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2019. augusztus 20.
Ünnepi kerékpártúrára várják
a kerekezőket idén is
Idén is Inárcs az úticél
Találkozó augusztus 20-án 17.00 órakor a Templom téren.
Idén negyedik alkalommal lesz városi
szervezésű kerékpártúra augusztus
20-án. A 2016-ban életre hívott rendezvényen évről-évre közel kétszáz
biciklista gyűlik össze.
A túra résztvevői idén Inárcsra kerekezhetnek együtt. Az összesen kb. 20
km-es túra felénél a biciklisták megpihennek a Bodrogi Kúriában, ahol
üdítővel, zsíros kenyérrel pótolják az
elhasznált energiát. A pihenő után
pedig irány vissza Ócsára.
Minden résztvevőt egy emblémázott
pólóval ajándékoznak meg a szervezők.

Megújult a
Millenniumi tér
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Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának képviselői július 31-én
tartották havi testületi ülésüket.
Önkormányzati
rendeletének
megfelelően
az önkormányzat felülvizsgálta a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket,
azok
módosítására
nem
volt
szükség.
Felülvizsgálták
továbbá
az
önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyonhasznosítás
rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet is.
Döntöttek a Képviselők az önkormányzati tulajdonban
lévő ún. kivett présház elnevezésű ingatlan pályáztatás
útján történő értékesítéséről. Az ingatlan legalacsonyabb
értékesítési árát 2 millió forintban határozták meg.
Szükségessé vált a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet mellékletében meghatározásra került a térfigyelő kamerák és a megfigyelt terület pontos helye.
Zárt ülésen szavaztak a Képviselők a PRO URBE Ócsa
cím adományozásáról. 2019-ben a PRO URBE Ócsa
kitüntető címet Brassai Julianna kapja. A díjat Bukodi
Károly polgármester adja át az augusztus 20-án 10
órakor, a Millenniumi téren tartandó ünnepségen.

Szavaztak a Képviselők az önkormányzati tulajdonú utakra történő útfenntartási hozzájárulás
díjtételeinek emeléséről, melyek a jármű ös�sztömege
alapján
kerülnek
meghatározásra.
Az
új
szabályozás
szerint
Ócsa
központi belterületén belül két zóna kerül kialakításra.
Az 1. zónába tartozik a Református Műemlék Templom
környezetében (ún. Alszegen) található szinte valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő helyi közút.
Ezen utakra 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget
meghaladó
gépjárművel kizárólag engedéllyel lehet behajtani, védve ezzel a műemléki környezetet és épületeket.
A 2. zónába tartoznak az 1. zónán kívüli valamen�nyi önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutak.
Ezekre behajtani 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépjárművel kizárólag engedéllyel lehet. Engedély hiányában történő behajtás
esetén a gépjármű vezetője 50.000 Ft pénzbírsággal
sújtható, míg tettenérés esetén a közterület-felügyelő 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Az
egyes
zónákban
az
útfenntartási
hozzájárulás
díjtételei
2019.
augusztus 2. napjától az alábbiak szerint alakulnak:

1. zóna (Református Műemlék Templom környezete)
Időszak

3,5 tonna – 7,5 tonna
közötti
össztömegű jármű esetén

7,5 tonna – 20 tonna közötti össztömegű jármű
esetén

20 tonna feletti
össztömegű jármű esetén

1 nap

6.000 forint/nap/jármű

8.000 forint/nap/jármű

10.000 forint/nap/jármű

30 nap

45.000 forint/jármű

50.000 forint/jármű

60.000 forint/jármű

90 nap

90.000 forint/jármű

100.000 forint/jármű

120.000 forint/jármű

220.000 forint/jármű

250.000 forint/jármű

300.000 forint/jármű

Egy adott naptári év
(január 1 – december
31.)

2.

zóna (1. zónán kívüli Ócsa közigazgatási területén lévő összes önkormányzati tulajdonú helyi közút)
Időszak
1 nap
30 nap
90 nap
Egy adott naptári év
(január 1 – december 31.)

7,5 tonna – 20 tonna közötti
össztömegű jármű esetén
4.000 forint/nap/jármű
30.000 forint/jármű
80.000 forint/jármű

20 tonna feletti
össztömegű jármű esetén
8.000 forint/nap/jármű
50.000 forint/jármű
100.000 forint/jármű

200.000 forint/jármű

250.000 forint/jármű

Pogácsasütő verseny
az Ócsai Vigasságon
A versenyre nevezni csoportosan és egyénileg is lehet, legalább egy tányér
otthon 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!

Elektromos hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2019. szeptember 28-án, szombaton 8-12 óra között
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül

„ minden ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”

kivétel a képcsöves televíziók, monitorok,
neon-fénycsövek
„Házhoz megyünk érte akció”

minimum 100 kg e-hulladék összegyűjtése esetén

bejelenthető a 06-1-269-02-34 telefonszámon
hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken 8-12 óra között.
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
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Ha nagyon begurulok,
akár órákig is gyakorolok
egy-egy tánclépést
Interjú Kávai Alexandra Csillával

Mióta táncolsz?
Három évesen kezdtem itt Ócsán, jelenleg pedig
Kiskunlacházára járok a világ legjobb tánctanárához,
Mihó Diánához– mosolyog Szandi. Standard és latin
táncokat tanulunk. Augusztustól kezdődik a versenyfelkészülés, több csoportos formációban, párosban és
ebben a versenyszezonban először, szóló produkcióval is megmérettetem magam.
Milyen elfoglaltságot jelent a számodra ez a hobby?
Heti kétszer vannak edzések. Azokon a napokon elég
kevés időm van, de szerencsére gyorsan tanulok –
mosolyog Szandi. A humán tárgyak könnyen a fejembe másznak, a reál tárgyakra kell több időt szánnom.
Hogyan zajlik egy táncóra?

