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Ezüst minősítést szerzett Biatorbágyon
az ócsai bábcsoport
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban 
kerül minden évben megrendezésre a Pest megyei 
találkozó, ahol többször értünk el arany minősítést, 
amely öregbítette iskolánk, városunk hírnevét. Az idei 
találkozón ezüst minősítést kapott a Csipet Csapat Báb-
csoport.
Idén a Lúdas Matyit vittük színre, az egyik tagunk, Hor-
váth Máté édesapja kérésére. Nagyméretű, faragott 
bábok kerültek botok végére és elevenedtek meg.
Rengeteg egyeztetés, szervezés eredménye volt a si-
keres előadás. Denkéné Vígh Melinda volt a zenei 
blokkokért a felelős. Brahms: Magyar táncok című 
művéből csendültek fel a dallamok.
A sok gyakorlás megtette a hatását, nagy beleéléssel 
játszottak a kis „bábművészeink”. Mivel a szerepet 
mindenki saját magának választotta, így elégedettek 
voltak a gyerekek. 
Köszönöm a szülőknek, a GYEREKEK-nek, a segítő ke-
zeknek a megélt közös pillanatokat!

Szemők Mariann

Ezüst jelvényt kapott az ócsai skeetlövő
Ezüst jelvénnyel tüntette ki a Magyar Sportlövők 
Szövetsége Göbölös Ibolya ócsai skeetlövőt. Ibo-
lya 1972-ben ismerkedett meg a sörétes puskával, 
bevallása szerint édesapja szerettette meg vele a 
fegyver iránti tiszteletet. A mára nyugdíjas világ- és 
európa bajnok ócsai sportoló jelenleg gyerekek fel-
készítésével foglalkozik, valamint versenyeken, mint 
sportbíró is tevékenykedik.

Ócsa Város Önkormányzata nevében
tisztelettel köszöntöm a Pedagógusokat!

Bukodi Károly polgármester
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Megújul a Millenniumi tér

A 2018/2019-es tanévben az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola csapata is részt vett a Kinder+Sport 
programban, ahol az április 26-án rendezett regionális elődöntőt és a május 17-én tartott országos kö-
zépdöntőt megnyerve elsőként jutottak az országos döntőbe a Kelet-magyarországi nagyiskolák közül. Az 
országos döntő eredményéről a következő számban tudósítunk. Ezúton is gratulálunk a csapatnak! (szerk.) 

Május 29-én tartotta havi testületi ülését Ócsa Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete. Elfo-
gadásra került az Ócsa és Társai Nonprofit Kft., az 
Egressy Gábor Kulturális Szolgálató Nonprofit Kft. 
2018. évi mérlegbeszámolója, valamint a Kert-
város Szociális Központ 2018. évi jelentése is. 

Elkészültek a beszámolók Ócsa Város Közbiztonsági 
helyeztéről. Kocsis István r. alezredes jelentése 
szerint Ócsán a közterületen elkövetett 
regisztrált bűncselekmények száma csökkent.  
Riegel Tibor, az Ócsa Városi Polgárőrség elnökének 
jelentése szerint, a Polgárőrség tagjainak száma 
jelenleg 80 fő, melyből 3 ifjú polgárőr. 2018-
ban az egyesület tagjai 10979 szolgálati órát 
teljesítettek Ócsa közterületein. Jó kapcsolatot 
ápolnak az intézményekkel és a civil szervezetekkel.  

A Közterület-felügyelet beszámolója szerint  
munkájuk során napi rendszerességgel ellenőrzik 
a lakóingatlanokat, valamint az azokhoz tartozó 
közterületi részek, árkok ápoltságát, tisztántartását, 
és  havonta hétvégi éjszakai ügyeletet látnak el. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is támogatás-
ban részesülnek a Révfülöpi Üdülőtáborban nya-
raló palásti és ócsai gyerekek. A képviselők dönté-
se szerint 700.000 Ft-ot különítenek el erre a célra. 

A Testület úgy döntött, hogy Ócsa Város Önkormány-
zat gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói fel-
adatok ellátására – a továbbiakban is – Kovácsné Len-

gyel Gabriella bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg.  A 
megbízás 2019. június 1-től 2020. május 31-ig szól.

Átfogó értékelés készült Ócsa Város Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, mely az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodája, a 
Kertváros Szociális Központ, az Ócsai Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 
valamint az Ócsai Rendőrőrs beszámolói alapján 
készült. A jelentésben többek között olvasható, hogy az 
Önkormányzat különböző pénzbeli és természetbeni 
juttatásokkal segíti a családokat. Ide tartoznak 
többek között a gyermekvédelmi kedvezmények, 
a Babaköszöntő csomag, a települési támogatás, 
valamint a Bursa Hungrica ösztöndíj pályázat is.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kizárólagos tulajdonában lévő sportpályát a korábbi 
éveknek megfelelően 2019. július 1. napjától 2020. 
június 30. napjáig terjedő időszakra is ingyenesen 
használatba adja Ócsa Város Sportegyesület részére 
támogatva ezzel az ócsai futballt, a csapatok 
felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását. 

Döntés született az ún. Millenniumi tér felújításával 
kapcsolatban beérkezett árajánlatokról is. A 
kivitelezési munkálatok ellátását a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó Leber Mogyorósi Dóra 
egyéni vállalkozó nyerte el. A munkálatok 
előreláthatólag 2019. júniusában megkezdődnek.

 Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
pályázatot hirdet  

óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Baross utca 14.

A munkakörbe tartozó, feladatok: óvodapedagógus, óvodai csoportban.

Pályázati feltételek:  főiskola, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Jánosné nyújt,  
a 06 30/643 1631-os telefonszámon.

