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Legyenek az ócsai porták 
virágosak és színesek!

Tojásba borultak a 
Szabadság téri fák

Közel 3000 tő muskátli 
talált gazdára az idei 
muskátlivásáron.  
Bízunk benne, hogy az 
immár hagyománnyá 
vált virágvásárral hoz-
zájárulhatunk az ócsai 
polgárok kertjeinek díszí-
téséhez.  
Köszönjük a Városüze-
meltetési Nonprofit Kft.-
nek a lebonyolítást.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 
Szabadság téri fák „tojásba” borulásá-

ban.  
Érkeztek igazán egyedi tojások, díszí-

tették a fákat kicsik és nagyok is. Meg-
nézhettük az ócsai önkéntes tűzoltók 
tűzoltóautóját, és a türelmesebbek a 
rendezvény végén még utazhattak is 
vele. A Napsugár együttes elhozta a 

napsütést, és csodás hangulatot terem-
tett. Nagyszerű program volt, nagyszerű 

emberek társaságában!  
Köszönjük a polgárőrök és az önkéntes 

tűzoltók részvételét.
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Idén is kitüntető díjakkal ismeri el 
az Önkormányzat a pedagógusok munkáját 

            Önkormányzati hírek

Néhány hasznos információ 
a közterület-felügyelet működésével kapcsolatban

A közelmúltban több alkalommal is szembesültek Ócsa Vá-
ros Közterület-felügyelői azzal, hogy a lakosság nincs tisz-
tában a Közterület-felügyelet hatáskörével, feladataival, 
továbbá a közterület-felügyelők által esetlegesen alka-
mazandó intézkedésekkel. Éppen emiatt mindenképpen 
szükségesnek mutatkozik egy rövid áttekintés a közterü-
let-felügyeletről általában.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elsősorban Ócsa közterületeinek rendje és tisztaságának 
védelme érdekében 2010 októberében közterület-fel-
ügyelet, mint önálló szervezeti egység létrehozásáról 
döntött.

A közterület-felügyelet feladata különösen a közterület 
jogszerű használatának, a közterületen folytatott 
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött 
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a 
közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály 
által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, 
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. 
Feladata ugyancsak közreműködés a közterület, az épített 
és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, 
valamint az önkormányzati vagyon védelmében, a 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében, továbbá állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában. 

A közterület-felügyelő rendészeti feladatokat ellátó 
személynek minősül, aki jogszabályban meghatározott 
esetben és keretek között jogosult a tetten ért személy 
visszatartására, dolog ideiglenes elvételére, igazoltatás 
lefolytatására, ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, 
jármű feltartóztatására, valamint tetten ért személy elő-
állítására is.

A közterület-felügyelő – jogszabályokban meghatározott 
esetekben és keretek között – szabálysértés elkövetése, 
valamint egyéb magatartási szabály be nem tartása miatt 
helyszíni bírság kiszabására jogosult. 

A közterület-felügyelő különösen az alábbi 
szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben jogosult 
helyszíni bírság kiszabására:

•	 Veszélyeztetés kutyával (pl. aki kutyáját a település 
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterület-
re, vagy kóborolni hagyja),

•	 Köztisztasági szabálysértés (pl. aki közterületen 

szemetel, vagy települési hulladékot a közterületen 
engedély nélkül lerak)

•	 Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilal-
mának megszegése (aki szeszes italt közterületen 
fogyaszt),

•	 Jogosulatlan közterületi értékesítés,
•	 Személyazonosság igazolásával kapcsolatos köte-

lességek megszegése (aki személyazonosságának 
igazolására alkalmas igazolvány átadását megta-
gadja),

•	 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsér-
tése (pl. megállási, várakozási vagy táblával jelzett 
behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése)

A közterület-felügyelő különösen az alábbi magatartási 
szabályok megszegése esetén tetten ért elkövetővel 
szemben jogosult helyszíni bírság kiszabására:

•	 Közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok 
megszegése,

•	 Közterületek rendeltetéstől eltérő használata,
•	 A közterületek rendjének megsértése,
•	 A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok 

megszegése,
•	 Önkormányzati tulajdonú utakon történő 

súlykorlátozás megszegése,
•	 Köz- és felekezeti temetők rendjének megsértése,
•	 A járművek parkolási rendjének szabályai megsér-

tése,
•	 A hirdető-berendezések és hirdetmények tiltott he-

lyen történő elhelyezése,
•	 Utak használatával kapcsolatos szabályok megsér-

tése,
•	 Házszámtábla kihelyezésével kapcsolatos szabályok 

megsértése.

Felhívom a t. Lakosság figyelmét arra, hogy a közterület-
felügyelők rendészeti feladatokat ellátó hivatalos 
személyek lévén közel azonos intézkedési eszközök 
alkalmazására jogosultak a rendőrség hivatásos 
állományú tagjaival, emiatt kérem, hogy a fent nevesített 
szabálysértésektől és jogellenes magatartásoktól 
tartózkodni szíveskedjenek az esetleges helyszíni bírság, 
vagy feljelentés megelőzése érdekében.
Kérem, hogy Ócsa Város Közterület-felügyeletével 
együttműködni szíveskedjenek egy biztonságos, rendezett 
és élhető település fenntartása érdekében. 

dr. Molnár Csaba
jegyző

A Képviselő-testület április 24-én tartotta a hó 
végi ülését, amikor elfogadásra került a Városüze-
meltetési Kft. és a DPMV Zrt. mérlegbeszámolója.

Ugyancsak elfogadták a Képviselők az önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonat-
kozó épületfelújítási és karbantartási tervet, me-
lyet az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna terjesztett elő.

Megtárgyalta továbbá a Testület Ócsa Város Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló zárszámadását is, valamint a bel-
ső ellenőri jelentést is, melyekkel kapcsolatos 
rendeletet megalkotta és a határozatot elfogadta.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve 
számolt be Ócsa Város Jegyzője arról, hogy 
az Önkormányzat lakásvagyonában a 2017-es 
évhez mérten 2018-ban nem történt változás.

Az Önkormányzat indulni kíván az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázaton, mely keretében a Klapka utca, valamint 
az Árok utca szilárd burkolata kerülne felújításra.

A Testület elfogadta Ócsa Város Önkormányzat 
vízkorlátozási tervének Dél-Pest Megyei Víziköz-
mű Szolgáltató Zrt. által készített felülvizsgálatát. 

Kérelmüknek megfelelően az Ócsai Birkózókat Támo-
gató Egyesület 50.000 Ft, az UFÓ – Utcai Futás Ócsán 
Sportegyesület 220.000 Ft támogatásban részesül.

Elfogadták a Képviselők az Adóügyi Iroda 2018. évi 
adóigazgatási és végrehajtási tevékenységéről szóló 
beszámolóját. Az éves zárás adatai alapján megálla-
pítható, hogy az éves előirányzatok időarányos tel-
jesüléséhez szükséges befizetések 2018. december 
31-ig befolytak, a város költségvetésének teljesíté-
séhez a megfelelő finanszírozási forrást biztosították. 

