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Mit ünneplünk március 15-én?15
Tisztelettel meghívok minden ócsai polgárt

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett városi ünnepségre,

és az azt követő koszorúzásra.

Bukodi Károly polgármester 

Március

2020. március 15. 10.00 óra
Helyszín: Ócsa, Szabadság tér 

Ünnepi beszédet mond 
Darócziné Kozma Judit Képviselő Asszony

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola
6. évfolyamának műsora.

A műsort összeállította és betanította
Barna-Pőcz Matild tanárnő.

A műsor után koszorúzás a Szabadság téren. 
Közreműködik az Ócsai Fúvószenekar 

Serfel Viktor vezetésével
Rossz idő esetén a rendezvény a Szabadidőközpontban kerül megrendezésre.

„Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép sza-
va először megszólalt. Március 15-ike az; írjátok 
föl szíveitekbe és el ne felejtsétek.” 

Jókai Mór, aki negyvennyolc történelemformáló márci-
usát az események fő sodrában élte át, így foglalta ösz-
sze a híres nap legfontosabb tanulságát. Mi, akik majd’ 
két évszázad elteltével visszatekintünk azokra a ködbe 
vesző időkre, tudunk-e vajon ennél tömörebb és telje-
sebb jellemzést írni 1848. március 15-ről?

Mi már tudjuk a történelem további alakulását. Ami-
kor minden év márciusában kitűzzük a nemzeti színű 
kokárdát, már tudjuk, mit áldozott fel életéből az 1848-
as nemzedék. Amikor e rendkívüli tavaszt felidézzük, 
akarva-akaratlanul felsejlenek 1849 őszének komor 
képei. A kozákok által legázolt Petőfi alakja, a világosi 
mező, az aradi bitófák. 

A későbbi események fényében hajlamosak vagyunk 
úgy gondolni, hogy hőseink csak akkor lehetnek igazi 
hősök, ha végül vértanúkká kell lenniük. 

A számtalan visszaemlékezést olvasva, amelyekben a 
kortársak felidézték a nagy nap emlékeit, benyomása-
it, március 15. legfőbb üzenete a derű, a méltóság és 
a remény.

A történelem tanulsága, hogy a forradalmak egy erő-
szakban megfogant új világ születését jelzik. A régi 
építmény romba döntését, és a romokon egy új világ 
felépítésének kísérletét. A nagy forradalmak Európa 
krónikáinak legvéresebb fejezetei között vannak, és 
igen gyakran még nagyobb zsarnokságba torkollottak, 
mint amely ellen kirobbantak. 

A magyar negyvennyolc azonban nem a rombolásról, 
hanem az építkezésről szólt. A reformkor évtizedeinek 
programjai a nép erejére támaszkodva a megvalósulás 
küszöbére értek. A termékeny gondolatokat alkotó tet-
tekké érlelte a forradalom. Míg két nappal korábban 

Bécsben a tömeg dühe pusztító utcai harcokban tető-
zött, addig Pesten egy csepp vért nem ontottak. Pest és 
Buda népe, és velük később az egész ország egy olyan 
közösség lett, amelyet áthatott a történelmen átívelő 
összetartozás érzése. Olyan összefogás, amely, ha csak 
egy rövid történelmi pillanatra, de lényegtelenné tette 
a társadalmi, vagyoni, nyelvi, kulturális különbségeket. 

Március 15-én azokat a férfiakat és nőket ünnepel-
jük, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy a közösség 
szabadságának kivívását saját vágyaik és ambícióik 
elé helyezték. Akik megmutatták, hogy az egyén 
elégedetlenségénél többet ér az összefogás méltósága. 
Akik derűsen tudtak a jelenre tekinteni, akik ismerték 
közös múltjukat, és együtt akarták megteremteni közös 
jövőjüket.

Március 15. a nemzetünk együvé tartozásának az ün-
nepe. Rójuk le tiszteletünket közös hőseink előtt de-
rűvel, méltósággal, és példájukból tanulva, reménnyel 
telve vágjunk neki közös jövőnk alakításának! 

Zsákai Dávid 
történelem szakos tanár 

Ócsai Bolyai János Gimnázium



4 Önkormányzati hírek

Egyirányú lesz a Kálvin és a Lőrinc utca
Testületi ülésen történt

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

Február 26-án tartotta szokásos hó végi testületi ülését 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Napirenden volt a bölcsődei ellátás keretében 
nyújtott gondozási díjak felülvizsgálata, melyek a 
2020/2021. nevelési évre nézve nem változnak. 
Az intézményi térítési díj 1.655 Ft/fő/nap, 
amely bölcsődei étkezési térítési díjat, amely 
bruttó 580 Ft/fő/nap, valamint a gondozási 
díjat, amely 1.075 Ft/fő/nap foglalja magában.

