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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. 
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Ócsa jó pár évvel ezelőtt elindult a fejlődés 
útján, a városvezetés minden lehetőséget próbál 
kihasználni, hogy plusz pénzhez jusson. Az Önkor-
mányzat pályázati lehetőségeket kutat fel, melyek 
által utak és közintézmények újulhatnak, újultak fel.

Az utóbbi években számos nagyszabású beru-
házás valósult meg pályázati forrásból. Ismer-
tetné ezeket nagyvonalakban?

Valóban számos korszerűsítés történt az elmúlt 
esztendőkben, melyek mára talán már termé-
szetessé váltak. Egy párat emelnék ki ezek kö-
zül. A Baross utcai óvoda nemcsak teljesen  
megújult, de ki is bővült négy csoportszobával. 
Közvetlenül mellette megépült a bölcsőde, mely-
re már igazán nagy szüksége volt a városnak. A Dó-
zsa telepi ovit pedig kívül-belül korszerűsítettük.

Talán a városlakók mindennapi életét nem érinti, 
de napjainkban igen fontossá vált a környezetvéde-
lem, az energiatakarékos életmód. Ennek szellemé-
ben használtuk ki a pályázati lehetőségeket, és ala-
kítottuk energiahatékonnyá az általános iskolát, a 
Városházát, a művelődési házat, és a gimnáziumot.

A Kisbíró egy korábbi számában olvashattuk, 
hogy idén a közterületek felújítását tűzték ki 
célul. Hogy haladnak a beruházások?

Megfogalmazódott a Zöld Ócsáért gondolata, majd 
elképzeltük, hogy milyen lenne egy olyan Ócsa, 
ahol igazi „kisvárosi hangulat” honol. Ahol jó len-
ni, ahol jó élni. Ehhez pedig hozzátartozik az, hogy 
minél több ápolt zöldfelület fogadja és vegye körül 
az itt élőket, legyenek közösségi terek, ahol össze le-
het jönni másokkal, akár csak egy jó beszélgetésre. 

Teljes felújításon esik át Millennium téri ját-
szótér és park, ami azt jelenti, hogy kicse-
réljük az összes játékot és parkosítjuk is a  

területet. Bízom 
benne, hogy ez az 
új játszótér min-
denki megelége-
dését fogja szol-
gálni. Itt türelmet 
kérek az anyukák-
tól, hiszen a mun-
kálatok akár őszig 
is elhúzódhatnak.

Tovább bővül a 
gimnázium melletti 
kondipark. Ahogy 
ígértük, a fittnesz 
eszközök mellett 
egy mini játszótér is kialakításra kerül.

Hogy állnak az útfelújítási munkák? 

Nagyon várjuk, hogy elkezdődhessen a Damjanich és 
Székesi út teljes felújítása. Sajnos a beruházás ösz-
szege meghaladja azt, amit a pályázattal nyertünk rá.  
Lehetőségünk nyílt arra, hogy a hiányzó összeget a 
Pénzügyminisztérium finanszírozza nekünk, ennek  
lebonyolítása zajlik. Lezajlott a kátyúzás első üteme, 
de természetesen a munkák nem állnak meg, hiszen 
számos úton hagyott javítani valót a téli időjárás. 
Júliusban folytatódnak a javítások.

Ismeretes Önről, hogy szívesen kerékpározik, 
a városi kerékpártúrának is lelkes vezetője 
évről-évre. Nyilván Ön is örül annak, hogy vá-
rosunk végre kerékpárúttal bővülhet.

Igen, leginkább azért, mert már évek óta vár-
tunk arra a pályázatra, amin mi is részt vehe-
tünk. A kerékpárút a vasútállomás és a katoli-
kus templom között épülhet meg útszélesítéssel. 
Bízom benne, hogy már idén tekerhetünk rajta.

P.Z.

Felújítási munkák zajlanak a nyáron
Bukodi Károly polgármestert kérdeztük
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Új nevet kapott a Köztársaság tér
Június 26-án tartotta havi testületi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Az Ócsai Védőnői Szolgálat egyeztetésével megtör-
tént a védőnői körzetek éves kötelező felülvizsgála-
ta, amely alapján a körzethatárok módosítására nem 
volt szükség. Ócsa területén három védőnői körzet 
került kialakításra, a következő szempontok alapján:

- egy védőnői körzetben se haladja meg a gon-
dozottak száma a 250 főt,

- a gondozottak száma tekintetében az arányos-
ság elve érvényesüljön

- a földrajzi adottság megközelíthetőség, gon-
dozottak összetétele.

Ócsa Város Önkormányzata a 2019. évi 
költségvetésének elfogadásával egyidejűleg célul 
tűzte ki, hogy egyes közterületeiből valódi „közösségi 
tereket” alakítson ki. Ennek megfelelően idén nyáron 
megújul a Millenniumi tér parkja és játszótere is. A 
terület védelmére a jelenleg is működő térfigyelő 
kamerát egy 4MPx felbontású pásztázó kamerára 

cserélik. Az új technikával a park teljes területének 
felügyelete megoldható, mely kiemelten fontos 
a vagyon- és közbiztonság védelme érdekében.

Az utóbbi hónapok csapadékos időjárása és az azt követő 
erős felmelegedés kedvezően hatott a szúnyoglárvák 
fejlődésére. Ezért az Önkormányzat 2019. július 
elején a településen – közel 550 hektár nagyságú 
területen – földi szúnyoggyérítés mellett döntött.

