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3Polgármesteri interjú

A villámzivatarok Ócsát sem kímélik

10.00 óra 
Ünnepi megemlékezés a Millenniumi téren

Beszédet mond 
Murinainé Murár Emília alpolgármester

Az új kenyeret megáldja:

Nt. Hantos Péter, református lelkipásztor

Mihoc Valerian atya, ócsai plébános

Közreműködik:

Ócsai Népdalkör 

Múzsák Társulat

2020. augusztus 20.

Ócsa Város Önkormányzata

A nagy esőzések Ócsát sem kerülik el, az ún. 
villámárvíz városunkban is sokunkat próba-
tétel elé állít. A csapadékvíz-elvezetés megol-
dásáról, valamint a jelenleg futó önkormányzati be-
ruházásokról Bukodi Károly polgármestert kérdeztük.

Nagy a baj?

Minden viszonyítás kérdése, de én ezt a jelzőt azért 
nem használnám. Sajnos vannak gócpontok a városban, 
ahol mindenképpen lépnünk kell. Folyamatosan kapjuk 
a visszajelzéseket, hogy hol vannak áldatlan állapotok, 
és lépésről-lépésre haladunk is. A Damjanich utcától a 
Csokonai utcáig mondhatjuk, hogy készen vagyunk. A 
Baross utcai óvoda előtti terület is célegyenesben van. 

Tudunk a Martinovics és Üllői út találko-
zásánál lévő problémáról, a Pipacs és Szé-
kesi út sarkán szintén hasonló a helyzet, 
valamint a Vágóhíd utcában a FÉG mögött. Ezek több-
ségét még a tél előtt mindenképpen orvosolni fogjuk.

Talán kevésbé szembetűnő, de a Falu Tamás utcá-
ból lezúduló víz is galibát okoz, de a Testület épp 
most döntött a vízelvezető árok kitakarításáról, 
karbantartásáról, így bízom benne, hogy a követ-
kező nagy esőnél ez már nem jelent majd gondot.

Azt okvetlen szeretném kihangsúlyozni, hogy a csa-
padékvíz elvezetésében az egyén felelőssége meg-
kerülhetetlen. Az utcára kivezetett esővíz, a bete-
metett árok, a „felhízott” padka mind problémát 
okozhat, akár pár méterrel a lakóépületünk után. 
Kérem, figyeljenek erre oda!

Milyen beruházások zajlanak városunkban?

Befejeződött a csatornázás az Álmos vezér utcában, és 
hasonló munkák indulnak el a Lila akác utcában is. El-
kezdődött az Árok utca és a Klapka utca felújítása is. 

Ahogy azt említettem, van tennivaló, de lépésről-lé-
pésre haladunk.

Sokakat foglalkoztat, hogy egy magas feszültségű 
távvezeték épülhet a város szélén a Halászy Ká-
roly utca és Pipacs utca mögött. Igaz ez?

Igen, a legutóbbi terv szerint valóban ott vitték 
volna a nyomvonalat. Többször egyeztettem Dr. 
Molnár Csaba jegyző és Pánczél Károly országy-
gyűlési képviselő társaságában a kivitelezővel, és 
sikerült elérnünk, hogy ne ilyen közel az ócsai ut-
cákhoz épüljön meg a vezeték. Amint erről bővebb 
információm lesz, tájékoztatni fogok mindenkit.

Mindenkinek kellemes nyarat, kikapcsolódást kívánok!

FIGYELEM!
Forgalmirend-változás!

Augusztus 31-től egy-
irányú lesz a Baross utca, 

a Petőfi Sándor utca 
irányából a Rákóczi Ferenc 

utca felé.



4 Önkormányzati hírek

Testületi ülésen történt
Ócsa Város Önkormányzatának képviselői jú-
lius 29-én tartották havi testületi ülésüket. 

Döntés született az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévő ócsai 0175/46 hrsz. alatt 
nyilvántartott, „szántó” megnevezésű ingat-
lan 23.000.000 Ft áron történő értékesítéséről. 

Elfogadták a Képviselők a Monor Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Dabas Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2019. évi beszámolóját, mely-
ből többek között az is kiderül, hogy 2019. év 
elsődleges célkitűzése közé tartozott a szabadtéri 
tüzek számának visszaszorítása. A tavalyi évben ösz-
szesen 288 db tűzeset és 201 db műszaki mentéshez 
volt riasztva a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. 

Elfogadta a Testület az Önkormányzat 2020. 
évi közbeszerzési tervének módosítását.

Ócsa Város Önkormányzata indult és sikeresen 
pályázott a „Közművelődési érdekeltségnövelő” 
elnevezésű pályázaton. A nyertes pályázattal az 
Egressy Gábor Nonprofit Kft. részére fény- és 
hangtechnikai eszközök kerülnek beszerzésre. 

A Képviselők úgy döntöttek, hogy mielőtt a Falu Tamás 
utcában megkezdődik a vízelvezető rendszer kiépítése, 
a Falu Tamás utcát és a 2134/5 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlan közötti 650 méter hosszú vízelvezető rend-
szer karbantartása mindenképpen szükséges. A mun-
kálatok keretében I. ütemben a mederszelvényben 
és egyoldali fenntartási sávon növényzet kaszálására, 
cserjeírtásra, tuskózás nélküli fakivágásra és az össze-
gyűjtött anyag lerakóhelyre történő elszállítására kerül 
sor, amelyek elvégzésével a Barizs Kert Kft-t bízza meg. 