A színpadon gyönyörű dívaként lépdel, kecses mozdulataival nyűgözi le közönségét, a hétköznapokban
pedig egy szerény, okos, jó tanuló diáklány. Igen, Ő
Kávai Alexandra Csilla, egy ócsai versenytáncos, aki
ugyan még csak 13 éves, de mára több országos és
európai bajnoki címmel is büszkélkedhet.
Fontosak ezek a
címek a számodra?
Igen, nagyon büszke vagyok rájuk. Szeretek versenyezni, színpadra állni, bár előtte mindig nagyon izgulok.
Amikor elindul a produkció, akkor viszont minden elmúlik, magával ragad a mozgás és a zene.

Amikor megérkeztünk, az első dolog, hogy átöltözünk
egy kényelmes ruhába. Ez azért is fontos, mert edzés
közben megizzadunk, illetve a mozdulatok miatt rugalmas ruhára van szükség, utcai ruha nem megfelelő
hozzá. Aztán bemelegítünk, ami nagyon fontos, hiszen
a tánc közben olyan izmokat is megmozgatunk, ami-

ket a hétköznapi életünkben nem
igazán használunk. Így elkerülhetőek a sérülések, becsípődések. Ezen
kívül szellemileg is ráhangolódunk
a táncórára.
Mondhatjuk, hogy a tánc agymunka is?
Mindenképpen. Oda kell figyelnünk arra, hogy melyik végtagunkat mikor és hogyan mozgatjuk,
ehhez koncentrációra van szükség.
Sokszor ez nem jön össze elsőre,
de gyakorolni kell, ez a titok.
Jól sejtem, hogy egy-egy koreográfiát akár hónapokig is gyakoroltok?
Előfordul. A mozdulatokat ki kell
gyakorolni, hogy amikor a színpadra lépünk a produkcióban már ne legyen semmilyen apróbb hiba sem.
Ehhez kitartásra van szükség. Ha órán nem tudok
megcsinálni egy lépést, vagy az nem olyan, mint amilyennek én szeretném, akkor otthon gyakorolom ki.
Ha begurulok, akár egy órán át is próbálok egy lépést
a tökélyre fejleszteni – meséli Szandi nevetve.
Mit ad neked a tánc?
Kikapcsolódást, a külvilág teljes kizárását. Ha táncolok, számomra minden más megszűnik. Szerintem
kevés annál felszabadultabb dolog van, mikor teljesen
átadod magad a zenének és a táncnak.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Most úgy gondolom, hogy jogász szeretnék lenni, bár

a továbbtanulás még odébb van.
Ezek szerint a táncot inkább hobbinak szeretnéd megőrizni?
Amikor elkezdtem komolyan táncolni, anyával megbeszéltük, hogy az első a tanulás. Ha az jól megy, Ő és
apa maximálisan támogatni fogják a tánctanulásomat.
Ez így is van.
Mi a következő cél?
Az őszi kupára készülünk, és a vágyam az, hogy a jövő
évi Európa Bajnokságon is jól szerepeljek.
Azt kívánom, hogy a vágyad teljesüljön, köszönöm az
interjút
Paksi Zita
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megtalálják. A chippel ellátott kutyák jellemzően hamarabb haza kerülnek a gazdájukhoz. Nem ritka azonban, hogy a közterületeken talált ebeket a gyepmester
gyűjti be. Az eb gyepmesteri telepről történő kihozatalának pedig jelentős költségei lehetnek, melyek ugyancsak a kutya tulajdonosát terhelik.

Ebtartással kapcsolatos jegyzői tájékoztatás
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Köztudott, hogy a felelős állattartás komoly
kötelezettségekkel jár,
melyek elmulasztása
súlyos következményeket vonhat maga
után. Emiatt, mint törvény által kijelölt állatvédelmi hatóság szükségét érzem felhívni a
figyelmet a felelős állattartás legfontosabb
követelményeire és
azok be nem tartásának jogkövetkezményeire.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Ennek értelmében a jó gazda alapvető kötelessége,
hogy úgy tartsa a kutyáját, hogy az az eb érdekeit
szolgálja, amely ki kell, hogy terjedjen az eb rendszeres, ideális mennyiségű és minőségű táplálékkal, friss
ivóvízzel történő ellátására, az állat tisztán tartására,
felügyeletére, továbbá legalább napi egyszeri ellenőrzésére. Mindemellett azonban az állattartónak figyelembe kell venni a szomszédok, és a közösség nyugalmát is, azaz lehetőség szerint a környezet legkisebb
zavarása mellett kell biztosítani az ebtartást.
Elvárás továbbá az állat számára olyan életkörülmény
kialakítása, amely biztosítja a kutya fajtája szerinti optimális mozgásigény kielégítését, viszont mindent el kell
követni az eb esetleges szökésének megakadályozása
érdekében. Az elkóborolt állatok számtalan veszélynek
vannak kitéve, balesetet szenvedhetnek vagy akár balesetet okozhatnak, amiért szintén az eb tulajdonosa
felel.

A transzponder behelyeztetésének elmulasztásáért
is állatvédelmi bírság jár, így rendkívül fontos eleget
tenni ennek a kötelezettségnek is.
A védőoltás beadását, illetve a mikrochip behelyezését

