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Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

ÓCSAI KISBÍRÓ

ZÖLD
ÓCSÁÉRT

A

program célja a tiszta és egészséges környzet elősegítésén túl, olyan
rendezvények szervezése, amelyek a szórakoztatás mellett tudatformáló
erővel is bírnak. Szeretnénk arra buzdítani mindenkit, hogy gondolkodjanak és cselekedjenek velünk ill. szépítsék, építsék saját környezetüket.
Szeretnénk, ha mindenki kellő nyitottságot és aktivitást mutatna és így
látványos eredmények születhetnének. Kísérje figyelemmel ezt az oldalt,
ahol minden hónapban új hírekkel jelentkezünk a témával kapcsolatban.

Első közösségi aktivitást igénylő programunk: 2016. március 19. Szemétszedés
Az eseménnyel szeretnénk csatlakozni a Föld Órája Kihíváshoz.
Legyünk minél többen, és nyerjük el „A WWF Föld Órája Fővárosa 2016-ban” városnévtáblát!

Az akcióval szeretnénk csatlakozni
a Föld Órája Kihíváshoz!

Szemétgyűjtés
Tegyünk együtt Ócsa tisztaságáért!
2016. március 19.
Találkozó: reggel 8 órakor
a Polgármesteri Hivatal udvarán
szemetes zsákot,
kesztyűt,
konténert,

biztosítunk!
Ócsa Város Önkormányzat
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FOGADÓÓRA

Mi alapján súlyozzák a felújítási munkák sorrendjét?
B.K.: A műszaki osztállyal folyamatosan felülvizsgáltjuk a
város felújításra szoruló részeit, a soron következő munkát
több szempont figyelembevételével jelöljük ki. A balesetveszély pl. első helyen szerepel, de a Széchényi úti buszmegálló
esetében már a használhatatlanság is erős szempont volt. A
buszmegálló kijavítása megtörtént, bízom benne, hogy az
aszfalt tartós lesz.
Természetesen tudjuk, hogy vannak még felújításra váró
megállók, talán mire ez a cikk megjelenik az Akácos úti
meg
álló felújításának tervezése is megkezdődik. Még az
idén szeretnék egy kulturált buszmegállót kialakítani a
Bolyai János Gimnáziumhoz is, hiszen ott jelenleg csak egy
földbe szúrt tábla van. Ez egy hosszabb időintervallumban
készülhet majd el, hiszen ez az út a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. tulajdonában van, éppen ezért több engedélyeztetési ill.
terveztetési procedúrán kell átvinni.
Szeretnék beszámolni a Zöld Ócsáért program első közösséget
megmozgató programjáról. Az eseményt ugyan terveztük, de
az aktualitását valójában a kialakult helyzet is megerősíti.
Sajnos még mindig vannak olyan emberek, akik nem használják a házhoz menő lomtalanítás lehetőségét, ehelyett a város
bizonyos külterületein rakják le a szemetüket. Ezek a szemétdombok nem csak borzasztóan csúnyák, de a környezetnek
sem tesznek jót, nem beszélve arról, hogy a zöld területeken
egyébként pihenni szándékozó embereket veszélyeztetik.
Gondolok itt törött üvegekre, veszélyes hulladékokra.

forrás: Ócsa Város Önkormányzata

Az Önkormányzatnak számos más feladata mellett
figyelmet kell szentelnie a tulajdonában lévő épületek és
közterületek karbantartására is. A Széchényi úti buszmegálló látványos pozitív változáson esett át. Erről ill.
ehhez hasonló karbantartásokról, közelebbi tervekről
kérdeztük Bukodi Károlyt, Ócsa Város polgármesterét.

Milyen közösségi aktivitásra szólítja az embereket ezzel
kapcsolatban?
B.K.: 2016. március 12-én Szemétszedési akciót hirdetünk.
Várunk mindenkit, aki tenni akar a tisztább környezetünkért, ill. el tud vonatkoztatni attól, hogy azt a szemetet nem
ő rakta oda. Én azt gondolom, hogy egy ilyen napon mutatkozhat meg igazán, hogy képesek vagyunk-e összefogni egy
nemes cél érdekében.
Hogyan készüljön, mit hozzon magával az, aki úgy érzi,
szeretne részt venni az akcióban?
B.K.: Hozni nem kell semmit, reggel 8 órakor találkozunk
a Polgármesteri Hivatal udvarán és megbeszéljük milyen
területekre és hányan indulunk el. Kesztyűt, zsákokat
biztosítunk mindenkinek, a kényelmes ruházat az, amire
még szükség lehet.
Polgármester Úr, köszönöm az interjút!
Kedves Olvasóink, várjuk leveleiket a Kisbíró szerkesz
tőségébe (elérhetőségeink a 19. oldalon találhatók)!
Kérjük, leveleikre írják rá nevüket, címüket, nagyon kö
szönjük! 

Nőnap alkalmából
szeretettel köszöntök
minden
hölgy olvasót!
Bukodi Károly polgármester
ÓCSAI KISBÍRÓ
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
F

ebruár 15-én rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évi költségvetés végleges verzióját. 2016-ban a központi forrásszabályozásban 2015-höz képest jelentős változás nem történt.
Február 24-én tartotta szokásos hó végi ülését a Képviselőtestület. A képviselők elfogadták az Adóügyi iroda 2015. évi
beszámolóját, melyből többek között az is kiderül, hogy az
Önkormányzat új helyi adónemet nem vezetett be, azaz további adóteherrel nem kívánja sújtani a lakosságot a 2016. évben.
Napirenden volt a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozási díjak felülvizsgálata, amely szerint a díjak 2016.
április 1. napjától a következőképpen alakulnak:
Az étkezési térítési díj 401 Ft+ÁFA/fő/nap, amely a reggeli,
a tízórai, az ebéd és az uzsonna költsége. A bölcsődei ellátás
keretében nyújtott gondozás díja 809 Ft/fő/nap összegről
1 073 Ft/fő/nap összegre változott. A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 1 582 Ft/fő/nap, amelynek alapja az étkezési térítési díj és a gondozási díj összege.

HIRDETMÉNY
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2016. MÁRCIUS 20.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte
nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak.
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
helyi választási irodában.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek
nemzetiségi névjegyzékében szerepel.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
választási irodához.