Ócsai siker a Kinder + Sport programban

TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 

5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km
a:: 
mm

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

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár 
2,5 millió forint állami támogatással és 
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 530 000 Ft-tól
Már akár

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

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_7 szemely_210x143.indd   1 2019. 05. 20.   8:44:06
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Legyen egy szakmád fiam
Interjú Albert Gábor zenésszel 

Ócsai Arcok

Mikor kezdtél el zenét tanulni?

Már hatévesen, általános iskolában. Édesanyám ze-
netanár volt, így számára természetes, sőt kötelező 
érvényű volt, zenét tanuljak a testvéremmel együtt. 
De bevallom, hogy nagyon utáltam – kezdi Gábor. Volt 
egy bécsi mechanikás zongoránk otthon, így zongoráz-
ni tanultam. Pedig én legszívesebben csak ugráltam 
volna a tetején a tesóimmal együtt. 

Viszont nem volt pardon. A zongoratanárnő, ha nem 
gyakoroltam eleget, rácsapta a zongora fedelét az uj-
jaimra. Hát gyakoroltam – meséli nevetve.

Mikor dőlt el, hogy a zene fogja meghatározni az 
egész életedet?

Nem is tudom. Jött a beat korszak, megjelent a Beat-
les, mindenki azt hallgatta és énekelte. Én is. Borzasz-

tóan magával ragadott ez az új ritmus. Akkor derült 
ki a számomra, hogy csak a klasszikus zene nem volt 
igazán az én világom. Megvettem az első doboz gitá-
romat az Ecseri piacon, és gitározni kezdtem. Markó 
Gáborral – a Gemini zenekarvezetőjével – már akkor 
együtt énekeltük a Beatles dalokat két szólamban. Irtó 
jól szóltak. Valahogy így kezdődött.

Hol tanultál tovább?

Nekikezdtem a Műszaki Főiskolának, mert édesapám 
mérnök volt, „legyen egy szakmád fiam” jelszóval. 
Esküszöm nagyon igyekeztem, de 1 év után számomra 
és a tanárom számára is világossá vált, hogy nem én 
leszek az épületgépészek gyöngye, így abbahagytam. 
De az élet mutatta az utat, mert a mostani Játékszín 
helyén működő Kamara Varietébe hívtak basszus gitá-
rozni. A zongorás évek nagy előnyt jelentettek, mert 
gyorsan megtanultam, és beálltam zenélni. Napi két 
előadás volt. Itt kezdődött az igazi zenész élet.

Mikor kerültél a Gemini zenekarba?

1978-ban, de ezelőtt egy pár évig Finnországban és 
Németországban zenéltem. Olyan sokat kerestem, 
hogy 1 év után vettem egy VW bogarat. Ez akkor na-
gyon nagy szám volt. 

A Gemini zenekar 1975-ben volt a csúcson, majd a 
sikerszéria megtört. Szerinted mi volt az oka annak, 
hogy a Gemini sikerei alábbhagytak?

Talán a folyamatos tagcserék. Jöttek – mentek az em-
berek, ráadásul kilépett a zenekarból Várszegi Gábor 
zenekarvezető is. Viszont született egy-két olyan slá-
ger, amelyek a mai napig ismerősen csengenek sokak-
nak. Ilyen például a „Vándorlás a hosszú úton” vagy a 
„Ha eladod a szíved” című dal. 

40 éve vagy a Gemini zenekar tagja, de 1980-as 
évektől nem lehetett hallani rólatok. Merre zenélte-
tek?

Valóban. Akkortájt csatlakozott hozzánk Szigeti Edit 
gitáros és zeneszerző, először Norvégiába mentünk 
és gyakorlatilag 20 éven át folyamatosan külföldön 
játszottunk. Csodás évek voltak, olyan helyekre jutot-
tunk el, amiről néhányan még álmodni sem mernek. 
Én sem – meséli nevetve. 

Hogyan alakult közben a magánéleted?

Az első házasságom sajnos a zenészéletem áldozata 
lett, és tönkrement. Egy fiam született ebből a kap-
csolatból, majd 1984-ben ismertem meg a jelenlegi 
feleségemet, Zsuzsát, akivel szintén született egy 
közös gyermekünk. Sok toleranciát kívánt meg tőle 
ez az életforma, hiszen rengeteget voltam külföldön, 

Albert Gábor, a Gemini zenekar egyik oszlopos tagja, 20 éve él Ócsán.  
Egész életét a zene határozta meg. Muzsikusként bejárta a világot, bár ha 
kisiskolás korában megkérdezték volna tőle, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”, 
valószínűleg nem a zenész hivatásra voksolt volna. Hogyan, s miért lett még-
is zenész, erről beszélgettem vele.

de számos alkalommal sikerült őt és a gyerekeket is 
kivinnem magammal, ez enyhítette a sok külön töltött 
időt.

Mesélj egy picit a Gemini jelenéről.

A zenekar 1998 óta három tagú, Markó András, Bihari 
István és jómagam. Megbeszéltük, hogy addig fog-
juk csinálni amíg valamelyikünk ki nem dől a sorból. 
Mindhárman 70 felettiek vagyunk, de szerencsére 
jó egészségnek örvendünk. Éltet minket a zene és a 
közönség szeretete. Két klubunk is van, valamint nya-
ranta Balatonfüreden zenélünk.  Imádjuk a zenét és az 
életünket.

