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Az államalapítás ünnepe alkalmából
kitüntető díjat adott át Bukodi Károly
polgármester
2019. augusztus 20-án 10 órakor a megújult Millenniumi téren tartotta az önkormányzat szokásos
évi megemlékezését az államalapítás ünnepe
alkalmából. A újkenyeret megáldotta Nt. Hantos
Péter református lelkész, és Mihoc Valerian atya.
A műsorban közreműködött a Küstörgő Néptánccsoport, az Ócsai Népdalkör, valamint Kurucz
Ádám Konrád színész.
Bukodi Károly ünnepi beszédében kiemelte,
hogy “Minden cselekedetünkkel vagy építjük,
vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a
házát, amelyben lakunk.” Ezért is olyan fontos,
hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet
arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk úgy haladni, mint ahogy azt szeretnénk!”
Beszédét Wass Albert soraival zárta:
„Hontalan vagyok,
De vallom rendületlenül,
hogy Ő az út s az élet,
És maradok ez úton, míg csak élek
Töretlen hittel ember és magyar.”
A
rendezvény
keretén
belül
átadásra került az önkormányzat által alapított PRO URBE ÓCSA kitüntető díj, melyet idén Brassai Julianna vehetetett át.

Több mint 200 ócsai pattant
nyeregbe augusztus 20-án
Brassai Julianna huszonnyolc éven keresztül
dolgozott védőnőként Ócsán. Generációkon
átívelő szakmai munkájáról édesanyák
százai tudnának mesélni szép történeteket,
például fogzásról, hasfájós éjszakákról,
anyatejes táplálásról. A „védőnőség”
számára hivatás, amit csak elhivatottan
lehet végezni. Bevallása szerint imádta a
munkája minden percét, szerinte az embereken segíteni hatalmas dolog.
2018. júliusától nyugdíjba vonult, augusztus
20-án az önkormányzat PRO URBE Ócsa
kitüntető díjjal ismerte el munkáját.

Mára hagyomány, hogy
augusztus
20-án
az
önkormányzat biciklitúrát
szervez. A sikeres rendezvény évről-évre több mint
200 biciklistát mozgat
meg, köztük gyerekeket
és idősebbeket egyaránt.
Az idei túrán Inárcs volt
az úti cél. A biztonságos
utunkat az Ócsa Városi
Polgárőrség
biztosította,
melyet ezúton is köszönünk
nekik. Jövőre folytatjuk,
hogy hova, az azonban
maradjon
még
titok.
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Felnőtt fejjel értettem meg igazán,
mit is érezhetett azokban a hónapokban
Interjú Bukodi Károly polgármesterrel
Bukodi Károly neve egészen biztosan sokunk számára
ismerősen cseng, de életútjáról már jóval kevesebbet
tudhatunk. A közel 10 éve regnáló polgármesterünket
gyermekkoráról, munkán kívüli életéről is kérdeztem.
Ön tősgyökeres ócsai. Milyen volt itt felnőni?
Jó! Kedves emlékeim vannak gyerekkoromból, bár valószínűleg ezzel mások is így vannak. Mondhatnám, hogy
Ócsa mindig egy nyugodt kisváros volt, - vagyis akkor
még falu - de igazából én most is ilyennek látom. Persze a
forgalom nagyobb lett, mert több az autó, de az a kis közösség, ami mindig is jellemezte Ócsát, most is megvan.
Minek szánták a szülei?
Huh, nem is tudom. Édesapám tanító volt Babádon, talán még mindig sokan emlékeznek rá. Negyedikes koromban engem is tanított egy évig. Édesanyám pedig
a Felsőbabádi Állami Gazdaságban dolgozott. Mindketten közösségi emberek voltak, én is annak vallom
magam. Ha visszaemlékszem, sokáig nem tudtam mi
is akarok lenni. Alapvetően jó tanuló voltam, egyenes út vezetett hát a gimnáziumba, talán ezzel is időt

szerettem volna nyerni a pályaválasztáshoz. Persze tizennyolc
évesen sem lett kön�nyebb a helyzetem. Arra
emlékszem, hogy mindig is a vendéglátás érdekelt,
de apám hallani sem akart erről a választásomról.
Katonának vittek, és az élet úgy hozta, hogy édesapámat egy hosszú betegség után elvesztettem. 20 éves
voltam. Azt hiszem akkor fel sem fogtam az egészet,
évekkel később kezdett hiányozni. Sokan emlegetik őt,
még a mai napig is találkozom olyannal, aki emlékszik
rá. Évekkel később kezdtem érezni a hiányát, eszembe jutottak azok a pillanatok, amikor betegségének
utolsó fázisában rám volt szorulva. Vasárnaponként
én borotváltam, és ma már szégyellem, de akkor nem
igazán tudtam mit kezdeni a helyzettel. Felnőtt fejjel értettem meg igazán, mit is érezhetett azokban a
hónapokban. Erre mondják, hogy meg kellett érni rá.
Érett fejjel végül milyen szakmát választott?
Az első megérzés győzött, és a vendéglátás felé vettem az irányt. Elvégeztem egy
iskolát és megnyitottam az első „kocsmámat”. Zöld Sárkány volt a neve, biztosan
sokan emlékeznek rá. Szerettem volna egy
olyan helyet, ami különb egy italozónál,
voltak például koktélok is, bár végül nem
ez az italtípus lett a húzó ág – meséli nevetve a polgármester. Emellett az általános
iskola büféjét vezettük a feleségemmel.
Hogyan lett polgármester?
Ehhez vissza kell lépnünk az időben, nem
is keveset. 1994-ben kerültem kapcsolatba a politikával, amikor megalakítottuk a
helyi Fideszt, aminek első vezetője is voltam. Aztán 2006 nyarán egy páran összeültünk, úgy éreztük, hogy tudnánk tenni a