Döntés született az Ócsa Rendőrőrs állományába 
tartozó Laza Anita lakhatási támogatásáról. Az 
Önkormányzat Laza Anita r. őrmester részére, a 
lakhatási kiadásaihoz 2019. január 1. napjától – 2019. 
december 31. napjáig havi 13.000 Ft-tal járul hozzá. 

Napirenden tárgyalták és elfogadták a Képviselők a 
2018. évi közbeszerzésre szóló statisztikai összegzést. 

Zárt ülésen döntöttek a Képviselők a következő ki-
tüntető díjak adományozásáról, amely értelmében 
Ócsa Város Önkormányzata Ócsa Kiváló Nevelője 
Kitüntető Díjban részesíti Nemeshegyi Zoltánnét, 
Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díjban Rózsáné 
Motkó Editet, az Év „Halászy Diákja” Díjban Tasi Mó-
nikát és az Év „Bolyai Diákja” Díjban Hajdu Ákost.

Veszélyes hulladékok gyűjtése
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2019. június 8-án,  szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható anyagok: 

fáradt olaj, oldószerek, hígítók, hajtógázos flakonok, fénycsövek, izzók,  
festékmaradékok, elemek, képcsöves monitorok, és képcsöves televíziók,  

használt gumiabroncsok, étolaj, nyomtató patron

 Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Rengeteg szeretetet kaptam 
ebben a faluban
Interjú Dr. Kocsis Jánossal 

Ócsai Arcok

Empátia nélkül létezik hatékony orvoslás? A kérdést 
nem tisztem megválaszolni, bár azt gondolom, ha 
minket betegeket kérdeznek meg erről, a többségünk 
azt mondaná, hogy szívesebben bízzuk magunkat rá 
arra az orvosra, aki nem tárgyként, hanem érző lény-
ként tekint ránk. Amerikai kutatók szerint az orvos  
empátiája kimutathatóan segíti a beteg gyó-
gyulását, ennek ellenére az együttérzés orvo-
si körökben még sem mindig jellemző. Dr. Ko-
csis János háziorvos úgy érzi, néha talán túl 
empatikus volt a pácienseivel, ahogy ő fogalmaz: 
„összenőtt a betegekkel”, ami nem mindig volt jó.

Miben hátrány egy orvosnak, ha túl empatikus a be-
teggel?

Az objektív döntéshozatalban. De én nem tud-
tam másképp csinálni. Szó szerint összenőttünk a 
páciensekkel, sokszor együtt sírtunk, nevettünk. 
Persze azt hittük, hogy majd az évek alatt mega-
célosodunk, de nem így történt. Az első 25 évünk 
úgy telt, hogy éjjel-nappal szolgálatban voltunk.  
Délelőtt három órát rendeltünk, majd mentünk a fek-
vőkhöz, délután pedig öt órától hatig ismét a rendelő-
ben voltunk. Nem tudtunk nemet mondani, ráadásul 
akkoriban ügyelet sem volt. Még a gyerekeink is be vol-
tak vonva, hiszen akkor még telefon sem volt. Ha beteg-
nél voltunk, a gyerekek voltak a betegirányítók. Felírták 
egy papírra, hogy mi a baj, előfordult, hogy kisbetűvel, 
egy szóban az egészet – meséli a Doktor Úr nevetve.

A többes szám a feleségére vonatkozik ugye?

Igen. Ica a kezdetektől mellettem dolgozott, ő a har-
madik személy a rendelőben, de ő az ész, ő tud nap-
rakészen mindent. 1969. július 17-én lettem Ócsán 
praktizáló háziorvos, az akkori önkormányzat már 
az egyetemi éveim alatt „leszerződött velem”. Ösz-
töndíjat ajánlottak fel, ha az iskola elvégzése után 
Ócsára jövök dolgozni, mint háziorvos öt évre, de öt-
ven lett belőle. Persze akkor még nem tudtam, hogy 
milyen nehéz feladatot vállalok magamra. Tudato-
san készültem rá, mégis meglepett, hogy mennyire 
komplex tudást és rátermettséget követel meg ez 
a terület. Egy picit mindenhez érteni kell, ráadásul 
egyedül van az ember. Ha úgy adódott, szülést is ve-
zettem, de számtalan nyílt sebet is összekapcsoztam.

Egyértelmű volt, hogy orvosnak tanul?

Nem. Több minden érdekelt, gondolkoztam a nyomo-
zói és a jogi pályán is. Végül az orvosira adtam be a 
jelentkezésemet, fel is vettek elsőre. De nem bántam 
meg. Rengeteg szeretetet kaptam ebben a faluban a 
betegeimtől. Nem tudtak úgy levágni egy disznót, hogy 
abból mi ne kapjunk kóstolót. Vagy például ha az Orda-
siné Ani fánkot, a Virág Lidi rétest, és Tihany néni pogá-
csát süt, abból mi biztosan kapunk. Tudom, vannak kol-
légák, akik a pénzt többre becsülik, de számomra ezek 
a gesztusok mindennél több megbecsülést jelentenek. 

Hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára?

Szegények voltunk, a csűrkertben, a szegény munkás  
negyedben laktunk. Ennek ellenére jó emlékeim van-
nak. A szüleim elváltak, édesanyám nevelt az anyai 
nagymamámmal és nagynénémmel, annak férjé-
vel, de sajnos 6 évesen édesanyámat elveszítettem.  
Emlékszem, olyan szegények voltunk, hogy télen 
a közeli erdőből hoztam a gallyakat szánkón, a fel-
nőttek pedig a hátukon cipelték haza a tűzifát. Talán 
ezért sem idegenkedtem soha a kétkezi munkától. 
Az egyetemi évek nyári szüneteiben kőműves se-
gédmunkásnak álltam, mert az ünneplő ruhára és 
a tankönyvekre meg kellett keresni a pénzt. Az el-
jegyzési gyűrű árát például az Orgován Paliék házá-
nak vakolásával kerestem meg – meséli mosolyogva.

Ezek szerint korán házasodott?

Az egyetem után azonnal. Azt szoktam mondani, hogy 
volt egy szabad nyaram, és megnősültem – meséli vic-
cesen. Egyébként tényleg így volt. Az egyetem 
ötödik évében volt az első nyár, amikor nem 
kellett mennem építőtáborba. Az Icát 14 
éves kora óta ismerem, de évekkel ké-
sőbb fordult komolyra a kapcsolatunk. 
Azonnal jöttek a gyerekek, egy fiunk 
és egy lányunk született. Azóta pedig 
már öt unoka is van. Együtt dolgoztunk 
a kezdetektől fogva, és azt mondják, 
hogy a háborús évek duplán számíta-
nak. Egy biztos, nem unatkoztunk. Az 
orvosi pálya bővelkedik a váratlan tör-
ténésekben, ez Ócsán sem volt másképp.

Ki tudna emelni egy olyan esetet, amit szíve-
sen megosztana az olvasókkal?