Elfogadták a Képviselők a Falu Tamás Városi Könyvtár 
2019. évre vonatkozó beszámolóját, valamint a 
2020. évre szóló munkatervét is. A tájékoztatóban 
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
kihangsúlyozta, hogy 2019.év a személyi változások 
jegyében telt. Klinger Ferencnné öregségi nyugdíjba 
vonult, de sikerült egy fiatal, önálló munkavégzésre 
alkalmas, jó kommunikációs képességekkel bíró 
kolléganőt kiválasztani Márton Renáta személyében. 
A WIFI szolgáltatás bevezetésével nemcsak egy új 
szolgáltatási formát vezettek be, hanem új olvasói 
célcsoport megnyerésére is lehetőséget teremtettek. 
Modernizálták a könyvtár honlapját, melyen 
megtalálható a könyvtár teljes könyvállománya, 
amelyben a felhasználó cím szerint tud keresni. A 
mobilbarát forma a honlap nagyobb körű elérhetőségét 
biztosítja a felhasználók számára. Megújult a 
gyermekrészleg is, a színes asztalok és székek pedig 
csoportfoglalkozások megtartását is lehetővé teszik.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi  
Óvoda és Manóvár Bölcsőde intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
(A pályázati kiírás az 5. oldalon olvasható.)

Pozitív elbírálást kapott a polgárőrök kérelme, miszerint 
ingyenes használatba kérik a régi orvosi rendelő 

területének egy részét. A Testület úgy döntött, hogy a 
kizárólagos tulajdonában lévő ún. régi orvosi rendelő 
2 db garázsépületét, kazánházépületét, valamint az 
ezek előtt található kb. 18 m2-nyi területét az Ócsa 
Városi Polgárőr Egyesület részére 2020. március 1. 
napjától 5 év határozott időre használatba adja. Az 
Önkormányzat használati díjat nem állapított meg.

Elfogadták a Képviselők az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2020-ban az önkormányzat az Ócsai Szociális 
Lakóparkban található 80 db ingatlan fakerítéseinek 
festését tervezi, melyhez közbeszerzési eljárás 
lefolytatására van szükség. A Képviselők úgy 
döntöttek, hogy az eljárás lefolytatására Dr. Varga 
Enikő közbeszerzési tanácsadót bízzák meg.

Lakossági kérelem érkezett a Kálvin utca és a Lőrinc 
utca egyirányúsítására vonatkozóan. A megfogalmazott 
indokokat mérlegelve a Testület elfogadta a kérelmet. 
A forgalomváltozás március 16-án lép életbe.

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 1. napjától 2025. június 30. 
napjáig szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa Dózsa György tér 1., Pest megye, 2364 Ócsa, Baross u. 16.
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

	az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok 
ellátása,

	felel az intézmény takarékos gazdálkodásáért,
	a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett,
	döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket 

a jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe,
	ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb 

vezetői feladatokat.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, 
- legalább 5 év óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás, 

munkakör megnevezésével),
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló 

okmányok másolata,
- szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program, amely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás 
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
– a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár Csaba jegyző nyújt a következő 
telefonszámon: 06-29/378-125
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Ócsa város honlapja (www.ocsa.hu) 
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Tájékoztatás
A kutak bejelentésével kapcsolatos új szabályokról 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetésé-
hez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi 
engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérő-
en került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell 
kérni.

Az, aki kúttal rendelkezik, de arra engedélye nincs, víz-
gazdálkodási bírság megfizetésére kötelezhető, mely-
nek összege akár a 300 000 forintot is elérheti. Fontos 
azonban kiemelni, hogy 2020. december 31. napjáig 
türelmi idő került beiktatásra, így a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értel-
mében:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól 
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tár-

gyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) 
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín 
alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 
31-ig kérelmezi.”

A fentiek értelmében tehát, akinek jelenleg engedély 
nélkül üzemelő kútja van, de 2020. december 31. 
napjáig annak fennmaradási engedélyezését megfe-
lelően kezdeményezi, mentesül a későbbi (esetleges) 
bírság alól.

A fennmaradási engedélyezési eljárás (a jogköve-
tő magatartás elősegítése érdekében) díj és illeték-
mentes, azonban a kérelem benyújtása előtt a vízjo-

gi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a 
továbbiakban: BM rendelet) szerinti tervdokumen-
tációt kell készíteni és azt a kérelemhez mellékelni 
kell. Fontos, hogy a 2020. január 1. napját követően 
kérelmezett eljárások során a továbbiakban már NEM 
feltétel, hogy a tervdokumentációt csak olyan tervező 
készítheti, akit a Magyar Mérnöki Kamara erre, mint 
szakterületi tervezőt (VZ-VKG) feljogosított.

Kinél kell benyújtania kérelmét?

A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a he-
lyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegy-
ző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi 
igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges 
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez, amelyre tekintettel a 
következő feltételek együttesen teljesülnek:

•	 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védel-
méről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, 
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatá-
rolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, 
védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-
készlet igénybevétele, érintése nélkül, és ma-
ximum 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel,

•	 épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és 
a háztartási igények kielégítését szolgálja,

•	 nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki.

 Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem 
teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékesség-
gel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

Milyen dokumentumok csatolásával kell a település 
jegyzőjéhez benyújtani kérelmet?

A vízügyi engedély kiállítása kérelemre történik, mely-

hez csatolni szükséges a vízi létesítményről a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tar-
talmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. mel-
léklete szerint (akár utólagosan) elkészített tervdoku-
mentumot. A korábbi szabályozással ellentétben ezt 
a (terv)dokumentumot 2020. január 1. napjától már 
NEM szükséges VZ-VKG szakterületi képesítéssel ren-
delkező kamarai szaktervezővel készíttetni.

