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Kommunikációs ügyintéző

parlagfű-mentesítési

munkakör betöltésére.

kötelezettségre
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat és Földhasználókat (a továbbiakban együttesen: földhasználók), hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint június 30. napjával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő.
A törvény értelmében ezen időpontig a földhasználó
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A növény virágpora súlyos allergiát okoz, ezért legjobb
a virágzása előtt elpusztítani. Irtását végezhetjük gyomlálással, kaszálással (három kaszálás biztosít megfelelő eredményt), valamint vegyszeres gyomirtással is.
A határidő lejártát követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság hatósági
eljárást kezdeményez azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem
– egészségkárosodás – bekövetkezése, elegendő a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
A védekezési kötelezettségét elmulasztó földhasználónak a bírságon túl meg kell fizetnie az elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket is. A jegyző a védekezéssel kapcsolatos iratokat
továbbítja a növény- és talajvédelmi hatóság részére,
aki meghatározza a növényvédelmi bírságot, melynek
mértéke az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Ezúton kérek minden földtulajdonost és földhasználót a parlagfű elleni védekezés betartására, ugyanis a parlagfű-mentesítés valamennyi állampolgár közös érdeke és egyben kötelezettsége.
Dr. Molnár Csaba
jegyző

Foglalkoztatás jellege:
8 órás teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Ócsa, Bajcsy-Zs. u 2.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
A Polgármester napi munkájának segítése.
Kapcsolattartás helyi intézményekkel, civil
szervezetekkel, testvérvárosokkal. Városi honlap
kezelése, szövegírási feladatok. Facebook oldal
kezelése. Önkormányzati projektekben való
részvétel, azok koordinálása. Protokoll feladatok
ismerete, azok ellátása. Prezentációk készítése.
A Polgármester melletti titkársági, ügykezelési
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Legalább középiskolai végzettség
• Azonos területen (kommunikáció)
szerzett szakmai tapasztalat (3-5 év)
• Angol nyelvű középfokú C-típusú állami
nyelvvizsga (ennek megfelelő egyéb
típusú nyelvvizsga)
• MS Office programok ismerete és
használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz fizetési
igény megjelölésével,
• Kézzel írott motivációs levél,
• Referencia anyag: egy db, max. 4000
karakter terjedelmű – lehetőleg írott/
online médiumban már megjelent – cikk
(a megjelenés helyének, idejének pontos
megjelölésével),
• A végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatai,
• Erkölcsi bizonyítvány,
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a paksi.zita@ocsa.hu email
címre történő küldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
július 31.
A teljes pályázati kiírás a www.ocsa.hu oldalon elérhető.

Felújításokról szól ez a nyár
Mozgalmas nyár elé néz Ócsa Város vezetése. A szokásos tavaszi kátyúzást elvégezték már, olyan utcákban, ahol fontosnak ítélte meg a Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. Az első félévben kizárólag saját keretéből dolgozott az önkormányzat. Hogy mi várható még,
arról Bukodi Károly polgármestert kérdeztük.
B.K.: A nyáron felpörögnek az események, hiszen 107
millió forintot nyertünk a Dózsa György utcai Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda felújítására, amelynek jelenleg tart a közbeszerzési eljárása. Sor kerül a belső vizes
blokkok átalakítására, a belső nyílászárókat (ajtók) és
a teljes elektromos hálózatot is cseréljük, valamint új
padlózatot kapnak a termek. Ez a munka nem készül el
két hónap alatt, ezért erről tájékoztattam óvodavezető
asszonyt. Mindenképpen szükséges lesz a szeptemberi nevelési év indulásakor némi átszervezés. Az óvoda
környékén is munkálkodunk, hiszen útfelújításra nyertünk 12 millió forintot. A Martinovics utca és a Bem
József utca közötti szakaszt aszfaltozzuk, árkokat és a
parkolót tesszük rendbe, valamint a Martinovics utcai
buszmegállóhoz építünk járdát.

A jövőben - reményeim szerint
még idén - mindenképpen szeretnénk egy biztonságos gyalogos átjárót kialakítani az Üllői útnál lévő
vasúti átjárónál. Májusban egyeztettem a MÁV vezetőivel, akik támogatják a kezdeményezést. Júniusban pedig helyszíni bejárással
folytatjuk, ahol szó lesz az állomás
és környékének üzemeltetéséről,
valamint az ottani gyalogos közlekedés megoldásáról.

Veszélyes hulladékok gyűjtése
a Polgármesteri Hivatal
udvarán

2018. június 16-án,

Ó.K.: Hogy áll a szabadtéri kondicionáló park kialakítása?

szombaton 8-12 óra között

B.K.: A gimnáziummal szemben lévő kis telken fog
megvalósulni, pontos időpontot nem tudok mondani,
mert nem tőlünk függ sajnos. A Képviselő-testület úgy
gondolta, hogy a telek fennmaradó részén is sporteszközöket helyeztet majd el. (kosárpalánk, ping-pong
asztal). Fontos még, hogy világítással és biztonsági kamerákkal szereljük fel a területet. Miután a beruházás
miatt az itt lévő parkoló megszűnik, ezért ezt is meg
kell oldanunk. Már felvettem a kapcsolatot a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. munkatársaival.

Gyűjtés során leadható anyagok:

Ó.K.: Milyen fejlesztésekre lehet még számítani?
B.K.: Egyelőre várjuk a pozitív híreket, hiszen az elmúlt hónapokban két pályázatot is benyújtottunk
útfelújítással kapcsolatban. Az egyik projekt az Árok és
a Klapka utca, a másik a Damjanich utca teljes felújításáról szól. Azért ezeket az utakat választottuk, mert
a pályázatban meghatározott kritériumoknak ezek feleltek meg.

fáradt olaj, oldószerek, hígítók,
hajtógázos flakonok, fénycsövek, izzók,
festékmaradékok, elemek, képcsöves
monitorok, és képcsöves televíziók,
használt gumiabroncsok, étolaj,
nyomtató patron
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Önkormányzati hírek
Szülő-nevelő bál a Halászyban

