
ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA 2019. ÁPRILIS 



3            Interjú

Nagy tisztelet annak a több mint  
100 önkéntesnek, akik  

közel 1000 zsák szemetet  
szedtek össze 

Köszönjük a felajánlásokat: Ts Gastro Kft, Gólyafészek Cukrászda, Czető Zsolt, Máté Mihály

Március 23-án gyülekezett a Szabadidőköz-
pont előtt az a közel 150 önkéntes, akik vállal-
ták, hogy a saját szabadidejükben tisztítják meg 
az ócsai bekötő utak szélét. Sajnos volt dolguk 
bőven. Az akció élén Bukodi Károly polgármes-
ter állt, aki maga is szedte a szemetet a Pesti úton.

Sikerült megtisztítani a várost és környékét?

B.K.: Úgy gondolom, hogy a nagy részét összeszed-
tük, hatalmas köszönettel tartozom mindenkinek, aki 
ismét eljött szemetet szedni. Kettős érzések vannak 
bennem, hiszen boldog vagyok, hogy ilyen sok ön-
zetlen ember él körülöttem, viszont szomorú, ami-
ért évről-évre mások által szétdobált hulladékokat 
kell összeszedniük azoknak, akik nem szemetelnek. 
De ők ezt félre tudták tenni, egészen kicsi gyere-
kek is a szemetet szedték. Nagyon tisztelem őket.

Terveznek-e lépéseket a megelőzés érdekében?

B.K.: Határozottan igen. Pár héttel ezelőtt elindítot-
tam a Zöld Ócsáért Facebook csoportot, melynek 
célja az, hogy a hozzám hasonlóan gondolkozó em-
berekkel együtt tudjunk ötletelni a megoldáson.

Nagy fába vágják a fejszét.

B.K.: Ez így van, de el kell kezdeni. Úgy gondolom, 
hogy elsősorban a fejekben kell rendet tenni, és meg-
értetni mindenkivel, hogy a környezetszennyezés-
sel csak magunknak és a felnövekvő generációnak 
ártunk, vagyis a saját gyerekeinknek, unokáinknak. 

A tiszta környezet mellett a „zöldebb Ócsa” érdekében 
április 13-án kedvezményes muskátli vásárt szerve-
zünk az idén sokadik alkalommal.  A lebonyolítást az 
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi, a virágo-
kat 360 Ft-os egységáron lehet majd megvásárolni.
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Ócsai Életút Program indul

            Önkormányzati hírek

Március 27-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete. Napirenden 
tárgyalták és elfogadták a Képviselők a Helyi Telepü-
lési Értéktár 2018. évi munkájáról szóló beszámo-
lót, melyből többek között kiderül, hogy Dr. Békési 
Panyik Andor nagytiszteletű lelkészünk életművét a 
Pest Megyei Értéktár Bizottság felvette a Pest Me-
gyei értékek közé. A Települési Értékek sorába került 
Darázsi János helytörténész pedagógus életútja is. 
A Bizottság továbbra is várja magánszemélyek, civil 
szervezetek javaslatát olyan tárgyi, művészeti, sport 
tevékenységek bemutatásával, amelyek Ócsa kultú-
rájához, életéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak. 

Döntés született az ünnepségekhez kötődő alapítványi 
támogatásokról. Az elmúlt időszakban két ünnepség is 
megszervezésre került, a Magyar Kultúra Napja és az 
1848-49-es forradalom és Szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepség. Az előbbin az Ócsai Bolyai János 
Gimnázium diákjai adtak színvonalas műsort, a már-
cius 15-ei előadáshoz az Ócsai Halászy Károly Általá-
nos Iskola diákjai és felkészítő tanárai járultak hozzá. 
A Képviselő-testület a műsorban résztvevő tanárok és 
diákok munkáját alapítványi támogatással ismerte el.

A Képviselő-testület által elfogadott beszámoló értel-
mében Ócsa Város Önkormányzatának a 2018. január 

1-től – 2019. március 20-áig terjedő időszakra vonat-
kozóan 30 napon túli lejárt szállítói tartozása nincs.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 
(ÖTE) 300.000 Ft összeggel támogatja a feladatá-
nak ellátásához mindenképpen szükséges alapve-
tő szakfelszerelés és eszközök beszerzése céljából.

Ócsai Életút Program elnevezésű támogatási rendszer 
bevezetéséről szavaztak a Képviselők, melynek 
keretében az Önkormányzat az ócsai lakosság teljes 
életútját végig követi, és a jelentős életszakaszokban 
számukra támogatást nyújt. A 2017-ben elindított 
Babaköszöntő csomag és a 2018-ban útjára indított 
Iskolás kezdőcsomag mellett idén az Óvodás csomag 
is bevezetésre kerül. A csomagokat egy nyomtatvány 
kitöltésével lehet igényelni az Önkormányzatnál. 

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 
villámvédelmi felújítását a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Kinamé Kft. végzi el.

Támogatási kérelemmel fordult a Testülethez az 
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület. A Képviselők úgy 
döntöttek, hogy 200.000 Ft-tal kívánják támogatni az 
Orbán napi Nyitott Pincék rendezvény megvalósulását.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléké-
re rendeztek ünnepséget a Szabadság téren márci-
us 15-én. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott 
Bukodi Károly polgármester, a műsorban közremű-
ködtek a Halászy Károly Általános Iskola 6/b osztály 
tanulói, és az Ócsai Fúvószenekar Serfel Viktor veze-
tésével. A koszorúzás alkalmával a helyi intézmények, 
civil szervezetek is lerótták tiszteletüket a hősök előtt. 