A csatolandó dokumentumok szempontjából fontos 
különbséget tenni a kút típusai (fúrt, ásott, vert) kö-
zött:

FÚRT KÚT esetében mind a létesítési, mind az üze-
meltetési és fennmaradási, mind a megszüntetési 
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a fúrt kút 
kivitelezését végző kútfúró szakember képesítésének 
igazolását. (A felszín alatti vízkészletekbe történő be-
avatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 
szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) be-
kezdése szerint)

Emellett fúrt kutak esetében a kút tulajdonosa és a 
kútfúró szakember – a tervdokumentáció együttes 
aláírásával – nyilatkozni köteles arról, hogy a kére-
lemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és a 
kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási 
és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően került 
kialakításra.

ÁSOTT vagy VERT kút esetében szakember 
képesítésének igazolására és a fent említett 
nyilatkozat együttes aláírására nincs szükség, ezen 
kutak esetében a kút tulajdonosa önállóan nyújthatja 
be a kérelmet és a kútra vonatkozó adatokat tartal-
mazó dokumentációt.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a jog-
szabály által megkövetelt adatok maradéktalan és pon-
tos megadása az eljárás lefolytatásának alapfeltétele, 
emiatt mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni, 
ha a kérelmezőnek nincsenek biztos információi a kút 
műszaki paramétereiről.

A kérelem és a csatolandó tervdokumentum nyom-
tatvány elérhető Ócsa Város honlapján megtalálható 
dokumentumtárban (www.ocsa.hu → Polgármesteri 
Hivatal → Dokumentumok menüpont), továbbá nyom-
tatott példány kérhető az Ócsai Polgármesteri Hivatal 
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) recepcióján.

dr. Molnár Csaba s.k.
jegyző
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Bölcskén nőtt fel, óvónő lett, de bevallása szerint vala-
mi elszólította szülőfalujából. 22 évesen került Ócsá-
ra, és azt mondja, hogy minden úgy van jól az életé-
ben, ahogy van. Hallgat a jelekre, sőt követi őket, 
így a következő feladatra is bátran mondott 
igent: januártól az Ócsai Népdalkör veze-
tője lett. Judittal életútjáról, a zene és a 
tánc iránti szeretetéről beszélgettünk.

Ezek szerint a sorsszerűségben hiszel?

Igen, így van, nincsenek véletlenek, 
minden okkal történik. Én eredetileg 
tanítónőnek készültem, de végül az 
óvodapedagógusi szakra vettek fel. Ak-
kor ennek nem örültem, de azóta már 
tudom, hogy így kellett történnie. Nagyon 
szeretem a szakmám, imádom a gyerekeket. 
A velük való foglalkozás a mindennapi kihívások mel-
lett nagyon sok élményt nyújt, így különösen örü-
lök, hogy nap, mint nap ők vesznek körül, szó szerint 

megédesítik a napjaimat. 

Mióta élsz Ócsán?

Több, mint 30 éve lakom 
Ócsán, a férjemmel is itt 
ismerkedtem meg nem 
sokkal a beilleszkedésem 
után, az ő családja ideva-
lósi. Kerestem az igazit, és 
az élet összehozott ben-
nünket. Úgy szoktam mon-
dani, azért jöttem Ócsára, 
hogy megtaláljam őt – 
meséli Judit mosolyogva. 

A gyerekkorodról milyen 
emlékeid vannak?

Alapvetően jók, bár nekem nem igazán volt klasz-
szikus értelemben vett gyerekkorom. A szüleim 
mezőgazdasággal foglalkoztak, így nekem és két 

testvéremnek is ki kellett venni a munkából a ré-
szünket. De akkor ez így volt természetes.

Mikor kezdtél el énekelni?

Igazából a tánc volt előbb. Ötödikes 
voltam, amikor a szomszéd faluból, 
Madocsáról átjött hozzánk Földe-
si Jani bácsi, aki néptáncoktató volt, 
hogy Bölcskén alakítson egy nép-
tánccsoportot. Felvételi vizsga volt, 

ahol énekelni kellett. Nagyon izgul-
tam, de szerencsére jó hallásom volt, így 

bekerültem a csoportba. Nagyon kedves 
emlékeket őrzök ezekről az évekről. Jani bá-

csi minden próbán élőben muzsikált nekünk a hege-
dűjén. A mai napig töltekezem azokból az időkből.

Akkor szeretted meg a zenét és az éneklést is?

Szerintem az már anyukám hasában megtör-
tént. Fogalmazhatnék úgy is, hogy „Így szült en-
gem anyám a világra”, ahogy a kalotaszegi népdal-
ban is van. Állandóan énekelt, bármit csinált. De 
az édesapám is. Emlékszem, telente szinte minden 
héten disznóvágásra mentünk, nagy volt a rokon-
ság. Este, amikor már oldottabb volt a hangulat, 
ment a nótázás. Apukámnak volt a legszebb hangja. 