Zárt ülésen szavaztak a Képviselők a PRO URBE 
Ócsa cím adományozásáról, de sajnos a díj 
adományozásáról nem született egyezség a 
Képviselők között, ezáltal a díj 2020. évben nem kerül 
kiadásra. Szintén zárt ülésen szavaztak a Díszpolgári 
címről is, melyet idén Bartos Sándornak ítélt  
a Testület. A díjat Bukodi Károly polgármester 
adja át augusztus 20-án 10 órakor, a 
Millenniumi téren tartandó ünnepségen. 
A Képviselők úgy döntöttek, hogy az Önkor-
mányzat kizárólagos 1/1 tulajdonában lévő ócsai 
2608 hrsz. alatt nyilvántartott kivett strandfür-
dő művelési ágú ingatlan területét társadalmi 
összefogás igénybevételével rendezni kívánja.
Felújítják az Ócsa Szociális Családiház-építési Program 
keretében megépített – kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő – 80 db családi házhoz tartozó kerítés 
faelemeit. A munkálatokat a Kinamé Kft. végzi el, 
amelyre előreláthatólag 2020. nyár végén kerül sor.

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
286-293/2019. (XI.27.) számú ÖK. határozataiban döntött a hatályos Településrendezési tervek 
módosításának megindításáról. A módosításhoz kapcsolódó egyeztetési anyag elérhető Ócsa város 
honlapján, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
A fentiekkel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a 
településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2019. (VI.27.) számú 
önkormányzati rendelete alapján

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2020. augusztus 26-án - szerdán - 1400 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)
A lakossági fórumot követően 2020. szeptember 3. napjáig a témával kapcsolatban a Lakosság és az 
egyeztetésben résztvevő Partnerek észrevételeket és javaslatokat tehetnek, a név és lakcím feltüntetésével 
az Ócsai Polgármesteri Hivatalnak (2364 Ócsa Bajcsy-Zs. utca 2.), azon belül a települési főépítésznek 
címzett postai levélben, vagy a foepitesz@ocsa.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Bukodi Károly polgármester

                                                                                 

Az „Az Arany-Korona” Alapítvány szeretettel meghívja Ócsa város minden lakosát,
2020. szeptember 12.-re, a

IV. Földművesek Napja
ünnepségére

A 2017. évben útjára indított Földművesek Napja évenként tartandó országos 
rendezvényt az idén Ócsa város önkormányzata fogadta be.

Így az „Arany - Korona” Alapítvány 2020. 09. 12. napon Ócsa városban tervezi megtartani
Csokonyavisonta és Vasad községek, majd Bugyi nagyközség után a IV. Földművesek Napja 
rendezvényt az Egressy Gábor Szabadidőközpontban.

Ezen a napon megemlékezünk Nagyatádi Szabó István egykori kisgazda 
Földművelési miniszter munkásságáról, és

elismerésben részesítjük

a helyi földműves gazdálkodókat.

A rendezvény támogatói: 

                                                                                                               

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara                             Magyarország Kormánya                                            Ócsa város Önkormányzata
          AGRÁRMINISZTÉRIUM

„Arany-Korona” Alapítvány

M E G H Í V Ó
       2020. szeptember 12
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Kutyasétáltatás szabályai
Tisztelt Ebtulajdonosok!

A felelős állattartás szabályairól a korábbiakban már 
tájékoztatást adtunk Önöknek, ehhez kapcsolódóan 
azonban fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, 
hogy milyen előírásokkal kell tisztában lenniük az 
ebtartóknak kutyasétáltatás során.

Nagyon fontos szabály, hogy legyen a kutyánk 
bármennyire is tanult, vagy jól nevelt, belterület 
közterületén ebet kizárólag csak pórázon lehet vezetni, 
sétáltatni, valamint csak olyan személy vezetheti, 
aki képes irányítani, kezelni, illetve féken tartani házi 
kedvencét. A sétáltató személy felelőssége, hogy a kutya 
sem embert, sem pedig más állatot harapásával ne 
veszélyeztessen. A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 
193. § (1)-(2) bekezdései értelmében, a póráz nélküli 

kutyasétáltatás szabálysértési bírsággal sújtható, mely 
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, 
legmagasabb összege pedig százötvenezer forint.

Azt is érdemes tudni, hogy veszélyes ebnek 
nyilvántartott állat esetében, vagy a kutya jellemzően 
agresszív magatartásának ismeretében hogyan járjunk 
el. Az állatvédelmi törvény úgy fogalmaz, hogy akkor 
lehet veszélyesnek minősíteni egy kutyát, ha az fizikai 
sérülést okozott, illetve, ha az eb fizikai vagy pszichikai 
állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek 
fizikai sérülést okozhat és ez a veszélyhelyzet kizárólag 
az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el. 
Veszélyes eb kizárólag engedéllyel, jogszabályban 
meghatározott feltételekkel és módon, ivartalanítva és 
chippel megjelölve tartható. Az ilyen kutya közterületre 
természetesen csak szájkosárral, biztonságos 

pórázzal és a tartási engedélyben megjelölt személy 
felügyeletével vihető.
Számos problémát okoz a külterületen történő 
kutyasétáltatás, ahol is az ebtartók jellemzően késztetést 
éreznek arra, hogy a kedvencükről lecsatolják a pórázt 
és szabadon engedjék kutyájukat így folytatva a sétát. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a külterületek nagy része 
vadászterületnek is minősül egyben. Vadászterületen 
a vadász a vadállomány védelme érdekében elfoghatja 
vagy elejtheti a szabadon lévő kutyát, ha az eb 
tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség,  
valamint vadat űző vagy vadat elejtő kutya esetében, 
ha a vad sérelme másként nem hárítható el. 
Kivételt képeznek a felismerhető jellel ellátott, 
rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadász-, 
mentő-, vakvezető-, és terápiás kutyák.
Aki tehát kutyáját természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely 
pénzbírsággal sújtható.