Új nevet kapott a Köztársaság tér. A tér 
megnevezése az ezredforduló időszakától 
kezdve – az emlékmű elkészültét követően – a 
köznyelvben egyre inkább Millennium térként 
honosodott meg. Éppen emiatt a Képviselő-testület 
hivatalosan is döntött a közterület átnevezéséről. 

Támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz 
az Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy 
tűzoltószertár létesítése érdekében. A Testület 
úgy döntött, hogy a szükséges tervdokumentációk 
elkészítéséhez 600.000 Ft+ÁFA összeggel hozzájárul.

IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 27/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 2. §-ában foglaltak alapján igazgatási 
szünet elrendeléséről döntött, amely alapján

a Polgármesteri Hivatal 2019. augusztus 5-től augusztus 10. napjáig zárva tart,  
ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 12. (hétfő) 13.00 – 18.00 óráig

Az igazgatási szünet ideje alatt anyakönyvi ügyelet működik (kizárólag halálesettel kapcsolatosan) az 
alábbiak szerint:

2019. augusztus 5-től 10-ig (minden nap 09.00 – 14.00 óráig) Sallay Mária: 06-70/424-4107

Megértésüket köszönöm!

dr. Molnár Csaba
jegyző

FELHÍVÁS
Kitüntető díjak adományozásáról

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes kitüntető díjakról 
szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján a „PRO URBE Ócsa” díj 
az Államalapítás Ünnepe keretében megrendezésre kerülő rendezvényen kerül 
átadásra.

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj:

„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy 
gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, 
gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek vagy végeznek, és 
ennek révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, 
fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta.

A díj tekintetében a javaslatokat 2019. július 15. napjáig nyújthatják be az arra jogosultak a rendelet 1. 
mellékletében foglalt nyomtatvány kitöltésével.

A díjazottak köréről Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 31. napjáig zárt ülésen 
minősített többséggel, határozattal dönt.

A díjra települési képviselő, bármely Ócsán állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel Ócsán lakó 
természetes személy, egyházi, társadalmi, egyesületi és bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező gazdasági szervezet, írásban, indokolással ellátva tehet javaslatot. 

A javaslatot a díj vonatkozásában 2019. július 15. napjáig kell eljuttatni az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Titkárságára (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) írásban, aláírással ellátva személyesen benyújtva, vagy 
postai úton, vagy szintén aláírással ellátva e-mailben a polghiv@ocsa.hu címre. A határidő jogvesztő, azaz a 
határidőt követően beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület az idei évben nem tudja figyelembe venni.

  dr. Molnár Csaba

Önkormányzati hírek

Az Év Halászy Diákja díjat idén  
Tasi Mónika vehette át az iskola ballagási 
rendezvényén.  
Az Önkormányzat oklevelét Bukodi Károly 
polgármester adta át.
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Győzelmünk története

Helyi

Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola csapatának részvétele  
a Kinder + Sport versenyen

Kiss Bence Csaba 2.d
Koch Roland 2.a
Balázs Linda 2.c 
Lisóczki-Szabó Dóra 2.c    
Dejcző Máté 3.d
Esses Laura 3.d 
Oláh Ádám 3.c 
Csóka Jázmin 3.c
Benedek Sára Boglárka 3.c
Koczó Benjámin 3.a
Bánvölgyi Barnabás 4.c
 Fujtás Lili Fruzsina 4.b
 Lisóczki-Szabó Gréta 4.d 
 Fogarasy Márk 4.d

„A Kinder+SPORT programot a Ferrero Magyaror-
szág a tömegsport támogatására, népszerűsítésére 
hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva a 
fiatalokra, az általános iskolás korosztályra. A legfon-
tosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a 
gyerekekkel, hogy az aktív sport későbbi életük során is 
a mindennapok része legyen.” 

2019. március 3-ig jelentkezhettünk a 2018/19-
es Kinder+SPORT pályázatra. Minden évben több 
száz iskola jelentkezik erre a versenyre. Pályázatunk-
nak és a szerencsének köszönhetően; mivel sorso-

lással választották ki azt a 64 intézményt, amelyek 
bekerültek a programba, iskolánk a közép-magyar-
országi régióban a nagy iskolák között versenyez-
hetett.    Az egyik legnehezebb feladat az volt, hogy 
összeállítsuk a csapatot, hiszen ennyi ügyes, ráter-
mett gyermek közül 14-et kiválasztani nagyon nehéz.  
A csapat 2. 3. és 4. osztályok tanulóiból az alábbi  
összetételben: mindegyik évfolyamból 2 fiú, 2 lány és 
2 cserejátékos lehetett. Nehéz és fájó döntéseket hoz-
va megszületett a Halászy – Sok elnevezésű csapat. 
   A szervezők elküldték számunkra azt a 16 darab ösz-

szetett váltóverseny feladatot, amelyekkel fel kellett 
készülnünk a versenyekre. A felkészülés mellett éltünk 
a pontgyűjtős játék lehetőségével is, amelyben kü-
lönböző feladatokat kellett teljesíteni, dokumentálni. 
Például: csapatnév kitalálása, csapatinduló megírása, 
csoportképek, transzparens készítése a regionális elő-
döntőre, magyar sportpéldakép választása, indoklása. 
„Én és a Kinder+SPORT” rajzversenyre rajzok készítése. 
Szóval az edzések mellett is volt feladatunk bőven, de 
megérte, mert itt is megkaptuk a maximális 100 pon-
tot, amit értékes sportszerekre válthattunk be.