városért, lendíthetnénk egyet Ócsa szekerén. Sikerült!
Bejutottunk a Testületbe, én pedig azonnal alpolgármester lettem. Rövid időn belül kiderült számomra, hogy ez a terület az, ahol jól érzem magam, ami
igazán nekem való. 2010-ben aztán úgy döntöttem,
hogy polgármesterként is megmérettetem magam.
Ezek szerint közel 10 éve vezeti a várost. Polgármester
képző nincs, Ön hogyan szerezte meg a munkájához
szükséges
tapasztalatokat?

Szerencsés embernek tartom magam, mert a feleségem 28 éve mellettem áll és támogat, elfogadja
a munkámmal járó nem kevés elfoglaltságot. A fiaim ugyan már felnőttek, és egyre kevesebb időt
töltenek itthon, így a közös családi összejöveteleknek egyre nagyobb a jelentősége. A közös vacsorák és ebédek sohasem maradhatnak el.
Ha visszatekint az elmúlt közel tíz évre, milyen beruhá-

Bevallom, hogy az első egy-két
évben számomra is minden új
volt, ehhez fogható dolgokat
sehol sem tanultam. Viszont
a polgármesterség előtt több
mint 10 éven át a kereskedelemben dolgoztam vezetőként,
mely jó alapokat adott a jelenlegi munkámhoz. Gondolok itt
a pénzügyi tervezésre, projektmenedzsmentre, vagy éppen a
tárgyalástechnikára. Ezek a tapasztalataim segítettek és segítenek a napi munkám során.
Mennyire lehet egy polgármesternek magánélete?
Szerintem legfeljebb otthon
a négy fal között. De nincs ezzel baj! Ez egy kisváros, napi
szinten találkozok az itt lakókkal, akik kérdeznek vagy
problémáikra keresik a választ. A megoldást pedig tőlem várják. Örülök, ha tudok segíteni, bár sokszor az is elég, ha meghallgatom
őket, vagy elmondom „merre induljanak” az ügyben.
Említette, hogy közösségi embernek tartja magát.
Miben nyilvánul ez meg?
Rendszeresen veszek részt a helyi kulturális rendezvényeken, de mivel lételemem a mozgás, nem hagyom ki a sport jellegű eseményeket sem. Sajnos
már nem mondhatom, hogy rendszeresen, de futballozom. Gyerekkorom óta szeretem ezt a sportot, valószínűleg ez egy családi vonás is, hiszen
édesapám is a helyi sportegyesület vezetője volt.
Az ÓCSA SE elnökeként is egy kis közösség tagja vagyok. Nagy örömmel tölt el, hogy több mint 100
ócsai gyermeknek nyújt az egyesület sportolási lehetőséget, legyen az atléta, ökölvívó vagy labdarúgó.
Ennyi elfoglaltság mellett, hogy jut idő a családjára is?

zásokat emelne ki, melyek a városban megvalósultak?
Ha megengedi, visszamennék az alpolgármesteri ciklusomra, mely 2006-ban kezdődött. Az akkori Képviselő társaimmal nagyon sokat dolgoztunk
azon, hogy az Egészségház, az Okmányiroda és
a Rendőrörs megépülhessen. Ezek voltak az első
lépések, melyekre nagyon büszke vagyok. 2010
után építettünk egy bölcsődét, felújítottuk a
két óvodát, az általános iskola, a gimnázium, a
polgármesteri hivatal, valamint a szabadidőközpont
energetikai fejlesztésen esett át. Az utóbbi években közösségi és szociális programokat vezettünk
be. Ilyen az Ócsai Életút Program, mely az iskola kezdetéig segíti a családokat. A közösségi programok
közül pedig kiemelném a Szent István napi kerékpártúrát, valamint a Szívügyünk a séta rendezvényt.
Persze a munka nem áll meg, tennivaló van bőven. Bízom benne, hogy lehetőségem lesz az új
Testülettel tovább vinni Ócsát a fejlődés útján.
Paksi Zita
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Ősszel elkezdődhet a Lilaakác utcában a
szennyvízhálózat kiépítése
Augusztus 28-án tartotta hó végi ülését Ócsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

óvoda beszámolójában részletesen olvasható a kiadások és bevételek alakulása.

Elfogadták a képviselők Ócsa Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mely bemutatja a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatainak
időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az
esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet alakulását,
az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését. A beszámoló az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó Óvoda és
Könyvtár beszámolóit tartalmazza.

Napirenden tárgyalták és elfogadták a Képviselők az
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft., az Ócsa és
Társa Nonprofit Kft., és az Egressy Gábor Nonprofit
Kft. 2019. évi szabályszerűségének vizsgálatáról szóló
belső ellenőri jelentésben foglaltakat, valamint az
Adóügyi iroda 2019. adóév első félévéről készült beszámolóját.

A Könyvtár tájékoztatójából többek között az is kiderül, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtárba 2019. I.
félévben 27 új fő regisztrált, a legtöbben a 14-65 év
közötti korosztályból kerültek ki. A könyvtári állomány
számítógépes feldolgozása befejeződött, az online
katalógust ebben az évben szeretnék létrehozni. Az

A Lilaakác utcában a közelmúltban több építési telek
is kialakításra került, ezért szükségessé vált a szennyvízhálózat kiépíttetése. A munkálatok várható kezdete
2019. októbere.
A Testület úgy döntött, hogy az Alsópakony régi
településrészen kiépítteti a vezetékes ivóvízhálózatot.
A kivitelezésre a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. A munkálatok várhatóan
2020 tavaszán kezdődnek meg.