Testületi ülésen történt
Május 30-án tartotta havi testületi ülését Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Elfogadásra került az Ócsa és Társai Nonprofit Kft., az Egressy
Gábor Kulturális Szolgálató Nonprofit Kft. 2017. évi
mérlegbeszámolója, valamint a Tűzoltóság és a „Kertváros” Szociális Központ 2017. évi jelentése is. Ez
utóbbiban olvasható, hogy a Központ által biztosított
szolgáltatások: a kapcsolattartási ügyelet, készenléti
szolgálat, jogi tájékoztatás, pszichológiai tanácsadás,
családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó
konferencia. A Tűzoltóság beszámolója szerint 2017.
évben összesen 294 tűzeset és 231 műszaki mentés
jellegű eseményről érkezett riasztás Dabasra. A teljes jelentés a www.ocsa.hu weboldalon elérhető.
Az előző évekhez hasonlóan idén is támogatásban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban nyaraló palásti és ócsai gyerekek. A képviselők döntése szerint 700.000 Ft-ot különítenek el erre a célra.
A Testület úgy döntött, hogy Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására – a továbbiakban is – Kovácsné Lengyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg. A
megbízás 2018. június 1-től 2019. május 31-ig szól.
Elfogadták a képviselők a szociális étkeztetés Szakmai Programját, mely feladatot 2016. augusztus 1-től
a Ts Gastro Kft. lát el. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetését biztosítják, akik azt tartósan vagy átmeneti jelleggel önmaguknak biztosítani nem tudják.
Jóváhagyta a Testület az Ócsai Települési Értéktár Bizottság új tagjának felvételét Szöllősiné Panyik Ida személyében, továbbá elfogadta a Működési Szabályzatukat.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő sportpályát a korábbi éveknek megfelelően 2018. július 1. napjától
2019. június 30. napjáig terjedő időszakra is ingyenesen használatba adja Ócsa Város Sportegyesület
részére. Támogatva ezzel az ócsai futballt, a csapatok felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, állami forrásból kültéri kondipark létesül a Falu Tamás utca és

a Gábor Áron utca sarkán lévő ingatlanon. Mivel e terület jelenleg parkolóként funkcionál, mindenképpen
szükségesnek mutatkozott a terület jövőbeni hasznosításának újragondolása. A Képviselők úgy döntöttek,
hogy a fitnesz eszközök mellé további sporteszközöket
helyeznének el, a gépkocsik parkolása pedig a Falu Tamás utca szélén kialakításra kerülő parkolóhelyekkel
kerülne megoldásra. Ez utóbbiról hamarosan egyeztetések kezdődnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szúnyogok nagy számban történő elszaporodása miatt
úgy döntött, hogy Ócsa város belterületén földi kémiai
szúnyoggyérítést végeztet. Az érintett terület nagysága
550 ha. A gyérítés elvégzésére a Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.-t bízza meg 770.000 Ft+ÁFA vállalkozási
díjért, amelyet Ócsa Város Önkormányzata a 2018. évi
költségvetésének terhére biztosít. A szúnyoggyérítésre
előreláthatólag június első hetében kerül sor.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

Immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Szülő-Nevelő bálunkat a Szülői Munkaközösség és a pedagógusok szervezésében. A Szülői Munkaközösség
élén az idén új elnök tevékenykedik, Örvendi György
személyében. Fiatalos lendülettel vetette bele magát a szervezés útvesztőibe, ebben segítői Murinainé
Murár Emília és Mandák Kriszta pedagógusok voltak.

A vizsgálat helye és ideje:
Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: +36 (28) 507-126.

2018. június 22-28.

Az Ócsán lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2
év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.

A finom vacsora után kezdetét vette a hetedhét országra szóló vigadalom, a remek talpalávalót a Sasamusic zenekar húzta fáradhatatlanul
egészen hajnalig. Éjfélkor tombolahúzás színesítette a rendezvényt, évről-évre egyre értékesebb
ajándékokkal és egyre boldogabb nyertesekkel.
Köszönetet szeretnénk mondani iskolánk támogatóinak, valamint a szülőknek és kollégáinknak.
A szervezők

Április 14-e estéjén tehát ismét szülőkkel és nevelőkkel, valamint sok-sok mulatozni vágyó vendéggel népesült be az Egressy Gábor Szabadidőközpont, hiszen
pár éve ez az intézmény ad helyet a szülőkkel közös
rendezvényünknek. Idén latin dallamok jegyében hirdettük meg az eseményt. A bál kiemelten népszerű
jótékonysági rendezvénye iskolánknak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ismét elképesztő gyorsasággal fogytak el a vacsora és a támogató jegyek.

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

bolond százat csinál” kezdetű dalt énekeltük közösen
Csóka-Vasass Kingával és Jakab Cintiával. Ezt követően
a szülők pazar latin tánca bűvölt el mindenkit, Krisztián László koreográfiájával. Méltán fogadta vastaps az
észbontó produkciót és nem különben a kivitelezést.

Csodásra sikerült dekoráció várta az érkezőket a nagy
teremben, köszönet érte Bálintné Borbély Tündének.
Idén is az elmaradhatatlan „welcome drink” fogadott
minden kedves résztvevőt, aki megtisztelt jelenlétével.
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika igazgatóasszony és
Bocskai László, az „Ócsa – Halászy Károly Iskoláért”
Alapítvány kuratóriumi elnökének rövid megnyitója
után tehetséges fiataljaink, Kávai Alexandra és Jakab
Roland nyitótánca emelte az est fényét. Majd a pedagógusok öröm-éneklése következett, az idén az „Egy