ÜNNEPI  
MEGEMLÉKEZÉS 
MÁRCIUS 15-ÉN
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Minden nap alig vártam, 
hogy Boldi hazajöjjön

Interjú Bukodi Borbálával és Bukodi Boldizsárral

Ócsai Arcok

Vajon létezik biztos recept arra, miként marad-
hat együtt két ember oly sok éven át boldogság-
ban, egyetértésben? Sokan sokféleképpen vála-
szolnák meg ezt a kérdést, talán azt mondanák, 
hogy „Soha ne feküdjenek le haraggal a szívükben” 
vagy, hogy „Fogadják el a másik hibáját, hiszen hi-
bája mindenkinek van”. Nem tudom létezik-e tö-
kéletes recept, vagy útmutató, de az biztos, hogy 
Bori nénivel és Boldi bácsival eltöltött beszélgeté-
sem után azt mondhatom, a legfontosabb, hogy 
két ember szeresse egymást. A többi majd oldódik.

Bukodi Borbála és Bukodi Boldizsár egy vég-
telenül kedves ócsai házaspár, akik 60 év-
vel ezelőtt házasodtak össze, azóta élnek sze-
retetben együtt. Megismerkedésükről, és a 
közösen eltöltött évekről beszélgettem velük.

Mondhatjuk, hogy egy pár évet leszámítva, szinte az 
egész eddigi életüket együtt töltötték. Mikor ismerked-
tek meg?

Már gyerekkorunkban. Mindkettőnk családja tősgyö-
keres ócsai, nem messze laktunk egymástól, de mivel 
Boldi 4 évvel idősebb nálam, így sokáig én kislánynak 
számítottam mellette – kezdi a beszélgetést Bori néni. 
Nekem hamar megtetszett, jóképű fiú volt, sok lány 
szeretett volna ismerkedni vele, de ő nem volt olyan.

Milyen?

Én nem voltam nyomulós típus, és különben is elha-
tároztam, hogy amíg le nem szerelek a katonaságtól, 
én nem foglalkozom lányokkal – folytatja Boldi bácsi.

Érdekes fogadalom. És mi történt miután leszerelt?

Akkor aztán rögtön – meséli nevetve. Akkoriban bá-
lokba jártak a fiatalok, ott ismerkedtek. Én is elmen-
tem, de nem voltam egy mulatós fajta, így általában 
a majomszigeten ácsorogtam – folytatja mosolyogva.

Mi az a majomsziget?

A bálokban az a hely, ahol az éppen nem tán-
coló fiatalemberek állnak, akik a tánco-
ló lányokat figyelik. Én általában ott álltam. 

Mégis megtört a jég, jól gondolom?

Igen. Egy farsangi bálban voltunk, Bori táncolt én pedig 
a majomszigetről néztem. Láttam, hogy egy srác na-
gyon próbálkozik nála, na akkor már közbeléptem, érez-
tem, hogy ha nem lépek akkor viszik – meséli nevetve 
Boldi bácsi. Persze a szülők mindezt végig nézték. Egy-
szóval táncoltunk, aztán hazakísértem. Így kezdődött.

Hogyan udvarolt Bori néninek?

Amolyan íratlan szabály volt, hogy a házasság előtt 
egy évig udvarolni kellett a lánynak. Így is volt. Min-
dig a kapuban találkoztunk, ott beszélgettünk. Em-
lékszem, mindig a kapuoszlopnak támaszkodtam. 
Persze időnként moziba is mentünk, a mostani kí-
nai bolt helyén volt filmvetítés minden héten. Ez 
volt a szórakozási lehetőség. De nekünk jó volt. 

Egyszer megtörtént, hogy vártam a Borit a 
mozi előtt, majd helyette megjelent a húga. Azt 
mondta, hogy a Bori üzeni, most nem tud jön-
ni, mert dolgoznia kell, menjek én is segíteni.

Az én szüleim földműveléssel foglalkoztak, – folytatja 

Bori néni – a munkában pedig az egész család részt vett. 
Én hiába voltam jó tanuló, a 8 általános elvégzése után 
nem mehettem tovább tanulni. Pedig még a tanárnő is 
eljött könyörögni. De nem volt mese, dolgozni kellett.

Ezek szerint akkor már Boldi bácsi is besegített a csa-
ládnak. 

Igen. Volt, hogy éjszaka dolgoztam, reggel meg men-
tem segíteni kaszálni, a Bori meg szedte a kévét.

Igen, így volt. De én olyan boldogan szed-
tem utána! – emlékszik vissza. Sem-
mi sem számított, csak hogy együtt legyünk.

Mikor volt az esküvő?

Megismerkedésünk után egy évvel, 1958. december 
6-án. Persze mi előbb szerettük volna, de hát azt nem 
lehetett akármikor. Elmentem a szüleimmel megkérni 
a Bori kezét, apósomnak meg az első reakciója az volt, 
hogy: „Most, dologidőben?” Hát, így lett a december.

Mesélnének az esküvőről?

Akkoriban az volt a szokás, hogy a fiús és lányos ház-
nál is mulatás volt. Cigányzenekar húzta a talpaláva-
lót, majd éjfélkor a menyasszonyos háztól vittek egy 
nagy ruháskosárban kalácsot, kuglófot a vőlegényes 
házhoz.  Ez volt a „kálátó”, amit azok kaptak, akik az 
arát megtáncoltatták. Ez volt a menyasszony ajándéka.

Az esküvő után a Boldiék házában laktunk évekig, kap-
tunk egy szobát. Ott volt a nászéjszakánk, de még a 
nászutunk is. Kati lányunk is oda született. Sok mun-
ka árán készült el, saját erőből aztán az a ház, ami-
ben a mai nap is lakunk. Edit lányunk is ide született 
már, két gyermekünk között tíz év a korkülönbség.