Választási Iroda

ÓCSAI KISBÍRÓ

A testület egyhangú igennel szavazott arra vonatkozóan,
hogy az Önkormányzat vegyen részt az ún. Online Gazdaság
élénkítő Programban, mellyel segíti, hogy a helyi lakosság
igényeire a megoldásokat a helyi vállalkozók termékei és
munkája vagy annak hiányában a szomszédos települések
legközelebb eső vállalkozói szolgáltathassák. A programban való részvétellel kialakításra kerül egy önkormányzati
weboldalba integrálható webes felület, valamint egy okos
telefonra optimalizált weboldal, amelyre tematikus rendben kerülnek feltöltésre a helyi vállalkozók és szolgáltatók
nyilvános adatai és elérhetőségei.
A képviselők a következő szervezetek, rendezvények támogatásáról döntöttek:
»» Érthetően az Egészségért, az Orvosok és Egészségügyi
Szakdolgozók Jövőjéért Alapítvány
»» Erdei Iskola Program
»» Ócsai Gazdakör
»» III. Ócsai Juhfesztivál
Ócsa Város Önkormányzata elkészítette tájékoztatását 20152019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának
időarányos megvalósulásáról. A beszámolóból kiderül, hogy
az eltelt rövid időszak alatt számos projekt már megvalósult.
»» Energetikai korszerűsítés az Egressy Gábor Szabadidő
központban, az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban
valamint az Ócsai Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és
Manóvár Bölcsődében
»» Napelemes rendszerrel bővült az Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola és az Ócsai Bolyai János Gimnázium
fűtési rendszere
»» Teljes tetőcsere Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Köz
ponti Óvoda épületén
»» Járdaépítési program keretében új járdák épültek
»» Az MLSZ-szel közösen kialakításra került az Ócsai
Halászy Károly Általános Iskola területén a műfüves
labdarúgó pálya
A tájékoztatás kitér arra is, hogy a fent említett eredményeken
kívül számos le nem írt feladat is megvalósult, ill. a terveken
kívül időközben jöhetnek új ötletek, lehetőségek. A cél természetesen az, hogy a tervek közül a lehető legtöbb megvalósuljon.
A 2015. november 1-én hatályba lépett új közbeszerzési
törvény miatt módosításra került Ócsa Város Önkormány
zatának közbeszerzési szabályzata melyet a Képviselőtestület jóváhagyott.
A képviselők szavazatukkal támogatták, hogy a Pest
Megye Lapjából havonta 100 példányt vásároljon az Önkor
mányzat. A lapokat a lakosság a következő helyeken érheti
el: Polgármesteri Hivatal recepciója, Falu Tamás Könyvtár,
Egressy Gábor Szabadidőközpont.
Továbbra is támogatja az Önkormányzat az Ócsai Rendőr
őrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkáját
mobiltelefon használathoz való hozzájárulással. 

Megújult ügyfélszolgálati
rendszer a Polgármesteri
Hivatalban
A Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal)
kapcsolatosan az ügyfelek részéről kialakított véleményt
nagymértékben meghatározza egyrészt az ügyintézők
személyes hozzáállása, a szakmaiság, a kommunikáció
megfelelő volta, az ügymenet gyorsasága (a továbbiakban
együttesen: ügyfélbarát hivatal), másrészt a Hivatalba
történő megérkezéskor az ügyfeleket ért első benyomás.

A

z ügyfél-elégedettség javítása nem könnyű feladat, fő
ként azokon a területeken, ahol nem csupán jogosultság,
hanem kötelezettség kerül megállapításra. Ennek ellenére a
Hivatal vezetése fő célként tűzte ki egy korszerű, a szakmai
elvárásoknak megfelelő, ügyfélbarát hivatal kialakítását.
A fenti célok elérése érdekében ez év elején több változtatásra is sor került mind a Hivatal szervezeti struktúráját,
mind az épület egyes részeit érintően. Mindenekelőtt fontos
kiemelni, hogy 2016. év elejétől kialakításra került a felújított ügyfélszolgálati helyiségben egy – a korábbiaknál valamennyivel nagyobb –, a szakmai előírásoknak megfelelő
anyakönyvi tárgyaló.
Kiemelendő továbbá, hogy 2016. március elejétől a hatósági, valamint műszaki ügyekkel (pl. állattartási, birtokvé
delmi ügyek, behajtási engedélyek, közterületfoglalási enge
délyek kérése stb.) kapcsolatos panaszfelvétel szintén az
ügyfélszolgálati helyiségben történik.
Itt lehet innentől kezdve kérelem-nyomtatványokat
kérni a vonatkozó tárgyi ügyekben és ide kell azokat kitöltve
benyújtani is. Erre amiatt van szükség, hogy az ún. back office munka (háttérmunka), azaz a kérelmek elbírálása (vég
zések, határozatok meghozatala) zavartalanul, gyorsan,
hatékonyan és maximális szakértelem mellett történhessen a háttérben. Természetesen a nem egyszerű megítélésű
és halaszthatatlan elbírálást igénylő ügyekben a Hatósági,
Műszaki és Pályázatkezelő Iroda munkatársai az ügyfélszol-

fotók forrása: Dormány fotó
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gálati munkatárs jelzése alapján – a korábbaiknak megfelelően – állnak az ügyfelek rendelkezésére. Természetesen az
ügyfélszolgálati iroda ad helyet a továbbiakban is az önkormányzati és jegyzői hatáskörben lévő szociális és gyámügyek, valamint a kereskedelmi tevékenységek bejelentésével és engedélyezésével kapcsolatos ügyek intézésének.
Kiemelendő, hogy 2016. év elején egy modern, a kor körülményeinek immáron megfelelő információs pulttal felszerelt „recepció” került kialakításra a Hivatal főépületében.
Funkciója az ügyfélkoordináció, a kérelem-nyomtatványok
ügyfelek részére történő kiadása, valamint alapvető ügyekben tájékoztatás-nyújtás.
A főépületben 2016. március 1. napjától az előzetes bejelentkezés nélküli ügyfélfogadás, azaz a szabad bejutás ügyfélfogadási időben megszűnik. A bejelentkezés az ügyfélszolgálati helyiségben, valamint az információs pultnál helyet
foglaló munkatársak segítségével történhet.
Fontos, hogy a fenti átalakításra amiatt volt szükség, mert
ügyfélfogadási időben megfelelő érdemi munkavégzésre a
főépület egyes irodáiban nem volt mód.
A komplex ügyfélszolgálati rendszer ily módon – az
ügyfélszolgálati helyiségben – történő kiépítésével a szakmaiság magasabb színvonala, a pontosság, az ügyek és az
eljárások gyorsabb lefolytatása mind az ügyfélbarát hivatal
kialakítását eredményezheti.
Kérem az együttműködésüket a megújult ügyfélszolgálati
rendszer megfelelő kialakításához és működtetéséhez! 
dr. Molnár Csaba
jegyző

ÓCSAI KISBÍRÓ
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BEIRATKOZÁS ÓVODÁBA,
BÖLCSŐDÉBE
KEDVES SZÜLŐK!
Óvodai beíratás 2016/2017. nevelési évre:
Április 25-től -29-ig (hétfőtől-péntekig) de. 8-tól du. 17-ig
Beíratás helye:Nefelejcs Központi Óvoda
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
A beíratáshoz kérjük:
»» A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
»» A gyermek lakcím kártyáját,
»» A gyermek oltási könyvét,
»» A gyermek TAJ számát,
»» A szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját,
Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a
szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §).
Beíratást követően 2016. szeptember 01-től folyamatosan
felvehető minden hároméves gyermek. Azokat a gyermekeket, akik 2017. jan.01-től folyamatosan töltik be a harmadik
életévüket, előjegyzésbe vesszük.

Az Nkt. 8. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a
jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével –
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Bölcsődei beíratás 2016/2017. gondozási évre:
Április 25-től -29-ig (hétfőtől-péntekig) de. 8-tól du. 17-ig.
Beíratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda
2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves
gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe – szabad
férőhely esetén –, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.
Bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez
az a gyermek
»» Akiknek szülei dolgoznak,
»» Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, kép
zésben vesznek részt,
»» Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében
állandó napközbeni ellátásra van szükség,
»» Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben
tudja,
»» Akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként
kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt
elért) hozzátartozója nevel,
»» Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:
»» A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
»» A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
»» A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amen�nyiben rendelkeznek vele,
»» Egyedülállóság esetén igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról,
»» A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek
esetén igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
(amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
a szülő nem jogosult),
»» Munkáltató kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről,
jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a
szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is. 

