helyezés - 50m-es síkfutás
Bóka Balázs – 1. helyezés - 50m-es síkfutás
Roszik Gyuri – 1. helyezés - középtáv futás
Hajdú Erik – 2. helyezés - középtáv futás
III. kcs.
Czető Hanna – 2. helyezés - középtáv futás
Takács Zsombor – 1. helyezés – medicinlabda lökése
Kovács Barnabás – 3. helyezés - helyből távolugrás
IV. kcs.

Tasi Mónika – 1 helyezés - 50m-es síkfutás
Kocsis Csenge - 3. helyezés- helyből távolugrás
Kristóf Ádám - 3. helyezés - középtáv futás
Papp Marci -1. helyezés - 50m-es síkfutás
Ladics Máté - 2. helyezés - 50m-es síkfutás
Balogh Bence - 2. helyezés - medicinlabda lökése
1. helyezést ért el a váltó csapat is -Czompál Szofia,
Bóka Balázs, Papp Dóri, Kovács Barnabás, Tasi Mónika, Papp Marci összeállításban.
A verseny lebonyolításáért köszönet Spák Józsefnek és
az UFÓ csapatnak! Büszke vagyok a csapatra!
Kozma Richárd
Testnevelő tanár

1998. március 19. dr Chikán Csaba Pest megye
és akkor még az Országos Szövetség elnöke
bíztatására és segítségével kb. 20 fővel megalakult
a Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesületének
Ócsai Szervezete. A helyi önkormányzat is támogatta
megalakulásunkat. Nem sokkal később önálló
egyesületté szerveződtünk, igy nagyobb esélyünk
volt a pályázatok adta lehetőségek kihasználására.
Kezdetben nehéz volt a tagok aktivizálása, ezért
különböző programokkal próbáltuk az érdeklődésüket
felkelteni. Ilyen volt az I. Parasportnap a Gimnáziumban.
A dupla jubileumra tekintettel ez évben március 24én szombaton a Halászy Károly Általános Iskolában
rendeztük meg a XX. Regionális Parasportnapot.
Az megnyitóbeszédet is Pánczél Károly Országgyűlési
képviselő, a rendezvény fővédnöke mondta el.
Kovács Ágnes - a MEOSZ elnöke - is beszélt
a
Szövetség
eddig
elért
eredményeiről,
méltatta
a
helyi
egyesület
munkáját
Izgalmas és szép perceknek lehettek részesei
azok a vendégek, akik végig nézték az
ENERGY’
KIDS
Tánccsoport
bemutatóját.
Rövid bemelegítő torna után elkezdődhettek a játékok
A nap folyamán együtt versenyeztek egészségesek,
sérültek, kicsik és nagyok. A hagyományos
versenyszámokon kívül Spák József tanár úr
ötletes játékai gördülékenyen zajlottak, gyűltek
a parajegyek és a vásárlók is a Parabazárban.
Délre elkészült Ponyiczki László és segítői
által két nagy üstben főzött lucskos káposzta,
amellyel
mindenki
csillapíthatta
éhségét.
Ebéd után következett a meglepetés, a 200
személyes SZÜLETÉSNAPI tortából mindenkinek
jutott. A tombolasorsolás után a Gördülő
Tánccsoport fergeteges előadásával zártuk a napot.
Sokan évek óta nem mozdultak ki kényszerű
környezetükből. Öröm volt látni a régi és az új arcokat
is.
A szervezők és az adományozók több mint 260
fő részére teremtettek lehetőséget arra, hogy az
egészséges és sérült emberek a játékban és a sportban
is összemérhessék képességeiket.