Maradjon így! Köszönöm az interjút!
Paksi Zita

A Gemini Band 2019. május 11-én  
az Ócsai Kulturális Napok  
rendezvénysorozat keretén belül 
nagysikerű koncertet adott 
az Egressy Gábor Szabadidőközpontban!
Fotók a 11.oldalon
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Ha május, akkor Ócsai Kulturális Napok
Idén 43. alkalommal került megrendezére az Ócsai 
Kulturális Napok programsorozat. A repertoárban min-
denki találhatott kedvére való eseményt, az operetten át 
az író-olvasó találkozóig. 

Május 3-án Katona-Zsombori Mária kiállításának 
megnyitójával vette kezdetét az ÓKN. A megnyitó 
után Ív, az ócsai énekesnő adott hangulatos koncertet. 

Anyák napján Bereczki Zoltán varázsolta el a nézőket 
fergeteges showjával. Május 7-én Pogány Judit érke-
zett hozzánk, hogy monodrámájával elgondolkodtassa 
a vendégeket. Két nappal később az operett kedvelőivel 
telt meg a színház terem. Zsadon Andrea és Szolnoki 
Tibor előadására sokan eljöttek és jól is érezték magu-
kat, hiszen a legendás házaspár nem okozott csalódást. 

Május 11-én Vacsora és táncest várta a résztvevőket a 
Geminivel. A háromfogásos vacsora mellé finom boro-
kat kínáltunk a vendégeknek. Május 12-én csodás han-
gulatú koncertet adott Vásáry André operaénekes az 
Ócsai Katolikus Templomban. A Falu Tamás Könyvtár-
ban pedig Endrei Judit, a magyar televíziózás ikonikus 
alakja várta az érdeklődőket az Író-Olvasó Találkozón. 

Humorból sem volt hiány az Ócsai Kulturális Napok 
során, hiszen Galla Miklós önálló estjén robbantak a 
poénbombák és nevetéstől volt hangos a nagyterem. Az 
Egészség és Sportnapon rengeteg szűrésen és az aller-
giával foglalkozó előadáson vehettek részt azok, akik 
eljöttek és különböző mozgásformák kipróbálására is 
volt lehetőség. Szinte teltház előtt tartották meg A két 
Lotti című előadást. Az ikerpár mókás és megható tör-
ténetére kicsik és nagyok is kíváncsiak voltak. 

Az Ócsai Kulturális Napok rendezvénysorozat záró 
programja a Tejbegríz Fesztivál volt, amire minden 
évben több ezren érkeznek Ócsára. Idén csaknem 700 
liter tejből készült a finomság, amit a TS Gastro Kft. 
biztosított a látogatóknak. 

Aki az idén lemaradt, az ne feledje, hogy jövőre is lesz 
Ócsai Kultrális Napok.

Tomázy Adrienn

Az Ócsai Kulturális Napok
idei támogatói.

Köszönjük!

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
OBO BETTERMANN HUNGARY KFT.

METTEX KFT.
BIO-FUNGI KFT.

NAGÉV KFT.
FILÓ ÉS TÁRSAI 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.
KUCSERA ERIKA

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
DTKH NONPROFIT KFT.

KEREKES KLÁRA
KEREKES ÁGNES, BORSOS CSABA,  

OLTI LÁSZLÓ, KECSKÉS ZSOLT,
PAPPNÉ HAJDU KATALIN

KRUPPA ERZSÉBET, 
MAJDANICS MARIANN ÉS CSALÁDJA,

DZIMBA ERIKA
ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG

2019

Katona-Zsombori Mária kiállítása

Katona-Zsombori Éva, Ív akusztikus koncertje

Bereczki Zoltán Anyák napi élő koncertje

Pogány Judit: Pedig én jó anya voltam

Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea

Vásáry André koncertje a Katolikus templomban

A két Lotti - családi színházi előadás
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Nagy SIKER volt
A GEMINIVEL IS 

NOSZTALGIÁZHATTUNK

Helyi

Kellemes hangulatú, családias légkörű rendezvényen vehettek részt mindazok a kedves 
ócsai, dabasi és gyáli érdeklődők, akik az Ócsai Kulturális Napok Keretében május 14-én a 
zord idő dacára ellátogattak a Falu Tamás Városi könyvtár Nosztalgikus találkozás Endrei  
Judittal című író-olvasó találkozójára.

Endrei Judit a több mint két órás beszélgetés során fá-
radhatatlanul, nagyon oldott hangulatban elégítette 
ki az olvasók kíváncsiságát. A feltett kérdések több-
sége televíziós pályafutására, az” Anno az én tévém” 
című könyvére irányultak, azonban az utazásairól, 
magánéletéről, terveiről is szívesen mesélt. Pozitív 
kisugárzása, humora magával ragadta a közönséget, 
az írónőt pedig a feléje áradó szeretet marasztalta. 

A rendezvényt kedvezményes könyvvásár zár-
ta. Endrei Judit könyvei nagy sikert arattak az ol-
vasók körében. Legalább egy könyvet minden-
ki vásárolt, de legtöbben 2-3 dedikált könyvvel 
távoztak. A dedikációk rendkívül sokrétűek és sze-
mélyre szabottak voltak, mindannyiunk örömére.

Szervezőként elégedettséggel tölt el, hogy az 
író-olvasó találkozónk még napok múltán is be-
szédtémául szolgált azoknak, akikkel „ Korhatár-
talanul” együtt nosztalgiáztunk Endrei Judittal.

Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

2019

Az Ócsai Kulturális Napok keretében rendeztek Va-
csora és táncestet a Geminivel. Akik eljöttek, biztosan 
nem bánták meg, hiszen az ízletes vacsorához finom 
borokat kóstolhattak, miközben a Gemini együttes 
szórakoztatta a vendégeket a filmvásznon és a színpa-
don. 