   Az első igazi megmérettetésre április 26-án került 
sor a Soroksári Sportcsarnokban, ahol minden ver-
senyfeladatot megnyertünk, így továbbjutottunk a kö-
zépdöntőbe.  A középdöntőre is ezen a helyszínen ke-
rült sor május 17-én, ez már jóval nehezebb volt, mint 
az előző. Mindent és mindenkit leküzdve megnyertük

. Kicsit megnyugodtunk, mert így már biztos volt az 
500 000 Ft-os nyeremény, hiszen az országos döntőn 
már valamennyi bejutó iskola díjazásban részesül. Per-
sze ilyenkor már mindenki titkon arról álmodik, hogy 
felállhat a dobogó legfelső fokára. Mi is erről álmod-
tunk! Nagyon sok munkát beleadva, időt, erőt, fárad-
ságot nem kímélve edzettünk. Kimondani azt, hogy 
országos első, na és az sem mindegy, hogy 1 200 000 
vagy 500 000 Ft.

  Az országos döntő június 1-én, Érden volt, ahová 
nagyon sok szülő, gyermek és pedagógus eljött velünk, 
hogy szurkoljon nekünk! 

Csodálatos helyszín: Érd Aréna, kiváló sportolók: 
Földházi Zsófia öttusázó, Berki Krisztián olimpikon tor-
nász, nagyszerű szervezés.

   Nagyon izgultunk, de megtettünk mindent a győze-
lemért; ÉÉÉS GYŐZTÜNK, ELSŐ HELYEZETTEK LETTÜNK!

Mi vagyunk, azok, akik; elkezdtük, leküzdöttük, 
véghezvittük, legyőztük, megnyertük!;

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola,

Közép – Magyarországon egy csoda!

Mozgás, verseny, vidámság, barátság, sport, buli -  suli, 

Megálljuk a helyünk keményen, jók leszünk -   ez tuti!

HALÁSZY– SOK vagyunk!

Hajrá Halászy! – kiáltja hadunk!

Köszönöm nektek ezt az élményt Gyerekek!

Móriczné Balló Ida

 

 
 
 
A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint egyéb 
gyógynövénytermékek előállítására specializálódott magyar 
tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére több fő munkavállalót 
keres hosszútávra. 
 
 

Áruátvevő raktáros 
 
Pozíció leírás:  
Beérkező alapanyagok és csomagolóanyagok tételes átvétele 
A beérkező áru készletre vétele vállalatirányítási rendszerben 
Az áruk elhelyezése a raktárban, anyagmozgatás, targoncázás 
A raktári rend fenntartása 
Belső készletmozgás koordinálása és rögzítése a vállalatirányítási 
rendszerben 
Leltározásban, készletezésben való részvétel 
Munkaidő: 8.00-16.30 
Juttatás: Nettó 200 000 Ft 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 
Középfokú végzettség 
Alapszintű számítástechnikai ismeretek 
Raktározási és anyagmozgatási tapasztalat 
Megbízhatóság, precizitás 
Gyors gondolkodás, problémamegoldó képesség 
Határozottság, magabiztosság 
 
Előnyt jelent: 
Actual ügyviteli rendszer ismerete 
Új típusú, OKJ-s targoncavezetői jogosítvány (3313; 3324) 
 
Egyéb információ: 
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját 
gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges. 
 
Elérhetőségeink: 
penzugy@juvapharma.hu     06-29/920-923 
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Évzáró piknik gulyáslevessel és kürtőskaláccsal

Az idei kánikula nyitónapján, június 6-án tartotta a 
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete évzáró 
piknikjét. Idén a nyugdíjasok jóvoltából a gulyásleves 
mellé kürtőskalács került az asztalra.

Roicsik Lászlóné, Editke családjával és a klubvezetés 
tagjaival már korán reggel megérkezett a Halász Mó-
ricz-kúriába, hogy felállítsák az üstházat.  A mérta-
ni pontossággal összevágott hozzávalók Editke férje 
és testvére jóvoltából délre ízletes levessé változtak.  
Mindeközben megérkeztek az ócsai klubtagok, vala-
mint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetségének képviseletében Kiss János elnökségi tag is 
tiszteletét tette a vendégségben.

 Ebéd előtt az immár szokásosnak mondható kisvona-
tos túrán vettek részt a vendégek. Ebben az évben a 
Miloszerni vendégház és a strand volt a célpont.

Az útról visszatérve Roicsik Lászlóné elmondta, hogy 
ismét eltelt egy év az egyesület életéből, amely hozott 
jót és rosszat egyaránt. A tagság megemlékezett Erdé-
lyi Lajosné Marika néniről, akinek tavaly nyáron még 
együtt ünnepelték a születésnapját.

Kiss János, az országos elnökség tagja kiemelte, hogy 
az ilyen kötetlen összejövetelek adják a kulcsot a min-
dennapi boldoguláshoz. Hiszen ez adja a klubélet lé-
nyegét.

A napot a segédeszközbolt bemutatójával és tombolá-
val zárta a csapat, majd a nyári jókívánságok után el-
búcsúztak egymástól. A klubélet szeptemberben foly-
tatódik.