A férjeddel évekig a Küstörgő Néptánccsoport oszlo-
pos tagjai voltatok.

Igen, az alapító tagok között voltunk. Bár ma már 
nem járunk a próbákra, a néptánc a mai napig na-
gyon fontos szerepet tölt be az életemben. Ahogy 
meséltem általános iskolában kezdődött, aztán a 

főiskolán folytatódott. Néptánc fakultációra jártam, 
és az ott eltöltött évek is például szolgálnak nekem. 

Mióta énekelsz az Ócsai Népdalkörben, és miért került 
sor a vezetőváltásra?
Kilenc éve énekelek a csoporttal. Nem titok, hogy 
Kovács Nóri az elmúlt években egyre elfoglaltabb 
lett és sajnos várható volt, hogy előbb utóbb nem 
fogja tudni vállalni a népdalkör vezetését. Amel-
lett, hogy szakmai sikereinek nagyon örülünk, bíz-
tunk benne, hogy ez minél később következik be. 

Ez év januárjától bízta rám a csoportot, amit 
nagy örömmel vállaltam el. Szeretném a tőle 
tanultak mellett új dalokkal gazdagítani a  
repertoárunkat és célom az is, hogy új tagokat 
csábítsak a próbáinkra, amelyek minden hétfőn 
17.00 órakor kezdődnek a Szabadidőközpontban.

Paksi Zita

Új vezető az Ócsai Népdalkör élén
Interjú Kánainé Gelencsér Judittal
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Bor és sajt a tökéletes páros...

Rendezvény

2020. február 18-án 18 és 20 óra között került sor a 
Pince Egyesületi Esték rendezvénysorozat idei évi első 
összejövetelére. A tavaly újra elindított programsoro-
zat eddigi legnagyobb érdeklődést kiváltó eseményén 
a borok és a sajtok tökéletes párosával ismerkedhettek 
meg a résztvevők.
A sajtokról a Bükki Sajtmanufaktúra http://bukkisajt.
hu/ gondoskodott. A 2005-ben alapított családi vál-
lalkozás Mónosbélben található a Bükk-hegységben 
Eger és Szilvásvárad között lévő kis faluban. Mint azt 
Sándor Tamástól megtudhattuk, a hegyvidéki sajt-
manufaktúrában saját termelésű kecsketejből és az 
üzemhez tartozó hegyvidéki magyartarka tehéntejből 
készülnek a sajtok. A Bükki hegység Északi területén, 
Bükkszentkereszten 600 m magason lévő hegyvidéki 
legelő az Alpok mikroklímájával megegyező gyógynö-
vényekben gazdag terület, ahol az állatok tavasztól 
őszig szabadon tartva legelnek. Érlelt sajtjaikban tö-
kéletesen érezhető a legelők biológiai tartalma, íze és 
aromája.

A sajtokat a Pincesor Egyesület két tagjának, Bodó Csa-
ba és Sándor Miklós boraival kísérve kóstolhatták meg 

a jelenlévők alábbi párosításokban:

Kékfrankos Rose Bodó Csabától bivaly gomolya sajttal

Cabernet Sauvignon – Merlot cuveé Bodó Csabától 
füstölt tehén sajttal

Pinot Noire és Kékfrankos Sándor Miklóstól kecske 
camembert krémmel

Zöld Veltelini Sándor Miklóstól faszenes tufapincében 
érlelt tehénsajttal és juhtúróval

Az Este végén nem csak a kóstolt sajtokat, de a manu-
faktúra egyéb termékeit is meg lehetett vásárolni, mint 
pl. szarvasgombás vajat és tehénsajtot.

Aki ott volt jól érezhette magát, aki a továb-
bi programokról bővebb információt szeretne, 
az keresse fel az Egyesület a megújult honlapját:  
https://ocsapincesor.hu/ vagy Facebook oldalát: htt-
ps://www.facebook.com/OreghegyiPincesorEgyesu-
letOcsa/.

TKSz-

Elektronikai hulladékgyűjtés
a Polgármesteri Hivatal udvarán

2020.március 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.

„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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ÖREGDIÁKOK ÉS SZÜLŐK BÁLJA
az ócsai Bolyaiban

Idén is nagy lelkesedéssel kezdtünk hozzá – már 
7. alkalommal – az Öregdiákok Báljának szervezé-
séhez. Az előző évek tapasztalatai alapján - részben 
a már jól bevált módszert követve – készültek el a 
plakátok, a belépő- és támogatói jegyek, állítottuk 
össze a diákok vendégfogadó, bemutatkozó műso-
rát, másrészt viszont kibővítettük a rendezvényt. Az 
SZMK közvetítésével a szülőket is meghívtuk és kér-
tük őket, hogy támogassanak bennünket kitűzött 
céljaink megvalósításában. A jótékonysági rendezvény 
bevételéből idén a diákoknak sporteszközök (ping-
pong asztalok) és egy defibrillátor vásárlását terveztük.

Mindennek köszönhetően a tornaterem zsúfolásig 
megtelt és sok-sok pozitív visszajelzés alapján az eddi-
gi évek – talán – legszínvonalasabb bálján vehettünk 
részt. 