T Á J É K O Z TAT Á S
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
71/2019. (III.27.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközeinek
módosításáról, az Ócsa 0473/8 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában.
A módosításhoz kapcsolódó dokumentáció, véleményezés céljából elérhető Ócsa város honlapján, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
A fentiekkel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete
alapján
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2019. szeptember 18-án - szerdán - 1400 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)
A lakossági fórumot követően 2019. szeptember 26. napjáig a témával kapcsolatban a Lakosság és az
egyeztetésben résztvevő Partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével
az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.), azon belül a települési főépítésznek
címzett postai levélben, vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Bukodi Károly polgármester

Általános
tájékoztató
választópolgároknak
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13.
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választásának időpontját. A
választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az
alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójog
gyakorlásából kizárt.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus
7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában
lakcímére 2019. augusztus 23-áig kerül megküldésre.
Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a
helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával
vagy megküldésével. Az a választópolgár, aki nem
kapta meg az értesítőt vagy azt elveszítette, a helyi
választási irodától új értesítőt igényelhet.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
(átjelentkezés):
Átjelentkezésre irányuló kérelmet csak az a
választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án
és az átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és

tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019.
október 13-áig tart.
Az átjelentkezési kérelem levélben, vagy elektronikus
azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16.00 óráig,
személyesen vagy elektronikus azonosítással pedig
2019. október 11-én 16.00 óráig vonható vissza.
Szavazás mozgóurnával:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, hogy ott adja le a szavazatát,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet
- levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli
benyújtás esetén 2019. október 9-én 16.00
óráig, a helyi választási irodához,
- személyesen, vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton való benyújtás esetén 2019.
október 11-én 16.00 óráig, a helyi választási
irodához,
- 2019. október 11. 16.00 órát követően
elektronikus
azonosítással,
elektronikus
úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00
óráig, vagy 2019. október 13-án 12.00 óráig
az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető
adatai pontos feltüntetésével és aláírásával
ellátott bejelentésben!
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti
szavazókörben lévő bármely címre, vagy
- ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település
területén található bármely címre.
folytatás a következő oldalon
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Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával
szeretne szavazni, a mozgóurnát a bejelentett
tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe
tartozó egyéb címre kérheti.
A fenti kérelmek benyújthatók:
•

személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodában (Ócsai Polgármesteri Hivatal, 2364
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.),

•

levélben a lakóhelye szerinti helyi választási
irodához címezve (Ócsai Polgármesteri
Hivatal, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.),

•

online a www.valasztas.hu honlapon
keresztül.

A kérelem-nyomtatványok elérhetők a www.ocsa.
hu honlapon, valamint a Nemzeti Választási Iroda
honlapján, a www.valasztas.hu címen is azt követően,
hogy a benyújtásra rendelkezésre álló határidő
kezdete megnyílik. Amennyiben nem találja az Ön
számára szükséges nyomtatványt, kérem, érdeklődjön
a beadásról a helyi választási irodánál az alábbi
elérhetőségek bármelyikén.
Cím: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
E-mai cím: polghiv@ocsa.hu
Telefon: 06 29 378 125/12-es mellék, vagy 06
29 578 501.
Az ócsai lakcímmel rendelkező választópolgárok a
lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi
szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:
1. szavazókör:
Dózsa György tér 1. (Ócsai
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda I.)
2. szavazókör:
Damjanich u. 35. (Ócsai Bolyai
János Gimnázium Menza)
3. szavazókör:
Falu Tamás u. 44. (Falu Tamás
Városi Könyvtár)

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve a lista neve
feletti (melletti) körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a
szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
4. szavazókör:
Baross u. 14. (Napsugár
Óvoda)
5. szavazókör:
Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Ócsai
Halászy Károly Általános Iskola)
6. szavazókör:
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Ócsai
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat)
7. szavazókör:
Falu Tamás u. 35. Ócsai Bolyai
János Gimnázium
8. szavazókör:
Felsőbabád ÁG. Ebédlő
9. szavazókör:
Alsópakony, Kőrisfa u. 5.
(Málta-ház)
10. szavazókör:
Dózsa György tér 1. (Ócsai
Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda II.)
A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 7.
szavazókör került kijelölésre.
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön
feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás
napján, ellenkező esetben visszautasításukra kerül sor.