A háromfogásos menüt Varga Zoltán Ócsán élő séf ké-
szítette. Az ételekhez pedig Szebedinszky János borász 
isteni nedűit kínálták. Az est folyamán levetítették a 
Gemini együttesről készült filmet, vacsora után pedig 
a zenekar lépett színpadra és ismert, méltán népszerű 
dalaikra ropták a vendégek hajnalig. 

Tomázy Adrienn

Helyi
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XVIII. Ócsai Orbán-napi Nyitott Pincék

Az Ócsai Öreghegyi Pincesoron 18. alkalommal ünne-
peltük Szent Orbán napját, az idén kicsit előbb, május 
18-án. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, előtte-utána 
esett, de szombaton gyönyörű, napsütéses időnk volt.

Egyre népszerűbb esemény Ócsán  az Orbán-napi bo-
rünnep. Idén már közel 700  látogatója volt a rendezvé-
nyünknek, amelyet érdekes, vidám programok színesí-
tettek. 

Délelőtt 11:00 órakor kezdődött a rendezvény, a Pince-
egyesületi tagok zenés kísérettel nyitották meg azokat 
a pincéket, amelyeket a tulajdonosaik kinyitottak a lá-
togatók számára borkóstolás céljából. 13 nyitott pince 
várta a  borkóstoló vendégeket. Köszönettel tartozunk 
mindezért Vígh Lászlónak, Virág Imrének, dr. Fejes Jó-
zsefnek, Bodó Csabának, Szabó Lászlónak, Majoros 
Attilának, Virág Gábornak, Barizs Norbertnek, Kiss 
Balázsnak,  Sponga Károlynak, Gál Attilának, Esztári 
Vilmosnak és Nyulas Pálnak.

 A délután folyamán a  dabasi Bokréta Citerazenekar, az 
Ócsai Népdalkör, valamint a Bolyai János Gimnázium 
tanulói, Patkó Mátyás és Horváth Károly által előadott 
produkciók, a kézművesek szemet gyönyörködtető 
portékái mind-mind hozzájárultak a hangulat 
emelkedéséhez. Az ünnepi köszöntő előtt és a köszön-
tő beszédek között Cser Péter operaénekes bordalokat 
énekelt.  Új színfoltja volt ő a rendezvénynek, remél-
jük a továbbiakban is számíthatunk rá! Köszönjük a 
fellépőknek önzetlenül nyújtott műsorukat!

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Bukodi Károly 
Ócsa Város polgármestere méltatták a rendezvényt, 
ezután pedig  Mihoc Valerian katolikus  plébános mon-
dott áldást a pincékre, a borokra és tulajdonosaikra.

A Somlói Borlovagrend tagjait láttuk vendégül, akik az 
Egyesületünk tagjai közül Vígh Lászlót, Kiss Balázst és 
Borsos Csabát bor-és pálinka lovaggá avatták díszes 
ceremónia és szertartás keretében. Külön köszönet az 
Ócsai Természetvédő Vadásztársaságnak, név szerint 
Galambos Lászlónak és Takács Zsoltnak, akik nagyon 
finom vacsorát készítettek a somlói vendégeinknek.

Ezután az eredményhirdetések következtek, a borver-
senyre 73 nevezés, a pálinkaversenyre 67 nevezés, a 
főzőversenyre 32 nevezés érkezett. Minőségi borok, 
finom pálinkák és ízletes ételek kerültek bírálásra. 

A fődíjak ajándékait felajánlásként Varga Alexandra ké-
szítette kerámiából, nagyon mutatósak és esztétikusak 
voltak a porcelán üvegek, kulacsok, tányérok és plaket-
tek.

Fogyott a bor, a pálinka, az ínycsiklandozó étkek, mi-
közben a Varga Band szórakoztatta a publikumot is-
mert slágerekkel. Idén 400 emblémás borospohár kelt 
el, így egyesületünket is támogatták a borkóstoló ven-
dégek.  

Ezúton köszönjük támogatóink adományait és segítő-
ink közreműködését a csodálatos nap lebonyolítása 
kapcsán.

Támogatóink: Ócsa Város Önkormányzata, Bio-Fungi 
Kft, Nagév Cink Kft, Sponga és Társai Könyvelőiroda 
Kft, Harmónia Textil Kft,  Ócsai Bolyai János Gimnázi-
um diákjai,  Creativ Papyrus, Gólyafészek Cukrászda, 
Mráz Viola fotó, Puncs Bazár, Pelsőczi Tibor, Sarokház 
Étterem, Szabó Béni,  Szlama Éva, Fóris Lajos, Vellin-
ger László, Szabó Miklós Autóvillamosság , Vogtland 
Pékség, Puncs Bazár, Sonneveld Kft, Best Üzletház, Mi-
nincs Gazdák Boltja, 2364. Advesz Kft  (Lázár Zoltán), 
Varga Band zenekar, Tóthné Kiss Szilvia, Szabóné Bán 
Gabriella

Egyesületünk tagjai is kivették a részüket a rendez-
vény szervezési munkáiból, külön köszönettel tarto-
zunk feléjük is! Hálásak vagyunk Balló Benőnek,  Barizs 
Norbertnek, Borsos Csabának, Dormány Tivadarnak, 
Gál Attilának, ifj. Benkovics Sándornak, Kerepeczki 
Ferencnek,  Kiss Balázsnak,  Nyulas Pálnak,  Sponga 
Károlynénak, Tóth Bélának,  Varga Jánosnak,  Viola Ta-
másnak  és Vígh Lászlónak. „Nélkülük ez a  rendezvény 
nem jöhetett volna létre!”

Várjuk vissza  az érdeklődőket a november 30-án tar-
tandó „ Újbor kóstolás-barangolás a nyitott pincék kö-
zött” című következő nagyszabású rendezvényünkre! 

