ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

A címlapon:

PITTI KATALIN
Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes

Pünkösdi koncertje május 20-án lesz
az Ócsai Római Katolikus Templomban.
Jegyek a Szabadidőközpontban válthatók.

2018. MÁJUS

Helyi 3
EGY VIRÁGOS REGGEL
Idén is kedvezményes muskátlivásárral segítette Ócsa virágba borulását az önkormányzat. Rengeteg volt
az érdeklődő, volt, aki már kora reggeltől a helyszínen várakozott, délelőtt 9 órára pedig már hatalmas sor
kígyózott a tér előtti járdán. Az előző
évhez hasonlóan 2500 tő muskátli
várt gazdára. A kezdeményezés célja, hogy a színes virágok szép díszei
legyenek házainknak, városunknak.
Köszönjük a Városüzemeltetési
Nonprofit Kft-nek és a segítőknek
a zökkenőmentes lebonyolítást.

ÚJ, KORSZERŰ GÉPET VÁSÁROLT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A FIZIKOTERÁPIÁS RÉSZLEGNEK

Az Év Bolyai Diákja

Egy új BEMER gépet kapott az
Egészségház fizikoterápiás részlege.
A műszer stimulálja a vérátáramlást
a legkisebb erekben is, javítja a szövetek, illetve a szervek táplálását.
Fontos szerepe van a betegségmegelőzésben is, hiszen a mikrokeringés nem megfelelő működése
esetén gyengül az immunrendszer,
csökken a teljesítőképesség, megnő a keringési problémák, mint
pl. a szívinfarktus valószínűsége.

Idén Rózsa Máté kapta az ‘Év
Bolyai Diákja’ elismerést az
önkormányzattól. A kitüntető
díjat május 5-én Bukodi
Károly polgármester adta
át a ballagási ünnepségen.
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Tisztelt ócsai Ingatlantulajdonosok!

Önkormányzati hírek

Társaságunk
az
alábbiakban
tájékoztatja
Önt
az
újrahasznosítható
csomagolási,
a
zöldhulladék,
továbbá
a
lom
hulladékok
gyűjtéséről.
Együttműködésüket
ezúton
is
köszönjük!

Testületi ülésen történt
Április 25-én a hó végi testületi ülésen elfogadták a képviselők a Városüzemeltetési Nonprofit Kft., és a DPMV Zrt. mérlegbeszámolóját.
Napirenden tárgyalta a Képviselő-testület a Dabasi
Rendőrkapitányság Ócsa közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. A jelentés tartalmazza többek között a
vagyon elleni bűncselekmények számának alakulását.
A bűncselekmények száma a 2016-os évhez viszonyítva
3,2 %-kal csökkent. 2017-ben emberölés nem történt,
testi sértés 5 alkalommal, garázdaság 1 alkalommal, önbíráskodás 1 alkalommal, lopás 44 alkalommal, lakásbetörés 3 alkalommal, rongálás 2 alkalommal történt. A
teljes beszámoló elérhető a www.ocsa.hu weboldalon.
Elfogadták
a
Képviselők
az
önkormányzati
tulajdonban
lévő
ingatlanokra
vonatkozó épületfelújítási és karbantartási tervet, melyet az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
ügyvezetője Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna terjesztett elő.
Elfogadta a Testület Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását.
Döntés született a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázaton való részvételről. A szükséges önrész 30%-ban került
meghatározásra. A támogatásból az Egressy Gábor Szabadidőközpontot szeretnék fejleszteni.
Az Árok utca és a Klapka utca felújítása valósulhat meg az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása című pályázatból. A tenderen való indulásról döntöttek a Képviselők valamint a részvételhez szükséges önerő mértékéről.
A Templom tér szélén álló volt TSZ Iroda lebontása is megkezdődik. A munkálatokat a legkedvezőbb ajánlatot adó Truck Tor Kft. végzi el.
Határozott időre szóló pályázati kiírásról döntött a
Testület védőnő munkakör betöltésére. A munkaviszony 2021-ig szól, a munkavégzés helye Ócsa.
A DIGI Távközlési és Szolgáltatási Kft. egy bázisállomás
létesítésének igényével kereste meg az önkormányzatot. Az állomás a vízműtelep víztornyán kerül beüzemelésre, a szolgáltató évi 1.200.000 Ft bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, a szerződés 10 évre szól. Az

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
állomás a cég mobil hálózatának kiépülését szolgálja.
Már hagyománnyá vált, hogy az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében készül el az Ócsai Vigasság
rendezvényen kiosztásra kerülő városi torta. Az édes
finomság megalkotásához az önkormányzat a tavalyi évekhez hasonlóan 200.000 Ft támogatást nyújt.
500.000 Ft támogatásban részesül az Ócsa Öreghegyi
Pincesor Egyesület, mely összeget a XVII. Orbán napi
Nyitott Pincék rendezvényhez kívánják felhasználni.
Elfogadta a Testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által készített vízkorlátozási tervet.
Zárt ülésen döntöttek a Képviselők a következő kitüntető díjak adományozásáról: Ócsa Kiváló Nevelője
Kitüntető Díj, Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj,
az Év „Halászy Diákja” Díj, az Év „Bolyai Diákja” Díj.