Mivel közös célunk a közterületek tisztántartásának 
biztosítása, ezáltal a kutyasétáltatás során minden 
gazda kötelezettsége, hogy saját kutyája után a 
kutyaürüléket összeszedje.
A Törvény 196. § (1) bekezdésének b) pontja szerint 
szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutya 
által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről 
nem gondoskodik. Aki ezt megszegi köztisztasági 
szabálysértést követ el, mely szintén ötezer forinttól 
százötvenezer forintig terjedően büntethető.
A köztisztaság és az esetleges szankció megelőzése 
érdekében mindig tartsunk magunknál a sétáltatás 
során egy zacskót, abba szedjük össze kedvencünk 
ürülékét és a legközelebbi közterületi kukába helyezzük 
bele. 

Kiemelendő továbbá, hogy a veszettség elleni 
védekezés miatt az oltási könyvet – a sétáltatás 
során – mindig vigyük magunkkal, annak esetlegesen 
szükséges bizonyítására, hogy a kutya transzponderrel 
(chippel) és kötelező oltással rendelkezik.

Végezetül pedig fontos odafigyelni, hogy séta közben 
tartsuk tiszteletben más ember tulajdonát, ne engedjük 
az ebnek, hogy foltot hagyjon, megjelöljön kerítéseket, 
házakat, gépjárműveket, rongálva azok állagát és a 
többi kutyát is ösztönözve arra, hogy ugyanezt tegyék.

A fenti szabályok és előírások betartásával tett séta 
egy teljesen problémamentes és kellemes időtöltést 
eredményezhet mindenki számára.

dr. Molnár Csaba
jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyáli, valamint 
az Ócsai kormányablak 2020. július 6-tól az 

alábbiak szerint fogad ügyfeleket:
 

 Hétfő  8.00 – 18.00
 Kedd  8.00 – 16.00
 Szerda  11.00 – 19.00
 Csütörtök 8.00 – 16.00
 Péntek  8.00 – 14.00

Ingyenes 

nyári programok 

a Szabadidőközpont előtt

Augusztus 13. 19.00 óra
BRASS CIRKUSZ
Augusztus 14. 21.00 óra
FEKETE NÁNDOR orgonaművész koncertje

Augusztus 29. 19.00 óra
100 FOLK CELSIUS koncert

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT      
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. | www.ocsamuvhaz.hu
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30 éve az ócsai katedra mögött 
Interjú Mrázné Gáspár Tündével

Azt vallja magáról, hogy mindig is tanárnak ké-
szült. Már háromévesen, amikor iskolapadba ült. 
Na jó, még nem tanulni. Egyszerűen csak magába 
szívni a tantermek illatát, amikor a szülei magukkal 
vitték az iskolába. Tanárok voltak, Tünde 
számára példaképek. Az elmúlt harminc évről 
mesél nekünk, Mrázné Gáspár Tünde tanárnő.

Mikor döntötted el, hogy tanár leszel?

Azt hiszem már háromévesen. Akkor ültem elő-
ször iskolapadban – emlékszik vissza Tünde. 

Szüleim mindketten pedagógusok voltak. Apukám pálya-
futását ajándékként a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollé-
giumban kezdhette, ahol megismerkedett anyukámmal, 
aki tanítónő volt. Szüleim voltak a példaképeim, min-
dig felnéztem rájuk, szerintem ezért lettem én is tanár. 

A szüleim tanítványai körében ismerkedtem meg e hiva-

tás szépségeivel. Nem túlzok azzal, ha azt állítom, hogy 
ezek az évek határozták meg egész életem történéseit. 

Hol tanultad a pedagógus mesterséget?

Pedagógus diplomámat 1984-ben a Kolozsvári Bábes 
Bolyai Tudományegyetem Főiskolai Karán szereztem, 
mint kémia-fizika tanár. Első munkahelyem a szülővá-
rosomban volt Dicsőszentmártonban, ahol több mint 
három évig tanítottam. Mély víz volt számomra a kez-
dés, hiszen mint fiatal tanár együtt taníthattam a volt 
tanáraimmal, abban a középiskolában, ahol édesapám 
volt az igazgató. Legalább egy hónapig éjt nappallá 
téve készültem az óráimra és a maximális megfelel-
ni akarás volt minden egyes pillanatom lényege. Úgy 
éreztem, hogy bizonyítanom kell régi tanáraim felé, 
akikre felnéztem, apám felé és nem utolsó sorban ön-
magamnak szerettem volna bebizonyítani, hogy meg-
felelek maximálisan minden kihívásnak. Már kezdő 

tanárként is vesszőparipám volt a környezetvédelem 
iránti elhívásom, fontosnak tartottam, hogy ezt be kell 
építeni valahogyan a tanulók életébe, hétköznapjaiba. 

Első osztályfőnökségem osztályfőnöki feladatai kihí-
vást jelentettek számomra, viszont gyorsan felnőt-
tem a célhoz. Szívem teljes szeretetével emlékszem 
vissza most is ezekre a feledhetetlenül szép időkre. 

Mióta élsz Ócsán?