Támogatóink:
Bagolyvár Étterem Inárcs, Bánvölgyi Zsolt és
családja, Birizdó Ferenc, Bio-Fungi Kft., Bori Antal,
Bukodi Károly, Computerfutár Kft., Creatív Papyrus,
Czető család, Csóka Vasass Kinga, Diamond Kozmetika, Dohánybolt Nagyiványi Szabolcs, Dormány
Fotó-Videó, DM Ócsa, Éden Pizzéria, Egressy Gábor
Szabadidőközpont, Elektroporta, Elohim Kft.,
Forsters Vadászkastély, LángTüzép, Gazdák boltja
Ócsa, Gazdák Boltja Gyál, Garajszki Viktória,
Göbölös Diána, www.gorbuljon.com, Gudmon
Pál, Harmónia Textil Kft., Ikea, Ibolya fodrászat,
Óra-ékszer Soroksár, Katalin fodrászat, Kaufmann
Kft., Kerepeczki család, Két Klári virágüzlet, Kovács
Csaba, Krisztián László és Brigi, Kultúr Büfé, Lázár
Zoltán, Ligetszépe kozmetika, Magyar e-Sport
Akadémia, Mentalingua, Mettex, Matrackirály Kft.,
Mogyi Kft., Pink Black szoli, Potom Diszkont, Puncs
Bazár, Sarokház Étterem, Stoics család, Szabó Ákos,
Tesco Ócsa, Ts Gastro Kft., Vellai kerékpárudvar,
Vellinger László, Virágné Lidi néni, Vogtland pékség,
Winartsport Kft., Zeolit Tüzép, Zumbások
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támogatói

Visszapillantunk!

OBO BETTERMANN
HUNGARY KFT.

Így teltek idén az
Ócsai Kulturális Napok
Hozd el a mosolyod! – kértük
ezt a programsorozat kezdete előtt, hiszen számunkra egy
nagyon fontos visszajelzés, ha
mosolygó arcokat láthatunk a
Szabadidőközpontban, programjainkon. És így lett! Önök jöttek, mosolyogtak, szórakoztak.

A fellépők, művészek, koncertek
összeválogatása azonban nem
véletlenszerű. A programsorozat
igyekezett kiszolgálni a különböző korcsoportokat, amennyire
ez lehetséges. A megnyitó a hagyományokhoz híven kiállításmegnyitóval kezdődött, Nagy
Éva ócsai festő alkotásaival. A
műsorban felléptek a Flashdance tánciskola növendékei, Fehér
Ricsi a Pest Megye hangja tehetségkutató győztese, a gyáli ma-

Rendezvény 7

Az Ócsai Kulturális Napok

zsorett táncosok, az Energy Kid’s
csapata és az ÓKN-es szupercsapat. Korda György és Balázs
Klári anyák napi műsorára már
hetekkel a műsor előtt az összes
jegy elkelt. Zoltán Képszínháza
izgalmas meglepetés volt a nézők számára. A Görög Estet már
nagyon vártuk. Szólt a buzuki és
törtek a tányérok. A görög ízek
és a Pyrgos együttes muzsikája
csak tovább fokozta az amúgy
is
fantasztikus
hangulatot.

Május 15-én Rendhagyó Kávéházi Estét tartottunk, ahol
Pappné Hajdú Katalin, az Ócsai
Polgári Kulturális Egyesület
elnöke beszélgetett Gregor
Bernadett színésznővel. Kiss
Ádám estjére már elővételben
elfogytak a jegyek, így borítékolható volt, hogy a közönség

jól fog szórakozni. A Retró Party
is nagy bulinak ígérkezett. A jó
hangulatra garancia volt Zoltán
Erika, a Groovehouse és a Kerozin. Hajnalig tartott a party.
A szórakoztató este után egy
meghitt délután következett. Pitti Katalin pünkösdi koncertjére
sokan voltak kíváncsiak, megtelt a katolikus templom. Pár
nappal később visszanyúltunk a

régi időkhöz, Muzsikál a mozi
című műsorunkon örökzöld
dallamokat hallgathattak a
vendégek. A színpadon többek
között Jávor Pál és Karády Katalin alakja is megelevenedett.
Mindezt megkoronázta a fantasztikusan sikerült Tejbegríz
Fesztivál, amelyről bővebben
is olvashatnak az újságban.
Köszönjük vendégeinknek, hogy
elhozták a mosolyukat, kérjük,
tegyék ezt így a jövőben is!
Köszönjük
támogatóinknak,
hogy
évről-évre hozzájárulnak, hogy ez a
rendezvénysorozat álló és tündöklő csillag lehet Ócsa egén.

NAGÉV KFT.
FELSŐBABÁDI ZRT.
METTEX KFT.
MPF-FÉG KFT.
FILÓ ÉS TÁRSAI BT.
R+R KFT.
TS GASTRO KFT.
SYNGENTA SEEDS KFT.
CAMINUS ZRT.
VELLINGER-HÚS KFT.
SEMMELROCK KFT.
PE-RU KFT.
BEJÓ MOTOR MŰHELY KFT.
SULLER-MONOPOLY 2012.
KFT.
JUHÁSZ ZSÍRÜZEM KFT.
KÁTA PROJEKT 2008. KFT.
PÁTRIA
TAKARÉKSZÖVETKEZET
FŐNIX TÜZÉP KFT.
C.S.O. KFT.
BARIZSKERT KFT.
ZEOLIT KKT.
HALMOSI ÉS TÁRSA BT.
SAROKHÁZ ÉTTEREM
ELOHIM KFT.
CZINEGE ISTVÁN
DORMÁNY FOTÓ-VIDEÓ
DR. NAGYIVÁNYI PÁL
MONA-TAX KÖNYVELŐ
IRODA BT.
DR. VIOLA ENIKŐ
SPONGA ÉS TÁRSAI KFT.
INTER-POHOR BT.
TÍMÁR TRANS KFT.
KAUFMAN KFT.
PUNCS BAZÁR BT.
KEREKES KLÁRA
BEMBOZ ALKUSZ KFT.
DR.GALLAI ÉS TÁRSA BT.
NAGYKADÁCSI KFT.
D-Hajstudio
ÉDEN KÁVÉZÓ
ÁGI FODRÁSZAT