Veszélyes hulladékok
gyűjtése
a Polgármesteri Hivatal udvarán
2018. június 16-án,
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Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, SZERDAI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (SPAR parkoló – Szabadság tér 1.; Ócsa lakópark)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
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Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, SZERDAI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH
Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5
m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek,
mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 229 Ft+ÁFA/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási
alkalmanként,
ingatlanonként
mint
további
„korlátlan”
mennyiségű

szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható anyagok:
fáradt olaj, oldószerek, hígítók,
hajtógázos flakonok, fénycsövek, izzók,
festékmaradékok, elemek, képcsöves
monitorok, és képcsöves televíziók,
használt gumiabroncsok, étolaj,
nyomtató patron
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db
megvásárolt

ingyenes
zsák

zsák,
helyezhető

valaki.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím
Ócsa
Polgármesteri Hivatal
Bajcsy-Zs. u. 2.

ügyfélfogadás
hétfő:
14.00 – 18.00

telefon

e-mail

honlap

-

-

-

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.

hétfő: 8.00 - 20.00

53/500-152

2700 Cegléd, Pesti út 65.

kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

53/500-153

HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja
az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).
Település

Cím

Albertirsa

2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz.
2700 Cegléd, Mizsei út.

Cegléd

Kecskemét

(DTkH Nonprofit Kft. Telephelye mellett a Gerje
hídnál)

Monor

2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén.

Nagykőrös

2750 Nagykőrös, Kecskeméti út

Nem veszélyes hulladékok

2344 Dömsöd,
Vasút út hrsz.: 388/39.

Nyitva tartás:

Sze: 8:00 – 16:00 Szo: 8:00 – 16:00
H: 8:00–16:00 K: 8:00–18:00 Cs: 8:00–18:00 Szo: 8:00–
14:00
Szerda: ZÁRVA Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA

márc. 1 – szept. 30.: K - P: 9:00-17:00; Szo: 8:00-16:00;
K - Szo: 7.30-16.00
okt.1 – márc. 31.: K - P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00
ápr.1 – szept. 30.: K - P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00

Elhelyezhető hulladékok fajtái

Veszélyes hulladékok

A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok
helyezhetők el, térítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve
átutalással abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal.

Nyitva tartás:

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Szé- okt. 1 – febr. 28.: K - P: 8:00-16:00; Szo: 8:00-16:00;
les köz)
(ebédidő: 12:00-13:00)
6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz.
(régi Halasi út)

HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

Minőségi követelmény

Átvehető
mennyiség/év

kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televízi- ép, összeszerelt
ók, hűtő, mosó, mosogató szárító gép)

max 200 kg/év

lomhulladék

bútorfélék, textilruhafélék

max 1 m3/év

személyautó gumiabroncs

nincs

1 garnitúra/év

üveg csomagolási hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási
hulladék

nincs mennyiségi
korlát

egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) csomago- tiszta csomagolási hulladékok
lási hulladék
keveréke

egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke)

egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év

használt sütő zsiradék, használt étolaj

tiszta, szennyeződésmentes

max 100 kg/év

fénycső izzó

ép állapotú

max 100 kg/év

festékek csomagolásai

festék nem vehető át! Csak festék
csomagolási hulladék

növényvédő szerek csomagolásai

növényvédő szer nem vehető át,
csak növényvédő szer csomagolási
hulladék (üres növényvédő szeres
doboz)

max 100 kg/év

szárazelem

nincs

max 100 kg/év

akkumulátor

ép, összeszerelt

max 100 kg/év

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

egyéb hulladékkal nem szennyezett max 100 kg/év

Ár

Kommunális hulladék (20 03 01)

19.900 Ft/tonna + ÁFA

Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04)

13.800 Ft/tonna + ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04)

13.800 Ft/tonna + ÁFA

Lom hulladék (20 03 07)

8.460 Ft/m3 + ÁFA

H-P: 8:00 – 16:00
Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01)
4.050 Ft/m3 + ÁFA
Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna + ÁFA áron.
A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 19.900 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá tartozik.
6000 Kecskemét,
Kisfái 248. 0737/12 hrsz.
Nyitva tartás:

03.01-től – 09.30-ig
H-P: 6:00 – 18:00
Szo: 6:00 – 16:00
10. 01-től - 02. 28-ig
H-P: 6:00 – 17:00
Szo: 6:00 – 16:00

Hulladék típusa

Ár

Kommunális hulladék (20 03 01)

14.740 Ft/tonna + ÁFA
Építési-bontási hulladékok

Kitermelt talaj, föld (17 05 04)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton (17 01 01)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + ÁFA
áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá
tartozik.
Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulladéktípusoktól eltérő hulladékok elhelyezése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
Hírös Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, hrsz.:1622/8.