Nehéz évek voltak, sokat dolgoztunk, de nagyon bol-
dogok voltunk! Emlékszem, hogy kellett vennünk 
egy ajtót, és gyalog hoztuk el kézben a Tüzép telep-
ről – emlékszik vissza Bori néni. Mindent magunk csi-
náltunk, Boldi egy ezermester, mindent megszerel. 

Hosszú évek állnak Önök mögött. Mi lehet a házassá-
guk titka?

Mindig szerettük egymást. Én minden nap alig 
vártam, hogy a Boldi hazajöjjön. Ha volt is nézet-
eltérés közöttünk, mindig kibékültünk még az-
nap. Valahogy egymást neveltük az évek alatt.

Mindenkinek van hibája, és ha nem tudjuk elnéz-
ni ezt a társunknak, abból nem lesz semmi. Ta-
lán ez lehet a titok! – teszi hozzá Boldi bácsi.

Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok!

Paksi Zita
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„ A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a 
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lanka-
dunk. „
Pál levele a Galatákhoz 6:9

A 2019-es Halászy Napok rendezvénysorozat nagy 
sikerrel zárult iskolánkban. Köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik segítették ünnepi prog-
ramsorozatunk lebonyolítását. Köszönet házigazdá-
inknak, az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak és az 
Ócsai Református Egyházközségnek; továbbá mind-
azoknak, akiktől anyagilag támogatást kaptunk az 
„ÓCSA- HALÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT„ alapítványnak, 
a Monori Tankerületnek, Dr. Bata Zrt. vezetőinek, 
Dormány Fotó-Videó tulajdonosainak és a TS Gastro 
Kft. vezetőinek.

Az idei Halászy Napokon kapták meg diákjaink a Ha-
lászy Jelvényeket, köszönjük a Mettex Kft. vezetői-
nek anyagi támogatását a kitűzőkre. 

Pánczél Károly Országgyűlési Képviselő Úrnak se-
gítségét, hogy a negyedik évfolyam tanulói Parla-
menti látogatáson vehettek részt.

Kollégáimnak, akik fáradhatatlanul munkálkodtak a 
megvalósításon; a szülőknek, akik fontosnak érez-
ték, hogy gyermekük iskolájának rendezvényeit se-
gítsék. Köszönet előadóinknak, akik időt és energiát 
áldoztak arra, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Így 
köszönjük meg köztünk végzett szolgálatát az Ócsai 
Református Kórusnak, Szilágyi Évának, Kozma Nor-
bertnek, Pólus Lászlónak, Szalisznyó Annamáriának 
és Fajka Józsefnek.

     Nagy Margit 
                                                       gyógypedagógus
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TÁJÉKOZTATÁS 
KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉRŐL

Önkormányzati hírek

A tavasz bekövetkez-
tével egyre több időt 
tartózkodunk a sza-
badban, legyen szó 
kerti tevékenységről, 
kirándulásról, sporto-
lásról. Minden ócsai 
lakost kérünk, hogy a 
kerti hulladék égetésé-
nél vegye figyelembe 
környezetét és a kör-
nyezetében élők egész-
ségét, valamint Ócsa 
Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az avar és kerti, valamint 
háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyúj-
tásra vonatkozó szabályokról szóló 40/2008. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletében foglalt előírásokat.  

A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározza, hogy 
pontosan milyen időszakban, mely napokon, és milyen 
időtartamban égethető kerti hulladék. 

„Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszo-
nyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok 
szigorú betartásával szeptember 1-től április 30-
ig, hétfői és csütörtöki napokon, 08.00-20.00 óra 
közötti időszakban végezhető, kivéve az országo-
san elrendelt általános égetési tilalom idején. Az 
égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstö-
lés nem megengedett.”

A fentieken túl fontos kiemelni, hogy égetni csak meg-
felelően kialakított olyan helyen lehet, ahol a személyi 
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, 
aki az adott közterület gondozására köteles. 

Kerti hulladék égetése során a következő tűzvédelmi 
szabályok betartása kötelező: A tűz őrzéséről és ve-
szély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, ille-
tőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz 
eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, 
a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas 
módon kell megszüntetni.

A környezetre ártalmas, vagy az égés  
közben azzá váló anyagokat (pl.: műanyag, 
gumiabroncs, vegyszer, festék, éghető tele-
pülési szilárd hulladék stb.) égetni szigorúan 
TILOS! 

Aki nem tartja be a rendeletben foglalt tűzvédelmi sza-
bályokat közösségi együttélés alapvető szabályait sér-
tő magatartást követ el, és ötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. Tettenérés esetén a 
közterület-felügyelő húszezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

Kérem a tisztelt ócsai lakosokat, hogy a kerti hulladék 
égetése során legyenek fokozott figyelemmel a fent 
részletezett szabályok betartására. 

dr. Molnár Csaba
jegyző

90. születésnapján 
köszöntötte Horváth 
Lajos bácsit  
Bukodi Károly  
polgármester.
Ezúton is jó egészséget 
és hosszú életet kívá-
nunk neki! (szerk.)



Kedves Vendégünk!
Az Ócsai Kulturális Napok rendezvénysorozat 43 éves hagyományra tekint vissza.  A rendezvények idei 
összeállításánál fő szempont volt, hogy azok színes programjai minél szélesebb korosztálynak szólja-
nak, kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak, valamint kulturális élményt is adjanak a látogatóknak.

Harmadik alkalommal rendezzük meg az országban egyedülálló Tejbegríz Fesztivált, vendégünk 
lesz többek között Bereczki Zoltán, Pogány Judit, Vásáry André, Endrei Judit és Galla Miklós is.

Jöjjön el hozzánk, élje át, és vigyen haza belőle egy darabot!  

Ugye találkozunk?

