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Interjú 3

MI SZEDJÜK!
Szemétszedési akció Ócsán
Egy városban jelenlevő növények, fák meghatározzák az egészséges életvitel lehetőségeit és közérzetünket is, de hatással vannak az épületek biztonságára, élettartamára is. Például a talajvízszint hirtelen
megváltozása egyenlőtlen süllyedésekhez, roskadáshoz vezethet, amelynek szembetűnő jelei a házfalak
repedései. Ezen túl a fák és a növényzet előnyt jelentenek az alacsonyabb energiafelhasználásban, a levegőszennyezők szűrésében, az UV sugárzás csökkentésében. Talán ezek lehettek az első tények, melyek
elindították a Zöld Ócsáért program ötletét. A kezdeményezésről Bukodi Károly polgármestert kérdeztük.
Mit takar pontosan a Zöld Ócsáért elnevezés?
A megnevezés sokak számára lehet ismerősen csengő,
hiszen 2016-ban már több rendezvény illetve megmozdulás is a szlogen alatt futott. Idén szeretnénk a „mozgalmat” folytatni, ha lehet új köntösben megújítani,
kibővíteni. Egy olyan folyamatot szeretnék elindítani,
mely során köztereink megújulnak, zöld felületeink
bővülnek. Nem véletlenül említettem egy folyamatot,
mert tudjuk, hogy ez nem pár hónap lesz. Viszont biztosan el kell indulnunk az úton. Létrehoztam egy Facebook csoportot ezzel a névvel, melyhez már nagy örömömre sokan csatlakoztak. Ez is bizonyítja számomra,
hogy igény van az egészségesebb és zöldebb Ócsára.
Természetesen nem passzív tagokat várok, szeretnék egy aktív közösséget, akik a gondolataikkal és
olykor tettekkel is segítik majd a változásokat. Elsőként egy tavaszi nagytakarítást tűztünk ki célul,
melyre már nagy szüksége van a városnak. Sajnos
még mindig vannak olyan emberek, akik nem használják a házhoz menő lomtalanítás lehetőségét,
ehelyett a város bizonyos külterületein rakják le a
szemetüket. Ezek a szemétdombok nem csak borzasztóan csúnyák, de a környezetnek sem tesznek jót,
nem beszélve arról, hogy a zöld területeken egyébként pihenni szándékozó embereket veszélyeztetik.
Gondolok itt törött üvegekre, veszélyes hulladékokra.
Mikorra tervezik a szemétszedési akciót?
Március 23-án reggel 8-kor találkozunk a Szabadidőközpont előtt. Várunk mindenkit, aki tenni akar a tisztább környezetünkért, illetve el tud vonatkoztatni attól,

hogy azt a szemetet nem ő rakta oda. Én azt gondolom, hogy
egy ilyen napon mutatkozhat
meg igazán, hogy képesek vagyunk-e összefogni egy nemes
cél érdekében. 2016-ban már
volt egy hasonló sikeres összefogás, én bízom benne, hogy
idén is sikerülni fog. Védőkesztyűt, eszközöket biztosítunk.
Hol, milyen csatornán értesülhetünk, informálódhatunk az eseményről illetve a további Zöld Ócsáért programokról?
Javaslom, hogy csatlakozzanak a Zöld Ócsáért Facebook
csoporthoz, ahol naprakész információkat közlünk, illetve a Kisbíró újságban is beszámolunk az aktualitásokról.
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Közérdekű 5

Önkormányzati hírek

Óvodai beíratás 2019/2020. nevelési évre:
Április 23-tól -26-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig

Megújult a könyvtár gyermekrészlege
Február 27-én tartotta szokásos hó végi testületi ülését
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete.
Napirenden volt a bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozási díjak felülvizsgálata, melyek a
2019/2020. nevelési évre nézve nem változnak.
Döntöttek
a
Képviselők
az
önkormányzati
tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek
bérletéről
és
elidegenítéséről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Ennek alapján az önkormányzati lakások igénylése
az arra rendszeresített kérelem benyújtásával
történik, a sorrendiség, valamint a vagyoni
és
jövedelmi
viszonyok
figyelembevételével.
Döntött a Képviselő-Testület az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről. Ócsa Város
Önkormányzata 100.000 Ft-tal támogatja az a VI.
Juhfesztivál megrendezését, valamint 150.000
Ft-tal a Szüreti Felvonulás és Bál rendezvényt.
Szintén pozitív elbírálást kapott a Dabas Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság, és az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola támogatási kérelme is. A Tűzoltó

Parancsnokság részére megszavazásra került a
kért 102.670 Ft támogatási összeg, míg az Erdei
Iskola Program megvalósulását 200.000 Ft-tal
kívánja támogatni Ócsa Város Önkormányzata.
Elfogadták a Képviselők a Falu Tamás Városi
Könyvtár 2018. évre vonatkozó beszámolóját.
A tájékoztatóban Gergelyné Kopcsó Eszter
kihangsúlyozta, hogy a 2018-as év kiemelt
feladata volt a 2017. december 14-én lezajlott
helyszíni
szakértői
vizsgálat
észrevételei
között megfogalmazott hiányosságok pótlása.
Ennek megfelelően átdolgozásra került az alap
dokumentumok közül az Alapító Okirat, az SZMSZ,
valamint a Könyvtárhasználati és Működési
szabályzat
is.
A
szakértő
által
javasolt
változtatásokból
elsőként
a
gyermekrészleg
berendezésének megújítására került sor. A
régi
barna
polcokat
lecserélték
esztétikus
fehér, színes élfóliával ellátott és méretre
készült polcokkal. A tér ezáltal nagyobb
lett, és így már kényelmesebben elférnek
az
érdeklődő
látogató
csoportok
is.

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2019. március 30-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

„Házhoz megyünk érte akció” minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén
bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon H-CS 8 és 15 óra között, P 8-12 óra között.