Hulladék típusa
Egyéb települési
hulladék, kevert is
(20 03 01)
Lom hulladék
(20 03 07)

nincs mennyiségi
korlát

zöld hulladék

Hulladék típusa

Nyitva tartás:
H-P: 7:00 – 17:00
Szo: 8:00-17:00

Minőségi követelmény

veszélyes összetevőket nem tartalmazó
háztartásokban keletkező hulladék

Ár
lakossági

ipari

10,8 Ft/kg + ÁFA

15,0 Ft/kg + ÁFA

10,8 Ft/kg + ÁFA

15,0 Ft/kg + ÁFA

Föld és kövek
(17 05 04)

homogén, egyéb jellegű hulladékot nem
tartalmazhat

1,0 Ft/kg + ÁFA

1,0 Ft/kg + ÁFA

Beton, tégla, cserép, kerámia
(17 01 07)
(17 01 01)
(17 01 02)

homogén, 50 cm alatti befoglaló méretű,
vasalásmentes, egyéb jellegű hulladékot
nem tartalmazhat

3,1 Ft/kg + ÁFA

3,1 Ft/kg + ÁFA

Kevert építkezési
és bontási hulladékok
(17 09 04)

kis mértékben, kb. 5%-ban tartalmazhat
az építkezések során keletkező egyéb
jellegű hulladékokat (fa, műanyag, szigetelőanyag, stb.)

6,2 Ft/kg + ÁFA

6,2 Ft/kg + ÁFA

Izsák-Kom Kft.
6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
Nyitva tartás:
Nyári időszámítás:
H-P: 6:00 – 18:00; Szo: 6:00 – 14:00
Téli időszámítás:
H-P: 6:00 – 17:00; Szo: 6:00 – 13:00

Hulladék típusa
Kommunális jellegű hulladék
Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog)
Tiszta föld

Ár
12.000 Ft/tonna + ÁFA
1.500 Ft/tonna + ÁFA
Ingyenes
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Jegyzői közlemény
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A kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
A fokozatosan melegedő időjárás következtében
egyre inkább szükségtelenné válik az otthoni tüzelőfűtő berendezések napi szintű használata. Azonban
már ebben az időszakban javasolt ütemezni a
karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat
annak érdekében, hogy a következő fűtési szezont
már egy átvizsgált és biztonságos fűtési rendszerrel
lehessen megkezdeni.
Az utóbbi időszakban a kéményseprés területén
jelentős változások következtek be, amelyekről – a
teljesség igénye nélkül – az alábbi tájékoztatást adom:
Amennyiben családi házban él és a házban
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő abban az
esetben érkezik a címre, ha a kéménytulajdonos
előzetesen időpontot foglal. A településtől függ,
hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem
kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést.
Ócsa település vonatkozásában az alábbi gazdasági
társaságoknál van lehetőség időpontot egyeztetni az
ingyenes kéményellenőrzésre:
- Abakémény Kft.
- Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Nonprofit Kft.
- Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
- Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Zrt.
- Kéményseprőipari Kft.
- Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
- Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
/Az elérhetőségeket megtalálják közvetlenül az adott
gazdasági társaságok honlapján, vagy közvetetten a
www.ocsa.hu oldalon./
Amennyiben családi házban él, ahová gazdálkodó
szervezet is bejegyzésre került (gazdálkodó szervezet:
a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az
egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet,
az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat,
az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű
vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat,
az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi
személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói
iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a

A Föld napja a Napsugár Tagóvodában
ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

karbantartói
munkakörre állást hirdet.

szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni
cég, továbbá az egyéni vállalkozó, jogszabály alapján
a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az
egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány),
akkor a kéményseprést egy, vagy kétévente kötelező
megrendelni egy kéményseprő cégtől. A megrendelés
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van
a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor
kétévente. A kéményseprésért meghatározott díjat
kell fizetni. Ócsa település vonatkozásában az alábbi
szervnél és gazdasági társaságoknál van lehetőség
megrendelni a munkát:
- BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi
Szervezet
- Abakémény Kft.
- Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Nonprofit Kft.
- Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
- Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Zrt.
- Kéményseprőipari Kft.
- Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
- Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
- Prevent Kéményseprő Ipari és Szolgáltató Kft.
/Az elérhetőségeket megtalálják közvetlenül az
adott szervek, gazdasági társaságok honlapján, vagy
közvetetten a www.ocsa.hu oldalon./
forrás: www.katasztrofavedelem.hu
Dr. Molnár Csaba
jegyző