           Paksi Zita 
                                                                    igazgató

2019

18.00 óra
Megörökített pillanatok

Katona-Zsombori Mária kiállítása „Gyökereiben és zsigereiben olyan festő, aki 
élményeit festi meg, és az élményanyag rendkívül 
mély kutakból merítkezik. Nem titok, hogy Erdély 
szülötte. Nagy Erdély-élményanyaga van, és ez, 
úgy hiszem, máig is feldolgozódik festészetében.  
Képei láttán kedvünk lesz a természetbe kimenni. 
Festményei esztétikai, szépészeti élményt okoz-
nak, miközben nem szépelegnek, távol tartják 
magukat mindenféle érzelgősségtől, s ez nagysze-
rű.”
Feledy Balázs művészeti író
A kiállítást megnyitja: Novotny Tihamér

május 3. péntek
megnyitjuk

19.00 óra
Ív, akusztikus koncert

Katona-Zsombori Éva, ócsai énekesnő, 
rendezvénysorozatunk megnyitójára egy különle-
ges zenei élménnyel készül, hiszen erre az alkalom-
ra a többnyire elektronikus hangszerelésű dalokat 
akusztikus hangzásra cseréli. A repertoárban 
továbbá helyet kapnak feldolgozások, s egy dalpre-
mier is!
A belépés díjtalan, asztalfoglalás javasolt.

Május 4. 14.00 óra
Horgoljunk tulipánt!

Anyák napi  
kézműves foglalkozás

Szabó Ágnes, Horgoló Klubunk vezetője irányításával 
egy igazán egyedi horgolt tulipánt készíthetünk el. 
A foglalkozás időtartama kb. 2 óra.
A részvétel ingyenes de regisztrációhoz, előzetes 
jelentkezéshez kötött.

EMeRTon díjas magyar énekes és színész, 2001-

ben jelent meg első szólólemeze Száz év címen, 

ezt pedig 2010-ben az Álomkép követte, mely 

aranylemez minősítést is szerzett.  

Időtartam: 60 perc

Belépőjegy: 3500 Ft, Egressy Kultúra Kártyával 

3000 Ft

Május 5. 17.00 óra

Bereczki Zoltán  
élő koncert

Május 7. 19.00 óra
Pogány Judit: Pedig én 

jó anya voltam
1979-ben egy brutális kettős gyerekgyilkosság 
rázta meg Budapestet. Vajda István tényfeltáró 
riportsorozatot készített az elkövető édesanyjá-
val. A beszélgetésekből évekkel később megrázó 
erejű monodrámát írt „A gyilkos anyja” címmel.
Belépőjegy: 2200 Ft, Egressy Kultúra Kártyával 
1800 Ft
Időtartam: 1,5 óra



Május 9. 18.00 óra
Szolnoki Tibor és

Zsadon Andrea műsora
Az ismert házaspár az operettvilág méltán nép-
szerű színész párosa. Zsadon Andrea az Ope-
rettszínház sztárja, ünnepelt primadonnája volt 
évtizedekig. Nem kevesebb sikert könyvelhetett 
el férje, Szolnoki Tibor, aki az  Evita hazai premi-
erjén Magaldit játszotta. Műsorukat zongorán 
kíséri: Körmendi Péter. Időtartam: 60 perc.
Belépőjegy: 1500 Ft, 
Egressy Kultúra Kártyával 1200 Ft

Május 10. 19.00 óra

Napszállta  
(magyar-francia filmdráma)

A belépés díjtalan.
Ajánlott: 16 éven felülieknek

Május 16. 19.00 óra

Galla Miklós 
önálló estje

A vadonatúj estben sok-sok önéletrajzi 
anekdota hangzik el Miklós gyerek- ti-
nédzser és felnőtt korából. Miklós előad 
újonnan elkészült, elektronikus életmű 
lemezéről is néhány legendás dalt, pél-
dául Bélát itt ne keressék, Brékó, brékó! 
és Elektromos gyalogos. Abszurd mese és 
filmrendezés oktatás teszi még színesebbé 
az estet!         
Belépőjegy: 2300 Ft, Egressy Kultúra Kár-
tyával 2000 Ft

Markó András Bihari István
Albert Gábor

Május 1 1 . 18.00-00.00 óra
Vacsora- és táncest Szebedinszky János boraival

Színpadon a Gemini együttes
A régi Gemini zenekar 1965-ben 
alakult Budapesten, eleinte klubze-
nekarként működtek nagy sikerrel. 
1975-ben készültek el az első rádió 
és lemezgyári felvételek, melyek 
megalapozták az együttes további 
népszerűségét: Vándorlás a hosszú 
úton, Néked csak egy idegen, Azon 
a szombat éjszkán, Ne felejts el em-
lékezni arra, Csavargó ének stb.
1978-ban az együttes feloszlott, 
és az új formációt Markó András 
alakította ki aki a mai napig veze-
ti a zenekart.  Az este folyamán 
a legendás Gemini dalok mellett 
magyar és nemzetközi tánczenét 
játszik majd a zenekar. 
Jegyár: 7500 Ft, elővételben április 
15-ig 6500 Ft     
A belépőjegy tartalmaz egy 3 
fogásos vacsorát is, melyhez Szebe-
dinszky János borait kínáljuk. 