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat. A szavazóhelyiség címét az értesítő
tartalmazza. A választópolgár a szavazatát reggel 6.00
órától este 19.00 óráig adhatja le.
A
választáson
való
részvétel
feltétele
a
személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte
és felmutatása. A választáson személyazonosságát
és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a magyar
hatóságok által kiállított érvényes igazolványok
bemutatásával tudja igazolni.
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkező
személyek nem szavazhatnak, ezért kérem a tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson történő
részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes
dokumentumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a 2019. október 13. napján tartandó
választáson három különböző szavazólapon adhatja le
szavazatát az alábbiak szerint:
- Polgármester-jelölteket
tartalmazó
szavazólapon érvényesen kizárólag egy jelölt
megjelölésére van lehetőség, több jelölt
megjelölése a szavazólap érvénytelenségét
vonja maga után.
- Egyéni listás képviselő-jelölteket tartalmazó
szavazólapon
egyidejűleg
érvényesen
legfeljebb 8 jelölt megjelölésére van mód,
nyolcnál több jelölt megjelölése a szavazólap
érvénytelenségét vonja maga után. (Nyolcnál
kevesebb jelölt is megjelölhető a szavazólapon,
ez esetben a szavazólap természetesen
érvényes.)
- Megyei listás szavazólapon érvényesen
kizárólag egy lista megjelölésére van
lehetőség, több lista megjelölése a szavazólap
érvénytelenségét vonja maga után.
- Amennyiben nemzetiségi jelölő szervezet –
szükséges számú – nemzetiségi képviselőjelöltet állít, a nemzetiségi képviselőjelölteket tartalmazó szavazólapon egyidejűleg
érvényesen legfeljebb 3 jelölt megjelölésére
van mód, háromnál több jelölt megjelölése a
szavazólap érvénytelenségét vonja maga után.
(Háromnál kevesebb jelölt is megjelölhető
a szavazólapon, ez esetben a szavazólap
természetesen érvényes.) A nemzetiségi
képviselőjelölteket tartalmazó szavazólapot,
kitöltve – kötelezően – az arra rendszeresített
zöld színű borítékba zártan kell az urnába
helyezni. Abban az esetben, ha a boríték
nem kerül lezárásra, vagy a szavazólap nem
borítékba zártan kerül az urnába, akkor a
szavazólap érvénytelen. Nemzetiségi képviselőjelöltre kizárólag a nemzetiségi névjegyzékben
szereplő választópolgár szavazhat.

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

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, hogy Ócsa városban
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A tüdőszűrés időtartama:
2019. szeptember 11. – 2019. október 4.
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 11:30 - 17:30 óráig
Kedden 8:30 - 14:30 óráig
Szerdán 11:30 - 17:30 óráig
Csütörtökön 8:30 - 14:30 óráig
Pénteken 8:30 - 14:30 óráig

A tüdőszűrés helye: Egressy Gábor
Szabadidőközpont
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700
Ft, mely az OEP által országosan elrendelt
összeg. Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható
csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény
által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi
igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az
előző évi tüdőszűrő igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Nyitva : H.: 9-18,
K-P.: 9-16
Tel.:06-29/783-441
Tisztelt Leendő Vásárlóim!
Papír-, írószer-, nyomtatvány-, party kellék termékek
széles választéka mellett, egyéb elérhető szolgáltatás:
-VOLÁN busz bérlet értékesítés
-képkereteztetés
-bélyegző készítés rövid határidővel, akár másnapra
is!
Cím: Alsónémedi, Fő út 87. 4. üzlet, tér felöli oldal
Várok mindenkit szeretettel!

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!
1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 5500 Ft + ÁFA
Hirdetésfelvétel:
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2019. szeptember 28-án, szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül

„ minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”

kivétel a képcsöves televíziók, monitorok,
neon-fénycsövek
„Házhoz megyünk érte akció”

minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén

bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon
hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken 8-12 óra között.
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
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Polgárőr napló
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgálatot látott el a város közterületein.
Július 29-én a vasútállomás forgalmi szolgálattevője jelezte, hogy egy hiányos öltözetű, feltehetően ittas férfi
alszik az aluljáróban. Az éjszakai szolgálat biztonságba
helyezte az urat.
Július 30-án egy a Baross-Damjanich utcák sarkán fekvő
férfihez riasztottak bennünket. A mentőkkel egyszerre érkeztünk a helyszínre. Az erősen ittas, hajléktalan
férfi nem igényelt orvosi ellátást, így mi is a helyszínen
hagytuk.
Augusztus 5-én egy régóta életjelet nem adó férfiről
kaptunk bejelentést a Bem József utcából. Sajnos a
férfi már több napja halott volt. A rendőrség kizárta az
idegenkezűséget.
Szintén 5-én egy Kölcsey utcában talált kerékpárt helyeztünk biztonságba. A kerékpárt lefotóztuk és a képeket feltöltöttük a Facebook-ra. Másnap jelentkezett
a kerékpár tulajdonosa, aki tudta igazolni a tulajdonjogát, így a kerékpárt visszaadtuk neki.
Szintén ezen a napon egy Epreskert utcában kidőlt fáról kaptunk jelzést. A bejelentőt a tűzoltósághoz irányítottuk.
Augusztus 7-én a hajléktalanok a gyógyszertár előtt
hangoskodtak, verekedtek. Az egyik szolgálaton kívüli
polgárőrünk elzavarta őket.
Augusztus 8-án a hajléktalanok az egyik üzlet előtt agresszíven kéregettek. Az egyik polgárőrünk elzavarta
őket.
Augusztus 9-én bejelentést kaptunk a Kiss János utcából, hogy egy kutya folyamatosan bemászik az egyik in-