Egy kedves történet jut eszembe, ami nekünk, mint 
magánembereknek is tanulságos volt. A sztorihoz 
hozzá tartozik, hogy a 60-as 70-es években még nem 
volt külön gyerekorvos Ócsán, s mivel nekem már 
voltak kicsi gyerekeim, a másik két háziorvos öröm-
mel ruházta rám ezt a feladatot. Én, mint következe-
tes apa és orvos, arra neveltem az anyákat, hogy ne 
adjanak a gyereknek cumit. Hát történt egyszer, hogy 
Ica keresi Attilát, a nagyobbik gyermekünket, aki ak-
kor olyan másfél éves lehetett. Attila a lépcsőn kupor-
gott és a húgától ellopott cumikat tömködte a szájá-
ba nagy titokban. Volt nála vagy hat cumi, a szájában 
és a zsebeiben – meséli nevetve. Egyszóval előfor-
dult, hogy nekünk is fel kellett adni egy-két elvünket.

Olyan is volt, hogy iskolai hepatitis járványban másfél 
nap alatt 800 gyereknek adtunk védőoltást az iskolá-
ban akkor, amikor még eldobható fecskendő sem volt. 

Reggeli előtt már a kuktában fertőtlenítettük a tűket, 
fecskendőket. Sok mindent megéltünk az 50 év alatt. 
Közben rengeteget fejlődött a technika, most már so-
kan talán el sem tudnák képzelni, hogy volt élet tele-
fon nélkül. Nemhogy mobil, de még vezetékes tele-
fon sem volt, csak egy segélyhívó a posta külső falán.

Munkásságát államilag és helyileg is díjazták már. 
Melyik elismerésre a legbüszkébb?

Mindegyiknek örültem, de talán a Pro Sanitate el-
nevezésű állami díjat emelném ki, mely számom-
ra a legnagyobb szakmai elismerés és a 30. jubi-
leumomra kaptam. De szintén fontos elismerések 
a lelkemnek az Ócsa Városáért valamint az Ócsa  
Díszpolgári cím is, mely utóbbival 2018-ban díjaztak.

Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?

Vadászok és borászkodom is, illetve szívesen töltünk 
időt Icával Tiszakécskén a hétvégi házunkban. A trófe-
ákat, melyeket a falon lát, mind én lőttem. Főleg vad-

disznóra vadászok. Sokan nem tudják, hogy ez 
egy egész éves tevékenység. Vadat etetünk 

az év során, majd selejtezünk, kiválaszt-
juk azt az egyedet, amit ki lehet lőni. 

Egy orvosnak van ideje betegnek lenni?

Jó a kérdés. Igen is meg nem is. Termé-
szetesen én is voltam beteg, szinte el-
sőként kaptam el a különféle nyavalyá-
kat, de általában igyekeztem hétvégén 

meggyógyulni. Talán a kötelességtudat 
és a segíteni akarás miatt a szervezetem 

gyorsabban legyűrte a kórságokat. 50 év 
alatt összesen kétszer voltam táppénzen, akkor 

is csak azért, mert eltörtem a vállam és meg kellett 
műteni. Hát, most bepótlom sajnos. Anno, én írtam 
fel a recepteket, küldtem a betegeket kórházba, most 
belülről tapasztalom meg ezeket az intézményeket, és 
magamon a gyógyszerek hatását – mondja mosolyogva. 

Március 11. óta már nem dolgozhatok,  
ami lelkileg nagyon megvisel. Tudja, én meg-
szoktam, hogy mindig toppon vagyok. Most 
meg, ahogy mondani szoktam, trotty lettem.

Van esély arra, hogy idővel újra praktizáljon?

Sajnos nincs. A rendelőben még tudnék dolgozni, de 
árokparti újraélesztést, és betegekhez való kijárást már 
nem bírom a szívbetegségem miatt. Most a klasszikus 
nyugdíjas évek jönnek, csak még meg kell szoknom.

Köszönöm az interjút, jó egészséget kívánok!

Paksi Zita
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Elkezdődött a Madárvárta 37. évi szezonja. Mű-
ködésünket és tevékenységeinket az eddigi évek 
megszokott rendje szerint tervezzük. A tavaszi vo-
nulás alatt minden nap állnak a hálók. Április vé-
gétől, a költési szezonban kisebb hálófelülettel, és 
nem minden nap dolgozunk. A nyári tábor július 
10-én kezdődik. Attól kezdve november végéig is-
mét nagyobb hálófelülettel, minden nap dolgozunk.

A szakmai munka szervezését, irányítását az Eöt-
vös Loránd Tudomány Egyetem, az Állatorvostu-
dományi Egyetem és a Szent István Egyetem okta-
tói, kutatói és az itt végzett szakemberek végzik. A 
terepmunkában főleg középiskolások és felsőok-
tatási intézmények hallgatói vesznek részt, de az 
egyesület tagságának összetétele ennél sokkal szé-
lesebb, mindenféle korú és végzettségű tagunk van. 

Az egyesület tagságán kívül természetesen most 
is szívesen látunk mindenkit, aki érdeklődik mun-
kánk iránt, esetleg szeretne is részt venni benne. 

A tudományos célú adatgyűjtés, monitoring mellett 
nagy súlyt fektetünk az ismeretterjesztésre. Fontos 
számunkra, hogy gyermekeink ne csak virtuális világ-
ban éljék életüket, hanem saját tapasztalatot, tudást, 
élményeket szerezzenek a természetben. Ebben a ta-
vaszi időszakban számos óvodás, iskolás csoportot 
fogadunk. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne érkez-
nének hozzánk érdeklődő látogatók. Az elmúlt évtized-

ben egyre népszerűbb lett az általunk végzett oktatási 
tevékenység, madárgyűrűzés, rovarbemutató, vetíté-
sek. A múlt évben is több mint 2000 látogatónk volt, 
és már az idei évre bejelentkezettek száma is megha-
ladta az ezret. Március végén fogadtunk az Erasmus 
+ és a Love Every Drop EU pályázat keretében egy 
nemzetközi (szlovák, török, litván, spanyol, olasz) diák 
csapatot, akik a vizes élőhelyek védelmének problémá-
jával foglalkoznak egy magyarországi tanulmányúton. 
Több középiskolával van megállapodásunk az iskolai 
közösségi szolgálat itteni teljesíthetőségére, egye-
temi terepgyakorlatoknak biztosítunk helyszínt stb.

Az Ócsai Madárvárta bekerült a Pest Me-
gyei Értéktár nevezetességei közé. 

Tevékenységünkkel továbbra is szeretnénk öregbí-
teni a város hírnevét. Márciusban fogtunk egy ör-
vös rigót. Ritkaságát mutatja, hogy a kezdetektől 
gyűrűzött 181 fajba tartozó közel fél millió madár 
között ebből a fajból ez a 3. példány. Ez a hegyvidé-
ki faj hazánkban kis számban, de rendszeresen átvo-
nul. A fekete rigóhoz hasonló méretű és megjelenésű 
madár, de a hímek begyén lévő fehér, félhold alakú 
folt, valamint tollainak pikkelyszerű mintázatot adó 
fehér szegései alapján attól könnyen elkülöníthető. 
Ócsai Madárvárta Egyesület
18663932-1-13
honlap: www.omve.hu 

Továbbra is szeretnénk öregbíteni a város hírnevét
Kedves Betegeink!  