1990-ben Isten útja hozott Ócsára. Augusz-
tus 5-én érkeztem ide, most 30 éve! Azóta az 
Ócsai Halászy Károly Általános Iskola tanára 
vagyok. Kicsit hosszú idő, viszont pillanatok alatt 
elrepült és csak a szép emlékek maradtak meg. 

Már ideérkezésemkor bizalmat szavazott a veze-
tőség és osztályfőnökséget kaptam. Szakos tan-
tárgyaim mellett 5 évig német nyelvet és 10 évig 
pedig angol nyelvet is tanítottam. Nagyon örül-
tem, hogy nyelvi tudásomat kamatoztatni tudtam. 

A reál munkaközösség vezetője vagyok 2003 
óta, a Diákönkormányzatot segítő tanár 2007-
2015-ig, de azóta újra nálam landolt a DÖK se-
gítése. Már mondhatom, hogy tapasztalt tanár-
ként, úgy érzem, hogy megfelelő gyakorlattal 
rendelkezem ahhoz, hogy a tananyagot sokoldalúan 
átadjam a tanulóknak. Mindig meglátom, és oda fi-
gyelek a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjaira. 

A „Kis Zöldek” környezetvédő szakkör vezetője 
vagy. Mesélj egy kicsit arról, mi a célja a cso-
portnak.

A környezetvédelem mindig fontos helyen állt érték-
rendemben. A ,,Kis Zöldek” környezetvédő szakköröm 
éveken át országos dobogós helyezéseket ért el, az 
Országos Víz Világnapi Levelező Internetes Versenyen, 
2007-2015 között. Természetesen mindez küzdelmes 
munka eredménye, hiszen négy, öt csapattal vettünk 
részt minden évben és csapataink négy főből állnak, 
tehát 16-20 tanuló versenyez folyamatosan egy hóna-
pon keresztül, egész februárban. Ez a felkészülés a min-
den délutános felkészülést jelenti a hétköznapokon. 

Víz Világnapja, és a Föld Napja már versenyként zaj-
lik, az első iskolai verseny, a második pedig ennek 
folytatása, a legjobbak részt vehetnek a környező 
települések diákjaival egy területi megmérettetés-
ben. A körzet iskoláival tartjuk a baráti kapcsolatot, 
környezettudatos versenyeket szervezve: Alsónéme-
di, Felsőpakony, Bugyi valamint Ócsa diákjai között. 
Redszeres a területi versenyünk 2007 óta. A Kézmo-
sás Világnapja, Víz Világnapja, és a Föld Napja kerül 
megrendezésre évente szervezésemben, és a tanulók 

felkészítésében. Ezeken az eseményeken a 30 tagot 
számláló környezetvédelmi csapatommal egészen 
komoly munkát vállalunk előadásokkal, ppt-el és a 
szervezés minden apró részletére figyelve dolgoz-
zuk ki a felső tagozatos diákok munkájának menetét.  

Közösségi munkám sokrétű, minden évben Kará-
csonyi műsorokat írtam és tanítottam be a felső ta-
gozatos diákoknak, 2013-ig, akkor ezt a stafétát is 
átadtam alsós kollégának. A már hagyománnyá vált 
Halászy Gálát minden évben Konferálom, levezetem. 
Rádiós műsorban emlékezük meg a Föld Napjáról és 
a Környezetvédelmi Világnapról szakköröm tagjaival. 

Ápolom szeretettel és mély tisztelettel a Palásti 
testvértelepüléssel a kapcsolatot. 2005 óta 
szervezem minden évben a jutalomtábort 
20 iskolás részére, ahova elkísérem őket.  

Ennyi év után mi motivál a munkádban?

Talán a gyerekek mindenben való maximális szerep-
vállalása, odaadó szándékuk motivál a munkám so-
rán, energiát biztosítva a mindennapi munkámhoz.  
Számomra nagyon pozitív visszajelzés a szakköri csa-
patommal kapcsolatosan, hogy a fejlődésük hónap-
ról hónapra egyre szembetűnőbb, hiszen a ,,Kis Zöl-
dek” körébe nem csak kifejezetten jó 7.-8. osztályos 
tanulók járnak, hanem közepesek is, de előfordulnak 
gyengébb szorgalmú gyerekek is. A kezdetekkor nem 
kötöm ki, hogy csak a legjobb tanulók vehetnek részt 
a köreinkben, de elmondom nekik, hogy egyedüli fel-
tétele a csapathoz való tartozásnak a komoly és kö-
vetkezetes munka. Érdekes módon kis időn belül min-
denki felzárkózik a jók mellé, megtanulják az együtt 
dolgozás, tanulás örömét, azt, hogy a közös munka, 
a csapat előrehaladását biztosítja, és hogy mindenki-
nek egyen-egyenként komoly és fontos szerepe van 
a végeredmény eléréséhez. Olyan tanulók tanultak 
meg előadásokat tartani, akiknek képességei követ-
kezetes munkája közben fejlődött óriásit. Szívemet 
ezek a dolgok melengetik és örömmel töltenek el.  

Mi a célod?
Szeretném munkámat az eddigi lelkesedéssel, hivatás-
tudattal végezni. A mostani fiatal generáció tempójá-
val haladni, módszereimet újítani ebben a digitalizált 
világban.  
Boldog ember vagyok, hiszen a munkám a hivatásom, 
és az élet legszebb részével, a fiatal nemzedék nevelé-
sével foglalkozhatom. 

Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években is él-
vezetesek lesznek óráim a tanulóim számára és sok di-
áknak hagyok maradandó pozitív nyomot az életében.
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Újra és újra...Révfülöp!
Márciusban gondolni sem mertük.
Áprilisban egyre bizonytalanabbá vált.
Májusban reménykedtünk.
Júniusban el sem hittük…
Júliusban megvalósult, nyolc felejthetetlen nap ismé-
telten Révfülöpön!
Közösségre, társaságra kiéhezve, együtt ötödikesek, 
hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosok és nagyok. 
Nagyok?? Igen, azokra a diákokra gondolok, akik 2012-
től folyamatosan, minden évben a tábor lakói voltak. 
Most, 2020-ban egy kis verssel köszönték meg a csodás 
élményeket azoknak a nevelőknek, akik szintén össz-
eszokott csapatként majd 20 éve táboroztatják az ócsai 
diákokat. Nézzük a verset, no meg a képeket, amelyek 
egy-egy szösszenetet mutatnak be a tábori életből.

Murinainé Murár Emília

Történt velünk elég régen, még 
2012-ben,
Mikor elmaradt a világ vége,
mi eljutottunk Révfülöpre,
minek csodás nyaralás lett a vége.
Igaz nehezen indult a dolog, 
nem voltunk mi angyalok
Na de hála a mi szeretett 
nevelőiknek,
ennek a három kedves hölgynek,
kik értünk mindent megtettek.

varázsoltak nekünk felejthetetlen 
egy hetet.
Azóta is sokszor visszatér, 

nekünk hármunknak is nagyon szé-
pe emlék.
Álmunkban még visszajárunk, 
s a mi házunkban párna csatázunk.
Na jó ez most már publikus, 
hát nem mindig volt takarodó után 
(h)uss.
Bár ez igaz volt minden évre, 
nem mindig akkor volt a napnak 
vége,
amikor Emi néni azt elrendelte….
Most eljött az a pillanat, 
hogy megköszönjük azt a sok nya-
rat,

Ami számunkra mindig emlékeze-
tes és ez nem hablaty.
Történjen bármi vélünk
mindig a szívünkben marad.
Emi néninek a sok szép emléket, 
ezt itt most köszönnénk meg
s hogy minket odasodort a végzet 
mondhatjuk, 
hogy Emi néni a barátunk lett!!
Ilonka néninek a sok gondoskodást
Azt a sok féltő óvást,
 mint tyúkanyó a csibéket
úgy dédelgetett minket.
Krisztuskának a sok jó tanácsot, 
a sok-sok bolondságot.
a sok jó heccet, 
ezzel csinált nekünk mindig jó ked-
vet.
Ezért vártuk évről-évre, élmény-
ről-élményre.
így lettünk mi gazdagabbak.
Bár ne lenne soha vége 
a Kacsajtosi utcai visszatérésnek.
Alig vártuk, hogy a tanításnak le-
gyen vége
S visszatérjünk ebbe az üdülőbe, 
mert mi itt nőtünk fel igazából.

Ezért örök emlék marad szívünk-
ben ez a tábor,
Mert felnőttünk már nem titok, 
erről tanúskodnak az érettségi pa-
pírok.
Lassan a Vivi is ezt teszi, már Ő is a 
nyolcat bejezi.
Bár ez az év kicsit rögösen indult. 
Túl kellett éljük ezt a covid vírust.
Már-már úgy nézett ki, hogy mi 
lemaradunk
S lám-ám mégis itt vagyunk!
Mert történhetet eddig bármi
világvége, vagy akármi!
Túl éltünk egy világjárványt
s mi itt vagyunk, 
mert Révfülöp csak mi ránk vár!!!
Ahogy elkezdtük fejezzük úgy be
szívünkbe zárva ezt a sok emléket 
Anyáinknak ezért jár most köszönet
Ezért mindent, mindent 
mindent most köszönünk meg!!
Szeretünk Titeket!

Vivi

Gréta Garbó

Vércse Bandi

Köszönjük nektek (Révfülöp 2020 újra itt a nagy csapat)

Kedves Szülők! Soha ennyi jó szót, köszönetet nem kaptunk eddig, mint az idei tábor után.  
Mi is köszönjük és úgy gondolom ez kellő motiváció lesz a következő évekre! A tanárnénik
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Elektromos kerékpár vagy segédmotoros?

Rendezvény

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, a kerékpárok, elektromos 
kerékpárok és a segédmotoros kerékpárok műszaki 
kategóriába sorolásáról, a vonatkozó szabályokról.  
 
Ennek értelmében kerékpár: 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék 
II. A Közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:  
r/1.) pont Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű 
jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 
300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron 
a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható 
erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó 
vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.  
A közúti járművek műszaki vizsgálásáról szóló 5/1990. 
(IV. 12.) KÖHÉM rendelet B. függelék 1. rész, 1. cikk 
(1) bekezdés h) pontja alapján pedálos rásegítéssel 
rendelkező kerékpár az, amely külső, folyamatos, 
025kW névleges teljesítményű elektromos 
motorral rendelkezik, amelynek teljesítmény-
leadása fokozatosan csökken és megszűnik, amint 
a jármű eléri a 25 km/h sebességet, vagy előbb, 
ha a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását. 
 
Segédmotoros kerékpár:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék 
II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:  
r) pont: Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban 
L1e jármű kategóriába sorolt kétkerekű, L2e jármű 
kategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az 
L6e jármű kategóriába sorolt quad és mopedautó.  
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet B. függelék 
1. rész, 1. cikk (2) bekezdés 2a) pont alapján: 
segédmotoros kerékpárok legfeljebb 45 km/ó 
tervezési sebességű, a belső égésű motor esetében 
a motor hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3, 
vagy elektromos motor esetében a legnagyobb 

folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4kW.  