gatlanba és ott kárt okoz. A tulajdonost összehoztuk az
állatvédőkkel, hogy legalább egy chipolvasás történjen
a kutya tulajdonosának megállapítása céljából.
Augusztus 12-én egy úttesten fekvő részeg emberről
kaptunk bejelentést. Mire a helyszínre értünk, az illető
már nem volt ott.
Augusztus 13-án a Kiss János és a Somogyi Béla utcákban is tüzeltek. Felszólítottuk a tüzelőket, hogy szeptember 1-ig tilos a kerti hulladék égetése.
Augusztus 16-án a vasútállomás forgalmi szolgálattevője jelezte, hogy Ócsa és Felsőpakony között tüzet
észleltek. A tűzoltók gyorsabban kiértek, mint mi és
eloltották a kezdődő bozóttüzet.
Augusztus 17-én 11 fővel biztosítottuk az ócsai férfi,
felnőtt csapat futballmérkőzését.
Augusztus 20-án 10 fővel biztosítottuk a Szent István
napi Kerékpártúra Ócsa- Inárcs- Ócsa útvonalát.
Augusztus 23-án bejelentést kaptunk, hogy a Menza
épületében hosszabb ideje szól a riasztó. Idegen behatolásra utaló nyomot nem találtunk. A városüzemeltetés villanyszerelője kiiktatta a meghibásodott riasztót.
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Iskola, iskola ki a csoda jár oda?
A 2019/2020-as tanévben több mind 700 ócsai és környező településről érkező gyermek tölti be az ócsai általános iskola udvarait, tantermeit, különböző közösségi tereit.
Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolaközösségünk egyre csak bővül. Minden évben több diák érkezik más
településekről is.
A bővülő közösség több feladatot jelent tanárnak, tanítónak és minden iskolai dolgozónak egyaránt.
Pedagóguskarunk látva a megnövekedett feladatokat,
s a partnerigények változását, egy belső módszertani
megújulásban kezdett gondolkodni. Ami a következő
(szeptemberrel kezdődő) tanévben meg is valósul, hiszen a KOMPLEX ALAPPROGRAM bevezetése megtörténik intézményünkben. Első lépésként főleg az alsó
évfolyamokon és a módszertan egy része 5. osztályban. Majd a következő tanévekben felmenő rendszerben minden évfolyam profitálhat belőle.
E módszer lényege a csoportmunka egyre bővülő alkalmazása, a digitális, életgyakorlat alapú, testmozgás
alapú, művészeti és logikai alprogramokkal történő
tananyagelmélyítés és a nyitott végű kérdések alkalmazása. Emellett nagy népszerűségnek örvend mind a
diákok, mind a szülők körében, hiszen otthoni írásbeli
házi feladat adására nem ad módot. Ebből következően a pedagógusoknak az intézmény falai között kell
megvalósítani a délelőtti tananyag begyakorlását és az
írásbeli feladatok elvégzését.
Intézményvezetőként nagyon fontosnak tartom nem
csak a módszertani megújulás feltételeinek megteremtését, aminek keretében pedagógusaink az elmúlt
tanévben pedagógusonként 120 órás továbbképzésen
vettek részt, de ugyanolyan fontos a gyermekek balesetvédelme a jó közérzet megteremtése, közösségi
terek kialakítása is.
Szerencsére ebben partnerekre is találok, mind peda-

gógustársaim, mind pedig külső ócsai egyének és szervezetek személyében.
A belső módszertani megújuláson túl hátsó udvarunk
oly régóta áhított játszó- és foglalkoztató udvarrá alakítása is megindult. A Nagév Cink Kft. 350.000 Ft-os
adományából, az „Ócsa-Halászy Károly Iskoláért”
Alapítvány 250.000 Ft-os támogatásából és Galambos
Attila, ács-tetőfedő-bádogos szakember és csapata
áldozatos, igényes és teljesen ingyenes munkájának
köszönhetően egy tetszetős, foglalkozások tartására
alkalmas faház áll rendelkezésünkre.
A játszóudvar további fejlesztése is várható, amire jelenleg a szülők és nevelők által gyűjtött 2.500 000 Ft
használható fel, illetve a gyermekek és Ida néni által
nyert 1.200 000 Ft egy része is felhasználható a játszótéri játékok megrendelésére. Azonban előtte az udvart
rendezni és a gumiburkolatot lehelyezni is szükséges.
Ehhez további pénzre lenne szükség, hogy a megálmodott játszótér végre elkészüljön és a gyerekek birtokba
vehessék.
A Monori Tankerületi Központ az idei nyáron az első
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udvar térburkolatának javítására, a balesetveszélyes
részek kijavítására és a fűtés hatékonyabbá tételére
adott megfelelő keretösszeget, így sajnos a játszóudvarban nem tud segíteni.
A gyermekek jó közérzete, a szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezése mindannyiunk közös ügye.
Ezért kérek én, mint az intézmény vezetője és Bocskai
László az „Ócsa Halászy Károly Iskoláért”Alapítvány elnöke minden szülőt, jószívű vállalkozót, nagyszülőt, és
mindenkit, aki fontosnak tartja Ócsa gyermekeit, hogy
adományával támogassa az iskola hátsó játszóudvarának elkészítését.
Adományokat befizetni az alábbi bankszámlaszámon
lehet céladományként az iskola játszóterének megjelölésével:
„Ócsa Halászy Károly Általános Iskoláért” Alapítvány
számlaszám: 10402881-50505557-52521003
S, hogy miért támogassanak bennünket?