A vendégeket már 6 órától vártuk. Miután mindenki 
elfoglalta helyét a gyönyörűen feldíszített tornaterem-
ben, Talapka Józsefné, a gimnázium vezetője kifejezte 
köszönetét mindazoknak, akik a bál előkészületeiben 
és lebonyolításában közreműködtek. A szokásokhoz 

hűen, Bukodi Károly polgármester, a gimnázium volt 
diákja nyitotta meg a rendezvényt és kívánt nagyon jó 
szórakozást és új élményeket a jelenlévőknek. Az iskola 
tehetséges tanulói is színre léptek magas nívójú tánc, 
hangszeres és akrobatikus produkcióikkal. A jó han-
gulatot csak még tovább fokozta a finom és bőséges 
vacsora, amiért köszönet a Sarokház étterem vezetőjé-
nek, Szabó Áginak, ugyancsak egykori bolyais diákunk-
nak. Nem lehetünk elég hálásak a rengeteg tombola és 
egyéb felajánlásért. A fergeteges zenéről pedig idén is 
a Silver Band gondoskodott.

Felemelő volt együtt köszönteni egy születésnapost 
és közösen énekelni egy dalt, ami a barátságról és az 
összetartozásról szól.

Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy ennyi-
en összefogtak és támogattak minket. 

Köszönjük! 

Jövőre mindenkit szeretettel újra várunk!

 BJG közössége

Helyi

POLGÁRŐREINK TÖBB MINT 400 ÓRÁT VOLTAK 
SZOLGÁLATBAN

A hónapot sajnos pár autómentéssel kezdtük. Érde-
kes eset volt az első autómentés, ahol a vétlen sofőr 
egy figyelmetlen gépjárművezetőnek köszönhetően az 
árokban kötött ki, hogy elkerülje az ütközést. Lakossá-
gi jelzésnek köszönhetően polgárőrünk kiment a hely-
színre és segítséget nyújtott a vétlen sofőrnek. Ismét 
találkozott 3 polgárőrünk elakadt autóssal, akinek ki-
mentése jó pár órát vett igénybe a sáros, zord körül-
mények miatt.

Sajnos ebben a hónapban is kellett intézkedni ittas 
kerékpáros ügyében, aki éjszaka mellény és világítás 
nélkül tántorgott a régi öreg országúton. Szerencsére 
a gépjármű vezetők figyelmesek voltak és a polgárőrök 
kiérkezéséig senki nem ütötte el kerékpárosunkat, így 
biztonságba elért úti céljához.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a megjelent házalók 
esetében folyamatosan kapjuk a lakosoktól a 
bejelentést, így nyomon tudjuk követni az állítólagos 

„vas felvásárlókat” és egyéb házaló személyeket; 
egyben jelenlétünkkel jelzést is adunk, mind a lakosság, 
mind ezek felé a személyek felé, hogy Ócsán bizony, 
ha szükség van ránk, mi polgárőrök ott vagyunk és 
segítünk a nap bármely időszakában. 
Szomorúan tapasztaljuk viszont, hogy sok bejelentés 
érkezik kóbor illetve idegen kertekbe bemászkáló ku-
tyákkal kapcsolatban. Mivel polgárőrségünk állatok be-
fogásában, elhelyezésében nem illetékes; ehhez szük-
séges eszközökkel, szaktudással nem rendelkezünk, így 
a lakosok bejelentéseinél mindösszesen tájékoztatást 
tudunk adni, hogy kit keressenek ezen problémák 
megoldásában.
A hónap közepén érkezett lakossági bejelentés, mely-
ben az ingatlan tulajdonosa segítséget kért, hogy a 
redőnye és az ablaka egy ütés következtében betört; 
nagy valószínűséggel ismeretlen személy járt az ingat-
lana területén az éjszaka folyamán. Ilyen esetekben 
minden telefonáló lakosnak azt tanácsoljuk, hogy hív-
ják fel a 112-t és várják meg a helyszínre érkező ható-
ságot. 
Sajnos a február nem múlt el tűzeset nélkül, ahol pol-
gárőreink a helyszín biztosításában segédkeztek, így a 
tűzoltóság nyugodtan tudta elvégezni az épület oltá-
sát.
A Bolyai gimnázium idén is megrendezte bálját, ahol 
polgárőreink biztosították a jelen lévő gépjárművek 
épségét és segítséget nyújtottak a bál kezdetén a par-
kolásban. 
Mindeközben lovas és gyalogos polgárőreink hétvé-
gente folyamatosan járták Ócsa külterületeit és ter-
mészetvédelmi területeit; ezek ellenőrzése március 
hónapban erősödni fog, hiszen kezdenek előbújni a vé-
dett növények és ezzel együtt azon személyek is megje-
lennek, akik ebből szeretnének pénzhez jutni.
Mivel közeleg a tavasz, így sokan fognak a jövőben ki-
mozdulni és ellátogatni természetvédelmi területeink-
re. 
Kérjük Önöket vigyázzunk együtt külterületeink tiszta-
ságára, épségére és természetesen vigyázzunk, figyel-
jünk továbbra is egymásra, idős szomszédainkra és az 
utakon közlekedőkre!                                (Deák Nikolett)
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MOZINAP március 13-án
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

Jegyek a helyszínen kaphatóak. Jegyár: 1300 Ft

ELŐRE - animációs vígjáték - 14.00 óra

Egy városi fantáziavilágban két tizenéves elf-
fivér nem mindennapi küldetésre indul, hogy 
kiderítsék, maradt-e még némi varázslat a 
világban.

