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Zenével, dallal, tánccal
fogadták a NOHAB nosztalgia
vonatot az ócsai állomáson

Aki kijött a vasútállomásra szeptember 29-én délelőtt, biztosan nem bánta meg. A Budapest-Lajosmizse
vasútvonal átadásának 130. évfordulója alkalmából
nosztalgia vonat indult Budapestről Lajosmizsére. A
NOHAB dízelmozdony vontatta szerelvényben a legszebb muzeális kocsikban utazhattak azok, akik jegyet
váltottak erre a különleges útra. A vonat vasárnap
délelőtt háromnegyed 11-kor érkezett meg Ócsára.Az

állomáson fúvószenekar játéka fogadta a szerelvényt,
majd a helyi műsorban közreműködött a Küstörgő
Néptánccsoport és az Ócsai Népdalkör is. Végül, de
nem utolsósorban Boglárka előadásától állt el a nézősereg lélegzete. A énekesnő a sínek között többször is
tanúbizonyságot tett énekhangja mellett kiváló tánctudásáról is. A rendezvényt az Ócsa Városi Polgárőrség tagjai biztosították.
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Felhívás
Kitüntető díjak adományozásáról

Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeptember 25-én tartotta a havi ülését.
Elkészült és a képviselők jóváhagyták Ócsa téli útüzemeltetési tervét, mely a téli időjárási körülmények fennállásának idejére, jellemzően 2019. november 15-től 2020. március 15-ig hatályos. A téli
útüzemeltetési terv többek között a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás menetét is szabályozza. Ezek koordinálását, illetve elrendelését az Ócsa
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezetője végzi.
Elfogadták a képviselők az Ócsai Nefelejcs
Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde alapító okiratának módosítását.
Jóváhagyta a Testület a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által, 2020-2034. évre elkészített gördülő fejlesztési terv beruházási tervfejezetét.
Magyarország

Kormánya

pályázatot

írt

ki

a

rendszerváltoztatás
harmincadik
évfordulójára
meghirdetett Emlékév keretében „Szabadságkoncert”
elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére,
melyre
az önkormányzat sikeresen pályázott.
A koncert október 6-án kerül megrendezésre a
Polgármesteri Hivatallal szemben lévő téren. A fellépő
zenekarok: Republic és a Bagossy Brothers Company.
A Képviselők úgy döntöttek, hogy a rendezvény
szervezésével a Zenekarbörze Kft.-t bízzák meg.
Ócsa Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le az Ócsai Lakóparkban található
80 családi ház külső faelemeinek teljeskörű
felújítására. A Képviselő-testület a közbeszerzési
eljárás nyerteseként a - legjobb ár-értékű érvényes
ajánlatot benyújtó - KINAMÉ Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdette ki.
A felújítási munkálatok még az ősz folyamán
megkezdődnek.

“MŰANYAGMENTES HÁZTARTÁS”
kézműves foglalkozás
2019. október 19. 14.00 óra
Nem kell ecsetelnünk a mérhetetlen mennyiségű műanyag dolog
jelenlétét egy háztartásban és azok hosszútávú következményeit.
Most megpróbálkozunk a minket minden nap körülvevő egyszer
használatos holmik leváltásával, vagy akár teljes kiiktatásával. Ehhez
egy minimális varrós ismeret szükséges, a többit itt elsajátíthatod
az alapoktól. A tanfolyam végére megismerkedsz a varrógéppel és
öltéseivel, az anyagokkal és eszközökkel, és olyan kedvet kapsz az
otthoni varráshoz, hogy ezentúl az ócska függönyben is valami
teljesen más potenciált fogsz látni.
Elkészítesz 2 db hálós bevásárló zsákocskát, amibe például zöldséget
tudsz pakolni a nejlonzacskó helyett, és egy textil bevásárló szatyrot,
amit összehajtva magaddal vihetsz mindig.
A foglalkozás ára: 4000 ft/fő. Jelentkezés: +36 29 378 043

Ócsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egyes
kitüntető
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a 2019. évben is díjakat kíván adományozni a következő kategóriákban:
-

Ócsa Kultúrájáért Díj

„Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi szervezetnek,
egyesületnek,
együttesnek,
aki,
vagy amely a kultúra, a közművelődés területén
tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város lakossága elé.
A díjazás szempontjai:
a)
művészeti csoportok, amatőr együttesek
vezetése több éven keresztül,
b)
oktatási intézményekben kifejtett magas
színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a
községi rendezvényeken),
c)
történelmi
évfordulókhoz kapcsolódó
programsorozat színvonalas
kidolgozása,
megszervezése, lebonyolítása,
d)
nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó
megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,
e)
az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a
programokra való felkészítésben több éven keresztül
kifejtett aktív tevékenység,
f)
az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú produkció,
valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő rendszeres bemutatása,
g)
a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek
gyűjtése, bemutatása,
h)
jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok
hőseinek emléket állító munkáért.”