Óvodánk Helyi Pedagógiai Programja kiemelt helyen
kezeli a környezeti nevelést. Ennek szellemében április
20-án, pénteken a Napsugár Tagóvodában közösen ünnepeltük meg a Föld Napját.
A közös programot megelőzően minden csoport a saját
csoportján belül is érdekesebbnél érdekesebb dolgokkal ismerkedett meg a Föld nevű bolygóval kapcsolatban. A földgömböt forgatva és a térképeket nézegetve
megmutattuk meg óvodásainknak, hogy milyen színnel
jelölik a tengereket, óceánokat és a szárazföldet. Elmeséltük a gyerekeknek, hogy különböző nemzetiségű
emberek is élnek a Földön, akiknek más a bőrszínük,
más nyelven beszélnek, eltérő lehet az életmódjuk, a
szokásrendszerük a miénktől. Közös feladata a Föld lakosságának, hogy megmentse az élőlényeket, növényvilágot, ügyeljen a levegő és a víz tisztaságára.
Ebben az évben ezen a jeles napon a Nyitnikék csoport
szervezte Tagóvodánk számára a közös záró programot. A „rendezvény” során a gyereknek szemetet kellett szedniük az udvaron, majd a közösen összegyűjtött
hulladékot szelektíven kiválogattuk. Az így elkészült
kupacokból ki-ki a saját ötlete alapján alkothatott valamit. Volt még Pingvin tánc „jégtáblákon”. Sajnos a zene
végére a jégtáblák mind „elolvadtak”. A programot egy
közös tánccal zártuk az „Égitestek kottája” segítségével. A Napnál tapsoltunk, a Föld bolygónál forogtunk, a
Holdnál leguggoltunk.
Egy mozgalmas, izgalmakkal teli hét felejthetetlen záró
eseménye volt ez a délelőtt!
„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán
az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel...”
Surányiné Bán Gabriella
intézményvezető helyettes

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:
azonnal
Érdeklődni lehet:
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezetőnél
70-425-33-04

Kedves Gyerekek és Szülők!
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2018/2019es tanévre zongora, furulya,
és
rézfúvós
hangszerekre.
Elsősorban
iskoláskorú
gyermekek
jelentkezését
várjuk!
Az
oktatás
helyszíne:
Egressy Gábor Szabadidőközpont.
A hangszeres órák egyéniek, időtartamuk heti 2 x 30 perc (esetleg 1 x 60
perc). Időpontok egyeztetés alapján, a tanév kezdetén. Heti egy alkalommal
csoportos szolfézsóra is az oktatás része. Térítési díj jelenleg:7.100 Ft/félév
		
Érdeklődni folyamatosan lehet, be- és visszairatkozás (jelentkezési lap kitöltésével) várhatóan a vizsgák után, júniusban lesz.
Elérhetőségek: Radványiné Mikesi Tünde zongoratanárnő 06-20/3915918, mikesi.tunde@gmail.com és Serfel Viktor fúvós tanár 0630/612-0771. Személyesen az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.
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Népmese Ócsán
A népmese a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint:
„Csodás elemeket tartalmazó, naiv hangú, költött elbeszélés”. A Magyar Néprajzi Lexikon azt állítja, hogy:
„a szóbeli elbeszélő költészet legnagyobb műfajcsoportjának egyike”. Egy lényeges dolgot ne felejtsünk
el, a népmese szóbeli műfaj. Ezt hivatott szolgálni
a népmese- népmonda mondó verseny itt Ócsán.
Abban biztosak lehetünk, hogy a gyermek nagyon szereti, könnyen tanulja, és ha kiáll egy mesével, akkor azáltal olyan mértékben gazdagodik, fejlődik személyisége,
hogy kevés az a tudomány, amitől ennyire, és ilyen sok
területen fejlődne egyszerre. Képzelet, figyelem, emlékezet, szókincs, előadókészség, kiállás, önbizalom, és
még sorolhatnám azon készségeket, képességeket, melyek fejlődését érinti. Ezért is lennék én a mesemondás
egyik zászlóvivője, vitatkozva azokkal, akik azt vallják,
hogy nem gyerekeknek való műfaj, nem lehet kiállítani egy 6-8 évest. Hát igen, nem is mindenkit lehet, de
akit igen, aki tehetséges, azt igenis engedjük, segítsük.
Így ebben az esztendőben is nekiláttunk, megszerveztük a helyszínt, időben egyeztettünk a Szabadidőközponttal. Az igazgatónő elfogadtatta a KLIK vezetőjével
ezt a tervet, aki támogatásáról biztosított bennünket.
A verseny célja a magyar prózai-, népköltészeti jellegzetességek megjelenítése, a hagyományos mesemondás, történetmesélés sajátosságainak megtartása a színpad adta keretek között is
A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok
közül választott népmesével, népmondával lehetett
benevezni. A versenyzők teljesítményét szakmai zsűri értékelte, mint minden évben. Személyük kiválasztásánál jelentős szempont volt a gyermekszeretet.
A 2016/17-es tanévben 26 jelentkező 9 településről:
(Csévharaszt, Üllő, Felsőpakony, Monorierdő, Péteri, Inárcs, Kakucs, Dabas, Ócsa) idén csak 13 versenyző 6 településről (Üllő, Felsőpakony, Monorierdő,
Inárcs, Dabas, Ócsa) mérte össze mesélni tudását. Ez
csökkenést mutat, de reménység szerint a jövő tanévben ismételten növekszik a kis előadók létszáma.
A zsűrinek nehéz dolga volt, de a visszajelzések alapján, egy sikeres versenyt tudhatunk
a
magunkénak,
nagy
összefogással.