Május 12. 15.00 óra
Vásáry André koncertje  

zongorakísérettel
az Ócsai Római Katolikus 

Templomban
Időtartam: 60 perc
Belépőjegy: 2800 Ft, Egressy Kártyával 
2500 Ft



Május 14. 17.00 óra

Nosztalgikus találkozás 
Endrei Judittal

Endrei Judit a magyar televíziózás – ahogy 
Ő nevezte - „aranykorának” ikonikus alak-
ja. 1998-ban elvált a Magyar Televíziótól 
és az élet egy más területén ugyanolyan 
lendülettel és tenni akarással látott mun-
kához. Két könyvkiadó megalapítója, vala-
mint több könyv szerzője lett.
Helyszín: Falu Tamás Városi Könyvtár

Május 18. 10.00-18.00 óráig

EGÉSZSÉG és SPORTNAP
Ingyenesen kipróbálható mozgásformák
10.15-10.45 Játékos gyerektorna babzsákokkal
11.00-11.50 Maminbaba
12.05-12.35 Piloxing
12.50-13.20 Aviva torna a női egészségért
13:35-14:05  Gerinc torna Reiman Katival
14:20-14:50 Jóga Kiss Anitával
15:05-15:20 Meridián torna Kozma Jutkával
15:35-16:05 Insanity Live Danival és Orsival
16:20-16:50 BodyArt Erdő-Bálint Zsuzsival
17:05-17:35 Pilates

Kezelések:
Dietetikai tanácsadás, melanóma ellenőrzés, tüdőkapacitás ellenőrzés,  
íriszdiagnosztikai mérés, biorezonancia mérés. 
A kezelésekre előre be kell jelentkezni. (2000 Ft/fő)
Az előadásokról tájékozódjon a Szabadidőközpont recepcióján, Facebook oldalunkon, 
vagy weboldalunkon keresztül. www.ocsamuvhaz.hu
Szeretettel várjuk! A rendezvény ingyenesen látogatható.

Május 19. 17.00 óra

A KÉT LOTTI - színház
Lotte és Luise a nyári táborban találkoznak 
először. Rögtön feltűnik nekik és mindenki 
másnak is, hogy mennyire hasonlítanak 
egymásra.
Belépőjegy: 3200 Ft, Egressy Kultúra Kár-
tyával 2800 Ft
Időtartam: 120 perc egy szünettel, aján-
lott: 7-99 éves korig

Május 26. 12.00-20.00 óráig

TEJBEGRÍZ FESZTIVÁL

Ócsa Város Önkormányzata

és az Egressy Gábor  

Szabadidőközpont

szeretettel meghívja Önt

a 43. Ócsai Kulturális Napok 

2019. évi programjaira.

2019
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Az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szeretettel meghívja az I. Ócsai 
Tűzoltóbál támogatói rendezvényére!

A vacsoraest 2019. április 20-án az Egressy Gá-
bor Szabadidőközpontban kerül megrendezésre. 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.) Támogatói je-
gyek elővételben, korlátozott számban már kap-
hatóK a Szabadidőközpontban (5.000,- forint / fő)

További információk: www.ocsaote.hu”

ÓCSA ÖREGHEGYI  PINCESOR EGYESÜLET

FELHÍVÁS BORVERSENYRE
A 2019.05.18.-án megrendezésre kerülő XVIII. Ócsai Orbán-napi Nyitott Pincék rendezvény keretében  

borversenyt hirdet az alábbiak szerint:
Nevezés ideje:   2019.04.15-28. között
Nevezési díj:   1 000 Ft / fajta
Nevezési mennyiség:  2 x 0,75 l

Jelentkezés és a borok leadása az alábbi egyesületi tagoknál lehetséges előre egyezetett időpontban 
2019.04.15. és 2019.04.28. között:

Tóth Béla  06-30-9338-807
Balló Benő  06-30-627-1379
Kiss Balázs  06-30-9341-166
Vígh László  06-70-216-8351

Eredményhirdetés:  2019.05.18.-án 17:00 órai kezdettel

A rendezvény keretében idén is lesz pálinkaverseny és főzőverseny is, melyekre a korábbi évekhez hasonló-
an a rendezvény ideje alatt a helyszínen lehet nevezni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

Itt a tavasz, ébredezik a természet. Ideje elkezdeni a 
kerti munkálatokat. Aki márciusban még elhalasztotta, 
az ebben a hónapban már mindenképpen fogjon hoz-
zá. Április elején nem csak a növények kezdenek életre 
kelni, de azok a kártevők is, amelyek télen védelmet 
találtak a gyümölcsfák törzsének és vastagabb ágainak 
felváló kéregpikkelyei alatt. Ha most fakaparóval és 
drótkefével letisztogatják a fákat, a kéregtörmeléket 
fóliára gyűjtik és elégetik, akkor rengeteg kártevőtől 
lehet megszabadulni. 

Fontos feladat az is, hogy a fák koronájában lévő moní-
liás gyümölcsmúmiákat, a hernyófészkeket és a tojás-
csomókat le kell szedni és el kell égetni. Aki márciusban 
elmulasztotta megmetszeni a fákat, az most pótolja. 
Néhány kerti növényt ugyanis minden tavasszal termő-
re kell metszeni. Ilyen az őszibarack fája, amelynek az 

egyéves vesszőit metsszük vissza úgy, hogy a termő-
vessző alatt egy rövid ugarcsap is maradjon a jövő évi 
termés érdekében. Az őszibarack- és a kajszifáknál a 
metszést nem szabad elsietni. Ennek akkor van a ked-
vező ideje, amikor a virágrügyek már bontakozni kez-
denek. 