Köszönjük ezt a több mint ötven 
évet, ami alatt  szeretetükkel, 
bizalmukkal és hűségükkel    meg-
tiszteltek. Közel hetvenöt évesen 
elfáradtam, egészségi állapotom 
megromlott.  
Kívánunk mindenkinek még sok 
boldog évet és jó egészséget! 

Dr Kocsis János és neje „Ica néni”

Negyvenhét évvel ezelőtt, 1945. május 8-án ért 
véget a II. világháború Európában. A május 7-én 
Reimsben aláírt okmányokat német részről Wilhelm 
Keitel, Hans-Georg von Friedeburg tengernagy és 
Hans-Jürgen Stumpff tábornok aláírásával ratifikálták. 
Franciaországban május 8-án nemzeti ünnepként és 
munkaszüneti nappal ünneplik a II. világháború végét. 
Az angolszász országokban, bár nem tartanak mun-
kaszüneti napot, de szintén ezen a napon ünneplik a II. 
világháború befejezését. A Szovjetunióban május 9-én 
került sor a szerződés jóváhagyására, így ott a május 
9-ét ünnepelték meg. A háborút lezáró békeszerző-
dések kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindmáig 
hatással vannak az európai országok történelmére, fej-
lődésére.

Évforduló

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!

1/1 oldal 32.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 10.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal 5500 Ft + ÁFA

Hirdetésfelvétel: 
paksi.zita@ocsa.hu, 0629378043

DARUS TEHERAUTÓRA 
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE

Padbod-98 Bt. - 0630587312006 70 321 88 29
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzati hírek

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. május 26 napján tartandó Európai Parlamenti 
képviselők választásával kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 

Az Európai Parlamenti képviselők választásán 
választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar 
állampolgár, valamint – ha kérte – az Európai Unió más 
tagállama Magyarországon élő nagykorú állampolgára 
kivéve, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a 
választójog gyakorlásából kizárt.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20. 
napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja 
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítő a 
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában 
lakcímére 2019. április 5. napjáig kerül megküldésre. 
Aki 2019. március 20. napját követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a 
helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával 
vagy megküldésével. Az a választópolgár, aki nem 
kapta meg az értesítőt vagy azt elveszítette, a helyi 
választási irodától új értesítőt igényelhet. 

Szavazás külföldön:
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön 
szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2019. május 
17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti 
névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti 
helyi választási iroda vezetőjétől. Ha a külképviseleti 
névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja 
korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne 
szavazni, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig 
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda 
vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből 
törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol 

(átjelentkezés):
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége 
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet 
terjesszen elő. Mindez azt jelenti, hogy a szavazás 
napján egy lakóhelyétől eltérő, másik településen 
tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia 
a választójoga gyakorlása érdekében, hanem 
átjelentkezéssel leadhatja szavazatát. Az átjelentkezés 
iránti kérelmet benyújtó választópolgár a települési 
szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára 
kijelölt szavazókörben szavaz, amely az Ócsai Bolyai 
János Gimnáziumban található 7. szavazókör.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás 
kitűzését követően, legkésőbb 2019. május 22-én 
16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi 
választási irodához.  /Amennyiben a kérelmező a 
lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, azt 
egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni./
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően 
módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, abban 
az esetben a választópolgár levélben, vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül elektronikusan 2019. május 22-
én 16.00 óráig, míg személyesen, vagy ügyfélkapus 
azonosítással, elektronikus úton 2019. május 24-én 
16.00 óráig  kérheti az átjelentkezés szerinti helyi 
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme 
módosítását vagy visszavonását.

Szavazás mozgóurnával:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, hogy ott adja le a szavazatát, 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a választópolgár

- levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül 
elektronikus úton 2019. május 22-én 16.00 
óráig a helyi választási irodához,

- személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással 
elektronikus úton 2019. május 24-én 16.00 

óráig a helyi választási irodához,
- 2019. május 24. 16.00 órát követően 

ügyfélkapus azonosítással, elektronikus úton 
legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig a 
helyi választási irodához, vagy 

- a szavazás napján annak megkezdésétől 
2019. május 26. 12.00 óráig az 
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján levélben nyújthatja be. 
Mozgóurna csak írásban kérhető az adatok 
pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott 
bejelentésben!

A mozgóurnát a választópolgár kérheti
- a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti 

szavazókörben lévő bármely címre, vagy
- ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a település 

területén található bármely címre.

Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján 
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával 
szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak 
a kijelölt szavazókörben (Ócsa Bolyai János Gimnázium) 
adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá 
a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával 
kimenni.
/A korábbi gyakorlattól eltérően a választópolgár 
átjelentkezés nélkül is igényelhet mozgóurnát a lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő település vagy szavazókör 
területére. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt 
egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. Az 
ilyen mozgóurna iránti kérelem benyújtható akár a 
lakcím szerinti, akár az átjelentkezés helye szerinti helyi 
választási irodához./
A fenti kérelmek benyújthatók:

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

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

•	 online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelem-nyomtatványok elérhetők a www.ocsa.
hu honlapon, valamint a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján a www.valasztas.hu címen is.

Az ócsai lakcímmel rendelkező választópolgárok a 
lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi 
szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:
1. szavazókör: Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvoda I.)
2. szavazókör: Damjanich u. 35. (Ócsai Bolyai János 
Gimnázium Menza) 

3. szavazókör: Falu Tamás u. 44. (Falu Tamás Városi Könyvtár) 
4. szavazókör: Baross u. 14. (Napsugár Óvoda) 
5. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Ócsai Halászy Károly 
Általános Iskola)
6. szavazókör: Bajcsy-Zsilinszky u. 2. (Ócsai Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálat)
7. szavazókör: Falu Tamás u. 35. Ócsai Bolyai János 
Gimnázium
8. szavazókör: Felsőbabád ÁG. Ebédlő
9. szavazókör: Alsópakony, Kőrisfa u. 5. (Málta-ház) 
10. szavazókör: Dózsa György tér 1. (Ócsai Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvoda II.)
A település szintű lakóhellyel rendelkezők számára a 7. 
szavazókör került kijelölésre.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az 
értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget 
keressék fel a választás napján, ellenkező esetben 
visszautasításukra kerül sor.
A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben 
szavazhat. A szavazóhelyiség címét az értesítő 
tartalmazza. A választópolgár a szavazatát reggel 6 
órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a 
személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi 
azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte és 
felmutatása.
A választáson személyazonosságát és a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját a magyar hatóságok által 
kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja 
igazolni.

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkező 
személyek nem szavazhatnak, ezért kérem a tisztelt 
Választópolgárokat, hogy a választáson történő 
részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik 
érvényességét, és időben gondoskodjanak 
az érvényes dokumentumok beszerzéséről. 