Az Év Vállalkozója Díj
„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak
adományozható:
a)
aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott

fel közérdeket védő tevékenysége során, (természetés környezetvédelem érdekében tett intézkedés),
b)
példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése területén,
c)
aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek
feltárásában és megvalósításában, közösségi rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések
támogatásában.”
A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a beérkezett javaslatok alapján a 2019. november havi rendes ülésén dönt.
A díjakra a Polgármester, a Képviselő-testület Bizottságai, települési képviselő, a Jegyző bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személy, bejegyzett társadalmi szervezet, és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot kizárólag a rendelet
mellékletét képező formanyomtatványon, amely megtalálható a www.ocsa.hu honlapon, vagy személyesen
átvehető az Ócsai Polgármesteri Hivatal recepcióján.
A formanyomtatványon tett javaslatokat az egyes
díjak vonatkozásában 2019. ok t ób er 31 . napjáig
kell eljuttatni Ó csa Város Jegyzőjéhez (2364 Ócsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva
személyesen benyújtva, vagy postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.
hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a határidőt
követően beérkezett javaslatokat a Képviselőtestület az idei évben nem tudja figyelembe venni.
dr. Molnár Csaba
jegyző
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Rendezvény

Főzőverseny díjazottjai

Bőrig ázva is nyomtuk
a rock and rollt
A nyarat még forró melegben búcsúztattuk, azonban a város legnagyobb rendezvényére már bekopogtatott az ősz. Ennek ellenére mi nem
csüggedtünk és lelkesen kezdtük a reggeli szervezkedést, hogy ismét együtt ünnepelhessük Ócsa
várossá válásnak, immáron 14. évfordulóját.
Szerencsére a családok kedvét sem szegte, hogy
részt vegyenek egy különleges futáson, ami az idei
Vigasság egyik újítása volt. A futásra a megszokottól eltérően most családokat vártunk és a cél nem a
verseny, hanem a jókedv és a közös élményszerzés
volt. A futás érdekessége, hogy számtalan akadályokkal tarkított pályát kellett teljesíteni kicsinek és
nagynak egyaránt. A kalandfutás szervezésében nagy
segítségünkre voltak az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolai tanárai valamint az Ócsai Ufó csapata.
Amíg a lelkes futók az akadályokat állták, addig már elkezdtek rotyogni a belsőségek az üstökben, ugyanis az
idei évben a főzőverseny kikötése volt, hogy belsőségekből készüljenek az ételek. Meghívásunkra Bede Róbert
mesterszakács kísérte figyelemmel a csapatok munkáját és néhány jó tanáccsal is ellátta a versenyzőket.
A tavalyi évben bevezetett pogácsasütő versenyre is finomabbnál finomabb pogácsák kerültek
értékelésre. Napközben a kedvelt élőcsocsó bajnokságok is zajlottak, közben a kicsik száguldoztak az elektromos kisautókkal és a gurulólovakkal.
A színpad sem állt üresen. Délelőtt a helyi és környékbeli fellépők műsorai következtek. Színpadra léptek a
hagyományőrző csoportjaink, az Ócsai Népdalkör és
a Küstörgő Néptánccsoport. Majd látványos produkcióval érkezett a Classy Dance Crew, a Flashdance, az
Energy Kid’s és az Etude Dance Studio csapata. Megmutatták tehetségüket az Akrobatikus rock and roll
növendékei és Tóth Balázs is, hullahopp karikáival. Kicsit megmozgatott minket az inárcsi zumba csoport,
végül egy szemet gyönyörködtető hastánc show következett. A sor itt nem állt meg, sőt, hogy fokozzuk
a hangulatot, egy élő koncerttel is készültünk a nap

folyamán. A New Level Empire legnagyobb slágereivel
érkezett hozzánk. A koncert után egy kis finomságra
invitáltuk a közönséget, hiszen az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében ismét megkóstolhattuk
a város születésnapi tortáját. Ráadásul, egy kiállítás
keretében az elmúlt tíz év tortáit is megcsodálhattuk.
Estére pedig nem maradt más, mint a felhőtlen szórakozás Danával, Kocsis Tibivel, Opitz Barbival és a
Desperado együttessel. Majd színpadra szólíthattuk az est fénypontját, Fenyő Miklóst, aki nagyszerű
koncerttel zárta az idei Vigasságot. S végezetül, ha
már szülinap, a besötétedő égboltot a tűzijáték színes fényei törték meg egy rövid időre. Bízunk benne,
hogy akik velünk ünnepeltek, kellemes élményekkel
fognak visszaemlékezni az idei Ócsai Vigasságra is.
A szervezők

I.

Székely csapat - Csülkös
pacal

II.