A DATLE vezetése, az iroda dolgozói ezúton szeretnék 
megköszönni a tagság aktív részvételét, Dabas Város 
Önkormányzatának, a Kossuth Művelődési Központ-
nak, az Egressy Gábor Szabadidőközpontnak, a Halász 
Móricz-kúria dolgozóinak, Pálinkásné Balázs Tünde al-
polgármester asszonynak az egész évben nyújtott se-
gítséget, valamint mindenkinek, aki bármilyen módon 
hozzájárult a klub életéhez.

Tisztelt Ócsai Lakosok!

A június eleji veszélyes hulladékgyűjtési akció idején többen kérdezték, 
hozhatnak-e tetőfedőanyagot is a gyűjtésre. Nem volt és ezután sem lesz 
lehetőségünk az ilyen jellegű hulladék összegyűjtésére, de megkérdeztem 
a gyűjtést lebonyolító cég képviselőjét, aki az alábbiakról tájékoztatott:

Szívesen állnak a lakosság rendelkezésére, rendelésre visznek konténert 
és a veszélyes hulladéknak számító tetőfedőanyagot, pl. pala, elszállítják. 
Szállítanak másféle veszélyes anyagokat is, ezekről és a szállítás feltételei-
ről, költségeiről szívesen adnak tájékoztatást.

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen:
Faragó Környezetvédelmi Kft.
Kakucs, Ipartelep út 12-16-
Tel: 29- 576 232

Tisztelettel:
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

AZ ÓCSAI VIGASSÁGRA
FAHÁZ ÉS KÉZMŰVES STAND BÉRELHETŐ!

INFORMÁCIÓ:
WWW.OCSAMUVHAZ.HU, 06 29 378 043

Helyi
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Kezdjük az elején. Miért álltál ilyen fiatalon mun-
kába?

Sajnos elég rossz körülmények között éltem. Szüleim 
elváltak, és édesanyám egyedül nevelt. Vendéglátó-
ipari középiskolában tanultam tovább, de már máso-
dikban rájöttem, hogy ez egyáltalán nem az én vilá-
gom. Ott hagytam a sulit, és inkább dolgozni kezdtem. 
Kemény évek jöttek, nem válogattam a munkalehető-
ségekben. Az első munkahelyem egy kenyérbolt volt, 
de dolgoztam zoknikötödében is, vagy akár takarítot-
tam, ha kellett.

Szorgalmas voltam, de nagyon kishitű. A szüleim nem 
tudtak támogatni.  A bátyám bíztatott, hogy menjek 
vissza tanulni, érettségizzek le. Persze bennem is mun-
kálkodott valamiféle belső motiváció, hiszen gyerek-
korom óta tanár szerettem volna lenni. Munka mellett 
jelesre érettségiztem.
Ezután meg sem álltál a Jogi Egyetemig. 

Így van. Az érettségi után azonnal jelentkeztem az 
egyetemre, ahova fel is vettek. Szerencsés vagyok, 
mert az esti gimnáziumban borzasztó jó tanáraim 
voltak, rengeteget bíztattak, támogattak. Most már 

tudom, hogy ez milyen fontos egy gyereknek.

Az érettségi után az OTP-be kerültem. Akkor egyetlen 
vágyam volt, egy olyan munkahely, ahol végre nem 
kell hétvégén dolgozni. Valóra vált az álmom, és az 
„álom munkahely” mellé egy „álom férjet” is kaptam 
– meséli Lilla nevetve. Gyakorlatilag 1 év alatt minden 
megváltozott. Férjhez mentem, és megszületett a 
kisfiam, aki ma már 12 éves.

Közben elvégeztem az egyetemet, de be kellett lát-
nom, hogy az OTP-nél az újonnan megszerzett tudá-
somat nem tudom kamatoztatni. Tovább léptem a 
banki szektoron belül, de sajnos nem jártam sikerrel. 
Negyven évesen ott álltam a kezemben a jogi dip-
lomámmal és fogalmam sem volt, merre induljak. 
Kilátástalan volt minden, hiába keresgéltem az állások 
közül, vagy én nem kellettem, vagy nekem nem volt 
megfelelő, amit kínáltak. Ma már tudom, hogy ez nem 
volt véletlen.

Végső elkeseredésemben kerestem fel a Dabasi Mun-
kaügyi Központot, bár egyáltalán nem hittem abban, 
hogy bármit kaphatok ott. Nem így történt. Mi sem bi-
zonyítja jobban, hogy nincsenek véletlenek, kiderült, 
hogy a Gyáli Járási Hivatalba pont jogászt kerestek. 
Szárnyaltam a boldogságtól, mert végre a szakmám-
ban dolgozhattam. 

A tanári pálya után már nem vágyakoztál?

Valószínűleg a szívemben mélyen igen, hiszen ezt is 
felkínálta nekem az élet. Egy ideig az Atalanta Üzleti 
Szakközépiskola, Gimnázium és Szakiskolában jogi 
alaptant tanítottam, így tanárként is kipróbálhattam 
magam. Nemrégiben pedig a gyáli Eötvös Szakisko-
lában tanítottam közszolgálati ismereteket. Persze 
mindezeket munka mellett. Azóta ha lehet még job-
ban tisztelem a pedagógusokat. Egy viszont biztos: Jó, 
hogy nem lettem tanár! – mosolyog Lilla.

Hogy érzed magad Ócsán?