Az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület tagjai és veze-
tősége  nevében:           

                                                                            Nyulas Pál elnök

Újabb érmeket nyertek az ócsai birkózók

Újabb hazai és nemzetközi trófeákkal gazdagodtak 
az ócsai birkózók. Május 8-án Székelyudvarhelyen 
léptek szőnyegre a BVSC színeiben a Nemzetközi 
Szabadfogású Versenyen, ahol két arany és két 
ezüst érmet szereztek. 

Érmesek: 
- László-Bártfai Zsolt 62 kg I. helyezés
- László-Bártfai Balázs 20 kg I. helyezés
- Csáki Ádám 26 kg II. helyezés
- Eszényi Kristóf 38 kg II. helyezés

Tíz nappal később, május 18-án hazai rendezésű 
Szabadfogású Birkózó Gálán bizonyítottak az ócsai 
sportolók, ahol szintén a BVSC színeiben verse-
nyeztek és minden induló helyezést ért el. 

Érmesek:
- Kántor Róbert I. helyezés
- László-Bártfai Balázs I. helyezés
- Zsolnai Balázs I. helyezés
- Eszényi Kristóf I. helyezés
- Kántor Bence II. helyezés
- Csáki Ádám II. helyezés
- László-Bártfai Boglárka II. helyezés
- Kovács Ábel II. helyezés
- Kovács Ádám II. helyezés
- László-Bártfai Zsolt III. helyezés

A BVSC-Zugló színeiben versenyző csapat folyama-
tosan várja a sportág iránt érdeklődőket az edzé-
seiken. 

Köszönjük Ócsa Város Önkormányzatának az utazá-
si támogatást!

Kovács János edző
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Ezt a címet kapta az idei Tájházak Napja alkalmából 
megnyitott időszakos kiállítás az Ócsai Tájházban. 
A kiállítás zömében Alsónémedin, Bugyin és Ócsán élt és 
besorozott férfiak tárgyait mutatja be az 1930-as évek-
ből. Leszármazottaik, családtagjaik a tárlat berendezé-
séhez visszaemlékezésekkel és tárgyakkal járultak hozzá.  

Évek óta tervezzük Magyar Ilona, Magyar Mária né-
nikkel – akiket nem kell az ócsaiaknak bemutatnunk 
- és Molnárné Hegedűs Magdolnával - aki társunk 
az ócsai viseletek gondozásában -, hogy a hajdani 
regrutasághoz kapcsolható szokásokat megelevenít-
sük. Ordasi Jánosné, Kormos Rebeka (Balról-jobbra). 

Az idei esztendő a II. világháború kitörésé-
nek 80. emlékéve, így idei kiemelt programun-
kat a katonai bevonultatás köré szerveztük.

Regrutának nevezték azokat a fiatalembereket, aki-
ket a katonai szolgálatra alkalmasnak talált a kato-

naorvos. Ők nemzetiszín szalaggal a kalapjukon je-
lezték ezt az új szerepkörüket közösségük felé. A 
regruta kalapját díszítette még a leányoktól, a reg-
rutabálok alkalmával kapott sok színes szalag. Ezt 
a jellegzetes viseletet büszkén hordták a legények.  

A katonai hagyományban remondának nevezik azt a 
lovat, amit a gazdája a haza szolgálatára szán. A beso-
rozások alkalmával a ló megtekintése után a besorozó 
bizottság ajánlatot ad a gazdának, amit elfogadva a re-
monda a hadsereg állományába és tulajdonába kerül. 

Az eseménysorozat 2019. április 28-án, vasárnap 10 
órakor emlékezeti istentisztelettel kezdődött. Az év-
százados vallási helyszínen az 1939-es katonai rend-
nek megfelelő ruházatban álltak a díszőrséget adó 
katonai hagyományőrzők. A visszaemlékezés évé-
nek megfelelő ócsai viseletek is megjelentek, vala-
mint a félgyász öltözetet is felölthettük.  A megem-
lékező igékben is helyet kaptak a hazáért harcba 

induló katonák fohászai, amelyek a résztvevők elé 
tárták a hajdani ember gondolkozásmódját is. nt. 
Hantos Péter lelkész így fogalmazott: „minden ma-
gyar családot érintő világégésre emlékezünk”.  
Mondata visszhangzott a katonaláda kiállítást 
megnyitó Rózsa Attila hadtörténész szavaiban is, 
aki elmondta, hogy az ócsai bevonulókkal együtt 

1.500.000 férfit soroztak be ebben az időben. 
A kiállítás tárgyaiért köszönet: Farsang Flórisnak, Jobbágy 
Magdolnának, Kránicz Csabának, Lautner Viktornak, 
Nagy Lászlónak és családjaiknak, hogy megőriztek az élő 
emlékezet számra a nagyszülők, dédszülők hagyatékát.

Regruta és remonda besorozás elevenedett meg jeles 
napunk koradélutáni óráiban. A Honvéd Zrínyi Spor-
tegyesület, Katonai Hagyományőrző Szakosztályának, 
az Ócsai Népdalkörnek, az Ócsai Polgárőrségnek, Far-
sang Flórisnak, Horváth Károlynak, Kránicz Csabának, 
Mihályi Attilának köszönhetően hiteles történésként 
élhették meg a jelenlevők a bevonulás folyamatát.  
A legfiatalabbak számára készültünk kato-
nákról, huszárokról és obsitosokról szóló me-
sékkel, de aztán minden korosztály képvisel-
tette magát az esemény záró programján.  