A fentieket összefoglalva a szakhatóság állásfoglalása 
alapján amennyiben a legfeljebb 300 W teljesményű, 
beépített motor a jármű önálló hajtására nem 
alkalmas (a pedálok folyamatos működtetése 
szükséges a haladáshoz), úgy a jármű a kerékpár 
kategóriába sorolandó, azonban ha a beépített 
motor a pedálhajtás működtetése nélkül is képes 
a járművet hajtani, vagy a 300 W teljesítményt 
meghaladja úgy kategóriája segédmotoros kerékpár.  

Ha a jármű motorja nem csak rásegítésként működik, 
hanem önállóan működteti azt, akkor a közúti 
közlekedési szabályok tekintetében segédmotoros 
kerékpárnak minősül, és a közlekedés során az arra 
érvényes szabályokat minden körülmények között 
be kell tartani. Ennek megfelelően a vezetőjének 
legalább AM nemzeti kategóriára érvényes vezetői 
engedéllyel és a járműre érvényes kötelező 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, továbbá 
a közlekedés során kötelező a bukósisak viselése.  

Kérem a fent leírt szabályok betartását a 
félreértések és az esetleges szankciók elkerülésének 
megelőzése céljából!  

 Kálmán Attila r. zls.

Muzsika a csillagok alatt
Szabó Ádám harmónikás járt nálunk

Második állomásához érkezett a „Muzsika a 
csillagok alatt” rendezvénysorozat az Egressy Gábor 
Szabadidőközpont szervezésében. 

A Szabó Ádám Trió megnyitotta az Univerzum 
kapuit. Az első pillanatokban tündérmesébe varázsol-
tak minket. Az ég sötétjéről a csillagok székekbe ültek 
és az elme önkéntelen vetkőzte le hétköznapi láncait. 
Együtt nevettünk, énekeltünk és táncoltunk, mint csil-
lagok az ég alatt. 

A sárga lábú cinege léptei alatt összedőlt a 
zord, fenyegető világról alkotott képünk és az idő egy-
gyé vált, amiben mi sem különböztünk egymástól. A 
múlt, a jelen és a jövő egyszerre mutatta meg vidám, 
szeretetteljes arcát a mosolyokban. 

Szabó Ádám szórakoztató és kedves szemé-
lye könnyeddé és zamatossá tette a harmonika testes 
hangzását. Csak úgy faltuk a szavait és a dalokat. Volt 
minden terítéken, de főként a szabadságot tálalták, a 
lélek szabadságát. 

A rendezvénysorozat harmadik állomásán 
Fekete Nándor organaművészt várjuk a csillagok alatt 
augusztus 14-én 21.00 órától. 

Jöjjön el Ön is!
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Kedves Kertbarát olvasó!

Kert
KÖKÉNY ATTILA

ÉLŐ KONCERTJE 

ÓCSÁN

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

Jegyárak:
3500-4500 Ft

2020. október 3. 17.00 óra

Idei nyarunk igen bohókás. Hol az eső esik, hol  
pedig tikkadunk a melegtől. Kertünk növényvédelmére 
több időt kell áldoznunk!  Legfőképpen a gombás 
fertőzések lubickolnak ebben az időszakban, de a 
legyengült növényeket a levéltetvek is előszeretettel 
károsítják.

Gyönyörűen virágoznak viszont a kerti évelő dísznövé-
nyek, melyekből szeretnék bemutatni egy igen kedvelt 
növényt, a kasvirágot. 

Echinacea purpurea - Kasvirág

Ez a feltűnő virágú évelő dísznövény fény és melegked-
velő, de egyúttal fagytűrő is. Származási helye USA és 
Kanada, ahol vadon élő virágmezőket alkot. Hazánkban 
tőlevélrózsával vészeli át a telet. Csodásan díszítheti 
kertünket, de ismeretes gyógyító hatásáról is.  Immu-
nerősítő, vagyis gyógynövényként felhasználva segíti a 
szervezet védekező képességét.

Magas, 80-100 cm-re is megnövő virágszaraikkal fel-
tűnő hatást keltenek a növényágyásban. Kezdetben 
felálló, majd lecsüngő nyelves virágai, valamint belső 
csöves virágai alkotják a fészekvirágzatot. Ültetésüket 
napos fekvésbe, jó vízelvezetésű talajba, csoportosan 
ajánlom.  

Tavasszal viszonylag későn bújnak elő, de gyorsan nö-
vekedésnek indulnak és hamar belakják a nekik szánt 
ágyásterületet. Változatos színvilággal rendelkező faj-
tái között mindenki megtalálja a szívéhez közel állót, 
bár vitathatatlanul a legismertebb alapfaj a középlila 
változata.  A nemesítések során újabbnál újabb virág-
színekkel rukkolnak elő a termesztők, de ezek téltűrése 
kétséges. 

Élettartamukat nagyban befolyásolja a talaj vízelvezető 
képessége, és a nyári, illetve téli csapadék mennyisége. 

Hazánkban is évek óta jól szereplő szimpla virágú faj-
ták: 

•	 ’Leilani’( napsárga, magas ) 

•	 ’Mamma Mia’(hatalmas, akár 10-12 cm át-
mérőjű virágai illatosak, lazacrózsaszínűek, 
elnyílásban váltakozó szín jellemzi, 60 cm 
magsságú), 

•	 ’Tomato Soup’ (élénkpiros, 60-90 cm magassá-
gú) . 