2017-ben kaptam megbízatást az Ócsai Okmányiro-
da vezetésére, mely idén Kormányablak lett. Nagy 
izgalmakkal érkeztem ide, hiszen egy 10 fős kollektíva 
élére kellett állnom. Szakmailag is sokat kellett tanul-
nom, de mára úgy érzem, hogy elfogadtak és én is 
megismertem és átlátom a feladatokat.  Jogi végzett-
ségem pedig nagy előnyt jelent a munkában. Hálával 
tartozom a kollégáimnak, mert velük egy jó csapatban 
dolgozhatok nap mint nap.

A legfurcsább az, hogy sokkal inkább érzem magam 
ócsainak, mint gyálinak. Szeretem Ócsát, jó itt dolgoz-
ni!

Paksi Zita

Az első munkahelyem
egy kenyérbolt volt

Interjú Dr. Veress-Boros Lillával, az Ócsai Kormányablak vezetőjével

Lilla korán megtanulta értékelni a pénzt, hiszen 16 éves kora óta dolgozik. Életútja jó példa 
lehet mindenkinek, hiszen támogatás nélkül, saját erőből érte el céljait. Mára azzal foglal-
kozik, amit szeret, az Ócsai Kormányablakban nagyon jól érzi magát, szereti a munkáját.

Egész évben irtani 
kell a parlagfüvet

Lejárt a türelmi idő, már egész évben ir-
tani kell a parlagfüvet. A korábbi kedvez-
ményt még télen törölte el az országgyű-
lés. Magyarországon nagyjából 2 millióan 
allergiásak a parlagfűre.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az in-
gatlan tulajdonosának, illetve használójának 
feladata. Az ingatlan-tulajdonosoknak eddig 
minden évben július elsejéig kellett gondos-
kodniuk földjük parlagfű-mentesítéséről. Az 
Országgyűlés azonban tavaly decemberben 
eltörölte ezt a határidőt. Így, ha a tulajdonos, 
vagy használó nem tesz eleget a kötelezettsé-
gének, a hatóságok elrendelik a kényszerka-
szálást, amelynek költségei a tulajdonost, vagy 
a használót terhelik.

Belterületen a jegyző, külterületen a növény- 
és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű 
irtását. Azok a földhasználók, akik elmulasztják 
a kötelezettségüket 15 ezertől 5 millió forintig 
terjedő bírságra számíthatnak.
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Immáron kilencedik al-
kalommal került meg-
rendezésre a Szülői 
Munkaközösség és a 
pedagógusok jóvoltá-
ból a Szülő-nevelő bál.

Az idei mulatság az 
1920-as évek jegyében 
zajlott, GATSBY stílus-
ban. Ez a stílusirányzat 
mutatkozott meg a te-

rem díszítésében, az asztalokon lévő terítékekben va-
lamint a vendégek ruházatában.

Április 27-e estéjén ismét sok-sok mulatni vágyó 
vendéggel és pedagógussal népesült be az iskola 
tornaterme, ezzel új helyszínt adva a rendezvénynek. 

Az évek óta népszerű jótékonysági összejövetelre igen 

hamar elfogytak mind a vacsora, mind a támogató 
jegyek. 

Minden résztvevőt, üdvözlő itallal fogadtak a szervezők.

Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika igazgatóasszony és 
Bukodi Károly polgármester úr megnyitó beszéde után, 
színes bemutatók emelték az este színvonalát.

Az ízletes vacsora után, kezdetét vette a hajnalig tartó 
mulatság, melyhez a talpalávalót a Sasamusic szolgál-
tatta.

Éjfélkor értékes ajándékok sokaságával kezdetét vette 
a tombolahúzás, melyre számos felajánlás érkezett.

Köszönetem szeretném kifejezni iskolánk támogatói-
nak, a pedagógusainknak valamint a szülőknek.

Virág Nikolett 
1.d-s szülő

Szülő-Nevelő bál a Halászy Károly Általános Iskolábanl

Októberig lehet adatot egyeztetni a bankoknál

Osztályaink szeptembertől hazánk szebbnél-szebb 
tájait járták be.

A Határtalanul program keretében Szlovákiá-
ban járt a 7. évfolyam. Megismerkedhettek Ba-
lassi Bálint, Madách Imre és Mikszáth Kálmán 
életútjával kicsit közelebbről és életszerűbben.

Pályáztunk és nyertünk! Három csodás na-
pot töltöttünk a Zánkai Erzsébet-táborban. Kö-
szönjük az anyagi támogatást az „ÓCSA-HA-
LÁSZY KÁROLY ISKOLÁÉRT” alapítványnak.

Köszönet a szülőknek, akik segítettek, mint sofőrök és 
kísérők.

VAKÁCIÓ!!! Várnak a Halászy-s táborok - Révfü-
löp, Palást, Iskolanyitogató, Erzsébet-tábor, Er-
dei Vándortábor Mátrában, Balaton-felvidéki  
kerékpáros vándortábor, Őrségi kerékpá-
ros vándortábor, sporttáborok, Hadtörténe-
ti tábor - már csak napsütés kell a jókedv mellé :-)

Hálás szívvel köszönöm a szervezők áldozatos munká-
ját!

„… a jókedvűnek pedig mindig ünnepe van.”  
(Péld. 15:15)

Nagy Margit
gyógypedagógus

A Halászy falain kívül
A Halászy osztálykirándulásai és táborai a 2018-19-es 

tanévben a teljesség igénye nélkül

Tábor

Módosult az adategyeztetési határidő a bankoknál. 
Október végéig kell bemenni a bankokba és elvégezni 
az azonosítást azoknak, akik értesítést kaptak attól a 
pénzintézettől, ahol a számlájuk van. 