A Tájházak Napját az Ócsai Tájház portáinak tárlatveze-
tésével zártuk, amelyben különlegeségekkel is készül-
tünk azok számára, akik már jól ismerik épületegyüt-
tesünk minden sarkát. Az 1975 óta itt gyűlő tárgyak 
viszont mindig adnak lehetőséget, hogy valami olyan 
hangozzon el, amit még eddig nem hallott az ember.

Várjuk az ócsai lakosokat is emlékeik feleleve-
nítésére vagy a hajdan itt élt emberek évszá-
zados bölcsességét idéző tárgyak bemutatá-
sára az Ócsai Tájházba, az idén is november 
30-ig, péntektől-vasárnapig, 10.00-16.00 között.

Kormos Rebeka 
tájház vezető 
Ócsai Tájház
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Sorozó bizottság és a jegyző, Mihályi Attila, Sándor Zsolt, 
Rózsa Attila, Nyári Tibor (balról-jobbra)

Remonda szemrevételezése

Mit rejt a katonaláda?
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Idén is kitűntető díjakkal ismerte el az 
Önkormányzat az óvodapedagógusok 
és a tanárok munkáját

Aki végigment a Tejúton...

Pedagógus nap Gyereknap

Az időjárás is kegyes volt hozzánk az idei, immár 3. al-
kalommal megrendezett Tejbegríz Fesztivál alatt. Ra-
gyogó napsütésben és igazi nyári melegben vártuk a 
látogatókat az ócsai Sportpályán. Szuper programokkal 
készültünk és természetesen rengeteg tejbegrízzel a TS 
Gastro Kft jóvoltából. A finomságokat mindenki meg-
kóstolhatta, hiszen gluténmentes és laktózmentes for-
mában is kérhették az ételérzékenyek. Több mint 700 
liternyi tejből készült a tejbegríz, ami el is fogyott az 
utolsó falatig. 

A színpadi programok sorában idén is a TejbePapi evő 
verseny volt a legnépszerűbb, idén is 10 bátor apuka 
mérte össze gyorsaságát. Aki a leghamarabb megette 
az elé rakott tányér tejbegrízt, az lett Ócsa TejbePapija. 
Ezt az elismerő címet idén Gay József szerezte meg. A 
színpadi programokat a Fülemüle Zenekar nagysikerű 
koncertje zárta. 

Egész nap várta a rejtvények szerelmeseit a Tejút. Aki 
végig ment mind az 5 állomáson, az ajándékot kapott. 
Este 8 óráig tartott a fesztivál, folyt a tejbegríz, nagy 
volt a móka! 

Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy jól éreztétek magato-
kat!

Jövőre újra várunk mindenkit hasonlóan felejthetetlen 
élményekkel és még több tejbegrízzel.

Tomázy Adrienn

A pedagógusok kitartó és lelkiismeretes munká-
ját ünnepelték május 31-én a Szabadidőközpont 
színháztermében. A városi pedagógusnapi ün-
nepségen díszoklevéllel és üveg plakettel aján-
dékozták meg Ócsa kiváló nevelőjét és oktatóját. 

Az ünnepségen Bukodi Károly köszöntötte az egy-
begyűlteket. Beszédében kiemelte a pedagógus 
szakma különlegességét, megköszönte az ócsai 
pedagógusok munkáját. A jó pedagógus optimis-
ta, kissé idealista, mert hiszi, hogy képes a világot 
szebbé és jobbá tenni. Én tudom, hogy Önök képe-
sek is rá – monda köszöntőjében a polgármester.

Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető díjjal ju-
talmazták Rózsáné Motkó Edit pedagógust, 
Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díjat ka-
pott Nemeshegyi Zoltánné óvodapedagógus.

A műsor meghívott vendége Koncz Gábor színmű-
vész volt, aki önálló estjével mindenkit elvarázsolt. 

Az ünnepség a színpadi programok után az aulában 
svédasztalos fogadással folytatódott majd ért véget.

P.Z.

Nemeshegyi Zoltánné, Erika sok évnyi tapasztalat-
tal rendelkező, odaadó, lelkes óvodapedagógus. 
Jó érzékkel, türelmesen és szeretettel foglalkozik a 
sajátos nevelési igényű gyermekekkel. A mindenna-
pos teendők mellett, kreatív ötleteivel gazdagítja az 
óvodai életet, erősíti a szülők, az óvoda valamint az 
Ócsai Baptista Gyülekezet kapcsolatát.

Rózsáné Motkó Edit 1994 óta tanít a Bolyai János 
Gimnáziumban. Szakmai munkáját az igényesség, 
precizitás, következetsség jellemzi. Tudását folya-
matosan megújítja különböző továbbképzéseken. Az 
iskolai tehetséggondozásban vezető szerepet játszik. 
Tanítványai számos elismerést szereztek megyei illetve 
országos versenyeken matematikából. 

Koncz Gábor önálló estje

Ócsai Kiváló Nevelője Díj  - Nemeshegyi Zoltánné 

Ócsai Kiváló Pedagógusa Díj  - Rózsáné Motkó Edit 
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A ,,Madarak és fák napja” alkalmá-
ból 2019. május 9-én a Nefelejcs Napközi 
Otthonos Központi Óvodába és Napsugár 
Tagóvodába érkezett Glavanovits Tamás, 
solymász. Négy állat társaságában- afrikai 
törpesün, Harris héja, Uhu bagoly és vadász-
görény- 45 perces izgalmas, érdekes, interaktív bemu-
tatót tartott. Az izgatott gyermekek örömmel, nagy 
ovációval fogadták a vendégeket. A legbátrabbak meg-
simogathatták a sünit és a vadászgörényt, valamint vé-
gig nézhettük a héja reptetését és a bagoly etetését is.