Nyuszik csapata – Olivia
ragu, velős pacal

III. Barbár Kondér csapata –
Lecsós máj velővel
Legszebb főzőhely címet elnyerte:
Ócsai Polgármesteri Hivatal
Legszebb tálalás címet elnyerte:
Székely csapat
Legkreatívabb étel címet elnyerte:
Aranypenge csapata
AZ ÓCSAI VIGASSÁG TÁMOGATÓI:

Ócsa Város Önkormányzata
Bio-Fungi Kft.
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Ócsa Városi Polgárőrség
Ócsai Rendőrőrs
Halászy Károly Általános Iskola tanárai
UFÓ Egyesület
Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
Éden Food & Café
Ócsai Gazdakör
R+R Kft.
Kunépszolg Kft.
Olti László
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50 éves házasok köszöntése
Színek zenéje címmel nyílt kiállítás
a Szabadidőközpontban
Szűk körben, ámde meghitt hangulatban nyílt meg szeptember 27-én Macsekné Sipos Anita amatőr festőművész
kiállítása a szabadidőközpontban. Az
alkotó olaj és akril technikával készült
munkáival mutatkozott be Ócsán. Vörösné Bálint Bernadett a megnyitó ünnepségen elmondta, hogy a festőművész hölgy édesanyától kapott kedvet
az alkotáshoz, majd bíztató tanácsokat
és így az első alapokat is. Kedvenc témái a tájképek, virágok, felhők, folyók,
növények.
A kiállítás megnyitóján közreműködött
Kovács Nóri énekesnő, aki egy különleges akusztikus műsorral érkezett.
A kiállítás október végéig megtekinthető a művelődési ház aulájában.

50 éves eskütételt erősített meg újra
az a három házaspár, akik részt vettek
a
Szabadidőközpont
rendezvényén szeptember 28-án, szombaton.
Család, gyerekek, egészség, betegség, megélhetés, sorolhatnánk végtelenül a párkapcsolati lét jellemzőit. De hogy a valóságban
miként tölti meg a férj és a feleség tartalommal az esküvőkor tett ígéretet, az többnyire
csak a házasfeleken múlik. Példát nehéz mutatni, de nem lehetetlen. Erről tett tanúbizonyságot három házaspár, akik 50 évvel
ezelőtt Ócsán mondták a boldogító igent
A művelődési ház rendezvényén Bábel Klára hárfaművész játéka, valamint Kurucz Ádám Konrád színész
műsora is emelte az esemény fényét.

SZENT MARGIT
KÓRHÁZ
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Az Ócsai Hagyományőrző Egyesület szeretne köszönetet mondani
a 2019-es évi Ócsai szüretifelvonulás és bál támogatóinak:
Tóth László és Családja –Bíró és Bíróné –Ócsa
Ifj. Kiss Zsolt-Kisbíró -Ócsa
Szives ABC-Ócsa
Két Klári Virágbolt-Ócsa
Mi-Nincs Kft.-Ócsa
Potom Diszkont-Ócsa
Családi Csemege Kisbolt-Inárcs
Barizs Lászlóné-Ócsa
Ócsa Város Önkormányzata
Vogland Pékség-Ócsa
Piac ABC-Ócsa
Id. Szabó Tibor és családja –Ócsa
Kerekes Ágnes és családja –Ócsa
Puncs Bazár-Ócsa
Bozsik István és családja-Dabas –Besnyő
Éden Food & Cafe-Ócsa
Sarokház Étterem-Ócsa
Somodi Béla és családja-Ócsa
Valóczki Mihály és családja-Ócsa
Id. Szabó László és családja-Ócsa
Ifj. Juhász Károly és családja-Ócsa
Ócsai Rendőrőrs
Bori Tamás és családja-Ócsa
Gál Csaba és családja-Ócsa Újerdő
Edina & Anita Szépségszalon-Ócsa

Ócsai Természetvédő Vadásztársaság
Kertész Petra-Ócsa
Balogh Krisztina Táp és Termény Bolt-Ócsa
Szőnyi Ferenc és családja-Lajosmizse
Fazekas Ildikó-Kecskemét
Balló Ambrus-Ócsa
Szabó Mihály és családja-Ócsa
Pintér Tibor-Bugyi
Lázár Imre-Vecsés
Horkai Ottó és családja-Vecsés
Rácz Tamás és családja-Ócsa
Rácz Anita és családja-Ócsa
Rácz János és családja-Ócsa
És nem utolsósorban köszönet az összes Ócsai,
Alsónémedi, Vecsési, Inárcsi, Kakucsi, Dabasi,
Hernádi, és Taksonyi lovasnak, hogy megtisztelt minket a jelenlétével. Köszönet Flashdance tánccsoportnak, az Ócsai Népdalkörnek ,az
Örökifjú Bohémeknek valamint az ovis csoportnak is a remek előadásokért. Köszönet azoknak
akik süteményt hoztak, a megvendégeléshez.
Külön köszönet Bukodi Károly Polgármester
Úrnak , hogy megtisztelt minket jelenlétével és
megnyitó beszédet mondott a felvonulás előtt.

Ócsa születésnapi tortája
Egy mesébe illő történet.
Hol volt, hol nem volt, volt egy gyönyörű kis város
úgy hívták, hogy Ócsa. Minden év szeptemberében
megünnepelte várossá válásának évfordulóját. Ebben
a városban tevékenykedet egy kis egyesület, neve rövidke, OPKE. Egyszer ez a kis egyesület mert egy nagyot
gondolni és elhatározta, hogy az évfordulóra süttet a
város cukrászaival egy születésnapi tortát. A cukrászok
nagyon lelkesek voltak és belementek ebbe a játékba.
Így, 2009-től minden évben került torta a város asztalára, amit aztán a Városi Vigasság apraja és nagyja
szívesen kóstolt. A torta évről évre növekedett, így a
növekvő kóstoló sereg nem maradt finom édesség nélkül. Persze az OPKE kincstára nem feneketlen katlan,
így mikor kimerült, a város kincstárához fordult segítségül.