A bankszövetség elégedett a módosítással, miután 
szerintük az új dátum reális lehetőséget ad minden 
érintett lakossági és vállalati ügyfélnek, hogy október 
végéig az azonosítást el tudja végezni – írja a hirado.
hu. Annak érdekében, hogy teljes körű legyen az ada-
tegyeztetés, a bankszövetség és a tagbankok folytatják 
a figyelemfelhívó kommunikációt. A bankszövetség 
jelezte, hogy a már értesített, de az adategyeztetéssel 
elmaradt ügyfelek újbóli tájékoztatását figyelemmel 
kísérik, és mindent megtesznek azért, hogy arra minél 
előbb sor kerüljön. A lakossági ügyfelek döntő többsé-
gét az elmúlt mintegy két évben számlanyitáskor vagy 
a későbbi banki ügyintézés során már azonosították, 
így nekik nincs tennivalójuk.

forrás: (www.hirado.hu)

ké
p 

fo
rr

ás
a:

 w
w

w
.v

g.
hu



14 15Ócsai Életút Program

Ócsai Csemete csomag

Óvodába megyek

Elsős vagyok

 Babaköszöntő csomagra valamennyi olyan 
magyar állampolgársággal rendelkező gyer-
mek jogosult, akinek legalább az egyik szülője 
a gyermek születését megelőzően legalább 
hat hónapja életvitelszerűen Ócsán él és ál-
landó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az Ócsai Életút Program keretében „Óvodába 
megyek” elnevezésű csomagot ajándékozunk 
az Ócsán óvodát kezdő gyerekek és szüleik ré-
szére.
A csomag tartalmaz egy takarót, frottír kéztör-
lőt, emblémázott pólót, fogkefét, és egy szí-
nesceruza készletet. 

Az iskolakezdés mind a gyerekek, mind 
a szülők számára kihívást jelent. Ócsa 
Város Önkormányzata 2017. szeptem-
ber 1-től iskolaköszöntő ajándékcsomag-
gal kedveskedik a nebulóknak és szüleiknek.

A csomag minden olyan eszközt tartalmaz, 
melyekre az iskolakezdéshez szükség van. 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019 áprilisában döntött az  
Ócsai Életút Program bevezetéséről.  Ennek 
keretében az önkormányzat az ócsai pol-
gárok számára életútjuk egyes szakaszai-
ban ajándékcsomaggal kedveskedik.

Kerepeczki Ferencné Ilonka aktív háziasszony. Elmondása szerint még 
gyerekkorában tanult meg főzni. 

Emlékszel mi volt az első étel, amit egyedül készítettél el?

Igen, borsóleves, olyan 10 éves lehettem. Épp borsószedés volt, és a hazahozott 
borsóról le kellett szedni a szárát. Nem sok kedvem volt hozzá, erre édesanyám azt 
mondta, hogy akkor főzzem meg az ebédet. Ugyan öt percenként szaladgáltam ki 
édesanyámhoz a kertbe, de végül a leves elkészült és mindenkinek ízlett - moso-
lyog Ilonka.
Azóta is szeretek főzni. A tepsis húst is rendszeres készítem a családnak, mindenki szereti. Változatosan készí-
tem, mindig az évszaknak megfelelő zöldségekkel dúsítom. 

Ilonka ajánlja

Ócsán főztük

hozzávalók
•	 csirkemell vagy tarja

•	 krumpli

•	 hagyma

•	 sárgarépa

•	 idényzöldségek

•	 fokhagyma

•	 őrölt bors

•	 ételízesítő ízlés szerint

•	 só ízlés szerint

elkészítés
·  A krumplikat, hagymákat, sárgarépákat és a többi zöldséget is 
meghámozzuk és közepes kockákra vágjuk.

·  Előkészítjük a tepsit, elterítjük benne a darabolt zöldségeket. 
Zsiradékkal megkenni nem szükséges.

·  Ízlés szerint megszórjuk az ételízesítővel. 

·  A húst szeleteljük, kiklopfoljuk, majd megsózzuk és elhelyezzük 
a zöldségek tetején. 

·  Ezután megszórjuk az egész tepsit őrölt borssal, finoman hin-
tünk rá némi ételízesítőt és sót.

·  Lefedjük és kb. 1 óra alatt készre sütjük.

T e p s i s  h ú s
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Ócsai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkör:
A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör I. besorolási osz-
tályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, behajtási-, közterület-foglalási-, fakivágási engedélyek kiadása, 
birtokvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása, közösségi együttélés alapvető szabá-
lyainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése, hatósági bizonyítvá-
nyok kiadása, pályázati úton elnyerhető támogatások igénybevételének előkészítése, projektkezelési feladatok 
ellátása, címmegállapítással és címképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, közútkezelői és tulajdonosi hozzá-
járulások elkészítése. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. A tevékenységi körbe tartozó jogszabályok folyamatos 
követése.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudo-

mányi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi vagy műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga

•	 felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
•	 Motivációs levél,
•	 A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
•	 A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
•	 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
•	 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-

függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29-378-
125 (29-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: I/7180/2019., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A teljes pályázati kiírás megtalálható a www.ocsa.hu honlaponl

Fenséges belsőségek
          főzőversenye 

az Ócsai Vigasságon, Bede Róberttel

Ócsa

Időpont: 2019. szeptember 7.
Jelentkezési határidő: 2019. július 31.