A bemutató nem pusztán szórakoztató lát-
ványosság volt. Az előadás ismertette a környezeti 
nevelés elvei szerint a ragadozó madarak és emlősök 
általános - és fajonkénti tulajdonságait, szokásait, ter-
mészet- és ragadozómadár védelmi vonatkozásait.

JELES NAPOK
az óvodában 
MÁJUS HÓNAPBAN

Az óvodai Családi Gyermeknap napsütéses 
reggelén Kánainé Gelencsér Judit köszöntötte a szép 
számban megjelent gyermekeket és kísérőiket. Ezt 
követően kedvcsináló mozgás következett: néptánc 
előkészítő, utánzó mozgások mezőföldi ugrós és friss 

csárdás zenére Mariann né-
nivel és Heni nénivel. Ezzel 
is utalva a délelőtt magyar 
néphagyományőrző temati-
kájára. 

A délelőtt folyamán több te-
vékenységből választhattak 
az érdeklődők: a Katica cso-
port szobájában Ildikó néni 
és Anita néni interaktív me-
seházzal várta a gyerekeket, 
merítve a gazdag, magyar 
népmesei kincsből. 

A műfüves focipályán akadálypálya várta a mozog-
ni vágyó kicsiket és szüleiket, az egyes udvarrésze-
ken pedig barkácstevékenységek, illetve futóbi-
ciklis KRESZ-pálya. Az Ócsai Polgárőrség szívesen  
vállalta meghívásunkat, két gyönyörű lóval és a járőrau-
tóval érkeztek meg az óvoda udvarára. Az Önkéntes 
Tűzoltók lelkes csapata is tiszteletét tette nálunk, 

tűzoltóautójukat azonnal birtokba vették a gyerekek. 
Pogácsás Mónika, egy kedves szülő is meglepetéssel 
érkezett: elhozta „Andok”-ot, a magyar fajta, hatalmas 
termetű, jámbor komondor kutyáját. Judit nénitől eza-
latt egy régi, magyar tevékenység, az íjászkodás alapja-
ival ismerkedhettek meg a gyerekek. 
10 óra után megérkezett a TS Gastro, fokhagymás 
lángossal és limonádéval kedveskedve a rendezvény 
résztvevői számára. 

A nagy melegben megszomjazó gyerekek és felnőttek 
idén is felfrissülést találtak a Koktélbárban, amelynek 
bevétele ismét jó helyre, az Ócsai Óvodásokért Alapít-
vány- hoz került. 

A jó hangulatú délelőttöt Kovács László és Rafael Hen-
riett népzenei, interaktív műsora zárta. A táncos lábú 
gyerekek tavaszi, népi dalos játékokat tanulhattak cite-
ra kíséret mellett. 

Üres kézzel senkit nem engedtünk haza, a kijáratnál 
zsákbamacskát húzhatott minden résztvevő 
kisgyermek. Jövőre is nagy szeretettel várunk minden 
kedves családot!

Zsigmondné Víg Henrietta, 
Szabóné Surman Edina                                                                      

Óvodapedagógus, Süni csoport

Az egyesület május hónap minden napján éjszakai 
szolgálatot látott el a város közterületein.  

Április 30-án, éjszaka megerősített szolgálatot láttunk 
el, hogy a május elsejére Májusfát állítók, az ehhez 
szükséges nyárfát ne illegális forrásból szerezzék be.

Május 4-én bejelentést kaptunk, hogy egy román ven-
dégmunkás eltűnt a szálláshelyéről. A hölgy épségben 
előkerült.

Szintén ezen a napon bádogos munkát ajánlgató há-
zalókról kaptunk bejelentést. A rendőrség és a közte-
rült-felügyelet eltanácsolta a településről az erőszakos 
házalókat.

Szintén 4-én, az éjszakai szolgálat egy középsúlyos ér-
telmi fogyatékos, hajléktalan fiú elhelyezéséről gon-
doskodott.

Május 5-én, az éjszakai szolgálat egy Kölcsey utcában 
bekövetkezett balesetnél segédkezett a hatóságoknak.

Május 6-án megdöbbenve értesültünk, hogy minden 
eddigi felhívásunk ellenére, sikeres „unokázós” csalás 
valósult meg Ócsán.

Május 8-án, az éjszakai szolgálat bejelentést kapott, 
hogy az Árpád és a Rákóczi utca sarkán egy faág beleér 
az elektromos vezetékbe, amely így erőteljesen szikrá-
zik. Kollégánk az áramszolgáltató segítségével a prob-
lémát megoldotta.

Május 9-én, immár sokadjára, eltávolítottuk a hajlékta-
lanokat a vasútállomás váróterméből.

Május 10-én, az éjszakai szolgálat lakására szállított 
egy összevert, öntudatlanul részeg egyént.

Május 16-án jelzést kaptunk, hogy egy férfi nem ad 
életjelet a szomszédoknak és rokonainak. Sajnos a férfi 
saját lakásában elhunyt. Idegenkezűség nem történt.

Szintén ezen a napon egy eltévedt őz látogatott be az 
egyik ócsai ingatlanba. Az őz a kerítéseket átugorva el-
menekült.

Május 16-tól 19-ig visszatérően ellenőriztünk egy lakó-
házat, mivel a tulajdonosok elutaztak belőle.

Május 17-én jelezték, hogy gyanús idegenek lófrálnak 
a Békési-Panyik Andor utcában. Szerencsére csak egy 
régi ismerősüket meglátogató román állampolgárok 
voltak.

Szintén 17-én kaptunk jelzést egy a Kossuth Lajos utcá-
ban hosszabb ideje, szabálytalanul parkoló autóról. A 
rendőrség segítségével megtaláltuk a tulajdonost, aki 
az autót elszállította.