Az egymást segítő szervezéssel iskolánk, városunk
jó hírét vitték a résztvevő nevelők, szülők és kis
előadók. Persze, ha egyszer elindítunk valamit, akkor azt nem szabad abbahagyni! Ha felszállunk egy
hintára, arról nem szabad menetközben kiszállni.
Hálás szívvel köszönöm támogató segítségét MINDAZOKNAK, akik lehetővé tették a szervezési és lebonyolító feladatok végrehajtását!
Szemők Mariann

Ócsa Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

védőnő munkakör
betöltésére.

A kinevezés határozott időre szól 2021. február 5-ig.
Munkavégzés helye: Ócsa Központi Orvosi Rendelő
Pályázati feltételek:
 egészségügyi főiskolai szakon szerzett
védőnői oklevél
 felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások) ismerete
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 B kategóriás jogosítvány
 védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A teljes pályázati kiírás az ocsa.hu oldalon
megtalálható.
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Új vezető az Egyesület élén
Új elnöke lett az Ócsa Öreghegyi Pincesor
Egyesületnek. A vezető váltással egy időben más
változások is történtek.
1.

Mióta létezik az Egyesület?

Az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület 2000-ben alakult, az Öreghegyen lévő műemlék jelentőségű területen található pincék tulajdonosaiból.
Mára már sok olyan tagot tartunk számon, aki nem
rendelkezik ugyan pincével, de szereti a kulturált borfogyasztást, érdekli a gasztronómia, vagy pusztán csak
örömmel vesz részt közösségi munkákban.
2.
Nemrég új vezetője lett az Egyesületnek. Ezzel egy időben megváltozott az Alapszabályzat. Miben látható ez a változás és miért volt erre szükség?
Radics József halálával megüresedett az elnöki pozíció. Két lehetősége lett volna az Egyesületnek: a régi
vezetőséggel tovább folytatja a munkát vagy rendkívüli közgyűlésen új vezető tisztségviselőket választ. Az
egyesület elnöksége ekkor az utóbbi mellett döntött.
2000-ben alakult egyesületünk Sághy Zoltán és Horváth Zoltán kezdeményezésére. Ekkor az volt a cél,
hogy a kipusztított szőlő- és gyümölcs kultúrát visszahozzuk a területre. Abban az időben az ideérkezett látogatóknak a pincék megtekintése után mindig az volt
az első kérdésük, hogy hol termelik a gazdák a szőlőt.
2018-ban már nem ez az elsődleges kérdés, hiszen az
elmúlt évek alatt nagy területen történtek gyümölcsés szőlőültetések. Itt kell köszönetet mondani azoknak
a gazdáknak, akik ezt felvállalva újra betelepítették
szőlővel a területet. Néhány nevet említek, akik jeles
képviselői voltak ezen feladat megvalósításának: Szebedinszky János, Balló Benő, Tóth Béla.
Az Egyesület közhasznú tevékenységet is szeretne folytatni, megtámogatva ezzel a helyi Önkormányzatot és
a pince- és szőlőtulajdonosokat. Az új feladatok ellátásához szükségessé vált Egyesületünk alapszabályának
módosítása.
Alapszabályunk célkitűzései kiegészítésre kerültek,
az alábbi feladatokkal: a borturizmus fellendítése, a
minőségi bortermelés előmozdítása, a hagyományok
ápolása, műemlékek és népi építészeti értékek feltárása
és védelme, a történelmi, kulturális és művészeti érték

megóvása, a szőlősgazdák és kistermelők érdekképviselete, segítése, az előbbiekkel kapcsolatos ismeretterjesztés.
Egyesületünk megfogalmazott céljai alapján az alábbi
közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatokat látja el:
Kulturális tevékenység:
-

közösségi kulturális hagyományok, értékek
védelme. Művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének segítése