A talaj is ápolást igényel. Ha ősszel nem történt volna 
meg, akkor most kell beásni a fák aljának a földjébe 
érett istállótrágyát, tőzeges sertéstrágyát vagy műtrá-
gyát. Ha szűkös volt a téli csapadék, akár már most meg 
lehet kezdeni a gyümölcsfák öntözését. Igaz, szükséges 
rossz, de ilyenkor már permetezhetünk is. Különösen a 
szőlő és a gyümölcsfák szorulnak rá a vegyi növényvé-
delemre. A szőlőtőkéket már közvetlenül a rügyfakadás 
után, mégpedig megelőző jelleggel kell permetezni. 
Forrás: balintgazda.hu

ÁPRILISI KERTI TEENDŐK

Kert
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Polgárőrségi napló

Helyi

Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szol-
gálatot látott el a város közterületein.  A pénteki 
és szombati napokon mindkét szolgálati gépjármű 
járőrözött.
Február 27. 
Egy furcsa autó versenyre próbálta hívni a szolgálat-
ban lévőket. A szolgálat meggyőzte őket ennek helyte-
lenségéről. 
Február 28. 
A szolgálat egy nyitva felejtett közintézményi ablakot 
észlelt. Intézkedtünk ennek bezárásáról. 
Március 1. 
Egy hölgy jelezte, hogy az édesapja hagyatékában 
lőszereket talált. A hatástalanított lőszereket bizton-
ságba helyeztük. Valamint egy nagyon részeg, gimná-
ziumnál fetrengő ember hazajutásáról is gondoskod-
tunk.
Március 2. 
Egy üresen álló ingatlan füstölő kéményére hívták 
fel a figyelmünket. Gyors adatgyűjtést követően 
kiderítettük, hogy az ingatlan tulajdonosa kórházban 
van, és az általa megbízott gyújtott be.
Egy családi botrányhoz riasztották a szolgálatot. A szol-
gálat elcsendesítette a perlekedő feleket.
Március 3. 
Egy tanyáról kaptunk bejelentést, ahol a kutyák egész 
nap őrjöngtek. Leellenőriztük, de semmi nyugtalanítót 
nem tapasztaltunk.
Március 4. 
Egy száguldozó motorosról kaptunk jelzést.
Újabb bejelentésre, immár sokadjára zavartuk ki a haj-
léktalanokat a vasúti váróból.
Március 7. 
A hajnali órákban, egy a Rákóczi utcában hagyott 
munkagépből loptak el kb. 40 liter gázolajat.
Március 9. 
Egy ingatlanra hívták fel a figyelmünket a Falu Tamás 
utcában, ahol szokatlanul nagy éjszakai mozgást ta-
pasztalnak a szomszédok. A Palást utcából jelezték, 
hogy éjszaka megpróbálták a kerékpárjaikat ellopni.
Március 14. 
Lovas, kutyás, szolgálati autós bemutatót tartottunk a 
Hajnalcsillag Baptista Óvodában.

Március 15. 
Részt vettünk 1848-49-es Szabadságharc városi meg-
emlékezésén. Az egyesület koszorúját Deák Nikolett és 
Boros Tibor helyezte el.
Engedély nélküli tűzgyújtás miatt kellett intézkednünk.
Az éjszakai szolgálat egy magatehetetlenül részeg em-
bert szállított haza otthonába.
Egy rokonlátogatást követően tömegverekedés bonta-
kozott ki az Ócsai Posta előtt. A szolgálat rendőri segít-
séget kért, majd az intézkedést átadták a hatóságnak.
Március 16. 
A családsegítő munkatársa kért segítséget egy idős, 
mozgásában korlátozott személy ágyba történő vissza-
helyezéséhez.
A korábbi tömegverekedés ócsai részesei kértek 
védelmet, mivel a család gyáli része fenyegette őket. 
Fokozottan figyeltünk rájuk.

Március 17. 
12 fővel biztosítottuk az UFÓ-k Országfutását az 
Ócsa-Felsőpakony-Ócsa útvonalon.
Március 20. 
Jogi segítséget nyújtottunk egy ócsai lakosnak, aki 
román edényárusokkal került konfliktusba Dabason.
Március 23. 
7 fővel részt vettünk a város környéki szemétszedésen.
4 fővel biztosítottuk az U19-es labdarúgó-mérkőzést.
Jogi felvilágosítást nyújtottunk egy ócsai lakosnak, aki-
nek az autójának egy Ócsa szerte jól ismert alkoholista 
olyannyira neki esett, hogy abban komoly kár keletke-
zett.
Március 24. 
2 fővel biztosítottuk a Női labdarúgó-mérkőzést.

Évenként több tízezren zarándokolnak el a nagy 
vallásalapító, Mohamed sírjához, Medinába. Sokan 
megállnak a piramisok előtt. Itt nyugszanak a fáraók. 
Ki ne látogatna el Párizsban járva az Invalidusok temp-
lomába, ahol Napóleon hamvai nyugszanak. Bécsben 
a kapucinusok kriptájába, ahol a Habsburg császárok 
pihennek.
 A történelem egyetlen személyének, Jézus 
Krisztusnak nincs csak sírhelye a földön. Ő is meghalt 
és eltemették. De teste nem maradt a sírban! Hiába 
őrizték katonák. A szent asszonyok üresen találták. An-
gyal hirdeti: Nincs itt. Feltámadott! Húsvétkor ezt a sír-
jából diadalmasan feltámadó Krisztust ünnepeljük.
 Magát a húsvétot egy hosszú nagyböjt előzi 
meg, a keresztút vezet az ünnephez. Magában hús-
vétban pedig szinte szédítenek bennünket a kozmikus 
arányok, az élet, a halál, a bűn, a megváltás, föltáma-
dás és az örök élet. A föltámadás szóra a világban nem 
találunk példát. Ha az ünnepből kihagyjuk pontosan a 
föltámadást, nem marad más, csak egy-két népszokás. 
Aki a húsvétot ünnepli, az nem függetlenítheti magát 
Jézustól. A húsvét titka igazolja, hogy életünkben és 
halálunkban az irgalmas Isten kezében vagyunk.
 A feltámadás nemcsak testi, hanem lelki meg-
újulás is, és arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy Is-
ten Szeretete győzött a rossz és a bűn felett, sőt a halál 
felett is! Tegyünk meg mindent azért, hogy hitünkben 
megerősödve - és testvéreinket is erősítve, közös hi-
tünk - és közös húsvéti örömünk maradandó legyen és 
betöltse egész életünket! 
Nem könnyű korban élünk, és keresztény testvéreink 
ezrei szenvednek a „kereszt súlya alatt” várva keresz-
tútjuk végét, a saját Húsvétjukat!  A Szentlélek erősít 
- és segít mindannyiunkat, hogy méltó tanúságtevői le-
gyünk a feltámadt és velünk maradt Krisztusnak. 
Mert Húsvét örök üzenete, hogy kereszténységünk 
központi igazsága, a  Feltámadás, nem olcsó emberi bi-
zonyíték, nemcsak a világtörténelem legnagyobb hor-
derejű eseménye, hanem hiteles történelmi tény, igazi 
örömhír: az örök szeretet örömhíre az ember számára, 
hogy minden ember újra bízhat és remélhet! Mert a 
Szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre le-

het feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet meg-
ölni! Ő újra és újra testet ölt. 
Általunk, általad, általam újra és újra megjelenik va-
lahol, mert a Jézusi Szeretet megölhetetlen! A Szere-
tetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a 
Szeretetbe nem lehet lándzsát szúrni, legfeljebb a szí-
vünkbe: de a Szeretet akkor is él, tovább él, mindent 
túl él! 
 A Szeretetet nem lehet ellopni: ha „ellopták” 
volna Jézus holttestét, talán még napjainkban is muto-
gatnák: íme itt vannak csontjai, földi maradványai. De 
ez lehetetlen! Mert feltámadt, valóban feltámadt!
 Húsvéti örömünk, a Feltámadás legyen földi- 
és örök életünknek, örök üdvösségünknek feltétele és 
alapja, hogy feltámadásának méltó és hiteles hirdetői 
legyünk. És legyünk hiteles tanúságtevői az örök szere-
tetnek, és legyen örök a húsvétunk! Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott Húsvétot 
és hitből fakadó tartós örömöt.

Válerian atya

HÚSVÉT 
hitünk legnagyobb ünnepe

Minden kedves 
olvasónknak

kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

Kisbíró Szerkesztőség
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Szertorna 
2018/2019 évi beszámoló

Ócsán 4 éve nagy sikerrel működik a szertorna, mint 
szakkör. Nagyon sok diák nagy örömmel látogatja az 
órákat olyannyira, hogy már a versenycsapat edzései 
mellett kiírtunk plusz órákat is, amikor azok a tanulók, 
óvodások is edzhetnek, akik még nem versenyeznek.

4 éve, mióta a megyei diákolimpiákat elkezdtük, min-
dig egyre sikeresebben teljesít az ócsai csapat.

Ehhez való háttérinformáció, hogy a megyei diákolimpi-
ákat a körzetiek előzik meg, és miután ezek lecsengtek, 
az innen továbbjutott csapatok kerülnek egy szinttel 
feljebb. A mi körzetünkben—sajnálatos módon—nincs 
más szertorna csapat, akivel összemérhetnénk a tudá-
sunkat, így mi, az ócsai csapat egyből a legjobbakkal 
szállunk harcba. Ezért is előzi meg több, mint egy hó-
nap emelt óraszámú felkészülési és selejtezős edzés.

Nagy izgalom előzi meg a verseny előtti hónapot, hi-
szen a válogatás ekkor történik meg.

Olyannyira sokan szerettek volna a legjobbak közül is 
eljutni a megyei versenyre, hogy idén már 3 csapat is 
részt vett a Nagykőrösön megrendezett megyei diáko-
limpián.

Külön szeretnék köszönetet mondani felkészítőtársam-
nak, Dr.Gaalné Szentmártoni Gyöngyvérnek (Gyöngyi 
néni), aki mellettem megosztva tartja az edzéseket, 
különös figyelemmel és segítőkészséggel, ami a csapat 
számára pótolhatatlan. Természetesen kihasználva az 
oktatásban olyan lenyűgözően bevállt „jó zsaru-rossz 
zsaru” effektust, ahol természetesen Ő mindig a jó zsa-
ru címet szerzi meg.

Ezen kívül szeretném megköszönni a segítségét Kozma 
Gábornak (Dj Kozy), aki a versenycsapat zenéit szer-
keszti és vágja meg. Idegrendszerét nem kímélve segít 
azonnal, amint szükség van rá és éjjeleket, nappalokat 
figyelmen kívül hagyva várja, amíg a gyakorlatainkat 
rápróbáljuk a zenére.

Idén 2 teljesen új és egy régi, ám új gyakorlattal induló 
csapat alakult ki a versenyszezonra.

Mindenkinek nehéz volt a kezdet… 

Megismerkedni a csapatának tagjaival, összeszokni, 
megtalálni a közös hangot az edzéseken. Decemberre 
ez olyannyira jól sikerült, hogy a kis ’minikéim’ egy szó 
nélkül minden nap edzettek, amiért külön büszke va-
gyok rájuk. Egymást figyelve javították a gyakorlataikat, 
ami azért valljuk be őszintén nem egyszerű, hiszen egy 
csapattagnak meg kell érnie rá, hogy társai pozitív és 
negatív visszacsatolásait is el tudja fogadni.

Emellett sajnos a technikai, óraszámi kérdés is meg-
oldásra várt, hiszen senki nem lehetett biztos benne, 
hogy egyáltalán megtarthatóak lesznek-e az edzések. 
Két tűz között őrlődve tartottuk tovább az órákat Gyön-
gyi nénivel, tudva, hogy talán ez lesz az utolsó együtt 
töltött évünk.