„ Van egy módszer, amivel garantáltan jó
napod lehet: Tegyél jót!
Minden más örömforrás kívül esik a hatalmadon és
előbb-utóbb elapad.”
Ryan Holiday
Mindenkinek kívánok nagyon jó és tartalmas új tanévet, és előre is köszönjük a városban lakó emberek,
cégek, civil szervezetek támogatását.
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika
intézményvezető
A vállalkozást 2000-ben indítottam el. Lassan 20. jubileumi
évünket ünnepelhetjük. A vállalkozás elindításakor próbáltam nevet kitalálni. A tető adott volt, mint fő tevékenységi
kör, de emellé kellett még valami. A nevem kezdőbetűjét
elé téve kialakult a G-Tető. Fő tevékenységi körünk a
teljeskörű tetőépítés és felújítás, illetve a szárazépítészet,

Megváltozott a Kormányablak
nyitvatartása
Tájékoztatom Önöket, hogy a PMKH Gyáli
Járási Hivatal területén működő Kormányablak (volt Okmányiroda) ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint változott:

Hétfő:

7.00-17.00

Kedd:

8.00-16.00

Szerda:

12.00-20.00

Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:

8.00-14.00

A sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perccel van
lehetőség.

Tisztelettel:
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Halászysok két keréken
mellett szálltunk meg, de addig azért párszor le kellett nyomni a pedált. Az Őrség tele van természeti és
épített örökséggel, értékekkel. Ilyen a szőcei ősláp,
amit sikeresen körbe jártunk vagy a Vadása-tó, melynek kristálytiszta vizében frissülhettünk. Az ötödik nap
Nádasdig tekertünk, délután kürtöskalácsot sütöttünk,
ami nagyon ízletes lett. Hatodik nap a Vasi-hegyhát
szépségeiben gyönyörködhettünk és a vasvári pihenő
után Oszkón a Hegypásztor Körben vártak ránk. Az
utolsó este hangulatát a közös tábortűz és szalonnasütés alapozta meg és a legbátrabbak egy szalmakazal
tetején töltötték az éjszakát a csillaghullásra várva.
Nagy Margit és Blaskó Katalin táborvezetők

A Halászy Károly Általános Iskola diákjai és
tanárai július 29. és augusztus 4. között Bringás
vándortáborban vettek részt a Balaton-felvidéken.
240 km kerékpározás hegyen-völgyön, Veszprémtől Keszthelyig, Nemesvámostól, a Nivegy-völgyön
át Nemesvitáig. Az épített örökségek és természeti
csodák megtekintésével, várak, kilátók, kastélyok és
múzeumok mellett a kis falvak rejtett kincseinek felfedezésével, a táj szépségeinek megismerésével, strandolással, hajózással és remek programokkal telt a hét.
Élményekkel gazdagon tért haza vidám kis csapatunk.
Az őrségi túra útvonala az ország legnyugatibb városában, a Rába-folyó mentén fekvő Szentgotthárdon
kezdődik. Délután a közeli Hársas-tóban fürödhettünk és megkóstolhattuk a tökmagos sajtos –tejfölös
lángost. A második nap az Őrség nyugati vidékeit és
a Vendvidéket jártuk be, ez volt az egyik legkemé-

nyebb nap 10-15%-os emelkedőkkel. Kétvölgyön a
kilátó tetejéről elénk tárult a hármashatár legszebb
panorámája, az osztrák és a szlovén táj egy-egy
részlete. Apátistvánfalvi Határőr Múzeumból érdekes
élménnyekkel jöttünk el a nem is olyan távoli múltból.
Útközben még vargányát is szedtünk, amit kiszárítottunk. Pityerszerre, a múzeumfaluba ázva érkeztünk,
de a meleg és kiadós vacsora - Őriszentpéteren - kárpótolt bennünket. Keserűszeren sátorban aludtunk
egy tóka mellett, így reggel a békák ébresztettek.
Harmadik nap az Őrség legszebb vidékét jártuk be, a
Kerka-patak hideg vizében jót hűsöltünk. Megcsodáltuk a Szentgyörgyvölgyi templom gyönyörűen festett fakazettás mennyezetét és Velemérben az ország
egyik legrégebbi templomát, mely a fényeiről híres.
Magyarszombatfán pedig kipróbálhattuk az Őrségre
jellemző korongozást. Negyedik nap a Borostyán-tó
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Károly polgármester úr és Mihoc Valerián atya mellett
Nagy Gergő, a Budapest Honvéd FC játékosa vállalta
magára.

Kitalálni és megvalósítani
...egy focitorna margójára

Remélem a lányok és családjaik örömmel a szívükben távoztak tőlünk és szívesen jönnek majd vissza
az elkövetkező években. Mi pedig folytatjuk a munkát,
hiszen még sok korosztály számára rendezhetünk kispályás labdarúgó tornát, akár már ebben az évben is…
adjon a lányoknak és családtagjaiknak. Kikészítettük a
védőitalt, a mentes ásványvizet és a szódát (köszönet
érte Csupor Lászlónak). Majd kezdésre a pogácsa is az
asztalokra került (köszönöm
anyának, Nyulasné Hanusz
Erikának és keresztanyámnak,
Nyulas Mária Teréziának).
A megnyitó terv szerint 10:15-kor kezdődött, ahol
Farkas István köszöntése,
Valerián atya és a polgármester úr lelkesítő beszéde után
kezdetét vette a torna. A 15
perces meccseket felváltva
vezette Hajdu Gusztáv és Kajdy Zekő (köszönjük a szakszerű
játékvezetést és segítséget).
Fotósunk is volt: Kajdy Zsolt
(Janka és Zekő apukájának
személyében), aki lelkesen fotózta a Budaörs SC, az FTC, a
Győri ETO az UFC Gyömrő és
az UTE U11 leánycsapatainak
mérkőzéseit.