-

a lakosság életmódjának javítására szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása

-

a lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása

A feladat ellátás megvalósítása érdekében: a lakosság
kikapcsolódását lehetővé tevő kulturális és hagyományőrző programok szervezése, lebonyolítása, amely
rendezvényeken a hagyományőrző csoportok részére
bemutatkozási és fellépési lehetőséget biztosít. Túrák
alkalmával az érdeklődőkkel megismertetni Ócsa területén található szakrális, kulturális emlékhelyeket, azok
történetét.

képzések szervezése, lebonyolítása

Az újonnan alakult egyesület vezetősége már fel is
kutatott egy támogatási lehetőséget, mely az ócsai
pincék felújítására nyújt lehetőséget a Népi Építészeti
Emlékek Helyreállítása program keretében.
Az Önkormányzatnak segítséget nyújtott egyesületünk
a zártkertek fejlesztésével kapcsolatos pályázat megírásában.

támogatási források feltárása és hasznosítása

-

állami,
önkormányzati
pénzeszközök,
pályázati
igénybevétele

-

együttműködés a térség hatóságaival, intézményeivel

-

előadások, kiállítások, konferenciák szervezése

-

médiával való
tájékoztatása

3.
Változott a Szervezeti és Működési Szabályzat is. Mik ezek a változások?
Az elnök és titkár munkáját 4 alelnök segíti az alábbi területeken: szőlő- és bor; gyümölcs- és pálinka; műemlék- és területvédelem; marketing,
kommunikáció és rendezvényszervezés. A közhasznúság feltételeihez szükséges a Felügyelő Bizottság újbóli felállítása, mely korábban nem működött.
A vezető tisztségviselők röviden bemutatkoznak:
VIOLA TAMÁS - marketing, idegenforgalom és rendezvényszervezés
Egyesületünk marketingtevékenységéért felelős tag-

annak

A borászati ágazatért felelős alelnökként célom, hogy
az Ócsán termett szőlőből az ócsai borászok által készített bort fogyasztva kellemes és szép élményekkel
gazdagodjanak az idelátogató környékbeliek illetve a
távolabbról érkező kirándulók és borbarátok. Ennek érdekében tudásommal és tapasztalatommal igyekszem
az egyesület tagjait segíteni például borbemutatók és
borkóstolók szervezésével, ahol borászokkal, szőlészekkel, új borászati technológiákkal, növényvédelemmel, modern szőlőművelési módokkal ismerkedhetnek
meg a Pinceegyesület tagjai.
BARIZS NORBERT - műemlék-és területvédelmi alelnök

és
egyéb
lehetőségek

kapcsolattartás,

TÓTH BÉLA - borászati alelnök

A megváltozott feladatokhoz nem volt elegendő 3 vezető,
a megnövekedett és kiszélesedett feladatok ellátására a
közgyűlés amellett döntött, hogy az elnök és titkár munkáját 4 alelnök támogatja és segíti szakmaspecifikusan.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi
tevékenységet végzi:
-

összehangoljuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal.
Fontos feladatunk tehát ezen szolgáltatások egyre színesebbé, vonzóbbá tétele, hogy városunkat hazánk
turisztikai vérkeringésébe a pincesoron keresztül is
bekapcsoljuk.

jaként elsődleges célom az ócsai pincesort mind szélesebb körben ismertté tenni. Olyan célcsoportokat
is el kell érnünk, akiknek jelenléte viszonylag ritkább
településünkön, ehhez azonban fontos fejlesztésekre
is szükség van. A környék vállalkozóival és a pincetulajdonosokkal karöltve azon dolgozunk, hogy a borok
és a műemlék jellegű pincék iránt érdeklődést mutató,
hozzánk ellátogató vendégek igényeit és preferenciáit

Feladataim és céljaim között a legfontosabbnak
tartom, hogy a műemlékké nyilvánított pincék és
építmények környezetét és állagát a legmegfelelőbben tudjuk megőrizni és védeni. Fontosnak tartom,
hogy a földeken kizárólag csak oda illő növényeket termesszünk, szőlőt és gyümölcsfákat telepítsünk. Törekszünk minden föld és pincetulajdonost rábírni az elhanyagolt területek tisztán tartására. Szeretném minden
erőmmel, munkámmal és tudásommal az Egyesületet, illetve minden pincetulajdonost támogatni.
A területen lévő pincék számomra is sokat jelentenek.