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
A beíratáshoz kérjük:






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

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).
Beíratást követően 2019. szeptember 01-től folyamatosan felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2020. jan.01-től folyamatosan töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.
Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint
a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Bölcsődei beíratás 2019/2020. gondozási évre:
Április 23-tól -27-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 17-ig.
Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe - szabad férőhely
esetén -, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.
Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek
 Akiknek szülei dolgoznak,
 Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,
 Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,
 Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú hozzátartozója nevel,
 Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
 A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben
rendelkeznek vele,
 Egyedülállóság esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
 A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amen�nyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),
 Munkáltató kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a
szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.
Szűcs Jánosné
intézményvezető
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A jó dolgokra kell koncentrálni
Interjú Albertné Görgey Zsuzsannával
Talán nincs olyan magyar ember, aki ne tudná, hogy
Görgey Artúr honvédtábornok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc meghatározó alakja volt,
de talán azt kevesebben tudják, hogy a leszármazottak közül egy valaki Ócsán él. Albertné Görgey
Zsuzsanna életcéljának az egészségnevelést tekinti, a
Magyarok Európában Egyesület elnökeként pedig a
babamentésben is úttörő szerepet vállal.
Áldás vagy átok egy ilyen történelmi nevet viselni?
Talán egyik sem, bár hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem értek negatívumok a nevem miatt gyerekkoromban. Az iskolában árulónak neveztek, de
otthon a szüleim elmondták, hogy valójában hogy
történtek az események. Persze akkor még úgy tanultuk, hogy Görgey Artúr árulása miatt veszett el
a szabadságharc és következett a véres megtorlás, de ma már mindenki elfogadja, hogy a legyőzhetetlen túlerő vetett véget a szabadságharcnak.
A fegyverletétel valójában életmentés volt. A világosi mezőn 28 700 fiatal férfi állt szemben a 150
000 fős cári sereggel. Az eredmény mindenképpen a Szabadságharc végét jelentette volna, csak
élve senki nem hagyta volna el a területet. Igy viszont hazamentek a feleségeikhez, gyerekeikhez.
Minderről
pontos ismereteket kaphatunk
a Magyar Nemzeti Múzeum által megrendezett
iSMERETLEN GÖRGEI című időszaki tárlaton, ami június végéig látogatható.
Az igazság az, hogy a családot komoly hit és munkaszeretet jellemezte
generációkon keresztül,
és ez minden nehézségen átlendített minket.
Édesapám katonatiszt volt, a szerb határsávot
védte. A kapitulációkor parancsot kapott rá, hogy
hadtestével menjen Ausztria felé, és az összes
katonáját vigye át.    A hazaszeretete itthon tartotta,
így hadbíróság elé állították, kényszermunkára
küldték és többször is ki akarták végezni. Az „egyszer
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Lehet nézni valaminek a fonákját is, de én sosem ezt teszem. Hiba mindig lesz, soha nincs
tökéletes állapot, de nem arra kell koncentrálni, hanem a jó dolgokra. Azt én döntöm el,
hogy örömtelinek érzem magam, vagy inkább
siránkozom.

Ócsai Arcok

fenn, egyszer lenn”, igazán jellemző volt a családra,
a politikai áramlatok dobálták. Mindig azt tanultam, hogy a jövőbe kell nézni, és nem egy jelenlegi esetlegesen rosszabb élethelyzeten siránkozni.
Gyerekkorodban milyen pályára készültél?
Arra emlékszem, hogy már kiskoromban is a babáimat
gyógyítottam. Orvos szerettem volna lenni, de végül az
Egészségügyi Főiskolán tanultam tovább, és intenzív
szakápoló lettem a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Majd évekkel később egészségneveléssel
kezdtem el foglalkozni és a mai napig is ez a Magyarok
Európában Egyesület fő célkitűzése melynek alapítója
és elnöke vagyok. Prevenciós, felvilágosító tevékenységet végzünk, hogy a fiatalok körében csökkenjen a
droghasználat, a nem kívánt terhességek száma és ezzel együtt terhesség megszakításoké is.
Sok-sok év tapasztalás és kutató munka után ma már
tudjuk, hogy az abortusz komoly, életre szóló lelki teher egy nő számára, nem beszélve az egészségügyi következményekről is. Az elmúlt években közel 150 babát
és anyát mentettünk meg az abortusztól.
Hiszünk abban, hogy minden élet, feltétel nélkül értékes, különleges és meg nem ismételhető. Idén kilencedik alkalommal rendezzük meg június 2-án a Séta az
életért rendezvényt, mellyel az életvédelem fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.
A dátumválasztás nem véletlen, hiszen a források szerint 1956-ban ezen a napon vezették be hazánkban a
kérésre végzett abortuszok mai napig élő gyakorlatát.
Azóta 6.5 millió társunk megszületése előtt halt meg.
Ők hiányoznak közülünk, talán most orvosok, feltaláló
munkatársaink lehetnének.

Én így élek és erre sarkallok minden
körülöttem élőt.
Úgy tudom, hogy nem Ócsán nőttél fel. Mikor
költöztél ide?
Budapesten nőttem fel, 17 évvel ezelőtt
költöztünk ide a férjemmel, négy gyermeket
neveltünk fel, akik mára már “kirepültek”.

Vidám családunk

Mi választottuk Ócsát, és otthonra, barátokra leltünk
itt. Persze nem volt ez ilyen egyszerű. Miután kisajátították és lebontásra került a házunk Budapesten, ott
volt a kérdés, hogy hova menjünk lakni. Úgy emlékszem közel 70 házat néztünk meg a fővárosban és környékén, míg egy nyári gyermektáborban találkoztam
Varga Zoli ócsai faszobrásszal.
Azt mondta, hogy jó itt élni, mert itt nagyon jó a légkör, tiszta szívű emberek élnek itt. Elhittük neki, és igaza volt. Ócsa Árpádkori település és az Alföld kapuja,
ez különös büszkeséggel és felelősségérzettel tölti el az
itt lakókat .
Értékes és befogadó emberekkel találkoztunk.
Emlékszem milyen jó érzés volt, hogy megismernek az
utcán. Ahol megdicsértem a virágoskertet, már siettek
is ásóért és kaptam belőle – idézi fel Zsuzsa. Ez egy kis
közösség, ahol figyelnek az emberek egymásra. Biztonságosnak éreztük a települést, és ebben a mai napig
nem csalódtunk.
Soha sem felejtem el, hogy megvettük a házunkat, első alkalommal jöttünk haza, és szakadt az eső.
Kiszálltam a kocsiból, és bokáig süllyedtem a sárban.
Fogtam a hasam a nevetéstől, azt hiszem akkor jöttem
rá, hogy egy egészen más élet fog itt ránk várni, sok
kalanddal – meséli nevetve.