év tortáját, ami jelenleg az Egressy Gábor Szabadidő
Központban megtekinthető. Ráadásképpen - mert a
mesékben ez is létezik - elkészítette a 11.-et, amivel
ebben az évben megvendégelhettük a Városi Vigasság
forgatagát.
Sok-sok segítő sürgölődött-forgolódott körülöttünk
az elmúlt 10 évben. Hogy ez a mesébe illő történet
létrejöhetett én, mint mesemondó, az OPKE nevében
szeretném megköszönni az édességek királyának (Donné Imrének, a Gólyafészek cukrászda tulajdonosának),
a város kincstárának (Ócsa Város Önkormányzatának),
a kultúra fellegvárának (Egressy Gábor Szabadidőközpontnak), a város őrzőinek (Ócsa Város Polgárőrségének), a város gazdáinak (Ócsai Gazdakörnek) és a városi
UFÓknak (Utcai Futás Ócsán Sportegyesületnek) a segítségüket.

2019. jubileumi év volt a torta számára - hiszen miért
ne lehetne a születésnapi tortának is születésnapja. A
torta már 10 befejezett évet tudhatott magáénak.

A mesének egyenlőre vége, de csodák léteznek, így
reménykedünk, hogy a történet 2020-ban folytatódik.
Született: 2019. szeptember havának 7. napján

Fő cukrászmesterünk Donné Imre erre az alkalomra miniatűr változatban elkészítette mind a 10 előző

A mesét lejegyezte: Pappné Hajdu Katalin az OPKE
elnöke
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Polgárőr napló
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Frissítő zuhany is járt a futóknak
Idén már apró jubileumát ünnepelhettük az ócsai futóversenynek. Nagyon gyorsan eltelt ez az öt év. Eddig minden évben valamit tudtunk újítani és ez idén
sem volt másképp. Sőt, most még tovább mentünk,
mert a fém érem mellett az eseményt is „zöldebbé”
szerettük volna tenni. Száműztük a műanyag poharakat, a rajtcsomagot többször használható egyedi
tornazsákra cseréltük, amibe még egy összecsukható
túrapohár is jutott. Ballonos vizet rendeltünk, hogy
minél kevesebb műanyag hulladékot termeljünk.
A tavalyi siker borítékolta, hogy az idén megszabott
500 fős nevezési keret megtelik, de hogy már augusztus elejére elkeljen az összes hely, nem gondoltuk. Év elejétől kezdve a szervezésen dolgoztunk. Nagyon jó érzés, hogy a verseny mögött egy egész UFÓ
csapat áll, amelyben mindenkinek megvan a saját
feladata. Hónapok alatt szépen kerekedett a történet, minden szükségest megrendeltünk, rengeteget
egyeztettünk, szponzorokat kerestünk, ötleteltünk,
mit lehet még jobban csinálni a tavalyihoz képest.
Ennek a legjobb visszajelzései a hazatérő versenyzők beszámolói. Ők nagyon szívesen és kertelés nélkül megírják, ha valami tetszik és bizony a rosszat is
megosztják velünk. Ez kell ahhoz, hogy mi fejlődjünk.
Ami idén nagyon szembetűnő volt a rengeteg köszönő
és méltató üzenet mellett, hogy a sportolók mennyire jó véleménnyel voltak az ócsai lakosokról. A futók
szinte kivétel nélkül említették, hogy végig a pálya
mellett szurkoltak, vízzel, frissítéssel, alkalmi zuhan�nyal kínálták őket, sőt még zenét is szolgáltattak. Ez
nagy örömet jelentett nekik, hiszen más településen
közel sincs ilyen fogadtatás a futórendezvényeknek.
Mi ennek igazán örülünk, hiszen felhívásunkra tényleg
megmutatta magát az ócsai emberek segítőkészsége
és vendégszeretete. Ezért is köszönjük meg szeretettel,
hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a távolból érkezettek