Dr. Molnár Csaba jegyző, Szűcs Jánosné óvodavezető
ÓCSAI KISBÍRÓ
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2016. február 19-én a meghívásnak eleget téve, kilencfős
delegáció utazott Koséba, Ócsa észt testvérvárosába.
A meghívás szóban tavaly, az Ócsán megrendezett testvérvárosi találkozón már elhangzott, majd ezt hivatalosan
megerősítették az elmúlt év végén. Az invitálás apropója
az Észt Függetlenségi Nap alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezés volt, célja pedig a testvérvárosi kapcsolat
ápolása és erősítése.

I

gazi nagybetűs tél és mosolygós, derűs arcú delegáció várt
Bennünket a Tallini repülőtéren. A szállás elfoglalása és
rövid akklimatizálódás után az esti program a Ravila Manor
kastélyban volt ahol megnézhettük több észt néptánc csoport
előadását, majd egy rögtönzött tánctanítással magunk is
részesei lehettünk annak a jókedvnek és vidámságnak, amit
a fellépők közvetítettek felénk.

A következő napon gyönyörű hóesésben városnézésen
vettünk részt, el
látogattunk a St. Charles templomhoz, a
Boszorkány kúthoz és sétát tettünk a Polli Állatkertbe is.
Késő délután Bukodi Károly polgármester Úr nyitotta meg
azt a kiállítást ahol a szemet gyönyörködtető észt népművészeti elemek sokasága mellett városunk is büszkén mutathatta be régi népművészeti ereklyéit.
Az ezt követő ünnepségen az elismerő díjak átadása
következett ahol tanárok, sportolók, vállalkozók és más a
szakmájában jeleskedő személyek munkáját jutalmazták
meg a népes publikum előtt. Igazán megtisztelő és felemelő érzés volt bepillantást nyerni a város ezen eseményébe.
Az ünnepséget egy álló fogadás és egy hangulatos táncos
mulatság zárta, mellyel véget is ért küldetésünk.
Köszönetet mondunk észt vendéglátóinknak, hogy
ennek a felejthetetlen kirándulásnak részesei lehettünk: ”
Észtország, beloptad magad a szívünkbe!” 

Paksi Zita

ÓCSAI KISBÍRÓ

fotók forrása: Ócsa Város Önkormányzata

TESTVÉRVÁROSI MEGHÍVÁS
ÉSZTORSZÁGBA
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Helyi hírek

„EZT SZERETNI KELL”

Mi a véleményed, komolyan vesszük ma a házasságot?
S.M.: Jaj de nehéz kérdéssel kezdtél. Sokféle párral találkozom. Vannak egészen fiatalok, vannak, akik már érettebben
és másodszorra készülnek összeházasodni, vannak, akik
hónapokig tervezik a nagy napot és olyanok is, akik hirtelen elhatározásból sietnek az anyakönyvvezető elé. Hogy
ezekből le lehet-e szűrni azt, ki mennyire veszi komolyan
a házasságot? Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ott és
akkor, amikor kimondják az igent, mindenki maximálisan
komolyan veszi. A házasságok tartóssága azonban, mint
tudjuk, sok mindentől függ.
Az okok, amiért az emberek házasodnak széles körben
változnak, de általában a következők: törvényes, társadalmi és gazdasági stabilitás, családalapítás, a szeretet
nyilvános nyilatkozata. Szerinted, ezek közül ma melyik
a legjellemzőbb?
S.M.: Hadd legyek most egy kicsit idealista…szerintem a sze
relmi házasságok a legjellemzőbbek. (mosolyog)

SZÍNHÁZI AJÁNLÓ

Forrás: centralszinhaz.hu

Függöny fel! (Vígjáték) – Centrál Színház
Kedves Ócsai Lakosok!
Szeretném a figyelmükbe ajánlani a Függöny Fel! című darabot, ha egy
kis szórakozásra vágynak, ha szeretnének valakinek örömet okozni egy
felejthetetlen színházi élménnyel, ha betekintésre vágynak, hogy milyen,
amikor egy főpróbán még semmi nem állt össze, hogy mi történik a színészekkel a függöny mögött, mindezt felhőtlen humorral.
Michael Frayn riporterből lett drámaírónak akkor jutott az eszébe a
Függöny fel! című komédia ötlete, amikor kis híján elaludt egy barátja
színdarabján a nézőtéren, és hirtelen arra ébredt rá, hogy a színház men�nyivel viccesebb hátulról, a színfalak mögül, mint elölről.
Ez 1982-ben történt Londonban, ahol ezt a komédiát egyből az év legjobb vígjátékának választották meg. 1992-ben filmet forgattak belőle,
Michael Caine-nel a Rendező szerepében.
A komédia egy színházban játszódik, egy nulla minőségű színdarab
turnéra indulás előtti főpróbáján.
Magyari Tünde
Elérhetőség:
Tourinform iroda • 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. • Tel: (36) 29 578-750
Email: ocsa@tourinform.hu

forrás: Ócsa Város Önkormányzata

Szeretet, hűség, megbocsátás? Vajon jellemezhetjük ezzel
a három szóval a házasságot? Bizonyára sokunknak sokfélét jelent, azonban azt kijelenthetjük, hogy a házasságban a férfi és a nő saját elhatározásból kötelezi el magát,
egymás védelmére és segítésére törekszik. A házasság
hete alkalmából a házasulási kedv változásáról, a házasság intézményéről és az anyakönyvvezető mindennapjairól beszélgetek Sallay Máriával, Ócsa Város anyakönyv
vezetőjével.

Az elmúlt években sok fórumon hallhattuk, hogy csökken a házasságkötések száma, sokan választják az
együttélés lehetőségét. Te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban?
S.M.: Évente átlagosan 20-25 házasság köttetik Ócsán. Ez a szám
a tavalyi évben 30 felett volt, és úgy látom, idén is az átlag felett
leszünk. Sajnos azt is hozzá kell tennem, hogy a sok esketés
mellett számos válás is történik. Itt boncolgathatnánk tovább
az első kérdéskört, de talán az már egy másik cikk lehetne.
Mondhatjuk, hogy Te egy szerencsés ember vagy, hiszen
hétről-hétre boldog emberekkel találkozol. Kihat ez a Te
hangulatodra is?
S.M.: Hogyne. Mindig pozitív energiával töltenek fel a párok,
nagyon szeretem a munkámnak ezt a részét. Ezen kívül kihat
a mindennapjaimra is. Az utcán mindenki kedves ismerősként tekint rám és ez nagyon jó érzés.
Ezt a részét? Egy anyakönyvezető mivel mással foglalkozik?
S.M.: Tulajdonképpen minden mással, az esketés csak a hab
a tortán. Rengeteg adminisztrációval: halott anyakönyvezése, házasság anyakönyvezése, névváltoztatási eljárások, apai
elismerő nyilatkozatok, állampolgársági ügyek, hazai anyakönyvezés.
Mit tapasztaltál, a házasság hetében kiugróan több számú
házasság köttetett?
S.M.: Február hónap nem a legközkedveltebb hónap a házasságkötések szempontjából, így azt mondhatom, hogy az azon
a héten megkötött két esküvő kiugró számnak számít. Tapasz
talataim szerint az emberek túlnyomó többségben nem ilyen
szempontok alapján választják ki az esküvő dátumát.
Köszönöm az interjút!