Hihetetlen erős hitet érzek a mondataid mögött. Ezt a
szüleidtől hozod?

A mai napig aktívan dolgozol. Soha sem fáradsz el?
Dehogynem! Viszont ha jönnek nehézségek, én a megoldást keresem, úgy gondolom, hogy az egy feladat,
amit meg kell oldani. Minden reggel úgy kelek fel, hogy
„Mit csinálunk ma?”, „Mi a feladat?”. Szeretem a munkám, ezért nem érzem munkának. Határainkon kívül és
belül számos iskolában tartok egészségnapot prevenciós előadást kollegáimmal, sok önkéntessel.

Valószínűleg a családunk hányatott sorsa közrejátszik
benne. Volt olyan időszak, amikor konzervdobozból ittuk a teát, de én csak arra emlékszem, hogy finom volt.

Ócsán a Halászy Károly általános iskolában tanulóknak,
szülőknek, pedagógusoknak is rendeztünk tájékoztató
alkalmakat, interaktív előadással.

Mit kívánjak neked?
Martin Luther King nyomán én is elmondom, hogy van
egy álmom! Szeretném megérni, hogy a várandósságmegszakítást végző nőgyógyászok mentesüljenek ettől a munkától, mert a fiatal lányok tudatosan, annak
megfelelő idejében várják kisbabájukat, kedves társukkal egyetértésben, szeretetben.
Ez is egy küzdelem, életmentés. Mint ahogy a 200 évvel ezelőtt született ősapa embert mentett, mi is a
munkatársaimmal ezen a területen akarunk győzni,
számunkra minden egyes ember 100%-os nyereséget
jelent. Nagyon sok babafelszerelést adtunk rászorulóknak, ebben a gyűjtésben több ócsai család is segítségünkre volt. „Aki 1 embert megment, az egy világot
ment meg”
„A Bibliában is az olvasható: előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az
életet, hogy élhess te és utódaid is!” – tette hozzá.
Honlapunknak is ezt a nevet adtuk:
www. valasszukazeletet.hu
Az ” áldás”   egy csomag, amiben az öröm a bővölködés, jókedv, egészség is benne foglaltatik.
Ezt kívánom Ócsa minden lakosának szeretettel és köszönöm a lehetőséget!
Paksi Zita

Séta az életért
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Évforduló

SAJTÓKÖZLEMÉNY

kép forrása: wikipedia.org

A szabadságharc
legfényesebb diadala
170 éve zajlott le az
1848-49-es szabadságharc dicsőséges
tavaszi hadjárata,
amelynek során a
magyar honvédseregek óriási, ám
nem teljes katonai
sikereket értek el.
A
magyarországi hadak főparancsnokságát a beteg Vetter Antaltól
március 30-án vette át Görgey Artúr, akinek nevét a
tavaszi hadjárat tette igazán ismertté.
1849 márciusában Ferenc József az ún. olmützi alkotmányban
megsemmisítette
Magyarország
függetlenségét. A válaszlépésre készülő honvédseregek haditervét Görgei Artúr tábornok dolgozta ki.
Vezetésével a Tisza mellett összevont honvédsereg
ellentámadásba lendült és a tavaszi hadjárat első
szakaszában Hatvannál, Tápióbicskénél és Isaszegnél

megverte az osztrákokat. Ekkor az udvar menesztette
fővezérét, Windisch-Grätz herceget, de hadi helyzetén
ez sem segített.
A tavaszi hadjárat második szakaszában, Vácnál (április
10-én) és Nagysallósnál (április 19-én) aratott győzelem
után a honvédsereg fölszabadította a sokáig körülzárt
és ostromlott Komáromot. A tavaszi hadjárat eredményeként a honvédek kiverték az országból a Habsburgok legerősebb hadseregét, az országgyűlés pedig
1849. ápr. 14-én a debreceni Nagytemplomban kikiáltotta Magyarország függetlenségét és a Habsburg-ház
trónfosztását. Május 21., Buda visszafoglalása a szabadságharc csúcspontja, legfényesebb győzelmeinek
egyike. Méltón koronázta meg a tavaszi hadjáratot:
Buda újra magyar kézre került, sőt az ország immáron
90%-a felszabadult ekkorra. Kevesebb, mint két hónap
leforgása alatt felszabadult a Duna-Tisza-köze, Pest,
Buda és a Délvidék.
Forrás: www.kislexikon.hu, www.mult-kor.hu