Az Ócsai Római Katolikus Egyházközség plébániájának udvarában lévő focipályának megépítése
óta mindig is célunk volt, hogy minél szélesebb körben
népszerűsítsük a mozgást és a sportolás lehetőségét.
Ennek egyik módja a minden év őszén megrendezett
Katolikus Labdarúgó Torna, mely egy év kihagyás után
Katolikus Labdarúgó Barátság Torna néven folytatódott. Ezen alkalmak a pályát rendszeresen használó
csapatok, illetve annak megépítésében segítő cég csapatának jutalomjátékaként kerül évről évre megrendezésre.

De mindig is éreztük, tudtuk, hogy ezzel a műfüves
pálya „élete” nem teljes…
Első lépésként megalapításra került az Ócsai Katolikus
Sport Egyesület (OKA SE) a műfüves pályát használok
baráti körének kezdeményezésére, az egészségmegőrzés és a sportolás, a mozgás szeretetének, terjesztésének és egyben a keresztény erkölcsiség újjáélesztésének, a közösség összekovácsolásának céljából.

2019 tavaszán, nyarán jött a gondolat: népszerűsítsük
a női, vagy jelen esetben a leány focit!
Így neki láttunk tervünk megvalósításának. Szerencsénkre hozzánk sodorta a szél Kajdy Jankát, az UTE
NB1-es profi női futballistáját, aki amellett, hogy kiemelkedő játékos, Budaörs SC lányainak egyik edzőjeként is tevékenykedik.

És a tervet megvalósítás követte…
Az Ócsai Katolikus Sport Egyesülete (OKA-SE) és Kajdy
Janka összefogásával megkezdődött az I. Szent István
Torna (a névadó Janka apukája, Kajdy Zsolt volt) megszervezése, mely védnökségét Mihoc Valerián atya és
Bukodi Károly polgármester úr vállalta.
2019.08.25-én reggel lázas készülődésre ébredt a plébánia. Az OKA-SE lelkes tagjai, Farkas István
(Kunki) vezetésével (aki az OKA-SE elnöke is egyben)
és Kerepeczki Ferenc (a Gazdakör elnöke) és családja
segítségével felállításra került a sátor, hogy árnyékot

A 10 lejátszott mérkőzés után
már csak az eredményhirdetés
volt
hátra. 5. helyezett
UFC Gyömrő, 4. helyezett Budaörs SC, 3.
helyezett Győri ETO,
2. helyezett az FTC és
1. helyezett az UTE
csapata lett. Kiosztásra került a legjobb játékos (Szabó Melissza
– UTE), a legjobb kapus (Orosz Gabi – Budaörs SC) és a gólkirálynő (Czenter Dóra
– UTE) díja is. A díjak
átadásának
örömteli feladatát Bukodi

Nyulas Dóra Krisztina
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ÓCSA ÖREGHEGYI PINCESOR EGYESÜLET
MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az Ócsai Öreghegyi
Pincesor Egyesület 2019.évi 3. pinceegyesületi estéjére.

Pince Egyesületi Esték
2019. április 23-án 18 órakor került megrendezésre az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület
szervezésében a Pince Egyesületi Esték rendezvénysorozat idei évi második összejövetele.
A rendezvényt Nyulas Pál, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a rendezvény
résztvevőit, kiemelve a tavalyi Orbán napi Nyitott Pincék rendezvény támogatóit, akiknek a
borkóstolóra való meghívással mondott köszönetet az Egyesület nevében a 2018. évben
kapott támogatásért és kifejezte afeletti örömét, hogy
a tavaly újraindított Pince Egyesületi Esték iránt folyamatosan nő az érdeklődés.
Az Este meghívott vendége Várszegi Viktor, a Dél-Balatoni Várszegi Pincészet borászati vezetője beszélt a
szőlőben végzendő tavaszi munkálatokról, mesélt a
Balatonboglári borvidékről, a Várszegi pincészetről és
kiváló borokat hozott kóstolásra, melyekből az este végén vásárolni is lehetett:
Irsai Olivér – Sárgamuskotály házasítás (2018), Rose
cuvée (50% Kékfrankos és 50 % Pinot Noir, 2018), Rizling cuvée (Olaszrizling - Rajnai rizling, 2017), Wielenad
Sélection Petit Blanc (50% reduktív Pinot Noir és 50%
hordós érlelésű Chardonnay, 2017) Wielenad Sélection Rizling Cuve (50% Olaszrizling és 50% Rajnai Rizling,
2016) Cabernet Sauvignon (2015).

Időpontja:

2019. szeptember 18. 18 óra

Helye:

Ócsa, Katolikus Egyházközség közösségi terme, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

Az előadás témája
•

Amit az étkezési gombáról tudni kell és ajánlott –
előadó: Vattamányi Ágnes, a BIOFUNGI Kft marketing referense

•

Gombás ételek és a bor kapcsolata – helyi borok kóstolása gombával készült finomságokkal
Aki a borokat bemutatja: Barizs Norbert és Nyulas Pál