Az ebtartó kötelezettsége mindemellett, hogy kutyája rendelkezzen
érvényes veszettség
elleni védőoltással,
oltási
könyvvel,
valamint mikrochippel (transzponderrel). A jogszabályi
előírások megkövetelik, hogy minden
kutya az első életévében kétszer (3
hónapos kort követő
30 napon belül, valamint az első oltást
követő 6 hónapon
belül), majd évente
egyszer ismételve,
kötelező veszettség
elleni oltást kapjon.
Az oltottság bizonyítására szolgál az
oltási könyv, melyet
egy esetleges állategészségügyi hatósági ellenőrzés során
az eb tulajdonosának be kell tudnia mutatni. Az oltás
elmulasztása állatvédelmi bírsággal sújtható, amelynek mértéke jóval magasabb, mint a kutya egész életén
át tartó kötelező vakcinával való ellátásának költsége.
Ugyancsak kiemelendő, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrochippel (transzponderrel) ellátni. Amennyiben a kutya 4 hónapos kora előtt gazdát vált, akkor már fiatalabb
korában aktuálissá válik a transzponder behelyezése.
Ez az elektronikus megjelölés a legegyszerűbb módja
annak, hogy az elkóborolt, gazdátlan kutyákat nyilvántartsák és tulajdonosukat könnyen beazonosítsák,
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2018. március 31. napjáig terjedő időszakban került sor. Jogszabály írja elő, hogy a kutya
tulajdonosa az ebösszeíráshoz
az azonosító adatokat köteles az
önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Ahhoz, hogy ez a nyilvántartás naprakész információkat tartalmazzon, az szükséges,
hogy az adatokban időközben
kialakult változást (pl. az eb elpusztult, új eb került az ebtartó
birtokába, vagy az ebtartó adataiban történt változás) a tulajdonos haladéktalanul jelezze
az önkormányzat felé. Az adatszolgálati kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírsággal
sújtható.
A fentiekre tekintettel tehát,
azzal az állattartóval szemben, aki tevékenységével vagy
mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit
megsérti, vagy annak nem tesz
eleget, állatvédelmi hatósági
eljárás
megindítására
és
állatvédelmi bírság kiszabására
kerülhet sor.

követően az állatorvos legkésőbb 8 napon belül rögzíti a gazda és az eb adatait az interneten keresztül elérhető országos adatbázisban (PetVetData rendszer).
Fontos, hogy az időközben bekövetkezett adatváltozás
esetén haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.
Ócsa Város Önkormányzata - a törvényi
kötelezettségének eleget téve - a közigazgatási
területén tartott ebekről ebnyilvántartást vezet, melynek célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok
ellátása és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. Az ebösszeírás 3 évente egy alkalommal történik,
városunkban erre legutóbb 2018. január 1. napjától

Mit is jelent tehát a felelősség egy állattartó esetében?
Az állattartónak a választott faj és fajta szükségleteit,
valamint jellemzőit mindenképpen előzetesen fel kell
térképeznie, azaz fontos tudni, hogy az állatnak milyen
környezetre, élettérre, mennyi mozgásra, milyen ellátásra, táplálásra van szüksége, legyen az kedvtelésből
tartott, vagy bármilyen állatfaj. Ennek megfelelően kizárólag akkor vegyünk magunkhoz bármilyen állatot,
ha alaposan és jól átgondoltuk a vele járó felelősséget,
kötelezettséget, terheket.
Dr. Molnár Csaba
jegyző

ÓCSAI VIGASSÁG

FENSÉGES BELSŐSÉGEK FŐZŐVERSENYE
Várjuk olyan csapatok (családok, civil szervezetek, intézmények, baráti
társaságok) jelentkezését, akik a 14. Ócsai Vigasság keretein belül
megrendezésre kerülő főzőversenyen részt szeretnének venni.
Jelentkezés előzetes helyfoglalással lehetséges augusztus 31-ig a
www.ocsamuvhaz.hu weboldalon keresztül vagy augusztus 21-től
31-ig személyesen a Szabadidőközpontban.

2019. szeptember 7.
A nap házigazdája a Két Szuri

Délelőtt Legyen a főzésé és a mozgásé a főszerep!
8.00 Regisztráció a futóversenyre

15.00

8.45 Bemelegítés - Torma Zolival

NEW LEVEL EMPIRE ÉLŐ KONCERT

9.00 Családi KALANDFUTÁS

A New Level Empire egy öttagú magyar elektonikus zenei együttes. A

10.00-13.00 Elektromos kisautózás a legkisebbeknek

zenekart 2013-ban alapította Nyújtó Sándor és Krajczár Péter. Első közös

Közben a nagyszínpadon:

stúdiómunkájuk eredménye a The Last One című számuk, mellyel beke-

10.30 Hagyományőrző csoportok

rültek A Dal (2014) című műsorba és egészen a döntőig jutottak

• Küstörgő Néptánccsoport
• Ócsai Népdalkör
10.00-13.00 ÉLŐ CSOCSÓ BAJNOKSÁG

17.00

11:00 Legyen a táncé a főszerep!

Idén is egy finom tortával ünnepeljük meg Ócsa várossá válásának
évfordulóját.
Szeretettel várunk mindenkit egy szelet édes finomságra.

• Classy Dance Crew tánc bemutató
• Flashdance Tánciskola
• Zumba táncbemutató Hagymás Zsuzsival
• Akrobatikus rock and roll bemutató
• Energy Kid’s Tánciskola
• Tóth Balázs hullahopp bemutató
• Hastánc Show

ÚJ! Készítsd el Ócsa legfinomabb pogácsáját!
A versenyre nevezni legalább egy tányér otthon elkészített pogácsával
lehet, melyet 10:00-12:00 óra között adhatnak le a zsűri sátránál. Az
elbírálásnál szempont a pogácsa tálalása is. Nevezni csoportosan és
egyénileg is lehet, bármilyen ízű és méretű pogácsával.

Délután
13:00 Főzőverseny és Pogácsasütő verseny
eredményhirdetése Bede Róberttel

VÁROSI TORTA
(Ócsai Polgári Kulturális Egyesület szervezésében)

17.30 Indulhat a buli!
•
•
•
•

Dana akusztikus koncertje
KOCSIS TIBOR
DESPERADO
OPITZ BARBI
BIHARI GELLÉRT HUMORISTA MŰSORA

21.00

FENYŐ MIKLÓS
élő nagykoncert

Több, mint 50 év... több, mint 400 dal...
Több, mint egy szerző. Több, mint egy előadó.
Egy kultusz.
A koncert után tüzijátékkal zárjuk az estét.
A részvétel ingyenes, mindenkit nagy szeretettel várunk! A szervezők