fotó: Bazsó Erzsébet

is jó hírét vigyék versenyünknek és Ócsa városának.
Idén elmaradt a szokásos eső/meleg kombó, most
„csak” szaharai meleg telepedett a városra. Az időjárás jelentést olvasva majd 1000 liter vízzel, mosdóvízzel és hűtött befutó sörrel készültünk. Megkönnyebbültünk, hogy a körülmények ellenére a készenlétben
álló mentőt egyszer sem kellett riasztani. A befutók
arcát látva rendesen megszenvedtek a meleggel, de
így van ez nálunk; valamiről minden év emlékezetes
marad.Köszönetünket szeretnénk kifejezni az UFÓ
csapat nevében az Ócsa Városi Polgárőrségnek, a verseny zavartalan lebonyolításához nyújtott segítségét!
Köszönettel tartozunk Ócsa Város Önkormányzatának a verseny megrendezéséhez nyújtott támogatásért és az Ócsai Református Egyházközségnek a támogatásért, valamint hogy
ismét befogadták versenyközpontunkat az iskolába.
Nagy köszönettel tartozunk önkéntes segítőinknek és
támogatóinknak:
Balázs Zsolt - Micikert kertészet, Barizs kert Kft.Bio-Fungi
Kft., BioTech USA, Borsos Csaba, Decathlon,
Duna-Ipoly Nemzeti Park, Dr. Kelen, Dreher 24,
Egressy Gábor Szabadidőközpont Ócsa, Energy Kid’s
Tánciskola, Falu Tamás könyvtár, Gólyafészek Cukrászda,
Infopartner, Leon pékség, Mantrans 77 Bt., Mogyi Kft., Nagév Cink Kft., Nagy Vilmos, OPKE /Ócsai Polgári Kulturális
Egyesület/, Ócsa Város Önkormányzata, Ócsa Városi Polgárőrség, OIL! benzinkút Ócsa - Pelsőczi Rudolf, Pintér Ildikó,
Potom Diszkont, Ócsai Református Egyházközség, Royal
Futár Kft., Sarokház étterem, Spák József, Szabó Tibor, Szabó Ákos, Tesco Ócsa, Uitz Erika, Zeolit Tüzép, Vitaminbox
Egészség Megoldás Kft, Vogtland pékség, és profi fotósaink:
PegaZsuzs Fotóstúdió, Bazsó Erzsébet, Esze Tamás és Lugosi
Gyula
Fentor Csaba

Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgálatot látott el a város közterületein.
Augusztus 31-én kutyatámadás történt az Ady Endre
utcában. Polgárőrünk elhárította a veszélyt.
Szeptember 1-én együtt működve a város közterület-felügyelőjével és a rendőrséggel 17 polgárőr biztosította az UFÓ-k városi futásának útvonalát. A rendezvényen 500 futó vett részt.
Szeptember 1-én férfi, felnőtt futballmérkőzést biztosítottunk.
Szeptember 2-án egy jogosítvány nélkül vezető, ittas
sofőr kidöntötte a vasúti fénysorompó oszlopát az
Inárcs felé vezető úton. A vele utazó kislánya könnyebben megsérült. A kislányt a mentők kórházba szállították, míg a sofőrt a rendőrök vitték vérvételre Dabasra. Az erősen megrongálódott személygépkocsit nem
lehetett lezárni, ezért az elszállításáig a polgárőrök
őrizték a járművet.
Szeptember 5-én a vasútállomáson inzultálta a forgalmi szolgálattevőt egy erősen ittas férfi. A polgárőrök elszállítatták az egyént a mentőszolgálat munkatársaival.
Szeptember 7-én 06.00-24.00-ig biztosítottuk a Városi
Vigasságot.
Szeptember 12-én jelzést kaptunk, hogy éjszaka illetéktelen személy mászkált a Katona József és Némedi
utcai ingatlanok kertjében.
Szintén 12-én kutyakiképzést biztosítottunk a vasúti
aluljáróban.
A régi ÉPFA területén lakó hajléktalanok összeverekedtek. Sikerült lecsillapítani a kedélyeket.
Ugyancsak 12-én jelzést kaptunk, hogy egy sóderos
kamion parkol éjszakánként az Epreskert utcában. Az
adatgyűjtést megkezdtük.
Szeptember 13-án az éjszakai szolgálat egy vadgázolásnál nyújtott segítséget.
Szeptember 16-án egy idős hölgy kért segítséget a Ka-

tona József utcából. Egyedül él és fél. Megadtuk neki
a 24-órás elérhetőségeinket, melynek felhívásával bármikor segítséget tudunk neki nyújtani.
Szintén 16-án sikerült beazonosítani az Alszeget sűrűn
füstbe borító ingatlant. Ugyancsak 16-án felháborodott szülők jelezték, hogy az új játszótér kicsiknek szánt
játékait nagyobb gyerekek használják, akik kicsiknek
nem való módon káromkodnak. Nagyobb figyelmet
fordítunk a játszótér rendeltetésszerű használatára.
Szeptember 19-én segítséget nyújtottunk a vietnámi
vendégmunkások szálláshelyén, mivel a vendégmunkások között problémák keletkeztek.
Szintén 19-én az éjszakai szolgálat segítséget nyújtott
a Felsőbabádi nagykanyarban árokba borult AUDI A6
rendőrségi helyszínelésénél.
Szeptember 22-én graffitizőket zavartunk meg a vasúti
sínek melletti betonfalaknál.
Szintén 22-én családi botránynál nyújtottunk segítséget a Temető utcában.
Ugyancsak 22-én panasz érkezett a régi ÉPFA területén, a romos épületben lakó hajléktalanokra, akik a
szomszédok szeme láttára végzik el kis és nagydolgukat
Igyekszünk megoldást találni a várost sújtó hajléktalanproblémára még a tél beállta előtt.
Szeptember 24-én névtelen bejelentést kaptunk, hogy
a Somogy Béla utcában kamionok száguldoznak és a
helyi rendőrőrs munkatársai lehetetlen elérni. A jogos
észrevételt jeleztük a rendőröknek.
Szeptember 25-én az éjszakai szolgálat figyelmét egy a
Damjanich utcában sikoltozó hölgyre hívták fel. Sajnos
a hölgy és élettársa nem ismeretlen előttünk. Családi
botrányok miatt már többször kellett intézkedni náluk.
Szeptember 23-27-ig, Deák Nikolett, az egyesületünk
titkára az OPSZ Polgárőr Akadémián vett részt, melyen
sikeresen levizsgázott.
Szeptember 28-án lovasaink a Felsőpakonyi Szüreti
Felvonuláson vettek részt.
Szeptember 28-án női futballmérkőzést biztosítottunk.
Szeptember 29-én biztosítottuk a NOHAB Nosztalgiavonattal kapcsolatos rendezvényt a vasútállomáson.

14 Óvoda

Szeptemberi eseménynaptár
a Nefelejcs és Napsugár Óvodákban
Szeptember, az ősz első hónapja intézményünkben mindig mozgalmasan telik. Ilyenkor fogadjuk, és szoktatjuk be az új és szoktatjuk vissza „régi”
ovisainkat a közösségi életbe. Természetesen ebben az

Így a gyermekek és kísérőik vigalommal és tánccal zárták ezt a mesés varázslatot.
A pedagógiai programunknak (Környezeti nevelés) megfelelően szokásunk minden ősszel az Ócsai
Piac látogatása, illetve néhány csoportnak
idén is lehetősége volt családi házaknál a
szüretelés és kukoricatörés munkálataiban
részt venni.
Szeptember 27-én intézményünkből 30 óvodás kisgyermek és 4 kísérő
óvodapedagógus vett részt a Tájház értékközvetítő, néphagyományőrző és ismeretterjesztő programján, a „Meseösvényen”,
amely során ismét egy ,,igazi” mesének
lehettek részesei a gyermekek.

időszakban is törekszünk minél színesebb, változatosabb programokat kínálni a gyermekek számára.
A Magyar Népmese napja alkalmából a Nefelejcs Óvoda kétcsoportnyi gyermeke és óvodapedagógusai (Katica és Medve) egy szeptemberi napon
felhúzták a hétmérföldes csizmát. Elindultak a Falu
Tamás Könyvtárba, hogy utána járjanak a „mesegombolyag” segítségével egy népmesének, A macskacicónak. A gyermekek érdeklődésére és fantáziájára építve
egy élőszavas (Ildikó néni által előadott) mesemondás
keretén belül népi játékok, népdalok és népi hangszer
színesítette a délelőttöt. Ezüstös hold, gyémántos csillag és aranyló nap kísérte útjukat, mely idő alatt kicsi
és nagy gyermek változhatott át királylánnyá, királyfivá
vagy macskacicóvá. A népmesékre gyakran jellemző
végkifejlet a lakodalmi mulatság, mely lezárja a mesét.

A hónap utolsó szombat délelőttjén pedig, a hagyományainkat követve újra megrendeztük a „Családi egészség- és sportnapot”. A Nefelejcs Óvoda
épületében és udvarán több különböző
tevékenység és program várta a családokat. A megnyitót követően Szabó-Kertész
Petra melegítette be a gyerekeket az „Ovifutam” versenyhez, majd annak eredményhirdetése
után kis ízelítőt kaptunk a „Flashdance” tánccsoport
koreográfiáiból. Ezt követően Kiss Fanny tanítványai
mutatták be akrobatikus tánctudásukat. 11 óráig gyermekjóga, „Mozgáskotta”, mozgásfejlesztő akadálypálya, célba dobás, kézműves tevékenységek várták az
érdeklődőket. Az egészséges étkezésre való tudatosabb ösztönzés céljából a finom falatokat, zöldséges,
szendvicseket idén is a „TS Gastro” biztosította, a délelőttöt pedig a ,,Vidám Vándorok társulat” zenés gyermekműsora zárta.
Programjaink
folytatódnak
az
évszakok
aktualitásának
megfelelően,
amelyekről
a
későbbiekben
is
beszámolunk.
Kovácsné Zsuk Anita, Zsigmondné Víg Henrietta,
Szabóné Surman Edina

Kávéházi Esték
Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében
2019. október 29-én 18 órai kezdettel.
Vendégünk az ócsai származású
Süveges István
orgonakészítő, akit az orgonakészítés rejtelmeiről kérdezünk.
Bemutatót tart a Gyöngyösi Ferences templom orgonaművésze
Kovács László
A kávéház keretében műhelylátogatást is szervezünk.
Mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvény ingyenes

16 Helyi

Borok és termesztett gombafélék...
álltak a középpontban a 2019. szeptember 18-án 18 és 20 óra között megrendezett Pince
Egyesületi Esték rendezvénysorozat idei évi harmadik összejövetelén a Bio-Fungi Kft. és az
Öreghegyi Pincesor Egyesület lelkes tagjainak jóvoltából.
A Bio-Fungi Kft. képviseletében a marketingért felelős
Vattamány Ágnes mutatta be a céget és a termékeit.
Sok hasznos információt tudhattak meg az érdeklődők
a gomba termesztéséről, a helyes tárolásáról, elő- és
elkészítéséről és fogyasztásának jótékony hatásairól.

Rizlingszilváni-Királyleányka cuveé
juhtúróval töltött gombafejekkel

Nyulas

Páltól

Olaszrizling a Barizs Testvérektől nyers gombasalátával
Hárslevelű-veltelini cuveé Vígh Lászlótól grillezett
laskagombával
Juhfark Nyulas Páltól gombás rétessel
Kékfrankos Rose a Barizs Testvérektől gombával töltött
sajttekerccsel
Kékfrankos vörösbor a Barizs Testvérektől feta sajttal
töltött gombafejekkel
Cabernet Franc Vígh Lászlótól svéd gomba salátával
Az Este végén mindenki ízekkel és élményekkel telve
indult haza, ráadás meglepetésként 1-1 doboz fehér
csiperkegombával…

Ágnes sok-sok általuk termesztett gombaféléből hozott mintát is, amiket körbeadott a jelenlévőknek. Volt
ott fehér és barna csiperke, aranysárga laska és shiitake, sőt süngomba is. A gombákat azonban nem csak
kézbe lehetett venni, hanem meg is lehetett kóstolni
a belőlük készített finom ételeket, sőt össze kóstolni a
Pince Egyesület tagjai által felajánlott saját készítésű
borokkal.
Az előadás alatt Vígh László Zöld Veltelini borát kóstolhatták a jelenlévők, majd az alábbi párosítások következtek:

A Pince Egyesületi Esték helyszínének biztosításáért
köszönet illeti Valérian Atyát és az Ócsai Római Katolikus Egyházközséget, a borokért a Barizs Testvéreket,
Nyulas Pált és Víg Lászlót, az előkészítésben és ös�szepakolásban mindig segítő asszonyokat Spongáné
Nyulas Magdikát, Szabóné Bán Gabriellát, Kerepeczki
Ferencnét és Nyulas Pálnét, a tojás- és az avokádókrémért Barizs Gedeonnét, a fényképekért a Dormány Foto-Videot, és végül, de nem utolsó sorban a tartalmas
előadásért és a gombás ételekért Vattamány Ágnest és
a Bio-Fungi Kft. vezetőségét.
A további programjainkról bővebb információ található
az Egyesület Facebook oldalán: https://www.facebook.
com/OreghegyiPincesorEgyesuletOcsa/.
-TKSz-

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

www.vwh.hu
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Gyerekjáték lesz
beférni.

A 100 küzdelmes
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megmérettetés
Szeptember 14-én, Orosházán az Eötvös
Sportcsarnokban ismét megmérettette
magát, ráadásul egy olyan küzdelemben,
ami világszinten úttörő, hiszen az esemény
először került megrendezésre. A próbatételre 250 résztvevő nevezett, 12 országból,
eltérő övfokozatokban. A száz ellenfeles
küzdelem egy japán tradícióból ered. A
mostani mérkőzés lényege az volt, hogy
száz résztvevővel kellett knockdown szabályrendszerben harcolni, minden egyes
menet egy percig tartott, húsz másodperces pihenővel. A knockdown full contact
(teljes erejű) harc, amiben a comb, a test
és a fej támadása egyaránt engedélyezett,
a fejre történő kézzel kivitelezett technikák tiltottak. A küzdelmek egyszerre zajlottak, s a cél nem a győzelem, hanem a
talpon maradás volt. Zoli elmondása szerint a bírók szigorúak voltak, hiszen ha
úgy látták, hogy bármely résztvevő nem
megfelelő intenzitással küzd, akkor a mérkőzés az ő számára azonnal véget ért.
A megmérettetés végén 60 résztvevő maradt talpon, akik képesek voltak a száz
csatát végig küzdeni, és talán nem árulok
el nagy titkot, hogy Zoli is közöttük volt.

Vajon hány ember mondhatja el, hogy száz emberrel küzdött meg szinte megállás nélkül? Torma Zoli ökölvívó oktató 11 éves kora óta a küzdősportok szerelmese. E sportág számos ágában
kipróbálta magát, és nem csak kipróbálta, hanem komoly eredményeket ért el, többek között kempóban világbajnoki aranyérmet szerzett.

Zoli elárulta, hogy ezzel a küzdelemmel egy
nagyon fontos célja is volt, ami nem más,
mint egy visszaigazolás arra, hogy jó úton jár
és megéri a sok befektetett munka. Ráadásul számos ellenfele elismerését fejezte ki.
Ha valaki kipróbálná magát az ökölvívásban, Zoli szívesen fogadja az új résztvevőket is. Szerdán és pénteken az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában.
Gratulálunk

és

további

sikereket

kívánunk!

Magyari Tünde

#CaddyLoves7

A Volkswagen Caddy Maxi hét teljes értékű üléssel
és tágas csomagtérrel már július 1. előtt előrendelhető.
Végre egy modell, ami nem csak papíron szolgálja ki hét utas igényeit, hanem valóban képes
mindannyiuk számára kényelmes teret biztosítani, még egy hosszabb utazáshoz is. Ráadásul
a Volkswagen Caddy Maxiban a hét utas mögött még bőven jut elég hely a csomagoknak is,
legyen szó akár kerékpárról vagy babakocsiról.
A hét üléses Caddy Kombi 1.0 TSI BMT 102 LE már 3 349 000 Ft-tól, a hét személyes Caddy Maxi
Trendline 1.4 TSI BMT 130 LE már 3 999 930 Ft-tól elérhető. A Caddy Maxi motorizáltságtól függő,
kombinált átlagfogyasztása: 5,0-9,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-225 g/km. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 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 befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út., telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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Legfontosabb vitaminok ősszel
Az őszi hónapokban kevesebb friss gyümölcs és zöldség
kerül a boltokba, ezért fokozottan oda kell figyelnünk a tápanyagbevitelnél arra, hogy
megfelelő mennyiségű vitamint
és ásványi anyagot juttassunk
a szervezetünkbe. Cikkünkből
kiderül, melyek a legfontosabb és
leghasznosabb vitaminok ősszel.

A VITAMIN

A napfény hiánya nem csupán
depressziót képes előidézni, de
jelentős mértékben ronthatja
a szemünket is. Mivel napközben sincs olyan erős fény, ami
kiválthatná a mesterséges fényforrást, este pedig megint csak
lámpát kell kapcsolnunk, ez igencsak megviselheti
a szemünket. Az A-vitamin, amely megtalálható
például a spenótban és a tojásban is, segít, hogy
megőrizhessük szemünk jó állapotát akár a tél végére is

B6 VITAMIN

forrás: femcafe.hu

Sokszor a nyári dőzsölés után megfogadjuk, le kell
adnunk azt a pár kilót, amely felszaladt a nyaralás alatt, azzal azonban csak kevesen vannak tisztában, hogy az őszi diéta sok veszélyt rejt az immunrendszer számára, hiszen a fellépett vitaminhiány
legyengíti szervezetünket. Ennek megelőzésére a
B6-vitamin igen jó választás, hiszen amellett, hogy
támogatja szervezetünk védekezőképességét az
idegrendszernek is jót tesz. Leginkább májban,
húsban uborkában és spenótban található.

CINK

A hideg idő nem csupán belülről, de kívülről is megviseli szervezetünket, melynek jelei megmutatkoznak a bőrünkön és hajunkon is. Ezek ilyenkor

C VITAMIN

A legismertebb és legelterjedtebb a vitaminok közül,
hiszen a B6-vitaminhoz hasonlóan áldásos hatásai
közé tartozik az immunrendszer erősítése, amire ebben a hűvös évszakban kifejezetten fontos odafigyelnünk. Naponta érdemes minimum 500 mg-ot
magunkhoz venni a hidegebb időszakokban, nehogy
utolérjen minket a megfázás. Megtalálhatjuk bármely
citrusfélében, kiviben, brokkoliban és paprikában is.

D VITAMIN

Mivel az őszi időszakban radikálisan lecsökken a napfényes órák száma, emiatt hajlamosabbak vagyunk
inkább befelé fordulni, amely sok esetben rosszkedvvel
párosul. Ebben nagyon sokat segít, ha gondoskodunk
a megfelelő D-vitamin pótlásáról, hiszen közismert
antidepresszáns hatásáról. Emellett nagyon fontos
tulajdonsága, hogy hiánya összefüggésbe hozható az
elhízással, emiatt ajánlott akár napi 1000-2000 NE
mennyiséget is magunkhoz vennünk, melyet főként
tojásban, lazacban és a tejtermékekben lelhetünk fel.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Pest Megyei Család,

Esélyteremtő és Önkéntes Ház Esély címmel sportnapot rendez a Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete
közreműködésével.
A részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött.
Kérjük részvételi szándékát a 06 70/218-6861-es telefonszámon (Csernák Vilmosné Etelka) feltétlen
jelezze.

22 Anyakönyvi hírek

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

Haláleset:
Név
Molnár Józsefné Simon Mária
Mészáros János József
Fazekas Illés Kálmán
Miklós Istvánné Cverencz Emma
Szmrek Józsefné Baranyi Borbála
Krizsán István

Születési idő
1938. március 20.
1950. szeptember 30.
1956. november 08.
1933. március 05.
1942. június 27.
1931. július 07.

Esküvő:
Czibula Mária Andrea - Sári Balázs
Szabó Mónika – Hollender Csaba Lajos

Haláleset ideje
2019. augusztus 03.
2019. augusztus 07.
2019. augusztus 27.
2019. augusztus 28.
2019. augusztus 29.
2019. augusztus 30.

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

2019. szeptember 07.
2019. szeptember 13.

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két hetente)
Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református
Iskolában

Huszonötödik házassági évforduló:
Sipos Andrea – Losó Gyula
Farkas Ágnes – Erős Gusztáv

1994. szeptember 10.
1994. szeptember 10.

Harmincadik házassági évforduló:
Nagy Marianna Edit - Morán Gyula 1989.
Születések:
GYERMEK NEVE
Egerszegi Flórián Zsolt
Gudmon Róza
Juhász Natasa Léna
Korbéli Kinga Viola
Békefi Zselyke

Ócsai Református Egyházközség

forrás: www.ocsaref.hu
Ócsai Polgármesteri Hivatal

1989. szeptember 1.

SZÜLETÉSI IDŐ
2019. augusztus 03.
2019. augusztus 10.
2019. augusztus 13.
2019. augusztus 15.
2019. augusztus 21.

							 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.