Információ és jelentkezés: www.ocsamuvhaz.hu

Pog ác sas ü tő v er s eny  

a z  Óc sai  V igasságon

 A versenyre nevezni csoportosan és egyénileg is lehet, legalább egy tányér ot-
thon elkészített pogácsával, mely bármilyen ízű és méretű lehet!
A jelentkezési lap letölthető a www.ocsamuvhaz.hu weboldalról.

    Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

A jelentkezési lapokat kérjük kitöltve a következő e-mail címre eljuttatni: 
magyari.tunde@ocsamuvhaz.hu vagy személyesen leadni az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont recepcióján.

Várjuk jelentkezését!
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Polgárőr napló

Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgá-
latot látott el a város közterületein. 

Június 3-án, éjjel valaki egy teherautónyi, építkezé-
si törmeléket (sittet) borított le az M5-ös autópálya 
melletti tanyához vezető útra. A közterület-felügyelők 
találtak a szemétben iratokat. A hatósági eljárás folya-
matban van. 

Június 5-én ismételten családi botrányhoz hívtak ben-
nünket a Halászi Károly utcába. A megromlott élettársi 
kapcsolatot mi nem tudjuk helyre állítani és a döntőbí-
ró szerepét sem tudjuk ellátni.

Június 8-tól folyamatosan láttuk az eltűnés miatt körö-
zött, Őrház utcai, 15 éves fiút, aki egy gyömrői gyerme-
kotthonból szökött meg. Minden észlelésünket jelez-
tük a rendőrhatóságnak, de közel két hétbe telt, mire 
a rendőrség elfogta a gyám nélkül maradt, középsúlyos 
értelmi fogyatékos fiút.
Június 11-én egy szomszédban történő kerti hulladék 
égetése nehezítette a Vadász utcában lakók életét. A 
gazt égető hölgy kiérkezésünkre eloltotta a tüzet.

Június 12-én a Liszt Ferenc utcából érkezett bejelentés, 
miszerint a szembe szomszéd a saját háza előtt parkol, 
de a szűk utcában csak úgy tudják kikerülni az autóját, 
hogy a bejelentő járdájára hajtanak. A hosszú évekre 
visszanyúló szomszédháborúkat sem vagyunk képesek 
megoldani.

Június 13-án egy eltűnt 15 éves lányról kapott jelzést 
az éjszakai szolgálat. Az elmúlt években, ez a lány már 
legalább ötször kóborolt el. Minden esetben magától 
haza ment. Most is így történt.

Június 15-én egy újabb családi botrányhoz riasztottak 
bennünket. Ismét egy állandósulni látszó cím. Az éjsza-
kai szolgálat lecsitította a feleket. Az ilyen esetekben 
csak a rendőrség, vagy a bíróság távoltartási végzése 
lehet az üdvözítő megoldás.

Szintén 15-én, a SPAR parkolóban egy erősen ittas 
hölgy folyamatosan nyomta az autója kürtjét. Az éj-
szakai szolgálat többször figyelmeztette, hogy fejezze 
be a csendháborítást. Mivel nem hagyta abba, rendőri 
intézkedés alá vonattuk a hölgyet.

Június 18-án bejelentést kaptunk, hogy „rengeteg kí-
nai” ember van a SPAR parkolóban. Tájékoztattuk a be-
jelentőt, hogy azok az emberek nem kínaiak, hanem 
vietnámiak, akik a Biofungiban dolgoznak és a korábbi 
Nefelejcs panzióban laknak.

Szintén 18-án, az óriási felhőszakadás sok ócsai lakos-
nak okozott problémát. A csapadékvíz elvezetésének 
hiánya elárasztott pincéket, felázott házakat, elöntött 
kerteket eredményezett. Ezekkel kapcsolatban számos 
bejelentést kaptunk, de egyesületünk nem rendelkezik 
a kárelhárításhoz szükséges eszközökkel, gépekkel. Ez 
sokkal inkább a tűzoltóság feladata.

Június 20-án újra a Halászi Károly utcai címről riasztot-
tak bennünket. A hónapokkal korábban elzavart élet-
társ az utcán szitkozódott, fenyegetőzött. Az éjszakai 
szolgálat lecsitította az embert, de mivel hajléktalanná 
vált, haza küldeni nem tudta.

Boros Tibor

 
 
 
A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint 
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott 
magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére több 
fő munkavállalót keres hosszútávra. 
 

Betanított gépkezelő 
 
Pozíció leírás:  
Kapszulázó-, tablettázó-, keverő gépek kezelése 
Műszakközi gép tisztítása, átszerelése 
 
Munkaidő 
8.00-16.30 
 
Juttatás 
Nettó 200 000 Ft 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 
Érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány 
Precíz munkavégzés 
Megbízhatóság 
 
Előnyt jelent: 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
Élelmiszeripari tapasztalat 
 
Egyéb információ: 
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás 
csak saját gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral 
lehetséges vagy Káváról céges busszal. 
 
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
penzugy@juvapharma.hu     06-29/920-923 
 

Újra elérkezett a nyár, a vakáció, és a szabadságok 
ideje. Ilyenkor több időt tölthetünk olvasással. A 
könyv kiválasztásához szeretnénk segítséget nyújtani 
az alábbi könyvajánlókkal.