ÉSZBONTÓAN SIKERÜLT
A MÁSODIK TEJBEGRÍZ FESZTIVÁL!
Ragyogó napsütésre ébredhettünk május 27-én, gyermeknapon, így csodálatos időben

rendezhettük meg a Tejbegríz
Fesztivált a Templom téren.
Az eseményre nagyon sokan eljöttek és mindenki talált kedvére való szórakozást.
A gyerekekre Óriás Minionok
vártak, akikkel közös fotót is
készíthettek. A színpadon Répa
úrral is találkozhattak egy bábelőadás keretében, aki az egészséges életmódról tanított okos
dolgokat. Később Vitéz László
is színpadra lépett, aki megunva
a magányt, menyecskét keresett magának a Fabula Bábszín-

ház és a gyerekek segítségével.
Egy rövid pihenő után a lurkók
egyik kedvence, az Apacuka Zenekar csapott a húrok közé és
szórakoztatta, táncoltatta a látszólag fáradhatatlan rajongókat.
A koncert után közös fotók is
születtek a zenekar tagjaival.
Mindeközben egy ügyességi
feladatsor is várt a bátrabbakra. Aki a Tejúton végigment,
ajándékkal
térhetett
haza.
Nagyon sok bátor és ügyes
gyerkőc teljesítette a tejjel, tejbegrízzel kapcsolatos kihívásokat. A gyerekeket a színpadi
programok mellett trambulin,
ugrálóvár, a legkisebbeket pedig Tipegő várta. A vállalkozó
kedvű gyerekek csillámtetoválást is csináltathattak maguknak.
Az apukák újra megmérettették
magukat a tejbePapi evő versenyen. A szép számú jelentkező közül Szlovicsák Péternek
sikerült
a
leggyorsabban
megenni a tányér finomságot.
Tejbegrízből, amelyet a TS
Gasztro Kft. biztosított, nem
volt hiány. Mindenki degeszre tömhette a hasát a
kakaós-tejes
ínyencséggel.
A nap végén fáradt, de elégedett
arcok búcsúztak a gyereknaptól
és az immár hagyománnyá vált
Tejbegríz Fesztiváltól.
Jövőre újra találkozunk!

8 Erdei iskola
A „szabadég iskolája”
„Természet- játék- közösség. Tanulás? Kövek gyűjtése,
virágok, fák megcsodálása, fakéreg-simogatás,
csillagnézés, tűz mellett alvás, madárénekre ébredés,
patakban álldogálás, tenyércsiklandozó tegzesek
csodája… Kiszakadva a technikai civilizációból
előadás nélkül is alakul a gyerek ökológiai
szemlélete. A lényeg, a személyes aktivitáson van,
amelynek során a személyes tanulás megtörténhet.”

Iskolánk pedagógusai 2000 tavasza óta
szerveznek tanulóiknak erdei iskolát, mert fontosnak
tartják a természetközpontú nevelés ilyen formáját.
Ez lehetőséget és segítséget biztosít a gyermekek
számára, hogy megtapasztalhassák, megismerhessék
és
megszerethessék
a
természetet,
hogy
értékrendjükbe a természet szeretete és védelme
alapvető értékként épüljön be.
Tanítványaink számára óriási élmény,
hogy a természetben lehetnek. Bár magukkal
hozzák mindennapjaik számos terhét, a hangos
beszédet, a figyelmetlenséget, a nyugtalanságot,
internetes játékon és harsogó gépzenén eltompult
érzékszerveiket, de hétköznapi életükből „át kell
állniuk” az erdő hullámhosszára, ha szeretnék
feltárni a természet titkait, hogy igazi élményekkel
gazdagodjanak.
A “máshol-lét” élményének
hatására
felbomlanak a hagyományos iskolai, tanulásszervezési
formák keretei. Az erdei iskola tanítás-tanulás
módszerének jellemzője, hogy – a megszokott
iskolaképpel ellentétben, ahol a tanár az osztály
előtt áll és magyaráz – itt a gyermeké a főszerep. A
„nyitva termő módszer” az ismeret megszerzésének
folyamatára helyezi a hangsúlyt. Így a tanulóknak
nem egyszerűen bemutatjuk a környezetet, hanem
öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulási helyzeteket

nyújtva a megtapasztaláskor keletkezett sokoldalú
tudást kínáljuk.
Az erdei iskolai tanulás célja, hogy a tanulók a
tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján
fedezzék fel a helyszín adottságait, ismerkedjenek
meg annak földrajzával, növényeivel, állataival, az
épített környezettel, az ott élő emberekkel, a helyi
történelemmel, kultúrával.
A közös vizsgálódás, az egymás eredményeire
épülő
tevékenység,
az
egymásrautaltságban
összekovácsolódott közösség, az együtt töltött esték,
társaikhoz is közelebb hozzák őket, nő az önállóságuk
és biztonságérzetük az új környezetben.
Az elmúlt években az ország számos erdei
iskolájában jártunk. Osztályaimmal voltam a Bükkben,
a Mátrában, a Börzsönyben, a Cserhátban, a
Vértesben, a Bakonyban, a Velencei tónál.
Idén áprilisban a 3.c osztály tanulói első
erdei iskolás élményeiket Bakonybélen élték át.
Programunk Szigethalmon az Emese Parkban
kezdődött. Itt egy Árpád-kori települést tekinthettünk
meg ahol életvitelszerűen, korhű körülmények között
szemléltették Árpád fejedelmünk honalapításától
a Szent Istváni államszervezésen át, egészen a
lovagkor hajnaláig terjedő varázslatos világot. Majd
Bakonybélen és a környező hegyekben folyatódtak
a kirándulások, a kutató foglalkozások. A Bakonyban
több kilométeres erdőismereti túrákat tettünk, avarés vízvizsgálattal összekötve. Vizsgálódásaink lehetővé
tették erdők- mezők- patakok életközösségének önálló
megfigyelését, ökológiai összefüggések felfedezését.