A rendezvényt támogatták:
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
OBO BETTERMANN HUNGARY KFT.
BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÁNCZÉL KÁROLY
METTEX Kft.
PONYICZKI LÁSZLÓ
PUNCS BAZÁR
JÁTÉKOK HÁZA
SAROKHÁZ ÉTTEREM
LEON PÉKSÉG
REÁL ÉLELMISZER KERESKEDÉS
POTOM DISZKONT
BORI ANTALNÉ
LARK TŐKE HÚS 97” KFT PACSI-HÚS
R+R KFT
BARIZS DÁNIEL ÉS BARIZS BEÁTA
GHABZE SOLUTION KFT
DM MAGYARORSZÁG KFT
ÁTRIUM IDŐSEK OTTHONA /DABAS/
HARMÓNIA LAKÁSTEXTIL
KARDOS ZOLTÁN
COMPUTERFUTÁR KFT
EMTÉ-2002 SZOLGÁLTATÓ BT
CHILIFUTÁR BARÁTI KÖR
SZIVES ABC
DONKÓ ERIKA MANIKÜR (PEDIKŰR)
MOBIL-TEL LOTTÓZÓ
FAZAKAS CSABA (MÉHÉSZ)
GÁLNÉ VÍGH MARIANN
PILLERNÉ DOBORÓCZKI ILDIKÓ
PILLER DÓRA
KEREKES ÁGNES (FODRÁSZ)
Köszönjük támogatóinknak, hogy most is fontosnak
tartották programunkat, és a fogyatékkal élők
segítését.
Úgy gondoljuk, ez a sportrendezvény is példa arra,
hogy másként, másképpen is lehet élni. A mostani
programunk is bizonyította, hogy a nyomasztó
hétköznapok mellé derűs, élményekben gazdag
napot lehet vinni. Új erőt adni az önértékeléshez, az
önbecsüléshez. Az elért siker nyomán további célok
kitűzésére lehet ösztönözni.
MÓE Elnöksége
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Név:
Darázs Kitti
Boda Jenőné Hmiró Lidia

Ócsai baptista gyülekezet
áprilisi miserendje
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 – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Kovács Kálmánné Kozma Lidia
Sipos József
Török Istvánné Flórián Erzsébet

Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 19:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor

Egri Mihályné Juhász Julianna

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

Esküvő:

Horváth János
Sirokné Szabó Margit
Varga József
Danó Sándor

Születés ideje
1983. szeptember 16.

Haláleset ideje
2018. február 1.

1930. szeptember 22.
1946. december 27.
1965. május 29.
1953. július 25.
1934. május 31.
1948. április 10.
1940. augusztus 15.
1958. május 18.
1950. március 8.

2018. február 7.
2018. február 8.
2018. február 8.
2018. február 10.
2018. február 12.
2018. február 23.
2018. február 25.
2018. február 26.
2018. február 27.
2018. március 6.

Szerecz Glória - Pribeli Ferenc

Huszonötödik házassági évforduló:
1993. március 6.
1993. március 6.

Kiss Márta - Gál István
Danó Éva - Jurászik Attila

Ócsai katolikus közösség
áprilisi miserendje
Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 9 óra

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

Biblia óra: minden Hétfőn 18.30.

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református Iskolában

Április utolsó szombatján 17 órakor taezei imaóra
19 órakor ismeretterjesztő előadás:

forrás: www.ocsaref.hu

Vendégünk dr. Beer Miklós megyéspüspök

Ifjúsági hittan: minden Pénteken 18 órától

Kedves Olvasóink!
Sokan kérdezték, hogy miért nem jelennek meg friss információk az Ócsai Református Egyházközség aktuális havi programjairól.
2017. januárjától Nt. Hantos Péter lelkipásztor úr kérésére kezdtük el szüneteltetni a
publikációt.
Az állandó alkalmakat ettől a hónaptól megjelentetjük, az aktuális havi, ünnepi,
rendhagyó alkalmakról javaslom, hogy tájékozódjanak a www.ocsaref.hu honlapon.
(szerk.)

DARUS TEHERAUTÓRA
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE
ELEKTROPORTA
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.

Padbod-98 Bt. - 06305873120
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Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Kucsera Péter

Bodnár Erika - Kucsera György

2018. februrá 1.

Zsákai László

Ilia Judit - Zsákai Dávid

2018. február 1.

Szabó Zoltán Nimród

Ádámcsik Tünde - Szabó Zoltán

2018. február 5.

Tóth-Király Dorka

Király Renáta - Tóth Benjámin

2018. február 7.

Gáspár Tamás

Vigh Klaudia - Gáspár Tamás

2018. február 14.

Mihai Róbert Marcell

Kalányos Gizella - Mihai Róbert

Ötvenedik házassági évforduló:

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin

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

Közérdekű információk

Haláleset:

2018. február 15.
Sallay Mária anyakönyvvezető

-

Közérdekű telefonszámok
Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

info@nefelejcsovoda.hu

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Napsugár Tagóvoda

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

Ócsán lévő élelmiszer üzletünkbe
keresünk
pénztárost, eladót
és árufeltöltőt.
Nyugdíjas jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni önéletrajzzal lehet:
domsod2@invitel.hu e-mailen,
tel.: 06-30-289-9689

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!
Áraink változatlanok.
Hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu