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
és Manóvár Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus munkakör betöltésére.
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PEST MEGYE
A projekt elsődleges célja az elöregedett aszfaltburkolat felújítása, valamint a meglévő gyalogjárdák korszerűsítése.
A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg, 142,5 millió forint
támogatás segítségével.
A projekt eredményeként rendezésre kerül a vízelvezetés, nő a kiépített zöldfelület aránya, az út teherbírása
megnövekedik és a gyalogos forgalom körülményei is javulnak. A fentiek elérése érdekében, a projekt keretében
a Székesi út (Vasút és Halászi Károly utca közötti szakasz) valamint a Damjanich utca burkolat felújítási és járda
szilárd burkolattal történő teljes körű felújítására kerül sor. A beruházást indokolja, hogy az évek alatt felgyűlt
kátyúk javításai, közmű házi bekötések és nyomvonalas közműfektetések felületei nem karbantarthatóak gazdaságosan és a burkolat teherbírását gyengítik. A projekt megvalósításának fontos szempontja, hogy a Damjanich
utca kapcsolatot teremt a településközpont és a gazdasági területek, valamint az itt található munkahelyek között. Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb
elérhetősége, a település népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. A jó minőségű aszfaltburkolat, a járda és a csapadékvíz elvezető rendszer összehasonlíthatatlan komfortérzetet nyújt a városban élők,
és kirándulók számára, megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a munkába járás és a közszolgáltatások elérésének
körülményeit. A fejlesztett út teherbírása és kapacitása növekszik. A vízelvezetés megoldása az utak élettartamát
növeli. Ökológiai nyeresége a lakóterületeken keletkező zaj, por- és rezgésterhelés csökkenése, ezáltal a projekt
mikrokörnyezetének és a város általános környezeti állapotának javulása. A közlekedési elemek fejlesztésével
a közlekedésbiztonság javulni fog, de a forgalomtechnikai beavatkozásokon túl lakossági szemléletformálás, a
közlekedési ismeretek gyarapítása is megtörténik. A lakosság számára könnyebben elérhetővé válik a távolsági
busz megállóhelyei és a vasútállomás, így munkába járás körülményei fejlődnek. Ez vonzó lehet új kezdő vállalkozások számára. Ennek következtében a területen élők könnyebben hozzájuthatnak különböző szolgáltatásokhoz
így életminőségük emelkedik. A fejlesztés során többletérték keletkezik (megújított járda, vízelvezetés, nagyobb
teherbírás, nagyobb lehetséges kapacitás).

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Baross utca 14.
A munkakörbe tartozó, feladatok: óvodapedagógus, óvodai csoportban

Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/47

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Projekt megvalósítás kezdő napja: 2019. év 03. hó 15. nap.

Pályázati feltételek: Főiskola, magyar állampolgár, büntetlen előélet

További információ kérhető: Marozsi Tamás

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Jánosné nyújt, a 06306431631 -os telefonszámon.

Telefonszám: 70/850-5196

Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Damjanich utca és Székesi utca
Projekt megvalósítás záró dátuma: 2019. év 09. hó 30. nap.

E-mail: muszak@ocsa.hu

Önkormányzati hírek 11

10 Pályázat

Március 1-én adták át a megújult Nefelejcs Óvodát

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PEST MEGYE
A projekt alapvető célja egy egészséges, motiváló környezet megteremtése. A projekt keretében a
Nefelejcs Központi Óvoda épületének belső felújítására került sor.
A projekt, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg,
107,54 millió forint támogatás segítségével.
A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde Ócsa Város Önkormányzata által
fenntartott intézmény, mely immár három épületben működik. A projekt alapvető célja a Nefelejcs
Központi Óvoda meglévő óvodai feladat-ellátási hely felújítása a minőségi nevelés megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása érdekében. A fentiekre tekintettel a projekt keretében az óvoda épületének korszerűsítésére került sor. Az ingatlanon belül kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása is
megvalósult.
A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításával és/vagy a szolgáltatások minőségi
fejlesztésével.
Projektazonosító: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/15
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.
Projekt megvalósítás kezdő napja: 2018. év 10. hó 10. nap.

Zenés-dalos játékfűzéssel köszöntötték az ócsai gyerekek az óvodaátadás alkalmából összesereglett kedves vendégeket március 1-én a Nefelejcs ovi udvarán.
A megjelenteket Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Bukodi Károly polgármester és Szűcs Jánosné intézményvezető köszöntötték és mondtak köszönetet
mindazoknak, akik támogatást vagy bármilyen segítséget nyújtottak a felújításban.
Minden közösség megítélését nagyban meghatározza, hogyan bánik a felnövekvő generációval. Ócsa
Város Önkormányzata ezzel a beruházással ismételten
letette névjegyét az ifjúság nevelése, megbecsülése
tekintetében – emelte ki beszédében Szűcs Jánosné
óvodavezető.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő többek között
arról beszélt, hogy a kormány számára a legfontosabbak a gyerekek, amit a családtámogatási programok
is bizonyítanak. Köszönetét fejezte ki a városnak, elmondta, hogy a beruházás csak úgy valósulhatott meg,
hogy az Önkormányzat 50 millióval kiegészítette az elnyert 107 millió forintos pályázati támogatást.

Telefonszám: 70/850-5196

Bukodi Károly polgármester megköszönte a szülők,
nevelők türelmét az elmúlt hónapok tekintetében. Elmondta, hogy 2014 óta több ütemben építették újjá az
épületet, nagy öröm, hogy mára a belső tér is teljesen
megújult.

E-mail: muszak@ocsa.hu

A köszöntők után a Katica csoport műsorát tekinthették meg az ünneplők.
(P.Z.)

Projekt megvalósítás záró dátuma: 2019. év 03. hó 01. nap.
További információ kérhető: Marozsi Tamás
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12 Helyi
Ócsai eseménynaptár 2019 I. félév
Online változat: www.ocsa.hu/rendezvenyek
Március 10. 		

Leblanc Győző és Tóth Éva műsora   

Március 16.		

Gumicsizmás túra (Ócsai Tájház)

Március 23.		

Vecsés, Városi Borverseny (Pince Egyesület, bortúra)

Március 26.		

A bátor nyulacska - bábelőadás

Március 30. 		

Csányi Sándor színházi estje

Március 30.		

Gumicsizmás túra (Ócsai Tájház)

Április 6.    		

Tavaszi baba és felnőtt ruha börze

Április 6.		

Balaton-felvidéki bortúra (Pince Egyesület)

Április 7. 		

Kolompos színház és táncház

Április 10. 		

Pán Péter mesemusical

Április 13. 		

Tavaszi kézműves foglalkozás

Április 13. 		

Városi muskátlivásár (Templom tér)

Április 23.		

Szőlőművelés, borkóstoló – Várszegi Pincészet (Pince Egyesület)

Április 28.		

Tájházak Napja (Ócsai Tájház)

Kormányablakká alakult az
ócsai Okmányiroda

Ócsai Kulturális Napok
Május 3-tól május 26-ig (programismertető az áprilisi Kisbíróban)
Május			

Juhfesztivál (Hagyományőrző Egyesület)

Május 18.		

Gyógynövényismereti túra (Ócsai Tájház)

Május 18.		

Orbán napi „Nyitott Pincenap” (Pince Egyesület)

Május 31. 		

Pedagógusnap

Június 2. 		

Nemzeti Összetartozás napja

Június 23.		

III. Ócsai Pincesorfutás (UFÓ Egyesület)

Június 30. 		

Szívügyünk a séta

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A frissülő programnaptár elérhető a www.ocsa.hu/rendezvenyek oldalon.
Egressy Gábor Szabadidőközpont | 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

A kormányablakok hálózata erősíti a kormányzat
családpolitikai intézkedéseit is, mert a hatékony
ügyintézés révén a polgárok több időt tölthetnek
családjukkal - hangoztatta dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára március 1-én Ócsán, ahol új Kormányablak nyílt. Pánczél
Károly országgyűlési képviselő beszédében kiemelte,
hogy a Kormány 2013-ban döntött arról, hogy az ügyintézést közelebb hozzák az emberekhez. A Kormányablakok létrejötte ezt még inkább szolgálja, hiszen
elmondható, hogy a közigazgatásban fellelhető ügyek
nagy része elintézhető ilyen ügyfélszolgálati pontokon.

Bukodi Károly polgármester visszaemlékezett az Okmányiroda születésére. Elmondta, hogy az ócsai
Okmányiroda 2000-ben nyitotta meg kapuit, dr.
Buza Attila néhai polgármester kezdeményezésére. Az elmúlt majdnem két évtized igazolta az akkori döntés helyességét, amit az is alátámaszt,
hogy az Okmányiroda mára Kormányablak lett.
A belső tér teljesen megújult, nyolc ügyfélpult
épült, az ügyintéző ügyfélhívóval téma szerint fogja behívni az ügyfeleket a pulthoz. Ez sokkal kellemesebb és gyorsabb kiszolgálást fog jelenteni.
P.Z.

14 Értéktár

Négy év alatt 17 értéket vettünk fel
a Városi Értéktárba
Ócsa Város Értéktára 2015-ben alakult, egy központi jogszabály alapján. Városunk az elsők
között látta be, hogy értékeink a jövő nemzedék
számára csak úgy menthető meg , ha most gondoskodunk értékeink felkutatásáról, dokumentálásáról. A feladat oroszlán részét a Ócsai Polgári Kulturális Egyesület látja el.
A három fős Értéktár Bizottság állítja össze, írja
meg, koordinálja a munkát, szükség esetén szakértők bevonásával.
Négy éves munkánk eredményeképpen 17 értéket vettünk fel a Városi Értéktárba. Nagyobb
részben épített környezet, természeti környezet
de több ócsai ember életútját is megörökítettük
a jövő nemzedék számára. Mind a 17 anyag megtalálható és elolvasható Ócsa Város honlapján az
„Ócsa fülön” Értéktár címszó alatt.

tén, ami az évek során egész évben működő madárgyűrűző állomássá fejlődött.
Az Ócsai Madárvárta Egyesület önálló jogi
személyként 1992-ben alakult. Az Egyesület tagjai 1980-as évek végétől részt
vesznek más országokban (Szerbia, Horvátország, Románia, Bulgária, Ukrajna, Olaszország,
Tunézia, Szenegál, Kenya, Albánia, Görögország) működő madárgyűrűző állomásokon is.
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Az eltelt évek során 2017-ig 181 faj 453.308
egyedét fogták, illetve gyűrűzték meg.

1910. február 10-én született és 1989. március
1-én halt meg. Mind az Ó- mind az Újszövetségi
tudományokból legmagasabb nemzetközi tudományos fokozata volt.

Az adatgyűjtés, kutatás mellett nagy figyelmet
fordítanak az ismeretterjesztésre. Évente több
ezer gyereknek mutatják be a gyűrűzést, egész
évben fogadnak látogatókat, érdeklődőket.

Franciaországban, Németországban és az USAban tanult. Az 1956-os Református Megújulási
Mozgalomban a „Kik vagyunk és mit akarunk”
című körlevél szerkesztője.

(Az egész szakértői anyag olvasható Ócsa honlapján.)

Darázsi János helytörténész, tanár

Dr. Békési Panyik Andor nagytiszteletű úr 1978ban Amszterdamban, 1982-ben Genfben, 1986ban pedig Debrecenben képviselhette Református Egyházunkat, a Kálvin kongresszuson.

(Az egész szakértői anyag olvasható Ócsa honlapján.)

Ócsai Madárvárta Egyesület
Pest Megye értéke

Most röviden a 2018-ban dokumentált értékeinkről szeretnék szót ejteni.

Dr. Békési Panyi Andor
Pest Megye Értéke

1924. január 5-én született Budapesten, 2016 december 2-ig haláláig ócsai lakosként értünk munkálkodott.
A II. Világháború Ócsai áldozatainak felkutatása is
a nevéhez kapcsolódik. Házról- házra járva állította össze az áldozatok névsorát. Összesen 79 nevet
sikerült összegyűjtenie, ami későbbi gyűjtések
során 107-re módosult. Az élő hozzátartozókkal
riportot készített, ami a helyi sajtóban jelent meg.
Segítette a Terror Háza Múzeum munkáját. 45
Ócsáról deportált zsidó adatait kutatta fel és bocsátotta a Múzeum rendelkezésére.
Magyarországon 1908-ban indult a madárgyűrűzés. Ócsán a munka 1983-ban kezdődött az
Ócsai Tájvédelmi Körzet Öreg-turján nevű terüle-

(Az egész szakértői anyag olvasható Ócsa honlapján.)

Pappné Hajdu Katalin
Ócsai Települési Értéktár Bizottság

1%

- a kultúráért
- a gyermekprogramoért
- a hagyományokért
- az értékekért

Kérjük Önöket, hogy 2019-ben is támogassák munkánkat
adójuk 1%-ával. Adószámunk: 19174521-1-13
Köszönjük!

Kert 17

16 Ízek

Bögrés rebarbarás süti

Kerti teendők márciusban

Megérkezett a tavasz és végre éledezik a természet.
Megjelennek a színek, az illatok, az új, friss, harsogó
gyümölcsök és zöldségek. Az elsők között szüretelhetjük kertünkben a rebarbara húsos, kissé fanyar
ízű leveleit, amelyből igazán ízletes sütemények készülhetnek. Mi is egy ilyen receptet mutatunk most.

Végre beköszönt az igazi tavasz, jön a jó idő és a szabadtéri programok időszaka. A kertben is megszaporodnak a feladatok a hosszú tél után. Lássuk, mik
a legsürgősebb tavaszi tennivalók március elején.

Hozzávalók:
1 tojás, 2 bögre liszt, 1 bögre tej, ½ bögre olaj, 1 kis
csomag sütőpor, 1 bögre cukor, 20-30 dkg rebarbara,
pici liszt
ELKÉSZÍTÉS
Az alapanyagokat tálba teszem, és minden hozzávalót
összekeverek egyszerre. Sütőpapírral bélelt tepsibe
öntöm. A tetejére szórom a megtisztított, kis darabokra vágott, kevés lisztben megforgatott rebarbarát. Kb.
45 percet kell sütni 180 °C sütőben.
forrás: kép és recept www.mindmegette.hu

Színezd újra!

A hosszú borongós tél után lassan kiszínezi a világot a tavasz. Ahogy melegszik az idő, úgy jelennek meg a friss, színekben és vitaminokban
gazdag, finomabbnál finomabb zöldségek a piacokon. Az elsők között a spenótból, a zöldborsóból és a retekből készült ételeket kóstolhatjuk.

spenótnak. Gazdag B1, B2 és C vitaminban. Fogyaszthatjuk levesként, főzeléknek, vagy párolva.
Nem csak csodálatos színei, hanem finom íze miatt is népszerű zöldség a korai retek. A roppanós,
pikáns ízű zöldséget nyersen érdemes fogyasztani, remek ízt ad a salátáknak, de egy szendvicsben is ott van a helye. Szintén részt vesz a belső
tisztításban magas rosttartalmának köszönhetően,
átmossa a bélcsatornákat, káliumtartalma miatt
pedig vízhajtóként is használható. Az egészséges
és finom kora tavaszi zöldségek közé tartozik az
újhagyma, amely nem más, mint a vöröshagyma
fiatal példánya. Jótékony hatása, hogy segít megelőzni az érelmeszesedést, és segíti az emésztést.
B1, B2, C-vitamin, nikotinsav, vas, jód, kálium,
foszfor, szelén, kalcium és cink található benne.
Gyógyhatása nyersen érvényesül leginkább.

A spenót az egyik legegészségesebb zöld leveles zöldség, amely gazdag ásványi anyagokban
és nyomelemekben. Rengeteg B, C és E vitamint
tartalmaz, magnéziumtartalmának köszönhetően
pedig jelentős a sejtmegújító hatása. Mangántartalma a vérképzésben, az idegrendszer megfelelő
működésében és az egészséges anyagcserében játszik fontos szerepet. A spenót a tavaszi belső nagytakarításban is segítségünkre lehet, mivel vízhajtó
hatással bír, serkenti az emésztést és bélrenyheség
megszüntetésében is segít. A méregtelenítésben
és a zsírégetésben a zöldborsó is méltó társa a Forrás: www.hazipatika.com

zöldségfélék magját, amelyek az átmeneti lehűlést
is elviselik, pl. zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem,
pasztinák, és ilyenkor ültethetjük a vöröshagyma
dughagymáit és
fokhagyma geA gyümölcsfák, a díszfák és díszbokrok, a szőlőolt- rezdjeit is. Ilyenványok és a rózsatövek ültetése mindenképpen kor már lehet
március elején történjen. Fontos, hogy alaposan szedni a rebaröntözzük is meg ezeket, mert a csemeték folya- bara leveleit is,
matos és bőséges vízellátás nélkül nem gyöke- amelyből ínycsikresednek meg. Az idősebb, termő gyümölcsfák landó finomságoesetében a koronaritkítás ideje a tavasz, amikor kat készíthetünk.
a sűrűn álló ágrészeket és vesszőket kell tőből
Ekkor van az
kimetszeni. Így érhetjük el, hogy minden gyümölcsöt elegendő napsütés érjen és ízletes le- évelő virágok ülgyen. Fontos kerti feladat március elején a le- tetésének és a
mosó permetezés, amely minden lombhullató tearózsa bokrok kép forrása: kertelunk.hu
növényt és fából készült kerti tárgyat is érinthet. metszésének az
Ezt elvégezhetjük egy kénnel kevert bordói lével, optimális ideje is. Kedvező idő esetén már a szaamely a kereskedelemben kapható és teljesen badba lehet vinni a fagymentes helyen teleltetett
környezetbarát, emberre, állatokra és a növények- növényeket, pl. a leandereket, a babér-és pálmare ártalmatlan, de valamennyi gombás megbete- fákat.
Forrás: balintgazda.hu
gedést megelőzi. Márciusban kell elvetni az olyan

Egyre többen választják a Babakötvényt
Továbbra is népszerű a Babakötvény, már az 50 milliárd
forintot is meghaladta a megtakarítások állománya.
Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-nek elmondta,
ez 30 százalék feletti növekedés a tavalyi 38 milliárdos
állományhoz képest.
A Babakötvény aktuális kamata 5,4 százalék, a pénzt a
fiatalok 18 éves koruk után vehetik fel és bármire felhasználhatják. A Babakötvény a legbiztonságosabb, a
legegyszerűbb és tartósan az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőség azoknak, akik hosszú távon
szeretnének gondoskodni gyermekeik jövőjéről – jelentette ki Varga Mihály. Kifejtette, a Start-értékpapírszámlára a 42 500 forintos életkezdési támogatáson túl
további egyéni befizetésekkel akár több millió forintot

is összegyűjthet a
család, hiszen az
állam a befizetések 10 százaléka,
maximum 6 ezer
forint erejéig külön támogatást is
nyújt. A Babakötvény a gyermek
18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Magyar Államkincstár azonnal
jóváírja az értékpapírszámlán.
forrás: MTI