Megtekintettük az Erdők Háza Múzeumot, mely
a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzetben honos
fafajokat, gyógynövényeket, állatokat, a vadászatot,
az erdőmérnökök és erdészek munkáját és a
bakonyi faművességet mutatta be. A Pannon
Csillagdában pedig egy interaktív ismeretterjesztő
programon vettünk részt. A csillagászati és űrkutatás
történeti kiállítás megtekintése után a Pannon
Csillagda obszervatóriumának 5,5 méter átmérőjű
távcsőkupolájában a Nap megfigyelésére került
sor a speciális H-alpha naptávcsővel. A gyerekek
legfrissebb ismereteikről, tudásukról vetélkedőn adtak
számot, ügyességüket gyertyamártás, kosárfonás,
könyvkötészet közben próbálgatták.
Sok kalandot éltünk át, megtalálva a tanulásnak
azt a csodáját, amit csak a „szabadég iskolában” az
élményközpontú tanulással, a cselekvéssel egybekötött
tapasztalással lehet megérezni, megéreztetni.
Jankovics Ágnes osztályfőnök

Egerben a 6.c
Beszámoló szülői szemmel
Egy pénteki reggelen a fiam osztályával kirándulni indultunk. Két órás utazás után érkeztünk
meg Egerbe. Ahogy közeledtünk, egyre hangosabb lett a kis busz. Néhányan jártak már ott a
szüleikkel, de kortársakkal egész más élmény!
Érdekes programmal vártak minket. A gyerekek 5 fős csoportokban felderítésre indultak.
Kérdésekre kellett válaszokat találniuk, amelyek a vár különböző pontjain várták őket. Miután mindenki befutott, egy korhű ruhás
„várbeli” vezetésével megnéztük Dobó István szarkofágját. Ezután bemutatót tartott a korabeli fegyverekkel. Az osztály egyik tagja felvehette a várvédők
sisakját és bátran viselte a rámért kardcsapásokat.
Az idő gyorsan telt, indulnunk kellett az egri Eszterházy Károly Egyetemre. Itt meglátogattuk a
ritkaságokkal büszkélkedő Csillagászati Múzeumot és a Varázstornyot, ahol a sötétkamrában egy
réges-régi periszkópon keresztül láthattunk élő,
mozgó képet Eger utcáiról. Az épület Panoráma
teraszáról csodás rálátás nyílt a városra, a nemrég
bejárt várra. Még nem voltunk különösebben elfáradva, amikor elindultunk a meredek utcákon
Gárdonyi Géza házához. Körbevezetés után megpihentünk kicsit, de már indulnunk kellett a buszhoz.
Szinte
elrepült
an élményekkel

a
nap,
és
mindannyigazdagodva tértünk haza.

Kivonat az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2017. évi éves beszámolójából:
Bevételek:
Működési árbevétel:		
30 355,- e Ft
Egyéb bevétel:		
33 003,- e Ft

Költségek, ráfordítások:
Anyagköltség:			
14 495,- e Ft
Igénybe vett szolgáltatás:		
7 410,- e Ft
Egyéb szolgáltatás:		
6 502- e Ft
Bérköltség:			
29 047,- e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés: 2 438,- e Ft
Bérjárulék:			
5 385,- e Ft
Értékcsökkenés:			
7 306,- e Ft
Egyéb ráfordítás:			
108,- e Ft
Adózott eredmény:
- 9 333,- e Ft
A részletes, több oldalas beszámoló megtalálható az Ócsa
Városüzemeltetési Nonprofit Kft honlapján, a https://
ocsavarosuzemeltetes.hu internetes oldalon.
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

Az Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány 2017. évi
közhasznúsági beszámolója
Alapítványunk a
tában
kitűzött

2017-es évben is az alapító okiracéljainak
megfelelően
működött.

Fő célkitűzésünk a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenységek folytatásához szükséges eszközök beszerzése. Az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, eszközök beszerzése. Az iskolában folyó oktató-nevelő
munka támogatása, a tehetséggondozás korszerűbb eszközeinek
a megteremtése. Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök támogatása, a szükséges eszközök beszerzése. Az alapítvány másik fontos
célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, jogi és természetes személyeket, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ócsai általános iskolában tanuló gyerekek testi
és lelki egészségének a megőrzésére, szabadidőjük szervezett eltöltésére irányulnak. Támogatjuk az iskolai költségvetésben nem
biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítására, műszaki, technikai berendezések beszerzésére irányuló törekvéseket.
- Beszereztünk könyveket
szereket,
írószereket,

a

könyvtár számára, irodaprojektorokat,
nyomtatót

Támogattuk
a
gyermekek
osztálykirándulásait, múzeum látogatásait, az erdei táborozást, a tanári kirándulást, a nyári révfülöpi tábort, színházi kirándulást
- Több rendezvényt, a Halászy-napokat, a március 15-i ünnepséget, a Víz Világnapját, a papírgyűjtést, a felsős egészségnapot, a
családi sportnapot, a ballagást, a kézmosás világnapját, az évzáró
rendezvényt, a gyermekek közös karácsonyozását támogattuk.
2017. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
A kapott támogatás: 1468 e ft
Helyi önkormányzati támogatás: 190 e ft
Az anyagjellegű ráfordítások összege: 1554 e ft (a vállalt célok
elérése érdekében felmerült költségek)
Személyi jellegű ráfordítások: 37 e ft
Az 1%-ból befolyt összeg: 597 e ft
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek és tagjainak nem nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat.
Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy ebben
az évben is támogassák az SZJA 1%-val iskolánkat, ezen keresztül
tanulóinkat.
Bízunk benne, hogy 2018-ban is figyelemmel kísérik munkánkat,
és támogatnak bennünket. Köszönjük.

10 Helyi

Családi gyermeknap
az óvodában

A Kis Zöldek

legutóbbi tevékenységei
Május 15-én tartottuk meg az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskolában a Környezettudatos Területi
Vetélkedőt immár nyolcadik alkalommal. Idei Versenyünk második és egyben utolsó fordulója volt, ahol
részt vettek az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola, a Bugyi Kazinczy Ferenc Általános Iskola
valamint a Felsőpakonyi Hermann Ottó Általános Iskola Víz Világnapi Vetélkedőjének nyertes csapatai.

A vetélkedő lényege, a pozitív hozzáállás, és
a folytonos tettre kész magatartás kialakítása a környezetünk megóvása érdekében.
Jövőre reméljük, hogy tovább tudjuk folytatni kis
csapatunkkal a környezetünk védelmét, sok érdekes programot tudunk szervezni, amely népszerűsíti a környezetvédelmet, és közelebb visz kicsit nagyot a környezettudatos magatartás eléréséhez.
Május 17-én a Kis Zöldekkel közös jutalomkiránduláson
vettünk részt, a Pál-Völgyi Barlangot látogattuk meg.