A sok munka azért második félévre meghozta a gyü-
mölcsét, hiszen eredményességünket látva a vezető-
ség engedélyezte az edzésekre a plusz órákat.

2019 január 18-án került megrendezésre a Megyei  
Diákolimpiai Döntő Nagykőrösön.

I.korcsoport
•	 Peer Tünde
•	 2.Kedves Dorka Eszter
•	 3.Harazin Boglárka Vivien
•	 4.Gasztonyi Maja

II.korcsoport
•	 Matisz Mónika Ilona
•	 Müller Dóra
•	 Scherer Barbara
•	 Víg Napsugár
•	 Baricz Henrietta
•	 Domján Liliána

III. korcsoport
•	 Matisz Krisztina Erika
•	 Olti Boglárka
•	 Papp Liliána
•	 4.Benev Petrána
•	 Papp Petra
•	 Kucsera–Gálfi Eszter

A II. és a III. korcsoport a 7. helyet szerezte meg, míg az 
I korcsoport a 3.helyezéssel továbbjutott a Kecskemé-
ten megrendezett Országos Diákolimpiai Elődöntőre, 
ahol 2 csapattaggal kibővülve a 10. helyezést zsebelte 
be. 
Denke Sára és Gál Diána a versenyhét első napján tud-
ta meg, hogy a csapat nem indulhat 4 fővel, így nekik 
is be kell tanulniuk a versenygyakorlatot, sőt mezük 
sincs, amelyben indulhatnának. 

De nagy kitartásról és hősiességről tettek tanúbizony-
ságot, hiszen így is elindultak a versenyen, sőt a vártnál 
sokkal jobban teljesítettek, amiért én nem tudok nekik 
eléggé hálás lenni. Nélkülük nem sikerülhetett volna.
Bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogjuk a szer-
torna csapattal az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 
jó hírnevét az egész országban vinni.

                  Virág Zsuzsanna
Testnevelőtanár-Gyógytestnevelőtanár

                Szertorna szakedző
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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

Villanyszerelő, Lakatos és Gépkezelő kollégát keresünk 
Ócsára többműszakos munkarendbe!

Amit kínálunk
• hosszú távú, bejelentett munka egy stabil hátterű, piacvezető cégnél
• alapbéren felüli juttatások (Cafeteria, mozgóbér, műszakpótlék)
• bejárás esetén utazási költségtérítés

2019. ÁPRILIS 7. 16.00 ÓRAKOR

Ócsai öreg pincesoron szőlő, 
gyümölcsös présházzal 

eladó/kiadó. 
Érdeklődni a +36 30/579-7578 

TAVASZI AJTÓDÍSZ KÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁS

A SZABADIDŐKÖZPONTBAN
ÉLŐ VIRÁGBÓL

VEZETI: KEREKES KLÁRI VIRÁGKÖTŐ
2019. ÁPRILIS 13. 14.00 ÓRA

CSAK ELŐZETES JELENTKEZÉSSEL!
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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

Ócsai Polgármesteri Hivatal Gyermekorvos 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 Református Egyházközség

Heti alkalmak:

Kedd 18 óra: Ifjú házasok, fiatal felnőttek Bibliaórája – Reformá-
tus Iskola Tanácsterem

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Ta-
nácsterem

Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola 
Tanácsterem

Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola

Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyüleke-
zet sportpályáin

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom

Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két he-
tente)

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református 
Iskolában

forrás: www.ocsaref.hu

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 párhuzamo-
san 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

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Kollár Gyuláné Benkó Ilona 1924. február 10. 2019. február 1.
Bálint Tamásné Szabó Erzsébet 1926. január 20. 2019. február 3.
Füstös Ferencné Czibula Rebeka 1930. szeptember 2. 2019. február 6.
Hörömpő Andrásné Gula Mária 1963. március 10. 2019. február 6.
Fucskó Istvánné Gál Ida 1925. szeptember 7. 2019. február 8.
Balló Istvánné Juhász Anna 1957. december 21. 2019. február 16.
Vékony Sándorné Incze Mária 1943. szeptember 2. 2019. február 18.

Esküvő:
Györgyi Dzsenifer – Kis Mózes 2019. március 8.
Jónás Klára – Kucsera Csaba 2019. március 19.

Huszonötödik házassági évforduló:
Virág Tímea – Lázár Csaba 1994. március 19.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Szlama Marcell Milán 2019. február 13.
Kálmán Dóra Mira 2019. február 21.
Kovács Koppány 2019. február 22.

Christov Trisztán 2019. február 24.
          Sallay Mária 
               anyakönyvvezető

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA KODIAQ MODELLEK KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | Tel.: +36 1 421 8221 | skoda@porschem5.hu | 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 KODIAQ kombinált átlagfogyasztása: 5,0-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-167 g/km.-kibocsátása: 131-167 g/km.

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_210x143.indd   1 2019. 03. 19.   15:25:01



NEKEM VANNAK A LEGJOBB 
ÜGYFELEIM. NEKIK MEG 
A LEGJOBB AUTÓIK.
 
Újházi István, használtautó-értékesítő 
Porsche M5

KERESSEN MINKET!
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8148
www.porschem5.hu

Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere a 

bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk minden 

autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt is, hogy mit 

árulunk. Ha szeretne Ön is biztosra menni, válasszon minőségi, 

garanciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto 

kínálatából!

K-WELT-WELT-020-18_Osz_210x143.indd   2 2018. 12. 20.   12:27:09

Az új Golf IQ.DRIVE vészhelyzet-asszisztenssel.

Az új Golf IQ.DRIVE motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5-6.3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-143 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 befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon 
márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

   Úton az önvezetés felé.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5, 1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120,  vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Reakcióhős.
www.volkswagen.hu
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