 Gyerekeknek ajánljuk: 

Colin, az ügyes border 
collie, Shanti, az elefánt, 
és kölyke, Tara gondozó 
nélkül marad, amikor 
a Cullen Cirkusz végleg 
bezár. Egy váratlan for-
dulatot követően Shantit 
egy farmra szállítják, el-
szakítva Tarától, aki még 
túl fiatal ahhoz, hogy 
egyedül boldoguljon. A 
kiselefánt élete veszélybe 
kerül. Egyedül a bátor és 
tapasztalt öreg kutya se-
gíthet neki megtalálni az 

anyját. Kezdetét veszi egy rendkívül utazás, a két barát 
úttalan utakon vándorol és rengeteg kalandot él át - 
de vajon sikerül időben meglelni Shantit? Megan Rix 
regénye egy kiselefánt és egy kutya minden veszélyt 
legyőző, önzetlen barátságának szívhez szóló történe-
te.

Felnőtteknek ajánljuk:
Harry Hole három éve visszavonult a nyomozói mun-

kától, a rendőrtiszti főiskolán tanít, kiegyensúlyozott 
életet él. Ám a boldogság 
vékony jég, amely bármikor 
beszakadhat az ember lába 
alatt…

Amikor egy fiatal nőt bru-
tálisan meggyilkolnak a fő-
városban, Mikael Bellman 
rendőrfőkapitány személyes 
okokból Harry segítségét 
kéri. Hamarosan újabb ha-
sonló gyilkosság történik, 
Harry pedig – sutba dobva 

NYÁRI KÖNYVAJÁNLÓ
élete szerelmének és önmagának tett ígéretét – be-
leveti magát a munkába. Mindössze két nyom van, 
amelyen elindulhatnak: az első áldozat nyakán lévő se-
bekben talált rozsda- és festékmaradványok, valamint 
a tény, hogy mindkét nő társkereső oldalak rendszeres 
látogatója volt.

Harry azonban valami mást is lát. Valamit, ami meg-
ragadja a figyelmét, és arra ösztökéli, hogy mit sem 
törődve a kockázattal újra a nyomába eredjen a gyil-
kosnak, aki egyszer már túljárt az eszén…

A könyvekhez jó szórakozást kívánunk!  

Gergelyné Kopcsó Eszter

                          
                               

                             Tisztelt Olvasóink!

2019. JÚLIUS 05-TŐL (PÉNTEK) AUGUSZTUS 04-IG  
A FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR SZABADSÁG MIATT 

ZÁRVA TART.
Augusztus 05-től ismét szeretettel várjuk  

régi és új olvasóinkat.

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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. 
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SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/IWmm96

Copyright © 2010-2019, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/IWmm96

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

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

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

bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk minden 

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

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

garanciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto 

kínálatából!

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

DARUS TEHERAUTÓRA 
GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉRE

Padbod-98 Bt. - 0630587312006 70 321 88 29

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Ladányi Gábor 1949. november 14. 2019. május 16.
Czakó Istvánné Riegel Margit 1941. október 3. 2019. május 19.
Tóth Lajosné Lukács Erzsébet 1941. február 12. 2019. május 25.
Orgován Katalin 1978. augusztus 14. 2019. május 25.
Nagy Józsefné Molnár Ilona 1930. augusztus 19. 2019. május 25.
Rónavári László Róbert 1954. augusztus 6. 2019. június 3.

Esküvő:
Korán Andrea – Görög Ferencz István 2019. június 1.
Tóth Veronika – Majsai Bálint 2019. június 1.
Tamás Melinda – Andrási Miklós 2019. június 8.
Nagy Alexandra – Nagy Gergő 2019. június 8.
Radovics Diána Brigitta – Prumek Norbert 2019. június 15.
Pelikán Aranka – Trikkal Tibor 2019. június 20.
Boros Fruzsina – Mészáros László 2019. június 22.

Ötvenedik házassági évforduló:
Takács Zsuzsanna Gizella – Ponyiczki Károly Zoltán 1969. június 28.
Fülöp Anna – Oláh Sándor 1969. június 28.

Huszonötödik házassági évforduló:
Balló Ida Eszter – Móricz Tamás Imre 1994. június 25.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Marosi Dániel Vincent 2019. május 3.
Budai Levente Máté 2019. május 3.
Tóth Olivér 2019. május 5.
Timár Simon 2019. május 5.
Pásztor Dominik 2019. május 15.
Leber Panni 2019. május 18.
Czene Tamara Zejnep 2019. május 18.

          Sallay Mária 
               anyakönyvvezető



www.volkswagen.hu

Volkswagen családi modellek 
akár 4 millió forint 
összkedvezménnyel.

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

Egyedi felszereltségű, 7 személyes Touran, Tiguan 
Allspace, Sharan modellek nagycsaládos állami 
támogatással és extra Volkswagen kedvezménnyel.
A Touran, Tiguan Allspace, Sharan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 
5,8-7,2 l/100 km, 5,8-9 l/100 km, 6,4-8,6 l/100 km; CO2-kibocsátása: 152-163 g/km, 
152-211 g/km, 167-194 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. Ezen értékeket egyes többlet-
felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is 
befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft 
extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény  
az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll.  
Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE, a Tiguan Allspace Comfortline és 
Highline, valamint a Sharan Comfortline és Highline modellekre érvényes, és nem vonható össze 
más akcióval, használtautó beszámítással. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az 
allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akció 2019. július 1-től visszavonásig, de 
legkésőbb 2022. december 31-ig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció 
részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció. 

Touran állami támogatással  

akár 4 721 000 Ft-tól