Megadott bibliográfiából készültek fel a tanulók,
amelyet egy teszt kitöltésével igazolhattak. Minden
iskola csapata egy prezentációt mutatott be a környezettudatos, környezetet védő magatartás fontosságáról, valamint korunk környezetromboló, pusztító
veszélyeiről. A Vetélkedőn négy fős csapatok vettek
részt, nagyon szépen felkészültek és bebizonyították
ez úton is, hogy közvetlen és tágabb környezetünk
,,megmentése” egészen apró dolgokon áll, vagy bukik.
A
Kis
Zöldek
csapatának
helytállást
és
a
legjobb
Nagy sikere volt a versenynek
tó kollégák és tanulók körében
gyománnyá
vált
Területi

köszönöm
a
eredményt!
az ide látogaaz immár haVersenyünknek.

Ez a kirándulás
án fellépő harminc
dék, hiszen ők
kal járultak hozzá
megünnepléséhez
roly
Általános

volt a 2018. március 28Kis Zöld számára az ajánelőadásaikkal, prezentációika Víz Világnapjának méltó
a
Halászy
KáIskola
felső
tagozatán.

Szívből köszönjük ez úton a Duna-Ipoly Nemzeti Park
felajánlását, ajándékát, Kormos Rebeka Tájház Vezető Asszonynak a közben járást és a sok segítséget.
Paksi Zita Igazgató Asszonynak köszönjük a Víz Világnapi Verseny megszervezésének
lehetőségét
a
Szabadidőközpontban.
Mindenért nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm,
hogy megszervezhettem ezt a jól sikerült kirándulást,
ahol gyermekeink szórakozva fejleszthették környezettudatos tanulmányaikat és megismerhették hazánk
leghosszabb barlangját, amely leginkább cseppköveiről lett nevezetes, bár igazából sokkal jellemzőbbek rá
a magas, hasadékszerű folyosók, a nagy szintkülönbségek, és a hévizek által kioldott gömbszerű oldásformák.
A barlang 1919 óta kisebb megszakításokkal folyamatosan látogatható. 500 méteres, megújult túraútvonala sok izgalmat tartogatott számunkra.
Meseszerű
cseppkövek,
különleges
szikla-alakzatok
évezredek
óta
változatlan,
megdermedt
világába
vezetett
el!
Mindannyiunk számára feledhetetlen élmény volt.
Mrázné Gáspár Tünde felkészítő tanár

Május 26-án, szombaton a Nefelejcs Központi Óvodában került megrendezésre hagyományos „Családi
Gyermeknapi” rendezvényünk. Immár negyedik alkalommal vártuk óvodakertünkbe mindhárom tagintézményünk gyermekeit, s szüleiket.
A programot megelőző napokban az időjárás eléggé
szeszélyesre fordult, az előző hetek nyári melegét hűvös, esős idő váltotta fel. Pénteken aggódva figyeltük
a lehűléssel érkező komoly mennyiségű esős „égi áldást”!
A program előkészületeiben segédkező kollégák sorra
kérdezték: „mi lesz holnap? Lehet, hogy semmi?” A
válasz hamarosan megérkezett, ugyanis kora délutánra
eloszlottak az esőfelhők, s a nap újult erővel árasztotta
bíztató melegét. Olyannyira, hogy ettől kezdve csak éjszaka pihent, s nagy örömünkre szombat reggel ragyogó napsütésre ébredtünk.
Hagyományainkhoz híven színes, változatos programmal vártuk az érdeklődőket. A reggeli gyülekező kissé
álmos hangulatát Simonfay-Lakatosné T. Anita kolléganőnk (Katica cs. óvó nénije) rázta fel egy kis táncos-zenés bemelegítő mozgással. Az udvarrészeken a
szokásos tevékenységek mellett igyekeztünk újdonságokkal is kedveskedni. Kicsik és nagyok kipróbálhatták az íjászkodást, az ovifoci pályán kialakított ügyességi-akadálypályát. Töretlen volt a futóbiciklis KRESZ
pálya népszerűsége, de remek szórakozást nyújtott a
lengőteke, horgászos játék, mini golf pálya, célbadobás
is. Nagy volt a forgalom a Katica csoport lelkes óvónői
által szervezett mesés akadálypályán, mely a ”Hétpróba” fantázianevet kapta. A népmesei motívumokkal
színesített hét feladat teljesítése kihívást, izgalmat, de
főleg óriási élményt nyújtott a résztvevőknek, szervezőknek (hétfejű sárkány, hamuba sült pogácsa, stb.)!
Az ügyességi játékok teljesítéséért jutalom is járt; izgalmas kártyákkal, formakinyomókkal, nyakláncokkal
lettek gazdagabbak kis vendégeink.
Jól esett a frissen sült lángos, s a meglepetés csokis
nápolyi, melyet a TS Gasztró Kft felajánlásaként fogyaszthattunk. Köszönet az esztétikus, kulturált felszolgálásért! Aki nem tudott ellenállni a „koktélbár”
kínálatának, az szomját is olthatta a finom, egészséges,
helyben készített italokkal.
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A jó hangulatot fokozta a már jól ismert, s kedvelt Zenebona Társulat zenés szórakoztató műsora. Búcsúzóul
mindenki húzhatott egy „zsákbamacskát”, mely az idén
megújult, s viccesen inkább „dobozban macska” lett.
Az idei gyermeknap sikerének kulcsa a már sokszor
megtapasztalt összefogás, lelkesedés, mely közösségünk ismérve. Köszönet érte minden óvodai, bölcsődei, konyhai dolgozónak!
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A cél a komfortzóna
átlépése

XVII. Ócsai Orbán-napi Nyitott Pincék

Az Ócsai Öreghegyi Pincesoron
17. alkalommal ünnepeltük Szent
Orbán napját, a jövendő jó bor reményében. Talán a nyitott pincék
barátságosan hívogató gádora, az
előttük kedvesen legjobb borát kínáló gazda mosolya juttatja eszembe a történelem idevonatkozó kis
mozzanatát, mi szerint I. Orbán pápa
idejében Severus római császár nem
üldözte a keresztényeket, teljes
háborítatlanságban élhettek. Az
európai lét így kerül összefüggésbe
a szőlővel és borral; elgondolkodtató …
Egyre népszerűbb esemény Ócsán,
ezen a történelmi párákkal átitatott
településen, az Orbán-napi borünnep. 500 látogatója minden percét
élvezte a kellemes napnak, amelyet
érdekes, vidám programok színesítettek.
Az ünnepi köszöntőt Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Bukodi Károly Ócsa polgármestere

és Ország Tibor plébános mondta
el. A vígság mellett azonban
emlékeznünk kell egyesületünk
tagjaira, akik már nem lehetnek
közöttünk, mint Sághy Zoltán, Lázár
Károly, Radics József. Tisztelettel
gondolunk elődeinkre és büszkék
vagyunk örökségükre. Nemzeti
Himnuszunk eléneklése emelkedetté varázsolta a megnyitó aktust.