12 Szabadidő

Tábor

AZ ÓCSAI VIGASSÁGRA
FAHÁZ ÉS KÉZMŰVES STAND BÉRELHETŐ!
INFORMÁCIÓ:
WWW.OCSAMUVHAZ.HU, 06 29 378 043

HA NYÁR, AKKOR ERDEI VÁNDORTÁBOR

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság
Trolibusz Divízió
JÁRMŰ FÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS, ÁLTALÁNOS BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
munkakörökbe felvételt hirdet

Halászysok gyalogos vándortábora a Mátrában
A túra a Siroki várnál indult,
majd a Mátra gerincére kaptatva, kelet-nyugati irányban keresztülhaladt a hegyen. Utunk
során számtalan természeti
és földtani értékkel, történelmi emlékhellyel ismerkedhettünk meg. A Csevice Erdei Iskola
szálláshelyünkön
meglepetés
bulit
szerveztünk
a
13.
éves
túratársunknak.
Felkereshettük
az
Ilona-völgyi
vízesést,
megnézhettük
a
parádfürdői
Cifra
Istállót.
A galyatetői pihenőnapon elfeledhettük az emelkedők
fáradalmait, vizsgálhattuk a kilátó tornyából a csillagokat. A Piszkéstetői Csillagvizsgálóban megismerhettük

az obszervatóriumban folyó munkát, majd az Óvár, az
Ágasvár és a Csetei-vár romjainak
felfedezésével leereszkedtünk
Fenyvespusztára. Itt még várt
ránk a Tuzson Arborétum természetvédelmi területének különleges örökzöldjei, ritkaságai.
Legemlékezetesebb éjszakáink
a Nagybükkfai-tisztás és a Fenyvespuszta, Cseresznyés-torok
nomád táborhelyeken volt, mert
itt élhettük át, hogy milyen az
élet áramellátás nélkül.

téséért

hazánk

Gratulálunk
kinek a 60
legmagasabb

mindenkm teljesíhegyvidékén!

Margit néni és Kati néni gyalogos vándortábor-vezetők

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.

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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Kezdő és haladó

SZABÁS-VARRÁS
tanfolyam indul

Ősztől ismét tanulhatunk varrni a Szabadidőközpontban
Deák Rózsa személyében
egy rendkívül szimpatikus,
kedves hölgyet ismertem
meg tavasszal. Varrótanfolyamot vezetett a
Szabadidőközpontban,
ami olyan jól sikerült,
hogy ősszel újabb két
tanfolyammal folytatja az
oktatást. Szakmai múltjáról, a varrás szeretetéről
beszélgettem vele.
Hogyan és mikor indult a varrás iránti szeretete?
Tudom, hogy közhelynek számít, de már gyermekkoromban is babaruhákat varrtam. Nem volt kérdés, hogy
merre tanulok tovább, így hamar elsajátítottam a ruhaipar fortélyait. Budapesten a Vámos Ilona Szakmunkásképzőben tanultam a szakmát, majd 1981-től mint kisiparos, később vállalkozó méretes női ruhakészítőként
dolgoztam. A Mestervizsga megszerzését követően 9
tanulót neveltem és szabadítottam fel a műhelyemben
A tavaszi tanfolyam lendületet, de legfőképpen
kezdő lökést és önbizalmat adott, hogy meg tudom csinálni! A tanfolyam óta készült neszeszer,
naptárborító, kulacstartó, táska, anya-lánya
felső-ruhácska. És rengeteg tervem van még,
amihez már van anyagom, csak időt kell találni
rá. Nagyon élvezem a varrást és már alig várom
a haladó tanfolyamot!
Szűcsné Nagy Magdolna, Ócsa

Hogyan kezdett el varrást oktatni?
A 80-as években kezdődött, Dabason és a környező falvakban kezdtem el szabás-varrás tanfolyamokat tartani. Azonnal megtetszett az oktatás, jó
volt látni a tanulók sikerélményeit. Azt hiszem ez
az, ami igazán megmelegíti a szívemet. Előfordult,

az ócsai Szabadidőközpontban
heti egyszer 2 órában
szeptember 16-től 7 héten át.

hogy valakit a nálam tanultak indítottak el a varrónői pályán, sok tanulóm mára önálló vállalkozó lett.
Kiket vár az őszi tanfolyamra?
Szeretettel várom a teljesen kezdőket is, ha kellő a lelkesedés, garantálom, hogy sikerélményben lesz része a tanfolyam befejezéséig. Illetve
indul egy haladó tanfolyam is, mert a tavaszi
tanfolyam résztvevőinek egy része várja a folytatást.

Egressy Kultúra Kártyával

-3000 Ft
EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. WWW.OCSAMUVHAZ.HU

Mikor indulnak a tanfolyamok?
Szeptember 16-án hétfőn indul a kezdő és haladó tanfolyam is, amelyek 7 héten át tartanak. Tematika szerint tanulunk a kezdő csoporttal: varrógép használat,
Burda szabásminta másolás, terítőszegések, díszpárna
varrás zippzárral, edényfogó kesztyű, nadrág rövidítés,
egyszerű alakítások átbeszélése. A haladó csoporttal,
kozmetikai táska, hátizsák varrás és egy nadrág vagy
blúz fazon elkészítése a Burdából, kívánság szerint.
Szeretettel várok minden érdeklődőt! Rózsa

-VOLÁN busz bérlet értékesítés
-képkereteztetés
-bélyegző készítés rövid határidővel, akár másnapra
is!
Cím: Alsónémedi, Fő út 87. 4. üzlet, tér felöli oldal
Várok mindenkit szeretettel!

Részvételi díj: 18.000 Ft
06 29 378 043

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

Fenséges belsőségek
főzőversenye

Szükséges-e előképzettség?
Nem. A pozitív hozzáállás viszont igen – mosolyog
Rózsa. Nincs rajtunk kényszer, alapvetően mindenki azért jön, hogy jó közösségben, hasznosan
töltse el az idejét, és olyan tudásra tegyen szert,
amit később használni, akár kamatoztatni is tud.

Tisztelt Leendő Vásárlóim!
Papír-, írószer-, nyomtatvány-, party kellék termékek
széles választéka mellett, egyéb elérhető szolgáltatás:

Hirdessen az Ócsai Kisbíróban!