Feladatom és céljaim, hogy mint kertész szakmai segítséget nyújtsak a gyümölcsösök ápolásában, ezzel is támogatva az egyesület célkitűzéseit. Továbbá pálinkafőző
mesterként szakmai tanácsokat adjak a pálinkafőzéshez.
NYULAS PÁL - elnök

Az egyesület elsődleges céljának tekinti az
Ócsai Tájvédelmi Körzet területén fekvő Öreghegyi nyeregtetős, ollóágas pincesor védelmét,
a terület természeti és kulturális értékeinek
megóvását, valamint az Öreghegy természeti, környezeti és kulturális értékeinek védelmét.

DIÁKOLIMPIÁN
JELESKEDTÜNK

Megújult
egyesületünk
tartalmas
programokkal készül ez évben az ócsai lakosoknak
és
minden
érdeklődő
számára.

KISS BALÁZS - Felügyelő Bizottság elnöke

Feladatomnak
tartom
a
Felügyelő
Bizottság
tagjaival
együttműködve,
az
Ócsa
Öreghegyi
Pinceegyesület
jogszerű
működésének és gazdálkodásának ellenőrzését. Egyesületi rendezvényeken személyesen közreműködöm.

4. Mik az Egyesület legfontosabb céljai és feladatai?

Egyesületünk elnöke Nyulas Pál már korábban is képviseltette magát az egyesületben, tevékenyen részt vett
az ócsai pincesor megújulásában, fejlesztésében. A
pincékhez vezető út megjavításában, valamint a pincék
műemlék jelentőségűvé nyilvánításában is részt vett.
Ezen kívül remek kapcsolatot ápol a Somlói Borlovag
renddel, mint a budapesti terület konzulja és a Magyar
Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetség alelnöke is.
SPONGA KÁROLYNÉ - titkár

GÁL ATTILA - pálinka alelnök

Évente 4 alkalommal megrendezésre kerül a
„Pinceegyesületi esték”, melynek témái szakmai és kulturális jellegűek. Minden alkalommal
egy vendég előadónk lesz, aki a megfogalmazott
témában ismeretterjesztő és szakmai előadást
tart. A résztvevők kötetlen beszélgetés keretében megvitathatják kérdéseiket, tapasztalataikat.
Továbbra
is
megrendezésre
kerül
az
„Orbán napi Pincenap”, melyen színes programokkal
készülünk,
megőrizve
a
hagyományokat,
de
egy
kicsit
megújulva.
Az idei év újdonsága, hogy zenés pincenyitogatóval
kezdjük a fesztivált, ahol az érdeklődők
betekintést
nyerhetnek
a
pincékbe
is
egy
finom
tájjellegű
bor
kóstolásával.
Decemberben megrendezzük az „új bor” szemlénket, melyen minden gazda az új év borait be
tudja mutatni szakértőknek, ahol lehetőség lesz
ismert borászokkal véleményeztetni a borokat.
Szorosabbra

fűzzük

kapcsolatunkat

hason-

ló egyesületekkel, annak érdekében, hogy
bővítsük ismereteinket és tapasztalatokat szerezzünk, népszerűsítsük a kiváló ócsai borokat.
Szívesen várunk minden pince- és földtulajdonost, vállalkozásokat, gazdasági társaságokat,
akik egyesületünk tagjai kívánnak lenni vagy támogatni és segíteni szeretnék munkánkat.
A

tagfelvétel

iránti

igényüket

jelezni

lehet:

info@ocsapincesor.hu e-mail címen, de az Egyesület tagjain keresztül is várjuk érdeklődésüket.
Sponga Károlyné az egyesület titkára felel a hatékony
gazdasági működéséért, és koordinálja a vezetőség
munkáját.