Paksi Zita
ÓCSAI KISBÍRÓ

Rendezvények

BOLYAI-BÁL
HARMADSZOR!
fotók forrása: Ócsai Bolyai János Gimnázium

A bál fővédnöke, Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
volt bolyais diák több bolyais generáció nevében idézte fel
saját emlékeit az iskola családias légköréről. Talapka Józsefné,
az intézmény vezetője, már a jövő bolyais nemzedékére utalva nyitotta meg a rendezvényt.
„Előételként” diákjaink rövid kis műsorral köszöntötték
a megjelenteket. A menzás nénik - Margitka irányításával fantasztikus főétellel varázsoltak el bennünket. Az aulában
házi készítésű sütemények édesítették meg az estét  A büfé
kínálatáról nem is beszélve…
Vendégeink nagy része visszatérő vendég, akik egyre
nagyobb baráti társaságot invitálnak magukkal, így biztosítva a garantált jó hangulatot, amihez a Silver Duo zenekar
húzta a talpalávalót. A repertoár és a színvonalas előadás
mindenkit a táncparkettre „parancsolt”. Csupán egy rövid
versenytánc-bemutató és éjfél után a tombolasorsolás szakította félbe a mulatságot. Idén is nagyon sok felajánlás érkezett. Ezúton is köszönjük mindenkinek.

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a
Bolyais Öregdiákok Jótékonysági Bálja. Mára bátran
mondhatjuk, hagyományt teremtettünk!

A

rendezvény sikere érdekében összefogtak volt és jelenlegi diákok és tanárok. Több hetes szervezőmunka után
a szombat délelőtt lázas készülődéssel telt. Jól összeszokott,
kreatív csapat dolgozott azon, hogy a tornatermet és az aulát
ízlésesen berendezzék, feldíszítsék.
Este 6 órára minden készen állt a vendégek fogadására. Örömmel üdvözöltük a régi ismerősöket a bejáratnál.
A tornaterem lassan megtelt.

A bál bevétele, ami a dr. Pártos Lóránt Alapítvány számlájára
került, jó célokat szolgál majd:
»» támogathatjuk tehetséges diákjainkat a tanulmányi- és
sportversenyeken;
»» szervezhetünk iskolai és regionális versenyeket;
»» IKT-eszközöket vásárolhatunk, modernizálva az oktatást…
A legkitartóbbak hajnalig ropták és nótáztak. Mindannyian
nagyon jól éreztük magunkat.
Jövőre téged is (vissza)várunk! 

„KL”

„KEVÉSBÉ BRUTÁLIS” FÉNYTANI
KÍSÉRLETEK CAMERA OBSCURÁVAL

KÉRJÜK, TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁVAL

A nagy sikerű tévéműsor (Brutális fizika) adta az ötletet ahhoz, hogy hasonló
címmel hirdessük meg fénytani kísérleteinket, csatlakozva ezzel a Fizika
mindenkié című országos programhoz. Ennek keretében érdekes fénytani
(optikai) kísérletezésre várjuk az érdeklődőket iskolánkban.

A DR. PÁRTOS LÓRÁNT ALAPÍTVÁNY legfőbb célja, hogy jutalmazza és
anyagilag segítse a gimnáziumba járó, legkiemelkedőbb képességű
tanulókat.

Időpont: 2016 április 16.-án, szombaton, reggel 9-től délután 13 óráig
Helyszín: az Ócsai Bolyai János Gimnázium hátsó udvara, rossz idő esetén az
iskola aulája, a hátsó udvarról megközelítve.

Az Alapítvány adószáma: 18677203-1-13

Szeretettel várunk minden fizika iránt érdeklődő felnőttet és gyermeket!

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, támogassa Alapítványunkat!
Ha adójának 1%-át szeretné iskolánk részére felajánlani, azt a dr. Pártos
Lóránt Alapítvány javára tegye meg.
Köszönjük!

Inczeffy Szabolcs

Bolyai János Gimnázium
ÓCSAI KISBÍRÓ
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MŰVÉSZBARLANG
Az Egressy Gábor Szabadidőközpont új helysége
koncerttel nyitotta meg kapuit
Egy szűk lépcsősor vezet a színpad alatti pincehelységbe. Már az útvonal is izgalmas, hát még a hely, amit a
Szabadidőközpont szervezői egy különleges alkotó és
közösségi térnek szánnak. Az underground jellegű hely
adott ahhoz, hogy időről-időre helyszínt biztosítson
különféle koncerteknek, vagy egyszerűen csak lehetőséget adjon egy-egy művésznek a nyugodt alkotáshoz.
A helység létrejöttéről kérdezem Hantos-Jarábik Klára
kulturális igazgatót.

fotók forrása: Mészáros Gábor

10

Mikor nyitotta meg a kapuit a Művészbarlang?
H.J.K.: Február 5-én tartottuk a megnyitó ünnepséget, me
lyen az Ócsai Bolyai János Gimnázium tanulóiból alakult

BEMUTATKOZIK A PAUSE ZENEKAR
„A kulisszák mögött mind hülyék vagyunk.”

Tagok:
Fürst Luca – ének
Bencze Ádám – gitár
Ponyiczki Mihály – gitár
Racskó Tamás - basszusgitár
Alakulás éve:
2014

Zenei stílus:
alternatív, rock, grunge
Saját dalok:
Társas magány; Cannibal;
Melody
Hitvallás:
Lényeg, hogy energiát
közvetítsünk a közönség felé.

További információ: facebook.com/pausezenekar

Pause zenekar adott nagysikerű koncertet. A rendezvénnyel
ez évben először csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-nappal
országos programsorozathoz is.
A helység jellege, berendezése fiatalos, csalogató lehet a
tizenéves korosztálynak. Cél volt, hogy ezt a korosztályt
is meg tudják szólítani?
H.J.K.: Igen, ezt abszolút kijelenthetjük. De nincs könnyű helyzetünk itt Ócsán, hiszen a gimnazisták két harmada környező
településekről jár ide, akik a tanítás után hazautaznak. Ennek
ellenére bízunk benne, hogy ez a hely mégis találkozási pont
lehet a számukra. Szeretnénk nyitni a középiskolások felé. A
jövőben számos programot szervezünk majd ennek a korosztálynak, és örülünk, ha ők is megkeresnek bennünket ötleteikkel.
Milyen rendezvények azok, amelyekhez úgy gondolja
kifejezetten alkalmas lesz a Szabadidőközpont újonnan
kialakított helysége?
H.J.K.: Azt gondolom, hogy a „barlang” atmoszférája és elhelyezkedése az, ami miatt olyan típusú eseményeknek fog helyet
adni, amelyeknek ez idáig nem volt tere a házban. A csendes
alkotótevékenységtől elkezdve a fiatalos kis létszámú koncertekig széles lehet a skála. Várunk minden érdeklődőt szeretettel. 

Paksi Zita
ÓCSAI KISBÍRÓ
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ÍGY BÚCSÚZOTT A
KORCSOLYAPÁLYA
Ócsa Város Önkormányzata egy hónapra ajándékozta
meg az Ócsaiakat egy ingyenes látogatható műanyag
borítású korcsolyapályával. Cél volt, hogy a sok gyermek
számára még ismeretlen sportágat megszerettesse velük,
illetve egy közös találkozási és kikapcsolódási pont
legyen a fiatalok és idősebbek körében is. Egy hónap után
az Önkormányzat egy záró rendezvénnyel búcsúztatta a
korcsolyapályát.

V

alentin napján február 14-én, négy hét után zárta kapuit az ócsai ideiglenes korcsolyapálya. A hófehér felület
ugyan nem jégből készült, mégis sokak számára nyújtott
vidám kikapcsolódási lehetőséget. Kicsik és nagyobbak, fia
talabbak és idősebbek látogattak el hétről-hétre a speciális
műanyag borítású pályára, mely belépőjegy nélkül volt látogatható. Hétköznap délelőttönként pedig a testnevelési óra
keretében az általános iskolások és a gimnáziumi diákok
használhatták a pályát.
A szerelmesek napja alkalmából rendezett záró bulin pár-csata,
jóslás Kyra-val és koridisco is szórakoztatta a korcsolyázókat.
Aki a zárónapon vagy a hónap folyamán ellátogatott a
gimnázium udvarán felállított speciális pályára biztosan jó
élményeket tudhat magáénak. 