A Várszegi Pincészetet 2010-ben alapította a család. A
hagyományokat tisztelő, de egyszersmind újító, kísérletező szemléletű pincészet birtokainak nagysága jelenleg 25 hektár, ültetvényeik Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron találhatóak. A szőlőt már
az ültetvényen szelektálják, majd kis ládákba kézzel
szüretelik. Csak minőségi, kézzel válogatott szőlőalapanyagot használnak fel, csak a tökéletesen érett, egészséges szőlő kerül feldolgozásra, mert meggyőződésük
szerint jó bort csak tökéletesen egészséges szőlőszemekből lehet készíteni. A pincészet központja a Budafoki Bornegyedben található, ott történik a borok feldolgozása, érlelése, palackozása és tárolása, valamint
ott található a pincészet kóstolóterme is. Látogatókat
előzetes bejelentkezés alapján fogadnak, illetve minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat keretében nyitva tartanak 14-20 óra között. Forrás: www.
varszegipinceszet.hu
A Pince Egyesületi Esték helyszínének biztosításáért
köszönet illeti Valérian Atyát és az Ócsai Római Katolikus Egyházközséget, a zsíros kenyér, mogyoró és ropi
felajánlásáért Spongáné Nyulas Magdikát, a házi sajtokért Szabóné Bán Gabriellát, a káposztás rétesért a
Gólyafészek cukrászdát és az édes aprósüteményért
Tóthné Kiss Szilviát és végül, de nem utolsó sorban a
borok felajánlásáért Várszegi Viktort.
A további programjainkról bővebb információ
található az Egyesület honlapján https://ocsapincesor.
hu/ és Facebook oldalán: https://www.facebook.com/
OreghegyiPincesorEgyesuletOcsa/.

Részvételi díj: 1.000,- Ft/fő
Várunk mindenkit szeretettel!
Vezetőség

TULAJDONOSOKAT
MEGNŐTT
HOZZÁ KERESÜNK,
A CSALÁD
AZONNALI KEZDÉSSEL.
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

5 530 000 Ft-tól

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
7ules.skoda.hu

A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
a::
m
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2 -kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a
nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az
állami támogatásra jogosultak és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.
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22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név
Oláh Ernőné Nagy Mária
Bedecs Sándor
Kovács Imre Béláné Dömötör Ida

Ócsai Református Egyházközség
Heti alkalmak:
Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Református Iskola Tanácsterem

Születési idő
1942. szeptember 12.
1964. június 24.
1928. szeptember 25.

Esküvő:
Garajszki Viktória – Németh Lajos
Kapusi Dominika – Zelovics Zsigmond
Migács Eszter – Bulyáki Attila
Szabó Marianna – Riegel Patrik Márk
Török Tímea – Papp Gyula
Strupka Bettina – Tímár Mátyás Krisztián
Tahi Rita – dr. Kovács Csaba
Huszonötödik házassági évforduló:
Fentor Anikó – Galambos Attila
Ötvenedik házassági évforduló:
Jobbágy Mária – Gyökér Kálmán
Lampért Erzsébet Mária – Balló János
Hatvanadik házassági évforduló:
Udvari Julianna – Bujáki Imre

Tahi Rita, Dr Kovács Csaba

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

2019. augusztus 3.
2019. augusztus 12.
2019. augusztus 13.
2019. augusztus 15.
2019. augusztus 24.
2019. augusztus 27.
2019. augusztus 31.

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom
Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két hetente)
Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református
Iskolában
forrás: www.ocsaref.hu

1994. augusztus 13.

Ócsai Polgármesteri Hivatal

1969. augusztus 9.
1969. augusztus 30.
1959. augusztus 15.

Születések:
GYERMEK NEVE
SZÜLETÉSI IDŐ
Lepedát Csenge
2019. július 1.
Ulicska Csaba
2019. július 14.
Jakusovszky Alíz
2019. július 16.
						
						

Augusztus 31-i házasság kötésünkkel kapcsolatban szeretnénk kifejezni
köszönetünket az Ibolya Fodrászatnak,
a Két Klári Virágboltnak, a Sarokház
Vendéglőnek, és az Ócsai Polgármesteri Hivatal munkatársainak.
Köszönjük, hogy széppé tették
az eseményt.

Haláleset ideje
2019. július 9.
2019. július 25.
2019. július 29.

Sallay Mária
anyakönyvvezető

Gyermekorvos

Ócsai Baptista Gyülekezet

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!
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra.
Vasárnap 9 óra
Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Gyónási lehetőség minden szentmise előtt.
Közösségek és találkozások rendszeressége
Hétfőn 18.30-kor: Biblia óra – Plébánián (nagyterem)
Szerdán 18.00-kor: Énekkar-Plébánián (énekterem)
Pénteken 18.00-kor: Ifjúsági hittan -Plébánia
(hittanterem)
Pénteken 18.30-kor: Katekumen csoport- Plébánia (nagyterem)
www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu
Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

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

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, Tel: 29-378-164

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: Kassay Ildikó

Tel: 29-378-056

06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda

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

titkarsag@halaszyiskola.hu

Orvosi Ügyelet

III.körzet Józsáné Takács Erika

www.ocsaref.hu

Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4.

Tel: 29-578-523

Ócsai Baptista Gyülekezet

Tel: 29-380 991, 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. Beregi Katalin

dr. Baranyai Edit, 29-378-030

Ócsai Katolikus Egyházközösség

Közterület-felügyelet

Rendelés: H, SZ: 12-16.00-ig,

Állatorvos, dr. Kardos József

06 29 378 285

Berecz Éva 06 70 395 1877

K, CS, páros Péntek 12.30-16.30-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

Vízművek ügyfélszolgálat

Egressy Gábor Szabadidőközpont

Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig

Bajcsy-Zs. u. 2.

06 29 378 043

Falugazdász Boity Orsolya

Rendelő tel: 29-378-110

Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs

Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

06 30 428 2442, 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 29 955 148

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: Egressy Gábor Szabadidőközpont,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Kontaktprint Kft. Felelős vezető: Aba Béla
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

MEGÚJULT
ŠKODA SUPERB
HAMAROSAN ELÉRHETŐ
HIBRID VÁLTOZATBAN IS!

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu
06 1 421 8220
www.skoda.hu

A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása:
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