Ajánlott: 6 éves kortól

LASSIE HAZATÉR - családi kalandfilm
16.30 óra
Egy nehéz anyagi körülményekkel küszködő csa-
lád arra kényszerül, hogy megváljanak hőn szere-
tett kutyájuktól, Lassie-től. De a világ talán legis-
mertebb ebét semmi sem akadályozhatja meg 
abban, hogy megpróbáljon visszatérni gazdáihoz. 
Gyötrelmes, kalandokkal teli utazás vár rá, mely 
során egyetlen egy cél lebeg Lassie szeme előtt: a 
hazatérés.

BLOODSHOT - akciófilm - 19.00 óra
Mi haszna a halott gengszternek? Többnyire 
semmi. Ray Garrison (Vin Diesel) azonban kap 
egy második esélyt. Egy orvosi kísérlet keretében 
nanorobotokat fecskendeznek a vérébe, ezzel pe-
dig nemcsak feltámasztják, hanem szuperképes-
ségekkel látják el: és az így teremtett félig em-
ber/félig legyőzhetetlen szuperhőst egy olyan 
akcióban vetik be, amelyet ember biztosan nem 
élne túl.
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HA MÁRCIUS, AKKOR HAGYMÁS NÖVÉNYEK!

BRASS CIRKUSZ
Játszunk? - Játsszunk!

2020. március 27. 18.00 órakor

Kedves Kertbarát!

Örömömre szolgál kertészeti témát kínálni az ócsai 
olvasótábornak.

Kertünk meghatározó szerepet tölt be életünkben. 
Nemcsak komfortérzetünket növeli, de aktív 
kikapcsolódást is nyújt szervezetünknek. Szép, 
rendezett környezetben élni növények, virágok között 
az év bármely szakaszában örömforrást nyújt csalá-
dunk, barátaink számára. 

Rovatomban szeretnék bemutatni Önöknek különböző 
értékes növényfajokat, növénycsoportokat-, és társítá-
sokat, amelyekkel sikerélményük lesz a kertben. Fog-
lalkozom majd növényápolási tennivalókkal, aktuális 
növényvédelmi teendőkkel is. 

Ha március, akkor hagymás növények!

A virághagymákat még ősszel érdemes beszerezni és a 
csomagoláson található utasításokat betartva a megfe-
lelő mélységbe ültetni.  

Kezdő kertészeknek érdemes a Krókuszokkal kezdeni!

A Krókusz (Crocus) legelterjedtebb változatai az elsők 
közt (február-március) köszöntenek bennünket széles 
színskálában előforduló kedves kis virágaikkal. Ala-
csony, csupán 8-10 cm-re nővő hagymagumós növény. 
Ültethetjük sziklakertekbe, évelőágyak szélébe, de 
elterjedt szokás a gyepfelületbe történő alkalmazása 
is. (Kivétel az ősszel nyíló változatai) Ekkor csoporto-
kat alakítunk ki, és a különböző árnyalatú foltokkal 
színesítjük meg a tavaszi látványt a fűfelületen. Gye-
pünk „alszik”, míg a krókusz üde kis virágai pompáznak 
(általában 2 hét, de ez függ a nemesítéstől). Ráérünk 
elnyílásuk után elkezdeni a gyep tavaszi ápolását, nyírá-
sát. Ültetési mélysége kb 8-10 cm. Fiókhagymákkal 
igen szépen elszaporodik, 3 évente érdemes felszedni 
és új helyre telepíteni. 

A tavaszi hagymások gondozását tekintve általános-
ságban elmondható, hogy a legjobban a laza, jó vízel-
vezetésű, homokos kerti talajt és a napos fekvést ked-

velik. Ősszel, október-november tájékán csoportokat 
alkotva ültessük.

 Elnyílásukat követően a virágokat (a virágszárral 
együtt) távolítsuk el. Ha így teszünk, a tápanyagok 
visszahúzódnak a gumóba és nem a magok megérle-
lésére vesztegetik energiájukat. Várjuk meg a levelek 
elsárgulását.  A hagymákat a földből/cserépből kivéve, 
az elhalt levelek és rátapadt föld eltávolítása után szá-
raz, hűvös helyen hagyjuk megszáradni, majd faládák-
ban, sötét, kb 10oC- os pincében teleltessük át a követ-
kező őszig.

Kellemes kertészkedést kívánva: 

Leber-Mogyorósi Dóra

kertészmérnök, kertépítő-, és zöldfelület fenntartó 
szakmérnök

A Brass Cirkusz egy komplex szórakozási 
lehetőség osztályoknak, családoknak egyaránt. 
Oktatási céllal is tökéletesen felhasználható mo-
tiváló, szemléltető előadás. A hangszerek testkö-
zelben kelnek életre. A Budapest Fringe Fesztivál 
Szakmai Díjas és Gyerekzsűri Különdíjas Brass 
Cirkusz a zenén és a mozgásművészeten keresz-
tül mesél tubatigrisről és a trombitaparipákról 
március 27-én a Szabadidőközpont színpadán. 
 