Kompakt növekedésű fehér változata az  Echinacea 
purpurea ’Prairie Splendor Compact White’. 
Nemcsak Nekünk, hanem a csigáknak is nagy szerelme 
az echinacea. Rendkívül jókat lakmároznak , ha hagy-
juk! Gyűjtsük össze az észrevett éhezőket és távolít-
suk el a növényről, különben pár nap alatt lerágja egy 
csigacsalád a leveleket. 
Virágzása júliustól szeptemberig tart.  Az elnyílt virá-
gokat ősszel vágjuk vissza, szaporításukhoz gyűjtsünk 
magokat a virágról, melyeket tavasszal akár a szabadba 
is vethetünk. 

Kellemes kertészkedést kívánva: Leber-Mogyorósi 
Dóra,  kertészmérnök

1 0 0  f o l k
c e l s i u s
k o n c e r t  Ó c s á n

2 0 2 0 .  a u g u s z t u s  2 9 .  1 9 . 0 0

EGRESSY GÁBOR SZABADIDŐKÖZPONT      A RÉSZVÉTEL INGYENES!
2364 ÓCSA, BAJCSY-ZS. U. 46-48. | www.ocsamuvhaz.hu
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SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/xjow81

Copyright © 2010-2020, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/xjow81

Rejtvényünk fő soraiban az augusztus 29-én Ócsán fellépő 100 folk celsius együttes egyik ismert slágerét rejtettük el.

2020. június 24-30.

A Felső-Tisza-vidék takaros kis falvaiban szá-
mos különlegesség várt bennünket. Elbűvölő 
templomok, csodaszép kastélyok, mezők és er-
dők vannak az útvonalon: Fehérgyarmat-Penyi-
ge- Túristvándi- Szatmárcseke- Tivadar- Csaroda- 
Tákos- Vásárosnamény- Tuzsér -Cigánd- Kisvárda. 
Hazafelé megtekintettük a Nyíregyházi Állatparkot, 
melyre a belépőt az „Ócsa Halászy Károly Iskoláért 
”Alapítvány fizette ki számunkra, köszönet érte.

Nagy Margit

Halászysok Felső-Tisza-vidéki 
kerékpáros vándortábora

Tábor
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• nyelvórák
• nyelvtanfolyamok
• szakmai nyelvi képzés

 www.nyelvportal.hu  
 06 20 534 7665   info@nyelvportal.hu

• nyelvi és üzleti asszisztencia 
• tanácsadás
• toborzás és kiválasztás

 2364 Ócsa, Némedi köz 13.   Bai-Dommers Ildikó e.v. 

 
 
 

  
  
  

UUnniióóss  ééss  ÁÁllllaammii  ffoorrrráássbbóóll  
HHIITTEELLLLEEHHEETTŐŐSSÉÉGG  

MMIIKKRROOVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKNNAAKK  
 
 

Beruházásra és fejlesztésre, kezdő  
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is. 

 
AA  hhiitteell  ffiixx  kkaammaattoozzáássúú,,    

aazz  üüggyylleettii  kkaammaatt  jjeelleennlleegg  33,,99%%  
 
 

- Maximális összeg: akár 2 * 10 millió Ft 
- Maximális futamidő: 10 év  
- Türelmi idő: max. 12 hónap 
- 0%-os önerővel, előfinanszírozás mellett 
- Kezdő vállalkozásoknak is 
 
 

 
GGyyoorrss  üüggyyiinnttéézzééss,,  mmaaxx..  33  hhéétteenn  bbeellüüll  ddöönnttééss!!  

 
 

Elérhetőségeink: 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Tel.: 20/290-3970 
www.nmrva.hu 

 

                                
                             Tisztelt Olvasóink!

2020. AUGUSZTUS 10-TŐL AUGUSZTUS 23-IG  
A FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR SZABADSÁG  

MIATT ZÁRVA TART.
Augusztus 24-től ismét szeretettel várjuk  

régi és új olvasóinkat.
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető
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Sallay Mária anyakönyvvezető

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: Humaszolg Bt. Felelős vezető: Földi Márk

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

Ócsai Kormányablak 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  06 29 378 071 dr. Novák Zsófia Diána Ócsai Katolikus Egyházközösség Közterület-felügyelet

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

K,: 14-18, S, páros Péntek 12.00-16.00-ig Ócsa, Martinovics u. 17. keresztenyocsa@gmail.com Kovács János 06 70 368 1843

Páratlan péntek: 8-12-ig 06-30-2034206 Evangelikus Egyházközösség Gyepmester

dr. Inczeffy Zsolt 06 29 378 110 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

dr. Gallai Zoltán 06 29 378 073 Rendőrség, Ócsai Rendőrőrs Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 06 30 428 2442, kedd 8:00-12:00

Rendelés: kedd, 29-560-487, 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, Czár Roland 
törzsőrmester 06 70 377 71 33
Rácz Ferenc őrsparancsnok 
06 20 211 0081

06 29 955 148
Közvilágítás hibabejelentő
kozvilagitas@kozvilagitas.hu
06-80/980-030

Kertváros Szociális és Gyermekjóléti Szolg. 
29-379-969, munkaidőn kívül:  20-510 41 11