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri 
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő listára lehet, a lista elnevezése melletti vagy 
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. 
X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba 
helyezheti és az urnába dobja.
A választással kapcsolatos részletesebb információkat 
a www.ocsa.hu oldalon, valamint a www.valasztas.hu 
oldalon találhatnak.

dr. Molnár Csaba jegyző 
HVI vezető
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2019.április 2-án megrendezett Kávéházi esténk 
vendége Dr. Ladoniczki Zoltán urológus főorvos volt. 
Beszélgetésünk már az elején jó hangulatban indult, 
ugyan is kiderült, hogy Főorvos úr vagánysága, humo-
ra semmit sem kopott az elmúlt évtizedek során.  

Az orvosi egyetemet Szentpéterváron (akkori Lening-
rádon) végezte el vörös diplomával. Hazatérése után 
katonaorvos lett, majd sportorvosként tevékenyke-
dett. Ezekről az évekről sok érdekes anekdotát mesélt. 

Háziorvosi praxissal rendelkezik. Betegei felé mély 
empátiával viseltetik. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei, Hetényi Géza kórház urológus főorvosa. Uro-
lógiai szaktekintélyként magánrendelése is működik 
Szolnokon.  

Kávéházi beszélgetésünk stílusosan kávé, tea és finom 
sütemény mellett zajlott. 

Köszönöm az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, 
hogy 2012-óta lehetőséget biztosít kávéházunk műkö-
déséhez.  
Köszönöm a Dormány Fotó-Videó támogatását. 
Végül de nem utolsósorban köszönöm az OPKE tagok 
önzetlen munkáját, hogy kávéházunk jó hangulatban, 
friss sütemények, finom kávé és tea mellett került 
ezúttal is megrendezésre.  
Aki vendégünk volt nem bánta meg. 
Találkozzunk 2019. októberében. 
Üdvözlettel: Pappné Hajdu Katalin az OPKE elnöke

Jó hangulat, friss 
sütemények,

finom kávé és tea
Ilyen volt a

tavaszi Kávéházi Esték 
rendezvény

Rendezvény

A Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgató-
sága együttműködésben a Pest Megyei Értéktár Bi-
zottsággal 2019. április 4-én értéktár napot rendezett 
Hévízgyörkön. Az értéktár nap program célja a megye 
települési értéktárainak szakmai tapasztalatcseréje.

Az értéktár napot Szabó István Pest Megye Közgyűlésé-
nek elnöke nyitotta meg. Beszédet mondott Bazan Tibor 
Hévízgyörk polgármestere, Csóka Eszter a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságának vezetője. 

Előadást tartott Ambrus Vilmos etnográfus a Pest 
Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsadója, Terék 
József PM Önkormányzat kulturális szakreferense. 

Kisfaludi Aranka megyei értéktár refe-
rens kerekasztal beszélgetéséből több újon-
nan alakult értéktárat ismertünk meg.

Az Ócsai Települési Értéktár Bizottság 2015. áprilisában 
kezdte el a munkáját. Ez alatt az idő alatt 17 települési 
értéket dolgoztunk fel, melyből 8-at a Megyei Értéktár 
Bizottság befogadott és megyei értékké nyilvánított. 
Munkánkat példaként tartják számon Pest Megyében. 

A Hévízgyörkön megrendezett szakmai napra fel-
kérést kapott néhány település, hogy a rendez-
vény színvonalát emeljék kisebb kiállítás bemu-
tatásával. Így Dabas, Uri, Farmos, Galgamácsa 

mellett Ócsa is kiállítással kedveskedett a háziak-
nak. Bemutattuk az ócsai népviselet irányvonalát 
és ízelítőt adtunk Falu Tamás életéből és műveiből. 

Büszkeséggel töltötte meg szívünket, hogy a délelőtti 
program záróakkordjaként az Ócsáról készült kisfilmet 
vetítették le, a Pest Megyei verbunk aláfestő zenéjével.

Utána sétálva néztük meg Hévízgyörk értékeit. Min-
den értékhelyen új kórus fogadott bennünket, hiszen 
Hévízgyörknek 4 kórusa működik magas színvonalon. 

A hosszú séta után elfogyasztottuk ebédünket, ami 
természetesen a vendéglátók helyi töltött káposz-
ta  specialitása volt. A nap folyamán megkóstoltuk a 
Sáriban sütött finom túrós, mákos és meggyes rétest.

Késő délután fáradtan de újabb tapasztalattal értünk 
haza. Megtudtuk, hogyan vonják be játékosan törté-
nelem tanárok a gyerekeket az értékek felkutatásába, 
hogyan szerettetik meg a hagyomány tiszteletét, ho-
gyan válik igénnyé a helyi hagyomány megismerése és 
a helyi értékek feltárása a gyerekek számára.

Helyi Értéktár Bizottság tagjai:
Pappné Hajdu Katalin
Gergelyné Kopcsó Eszter
Szöllősiné Panyik Ida 

Pappné Hajdu Katalin

Hévízgyörkön jártunk 

Települési Értéktár
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idei támogatói.

Köszönjük!

OBO BETTERMANN HUNGARY KFT.
METTEX KFT.

BIO-FUNGI KFT.
NAGÉV KFT.

FILÓ ÉS TÁRSAI KFT.
MPF-FÉG KFT.

R+R KFT.
SYNGENTA SEEDS KFT.

     SULLER-MONOPOLY 20012. KFT. 
SEMMELROCK KFT.

CAMINUS ZRT.
VELLINGER-HÚS KFT.

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
PE-RU KFT.

BEJÓ MOTOR MŰHELY KFT.
JUHÁSZ ZSÍRÜZEM KFT.

KÁTA PROJEKT 2008. KFT.

FŐNIX TÜZÉP KFT.
ZEOLIT KKT.

HALMOSI ÉS TÁRSA BT.
ELOHIM KFT. KEGYELETI SZOLGÁLAT

CZINEGE ISTVÁN

SPONGA ÉS TÁRSAI KFT.
BEMBOZ ALKUSZ KFT.

DR. GALLAI ÉS TÁRSA BT.
INTER-POHOR BT.

DORMÁNY FOTÓ-VIDEÓ

KEREKES ÁGNES

ÓKN

Ócsa Város  

Önkormányzata

és az Egressy Gábor 

Szabadidőközpont

szeretettel meghívja 

Önt

a 43. Ócsai Kulturális 

Napok 2019. évi  

programjaira.

Az eseménysorozatot 

megnyitja:

Bukodi Károly  

polgármester

2019

Ismét sikerült egy nagyszabású produkcióval 
bemutatkozni a 2019-es versenyszezon nyitó verse-
nyén a Magyar Látványtánc Sportszövetség budapesti 
kvalifikációs bajnokságán. 38 fős produkciónk a Gaszt-
ro-sokk nagy sikert aratott és a zsűri „A” kategóriában 
magas pontszámmal jutalmazta. Edzőként külön öröm 
számomra, hogy kicsiket és nagyokat, a Mini Dance és 
a Maxi Dance csoport tagjait ismét egy produkcióban 
tudtam színpadra állítani a gyerek és junior verseny-
zőkkel. Idén is lett egy ütős pop koreográfiánk és nem 
maradhatott el a cheerleading produkció sem, ami 
ebben a versenyszezonban is nagyon jó eredménnyel 
nyitott.  Újdonságaink sorát gazdagította, hogy Pöty-
työslabda Projekt című koreográfiánkban labdákkal 
táncolnak a gyerek korcsoportos versenyzők. 