A korosztályt tekintve pedig felnőtteket várok, fiatalokat és nyugdíjasokat is szívesen fogadok.
Családias hangulatban teltek az órák, ahol
sok hasznos gyakorlati tudnivalót tanultunk.
Voltunk páran, akik még a varrógép használattól indultunk, még a gomblyukazás is kifogott
rajtunk. Inspiráló volt a tanfolyam, ami után
bátrabban oldom meg a családban felmerülő
varrással kapcsolatos feladatokat.
Drevényi Anita, Ócsa

Nyitva : H.: 9-18,
K-P.: 9-16
Tel.:06-29/783-441

Ócsa

az Ócsai Vigasságon

Bede Róberttel

Időpont: 2019. szeptember 7.
Információ és jelentkezés: www.ocsamuvhaz.hu

16 Ócsán főztük
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Ági ajánlja

Szentkirályiné Süveges Ágnes az Egressy Gábor Szabadidőközpontban dolgozik több mint 30 éve. Minden nap főz, szereti a hagyományos konyhát,
de nyitott az új és egészséges ízek felé is.
Hány évesen kezdtél főzni?

Mindig volt baromfi az udvarunkban, így számos alkalommal láttam amint anyukám levág egyet, előkészíti a főzéshez, és sokszor segítettem is neki a munkálatokban. Azon a bizonyos napon édesanyám hajnali 4-kor már ment nyitni az
Utasellátó-trafikot az állomáson és csak este jött haza. Azon gondolkoztam, hogyan tudnám meglepni, tehermentesíteni a munkában. Úgy döntöttem, hogy egyedül levágok egy csirkét és megfőzöm csirkepörköltnek. Így
is volt! Teljesen egyedül készítettem el az ételt. Volt nagy meglepetés, amikor a szüleim hazaértek. Soha sem
fogom elfelejteni édesanyám könnyes szemét, amikor meglátta a pörköltet a gázon.
A család kedvenc étele nálunk a mátrai borzaska, mely számunkra megunhatatlan és variálható. Általában hétvégén készítem el.

A köszvény egy nagyon fájdalmas és meglepően gyakori betegség, amely anyagcsere eredetű, így egyáltalán nem mindegy, milyen étrendet folytat az érintett.
A nyaralások során például számos ételre nemet kell
mondaniuk a betegeknek, hogy ne legyenek rosszul.

Miért alakul ki a köszvény?
A köszvény egy gyulladással járó betegség, amely
akkor jön létre, ha a vérben felszaporodik a húgysav,
majd annak kristályai kicsapódnak és lerakódnak az
ízületi tokot belülről bélelő hártyában. Ennek következményeként alakul ki a gyulladás, főként a nagylábujjakban, a kezekben, a lábfejekben, a térdekben és a
könyökben. A köszvény tehát anyagcsere és immunológiai eredetű, de nem autoimmun betegség. Főként a
középkorúakat és az idősebbeket érinti.

Tiltólistás ételek és italok

MÁTRAI BORZASKA
hozzávalók
•
•
•
•
•
•

1 kg karaj
Só, bors
50 dkg burgonya
1 db tojás
4-5 evőkanál liszt
olaj a sütéshez

•
•

Tálalásnál:
+ 2dl tejföl
20-30 dkg trappista sajt

elkészítés
A húst felszeleteljük, ki klopfoljuk, besózzuk-borsozzuk. A burgonyát meghámozzuk és durva reszelőn lereszeljük kb. 15-20 percig állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a levétől. Hozzáadjuk a tojást és a lisztet, összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk.
Ha ezzel készen vagyunk először a lisztbe, majd a burgonyás masszába mártjuk a húsokat és tehetjük is a forró olajba, mindkét felét pirosra sütni. Lehet kiolajozott tepsibe is tenni a húsokat és sütőben kisütni, ott mindjárt rá
lehet tenni a tejfölt és a sajtot. Utóbbi időben azért készítem így mert így egészségesebb a kevesebb zsiradék miatt, másrészt gyorsabb mert egyben sül ki.
A köret sokféle lehet, én általában vagy hasáb burgonyát, vagy krumplipürét szoktam
hozzá készíteni, de akár rizibizivel vagy dinsztelt zöldségekkel is nagyon finom.
Nyáron a megunhatatlan kovászos uborkát vagy uborkasalátát adom savanyúságként
hozzá. Nagyon laktató és finom étel, egészségükre, ha elkészítik!

Mit kell enni a
roham elkerülése
érdekében?
A
köszvényeseknek tulajdonképpen
egy élethosszig tartó
egészséges életmódot
kell kialakítani, ami
hozzájárul a rohamok
elkerüléséhez. Ez elsősorban a zöldségek,
teljes kiőrlésű pékáruk, diófélék, magvak és alacsony
zsírtartalmú tejtermékek fogyasztását jelenti. Egy ilyen
étrend ráadásul a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is redukálja. Figyelni kell a bőséges
folyadékbevitelre is, naponta legalább 8 pohár víz fogyasztása ajánlott. Javasolt továbbá az alábbiakat is
beépíteni az étrendbe:

Köszvény: már egyetlen pohár bor is a tünetek romlását okozhatja.