A teljesség igénye nélkül említhetjük a 33 nevezővel megtartott főzőversenyt, az Öreghegy nem is látott
még egyszerre ennyi bográcsban
fortyogó étket. Nyertese az ízeknek a Székelykapu Baráti Társaság
lett vargányás vadas pörköltjükkel.
Fenségesen hangzik.

A nap folyamán a Dabasi Bokréta
Citerazenekar, az Ócsai Népdalkör,
valamint a Bolyai János Gimnázium
tanulói
(Turcsányi
Bálint,

Idén is népszerű volt a bor és a pálinka verseny, 62 és 53 nevezővel.
Sosem tudom eldönteni, az ítészeket irigyelni vagy sajnálni kellene.

Ha olyan futó embereket látnak
a városban, akik időnként megállnak, és négyütemű fekvőtámaszt
csinálnak, vagy páros lábbal ugrálnak, esetleg egymás kezét fogva
párosával guggolást végeznek, ne
lepődjenek meg. Ők éppen Spartan Traininget végeznek. Ez az új
sportág nemrég jelent meg Ócsán,
meghonosítója Virág Dóra és párja,
Szeibert Dávid.

poharazgató vendégek.

Miért választottad ezt a sportot?
adományait és segítőink közreműködését a csodálatos nap lebonyolítása kapcsán.
Támogatóink: Ócsa Város Önkormányzata, 2364. Advesz Kft (Lázár
Zoltán), Ócsai Bolyai János Gimnázium diákjai, Benkovics Sándor,
Bori Antalné, Buci Pékség, Csupor
László, Creativ Papyrus, DM Magyarország, Dormány Fotó-Videó,
Gólyafészek Cukrászda, Harmónia
Textil Kft, Leon Pékség, Mráz Viola fotó, Puncs Bazár, Pelsőcziné
Bartos Andrea, R+R Kft, Sarokház
Étterem, Szabó Béni, Színes Ízek,
Szlama Éva, Vogtland Pékség

Hornyák András) által előadott
produkciók, kézművesek szemet
gyönyörködtető portékái mindmind hozzájárultak a hangulat
emelkedéséhez. Olyannyira, hogy
estére már hangos énekszóval
adta a látogatók serege tudtunkra jó érzését, vidámságát.
Fogyott a bor, a pálinka, az
ínycsiklandozó étkek, miközben
a Varga Band szórakoztatta a
publikumot ismert slágerekkel. 200
emblémás borospohár is elkelt, így
egyesületünket is támogatták a

Az biztos, hogy már Szent Pál is
üzente Timotheusnak: „Ne légy
tovább vízivó, hanem élj egy kevés
borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.”
Legjobbnak ítéltetett Szebedinszki
János Kékfrankos, Pinot Noir, Turán
házasításából készített cuvée vörös
bora és az újdonság varázsával
Fokk István sütőtök pálinkája. Ha
ebből sokat fogyasztunk, már nem
is kell a tökfejbe lámpást állítani,
meggyúl az magától.
Ezúton

köszönjük

támogatóink

Várjuk vissza jövőre is az érdeklődőket, jó borban nem lesz hiány,
hiszen a népi mondás szerint is:
„Savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.”
Hát tiszta volt.

V.D.: A férjem, aki sohasem sportolt, elindult egy spartan versenyen,
Eplényben. Én elkísértem, de biztos
voltam benne, hogy ezt sosem fogom kipróbálni, hiszen nem akartam hideg vízben, sárban futni és
mindenféle akadályokon átmászni.
Aztán az egyik résztvevő árulta a jegyét, én pedig megvettem és mégis
elindultam. Azóta tart az imádat!
Az idei versenyen a saját futamomat megnyertem és összesítésben,
2420 női versenyzőből a 10. lettem.
Miért pont Ócsán indítottátok az
edzéseket?
Ócsán éltem 24 évig, ezért ez
a város a szívem csücske. Az is
elképzelhető, hogy nemsokára
vissza is költözünk ide. Itt a városban jó a futóközösség is, ezért indítottuk itt az edzéseket.
Miről szól egy edzés?
V.D.: Van egy fix útvonal, a vona-

A következő számban képriport keretében is beszámolunk a Nyitott
Pinenapról.
Ezúton köszönjük Mindenkinek a
részvételt az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület tagjai és vezetőségének nevében:
Nyulas Pál elnök.

tállomásról indulunk. A rövidebb
táv kicsit több mint 3 kilométer, a
hosszú pedig öt km. A futás közben vannak állomások, ahol erősítő
gyakorlatokat végzünk. Van, ahol
páros lábbal szökdelünk, van, ahol
fekvőtámaszt csinálunk vagy éppen páros guggolást végzünk, de
pihenés nincs. Ezek a gyakorlatok
a teljes testet megmozgatják. Ezt
bizonyította az első edzés is, utána
mindenki nagyon elfáradt, olyan izmaikat érezték a résztvevők, amiket
korábban nem.
Terveink között szerepel, hogy
magasabb szintre fejlesszük az
edzéseket. Gondoltunk arra, hogy
homokzsákot töltünk meg és vis�szük az egyes állomásokra, ahol aztán ezeket a zsákokat lehet cipelni.
Gumikötéllel végzett feladatokat
is tervezünk majd, ha továbbra is
nagy lesz az érdeklődés. Nem kell
azonban megijedni, annyira nem
nehéz az edzés. Kortól függetlenül
jöhet mindenki, aki egy kis energiát
érez magában. A gyerekek követhetik a szülőket biciklivel, ahogy volt is
rá példa, vagy ha valaki csak kíváncsi arra, hogyan zajlik egy edzés, de
még nem akar futni, szintén jöhet
kerékpárral. Este 7 órakor kezdődik
az edzés, a vasútállomás Kölcsey utcai oldalán találkozunk. Aki késik, öt
négyütemű fekvőtámasszal indít.
A jelmondatunk: Mindenkit megvárunk, senkit nem hagyunk hátra!
AROO
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Név:
Orodán Sándorné Rótán Juliánna
Szőnyi Gyula

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
Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Ócsai baptista gyülekezet

Inczeffy Jolán Ildikó
Solymosy Jolán Ildikó

Születés ideje
1927. július 13.