Büszkék vagyunk eredményeinkre és bízunk 
benne a májusi Magyar Bajnokságot és a június végi 
Európa Bajnokságot is szép eredményekkel zárjuk 
majd és ahogy már lassan 20 éve most is büszkén vi-
hetjük Ócsa nevét a nemzetközi mezőny elé. 

Sport

Kvalifikáviós eredmények:
Gasztro-sokk: generációs pop formáció 38 fő – „A” 
kategória – Arany
Girl Power: generációs cheerleading csapat 10 fő – 
„A” kategória – Arany
Keep moving!: generációs pop csapat 10 fő – „A” ka-
tegória – Ezüst
Pöttyöslabda Projekt: gyerek pop csapat 6 fő – „A” 
kategória – Ezüst

Papp Katalin

Ismét eredményesen indult a versenyszezon
az Energy Kids tánciskolában

MÁJUSI KERTI TEENDŐK
Ebben a hónapban befejezzük a palántázást, és adunk 
néhány ötletet a fiatal növények ápolásához. A ma-
gasabbra növő, ún. folytontermő fajták szárát fel kell 
karózni időben, mert így több és szebb gyümölcsöt te-
remnek. A levelek tövéből fejlődő hónaljhajtásokat fo-
lyamatosan ki kell törni. Ajánlatos továbbá a talajközeli 
leveleket leszedni, mert a gombabetegségekkel ezek 
fertőződnek először. Fontos tudni, hogy a paradicsom 
trágyaigényes növény, az első gyümölcsök kifejlődésé-
hez sok nitrogénre van szüksége. Ezért fejtrágyaként ad-
junk minden tőnek 30 gramm nitrogénműtrágyát vagy 
hetenként permetezzük meg a töveket lombtrágyával. 

Elérkezett a zöldpaprika palántázásának ideje. A papri-
ka egyike a legigényesebb terményeinknek. A tápanya-
gokban gazdag vályogtalajokat szereti a legjobban, de 

megtermelhető a homokos és a kissé kötöttebb tala-
jú kertekben is, ahol a termőréteg legalább 20-25 cm 
vastagságú. A meleget kedveli, ezért csak május köze-
pén-végén lehet a jól fejlett palántákat a veteményes 
ágyásokba kiültetni, növekedéséhez a legkedvezőbb 
a 22-25 fokos hőmérséklet. Az étkezési paprika igen 
sok vizet igényel, ezért öntözés nélkül még csapadékos 
években sem lehet szabadföldön paprikát termeszteni. 
Nyáron naponta és négyzetméterenként a paprikával 
beültetett területre 15-20 liter öntözővízre van szükség.

Májusban már a földbe kerülhetnek a tojásgyümölcs- 
és a zellerpalánták is. Ezek ugyancsak meleg- 
és vízigényesek, vagyis csak rendszeres és 
bőséges öntözéssel hoznak kielégítő termést.

Forrás: www.balintgazda.hu
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Kedves Ócsaiak!

Az Ócsai Római Katolikus Egyházközség a jövő évben egy könyvet szeretne kiadni az egyházközség 
történetéről. Várjuk mindazok jelentkezését, akik bármilyen módon hozzá tudnak járulni a kiad-
ványhoz.

Amiket elsősorban várunk:

- iskolai fotók tanárokról, diákokról, iratok, bizonyítványok,
- a templomhoz, temetőhöz köthető fényképek, dokumentumok akár egyházi ünnepek, akár 

családi események (keresztelés, bérmálás, esküvő, temetés) kapcsán,
- a különböző egyesületek (Ócsai Római Katolikus Kör, Ócsai Katolikus Leánykör), az Ócsai 

Római Katolikus Dalegyesület dokumentumait, kitűzőit, fotóit,
- olyan személyes történetek, melyek bemutatják az Ócsán élt katolikusok szokásait az egy-

házhoz köthető események kapcsán.

A kölcsönadott képeket, dokumentumokat a digitalizálás után a kapott állapotban visszaadjuk a 
tulajdonosoknak!

Aki rendelkezik ilyen fényképekkel, dokumentumokkal, az kérjük, jelezze ezt Mihoc Valerián atyá-
nak (+36-30-469-3415) vagy Nyulas Dórának (+36-30-551-4774) személyesn vagy a megadott te-
lefonszámokon!

Köszönettel:

Ócsai Római Katolikus Egyházközség

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

P155_VW_Golf_SAJTO_210x143_Porsche_M5.indd   1 2019. 03. 19.   10:11
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Az egyesület a hónap minden 
napján éjszakai szolgálatot lá-
tott el a város közterületein.  A 
Húsvéti négynapos munkaszü-
neti napokon nappali ügyele-
tet tartottunk.

Március 24-én az éjszakai szol-
gálat észlelte, hogy az Erdősor 
utcában égett az aljnövényzet. 

A közelben lakók segítségével eloltották a tüzet.

Április 3-án a Vasútállomás forgalmi szolgálattevője 
telefonon jelezte, hogy Ócsa és Felsőpakony között 
tűz van a sínek mentén. A helyszínre érve tapasztaltuk, 
hogy a tűz éghető anyag hiányában megszűnt.

Április 9-én jelzést kaptunk, hogy egy autó a Tájvédelmi 
körzetben várakozik. Kérdésünkre közölte, hogy csak 
megpihen egy kicsit, mert kifárasztotta a vezetés.

Szintén ezen a napon az árokba csúszott egy autó Ócsa 
és Felsőbabád között. Személyi sérülés nem történt. A 
károsult nem kért segítséget.

Ugyancsak 9-én egy asszonynak nyújtottunk segítsé-
get, akit a férje közös otthonukból elzavart.

Április 10-én az ócsai lakosokat zavaró drónhasználatra 
hívták fel a figyelmünket. A drón tulajdonosát megke-
restük és nyomatékosan megkértük, a drónhasználat 
szabályainak betartására.

Április 11-én három gyermekkorú lány kirándult a 
Turjánba, ahol egy férfi a nemi szervét mutogatta 
nekik. A rendőrség büntetőeljárást indított 
közszeméremsértés vétsége miatt ismeretlen tettes 
ellen.

Április 12-én családi botrányhoz kellett kimennünk a 
Halászi Károly utcába. Az élettárs utcára tette a vele 
20 éve közös háztartásban élő férfit. A férfi azóta a 
hajléktalanok számát gyarapítja a városban.

Április 13-án segítettünk a Tojásfa-díszítés sikeres 
lebonyolításában.

Április 13-án rádióforgalmazási ismereteket oktattunk 
lovas polgárőröknek a Lakitelki Népfőiskolán.