•
•

A probléma gyökere tehát a húgysav, amit a purintartalmú élelmiszerek, italok fogyasztásakor állít elő a
szervezet. Vannak olyan magas purintartalmú élelmiszerek, amelyek képesek belobbantani egy köszvényes
rohamot. Ezek közé tartozik a nyáron igen népszerű sör
és a magas cukor-, valamint fruktóztartalmú üdítők.
Ezeken kívül az alábbiakra is ajánlott nemet mondani:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

alkohol (a sör mellett főként a magas alkoholés cukortartalmú likőrök)
pulykahús, vörös húsok és belsőségek, amelyek gazdagok a telített zsírsavakban (például
a máj és a vese)
tenger gyümölcsei (rákfélék, szardínia, tonhal,
makréla, polipok)
előre feldolgozott élelmiszerek
spárga, karfiol, gombafélék
vaj és a magas zsírtartalmú öntetek (dresszingek)
cukros ételek
kávé

•
•

tojás
alacsony cukortartalmú gyümölcsök (például
málna, egres, alma)
cseresznye
növényi olajok (például olíva, napraforgó,
repce)
napi 500-1000 milligramm C-vitamin
néhány kocka étcsokoládé és egészséges des�szertek (például gyümölcsszorbet)

Az orvosi segítség is elengedhetetlen
Elsősorban egy alapos kivizsgálás keretében meg
kell győződni arról, hogy valóban köszvényről, és nem
például reumatid artritiszről van-e szó. Annak is utána
kell járni, nem áll-e valamilyen genetikai eltérés (például enzimhiányok), fokozott sejtciklus (tumorok) vagy
anyagcserezavar (elhízás, veseelégtelenség, dehidráció) a köszvény kialakulása mögött. „Ha megszületik a
diagnózis, elsősorban az életmódra kell felhívni a beteg figyelmét, de feladatunk a gyulladás és a fájdalomcsökkentése is, különös tekintettel a nagy fájdalommal
járó rohamokra. Életmóddal és megfelelő kezeléssel
azonban a köszvény jó eséllyel kordában tartható.

(forrás: hazipatika.com)

fotó: fajdalomkozpont.hu

Az első komolyabb főzésem 12 éves koromban volt. Abban az időben egyáltalán
nem volt szokatlan, hogy a kislányokat bevonták a konyhai munkába. Így volt ez
nálunk is, így ennyi idősen már köreteket is el tudtam készíteni egyedül.

A köszvényesek erre figyeljenek a nyáron
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Határtalanul
az irodalmi hősök
nyomában
Már ötödik alkalommal adatott meg iskolánk hetedikes
tanulóinak az a lehetőség, hogy ellátogassanak a határainkon túli magyarlakta területekre. Elsődleges célja
ennek a kirándulásnak, hogy diákjaink megismerjék a
határon túli magyarok múltját, életét, történelmi -és
irodalmi nagyjaink munkásságát és nem mellesleg a
szemet gyönyörködtető tájakat. Ezen túl nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennük, hogy milyen veszteség
érte hazánkat ezeknek a területeknek az elcsatolása
által.
A Határtalanul kirándulást alapos felkészítő munka
előzte meg. A történelem, magyar és földrajz órákba
becsempésztük azokat a tudástartalmakat, amelyek az
út során segítették a tanulókat a könnyebb eligazodásban.
Első utunk Mikszáthfalvára vezetett, ahol találkoztunk
az idegenvezetőnkkel, és egy bőbeszédű lektor adta át
a lehető legtöbb tudnivalót Mikszáth Kálmán íróról.
Alsósztregován Madách Imre kastélyát csodálhattuk
meg és még az ember tragédiájából is kaptak a diákok
egy kis ízelítőt.
Majd a Füleki vár és a néprajzi múzeumhoz való feljutás a sok-sok lépcsőn keresztül kissé megmozgatta
lanyhult izmainkat, de megérte a látnivaló.
Amit már nagyon vártak a nap folyamán az nem volt
más, mint a szállás elfoglalása, amely már eső áztatta
körülmények között zajlott. No és a finom vacsora után
jöhetett az egymás szobáinak meglátogatása és éjfél
körül a tanárok által, nehézségek árán kiharcolt nyugovóra térés, pihenés.
A második napon esőre ébredtünk, ami végig kísérte
majdnem az egész napunkat. Ennek ellenére a Kelet-Szlovákia legnagyobb városának csodálatos épületei, emlékművei, a Kassai dóm elragadó szépsége feledtette a kellemetlen időjárás okozta problémákat.
Délutánra már kissé kiderült, amikor sort kerí-

Polgárőr napló
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
Az egyesület a hónap minden napján éjszakai szolgálatot látott el a város közterületein.
tettünk a Szádelői völgyben tett túránkra, ahol
lehetőségünk adódott tanulmányozni a terület
növény –és állatvilágát. Aznapi utunk utolsó állomása
a Krasznahorkaváralján a ,,Gömöri ravenna”, Andrássy
Franciska és Dénes mauzóleuma volt. Szemgyönyörködtető volt a belső díszítés és sokunkat mélyen megérintett a történet, amit az építtető és kedvese életéről
hallottunk.

Június 28-án lakossági bejelentést kaptunk erőszakos
házalókról, akik „kiállításról megmaradt holmikat”
próbáltak a lakosokra rásózni. A rendőrség segítségével hamar beazonosításra kerültek, megkértük őket az
Ócsáról történő távozásra.
Június 28-30 között kettő lovas polgárőrünk képzésen
vett részt Isaszegen. Az oktatás végén sikeres Járőr I.
vizsgát tettek lovaikkal.

A hosszú, fáradságos napot egy finom vacsora és egy jó
hangulatú néptánc tanulás zárta, a Dernői néptáncosok
közreműködésével. Ezen az éjszakán már mindenkinek
jobban esett a pihenés.

Június 30-án biztosítottuk az „Ócsai B Közép” egész napos rendezvényét a Sportpályán.

Utolsó nap Rozsnyót, majd Gömör vármegye
székhelyét, Rimaszombatot látogattuk meg. Ekkor
már az idő is kedves volt hozzánk, így a városban
tett séta, Tompa Mihály szobrának felkeresése már
kellemes körülmények között történt. Határtalanul
kirándulásunk utolsó programjaként meglátogattuk
a Gömör- Kishonti Múzeumot, amely átfogó képet
adott a régió történelmének és természeti kincseinek
gazdagságáról.

Július 1-én néhány fiatal bement a még épülő, át nem
adott játszótérre. Polgárőreink felszólították őket a terület elhagyására, melynek készségesen eleget tettek.