A bűvös 6-os 6 férfi, 6 egyéniség, 6 különböző 
karakterrel. 60 perc önfeledt játékkal, móká-
val és kacagással várják Önöket. A zenét látha-
tóvá, a mozgást hallhatóvá teszik. Igazi cirkuszi 
karikatúrát tálalnak. Magukkal viszik a nézőt 
különféle képzeletbeli csodavilágokba megidéz-
ve bűvészt, illuzionistát, bohócot, állatidomárt, 
kötéltáncost, cirkuszi lovakat, félelmetes tigrist 
és mindezt vérpezsdítő, élő Brass muzsika kísé-
retében, mely a klasszikus és a komoly zenét is 
magába foglalja. 

Méhes Csaba előadóművész, pantomimes, 
mozgásszínész, karakterművész és a II. Erzsé-
bet angol Királynő által inspirált Brass in the 
five rézfúvós zenekar egyedi módon, új műfajt 
hoznak el Ócsára. Önfeledt nevetésre bírják a 
közönségüket, megváltoztatva ezzel minden ed-
digi képet, amit az emberek a rézfúvós hangsze-
rekről alkottak. 

Bátrak, merészek és egyáltalán nem szégyenlő-
sek vicces helyzetekbe hozni magukat. Megmu-
tatják, hogy milyen az igazi játék. Méhes Csaba 
lebegtet, életre kelt, idomít, de legfőképpen szó-
rakoztat.

Felnőtteknek is egy könnyed ugyanakkor színvo-
nalas kikapcsolódás!  Ajánlott 6 éves kor felett 
mindenkinek.
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Vendégeink voltak a 
Szabadidőközpontban

Rendezvény

A szívemre hallgassak, vagy az eszemre? 

Dr. Mérő László matematikus, pszichológus pro-
fesszor február 19-i szív- és észrendszeri konflik-
tusok esetére tartott előadásán, alapos gyanúnk 
volt arra, hogy kedves, humoros személyiségé-
vel, magabiztos és vitathatatlan tudásával véget 
vet az érzelem és értelem párbajának a széles 
érdeklődésű publikum előtt. Dr. Mérő László 
ugyanis nem választja el a kettőt, mivel érzelme-
inket tanult érzelmi minták alapján éljük és emiatt 
számos kontrollálással tudatosan változtathatunk 
is azokon. Azonban a nézőkben nyitva hagyta a 
kérdést, hogy valóban minden fejben dől el, vagy 
a tudomány sziklás hegyein túl, Isten mezején 
teremnek valódi érzelmek is, mik nem tanultak? 
Egy előadás, mely azóta is tart azok számára, akik 
február 18-án meghallgatták Dr. Mérő László tu-
dományos Stand Up-ját a Szabadidőközpontban.

A kő lelke - Papp Tímea zseniális, kő fakasztó tár-
latát január 20-án nyitottuk meg majdnem egy 
hónapra. Ez idő alatt több százan tekintették meg 
a mindenki számára ámulatba ejtő alkotásokat.

Papp Tímea a kiállítása miatt minden követ meg-
mozgatott. Kő-montázsain keresztül az idő által 
formált rideg valóságot szólaltatja meg. Különle-
ges látásával lenyűgöző módon kelnek életre az 
alapanyagai, hogy a természetes formák összeillő 
harmóniáival lelket meséljenek. 

A kemény valóság szemet gyönyörködtetve lelket 
simogató volt mindannyiunk számára. Láthatóan 
kő kövön nem marad, amerre jár.

Na végre! – Beleznay Endre önálló estjével 
indítottuk az évet január 19-én. 

A neverending Stand Up alatt Beleznay Endre 
párbeszédet alakított ki közönségével, amivel 
fergeteges hangulatot varázsolt. Spontán humo-
rával és lenyűgöző színészi játékával a legegysze-
rűbb kis viccet is két felvonásos színpadi produk-
cióvá rendezte. 

Szövegeit az élete írja, ezért napokig tudna szóra-
koztatni minket. A közönség igénye érdekli, nem a 
játékidő, így az utolsó vicc után jött még egy utol-
só, aztán még egy, és még egy… 

Úgy éreztük, nem is akart haza menni, ahogy a 
közönség sem. Jól eső vasárnap esténk volt.

Musical estünkön Janza Katával, Vágó Zsuzsival, 
Csengeri Attilával és Bot Gáborral vártuk Önöket. 
A műfaj és a népszerű slágerek kedvelői pillana-
tok alatt betöltötték színháztermünket február 
14-én.

Sztárjaink elvarázsoltak minket hangjukkal és ba-
rátságos, közvetlen személyiségükkel.

A hölgyeket lovagias határozottsággal udvarolta 
körül a színpadon Csengeri Attila és Bot Gábor. A 
dalok közti Stand Up pedig, egy teljesen új minő-
ségbe emelte az előadást.

Romantikus érzelmeink mellett a nevető izmain-
kat is aktiválták. Egy színvonalas és komplex él-
mény részesei lehettünk. 