Paksi Zita

„FARSANGKEDDEN” AZ EGRESSY
KUCKÓ GYEREKEI MASKARÁBA BÚJTAK
Ö

tletes és mókás jelmezeket öltöttek magukra s bizony a szülők, nagyszülők
kitettek magukért az öko jelmezek megkreálásban és a farsangi fánksütőversenyben.
A saját készítésű, újrahasznosított anyagokból készült kreációkat a szervezők
jutalmazták, a fánkversenyen Bittó Bernadett kapta az első helyezést.
Fogadják szeretettel képes beszámolónkat az eseményről! 

fotók forrása: Mészáros Gábor

Kormos Rebeka

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Értéktár

ÓCSAI ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN
A Pest Megyei Értéktárba eddig felvételt nyert értékeink

fotók forrása: Ócsai Települési Értéktár

Ócsai Református Műemléktemplom
Az épület az egyik legrégebbi románkori templomunk. A fran
cia premontrei rend alapításával az építkezés 1190-ben kez
dődött, és a tatárjárás 1241. évében fejeződött be.
Az ócsai Műemléktemplom tervezése és felépítése Villárd
de Honnecourt személyéhez és magyarországi tevékenysé
géhez kapcsolódik.
A templom megépítése óta viszonylag keveset változott.
Ma is jól tükrözi eredeti 13. századi állapotát. Az épület igé
nyes módon, kváderkőből épült, de kevés plasztikai dísszel.
Három hajós, bazilikális elrendezésű, keletelt templom,
keresztházzal és nyugati toronypárral.
Falu Tamás életműve
”…hogy születnek a versek? Úgy, hogy az emberből meghal
egy darab.” – írja Falu Tamás
Falu Tamás maga láttatja meg az életrajzi adatok mélyén
rejlő lényeget: regényeiből hű képet kapunk környezetéről,
életének színhelyeiről, prózában kifejezhető belső gondolatairól. Élete legmélyebb, leglényegibb szféráiról pedig versei
vallanak. A versek keletkezéséről ezt írja:”…hogy születnek a
versek? Úgy, hogy az emberből meghal egy darab. Egy emberből lekopik egy darab élet. Az ablaküveget gyémánt darabbal
vágják.” (Nyolcvanas évek című regényében írtak szerint.)
Nem játék, véresen komoly önmegvalósulás, önkiteljesedés volt tehát számára a költészet. Igazi énjéről műveinek
elemzése adhat csak képet.

ÉRTÉKTÁRKIÁLLÍTÁS – 2016. ÁPRILIS 1-22-IG
Ócsa Város Önkormányzata és az Ócsai Települési Értéktár Bizottság kiállítást
szervez, az Egressy Galériában. Témája a Megyei Értéktárba befogadott értékek bemutatása, köztük az Ócsai Értéktár által javasolt és befogadott értékekkel. A kiállítást Pest Megye Vándorkiállításként mutatja be. 2015-ben 7 db
értéket emeltünk be a Települési Értéktárba, ebből 6 db megyei érték lett.
A megnyitó időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Továbbá, nagy örömünkre szolgál, hogy a Kiállítás időszaka alatt 2016.
április 21-én a Pest Megyei Értéktér Ócsán konferenciát rendez, ahol az
Erdélyből érkező 6 fős delegációt is vendégül láthatjuk.
Pappné Hajdu Katalin
Értéktár Bizottság elnöke
Öreghegyi Pincesor
Az Öreghegyen találhatók az első látásra meglepő formájú kontyolt nádtetővel fedett, nyeregtetős, ollóágas pincék,
melyek látványa példátlan. Az oromzatok kovácsoltvas
díszítő elemekkel tarkítottak. Az egyedülálló építészeti
megoldással épült több mint 100 pince Ócsa egyik különlegessége.
A pincesor – atmoszférája miatt – közkedvelt rendezvényhelyszín, számos esemény mellett minden évben helyet ad
az Orbán napi Pincefesztiválnak.
Ócsai Tájház
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet részét képező öregfalu máig
megtartotta eredeti település szerkezetét. Ennek részét
képezi a Tájház, melynek épületében 1920-30-as éveket
idéző polgári-paraszt enteriőr kapott helyet. Tiszta szobájában a „vetett ágy” az ócsaiak által kedvelt fehérhímzés
minta kincseivel kivarrva.
A tájház együttes néprajzi gyűjteménye folyamatosan
bővül, többek között 2008-ban a környéken egyedülálló

ÓCSAI KISBÍRÓ

Értéktár, Adó

Népviseleti Gyűjteménnyel, mely a 19és 20. századi eredeti ócsai öltözeteket,
illetve közel 50 db textilbabán az ócsai,
környékbeli és Magyarország nagyobb
tájegységeinek viseleteit mutatja be.
Népviseleti gyűjtemény
A gyűjteményt Bereczky Lászlóné Magyar Mária és Dr.
Bálintné Magyar Ilona kutatta fel, hogy megmentse a már
kiveszőben lévő ócsai népviseleteket. A gyűjtések során
kapott népviseletek lehetőséget biztosítottak számukra a szabásvonalak és a díszítések tanulmányozására. A
népviseleteket saját készítésű babákra öltötték. A Duna
Ipoly Nemzeti Park 2008-ban befogadta a gyűjteményt
és az Ócsai Tájház egyik épületében mint állandó kiállítás
tekinthető meg.

Kérjük, 2016-ban is segítse a Dabas és
Térsége Látássérültjeinek Egyesületének
munkáját adója 1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18711365-1-13
Bankszámlaszám:
64400082-30091364-51100014
Roicsik Lászlóné
DATLE elnök