Május 20-án egy viharban megrongálódott kémény 
miatt kerestek meg bennünket. A bejelentőt az ócsai 
önkéntes tűzoltókhoz irányítottuk.

Szintén 20-án, az éjszakai szolgálat észlelte, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal ablakából a virágládákat valaki le-
pakolta a földre. A kollégák visszarakták a virágokat a 
helyükre.

Május 22-én egy a Halászi Károly utcában lakó hölgy 
kért segítséget, mivel a korábbi élettársa folyamatosan 
zaklatja őt. A hölgy nyugalmát folyamatosan biztosít-
juk.

Május 26-án, 08.00-21.30-ig, folyamatos jelenléttel 
biztosítottuk a Tejbegríz Fesztivál zavartalan lebonyo-
lítását.

Szintén 26-án egy szálláshelyéről elkódorgott vietnámi 
vendégmunkást kerestünk. Az úr előkerült.

Május 27-én egy közúti közlekedési baleset, baleseti 
és bűnügyi helyszínélésénél irányította a forgalmat a 
félpályás útlezárás során 5 polgárőr, mintegy 3 órán 
keresztül.

Boros Tibor

Polgárőr napló



Bemutatkoznak a táborvezetők
Pechtol Csilla vagyok, 18 éve dol-
gozom zenepedagógusként. Ne-
kem is 2 gyermekem van. Több 
hangszeren is játszom, így a zene 
világát többféle szemszögből 
meg tudom mutatni. Magáéne-
kesként végeztem, zenebölcsis, 
zeneovis es általános iskolás 
zenei foglalkozásokat tartok. Cé-
lom a zene megismertetése és 
megszerettetése. Nyári táboro-
kat mar 12. éve tartunk férjem-

mel. Úgy gondolom a zene az éneklés által a gyerme-
kek lelke megnyílik, átalakul, csodás irányba fejlődik. 
Remélem nyáron az Ön gyermeke is részese lehet a 
zenei-táncos-énekes-hangszerbemutatós hetünknek. 

Czövek István vagyok, a Gór Nagy Mária szinitano-
da igazgatójaként es a Meta zeneiskola igazgatója-
ként a mindennapjaim része ennek a korosztálynak 
a zenei nevelése. Feleségemmel együtt két gyer-
mekünk van. Zongora, orgona, gitár, szolfézs okta-
tással foglalkozom a Csillag Zenede iskolán belül.
Szeretettel várjuk a gyerekeket a táborba!

♦ NORVÉG
HÍRÜGYN.
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KÖZÉPEN
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Megfejtés:  Várunk mindenkit június 30-án 18 órakor  a rejtvényünkben szereplő eseményre.

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!
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Kedves Gyerekek és Szülők!

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 
2019-2020-as tanévre furulya,  

zongora és rézfúvós hangszeres szakokra.
6 évet betöltött, iskolás gyermekek jelentkezését várjuk.  

Az oktatás helyszíne: Egressy Gábor Szabadidőközpont
Érdeklődni folyamatosan lehet. 

Elérhetőségek:  
Radványiné Mikesi Tünde zongoratanárnőnél a 06 20 391 5918-as telefonszámon,  

vagy mikesi.tundegmai.com-on és Serfel Viktor fúvós tanárnál  
a 06 30 612 0771-es telefonszámon.  

Személyesen az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.
A felvételit illetve a beirakozást június 12-én és 13-án 14.00-18.00 óráig tartjuk a 

Szabadidőközpont zenetermében.

Helyesbítés: Az Ócsai Kisbíró márciusi számának 15. oldalán Darázsi János neve mellett Békési Panyik Andor fényképe lett 
elhelyezve hibásan. 
Az Ócsai Kisbíró májusi szám 8. oldalán helytelenül jelent meg az Évforduló c. cikkben a második világháború befejezésé-
nek évfordulója. Helyesen: 74 évvel ezelőtt ért véget a második világháború.
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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

Anyakönyvi hírek

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Szabó Istvánné Kis Juliánna 1947. május 20. 2019. április 1.
Ladányi Zoltán 1947. március 3. 2019. április 1.
Jánosi István Imre 1946. október 24. 2019. április 6.
Sipos László 1954. február 14. 2019. április 8.
Rigó Istvánné Pap Ilona 1939. június 30. 2019. április 10.
Bukodi Boldizsár 1934. november 25. 2019. április 17.
Veres Károly 1956. április 11. 2019. április 17.
Mayer László 1964. június 6. 2019. április 22.

Esküvő:
Marschall Mónika – Szabó József 2019. május 11.

Ötvenedik házassági évforduló:
Gavló Julianna – Mészáros Béla 1969. május 17.

Huszonötödik házassági évforduló:
Kánai Margit – Hollossi Sándor 1994. május 7.
Valóczki Ibolya Edit – Váczi János Sándor 1994. május 7.
Fazekas Mária – Galambos József 1994. május 14.
Bukodi Ildikó – Harsányi Zoltán 1994. május 28.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Miterli Zorka 2019. április 8.
Schmidt Gábor 2019. április 8.
Lestár Ádám 2019. április 9.
Pál Zsófia Gabriella 2019. április 10.
Takács Ármin 2019. április 14.
Juhász Boldizsár 2019. április 18.
Sebők Rege 2019. április 26.

          Sallay Mária 
               anyakönyvvezető
 

DARUS TEHERAUTÓRA 
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE
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ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 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. A kép illusztráció. 

A meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával
kategóriát teremt modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett
vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér. Próbáld ki márkakereskedésünkben!

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.

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

AZ ELSŐ
    MINDIG VALAMI  
       ÚJAT HOZ. 

T-PIAH-M5-012-19 Scala_210x290.indd   1 2019. 05. 15.   10:08:10