Ugyanezen a napon egy sérült férfiről kaptunk beje-
lentést, aki a Székesi út már lakatlan részén feküdt a 
bokorban. A helyszínre érve mentőt és rendőrt hívtunk 
a helyszínre, mert a férfi nem volt hajlandó együttmű-
ködni velünk.

Polgárőrség hírei BIT 2019
2019. április 11. és 13. között került megrendezésre 

a XVIII. Kárpát-medencei Bolyai nevet viselő középisko-
lák találkozója, mely idén „visszatért” az anyaiskolába. 
Innen indult el és ide érkezett vissza az összejövetel, 
melyet annak idején Hámori Péter (iskolánk akkori di-
ákja) kezdeményezett, és Zsadányi László (iskolánk ak-
kori igazgatója) patronált.

Ebben a tanévben is – a matematikai és informatikai 
előzetes versenyek fordulói után, – „élőben” találkoz-
hatott közel száz diák. Mikor már minden csapat együtt 
volt, megnyitóval kezdődött az összejövetel, melyen 
a résztvevőket Talapka Józsefné, a fogadó intézmény 
igazgatója, Pánczél Károly országgyűlési képviselő és 
Bukodi Károly, Ócsa város polgármestere is köszön-
tötte. Részt vett ünnepségünkön a Monori Tankerület 
igazgató asszonya is, illetve felszólalt a zentai intéz-
ményvezető, a következő találkozó házigazdája. Ezt kö-
vetően a „Mi, magyarok” címmel összeállított műsort 
tekinthették meg a nézők, melyben volt és jelenlegi 
ócsai bolyais diákok szerepeltek. Az irodalmi összeál-
lítást Horváthné Gyovai Melinda Kinga készítette. A 
megnyitó műsort követően – a gimnáziumban elköltött 
vacsora után – a tanároknak és diákoknak ismerkedési 
esttel zárult az első nap.

Másnap reggel vette kezdetét a már hagyományos 
Bolyai-nap. Idén az 1848. évi események köré építet-
tük fel a nap programját. Volt korhű vásár, „találkozhat-
tunk” a reformkorban élt jeles személyekkel, a reform-
korhoz kapcsolódó filmeket lehetett megnézni, a Pilvax 
is újra kinyitotta kapuit, és XIX. századi akadálypályán, 
illetve sakkversenyben is kipróbálhatták képességeiket 
a résztvevők. Ezzel párhuzamosan elindult a vendégek 
számára egy városismereti vetélkedő. Külön köszönet 
illeti a katolikus és református egyház helyi vezetőit a 
támogatásért, a Falu Tamás Könyvtár vezetőjét, a Sa-
rokház éttermet, a Halászy Károly Általános Iskolát, a 
helyi Tájház és az Egressy Gábor Szabadidő Központ 
kollektíváját.

Délután tartottuk a gálaműsort, melyen kisfilme-
ket tekinthettünk meg „18” címmel, illetve reformko-
ri szónoklatokat hallgathattunk meg a Bolyai-iskolák 
városaihoz kötődően. A zsűri a műsorszámokon kívül 
pontozta az előre elkészített reformkori újságcímlapo-

kat is. A műsort színesítette twirling-, hullahopp-be-
mutató és gitárjáték is, sőt a helyi Diákönkormányzat 
is meglepetés-produkcióval készült. Az este egy frene-
tikus neon-partyval zárult. Az összesítések alapján a 
vándorkupát az ócsai csapat nyerte, így azt egy évig mi 
őrizzük meg. Ennek, és a részfeladatok alapján meg-
ítélt jutalmaknak az átadására szombat reggel került 
sor. Megható műsorral lepték meg a vendégeket a 8. 
b osztályos lányok, majd egy közös éneklés után zárás-
ként a Selyemrétre indultunk kirándulni a Duna-Ipoly 
Természetvédelmi Terület helyi vezetőivel.

Szombat délben fájó szívvel búcsúztunk a sok közös 
élmény után… Nehéz leírni, hogy mit érezhet az, aki 
mindennek részese volt… Minket, ócsai diákokat és 
tanárokat nagyon összekovácsolt ez az esemény és az 
arra való felkészülés. Rengeteg dicséretet kaptunk a 
rendezvény kapcsán a szervezésért, melyekért nagyon 
hálásak vagyunk.

Ha valami zárszót kellene írnunk – bár ehhez az él-
ményhez a szavak kevesek – akkor Hamvas Béla szavait 
idéznénk (újra): „Minden barátság azzal a homályos ér-
zéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha 
régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ik-
rek lettünk volna. S ezért a találkozás csak viszontlátás. 
Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy 
ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele 
úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.”

Jövőre, veletek, Zentán…

Horváthné Gyovai Melinda Kinga

AZ ÓCSAI EGYHÁZAK KÓRUSAINAK 
KÖZÖS ZENÉS ISTENTISZTELETE

2019. MÁJUS 26. 17 ÓRA
Cím: Baptista Imaház Ócsa Kiss Ernő u.14.
Közreműködnek: a Katolikus, a Református  

és a Baptista egyház kórusa
Igével szolgál: Paróczi Zsolt bapt. lelkész

Mindenkit Szeretettel Várunk !



20 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

Jelentkezés:
personal@semmelrock.hu

Roszik György még csak 11 éves, de már ma tudja, 
hogy sportoló szeretne lenni. Az Ócsa SE Atlétika szak-
osztályának versenyzője jelenleg a korosztályában kö-
zéptávon az ország 4. legjobb futója. A futás iránti sze-
retetéről, a hétköznapokról kérdeztem az ócsai futót.

Te választottad magadnak ezt a sportágat?

Nem. Spák Józsi bácsi és Lukács Robi bácsi mond-
ta, hogy menjek le edzeni, és azóta nagyon meg-
szerettem. Harmadikban kezdtem el versenyezni és 
rendszeresen edzésekre járni. Előtte úsztam, boxol-
tam és fociztam is, de végül a futást választottam. 

Hány edzésed van hetente, és hogy zajlik egy fu-
tóedzés?

Három. Szoktunk rész távozni, erősíteni, távolt ug-
rani, és dobni is. Nagyon szeretem mindet. Ami-
kor tudok, foci edzésekre is el szoktam még menni. 

Az edzések mellett tanulásra is marad idő?
Igen. Edzés előtt szoktam megírni a leckét. Né-
gyes ötöseim vannak csak a bizonyítványban.

Milyen távon versenyzel?

600, 1500, 2000, 3000 méteren. Tavaly 
az atlétika versenyeken 600m-en ranglis-
ta vezető voltam, de szoktam indulni utcai fu-
tóversenyeken is. Az Ócsai Városi futás 5km-es, és a Du-
naharaszti Futóparty 3km-es versenyét két évben meg 
is nyertem. Dabason is első lettem a korcsoportomban.

Mi volt az eddigi leghosszabb távod?

5 km az Ócsai Városi futáson, amit az UFÓ szervezett.

Mi lesz a következő atlétika versenyed?

Május 1.-én Albertirsán futok 600m-es távon.

Meg tudod fogalmazni, hogy miért jó futni?