A február 15-i családi bábos mesekuckónkra fiús 
témákkal vártuk az apákat is. Helyben, kényelme-
sen a család együtt egy meghitt interaktív, izgal-
mas programban vehetett részt. Kik, mit, mivel és 
hogyan? Sok kis család letelepedett. Apa, anya és 
a gyerekek. Ki erre, ki arra hempergett. Bújócska 
és bábocska, főszerepben csak a móka. Boldogan, 
mosolygósan tekergett, apa, anya és a gyerekek. 
Ilyen egy szombat délelőtti családi körmenet. 
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7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 

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

 kibocsátása: 131–167 g/km

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 személy gépkocsi 
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 400 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

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

5 920 000 Ft-tól
Már akár

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu

Még nem vagyunk kint a télből!
Volkswagen Polo, Golf és Jetta, valamint ŠKODA Fabia 
és Octavia modellek most téligumi-szettel

A kép illusztráció. Az akcióban résztvevő gépkocsikról 
érdeklődjenek kereskedéseinkben. Az akció a készlet erejéig tart.

GyőrBudaPest TatabányaSzegedM5
1238 Budapest,
Szentlőrinci út 
Tel.: 421-8100
info@porschem5.hu
www.porschem5.hu

GRÁNIT     MÁRVÁNY    MÉSZKŐ     MŰKŐ
sírkövek készítése, régiek felújítása,

Épület műkövezés

Radics Team BT.
2360. Gyál, Kisfaludy u. 33.a.
29-345-105, 06-30-432-6792

www.radics-team. hu
sirkofarago@fremail.hu

†   Köszönetet mondunk mindazoknak, akik  

                                        NAGY BALÁZS 
 
              temetésén megjelentek, 
                         utolsó útjára elkísérve sírjánál virágot helyeztek el, 
                                                            így osztoztak fájdalmunkban.                                                                                                                                                                                         

                                                 Felesége, Márti és a gyászoló család 

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

Az Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület elsődleges célja az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén fek-
vő Öreghegyi nyeregtetős, ollóágas pincesor védelme, a terület természeti és kulturális értéke-
inek megóvása, valamint az Öreghegy természeti, környezeti és kulturális értékeinek védelme.  
Alapszabályunk célkitűzései kiegészítésre kerültek az alábbi feladatokkal: a borturizmus fellendí-
tése, a minőségi bortermelés előmozdítása, a hagyományok ápolása, műemlékek és népi építé-
szeti értékek feltárása és védelme, illetve a fentiekkel kapcsolatos ismeretterjesztés. 

Kérjük, támogassa adójának egy 1%-ával egyesületünket!

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület adószáma: 18696822-1-13
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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: 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  dr. Novák Zsófia Diána 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, 29-560-487, 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.

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

Sallay Mária anyakönyvvezető

PANORÁMA RÖNTGEN
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy Alsónémedin az Egészségház Fogászati Rendelőjében lehetőség van
PANORÁMA, illetve INTRAORÁLIS RÖNTGEN készítésére.

Ellátási korcsoport: 6 év felett
Forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 63.

NYITVATARTÁS: Hétfő, csütörtök: 13-18 Kedd, szerda, péntek: 8-12

IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Telefon: 06-29-338-740, 06-70-775-7013
e-mail: szegedident@gmail.com

Dr. Szegedi Anett

PANORÁMA RÖNTGEN
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy Alsónémedin az Egészségház Fogászati Rendelőjében lehetőség van
PANORÁMA, illetve INTRAORÁLIS RÖNTGEN készítésére.

Ellátási korcsoport: 6 év felett
Forduljon hozzánk bizalommal!

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 63.

NYITVATARTÁS: Hétfő, csütörtök: 13-18 Kedd, szerda, péntek: 8-12

IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Telefon: 06-29-338-740, 06-70-775-7013
e-mail: szegedident@gmail.com

Dr. Szegedi Anett

Haláleset:  
Név Születési idő Haláleset ideje
Szöllősi Istvánné Rakó Mária 1937. április 21. 2020. január 13.
Buzek Vilmos 1949. március 2. 2020. január 18.
Lángi István 1961. december 23. 2020. január 19.
Windberg László 1962. október 27. 2020. január 20.
Fraszczak Ryszard 1954. június 15. 2020. január 26.

Esküvő:
Kozári Eszter – Kovács Dávid Béla 2020. február 14.
Nagy Szilvia – Kecskés Bálint András 2020. február 22.

Huszonötödik házassági évforduló:
Rónaszéki Tünde – Hajdu József 1995. február 24.

Születések: 
GYERMEK NEVE SZÜLETÉSI IDŐ
Csóka-Vasass Zselyke 2019. december 29.
Berényi Mihály Levente 2020. január 6.
Vasvári Nara 2020. január 13.
Deák Flóra Hanna 2020. január 13.
Filep Bianka 2020. január 15.
Szilágyi Zsombor Szabolcs 2020. január 16.
Dosan Gábriel 2020. január 17.
Göbölös Máté 2020. január 22.
Páli-Apostol Márk 2020. január 29.



NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129–144 g/km.

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 kép csak illusztráció.

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO

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