Ócsai Tájvédelmi Körzet
Budapesttől 35 km távolságra délkeleti irányban található
az Ócsai Tájvédelmi Körzet, mely mély fekvésű lápokban
és láperdőkben gazdag táj. Botanikai és állattani ritkaságait, értékeit, a XIX. századi lecsapolások eredménytelensége miatt fennmaradt állandó vízjárásnak köszönheti.
Területének egészére jellemző a mozaikosság, vagyis a
nyílt vizek, nádasok, rétek, erdők, sztyepprétek váltakozása,
és az ennek megfelelően váltakozó emberi tevékenységek
nyomai. Az itt lévő ritkaságok megmentése és megőrzése
fontos feladat. 
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„A SPORTNAK NEVELŐ SZEREPE IS VAN”
2014 novemberében alakult Ócsa Város Sport Egyesületének
ökölvívó szakosztálya. A gyerekek és a felnőttek edzésének
különbségéről, a sport fontosságáról és az eddig elért eredményekről kérdezem Torma Zoltánt, a szakosztály vezetőjét.
Hány éves kortól lehet elkezdeni az ökölvívást?
T.Z.: Hat éves kortól, de nekik még nem is feltétlenül az ökölvívás a lényeg, hanem, hogy hozzászokjanak a fizikai terheléshez, fejlődjön a koordinációjuk, megszeressék a sportot,
természetesen a sportág specifikus mozgásanyag segítségével. Azonban náluk még muszáj sok különböző sportjátékkal kiegészíteni az edzést, amiben Lukács Róbert testnevelő
tanár nagy segítség. Az ő testnevelői tapasztalata és elhivatottsága párosul az én közel 40 éves küzdősport múltammal.
Ez a párosítás jól működő kombináció a gyerkőcök részére.
T.Z.: A mi városunkban is fontosnak tartom,
hogy az emberek már gyerekkorban elkezdjenek
„AJÁNLOTT
EKsportolni, ha csupán egészségük megőrzése
MÁR GYERM SSAL
OLÁ
érdekében teszik, már az is elegendő ok arra,
KÉNT SPORT ABAD a helyzetben a versenyzők egyedül vannak a
ringben és egyedül kell megoldaniuk mindent,
hogy mindenki beépítse életébe a mozgást.
TÖLTENI A SZSZÉT”
ami
a ring világában rájuk hárul. Természetesen
Ugyanakkor a sportnak nevelő szerepe is van,
IDŐ EGY RÉ ÁN
T
a
szorító
mellől megpróbálok minden segítséget
ezért is ajánlott már gyerekként sportolással tölteOL
TORMA Z
megadni,
de
az ő csatáikat nem én fogom megvívni a szabadidő egy részét, hisz a későbbiekben ezáltal
ni. Ezért ez rendkívül nagy felelősség az edzők részéa sport, életük részévé válhat. Az ökölvívás rendszere
ről. Én semmiképp sem akarok egy tanítványt sem kellő
pedig alkalmassá teszi művelőit ön és környezetük védelmére
„fegyverzet nélkül csatába küldeni”. De aki alkalmas rá mind
is (ami minden korban, de manapság talán különösen fontos
fizikailag, mind mentálisan, annak egy rendkívüli világ kapui
szempont). Összefoglalóan elmondható, hogy minden gyereknyílhatnak meg. Nem feltétlenül a győzelmek, amik számítanek szüksége, igénye van a mozgásra, hogy hosszú távon is
nak, hanem az út amin végig mehetünk.
megőrizzék testi és szellemi egészségüket. Az erre alapuló életmód szemléletének kialakítása már gyermekkorban nagyon
Valamilyen versenyeredménnyel esetleg már büszkél
fontos, hisz így a rendszeres sport és a mozgásban gazdag
kedhetünk?
életmód igénye egy életen át elkíséri őket.
T.Z.: Február 21-én volt az első versenyünk Debrecenben. Ezen
az országos női pofon party-n Fördős Kriszta felnőtt ver
Felnőtteknek is tartanak edzést?
senyzőnkkel vettünk részt és egy ezüstéremmel tértünk haza.
T.Z.: Igen, az ő edzéseiken már mindenki a klasszikus ökölvívással találkozhat. Közülük kerülhetnek ki Ócsa első ökölvívó
De ami fontosabb, hogy ő már megtapasztalta mennyivel
versenyzői. Szép lassan kezdjük a versenyzést. Bár én több mint
másabb egy versenyen bunyózni, mint edzésen. Minden
25 éven keresztül versenyeztem, nem szeretném ráerőltetni
egyes ütés akár kapjuk, akár adjuk, a tanulás útján egy-egy
senkire. A versenyek világa egy egészen más szituáció. Ebben
kis kavics, ami idővel tapasztalattá érik.
Mesélne egy pár szót a Barbár tréning nevű edzésről?
A neve kicsit ijesztően hangzik.
T.Z.: Ez egy köredzés jellegű funkcionális edzés rendszer, az
erő-állóképesség fejlesztésére. A különböző edzőszerek között
EDZÉS IDŐPONTOK
szerda 16.00-17.00-ig ökölvívó gyerekedzés
szerda, péntek, 17.30-18.30-ig ökölvívó vegyes csoport
gyerek felnőtt
szerda, péntek, 18.30-20.00-ig Barbár tréning
Helyszín: az általános iskola torna terme

ÓCSAI KISBÍRÓ

fotók forrása: Torma Zoltán
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szerepel trx, traktor gumi, amit nagy kalapáccsal kell „simogatni”, fekvőtámasz variációkat segítő eszközök, 4 cm vastag
edző kötél és még sok más. A barbár tréning kb. 4 éve született
egy másik edzőteremben, ahol szintén a küzdősport a fő tevékenységi kör. Ezt az erősítő rendszert kimondottan a küzdősportok erő-állóképességének fejlesztésére alakítottuk. A fi
zikai erőnek minden kontakt sportban nagy szerepe van, ez
nem csak egy gyakorlat maximális erőkifejtéséről szól, hanem
hosszú perceken történő alkalmazásáról. Ezt jelenti az erő-

A hangsúly nem a minél
gyorsabb teljesítésen van

A

tavaszi futóélet indulásának első programja az
Országfutás, mely egy tavaly indult kezdeményezés,
ami idén már 3. alkalommal kerül megrendezésre. Célja, hogy
a résztvevők “virtuálisan” körbe fussák vagy gyalogolják a
2246 km-es országhatárt. Mi a tavalyi 10 km után idén 12 km-t
tervezünk úgy, hogy Ócsáról indulva Felsőpakonyra futunk,
majd onnan vissza a rajthoz. Az eseményre az UFÓ-kon kívül
több más településről is jelezték részvételüket, de az országos eseményen több ezren vesznek részt és a teljesített kilométerszám bőven meghaladja majd az 50 ezret. A hangsúly
nem a minél gyorsabb teljesítésen van, hanem hogy minél
többen kezdjenek el mozogni, sportolni és ezáltal jobban
figyeljenek az egészségük fontosságára.
Az idei futásunk rajtja március 12-én 11 órakor az Ócsai
Vasútállomáson van. Innen némi aszfalt után zömében
földúton fogunk futni Felsőpakonyig, remélve, hogy nem
lesz nagy sár. Felsőpakonyon lesz frissítőpont vízzel, szőlőcukorral kicsi pihenővel, aztán fordulunk vissza. A futáshoz
az aktuális hőmérséklethez igazodó réteges öltözködés javasolt, a célba érés után esetleges váltóruházattal, megelőzendő a megfázást. A célban vízzel, zsíros kenyérrel és sütivel
várjuk a teljesítőket. Az eseményről naprakész infó érhető
el az Országfutás Ócsán újra! Facebook esemény alatt.

állóképesség fejlesztés. Természetesen nem csupán küzdősporttal foglalkozók csinálják, hiszen jár néhány anyuka is,
akik fontosnak ítélik a fizikai karban tartást. A funkcionális
tréningek lényege tényleg az, hogy használható és használatos izmokat, testet fejlesszünk. Ettől az edzéstől nem fogjuk
a „dinnyéket berakni a hónalj alá”. Ettől erősek leszünk, a szó
abszolút értelmében. Könnyedebben dobáljuk a srácainkat a
magasba és nem okoz gondot felszaladni a lépcsőn.