18 Rendezvény
Pince Egyesületi Esték
Az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület szervezésében
2019. február 13-án 18 órai kezdettel került megrendezésre a Pince Egyesületi Esték rendezvénysorozat idei
évi első összejövetele.
A rendezvényt Nyulas Pál, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a rendezvény résztvevőit
és tájékoztatta az érdeklődőket az Egyesület által a
2019. évben tervezett rendezvényekről, illetve kérte,
hogy aki teheti, támogassa adójának egy 1%-ával az
Egyesületet:
Ócsa Öreghegyi Pince Egyesület adószáma:
18696822-1-13
Ezután a megjelent borbarátok meghallgathatták Dr.
Végh László tartalmas előadását a bor élettani hatásairól, melynek mottójául a „Mérték az érték” szolgált. Az
ajánlott mérték mellett szó esett arról is, hogy mely betegségek estén kerülendő vagy éppenséggel tilos az alkoholfogyasztás, illetve mikor ajánlott, valamint a bor
mellett a pálinka és a sör szervezetre gyakorolt hatásai
is említésre kerültek.
Az „életmód tanácsadás” után az egyik legfiatalabb
pincészet a Nagy-Somlói Borvidékről, a 20 hektáron
szőlőt művelő és karakteres somlói borokat érlelő
családi borbirtok, a Kancellár Pincészet mutatkozott
be. A birtok tulajdonosa Horváth Ferenc, a Somló és
Környéke Borút Egyesület és Borlovagrend Kancellárja és a pincészet borásza Horváth József ismertette a
borvidék jellegzetességeit kiváló boraik kíséretében.
Sorrendben a következő borokat kóstolhatták meg a
résztvevők: Juhfark 2017, Furmint 2016, Hárslevelű
2015, Olaszrizling 2015, Furmint 2013, Juhfark 2012. A
borok jól tükrözték a borvidékre jellemző mineralitást,
ásványosságot, a karakteres savasságot, amit jól kiegé-

szített a mellé kínált pogácsa.
A Pinceegyesületi Esték helyszínének biztosításáért köszönet illeti Valérian Atyát és az Ócsai Római Katolikus
Egyházközséget.
A Pince Egyesületi Esték soron következő összejövetele
2019. április 23-án kerül megrendezésre, amikor a szőlőművelés lesz a téma a Dél-Balatoni Várszegi Pincészet borainak kóstolójával kísérve. A terem korlátozott
befogadóképessége miatt a részvételi szándék előzetes
jelzése szükséges az alábbi elérhetőségeken, ahol további információ is kérhető a programmal kapcsolatban: info@ocsapincesor.hu vagy 06-30-466-0940.
Tóthné Kiss Szilvia

Ócsa Öreghegyi Pincesor
Egyesület
2019 éves programjai
Nyitott Pincenapok
május 18. Orbán-napi
„Nyitott Pincenap”
november 30. Újbor kóstoló – barangolás a
nyitott pincéknél
Pinceegyesületi esték
április 23. Szőlőművelés, borkóstoló - Várszegi
Pincészet
október 16. Borkészítés
Bortúrák
március 23. Vecsés, Városi Borverseny
április 6. Balaton-felvidék
november 8-9. Neszmély borvidék
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!
Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület elnöksége

IGAZI CSAPAT LETTÜNK!
Nagy változás történt az Ócsai Birkózó Szövetség
életében. A korábban a Ferencváros égisze alá tartozó alszakosztály immár a BVSC színeiben méreti meg
magát a versenyeken. Hogy a váltásra miért volt szükség és jót tesz-e ez a csapatnak, arról Kovács János
edző mesélt.
K. J.: Év elején döntöttünk a váltás mellett, miután
a Ferencváros szakosztályától nem kaptunk elegendő
segítséget és támogatást. A BVSC keresett meg minket
és miután ajánlatot tettek arra, hogy az egész csapatot
átveszik, nem hezitáltunk sokat. Minden gyermekünk
a BVSC színeiben indul ezentúl a versenyeken.
Mit jelent ez a változás a csapatnak?
K. J.: Elsősorban elismerést a munkánk iránt. A gyerekeknek sokat jelent az, hogy saját, a BVSC logojával
ellátott egyenruhában edzhetnek és a versenyen is
igazi csapatként jelenhetnek meg. Minden ócsai birkózó saját mezt, tréningruhát kap a leigazolásakor.
Ezen kívül a BVSC szakosztálya külön buszt vásárolt az