Haláleset ideje
2018. április 4.

1966. augusztus 14.
1934. december 7.

2018. április 8.
2018. április 11.
2018. április 12.
2018. április 14.
2018. április 16.
2018. április 16.
2018. április 23.
2018. április 25.
2018. április 25.
2018. április 26.
2018. április 27.
2018. április 28.
Születési idő

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

István Sándor

Nagy Sándorné Sári Erzsébet

1935. április 20.
1928. április 27.
1930. október 4.
1988. április 8.
1958. február 23.
1937. november 18.
1955. szeptember 22.
1944. március 3.
1939. november 8.
1938. április 27.

www.ocsaibaptista.hu

Névadó:
Gyermek neve

Szülők neve

Kucsera Péter

Bodnár Erika - Kucsera György

Ócsai katolikus közösség
Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra

Máté Sándorné
Marticsek Jánosné Vojtkó Margit
Lipták László
Vellai Ferencné Surányi Jolán
Szikora Sándor
Ronavári Tibor István
Kávai István
Barizs Pálné Kánai Eszter

Huszonötödik házassági évforduló:
Varga Éva - Faragó Attila
Horváth Erika - Marosi István
Juhász Magdolna Ágnes - Ferenczi Attila

1993. május 8.
1993. május 21.
1993. május 29.

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

Ifjúsági hittan:

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

forrás: www.ocsaref.hu

minden Pénteken 18 órától

E-mail: polghiv@ocsa.hu
Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig

Biblia óra:

Csökkent a bűncselekmények száma Ócsán
Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartottak Gyálon májusban, amelyen a környező települések vezetői mellett Ócsa polgármestere, Bukodi Károly is
részt vett. Jelen volt még Kocsis István r. alezredes,
a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, valamint
Horváth Lajos ezredes, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese.
Az eseményen minden vezető beszámolt arról, hogyan
látják a település vagy megye közbiztonsági helyzetét. Szerencsére pozitív eredmények születtek, hiszen
az elmúlt évben Ócsa városában összességében nem
nőtt a bűncselekmények száma. Az kevésbé szerencsés információ, hogy míg országosan nőtt a rendőrök
száma, Ócsán nyolccal csökkent a járőrök létszáma.
A városi rendőrőrs még 2007-ben épült, 11 járőrnek
kellene itt szolgálatot teljesíteni. Bukodi Károly jelezte
ezt a dabasi rendőrség vezetőjének és a Pest megyei
vezető-helyettesnek, és bízik abban, hogy minél előbb
megoldás születik erre a problémás helyzetre. A polgármester elmondta, hogy elgondolkoznak azon, hogy
egy szolgálati lakást tartsanak fent rendőröknek, hátha
így sikerülne idecsábítani a járőröket.
A Fórumon többek között az is kiderült, hogy Ócsán
a bűncselekmények száma 3,2 százalékkal csökkent

Közérdekű információk

Haláleset:

2017-ben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Egy
kimutatás szerint a gépkocsi feltörések száma 60 százalékkal csökkent, míg a lopások száma kissé nőtt.
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017-ben 698 közlekedési baleset történt. Ebből
122 baleset Ócsán következett be. Ezen belül 2 halálos kimenetelű volt, 9 súlyos, 13 könnyű sérüléssel
járt. A főbb baleseti okok 2017-ben a gyorshajtás,
az elsőbbségi jog meg nem adása, és a kanyarodási
szabályok be nem tartása voltak.

Gyermekorvos

15

Ötvenedik házassági évforduló:
Bihari Mária - Bató Tibor

1968. május 11.

Mátai Ilona - Rácz Lajos

1968. május 11.

Születések:

Gyermek neve

Szülők neve

Születési idő

Grünhut Lili

Mikó Katalin - Grünhut Gyula

2018. április 1.

Domján Ádám

Szita Georgina Zsuzsanna - Domján István

2018. április 2.

Szabó Mira

Tasi Mónika - Szabó Gábor

2018. április 16.

Szabó Zoé

Szakál Virág - Szabó István

2018. április 22.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

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

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

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

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

2018. március 1-jétől
az Ócsai posta nyitva tartása
az alábbiak szerint módosult:

Áruösszekészítőt,
raktárost keresünk
Alsónémedi logisztikai központba, hétfőtől péntekig
3 vagy 4 napban, hétköznap 12 órában, 1 műszakban.
Ingyenes céges busz Gyömrő, Üllő, Ócsa vonalán
megoldott.

Hétfő:

8.00-18.00

Kedd:		

8.00-16.00

Bérezés: bruttó 1242 Ft/óra.

Szerda:

8.00-18.00

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 3421 653

Csütörtök:

8.00-16.00

Péntek:

8.00-16.00

Szombat:

Zárva

Vasárnap:

Zárva

A posta egyéb adataiban
változás nem történt.

SZERETTEI
PORTRÉSZOBRÁNAK
MEGALKOTÁSÁT
MAGAS MŰVÉSZI
SZÍNVONALON
VÁLLALOM.
GIPSZ, TERRAKOTTA,
FA, KŐ, BRONZ
ALAPANYAGOKBÓL.
TEL: 06 30 7341896

ÓCSÁN
CSALÁDI HÁZHOZ
KERTÉSZT
KERESÜNK

06 30 381 01 42

DARUS TEHERAUTÓRA
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE
ELEKTROPORTA
MŰSZAKI SZAKÜZLET

ÓCSA, FALU TAMÁS U. 14.

Padbod-98 Bt. - 06305873120

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