Paksi Zita

BIRKÓZÁS
2016. február 13-án Diák és Serdülő Kötöttfogású Budapest Bajnokság
volt. Birkózóink ismét szép eredményeket értek el.
Eredmények:
Kis diák:
1. helyezett: Czompál Milán
Nagy diák:
2. helyezett: Szlovicsák Norbert
3. helyezett: Czompál Olivér
3. helyezett: Gálik Zsolt

Serdülő:
2. helyezett: Domokos Dániel
3. helyezett: Lukácsi Gergő
3. helyezett: Kardos Máté

Kardos Zsófia a Magyar Válogatottal nemzetközi edzőtáborban vesz részt
március 24-27-ig Svédországban.
Gratulálunk nekik és így tovább!
Kardos Zoltán

forrás: Fentor Csaba

Fentor Csaba

ÓCSAI KISBÍRÓ
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Egyházak hírei

Egyházak márciusi programjai
Ócsai Református Egyházközség
2016. március havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP

ÓRA

ALKALOM

1. Kedd

18

Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

3. Csütörtök

15

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

3. Csütörtök

17

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

3. Csütörtök

19

Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

6. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Kálvin-ház

6. Vasárnap

16

Kóruspróba – Református Iskola

8. Kedd

18

Felnőttek Bibliaórája – Kisimaterem

10. Csütörtök

15

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

10. Csütörtök

17

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

10. Csütörtök

19

Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

12. Szombat

8

Gyülekezeti szolgálat/munka, épületeink, kertjeink takarítása rendbetétele a HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRRE – Gyülekezés
reggel 8 órakor a Kálvin-házban.

13. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Kálvin-ház

13. Vasárnap

15

Hálaadó Istentisztelet – Evangélikus Imaház

13. Vasárnap

16

Kóruspróba – Református Iskola

17. Csütörtök

15

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

17. Csütörtök

17

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

17. Csütörtök

19

Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

20. Vasárnap

10

Főistentisztelet – Kálvin-ház

24. Csütörtök

18

Nagycsütörtöki Istentisztelet - Kálvin-ház

25. Péntek

10

Nagypénteki Istentisztelet – Kálvin-ház

25. Péntek

18

Nagypénteki Istentisztelet – Kálvin-ház

26. Szombat

18

Nagyszombati Istentisztelet - Kálvin-ház

27. Vasárnap

10

Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Főistentisztelet – Templom

27. Vasárnap

15

Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Istentisztelet – Evangélikus
Imaház

27. Vasárnap

16

Húsvétvasárnapi Úrvacsorás Szórvány Istentisztelet
– Felsőbabád

27. Vasárnap

17

Húsvéti Úrvacsorás HÁZI Istentiszteletek – családoknál

ÓCSAI KISBÍRÓ

NAP

ÓRA

ALKALOM

28. Hétfő

10

Húsvéthétfői Ünnepzáró Úrvacsorás Főistentisztelet
- Templom

31. Csütörtök

15

Konfirmációs előkészítő – Református Iskola

31. Csütörtök

17

Ifjúsági Bibliaóra (14-18 évesek) – Református Iskola

31. Csütörtök

19

Ifjúsági Bibliaóra (18 év felettiek) – Református Iskola

Református Lelkészi hivatali rend:
LELKIPÁSZTORI ÜGYELET: Kedd 15–18 óra; Szerda 8–11 óra
(Keresztelési, esketési, temetési megbeszélés, lelkigondozói beszélgetés, szervezési ügyek intézése, igazolások, ajánlások, dokumentumok kiadása, pénztári befizetések)
GONDNOKI ÓRA: PÉNTEK: 17:00-18:00 (Ügyintézés pl.: egyházadó befizetése, adakozás Isten dicsőségére (különböző alkalmakból is), emlékharang kérés, számlaügyintézés, presbitériumi ügyintézés… stb.)
A Lelkészi hivatal elérhetőségeiben változás történt:
Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. • telefonszám: +36 29-951-181
e-mail cím: ocsa.ref@gmail.com • honlap: www.ocsaref.hu
Kérjük testvéreinket, hogy, akik nem rendezték még előző évi
egyházadójukat, tegyék meg. Megtehetik ezt a gondnoki órán, és
lelkészi ügyeleteken egyaránt.
Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra fenti elérhetőségeinken. További információkat új honlapunkon találnak, melyet szíves
figyelmükbe ajánlunk: www.ocsaref.hu
Az Ócsai Katolikus közösség programja
A szentmise állandó időpontjai július 31-ig:
»» Hétfő és Szerda:
7:30.
»» Péntek és Szombat:
18:00.
»» Vasárnap
9:00
Minden Hétfőn 18 órakor Biblia óra.
Minden Pénteken 18 órakor Ifjúsági hittan a plébánián.
Előzetes jelentkezés szükséges a plébánosnál.
Márciusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

NAP

ÓRA

ALKALOM

02. Szerda

19

bibliaóra

06. vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet,
úrvacsora
istentisztelet

09. Szerda

19

bibliaóra

13. vasárnap

9
10
17

9ó-imaóra
istentisztelet
istentisztelet

19

bibliaóra

16. Szerda

NAP

ÓRA

ALKALOM

9
20.
Virágvasárnap 10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

25.
Nagypéntek

9
19

istentisztelet
istentisztelet

27. Húsvét
vasárnap

9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

28.
Húsvéthétfő

10
17

istentisztelet
istentisztelet

Minden szombaton 18-órától ifjúsági óra.
Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk
gyermekek számára.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. A változtatás jogát
fenntartjuk!
Bővebb információ: www.ocsaibaptista.hu

Egyházak hírei, helyi hírek

ÖRÖK HÚSVÉT
H

úsvét vasárnapján tele a lelkünk húsvéti allelujával,
örömmel, boldogsággal.
Joggal, hiszen húsvét a mi legnagyobb ünnepünk, sőt azt
is mondhatnánk, egyetlen ünnepünk. Mert minden más,
amit ünneplünk az Egyházban, csak azért ünnep, mert volt
Húsvét, mert volt feltámadás.
Hasznos felidézni, megfigyelni a feltámadás egyes körülményeit. Az első, amely elgondolkodtat bennünket az a tény,
hogy a feltámadás éjjel, csendesen, tanúk nélkül történt. Így
olvassuk az evangéliumban: „A hét első napján, kora reggel,
amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz”
(Jn 20,1). De Jézus már nem volt ott, a feltámadás már megtörtént, tanúk nélkül. Mária Magdolna a zokogásig ki volt ábrándulva. Talán mi is másként képzelnénk el Jézus feltámadását,
ezt világrengető eseményt. Például úgy, hogy fényes nappal
történjék, mint három nappal előtte a nagypéntek. Isten
azonban másként rendelte. Azt akarta, hogy Jézus feltámadása az éjszaka csendjének meghittségében történjék. Miért?
Azért, mert Jézus nem a gonoszok és bűnösök bűnhődésére,

hanem az őt szeretők örömére és boldogságára támadt föl.
Krisztus feltámadása nem ellenségeinek, barátainak szánt
üzenet.
Ez a körülmény fényt deríthet nemcsak lelki életünk,
hanem a világ és az egyház történelmének sok jelenségére
is. Az igazán nagy események, a nagy megtérések rendszeresen csendben történnek. Ahol zaj van, ott ritkán születnek
nagy dolgok.
Jézus feltámadása a világ legmegrendítőbb, a történelem
egyedülálló eseménye.
De éppen ez a legnagyobb esemény rá a tanú, hogy egyetlen feltámadás sem történik látványosan, hanem így csendben, de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvényszerűség valósul meg. Ma is vannak nagy megtérések, de
ezt nem kiáltják világgá az újságok. És ez a gondolat képes
új optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben az
apokaliptikus időkben. Áldott Húsvétot!