Mert jó! – mondja nevetve. Csak a rajt előtt iz-
gulok nagyon. Olyan ideges vagyok, hogy hoz-
zám sem lehet szólni. Enni sem bírok, csak 
az forog a fejemben, hogy győzni szeretnék. 
Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?

A legutóbbira, a gödöllői Országos Diákolimpi-
ára. 2000 méteren 4-dik lettem 210 indulóból.

Gratulálok és további jó sportolást kívánok!

P.Z.

Az ország 4. legjobb futója 
az ócsai sportoló

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

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: Kassay Ildikó Tel: 29-378-056 06 20 318 4573, hajnalcsillagovi.hu

Okmányiroda Tel: 29-578-523 Ócsai Református Egyházközösség Halászy Károly Általános Iskola

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 26. II.körzet: Kardosné Pintyőke Ócsa, Ady E. u. 2. Tel: 29-378-023

Tel: 29-378-504 Viktória, Tel: 29-578-522 06 29 951 181, ocsa.ref@gmail.com titkarsag@halaszyiskola.hu

Orvosi Ügyelet III.körzet Józsáné Takács Erika www.ocsaref.hu Bolyai János Gimnázium

Ócsa, Szabadság tér 4. Tel: 29-578-523 Ócsai Baptista Gyülekezet Tel: 29-380 991, gimi@bogim.hu

Tel: 104 vagy 06-1-301-6969 Fogászat gyulekezetvezeto@ocsaibaptista.hu Ócsai Tájház www.ocsaitajhaz.hu

Felnőtt háziorvosok dr. Berkics Andrea, 06-20-373-8078 06 29 950 420 Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.

dr. Beregi Katalin  dr. Baranyai Edit, 29-378-030 Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

Rendelés: H, SZ: 12-16.00-ig, Állatorvos, dr. Kardos József 06 29 378 285 Berecz Éva 06 70 395 1877

K, CS, páros Péntek 12.30-16.30-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Kovács János 06 70 368 1843

Rendelő tel: 29-378-071 06-30-2034206 Evangelikus Egyházközösség Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: Fiziotherápia 29-578-525 06 29 368 174 Töves-Gold Magánnyomozó és

hétfő, kedd, csütörtök, péntek Vízművek ügyfélszolgálat Egressy Gábor Szabadidőközpont Állatmentő Kft, 06 20 938 5192

8-12-ig, szerdán 14-18-ig Bajcsy-Zs. u. 2. 06 29 378 043 Falugazdász Boity Orsolya

Rendelő tel: 29-378-110 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 428 2442, kedd 8:00-12:00

dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, 29-378-007, Körzeti megbízottak: www.ocsamuvhaz.hu Hulladékszállítás 06/24-535-535

szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig Kálmán Attila főtörzsőrmester: Falu Tamás Városi Könyvtár szallitas@kunepszolg.hu

hétfő 14-18-ig 06 30 718 4748, Kovács Géza 06 29 955 148 Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg.

Rendelő tel: 29-378-073 törzsőrmester 06 70 4891039 www.konyvtarocsa.hu 29-379-969, munkaidőn kívül:  20-510 41 11

Ócsai 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
Dormány Tivadarné Kovács Ilona Eszter 1942. március 23. 2019. március 17.
Hajdu Péter 1942. szeptember 14. 2019. március 23.
Balló Miklós Mihály 1951. január 20. 2019. március 23.

Ötvenedik házassági évforduló:
Szabó Mária – Czető Péter 1969. április 3.
Zámbori Katalin – Vellai Ferenc 1969. április 19.

Huszonötödik házassági évforduló:
Mórocza Anita Mária – Keller Vendel 1994. április 23.
Takács Krisztina – Tóth Zoltán 1994. április 30.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Horváth Péter 2019. március 9.
Ertsey Marcell 2019. március 16.
Jónás Szofi Bella 2019. március 19.
Faragó Attila 2019. március 31.

          Sallay Mária 
               anyakönyvvezető

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A munkakör betöltésének feltételei: 

- Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői, vagy ezzel egyenértékű végzettség 
- Villamossági szerelő munkakörhöz autóvillamossági szerelő autóelektronikai műszerész végzettség 
- Karosszéria lakatos munkakörhöz karosszéria lakatos végzettség 
- Jármű fényező munkakörhöz jármű fényező végzettség 
- Egészségügyi alkalmasság 

 
Amit kínálunk: 

- stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség 
- bejelentett, versenyképes jövedelem 
- Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékok, juttatások 
- ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is 
- vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is elérhető 
- béren kívüli juttatás (cafeteria)

 
A jelentkezés folyamatos, a munkakör betölthető a kiválasztást követően azonnal. 

 
 
 

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság 
Trolibusz Divízió 

JÁRMŰ FÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS, ÁLTALÁNOS BETANÍTOTT KARBANTARTÓ 
munkakörökbe  felvételt hirdet 

Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben a műszaki szolgálatvezetőnél: Görbicz Ferenc 
Telefon: +36-70-390-9873,  e-mail: gorbiczf@bkv.hu,  Cím: 1101 Budapest, X. Zách utca 8. 



Hamarosan megérkezik a ŠKODA család legújabb tagja, a SCALA, amely az első képviselője egy teljesen 
új ŠKODA korszaknak. Az új kompakt, ferdehátú modell a tőlü nk megszokott tágas csomag- és utastérrel 
rendelkezik. És van vele kapcsolatban egy jó hírü nk is:

Nézd meg weboldalunkon, és tudj meg róla többet:

www.skoda.hu/scala

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás 
mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP 
keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az NEDC alatt feltüntetett értékek a WLTP 
alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek visszaszámítva. 
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. Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedésünkhöz!

Hamarosan megérkezik a ŠKODA család legújabb tagja, 
a  SCALA, amely az első képviselője egy teljesen új ŠKODA 
korszaknak. Az új kompakt, ferdehátú modell a tőlünk 
megszokott tágas csomag- és utastérrel rendelkezik. 
És van vele kapcsolatban egy jó hírünk is:

Nézd meg weboldalunkon, és tudj meg róla többet: 
www.skoda.hu/scala

Mostantól rendelhető az új ŠKODA SCALA!

ŠKODA SCALA modellek NEDC szerint mért fogyasztása: 3,6-6,4 l/100km, CO2 kibocsátása: 95-145 g/km. 
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,2-8,4 l/100km, CO2 kibocsátása: 109-190 g/km.

 kibocsátása: 95-145 g/km. 
 kibocsátása: 109-190 g/km.

Minta kereskedés

1234 Mintaváros, Minta utca 123.

+36 1 234 5678, info@mintakereskedes.hu

mintakereskedes.hu

RENDELHETŐ
AZ ÚJ SCALA!

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. 
2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light 
Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a 
WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az NEDC alatt feltüntetett értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében 
illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek visszaszámítva. 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. Részletes tájékoztatásért és az 
ajánlatért forduljon márkakereskedésünkhöz!
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Szentlőrinci út 
Tel.: 421-8220

skoda@porschem5.hu 
www.porschem5.hu
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