Folyamatosan frissül a honlapunk, ahol tájékozódhatnak
az
érdeklődök
a
programjainkról.
Ócsai Öreghegyi Pincesor Vezetősége

Diákolimpia keretei közt megrendezésre kerülő mezei
futáson vettünk részt Tápiószecsőn, a Halászy Károly
Általános Iskolát képviselve, ahol a Pest megyei iskolák
diákjai csaptak össze. A versenyszám távja 2000m volt.
A csapatversenyben Pest megye bajnokai lettünk a II.
korcsoportos fiúkkal. A csapat tagjai: - Roszik György
- Hajdu Erik – Bóka Balázs – Csordás Kristóf – Szabó
Patrik. Emellett egyéniben, megyei bajnok lett Roszik
György, és szintén egyéniben, 4. helyen zárt Hajdu Erik.
Április végén, a Hernádon megrendezendő többpróba csapatversenyt nyerték meg a fiúk: - Roszik György
- Hajdu Erik – Bóka Balázs – Csordás Kristóf( egyéni körzeti bajnok is) – Bartha Roland összeállításban
Pár napot követően a nagyobb korcsoportos atléták
is megmérették magukat Hernádon az egyéni versenyszámokban. Ladics Máté távolugrásban álhatott
dobogóra, Papp Marcell távolugrásban és 100m-en
szerzett érmeket, Balogh Bence – súlylökésben 2.
hely, Kristóf Ádám 300m-en 2. hely. További kiemelkedő teljesítményt nyújtott Tasi Mónika, Kocsis Csenge,
Liszkai Martin, Virágh Mercédesz, Czető Hanna. Szép
volt! Csak így tovább! Kozma Richárd - testnevelő

18 Helyi

Közérdekű információk

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

Ócsai baptista gyülekezet
Rendhagyó alkalmaink:
május 21. Pünkösd hétfő
Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 19:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával
párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

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

Ócsai katolikus közösség
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Haláleset:
Név:
Bódi Miklósné Palcsek-Kubas Klára
Alstedter Imre
Mészáros Andrásné Kovács Margit
Vidra Sándorné Farkas Etel
Vigh Dániel
Sebők Imre
Babik Béla
Migács Józsefné Horváth Katalin
Aranka

Születés ideje
1941. szeptember 19.

Haláleset ideje
2018. március 6.

1960. február 16.
1934. június 5.
1938. október 18.
1929. január 28.
1947. január 18.
1943. április 22.
1957. szeptember 17.

2018. március 7.
2018. március 7.
2018. március 15.
2018. március 24.
2018. március 24.
2018. március 28.
2018. március 28.

Esküvő:
Sepsi Brigitta - Kun Imre Tibor
Huszonötödik házassági évforduló:

2018. április 12.

Kovács Edina - Budai Gusztáv
Antics Hajnalka - Murár Csaba
Reiszki Erika - Fentor László

1993. április 10.
1993. április 17.
1993. április 24.

Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Tóth Izabella

Timár Blanka - Tóth Tivadar Ernő

2018. március 5.

Hága Dániel

Szedmák Anett - Hága László

2018. március 17.

Terdik Bence

Papp Tímea Erzsébet - Terdik István

2018. március 18.

Takács Léna

Csengődi Edina - Takács Ádám

2018. március 25.

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra

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

Vasárnap 9 óra

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református Iskolában

minden Hétfőn 18.30.

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

Ifjúsági hittan:

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, info@nefelejcsovoda.hu

forrás: www.ocsaref.hu

minden Pénteken 18 órától

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Fax: 29-378-067

Rendelő tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Szabóné Ádámcsik

Tel: 29-378-056

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda

Tünde, Tel: 29-578-523

Ócsai Református Egyházközösség

Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26.

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Ócsa, Ady E. u. 2.

Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504

Viktória, Tel: 29-578-522

06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com

iskola@halaszy-ocsa-sulinet.hu

Orvosi Ügyelet

III.körzet Brassai Júlia

www.ocsaref.hu

Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Tel: 29-378 043, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969

Fogászat

gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu

Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok

dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078

06 29 950 420

Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Kocsis János Rendelés hétfő,

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Közterület-felügyelet

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Berecz Éva 06 70 395 1877

kedd 14-18-ig

Ócsa, Martinovics u. 17.

keresztenyocsa@gmail.com

Kovács János 06 70 368 1843

Rendelő tel: 29-378-071

06-30-2034206

Evangelikus Egyházközösség

Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Fiziotherápia 29-578-525

06 29 368 174

Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

Korona Gyógyszertár

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Szabadság tér 5., 29-578-090

06 29 378 043

Falugazdász Újváriné Oláh Szilvia

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

06 30 429 7641, kedd 8:00-12:00

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd,

29-378-007, Körzeti megbízottak:

www.ocsamuvhaz.hu

Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig

Kálmán Attila főtörzsőrmester:

Falu Tamás Városi Könyvtár

szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig

06 30 718 4748, Kovács Géza

06 29 378 158

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073

törzsőrmester 06 70 4891039

www.konyvtarocsa.hu

29-379-969, munkaidőn kívül: 20-510 41 11

Ötvenedik házassági évforduló: -

Biblia óra:

DARUS TEHERAUTÓRA
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE
ELEKTROPORTA
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.

Padbod-98 Bt. - 06305873120

Sallay Mária anyakönyvvezető

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

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