Ország Tibor
plébános

Tarolt az ócsai cica
a Macskakiállításon
Négy érem, négy kupa és megannyi elismerő szó, azok a díjak, amiket Buzsáki
Szabolcsné Tünde perzsa cicáival bezsebelt a februári Macskakiállításon a Lurdy
házban. A több száz felsorakozott cica közül
a zsűri megannyi kritériumot egybevetve választotta ki a legszebbeket. Az ócsai
cicákra magam is kíváncsi voltam, így
meglátogattam a családot otthonukban.

forrás: Ócsa Város Önkormányzata

em árulok zsákbamacskát! A Buzsáki családnál tett látogatásom előtt vajmi keveset tudtam a fajtiszta macskákról. Kíváncsisággal vártam a találkozást, de amit az öt
fős ócsai családnál tapasztaltam, arra nem számítottam.
A barátságos nappaliban egymás után pillantottam meg
a perzsa és himalája cicákat, egész pontosan tízet. Tünde
és férje elmondták, hogy több mint 7 éve tartanak perzsa
macskákat, és azt is, hogy minden cica külföldről származik.
Bevallom, számomra mindegyik cica gyönyörű volt, de mint
megtudtam a kiállításon számos kritériumot egybevetve
versenyeztetik meg az indulókat. Így lehet elnyerni a Best in
breed, a Best in best vagy a Best in show különdíjakat. Oscar,
az ócsai cica mindhármat elnyerte. Ezúton is gratulálunk a
családnak!

Paksi Zita

fotók forrása: Garaboncias Persian Cattery
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A MEGÚJULT

KULTÚR BÜFÉ

SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT.
NYITVA TARTÁS:
H-Cs: 10-22 óráig
P-Szo: 10-24 óráig
A büfé nyitva tartása a szabadidőközpont
programjaihoz is igazodik.
Cím:
Egressy Gábor Szabadidőközpont
2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Közérdekű
Rendezvények
információk

Anyakönyvi hírek
Haláleset
Név
Deák Zsigmondné Álló Julianna
Vrábel János
Nyúl László
Drozdik Sándorné Bukodi Margit
Püsök Béla
Vellai Lászlóné Gula Mária
Fucskó Lajos
Jeszenszki Mihály
Pekker Imréné Sipos Erzsébet
Virág Istvánné Holecz Erzsébet
Bán Attila

Születési idő
1949. március 20.
1948. október 24.
1956. május 31.
1944. január 11.
1943. január 16.
1966. május 6.
1927. szeptember 4.
1952. május 26.
1935. november 14.
1945. május 2.
1959. szeptember 21.

Haláleset ideje
2016. január 5.
2016. január 6.
2016. január 6.
2016. január 14.
2016. január 17.
2016. január 18.
2016. január 18.
2016. január 20.
2016. január 21.
2016. január 23.
2016. január 26.

Esküvő
Deák Dóra – Boda László
Mátai Judit - Semeniuk Balázs András
Pencz Nikolett – Furus Attila

2016. február 11.
2016. február 11.
2016. február 16.

Huszonötödik házassági évforduló
Filó Ágota – Szemők Tibor

1991. február 16.

Születések
Gyermek neve
Kiss-Pinner Kevin
Ponyiczki Gergő
Sári Benett
Gay Áron
Süveges Dávid Bence

Szülők neve
Születési idő
Pinner Gabriella – Kiss Edvárd
2016. január 8.
Denke Emília – Ponyiczki Ottó
2016. január 21.
Kosiba Kitti – Sári Csaba Ferenc
2016. január 22.
Balogh Enikő – Gay József
2016. január 26.
Nagy Andrea – Süveges Péter
2016. január 27.
Sallay Mária anyakönyvvezető

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
Ócsai Polgármesteri hivatal

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig,

Polgárőrség Tel: 30-9944925,

Nefelejcs Napköziotthonos

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •

csütörtök 14:00–18:00 óráig,

30-9944923, 30-6886056,

Óvoda Tel.: 29-578-840

E-mail: polghiv@ocsanet.

Rendelő telefon: 29-378-164

70-6064005 (éjszaka)

• Napsugár tagóvoda:

hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,

Védőnői tanácsadások

Hivatásos Tűzoltóság

29-378-084,

Fax: 29-378-067

I. körzet: Szabóné Ádámcsik

Dabas Telefon:

Email: info@nefelejcsovoda.hu

Ócsa Városüzemeltetési

Tünde, Tel: 29-578-523 •

29-560-020, 29-360-105

Hajnalcsillag Baptista Óvoda

Nonprofit Kft

II.körzet: Kardosné Pintyőke

Posta Szabadság tér. 3.,

2364 Ócsa, Damjanich u. 31.,

Tel: 29-378-125/28 mellék

Viktória, Tel: 29-578-522, •

Tel: 29-378-056

Tel.: 06-20-3184573,

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26.,

III.körzet: Brassai Júlia,

Egyházak

E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu

Tel: 29-378-504

Tel: 29-578-523

Ócsai Református

Halászy Károly

Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság

Fogászat Jenei Fogászat,

Egyházközösség

Általános Iskola

tér 4. (új Egészségház),

Dr. Simon Fanni

Cím: 2364 Ócsa, Ady E. u. 2.

Tel.: 29-378-023, E-mail:

104 vagy 06-1-301-6969

Tel: +36 20 373 8078,

Tel/fax: 29-951-181,

iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu
Bolyai János Gimnázium

Központi orvosi rendelő

Web: www.jeneifogaszat.hu.,

E-mail: ocsa.ref@gmail.com

Ócsa, Szabadság tér 4.

Dr. Baranyai Edit,

honlap: www.ocsaref.hu

Tel.: 29-378-045,

Felnőtt háziorvosok

Tel.: 29-378-030

• Ócsai Baptista Gyülekezet:

E-mail: gimi@bogim.hu

dr. Kocsis János Rendelés: hétfő,

Állatorvos Dr. Kardos József

E-mail: gyulekezetvezeto

Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik

szerda, csütörtök, péntek, 8–12

Ócsa Kiss Ernő u.8.,

@ocsaibaptista.hu

Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu

óráig, kedden 14–18 óráig.

06-30-2034206

• Ócsai Katolikus

Tourinform iroda

Rendelő telefon: 29-378-071 •

Fiziotherápia

Egyházközösség:

Tel: 29-578-750,

dr. Inczeffy Zsolt Rendelés:

Tel: 29-578-525

Tel: 29-378-285 , email:

Email: ocsa@tourinform.hu

hétfő, kedd, csütörtök, péntek,

Korona Gyógyszertár

keresztenyocsa@gmail.com

Közterület-felügyelet

8:00–12:00 óráig, szerdán

Szabadság tér 5.,

Evangélikus Egyházközösség:

Berecz Éva: 70-395-1877

14:00–18:00 óráig.

Tel: 29-578-090

Tel.: 29-368-174

Gyepmester

Rendelő telefon: 29-378-110 •

Rendőrség

Egressy Gábor

Töves-Gold Magánnyomozó és

dr. Gallai Zoltán

Ócsai Rendőrörs, Tel: 29-378-007

Szabadidőközpont

Állatmentő Kft., Tel.: 20-938-5192

Rendelés: kedd, szerda, csütör-

• Körzeti Megbízottak:

Tel: 29-378043,

Falugazdász Nagyszegi Imréné,

tök, péntek, 8:00–12:00 óráig,

Mezei Tamás törzszászlós,

E-mail: info@egressyszk.hu

Tel.: 30-461-7863

hétfőn 14:00–18:00 óráig

70-609-3735; Kálmán Attila

Falu Tamás

Hulladékszállítás

Rendelő telefon: 29-378-073

főtörzsőrm: 30-718-4748;

Városi Könyvtár

www.vertikalzrt.hu

Gyermekorvos dr. Koszteleczky

Kovács Géza törzsőrmester

Tel: 29-378-158,

szallitas@kunepszolg.hu

Mónika Rendelés: hétfő, kedd,

tel: 70-489-1039

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu
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