Ócsai Római-Katolikus Egyházközség
Ügyfélfogadás: hétfő 9-15 óráig, péntek 9-15 óráig, kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.  
Telefon a hivatali órák alatt: 29/378-285. Hivatalvezető: Mihoc Valerian 
plébános. Intézhető hivatalos ügyek az irodában: miseszándékok kérése 
egyházi hozzájárulás befizetése gyermekek keresztelésének bejelentése 
(legalább egy hónappal előtte),temetési ügyintézés házassági szándék 
bejelentése (legalább 6 hónappal előtte), keresztelési igazolások igény-
lése, engedélyek kérése házasságkötéshez, keresztszülőség vállalásához. 
Betegellátás bejelentés szerint bármikor!  
Nyári miserend: Hétfőn reggel: 8.00-kor Pénteken: 18.00-kor Vasárnap: 
délelőtt 9.00.
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepe, szombat, szent mise 
18.00 óra.
Augusztus 20-án Szent István király, szent mise és az új kenyér megáldá-
sa 9.00 órakor a templomban.

Ócsai Baptista Gyülekezet 
Vasárnaponként
9:00-istentisztelet
17:00-istentisztelet
Szerdánként
19:00-bibliaóra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Ócsai Református Egyházközség - augusztus
9. Vasárnap 9:40 Imaközösség – Református Iskola Tanácsterem
9. Vasárnap 10 óra Főistentisztelet – Ócsai Református Templom
9. Vasárnap 10 óra Gyermek Istentisztelet  – Református Iskola Gyermekterem

13. Csütörtök 18 óra Nyári Összevont Központi Bibliaóra – Református Iskola 
Tanácsterem
16. Vasárnap 9:40 Imaközösség – Református Iskola Tanácsterem
16. Vasárnap 10 óra Főistentisztelet – Ócsai Református Templom
16. Vasárnap 10 óra Gyermek Istentisztelet  – Református Iskola Gyermekterem

20. Csütörtök 10 óra Az Új Kenyér megáldása – Városi ünnepség – MILLENIUMI 
EMLÉKMŰ
23. Vasárnap 9:40 Imaközösség – Református Iskola Tanácsterem
23. Vasárnap 10 óra Főistentisztelet – Ócsai Református Templom
23. Vasárnap 10 óra Gyermek Istentisztelet  – Református Iskola Gyermekterem
27. Csütörtök 18 óra Bűnbánati, Úrvacsorára Előkészítő Istentisztelet – Ócsai 
Református Templom
28. Péntek 18 óra Bűnbánati, Úrvacsorára Előkészítő Istentisztelet – Ócsai Refor-
mátus Templom
29. Szombat 18 óra Bűnbánati, Úrvacsorára Előkészítő Istentisztelet – Ócsai Refor-
mátus Templom
30. Vasárnap 9:40 Imaközösség – Református Iskola Tanácsterem
30. Vasárnap 10 óra ÚRvacsorás Főistentisztelet (Hálaadás az ÚJ KENYÉRÉRT) – 
Ócsai Református Templom
30. Vasárnap 10 óra Gyermek Istentisztelet  – Református Iskola Gyermekterem

Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (06-
29-)951-181-es telefonszámon, valamint az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen. 
További információkat honlapunkon találnak, melyet szíves figyelmükbe ajánlunk: 
www.ocsaref.hu

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Varga Józsefné Kazup Erika 1960. október 6. 2020. május 30.
Strupka János 1951. július 19. 2020. június 1.
Nagy István László 1949. január 11. 2020. június 15.
Gálik János 1944. március 9. 2020. június 20.

Esküvő:
Keliger Enikő – Gattyán Ádám 2020. július 4.
Bujdosó Nikolett Anna – Tabár Márk Attila 2020. július 18.
Silingi Nikolett – Bánki Zoltán 2020. július 25.
Tóth Mónika – Horváth István 2020. július 25.
Csernák Ilona – Bakos Zoltán 2020. július 28.

Huszonötödik házassági évforduló:
Pekker Rozália – Marosi Gábor 1995. július 29.

Ötvenedik házassági évforduló:
Füstös Klára – Gudmon Pál Mihály 1970. július 4.

Hatvanötödik házassági évforduló:
Váczlau Eszter – Jelencsik Pál 1955. augusztus 20.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Lukács Lilla 2020. június 1.
Hollender Ádám Noel 2020. június 1.
Majsai Miklós 2020. június 27.
Andrási Csenge 2020. június 21.

Műanyag kombi redőny 16.650 Ft / m2
Műanyag ablak stulpos 150x150 Br. 94.900 Ft
Iroda Budapest Fertő u. 14. 06 70 770 34 21
Székhely: Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 30.
+ szakember 06 30 934 86 32

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



HE

Európa legmodernebb hangversenyorgonáján
Közreműködött: K. Orosz Ila fotóművész

ZENEa Képekben

Fotóvetítéssel egybekötött összművészeti látványkoncert

Antonio Vivaldi:
A négy évszak – Tavasz, Tél 

Ludwig van Beethoven:
Holdfény szonáta, Örömóda 

Edvard Grieg: 
Peer Gynt szvit

Fekete Nándor
ORGONAMŰVÉSZ

Egressy Gábor Szabadidőközpont
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 46-48.

AUGUSZTUS 

14.
PÉNTEK
21:00 óra

HELYSZÍN:

További információ:    www.nandorgona.hu  |    www.facebook.com/orgonamuvesz

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

• Az est, a „Muzsika a csillagok alatt”  
koncertsorozat része. 

• A hangverseny teljes anyaga 
megvásárolható CD-n (2000 Ft).