ócsai birkózóknak, amellyel a versenyekre, pesti közös
edzésekre utazhatnak a gyerekek. Az önbizalmukat is
növeli, hogy már a megjelenésünkön is látszik, hogy
egy csapat vagyunk.
Korábban minden szülőnek magának kellett megoldani, hogy a gyereke egy-egy versenyre eljusson.
Ez a probléma azonban nincs többé, hiszen a busszal
közösen utazhatnak a gyerekek együtt. A másik fontos dolog a gyerekek szempontjából, hogy más súly és
korcsoportba tartozó gyerekek ellen is kipróbálhatják
magukat, ezzel is elősegítve a fejlődésüket.
Ha valaki kedvet kapott e sportág kipróbálásához,
akkor az ócsai birkózók továbbra is várják a leendő bajnokok jelentkezését. Minden délután van edzés, csütörtökön pedig Pesten közös tréningre van lehetőség
a budapesti szakosztály termében. (Tomázy Adrienn)
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Polgárőrség hírei
Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgálatot látott el a város közterületein.
Február 1-én megkeresett bennünket egy a Székesi erdőben lévő telephely tulajdonosa, mivel a telephelyéről nagy értékű gépek tűntek el. Ettől kezdve rendszeresen ellenőrizzük ezt a telephelyet is.
Február 2-án, hajnali 02.00-kor az egyik pékség dolgozói kértek segítséget, mert az üzlet elé parkolt egy lengyel rendszámú autó. Az autóban ülőkkel beszéltünk,
rossz szándékuk nem volt, mindössze az országon átutazva megpihentek kicsit.
Február 3-án egy ócsai lakos életveszélyes fenyegetés
miatt kért segítséget. A fenyegetőt meggyőztük, hogy
a szerelemféltésnek nem a fenyegetőzés az elintézési
módja!
Február 4-én jelzést kaptunk az egyik nemzeti dohánybolttól, hogy egy furcsán, zavartan viselkedő vásárlójuk
volt. A rendőrséggel együttműködve beazonosítottuk
vásárlót. Támadástól, rablástól nem kell tartani.
Szintén február 4-én jelzést kaptunk, hogy a Némedi út
hátsó része felől valaki bejárkál az ingatlanokra. Azóta
rendszeresen ellenőrizzük ezt a területet is.
Február 9-én, az Arany János utcában két bull típusú
kutya kihúzott egy kistermetű ebet a kerítésén
keresztül és nagyon súlyosan megsebesítették azt. A
sérült kutya gazdája nem tett feljelentést, a bull típusú
kutya gazdája az ebeket gondosan elzárta.
Február 9-én a rendőrség kért segítséget egy Erdősor
utcai lakos megtalálásában, aki az iratait a vecsési ALDI-ban elhagyta.
Szintén február 9-én megerősített szolgálattal biztosítottuk a Bolyais öreg diákok bálját.
Február 11-én a viharos szél letépett egy távközlési
kábelt a Damjanich utcában. A balesetveszélyt az UPC
munkatársai elhárították.
Február 12-én egy figyelőállásban várakozó VW Bora
személygépkocsira hívták fel a figyelmünket a lakosok.
Február 16-án egy Ócsa és Felsőbabád között árokban
lévő autóról kaptunk bejelentést. Az autó balesetet

szenvedett, személyi sérülés nem történt. Az autót a
tulajdonos elszállította.
Február 16-án egy újabb gyanús autóra hívták fel figyelmünket az ócsai lakosok.
Február 18-án egy újabb életveszélyes fenyegetésről
kaptunk jelzést. A fenyegetést a fenyegető erősen illuminált állapota miatt nem lehetett komolyan venni.
Február 20-án egy kutya által megtépett macska miatt
kerestek bennünket. Ilyen esetekben nincs lehetőségünk segíteni.
Február 22-én, Ócsa és Felsőbabád között egy árokban
fekvő kerékpárosra hívták fel a figyelmünket. Mivel a
hívás idején a Készenléti Rendőrségen tartózkodtunk,
Ócsa Közterület-felügyelőitől kértünk segítséget. Szerencsére a kerékpárosnak semmi baja nem volt. Mindössze a hosszú út okozta fáradalmait pihente ki az
árokban.
Február 24-én az Ócsa-Ecser felnőtt, férfi, bajnoki mérkőzést biztosítottuk 7 fővel.

Hirdessen az Ócsaai 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

22 Anyakönyvi hírek
Haláleset:
Név					
Ponyiczki Mihály Józsefné Dudás Ida
Kozma Károly				
Pirk László				
Popovics Gáborné Kmetty Adél Ilona
Sörös József				
Csák Istvánné Perina Edit Rózsa		
Fucskó Lajosné Kánai Mária Ida		
Dömötör Ferenc				

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

Születési idő			
1944. május 24.			
1971. április 25.			
1969. április 15.			
1946. december 11.		
1931. augusztus 10.		
1952. május 18.			
1934. január 22.			
1952. január 12.			

Haláleset ideje
2019. január 1.
2019. január 4.
2019. január 9.
2019. január 17.
2019. január 17.
2019. január 25.
2019. január 25.
2019. január 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

Esküvő:
Bukodi Andrea – Pintye Lajos			
Radics Melinda Bettina – Kloczka Mihály		
Hajdu Gabriella – Ványi Gábor			

2019. február 16.
2019. február 19.
2019. február 19.

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

Huszonötödik házassági évforduló:
Kávai Emese – Hardik Károly			

1994. február 5.

forrás: www.ocsaref.hu

Születések:
GYERMEK NEVE			
Bihari Zsombor			
Orbán Boróka			
Orbán Benedek			
Bartha Balázs			
Virág Benedek			
Sipos Alexandra			
Lakatos Alisa Mira		
Szikora Laura Mira		
Nagy Bálint Bercel		
Szegedi Melani Rubina		
Buzás Bence			

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református
Iskolában

Ócsai Polgármesteri Hivatal

SZÜLETÉSI IDŐ
2019. január 3.
2019. január 4.
2019. január 4.
2019. január 8.
2019. január 8.
2019. január 12.
2019. január 14.
2019. január 16.
2019. január 18.
2019. január 21.
2019. január 29.

							 		Sallay Mária anyakönyvvezető

Tűzgyújtási tilalom van érvényben
A csapadékmentes időjárás miatt megszaporodott
a szabadtéri tüzek száma. Csak ebben az évben több
mint száz esetben kellet vonulniuk a tűzoltóknak
Pest megyében az ilyen jellegű káreseményekhez.
A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti,
ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti
munkáknak is nekiláttak, elégetik a zöldhulladékot.
A szabadtéri tűzesetek miatt február 25-től
tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe Pest megyében.
A tüzek azonban megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
•
Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rende-

letben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
•
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
•
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
•
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
•
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk
abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
forrás: katasztrofavedelem.hu

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: 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

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. 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

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 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 29 955 148

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: Ócsa Város Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal,
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Email: paksi.zita@ocsa.hu Nyomdai munkák: Kontaktprint Kft. Felelős vezető: Aba Béla
Együttműködő Partnerünk: Dormány Fotó Stúdió

TULAJDONOSOKAT
KERESÜNK,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421-8221 | www.porschem5.hu
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 befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.