Ez a Határtalanul kirándulás nagyon tartalmas volt, bár
kissé zsúfoltak voltak a napi megtervezett programjaink. Kirándultunk, koszorúztunk, elmélkedtünk, csodálkoztunk.
Az idegenvezetőnk egy nagyon jól felkészült és sokoldalúan tájékozott személy volt, aki nagyon sok plusz
ismerettel egészítette ki az út során látottakat-hallottakat.
Kellő képpen elfáradva, de azért jókedvűen értünk
vissza Ócsára. Remélem a sok-sok látnivalóból sikerült
tarsolyunkba rakni azokat az élményeket és történeteket amelyek, felejthetetlenek maradnak mindannyiunk számára.
Puskás Ilona

Szintén 30-án biztosítottuk a Zenés Nyáresti Séta-át.

Július 2-án segítséget nyújtottunk egy ócsai lakosnak,
aki Dabason elveszítette a mobiltelefonját.
Július 4-én egy ócsai lakos rosszul lett az utcán. A helyszínre érve megvártuk még az ügyeletes orvos megvizsgálja az urat, majd ezt követően haza szállítottuk az
idős embert és az elektromos kerékpárját is.
Július 5-én egy folyamatosan hangjelzést adó lakásriasztóról kaptunk jelzést. A helyszínre érve megállapítottuk, hogy az ingatlanba nem törtek be. Rövid
adatgyűjtés követően sikerült kapcsolatba lépni a tulajdonossal, aki sietősen haza jött és kikapcsolta a meghibásodott riasztót.
Szintén 5-én az éjszakai szolgálat a Széchenyi utcában
hangoskodó fiatalokat csendesített le.
Július 8-án egy elhagyott autóról kaptunk bejelentést,
amely Ócsa és Felsőbabád között vesztegel a szántóföldek mellett. A rendőrséget értesítettük. Az autó nem
körözött és forgalomban is van. Vélhetően műszaki
hiba miatt hagyta ott a tulajdonos az OPEL Vectrát.

Szintén ezen a napon, egy Liliom utcában lakó hölgy
kért segítséget, mivel a Szegfű utcában lakó, évek óta
pereskedő, szomszédjai zaklatják és fenyegetik őt.
Ugyancsak 8-án, az Égetőhegy településrészen kellett
a hangosan kerti partizókat halkabb mulatásra kérni az
éjszakai szolgálatnak.
8-án éjjel az éjszakai szolgálat egy a Bolyai téren fekvő
részeg embert helyezett biztonságba.
Július 9-én egy helyi gazda jelezte, hogy a földjéről terménylopás történt. A termény betakarításáig visszatérően ellenőriztük az érintett területet.
Július 12-én jelezték, hogy a Halászi Károly utcából építési anyagokat tulajdonítottak el. Fokozottan figyeljük
a területet.
Július 13-14-én Táborfalván biztosítottuk az
Országos Polgárőr Szövetség Országos Nyeregszemle
rendezvényét. A 7-7 fő ócsai polgárőr munkáját segítették a táborfalvai és dabasi polgárőrök.
Július 16-án egy Némedi utcai lakossal beszéltük meg,
hogy az ingatlanjára éjszaka illetéktelenül bejáró személy kilétét, hogyan tudnánk közösen felfedni.
Július 19-én egy hőzöngő részeget kellett a vasútállomásról eltávolítani.
Július 20-án, az éjszakai szolgálat csendháborítás miatt
intézkedett a Katona József utcában.
Július 22-én ismét a Liliom utcai lakos kért segítséget
tőlünk, de rendőrségi feljelentést nem hajlandó tenni
az őt zaklató, fenyegető szomszédjai ellen.
Július 26-án rengeteg bejelentést kaptunk a viharkárokról. Sajnos nem rendelkezünk a kárelhárításhoz
szükséges eszközökkel, ezért a bejelentőket megkértük, hogy a 112 Központi Segélyhívót hívják.
Július 27-én esküvői menetet biztosítottunk 6 fővel.

Sport 21

Ócsai szüreti
felvonulás és bál

Felvonulás:
Gy�lekező:

10:30

2019. szeptember 21.

Kiindulási és érkezési pont:
Ócsai önkor�ányzattal
szemben lévő park
Indulás:

Sztárvendég:

Mohácsi Brigi

11:00

Megállók:
1. Önkor�ányzattal szemben lévő park
2. Sarokház étterem
3. Kölcsey utca
(P+R parkoló)
4. Epresker� utca
(Diófa és Szilvafa utca között)
5. Puncsbazár mögött
6. Éden kávézó
(volt OTP)

előadóművész
21 órától

de a fröccs sem maradhatott el. Igazán jó dolog, hogy
ezzel az ingyenes futóeseménnyel összehozhatjuk a
környék településeinek futóit, ahol szép környezetben jókat beszélgetve tölthetjük el a napot A rendezvény végén az UFÓ csapat emlékkoszorút helyezett el
a pincesor központnál Radics József emlékére, akivel
közösen kezdtük a Pincesorfutás megvalósítását. Köszönjük a részvételt a futóknak, reméljük szép emlékekkel távoztak és jövőre újra jönnek. Elsősorban nagy
köszönettel tartozom az UFÓ csapat lelkes tagjainak
az önzetlen segítségért! Köszönjük Ócsa Város Önkormányzatának a megvalósításhoz nyújtott támogatását
és az ócsai polgárőröknek a profi biztosítást. Köszönjük
az Erzsi virágnak a szép emlékkoszorút. Köszönjük az
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület tagjainak az extra frissítőpontokat és hogy nyitott pincéket látogathattak a futók. Jó volt ez a nap! Jövőre is találkozunk.
Fentor Csaba  

Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

Kezdés:

5 530 000 Ft-tól

20:00

Infor�áció: +36 20 958 82 18

Két éve hagyományt teremtettünk... Akkor azt gondoltuk, hogy érdemes bemutatni a futótársadalomnak is
Ócsa egyik büszkeségét, a pincesort. Nem versenyben
gondolkodtunk, mert egy közösségi futás is adhat sikerélményt, örömet. Azt hiszem elértük a célunkat, mert
nagyon népszerű lett az esemény nemcsak a környék,
hanem a távolabbi futótársadalomban is. A 150 fős létszám limit gyorsan betelt és úgy nézett ki ismét szép
létszámban érkeznek a futók. De az időjárás, mint már
sokszor, ismét közbeszólt. Éjjel óriási eső volt és a porból sarat csinált. A viharos idő miatt sokan megijedtek és otthon maradtak. De elnézve a teljesítők arcát,
egyáltalán nem bánták, hogy eljöttek, mert igazi erőpróba volt. Mindenki büszke lehet magára aki végig futotta a 4 km-es köröket. Volt aki 6-szor! Sőt idén volt
a legtöbb gyermek teljesítő, amire nagyon büszkék
vagyunk. Befutás után gulyáslevessel, emléklappal és
egy kézi készítésű könyvjelzővel jutalmaztuk a futókat,

TULAJDONOSOKAT
MEGNŐTT
HOZZÁ KERESÜNK,
A CSALÁD
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Bál:

Helyszín:
Eg�essy Gábor szabadidő központ
Fellépők:
Flashdance tánccsopor�
Ócsai népdalkör
Örökifjú Bohémek

Ócsai Pincesorfutás

Belépőjeg� a bálra: 2 000 Ft
(elővételben és a helyszínen is)

Elővételes jeg�ek telefonos
eg�eztetéssel kaphatóak!
Jeg�ek: +36 20 216 00 14

A szervezők a változtatás jogát fenntartják (az időjárás viszontagságai miatt)

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
7ules.skoda.hu

A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
a::
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km
m

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

Haláleset:

Név
Varga Péter
Karsai Józsefné Tihany Mária
Bödő Boldizsárné Bálint Eszter
László Ferenc
Marosi Jánosné Gruber Anna
Szabó Gábor Sándor
Gudmon Zsolt

Születési idő
1944. március 23.
1936. május 14.
1950. augusztus 14.
1940. május 22.
1938. június 22.
1940. január 24.
1970. október 27.

Esküvő:
Szebedinszki Bernadett Szandra – Barta Márton
Urbán Rozália – Székely Attila
Virág Anita – Varga Norbert
Huszonötödik házassági évforduló:
Galzó Erika Mária – Szemán Zsolt Ferenc
Szaller Krisztina – Hajdu Gyula

Haláleset ideje
2019. június 5.
2019. június 14.
2019. június 24.
2019. június 26.
2019. június 26.
2019. június 27.
2019. június 30.

Csütörtök 18 óra: Központi Bibliaóra – Református Iskola Tanácsterem
Péntek 15:30 óra: Konfirmációi előkészítő – Református Iskola
Tanácsterem
Péntek 17 óra: Énekkar - Református Iskola
Szombat 9:15: Cserkészet – Református Iskola, illetve a gyülekezet sportpályáin
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet – Templom
Vasárnap 15 óra: Istentisztelet – Evangélikus Imaház (Két hetente)

2019. július 6.
2019. július 12.
2019. július 16.

Vasárnap 16 óra: Ifjúsági Közösség Bibliaórája a Református
Iskolában
forrás: www.ocsaref.hu

1994. július 16.
1994. július 16.

Születések:
GYERMEK NEVE
SZÜLETÉSI IDŐ
Bartha Liza
2019. június 7.
Somogyi Noémi Zsófia
2019. június 7.
Veszeli Merse
2019. június 12.
Mészáros Koppány
2019. június 13.
Csubirkai Glória Csilla
2019. június 16.
Vellai Miklós
2019. június 18.
Gattyán Dominik
2019. június 22.
Kránicz Nimród
2019. június 23.
Cseri Lotti
2019. június 25.
Görög Zénó
2019. június 25.
Alstedter Attila
2019. június 25.
Kolos Alex Károly
2019. június 26.
Rácz Petra
2019. június 28.
							
						

Ócsai Polgármesteri Hivatal

Sallay Mária
anyakönyvvezető

Gyermekorvos

Ócsai Baptista Gyülekezet

Rendszeres alkalmaink:
bibliaóra minden szerdán 18:00 órától
imaóra vasárnaponként 9:00 órától
istentiszteletek: vasárnap 10:00 és 17:00 órakor
ifjúsági alkalmaink: szombatonként 18 órától
gyermek bibliaórát minden vasárnap az imaórával párhuzamosan tartunk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség

Hétfő, Péntek, Szombat 18 óra.
Vasárnap 9 óra
Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
Gyónási lehetőség minden szentmise előtt.
Közösségek és találkozások rendszeressége
Hétfőn 18.30-kor: Biblia óra – Plébánián (nagyterem)
Szerdán 18.00-kor: Énekkar-Plébánián (énekterem)
Pénteken 18.00-kor: Ifjúsági hittan -Plébánia
(hittanterem)
Pénteken 18.30-kor: Katekumen csoport- Plébánia (nagyterem)
www. ocsa.vaciegyhazmegye.hu
Polgárőrség Tel: 30-6886055,

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

dr. Koszteleczky Mónika

30-6886056, 30-9944923

Tel: 29-578-840, info@nefelejcsovoda.hu

E-mail: polghiv@ocsa.hu

Rendelés: H, K, Sz, P 8-12-ig

30-9944925, 70-6064005 (éjszaka)

Napsugár Tagóvoda

Tel: 29-378-125

Cs 14-17-ig, Tel: 29-378-164

Hivatásos Tűzoltóság Dabas

Tel: 29-378-084

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Tel: 29-378-164

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

www. ocsavarosuzemeltetes.hu

Védőnői tanácsadások

Posta, Szabadság tér 3.

Ócsa, Damjanich u. 31.

Tel: 29-378-125/33-as mellék

I.körzet: 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 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

AZ ELSŐ
MINDIG VALAMI
ÚJAT HOZ.

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.
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!

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
Tel.: +36 1 421-8220 | skoda@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek
nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti
feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 g/km..

